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Cümhuriyetin ve Ciimhuriyet eaerinift bckçüi, aabahlan çıkar riya.ai oazeıec:Ur 

Kırşehirde yeniden 
zelzele oldu 

latanbul 21 (Husuıi) - Kır,ehirden 
gelen haberlerde Kösker mıntakasında 
yeniden zelzeleler olduğu fakat bir za
rar olmadığı bildirilmektedir. 
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Büyük ·Şefimizin1 
YENi ASIR Matbaaamda ba111ınnftv 

Sıhhi .vaziyetleri sevinç 
~erici bir salah gösteriyor 

Dünü cok iyi 
t 

geçirdiler umumi ahv~ldeki iyilik 
devam ediyor. Günde valnız bir rapor neşredilecektir 

Dün sabahki rapor 
IST ANBUL, 21 (A.A) - Riyaıeti Cümhur 

Umumi Katipliğinden: 

1 - Reisicümhur Atatürkün sıhhi vaziyetleri 
ilıakkında müdavi ve müşavir tabibleri tarafın
idan bugün saat 10 da verilen rapor ikinci mad
dededir. 

2 - Geceyi rahat geçirdiler. Umumi salah 
~~maktadır. Nabız muntazam 94, Teneffüs 20, 
~aret derecesi 36,9 dur. _ 

Tütün 
Mahsulünün 

Milli ekonomimiz 
üzerindeki rolü 
büyüktür 

--0--

Eae bölgesinm yetiştirdiği toprak 

t ahaullcri mevzuubahis olunca ilk 
hra gelen üzüm ve inc.irdir. 
Üzüm ve incir Egenin sembolü 

~yılabilir. Ferdler bakımından ala

I 

Dün akşamki rapor 
IST ANBUL, 21 (A.A) - Riyaseti Cümhur 

Umumi Katipliğinden: · 
1 - Reisicümhur Atatürkün sıhhi vaziyetleri 1 

hakkında müdavi ve mü,avir tabibleri tarafın
dan bu aktam saat 20 de verilen rapor ikinci 
maddededir. 

2 - Bu günü çok iyi geçirdiler. Umumi ah
valde iyilik devam etmektedir. Nabız munta
za.1:!1, kuyvetli: 80: Teneffüs: 20; Hararet dere-

! 
cesı: 36.9 dur. 

3 - Bundan sonra 24 saat zarfında yalnız 
bir ra~ neıredilecektir. 

u,.ıa Y etıi Okulu 

blıları da çok geniştir. 
Fakat ihraç maddelerimizin getir-

1Cliği gelir bakımından tütünün üs
tGn mevkii gizlenemez. 

Son on yıl içinde Ege tütüncülü
iü büyiik bir inkişafa mazhar ol
hıuştur. Gerek istihsalatın artması 
"'e gerek kalitenin iyileşmesiyle el
de edilen neticeler cidden memnuni

Urla da yeni ve güzel bir 
irfan yuvasına kavuştu 

Yete şayandır. 

25,000 liraya mal olan yeni okulun acılma 
t 

töreni dün parlak bir şekilde yapıldı 

Japonlar 
\.~ Kantona girdiler 

Japon askeri 

Macar-

Tokyo, Çin kuvvetlerinin Hankeu 
etrafında ve bütün cephelerde 

ric'at etmekte olduklarını bildiriyor 
Şanghay, 21 (Ö.R) - Salahiyettar kaynaklardan bildirildiğine :göre 

Japon motörlü müfrezeleri şimdi Kanton şehrine girmişlerdir. impara
torluk genel karargahı da bir tank grubunun saat 15.30 da Kantona gir
diğini saat 22 de tebliğ etmiştir. 

Tokyo, 21 ( ö.R) - imparatorluk ı makta ve Kantondaki Çin kuvvetlerinin 
biyük genel kararvi}ıı aaat lS.30 da rüc·atini himaye için ıehrin Japonlar ta• 
neorettiği bir tebliğle Kanton üzerine rafından tamamiyle muhaıı.arasma mini 
iler]iyen Japon kuvvetlerinin dün akıam olmağa çalıtmalr.tadır. 
Çeng • Çinin garbinde baılıca Çin mev- Japon takviye kuvvetlerinin mü~ü
zilerini yardıklarını ve Kantonun otuz latla karıılaımadan · ihraç hareketine 
iki kilometre ıarlunda Kençitu iatiltam~ - SONU 3 ONCO SAHiFEDE -
tinde perifan va:ziyette çekilen Çin kıt'a-----------·---
lannı taltip ettiklerini bildiriyor. Çin ku-

vayi külliyeai Kantonun -40 k.ilometre ti- Vekı·ııer 
malinde F asun mevk.iinde ve ayni tchrin 
45 kilometre fimali tarkiainde bulun-

Slovak 
Ankaraya dönüyor 
aa,vekll dUn Dolma. 
bahç3 sarayında B. 

Arasla göru,ıu 

Görüşmesi başlıyor 
İstanbul, 21 (Hususi) - Şehri

mizde bulunan Vekillerden bir kıs
mı bu aktam Ankaraya döndüler .. 
BaıvelUJ B. Celil Bayar bu sabah 
Dolmabahçe aaray:ında meıgul ol-Yeni müzakerelerin bu defa Viya

nada yapılacağı haber veriliyor 
Pari., 2 f (ö.R) - J>rasda ..W.i

,yettar mahfellerdc beyan edildiğine gö
re Macar - Slovak müzakerclerioe gele
cek haftanın ilk günlerinde yeniden ba -
lancak ve bu defa bu müzakerelerin Vi
yanada cereyan etme:oıi ihtimal dehilm
de bulunacaktır. 

Bu telkin Münihte Almanya hariciye 
nazın Fon Ribbentrop tarafından yapıl
mıt olup kendisini ziyaret eden Slovak 
nazırlarından Jozef Fi.so ve Fernan Dor-.,,. 
namıki ile Karpat altı Rusya nazın Pa-
rinaki tarafından kabul edilmiıtir. 

Keza Macarlar tararınclan da mü:za-
kerelere bitaraf bir toprakta yeniden 

J 

du wı hariciye veki1i B. T. R. Aras 
ile ıöriiJtü. 

Bilhassa Ankarada toplanan. tü
tün kongresinden sonra devletçe 
lllınan kararlar, müc:terilerimizin 
hıemnuniyetini mucip olmuştur. 
Müsterinin memnuniyeti mİ.İ$tahsi

Urlada mevcut kültür :mües.seselerinc 25000 lira sarfilc meydana getirdiği bu baılanılmaııına itirı~~ cdilmiyeceği bildi
çok manalı bir müessese, yeni bir ilk müessese lzmir vil!yctinin mektep iş- rilmektedir. Bir taraftan Macar baıveki
okul dalın katılmış ve dün törenle açıl- lerinc gösterdiği alakayı çok güzel teba- Ji. diğer taraftan Slovak nazırları tara
mışhr. Vilayet muhasebci hususiyesinin _ SONU 6 iNCi SAHtFEDE _ fındn son :ıamanlarda Almanyaya yapı

lin menfaatidir. 
lt:iraf eylemeğe mecburuz ki Ame

rikalı alıcılar dürüst hareketleriyle 
hem kendi menfaatlerini temin, hem 
de tütünciilüğiimüzün inki~afına 
Yardım etmek hususunda büyük 
hüsnüniyet göstermişlerdir. Bugün 
dahi şark tütünleri arasında Türk 
istihsal<ltının üstünlüfiünü temin 

Bütün nakil vasıtaları 
Cümhuriyet bayramında üç gün 

halktan yarım bilet parası alacaklar 
icin ellerinden geleni yapmaktadır- c··mh . t b h 

1 
kl . 

] u urıyc ayramı aı.ır ı arı ıler-ar. 
\ T • • h k.k. ·f d · b 1 leıniştir. Şehrin muhtelif yer1erin<le tak-
azıyetın n ı ı ı a esı u o -

....... ki be be · k ·d l · · Jar hazırlanmaktadır. Bu seneki program •••a a ra r tıcaret aı e erının 
de şaşmıyan bazı esasları vardır. 
lüccar ve alıcı her ~eyden evvel 
k~ndi menfaatini göz öniinde tut
l'llağa mecburdur. 

Hileye sapmamak, dürüst hare
ket etmek şartiy)e böyle bir dii!?Ünce 
tüccar için gayet tabii bir haktır. 

Nasıl ki miistalısil malını imkan 
dahilinde fazlaya satmak isterse, alı
~ da vine imkan dahilinde ucuza al
hıak ister. 

Tütiin piyasasımn açılmasının 
Yakla tı~ı su giinlerde fiat mevzuu 
Batıcı ve alıcıyı en cok alab:.dar 
~den bir mevzudur. 

Devlet bakımındnn da bu mev
~uun hususi ehemmiveti vardır. 

. 1938 
Resimli Hafta 

Kısa bir zamanda Tür
kiyenin biricik ev 
mecmuası oldu 

5 KuruŞla 
36 t:ıhife, roman, tiir, a§k bikiyeai, 

zabıta hikayeleri, bin kelime ile ken
di kendine İtalyanca denleri, kadın-, 
lara iı örnekleri (doğrudan doğruya 
idarehanesinden abone olanlara koy
duğu elbise modellerinin patronu da 
göndqilir) ıaka, spor ve aaire ve 
saıre ...• 

6 ıncı numarasını ahp 
okuyunuz 

Çünkü hükümet ~üstahsile refah 
l'oUarını açmağı her şeyin üstünde 
tutar. Binaenaleyh müstahsili ka
~ndırmak için elinden gelebilen her 
arsatı ku1lanması gnyet tabiidir. 
d Undan başka tediye müvazenemiz
~ mühim rolü olan tütünün mem- 7 inci numaralı fevkalade nüsha .olarak 

ıu-k~.e getireceği döviz noktasından 52 sahı.fe 5 kuruş 
) urnetin rılilknsı da avn bir mese-
~ teııkil eder. • 

- soNu 2 ıNcı sAHIFEDE - Bekleyiniz 
nhR<KI OCAKOGLU ~a--------·n-• 

çok mAnalı ve hareketlidir. 
Nafia ve lktısat vekaletleri tarafın

- SONU 2 iNCi SAHtFEDE -

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

PAPA Pi XI 
---•---

T ehakkümlere 
meydan okuyor 

Papa Pi 

- YAZISI 3 UNCU SAHtFEDE -

lan ziyaretler dhilinde AJmanyanın ta
vasautuyle hudut1arın Etnoğrafik cırki> 

prensipler dahilinde tahdidi için bir an
laşma hasıl olmuıtur. Buna göre timdiki 
dil hududu yeni Çekoslovak - Macar sı
nınnı teşkil etmek Üzere mü:zakere rnev-

- SONU 3 ONCO SAHİFEDE -

Karşıy~kada 

Bir adam 
Üç aydanberi 

Uyuyor . 
Doktorlar bir türlü 
uyandıramıyor lor 

• Dün ıec:e gazetemize verilen bir 
habere göre Kaqryakada Şayeste 
aolcaimda oturuı bay Ziya aclmda 
bir aat üç aydan beri bili fuıla uyu
maktadır. Kendisi uyku ha.stahima 
tutulmu~tur. CelbediJen dol&tol'lar 
kendi.sini uyand:ramamqlardır. 
Bu zat, bundnn bir ay önce bir ara

lık bet dakika için kendi.sine gelmİ§ 
ve etrafındakilere cNeredeyim, siz. 
de ne haber ·nu diye somıuı. Ce
vabau bddemeden tekrar gözlerini 

Dı>amıf ve derin uykusuna dalnu!· 
Şimdi bu sat, her lfÜn ağzına süt 

verilerek yapmaktada. Bir doktor 
kendiaini büyük bir dikkatle tedavi 
ebnipe de henüz müsbet bir netice 
elde ed~tir. 

Viyanadan bir gdriimı§ 

TORBALIDA BİR HADİSE 

Eve giren •• haydut uç 
Bakkal Ahmetle karısını bağladık

tan sonra işkenceye başladılar 

On yaşındaki 
kücük Ahmet 

' Anasını va babasını feci 
bir aklbelten kurlardı 

o 

Haydutlar 
Kacarlarken unut-• . 
tukları mendilleri sa-
yesinde yakalarını 
adalete kaptırdılar 
Torbalının yeni köyde, eski muhtar! 

Mustafa oğlu Ahmet Metinin dükk~nına 
1 

gece yarısından sonra üç meçhul ,şahıs 
girerek bulduk.lan şeker, pastırma ve 
ekmekleri bağlaml§lardır. 

Suçlular bu i§i yaptıktan sonra dille
.kan sahibi B. Ahmet Metinin bakkal 
dükklnmm yanındaki evine ginniŞ!er, 

Jdlidi bulunnuyan QPıyı açarak AJWet 

Metinin üzerine çull~lar; gözlerini, ı 

- SONU 2 iNCi SAHiFEDE - - YAZISI 3 ONC«t SAHiFEDE -
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!Cümhuriye in 15! 
inci yı ını lzmir 
nasıl kutluyacak 

C. H. P. Başkanlığınca hazırlanmış olan 
kutlama prograrnını aynen neşrediyotuz. 

1 - Cüınhuriyet bayramı 28 Birinci verem mücadele, Türk maarif, öksüz
t<ışrin Cuma gilnü saat 12 d" başlıyacak lcre yardını, !'.lahll gaziler ve emekli 
v" Pazar günü akşama kadar sürecek- subaylar, aveılar kurumları, Izmir bor
tir. sası, 'l'iearet odası ve Borsa reisleri saat 

2 - Vatandaşlar bayram günleri en 8 de Beyler sokağında C. H. Partisinin 
yeni ve en temiz elbiselerini giycekler merkezinde bulunacaklar ve buradan 
ve Partili!..- yakalarına küçük parti bay- toplu olarak hükümet konağına gldile
raklarmı t.: •caklardır. Hayır cemiyetle- cektir. (Hükümetteki kabul resmi pro
ri geniş ölçüde yardımlannı bu günlerde gramı vilayetçe tanzim ve ilan edile<"ek-
yapacaklarıdır. tir.) 

3 - Bayram günleri ve geceleri bü- 14 - 29 Birinci teşrin cumartesi gü
tün resmi daireler, C. H. P. teşkilatı bi- nü öğleden evvel saat 10,30 da Atatürk 
naları, Spor kulüpleri, resm1 ve hususi heykeli önünde geçid resmi yapılacak
okullar, Bankalar, ticarethaneler. evler, tır. :Milli hakimiyeti ve cümhuriyet sev
dükkAnlar, deniz ve kara nakil vasıtala- gisini gösterecek olan bu geçide meslek 
rı, is\aslo'Onlar, liman ve alanlar donatı- itibarile bütün halkımız katılmalıdır. 

Jacak ve süslenecektir. Kara, Deniz Ye Hava kuvvetlerimizle. 
4 - Süslemek için kanuna uygun bay- bütün okullar, sporcular, izciler. cemi

rak, yeşillik, kırmızı beyaz kordela, ve- yetler ve parti te<ekküllcrinin bu yiirü
cize levhaları ve taklar kullanılacaktır. yiişte yerleri vardır. 
Geceleri de her yer elektrikle, fenerlerle, 15 - Parti kamun başkanları partili
hava gazı !le, lüks lô.ınbalan ile tenvir !erle muntazam olarak saat ona kadar 
olunacaktır. 0.-nizbank tarafından kör- cümburiyet meydanında krokide göste
feı: vapurlo:nnda geoe eğlenceleri yapı- men yerlerini almış bulunacaklardır. 

lacaktır. Her kamun adını gösterir bir levha ile 
5 - Elektrik ve tramvay şir:keti ta- bir Türk ve Parti bayrağı ve her ocak 

rafından koııalc önünde, 1ş bankası tara- parti bayrağı taşıyacaktır. Bütün cemi
fında, Sanun iskelesinde, Deniz.bank ta- yetlerin idare heyetleri resmi geçide gi
rafından idare&i önünde, Devlet Demir- re""k ve kunnnlannın adını gösterir 
yolları Sekizinci işletme müdllriyeti ı.. birer levha bulunduracaklardır. Bu ce
rafından Alsancak ve Basınane önünde, ıniyeUer mensuplarından partili olanlar 
Darağaç iplik fabrikası tarafından Da- mensup bulundukları parti kamunu ile 
rag" açta birer tak yaptırılacak ve üzer- geçeceklerdir. 

YENi ASIR 

ŞEHiR HABE.Rl:ERi 
Çingeneler arasında Muallim tayinleri 

22 lLK TEŞRtN CUMARTESl 93& 

Tütün 
Mahsulünün 

Milli ekonomimiz 
üzerindeki rolü 
büyüktür Cinayet 

Kıpti Bilciİ;hasretine Vilayet içindeki okullara -~~T;.:::1~::~~1::~:~ 
dayanamadığı Güllü- tayı·n olunanların ıı•stesı• te düşen vazife ve roller mevcuttur. 

Çünkü memleket ihtiyaç\~ içit! 
yü bıçakladı devlet müesseeelerinin yapacaklan 

Dün og···ıeden sonra saat 14.30 da Gazi-ı • . mübayaat piyasa üzerinde müessir· 
1 ,des. d 206 l . .. .. d . Bayındır merkez okul baı öııretınenı retmeni Safiye Gürtan Dikili Merkez dı"r er cau ın e- sayı ı evm onllll e . 

.. ıhis b. . t 1 t K a ıbrahim Ural lzmir lsmetpaşa okulu baş okuluna, Kilis Kemaliye köyü öğretme· Biz devlet, piyasayı tazyik et.in mu ~ ır cınaye o ınuş ur. uruç Y d Kadık 
mahallesinde oturan Tevfik oğlu Bilal öiretmenliğine Olti okulu öğretmenle- ni Bedaet Karahan Bayan mn öy de tütün\erimiz çok bahalıya satılıın 
on üç sneden beri beraber yaşadığı Se- rinden Sait T unçyürek Bayındır merkez okuluna, Demirei kazası Abdi.irrahman demek istemiyoruz. Alıcılar bahalı 
rezli .lapti Demir kızı Güllü ile bir ay- okulu baş öğretmenliğine (lliiveten kül- Şeref okulu öğretmeni S.adet Seferihi- piyasalardan kaçarlar. Böyle bir va· 
dan beri kavgalı idi. Güllü, çalışmıyan tür memurluğuna). Müdafaai Hukuk öğ- sarın Doğan bey öğrebnenliğine, Kırk- ziyet yaratmak aklımızdan geçmez. 
ve evine yiyecek gtirmiyen Bilalden ıetmenlerinden Nedime Yazıcı Olıi öi:ret fareli Osküp köyij öirebneni Nuriye Di- Amma meydanm da tamamen bo~ 
kendi tabirile cbezdiği> için onu terk menliğine. Hakimiyeti Miliye öğretmen· rilten Selçuk okuluna., Ahilr.öy öğTetme- bırakılmasına taraftar olamayız. 
etmişti. lerinden Fikriye Gımzol Kocatepe okulu ni Rukiye Kebapçıgil ödemi~in Bade- Evvelce inhisarlar idaresi, mey· 

Esasen aralarında nikah yoktu. Yalnız öğretmenliğine, Güzelyalı öğretmenle· miye okuluna, To•y• kazası Anadolu danı evvela yabancı alıcılara bırakır, 
kendi adel.leri muc;:ıince yüzgôz edilmiş- rinden Nimet Arkoldaı Dua tepe. okulu· okulu öğretmeni Zehra Ansay Narlıde- onlar ihtiyaçlarını kapatır, ondan 
1 1 k (1) b. d • .. d na, Anlara okulundan Nazende Uğur- h k ı· ru··t-eT ve para . ır ügun en sonra ıe öğretmenliğine tayin edilmitlerclir. sonra are ete ge ır ve ucuz u n 
evlcnm"'lerdi. say Aydoğdu okulu baş öğretmenliğine, almag" a çalı•.ırdı. Bu çok yanlıs. bir 

~ lzmir Kız öğretmen okulu mezunla-
Diln öXleden sorıra Bılal, eski göz aa- ,\r.kara okulundan Sadiye Er.en ve Ha- dü •. ünce ve yanlıs bir hareketti. 

6 ..... tından ~fük.errcm Öven köyü okuluna, · 
!ide Orunçıney Aydoğdu okuluna, Ku- Son iki yıl içinde inhisarlar idare-rısı Bn. Güllüye rastlıyor: 

- Kiz, diyor. Hasretine dayanamıyo
rum. Artık ew dön, beraber yaşayalım. 

-Olmaz ... 
Ve Bilal derhal biça"ını çekerek cçok 

sevdiği> Gi.illüyii yüzünden, göksi.inden 
ve vücudunun muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralamış, yakalanarak ad11yeye 
veri~tir. 

Yaralı hastaneye kaldınbnıştır. 

Bu haftaki lik 
maçları 

B. Takımları saat 11 de Doğanopor
Yamanlaupor, hakem Baha Kono.alp 
(Al sancaktan). 

şadasının Burgaz öğretmeni Şevket Ki
razlı okuluna, Milas birinci okulu öğret· 

Rııhika Turhan Emiralem okuluna, Zeh- · 
si böyle yapmadı. Çok şuurlu harera Türker Çambel okuluna, Haliye Çak

m~ni Saime Olcay Kuşadası Burgaz oku- maklı köyüne, Fatma Yaşar Osmanctk 

!una, Konyanm Yund nahiyesi baş öğ- okuluaa, .5ükilfe Kızılca avlu okuluna, 
retmeni Rifat Tolon Kemalpaşa Sinan- Nezahet An.sızca okuluna, ~filca Yayla 

cılo.r bet öğr .... tmenl~ne, Malatya Da- köyüne, Edime mezunlanndan Lütfiye 

rende öğretmeni Doğrul Deliorman Ber- ,,. akaköy okuluna, Kısmeti Gaziler kö
eama Çit köyü okulu öğretmenliğine, yüne, lat.anhıuldan Lamise r Kgzak oku
Kastamonu Cide Merkez okulundan Sa- luna, Adanadan lbrahlın Urlanın Göl
biha Onm Berııama Siileymaoiye köyij cülc köyü öiretmenliğine tayin olunmuı
öıiretmenliğine, Aydın Atça okulu öğ- !ardır. 

TORBALIDA BİR HADİSE 

uç Eve giren •• haydut 

ket ederek piyasaya Amerikalılar ve 
diğer ihracatçılarla beraber çıktı. Na
zımlık vazifesini yaptı. Ne çok ucu
za ve ne de çok babalıya satılma
ması için elden gelen gayreti zama
nında sarfeyledi. 

Bize lazım olan da budur. 
Çok ucuza satmak tütüncülüğü 

baltalar. Zarar eden müstahail b ir 
daha tütün ekmez. Bu netice alıcılar 
için de iyi değildir. Müteakip yıllar 
için zararlıdır. Bahalıya satmak alı
cıyı daha ucuz satan memleketlere 
kaçırtır . Bu da müstahsilin işine gel
mez. Çünkü müteakip seneler için 
tehlike teşkil eder. 

A. Takımları: Saat 1 3 te Ate§Spor · 
!erine birer de vecize levhası kona- 16 - Geçid resmi başlamadan önce vali y 

Demirspor. Ha.kem Esat Merter ( a-
caktır. ve parti başkanı Fazli Güleç beraberin-

Binaenaleyh normal fiatler dahi· 
!inde alıcıyı ve satıcıyı memnun ede
cek nazım bir kuvvete ihtiyaç var
dır. O da ancak inhisarlar idaresiyle 
yine devletin sermaye~iyle kurul· 
muş bulunan Türk tütün Limitet 
şirketidir. 

6 - Bayram günlerinde ve gece!<.rin- de askeri komutan olduğu halde Cüm-
de halkın eğlenmesi için şehrin geniı huriyet meydanına gelecek ve orada yer 
alanlarında, rıhtun boyunda Belediyece alan her grubun ve askerin öniind•m ge
ateşler, meşaleler yakılacak. Çeşitli eğ- çerek bayramlarını kuth•l"yacak ve ye
lence vasıtaları muzikıı, çalgılar bulun- riııi alacaktır. Bu i~ olunca vıl.ıi.yet, par

durulacak ve C. H. Partisinin Burnava, ti, belediye ve bütün cemiyetler namına 
Buca, Tilkilik, tkiçeşmelik, Alsancak lta- Atatürk heykeline birer ç"lenk koMcak 
munları kendi binalarında, Yalılar ka- ve sonra hep bir ağızdan muzika ile is

munu H.allcevinde, Eşrelpaşa ve Dolaplı tildil marşı söylenecek w• bittikten son
kuyu bmwılan Dolaplıkuyu merkezin- ra vali ve parti b•şhnr l'aili Gii.leç bi
de ve Karşıyaka (Karşıyaka halkevin- tabesini yapacaktır. Müte:ı.kıben parti 
de) münasip görecekleri birer müsame- adına C. H. P. tlyönkurul üyesinden 
re veya balo vereceklerdir. (Ekrem Oran) ve köylüler adına da Bur-

manlardan). 
A. Takımları: Saat l 5 te Doğanspor

Y amanlar, hakem Mustafa Şenkal (Oç
okspordan). 

Biitiin nakil 
vasıtaları 

Cümhuriyet bayra
mında üç gün halk
tan yarım bilet para-

7 - Eğer hava iyi olursa saat 10 da navanın Doğanlar köyü muhtarı (isken- sı alacaklar 
k4la önünde Lise öğretmenlerinden der özşaşal) tarafından kısa birer nutuk 
(Mitat ) Karşıyaka iskelesinde söylenecektir. Bundan so:ıra hep bcra- - BAŞTARAFl 1 lNCt SAHiFEDE -
saat 17 de öğreı;,,;en (Vedide Karadayı), bcr Cümhuriyetin onuncu yıl marşı oku- dan şehrimizdeki alikadar!ara gelen 
Tillı::ilik parkında şehir meciLi azasın- nacak ve geçit res.m.i başlıyacaktır. Bun- emirde, cümhuriyet bayramında üç gün 
dan avukat (Baha Yürük)' !'.I zarlLlcba- !ar Partinin hoparlörleri ifo Izmir l'!hri- devam etmek üzere trann•ay, vapur, oto
şında saat 17,30 da milfettiş (Asım Kül- nin her yerinde clinlenebilecektir. büs ve tren gibi bütün nakil vasıtalarının 
tür), llriçeşmelik karalmlu önüııde saat 17 _Geçit resminin d~ yapılma- halktan n.ısıf Ücr•t almaları bildirilmir 
18 de (Klzım Fevzi Ozan), F.şrefpaşa 51 için yilrüyil?e katılacakların krokid~ tir. Keyfiyet derhal müe. seselere l<!bliğ 
ve Dolaplıkuyu parti kurağı önünde saat gösterilen yerlerini vaktinde almaları olunmu.5tur. 
17 de öğretmen (Gaffar Güner ), Al.san- ve yürüyüşe üçer ÜÇ"r girmel•ri Jizım- Anka da yapılacalt büyük resmi ge-
cak istasyonu meydanında saat 17 de şe- dır. çide i§tirak etmek üzere Izmir Türlı:kufll 
hir meclisi. lzasıncfan (Tevfik Halit) ve GEÇlT RESMt teşkilfıtuı.ıı mensup 52 paraşütçü ve pli-
Izmir Hallı:evinde saat 20 de Baro reisi 18 - Resmi geçide katılacaklar:(Yü- nör pazartesi sabahı Ankaraya hareket 
(Mııstafa Münir Birsel) tarafından gü- rüyüş kültürparka giden Vasıf Çınar edeoek.lerdir. Hava kurumu Izmir şubesi 
nün -nevzuuna uygun birer konferAns caddesinde nihayet bulacaktır.) bir vagon kiralamıştır. O gün An.karada 
veril<c<!kilr. A - Ordu ( En büyük komutanın sı- 2SO paraşütçü paraşütle atlamalar yapa-

8 - Aynca pıuii kamun rewlerinin ralayacağı üzere) caktır. 
munasip görecekleri meydanlarda veya B - tstiklal ve devrim ıcin canları ve Iımirde c:bıhuriyet bayramı geçit res
Parti binalarında 29 ve 30 Birinci teşrin uzuvlarını vermiş olan kahramanları an- mine 150 den .fatla nafıa amelesi de kU

. '~de seçecekleri hatipler !aralın- malı: üzere her rütbeden subay, erler, reltleriyle i§!irak edocelttir. Geçit resmi 

Bakkal Ahmetle karısını bağladık
tan sonra işkenceye başladılar 

BASTARAFI l iNCi SAHiFEDE na rab'lll<'n teşhis edilebilml§tir. IBdise
yi mUteakıp firar ..den suçlular Koı:pmar 

kol ve ayaklarını bağlamışlardır. Suçlu- köyünd» takiplerine çı.kan jandarıruİ 
Dünya piyasalarını tetkik ederek 

makul fiatlerle ve memleketin yük-
lar ayni teYi B n. Ahmet Meline de yap- müfrezesi. tarafından yaka.lanmııtır. k f ti · · .. .. .. d h 
~··'·-' Bundan · k ile B sc men aa erını goz onun e u• 
.......... ~ır. sonra ~ ence · 1 d k bü ·· alıcıla la be bcr Ahmet M tini d""--" b lı bu "A un urara tun r ra 

e 0 &-,.e aş yan ...._ KOCADEDEDE BiR YANGIN OLDU zamanında derhal harekete geçmek 
adam para istemişler ve on lirasını al- b "k · .. · · f id.' lk" u ı ı muesac~nın vazı es ır ı 
ıııışlarclır. Bunlar daha fazla para kopar- Foçaı:!n Geren köyünde bir hAdise ol- l"k t··-''L.l · t" ) • . . . sene ı c:c.ruoe erın ne ıce erı mey-
mak ıçın işkenceye devam ederlerken muştur. Geren köyünde Hasan oğlu Emi- d d d .B 1 ~ _ · _ı. 'ld h 
Alune ., . . ,_,_, •

1 
.1.. • an a ır. u yı aa aynı 'l""'ı. e a• 

t ra.etının on yaşınwuu og u nas ....... nın evine gece vakti kapısını kırmak k t d'I · · · · d'd b 'k' 
ka d d • ıe e e ı m""ı ıçm sım ı en u ı ı 

pı an .«arı çılanaga muvaffak olmuş- sureti'le giren meçhul bir şahıs Eminin d ) .. · .· h"k"' 
t K .. ··k k f d · timdad 1 B G' ıs·· kıı arak ev et muesseseeıne u umetc;" ta· ur. uçu - çocu erya a ve ıs a eş n. tl umün ağzını pay ve I' ·ı · k · de l ak 
başlayınca suçlulal' firar etntlı;lerdir. biçakh tehdit ederek 7 adet altın lira- ımazt .ver1 

•. ":~'.. ço . 1Y1;rıkn · 0 ~c . · 
Faka. t el ·ı k dil · 't ·k· dil' , . k S·~' tır. ıra tutunun mı ı e onomımız· 

· ac e ı e en erıne aı ı ı men ı sını gasuetnnş ve açml§tır. ...,.unun d k' )" k d"" .. 1 d·"-'' 
· ·· · d d 1 dir .. e ı ro u ısa usunce ere qu evın onun e üşürmüş er · . Mustafa oğlu Hasan oldugu anlaşılarak • d .: .. l 
M umumı ve a. eniş u•unce ere yer endillerden suçluların hüviyetleri jandarmaca takip neticesinde yaka.lan- ~ • 

tesbit olunmuştur. Bunların sabıkalı ~tır. ,·ermeği amirdir. 

Mustafa oğlu Ahmet Koca ve kardeşi Suçlu evve!A inkar vadio;ioe sapm19sa HAKKI OCAKOGLU 
Veli Koca ile ayni yerden Hnsan ol- da bilihara altınlan sakladığı yeri gÖ&
dukları anlaşılını§tır. Veli, gece olınası- termiş ve altınlar bulunmuştur. 

Ur lada bir hadise 
Bir muhtar velisi bulunduğu 
kaçıranın hemşiresini yaraladı 

kızı 

Almanyadan 
alacakl ı tacirler 
Memleketimizi ziyaret eden Alman 

iktisat nazırı doktor Funk ile yapılan te-
maslar sonunda piyasamızı alakadar 
eden bazı kararlar verilmiştir. Bu arada 
Almanyada bloke paraları bulunan ih· 
ıacat tacirleri ve bunların blokaj mik~ 

n cümhuriyctin faydaları. eserleri ve emekli ve ınalılller, yaşlı. gaziler ve ohit çok parlak olacaktır. Urlarun Denizli köyünden Nuri Ça- zavallı kacaiıa ağır eurette yaralamı~· 
tir. Yaralı kız dün memleket hastanesi· 

tarları tesbit edilmektedir. Bunun içi.o 

bu tacirlerin 1 5 ikinci T eşrine kadar bi
rer mektupla, Almanyadan alacaklart 

üstüıı '<ü h2.ltkınrla nutcoklar si;yJene- anaları. ----------------1 vuı kızı bayan Mesudeyi Güvendek kö

cektir. ~ - Uni!ormalı)'~edek 5ulJaylar (halen ~···c;;;;;.·İ;;••••cjJ;~·;;;·•5 yünden Mehmet Ydmann kaÇITchğı za· 
9 - Halk. k.ilrstikrind"' söt söyleıne mustahdem alnuya.rılar) :

11111111111111
, ,, •• ~111111 1 1111 1 1111111 1 1 ,: bıtaya haber verilmiştir. Zabıta daha 

için bayram günleriuden önce veyahut Ç - Jandarma, Polis, ve belediye za- Divanı Muhaoebat müralubı B. Ce· tahkikata el koymazdan önce, kmn kaç-
bayram günleTinde kür3ti başın<b söz bıtası., Nafıa daiın1 ;unelesi, vr>teriner di- mal Onder lstaııbuldan, memldr.et has- tığından haberdar olan ve kızın velisi 
;stemek veya almak mümkündür. Bay- rektörlüğü emrindeki seyisler at.larile. tanesi baş hekimi B. Hasan Ba,kamıa bulunan Muhtar Hüseyin Erin. kızı kur· 
ramdan önce Mz almak i in parti 1lyön- D - 1u::iler. riyasetindelci tıp ko•gresine gicİen he- tarmak üzere Mehmet Yılın azın evine 
kurul başkanlığına ve bayram günlerin- E - Okullar (Kültür direktörliiğiinün Y"t Ankaradan ııe!ın1ılerclir. gitmiştir. 

de kürsüler başında bulunacak Ü<:<r ki- sıralayacağı üzere) Samsun saylavı B. Aaım Sivel Anka· Yolda, köy muhtarı Mehmet Evin. 
~ilik komitelere ~ vurmak lazımdır. F - Sporcular. Spor kurı.ınılan, Av- raya git · tir. Napolickrt gden hariciye Mehmet Yılmazın on yedi y-.uıdalci 

10 - Halk kürsülerinde hatipler eı:ı cılar. v~kaleti ilcinci ~ube müdürü B. Orhan he.,..;rerıi Bn. Ş.,.i.feye teoadüf et~ ve 
iaıla (40) dakika konuşurlar. Kadın ve G - HALK PART!St TEŞKİLATI: lstanbula gitmi~tir. Gra tü!engiyle ate, ederek bigünah olan 
<>rkek 18 yaşından yukarı her vatandaş 1 - tstiklal madalyesini hami olanların 

halk kürsüsünde toz söyliyebilir. taşıyacağı büyük Türk bayrağı. 
11 - Halk kürsülerinde bulunacak 2 - tlyönkurul üye!leri. 

komiteler soz sırasmı tespit •ttiklt'n baş- 3 - tlçeyönkurul üyeleri. 
ka meı:zuun maksada uygunluğuna, ko- 4 - Izmir ve Karşıyaka Halkevleri Kültür Park Sineması: 

ne getirilerek tedavi altına alıntnJlb,r. 

Suçlular zabıtaca yakalanmlftır. 

Çamalh tuzlasında 

olan paranın miktarını, tarih.ini. ne IU' 

retle alacaklı olduklarını ve hangi mit• 
essesede matlUplan bulunduğunu Mer· 
kez bank.asına bildirmeleri istenrAekte-
dir. 

Çamaltı tuzlasında vinç müteahhidi 
Hüseyin oğlu Ibrahimin ameleye tevzi Kız kaçırma 
edilmek üzere idareden aldığı 348 lirayı · Seferilıisarın ormanlı köyünde 16 ya· 
ameleye verıııiyerek tuzladan firar etti- şında bayan GUl.oümü ayni köyden lbra· 
ği alfudar makama bildirilmiştir. Suçlu hlın oğlu Süleyman kaçırmış ve yaka-
aranınak!»Jr. lanmı,tır. 

Kibar halkın sineması olacaktır. 
ııuşmanın azami (40) dakikayı geçmeme- idare h•y•tlcri. 
sirıe sekizinci maddedeki talimata uyma- 5 - K~ıyaka. 'Tilkilik, Eşrefpaşa, 
sı.ı:ıa clilı:kat ~cekler ve Türk ceo:a ve Bayraklı, lkiçeşmelik, Yalılar, Alsancak, 
umumi içtima kanunlaruun suç saydığı Doaplılı:uyu .kamun, ocak yönkurulları 
mahiyette sözler söyletmiyeceklerdir. ve mensupları. (Buca, Burnava, Balço-

" " 
,, : Ailevi ve içtimai filim/er gösterecektir· 

( K OWTELER!N TANZtMtNE TA- va, Değirmendoreve Cumaov""ı kaınun-

HlR BOR .MEMURDUR ) !arı ifürak<. serbesttir.) 
12 - 29 Birinci teşrin cwnarlea günü 6 - E..naf '"" :twJ.er birliği mensup-
t (8) den (10,:lO) a kadar h ilkümet !arı. 

konağında dedet namına kabul resmi CEM1YETLER: Baro, Ticaret 00.W, 
~·apılacaktır Borsa, Kızılay, Etibba 00.W, Hava ku-

13 - Hükümet konağında yçılacak rumu, Verem mücadele, Çocuk esirge
"rene gidecek <>laı:ı mebuslar, Belediye rııe, Türk ma:ırif, öksüzlere yardım, Sa

rl!'isi, Parti tlyön v• llçeyönkurul üye- ğır ve Dilsiz.lı.>r. 
leİ-i, Ha!Uvleri ve kamun başlaınlan, 19 - Cilmhu.riyet bayramı günlerinde 
..ıliyet ve ,.,hir ..,,ecJisi Azalan, L'!Çi esnaf eemiyctlerdeıı. hiç biri rozet dağıtmıya
blrlikleri müdlirU, Kızılay, Etibba oda- cak ve para toplamıyacaktır. 
111, ÇOMlk e ' e Ti"rk !-ava kururru, - SONU 4 ONCO SAHiFEDE -

" ,, 

" ,, 

" " 
,., 

DiKKAT: 
Sınemamızın 

,, 

,, 

,, 
Resmi 

hedefi · 

: Programlarının mükemmeliyetile tema
yüz edec.ektir. 

: istirahat icin aranılan • 
olacaktır. 

tekmil evsafı haiz 

: Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynağı 
olacaktır. 

: Güzellik ve zarafet abidesi olacaktır. 

küşada şimdiden hazırlarıınız. 

Güzel filim ve ucuz fiyattır. -· 
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TURiZM TEŞEBBUSU 

Istanbuldan Ankara ya 
İkinci mevki yataklı vagonla gidip gelme, Ankarada 

4 gün ikamet, otel ve yemek parası dahil 

Otuz liraya yapılabilecek 
lstanbW, 2 1 (Huauıi) - Memleket· tip edilecektir. Oç dört gün sürecek olan f fı;tanbuldan Ankaraya ikinci mevki ya

~ ucuz seyahat inıkanlarmı hazırlamak bu s~yahatlerin birincisi istanbuldan An- taklı vagon gidip gdme, Ankarada dört 
için Turizm ofis tarafından yapılan tel· karaya olacaktır. Bunu lzmir ve Bursa 
ı.'k) b. ' ' H 1 ] gı'bı' bu"yu"k "ehı'rlerı'mı'ze de yapılacak günlük ikamet, otel ve yem_ek parası da-~ er ıtmııtır. azır anan program a- ,.. 
la göre ucuz ve karıılıklı seyahatler ter- seyahatlerin takip edeceği bildiriliyor.. hil otuz liraya yapılabilecektir. 

Südetler işi bittikten sonra 

Almanyanın hedefi şimdi 
Ukranyaya doğru mu? 

Par;. - La Republik gazetesinde 
(Edit Brikon) şunları yzmaktadır : 

Çekoıılovakyada Alman aksiyonunun 
bıl:i§afını çok büyük bir dikkatle takip 
etmek lizundır. Bu aksiyon üç muhtelif 
'-hada tezahür etmektedir : 

1 - Evvela, ekonomik sahada mey
~Aa gelecek sıkı bir anlaşma akdi rnak-
9adiyle Praga yapılan teklifler. Çünkü bu 
ekonomik anlaşma Çekoslovakya ıçın 
Iİayati bir zaruret haline gelmiş ve infi
-.linden daha kuvvetli olmuştur.. Fakat 
ıayle bir anlaşma ister istemez politik 
-..Jıada tesirler yapacaktır. ( Berlin bir 
Aln.rülı: ittihadına taraftardır. Prag hü
kflrneti kendi•ine diğer memleketlere 
al.r11 ~bbüslerinde bir mikdar serbesti 

'9a1tacak: bir uzla~a elde etmeğe çalış
-..'lı:taclır. ) 

2 - Polonya - Mac11r taleplerine kar
,İ ~ah diye ta.sif edilebilecek bir ih
~z. Almanyanın gösterdiği rnalikiyet 
lil.rsında kııımen de, kendisinin göz dik
i~ bazı topraklar üzerinde Polonyanın 
da emelleri olmasının da tesiri vardır. 
leim daha önce iHal edene sahibi odur 
lııl.niyeti hüküm sürüyor. Bir kaç gün 
•nel. Polonya ordusunun, Bohumin 
lılıntaka91nı mühletinden 48 •aat evvel 
"8al etmesi de bu rekabete delalet et· 
lllez mi? .. Çünkü burada stratejik kıy-
1-aeti büyiik bir demiryo]u merkezi var
dı, ve ayni yerde Almanyanın da gözü 
olduğu biliniyordu. Şunu da kaydedelim 
l:ı Polonyaya terkedilen dört mıntnkada 
17 bin Alman yaşamaktadır ki, Pragda 
ııöylendiğine nazaran, bunlar Polonya
)e ilhaldarını kabul etmemektedirler. 

Diğer taraftan, şark meselelerinde 

mütahaıısıs olan bazı Alman organları 
Polonya istatistilderinin doğruluğundan 
şüphe etmekte ve T eşen mıntakasının 
büyük ekseriyeti Slovaklardan mürek
kep olduğunu iddia etmektedir. 

Beklendiğinden çok daha ileri giden 
ve Çek resmi mahafillerince kabul edil
mez olduğu bildirilen Macar taleplerine 
gelince, Berlin bu hususta, Budapeşteye 

müzahir diye tavsif edilemiyecek olan 
bir sükut muhafaza etmektedir, ve Ma
carlar, Bratislava köprüsünün başını Al
manların İşgal etmiş olmasından endişe 

duymaktadırlar. 

3 - Slovakya ve Karpatlnr altı Rü
tenyn~ına ibzal ettiği dostluk: emarcleri

le, Berlin, her ikisini de kendilerine ve-

Tilen muhtariyetle iktifa elııinmieo:MtYila 
etmektedir. Geçen gün cDoyçe Alge
mayne Çaytung> Praga, Slovak meeele-

sine bu yarım tedbirle halledilmiş naza
riyle bakmamasını ihtar ediyordu ki, 
Slovakya, Flamanlar gibi, kendi teşrii 

meclisine ve askeri muhtariyetine ABhip 

sulh yolite bir kolonizasyon. Bu, yarmm 
büyük meselesi olacaktır. 

Bu nufuz yolunda Slovakya ilk mer
haledir. Slovaklar Alınanlar gibi yahu
<lilere ve komünistlere düşmandırlar .. 

Slovakya, Alınanyaya karşı müsbct his
lerinin bir delilini, karpat Alınanları par
tisini diriltmekle vermiştir. Slovakya 

Praga fazla samimi surette bağlanmamak 
" onun sirayet sahasına girmemek şar

,'tiyle Almanya için kıymetli bir müttefik 

olabilir. Fakat kendine bendedemecliği 
takdirde Slovakyayı kendi haline tcrket
mesi de mümkündür. 

İkinci merhale, yarım milyon Ukran
y:ılısı ile Rlilenyadır. Onun içindir ki 

Polonya ve Macaristanın müşterek bir 
hudut emeUeriJe Almanyanın yolunu 
kapamaları Berlin muhafiline göre mev
zuu bahis olamaz. 

Bazılarını endişeye düşüren bu emel
ler mütalaa dilirken işte bütün bu vazi
yet göz önünde tutulmalidır. Bu görüş 
dört veya beş devlt arasında lüzumlu 

olmalıdır! irtibat vasıtalığı edebilir: Polonya, Ma-

Bu telkinlerin ardında gizlenen düşün- caristan, Romanya, Yugoslavya Italya, 
ceyi sezmek için, bu yazıyı aynı gün ki itiraf etsinler veya ebnesinler Alman 
cFölkişer Beobahten de çıkan bir maka- kolonisinin tazyikini göğüslerinde hisset

le ile kıyaslamak lazımdır. Bu gazete, mekteclirler. Bunlar, Almanyayı kuşat
dikkati yeni bir azlık meselesi üzerine mak hatasını tasarlayacak bir ittifak fik
çekiyordu, Ukranya azlığı, dört devlet rinde değil, fakat fili bir tesanüde istinad 
arasında taksim edilmiş olan 30 milyon eden elbirliğile, ağır bir mütekabil kuv
nüfuslu bu milletin de yabancı boyun- vet teşkil edebilirler. 

duruğundan kurtulmak hakkıdır denili- Bununla beraber yine tekr:ır edelim, 
yordu. bu tesanüd yeni muvazeneyi eskisi ka-

Ukranya ... Bouınbergin hayalini cid- dar devamsız yapacak milliyetlere kar· 

diye almanın zamanı gelmiş değil midir: j şı yeni tecavüzler bahasına tesis edilme· 
Şarkta mazlumların tarafını tutarak, nıek şartile. 

Santranç Balıkesirde feci bir kaza • 

Bir, genç toprak yığını altında öldü 
Balıkesir (Hususi) - Balıklı köyün-ı maya ve adliyeye bildirilmiştir. Müddei 

de bir genç toprak altında ölınliştür. Fa- umumi bay Sadık Yırcalı kaza mahalline 
cia şöyle olmuştur: 

Bu köye yarım saat mesafede bir yer 
~dır. Buradn kerpiç yapmağa ~k mü
sait bir tepe vardır. ,Köylü buradan ka
ll<lığı topraklarla kerpiç yapmaktadır. 
19 yaşında Ferman adında bir delikanlı, 
Abdülbaki ve Mehmet Emin adında iki 

gitmiştir. Toprak yığını açtırılmış ve 
Fermanın cesedi meydana çıkarılmıştır. 
Gencin bir kaç ton sikletindeki toprağın 
altında vücudunun ezildiği ve kol1arile 
ayaklarının, belinin bir kaç yerinden 
kırıldığı, havasızlıktan öldüğü anlaşıl

mıştır. 

---111---
B. Bonne B. Soriç 

ile görüştü 
Paris, 21 (A.A) - B. Bonne dün 

Sovyet Rusya biiyük elçisini kabul et
miştir. 

şampıyonu 

Bir Rus prensesi 
ile evleniyor 
Marilan, 21 (A.A) - Meşhur sant

ranç §ampiyonu Kapablanka Rus pren
seslerinden Olga Sagodalf ile evlenmiş
tir. 

~~~-.... ~~~-
/ s p an y ol f ilezofunun 

hastalıfı 
Paris, 2 1 (AA) - lspanyol filezo· 

fu Jozef Ortegai Kasenin sıhhi vaziyeti 
ciddi endiıelere bais olmaktadır.. Bir 
karaciğer buhranı neticesinde hiaıl olan 
ihtilatlar üzerine kendisi bir kiliniğe nak· 
!edilmiştir. 

ıtrkadaşile birlikte toprak almak üzere 
bir nraba ile buraya gitmiştir. Bütün köy 
toprak ihtiyacını buradan temin ettiği 
için burası kazıla kazıla büyük bir oyuk 
lllağara halini almıştır. Ferman bu oyu
ğun içine girmiş ve toprağı kazmağa baş· 
~ıştır. Bu S)rnda diğer iki arkadaşı da 
~ılan toprakları arabaya tnsımak işile 
rtı gul bulunmkatdır. 

Ferman bu ka7.ma isile meşgul olduğu 
lirada üç metre yükseklikteki oyulmuş 
1<ıprak yığını birdenbire çökmüş ve za
"al}ı genç toprak altında kalını lır. 

Japonlar Kantona girdi 
:Su feci hadise karşısında şaşırıp kalan 

.\.haülbaki ve Mehmet Eınin, evvela şid
~li bir zelzele olduğunu zannetmişler
dir. 

1]ti arkadaş, Fermanın toprak yığını 
tltından çıkmadığını görünce toprnğı aç
lllaak için uğraşmışlarsa da adeta bir tepe 
~ eden yığının altında zavallı genci 
«rıicaınıağa muvaffak olamamışlardır. 

Abdülbaki derhal köye koşmuş hadi
l' ı kövlillere anlatmıstır. Vaka iandar-
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devam ettikleri de "temin edilmektedir. 
Saııt 17.20 de neşredilen diğer bir 

imparatorluk tebliği Çin kuvvetlerinin 
Hankeu etrafında bütün cephelerde ric
al halinde olduğunu teyit etmektedir ... 
Japon tayyarelerinin keşiflerine göre 
Çinliler Maçyen - Siyenfu - Okyense 
hattına çekilmektedirler. Bu hat Hopey 

Hankeu 

yatı vardır. 

arasında bu 
dir. 

Oçang - Y oçen - Çangçan 
nakliyat bilhassa hararetli-

Sekyang - Kiyansi demiryoluna rnü
vazi olan büyük ı.ose yolunda bir çok 
otomobil ve kamyonlar gidip gelmekte· 
dir. 

Japon kaynağından Yerilen bir habe
re göre Çin batkumandanı Marqa) Çan 
Kay.- Şek Hankeudan aynlaralı: 300 ki
lometre cenub u garbi.indeki Çansça 

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

PAPA Pİ XI 
---·----

T ehakkümlere 
meydan okuyor 
Kastel Gondolfo 21 (ö.R) - Mu

kaddes arkeoloji kongresi azalarını ka
bul eden Papa Pi XI ehemmiyetli bir 
nutuk söylemiştir. cMaziyi yeniden can· 
landıran• arkeolojiden uzun uzadıya 
b::ıhseuikten sonra papa, komşu bnzı 

memleketlerde çıkan bazı hadiselerin. 
ne derece andmcı bir kudreti olduğunu 
göstermiş, Dönme Jülyen zamanında 

hıristiyanlara karşı yapılan zülum ve iş

kenceleri ve üstadına ihanet eden Yu
danm yaptırdığı işkenceleri kaydettikten 
$0nra cGayri mesul• denemiyecek son 
bir nutuktan ima ile bahsetmiş ve şun
ları ilave eylemiştir : 

cAimanya ve Avusturyada tazyikler 

garip bir cürctle devam ediyor n gittik
çe daha sarih ve vahim oluyor. Nasıl ki 
bunların delilleri de gözümüzün önün
dedir. Bu hadiseler papayı derin keder 
ve ıstıraba düçar etmektedir. Bu da yal
nız katoliklerin babası sıfatiyle değil. 

ayni zamanda insan vakar ve haysiyeti
ne karşı Dönme Jülyen ve Yuda zaman
larında olduğu gibi, yapılan ihaneti mü
şahede eden bir inııan sıfatiyledir. 

«Hal nasılsa öyledir. Yııni olmasına 

Allahın müsaade ettiği gibidir. İnsanlar 
tarafından yapılmasına tanrı nasıl mü
saade etmişse öyledir. Fakat istikbal al
Ialun elindedir. Yani İyi eldedir. Bilhas
ı.a istikbalde büyük şeyler olacaktır. Ve 
bizi teselli eden şudur ki bir milletin ha
yatında az bir şey olmakla beraber in
san hayabnda her halde hatırı sayılır bir 
müddet olan 80 senelik hayatımızda ne· 
ticede her şeyin insanların değil Allahın 
elinde olduğunu hakkiyle anlamağa 
muktedir olduk.> 

cGözlerimizi maziye ç.evirince biz 
üçüncü Napolyonun hegemonyasını gör
dük. Bismarkın hegemonyasını gördük 
ki o imparatordan bile fazla bir adamdı. 
Büyük harp fırtınasına kudretli bir hü
kiimdar olarak giren, fakat naçiz ve esir 
olarak çıkan ikinci Vilhelmin hegemon
yasını gördük. Bu böyle oldu. Çünkü 
irtical kudreti hazırlanma kudretine te

fevvuk etti. Şimdi şiddetlenen yeni şey
ler, dünyaya ynyılmağa çalışan hege
m•..Yal4r söriiyoruz. Bunların da 'kıbe
ti ne olacağını soruyoruz. 

«Kilisenin siyaset yaptığını iddia etti· 
ler. Bizim siyasetimiz iyilik ve mÜı•terek 

r.imetlere hizmet siyasetidir. Bu siyaseti 
daima yaptık ve Allah bize imkan, ]rnd

ret ve hidayet veıdikçe bunu yapmağa 
devam edeceğiz.!> 

rs·AMUEL ..... HOR! 
: . : 

~Hitlerin nutkuna~ 
: : . . . . . : cevap verı yor ~ 

Londra, 21 (A.A) - B. l loare dün 
Klatonon Seada bir nutuk ~öylemiştir .. 
Bu nutuk 8. Hitlerin 9 ilkte1lrinde Sar
burkta iradetmiş olduğu nutkun cevabı 
addedilebilir. 

B. Hoare B. Hitlerin sulha müteallik 
olan vaitlerinde samimi olduğuna kani 
bulunduğunu söylemiş ve müteakiben 
bizzat Hitlerin daima sulha ve daima 
kendimizi müdafaaya hazırız şeklindeki 
vecizesini kabul ederek silahlanmayı mu
hik göstermiştir. --·--Aydında Cümhuriyet 
bayramı haz.ırlıkları 

---·•---
Aydın 20 (Hususi) - On beşinci 

SAYF.A :· 3... 

Japonyada kasırga 
10 bin evi su bastı, binlerce kişi 

kaldı, acık ta • telefonlar kırıldı 

Tokyo, 21 (A.A) - Tokyoda zuhur eden bir kasırga tramvay 
nıünakal.itı ile telefon muhaberatını inkıtaa uğratmıs ve on bin evın 
zemin katları su altında kalmıştır. 

Tokyo, 21 { ö.R) - Nippon adası Üzerinde §iddetli fırtınalar hü
küm sürmektedir. Tokyo ve Yokohama şehirlerini bir tayfun bas
mıştır. Beş bin kişi çahsız kalmıştır. Yokohamada Nippon otoriteleri 
halkın yardımına koşmaktadır. 

Yeni Vatandaşlarımız 
istanbuJ, 21 (Hususi) - Hicret veya iltica suretiyle yurdumuza 

gelen 1133 Türkün tabiiyetimize kabulü Vekiller heyetince kabul 
edilmi§tir. 

Macar -Slovak 
Görüşmesi başlıyor 

Yeni müz akerelerin bu defa V iya. 
nada yapılacağı haber veriliyor 
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zuu olacak ve ancak ekonomik sebepler· 
le bazı tashihat yapılacaktır. 

Şu takdirde yeni hudud tahdidinin 
aşağı yukarı Komarnoda Slovak dele
gasyonu tarafından teklif edilen plana 
uyması muhtemeldir. Bu plana göre Ma
caristana 5584 kilometre kare arazi ile 
395 bin nüfus verilecekti ve bunların 
arasında 45 bin Slovak bulunacaktı. 

Karpat alıı Rusyaya ( Rüten mm taka
sına) gelince umumiyetle iyi haber alan 
mahfellerde yürütülen faraziye şudur : 
Çekoslovakya Moka evo ve Osavod şe
hirlerini muhafaza edecektir. Fakat Kar· 
pat alb Rusya arazjsinin şark kısmını 

garp kısmını karp kısmı ilt" birle~t.İten bi
ricik ,imendiferhattını M c~riııtıı.n:s ter
'.lte mecbur blac.km. 

Münih konferan111nda Alman rnahfel

leri Çekoslovak - Macar meselesinin en 

kı a bir müddet zarfında halli hususun-

teklifleri hakkında birşey bilmedıklerinf 
hr.yan ediyorlar. 

Roma, 2] ( ö.R) - Budapeşte hü
klimeti Çekoslovakynyn karşı talepleri· 
nin memnuniyet verici bir neticeye var
ması için daima Roma - Berlin mih"e· 
rinin müznheretinc güvenmektedir. l\ta
car gazeteleri ayni zamanda şunu da 
kn} dediyorlar ki Macaristana askeri mü· 
savat hakkı verildikten sonra Macaristan 
silahlarını sür" atle arttırmış ve halkın 

sevinçle knrşıladığı kısmi bir seferberlik 
yapmı tır. Macaristan ~imdi milli emel
lerinin tahakkuku için her ~e} e hazır di· 
siplinli bir orduya maliktir. 

Bükr~. 21 (ö.R) - Harici}e ncz.a .. 
re-ti Romanyanın Rütcnyayı Macaristann 
bır kmawa rıü•c.-mnyi} oJ.:lu•u J.. klcınd"

ki haberleri tekzip etmi tir. 
Budape te, 21 (A.A) - Perşembe 

günü öğleden sonra da Kanya ile Lu
bienski noktai nazar teatisinde devam 

da Almanyanın arzularını bildirmişler· etmi,lerdir. 
dir. Budapeşte, 21 (i\.A) Başvekil 

Diğer taraftan müzakerelerde bir an- öileden sonra sabahleyin bura>·a gel
la§ma tahakkuk ederse Macaristana ter· miş olan Almanya adliye nazırı Frankı 
kedilece1' arazinin müzakerelerin hita· kabul etmiştir. 
mından sekiz gün zarfında Macarlar ta
rafından işgal edilmesine de karar veril-

Prag, 21 (A.A) - Çekoslovak na
zırlar meclisi Slovak ve Rüten nazırlan-

miştir. nın da huzuriyle dün yapmış oldukları 

Budapeşte, 2 l ( ö.R) - Öğle gaze· toplantıda Münih konferansının netice· 

teleri Çekoslovakya tarafından Macaris
tan haraciye nezaretine tevdi edilen ye
ni tekliflerden bahsediyorlar. Bu tek· 
liflerin tam mahiyeti hakkında henüz sa· 
rih hiç bir haber verilmemiştir. Gazete
lere göre salahiyetli Macar kaynakları 
ııadece şunu beyan etmekle iktifa edi
yorlar : 

<Yeni Çekoslovak teklifleri evvelki
lere nisbctle mahsüs bir texakki göster· 
mekte ise de hala memnuniyet verici bir 
mahiyette değildir. Bu tekliflerde, Ma-
carların ilhakını istedikleri şehirler ara
ıında en mühim bazılarının Macaristana 
iadesi mevzuubahis olmamaktadır.> 

Resmi mahfeller ise yeni Çekoslovak 

!erini tetkik etmiştir. 

Salahiyettar mahafil, hükürnet mahfi· 
linin Macaristan ile müzakerelere yakın· 
da tekrar baıılanabileceğini ümit etmek· 
te olduğunu beyan etmiştir. 

Polonya - Çekoslovnkya münnsebab 
meselesinin de müsait bir surette halle· 
dileceği ümit edilmektedir. 

Varşova, 21 (A.A) - Salahiyettar 
Polonya mahafili dün akşam bazı eaıe· 
bi gazeteleri tarafından Polon} a - Ro
manya görüşmeleri hakkında nl!§redil
miş olan haberlerin yanlış veya uydur• 
ma olduğunu beyan etmi Ierdir. 

Var~ova, 21 (A.A) - B. Bek dün 
Kalastan Varşovaya dönmüştür. 

Muğlada bütün köylere 
otomobil Yolu· vardır 

yd Cümhuriyet bayramını kutlama ko
mİııyo u ilbay ve parti başkanımız Öz· Muğla {Hususi) - Muğla ve havali
demir Cündayın başkanlığı altında topla- si her bakımdan tetkik edilmeğe de~er 

nam aulan, üzerlerine kurulan zarif ,,. 
modern köprüler geçilmektedir. 

narak, bayram lıcutlulama programını ih
zar etmiştir. 

Şehirde bu büyük günün parlak bir 
surette kutlulanması için şimdiden hazır· 
lıklara başlanmı:ıtır. 

S iZ E 
Mevsimin en ;yİ filmlerini 

hazırladı 

• 
Si z i 

Memnun edecek bir 
teşkilatla 

Yaktnda 
AÇILIYOR 

bir sahad ır. Geniş ovaları, yC§il orman• 
lan yüz binlerce zeytin ve muhte1if mey
va ağaçları ve bilhassa krom ve :zımpa
ra madenleriyle bir servet kaynağı olan 
bu saha, ikhsadi durum itibariyle de 
Ege çevresinin en mühim bölgelerinden 
birini teşld eden. Son senelerde nefis tÜ· 

tün yetiştirmek hususundaki çalışmalar 
bu ehemmiyeti arttırmaktadır. 

Bütün kazalar muntazam şoselerle vi
layet merkezine bağlanmakta ve köprü· 
ler yapılmaktadır. Köy kanununun muh
telif bakımlardan tatbiki hususunda bü
yük çalışmalar yapılmakta, hemen he· 
men bütün köylere toprak tesviyesi ya· 
pı1mış, yollar üzerinde otomobil ile 
gitmek imlı:anı elde edilmiı bulunmakta• 
dır. Vilayetin en uzak kazası olan F et
biyeye vaktiyle bin müşkülatla ve dört 
günde gidilebilirken bugün bu sarp dağ
lar, o tomobillerle atılmakta ve delice 

Vilayetin ihraç iskelelerinden bili 
olan Kllllük limanına çıkan bir yolcu, 

bu küçük nahiye merkezine ayal: be-
sar basmaz Atamızın zarif heykol'i • 
ve yer yer umran eserleriyle kar~. 
Milasa 26 kilometrelik bir ıose le bal
lı bulunan bu yol üzerinde giderken ~ 
yer imar edilmİ§ ve yetiştirilmekte Hlıt.. 

lunan :zeytinlikler ve meyva a~ ... 

Ve nihayet tütün tarlaları arastnda.n ge· 

çilerek kasabanın varu .. lanna geliınlr .• 
Burada 200 metre uzunlukta ve 20 met· 

re genişlikte yeni açılan bulvar beM
de giderlten solunda zarif villalar ve •· 
ğında belediye parkı ile karşılaıılır. Ka

sabaya giren her yolcunun ilk defa IJÖ· 
züne çarpan §ey yolların temizliği ve 
belediyenin her bakımdan göstermekte 
olduğu faaliyettir. Milaıta 48012 liralık 
bir bütçenin imkanları içinde büyük işler 
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Güs, efendisinin yanımla yine eski ve I ~çık alınla çıkabilmen için dü~manların· 

sadık uıak vazifesine b:ı~ladL Janın bir 
1 
la da :uğra,ırız. . 

tecavüze, bir felakete uğramamnsı için * 
büyük bir dikkat sarfediyordu. Maamafih 1 Günler geçti .. 
cara~a sırada hazan ve mutadı hilafına J Doktor Hanri. Pastör enstitü ündelU 

dışarıda birkaç saat fazla kaldığı anlar>! laboratuvarında çalı~malarına ba~adı. 
oluyordu. Jan da onuna beraber çalışıyordu. 

Dolttor Hanri Sübeyran hemen nezaret Genç doktor ara.sıra ~i arkada~ları 

ile temasa gelmi1 ve kendisine profesör ile birlikte eğlencelere iştirak: ediyor: 
doktor Santenye ile görüşmesi tavsiye gençlik icabı.. Af rikada uzun müddet 
edilmifti. profesör Hanrlnin aynı zaman- uzak le.aldığı zevk alemlerinden fırsat bul
da hocaaı idi de. Bir hafta mütemadiyen dukça nasibini alıyordu. 
devam eden görüşmelerden sonra Hanri Birkaç defa bu eğlencdere Janı da 
Jarun yanına geldi ve kendisinden ne beraber götürmek '5temi~ fakat Jan her 
iatendiiini söyledi. Çolc müteessirdi. defasında buncbn imtina etmişti. Çünkü 

- Düşün.. diyordu, ben ki hayatımı o eğlence.. kokteyl.. derdemcz derhal 
hastalıkla mücadeleye hasretmiş ve bun- aklına o meşum gece geliyor ve bütün 
'dan büyüle bir zevk almış adamım, bana hııyatı yeni baştan zehir oluyordu. 

harp halinde yüz binlerce :ıdaını a~ılıya- iV 
rak öldürccdt. tesiri çok masrafı az bir MOCADELE PL NI 
mikrop bulmamı söylediler. Ben bunu 
nasıl yapobilirim. 

Jan bu işin memleket müdafaası için 

zarurui olduğunu, mikrobun bulunması 
mutlaka onun tatb~i demek olmadığı

nı söylemek suretiyle dostunun teeseÜ· 
rünü azaltma~a çalıştı. 

Hanri Sübeyrana çalışmak iç.in pastör 

enstitÜ3Ü dahilinde bir laboratuvar tah· 
eis etmiflerdi. 

Hanri: 
- Jan .• dedi. Bu işi i11c yapacak hen 

dcğaim. Benden daha evvel bir çok mes

lektaşlarıma da bu vaz.if e teTdi cdilm~. 
Onlar da çala,mışlar Te muvaffak olama

mı,.ar. Bunun sebebini bana açıkça söy

lediler. Sana da anlatayım. 
- Teknilc ~cbeplerden mi muvaffak 

olamıımt \ar. 
- Hayır .. Daha mühim Te garip .. Bu 

işi ilk önce doktor Ludre9e vennişler .. 
Ludreı mahiyeti bir türlii anlaşllamamış 
bir hastalıkla birkaç gÜn içinde ötmü1. 
Sonra dolitor Obertini tavzif etmişler. 

O da i~ bapadığından pek az !'!onra Ar· 
dende hasta bulunan kızmdan bir telgraf 
nlmlf.. Ardcne gitmi1, bir daha gelme· 
m·. 

Doktor Lökclelc vazifeye ba~lndığın
dan pek az sonra bir sebep göstennedcn 
bu i i bırakmış. Doktor Kfovyer tam mu
vaffak olacağı sırada eTinde ölü bulun-

Polis müfetti i Ba~. Pı:ıstör enst:tüsü 
hadisesinden ve serserinin ölümünd en 
sonra kontes Pogoz.eska işini yalnız ba~ı· 

na kendi ftalletme w e kar r vermi~ti. Kim

seye birşey söylemiyec<'k ve bütün delil· 
feri topladıktan sonradır ki harekete ge· 
çecekti. 

Şimdi po1is müfettişinin yeni ve mah· 
rem Lir vazifesi vardı. Mıkrop harbi 
!Çin uğnı.~n doktorlann· bi.-er "su· 
ıetle bu işi terketmderi nezaretin dik
L:atini çel.mi~ ve büyüle bir t<::~ilıituı dol.
torların hayatlanna kaıot ~i.n faaliyette 
bulunmakta olması ihtimali ile bu i,,i biz· 

zat müfott~ Baıe}'e tevdi etmişti. 

Aynı zamanda Başeye de doktor Han· 
ri Sübeyranın bu İŞ)e tavzif edildiği lıa· 

beri verilmi , bilh~ doltorun muhafa· 
zası için de sıkı emirler -rcrilmi~ti. 

Dap: de bu hususta ııı.kı tertibat al
mıştı. Bugün <le bu husmta bizz.a.t dok
tor Hanri ile gö~elı:: üzere Pastör en9-
titüsüne.. 1-fanrinin liboratuvanna gel-
mifti. 

-BiTMEDi-

Belçika Kralı 
İngiltere kralı ile 

birlikte yemek yedi 

YENi.ASIR 

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

Aydında D kt ........... . 
o orun ············ •••••••••••• .................. K .. . 

·················· oşesı •••••••••••••••••• Türk hava kurumuna 
teberrüler 

22 JIX TF.SRJN CUMARTF..51.9.18---
Cümhuriyetin 15 Ôrtaklarda posta ve' 
inci ·yılını lzmir telgraf merkezi 

açılıyor 
nasıl kutluyacak Aydın 20 (Hususi) - Posta ve tel• 

·---+ gıaf idaresi Ortaklar köyünde yeni Erkeklerin 
Sonbaharı 

Aydın 20 (Hususui) _ Hava kuv- - BAŞTARAFI Z 1NC1 SAYFADA - bir posta ve tetgraf idaresinin açılmasına 
20 - 29 Birinci teşrin Cumartesi ge- karar vermi~ ve merkez bir kaç günden· vetlerini arttrmanın memleket müdafaa

sındaki büyük ehcmimyetini takdir eden 
-o-- vatandaşların Türk bava kurumuna kar· 

Her yıl gelip Reçen sonbahar mevsimi ,ı .gösterdikleri alakanın derecesi her 
kadınlar ve erkekler için. tabii, müsa\·i glin yeni bir misal ile tezahür etm~kte
dir. Fakat bundan başka bir de h\:r insa- dir. 
nın hayatında sonbahar mevsimi vardır Öğrendiğime göre Gereniz köyünden 
lr.i bu sonbahar kadınlar için pek fırtınıılı Kırlı lbrahim kıınsı Emine Erdemli on 
olur. Hayatın o me\-simine erişerek anne lira, Germencik Ömerbey köyünden 
olabilmek kudretini kaybeden kadın Mehmet Terzi ölen kızı Kadime için ye-
türlü türlü rahatsızlıklara tutulur. Bir di lira, Çinenin Saryandere köyünden 
taraftan da o mevsimden 5onra artık se- ve köy heyeti ihtiyariyesin<icn Abdullah 
vilmiycceğini sanarak sinirlenir. üzülür Dirik te yine bir dana Türk hava kuru· 
ve rnhatsızlıklannı kendi k~ndine artı· muna teberru etmişlerdir. 

nr. 

Bazıları , pek ilerlemi, ya, ta erkeklerin 

hali sevebildilderine bakarak erkekler 

için son bahar mevsimi olmadığınİ iddia 
ederler. bir kerre. ~vmekle baba olabil-
mek kudretini bir tutmak doğru olmaz. 
VakıA, ilerlemit ya,ta baba olan erkek· 
ler de vardır. Fakat bunlar müsteSna 
adamlardır. Hayatın sonbaharı erkekler· 
de de vardır. O mevsime erişen erkek 
baba olmak kudretini kaybeder. 

Yalnız. ar.ıda "1 fork vardır ~i o mev
sim erkeklere kadmlardakinden daha 
geç ve pdc yavaş yu~ gdir. Yııavaı ya
\.'RŞ gddiği için fırtınasız geçer ve geç 

gddiği için bir çoldannda hayatın ılr.ı, 

mevsimi ile karı ır. 

Bununla beral>er, erkeklerde sonba-
har mevsiminin acıklı bir .alıimeti \.•ar
dır: Prostat guddesiıün büyiimc.t. 

• 
Karapınarda 

Bir irfan ocağının 
temel atma töreni 

yapıldı 
Aydın 2 O ( H u.si) - Karapınarda 

Jo'apılması tekarrür eden il)( okulun temel 

e.tma merasimi kadın, erkek yüzlerce na· 
biye luılkının iştirakiyle parlak bir suret· 
te geçen gün yapılnu,tu. 

Törene. ltnmunhay Ridvan Evinin 
parlak .,öylevi ile başlanmış ve bundan 
sonra ba, öğretmen Kemal Özerin ilk 
okulların kıymet ve ehemmiyeti tebarüz 

ettirilmi3 \'e kurbanlar lc.esilerek fakir 
halka dağıtılmıştır. 

Okulun inşa masrafının onda birini ve· 

recegıoı vaade.den aayfayımız Nauni 
Topçuoğlunu ve bu·~e .ön ayak olouı 

kamunbay Ridvan Evin Ye diğer arka
da,1arına ve t~, \i.reç, tuğla ve sair ~-
vazımı inşaiye vermek suretiyle yardııu· 

da buhmnn nahiye halkına teşekkürü bir 
borç bilirim. 

---•·---
A ydrn valisi Nazillide 

cesi vilayet tarafından Kültürpafk ga- beri faaliyete geçmiştir. 
zin.Oısunda bir balo ve 30 birinci teşrin, 

pazar günU akşamı C. H. Partisi tarafın
dan ayni yerde beşyüz kişilik bir ziya
fet veril~~ktir. 

21 - 28 Birinci :teşrin cwna günü C. 

Menclreı köprüaünden 
yüklü kamyonların 
geçmesi yasak edildi 
Aydın 20 (HUIKlei) -Menderes löp· 

kir ve kimsesiz çocuklar giydirilecek ve rüsünün mühim bir noktasında yeniden 

ailelerile birlikte kültürparkta şenlik tıs.il olan bir lnza dol.,.;yle yüklil 

H. P. esnaf ve işçi birliği :tarafııı<ian fa-

yapılacaktJr. kamyon ve tenezzüh otomobillerinin 
22 - Askeri muzika 29 Birinci teşrin · L __ l ··rül· d""~!-..J t · 

geçmcaı maıu;ur u go ug..-uoe uıu· 

cumartesi günü akşamı saat lô <iaıı .iü- rat bqlayıncaya bdu b,n,yoa ve ee
baren (Kültµrparkta) ve 31 Birinci teş- ncuüh otomobillerin bo olv.ılk e• 
· ·· ·· hah ı ı 1 d ıs ' '~ rın pazar gunu sa saa en e lerine izin verildiğini haber aldım • 

kadar kışla önünde çalacaktır. H. TURAN 
23 - 29 Birinci teşrin cumartesi gü- _ 

nü ak§amı karada feoer alayları yapıla
caktır. Pazar günü akşamı Kar,?ıy.akad.a 
okullar ve halk tarafından büyük bir fe
ner a1ayı tertip olunacak ve bu alay bal-

Efendi sinin lıuabına 
cömertlik eden bir 

kevi merkezinden çıkarak Atatürkün maymun 
anasının mezarına gidecektir. Orada ııu- Riga ,d)rinde bir tiiı:ur, Brezilyada!\ 
tuk1ar M>y!en.ecclc ve çelenkler koll.'.lCnk- l>ir maymun getirtmiftir. Adam, her sa· 
tır. (Bunu tanzime Karşıya'lca halkevi 

.bah m.aymWlllllU YAll1ml alır, dükkana 
başkanı Sabri Menle;: memur edilmiş- "d . Ak k d 
. ~ gı ermış. şama a ar ver:ıııu ya• 

tır., -'- Ju ..ı::ı.ı.~---- .e. - d 
'>.1 - B' · · t · ı~· ıı:.r-'1 par, -,am o ~ ~n vJ\\11\ en ...., - ~ ırıneı esnn cumarı.g:,ı a::ı.ı;ı. - • 

k • 1 ._ __ .r_ 1 • "----•-- seçen fıddıterc bet -OSı ~ra dafttiıktan 
cvınae 9Wl'lu.erans ar 'ft m ~ıer 

ve eğlenceler tertip olunacaktır. Binası sonra dükkanını kapatır gidermiş. Tüc· 
olan parti knmun merkezleri de bu cüın- car bu eyi kalpliliği ile ıaentlekeıte nam 

h rjyet ceceleri bunları tekrad.ıyacak- al u... 
tır. Bir eiia tüccar ıetoe ..:lışTerifİl\i yap• 

!5 - 30 Birinci te§rin pazar günü ak- mıı. akşam üstü, dükkanını kapatmağa 
şatnt Denizbankm yapacağı deoniz ~ğien- ~ı: "'l't\krt varken maymunu içeride bı· 
ce1eri otaeak ~ lıua (işenkieri ya'kda- nkmaw. .dükkftmıu bpatmatılan mülaim 

~. t1e acele bir ~ ;çin lm.ı: Clıp.nya ~. 
~ - Bütü.n sinemalar Ye cümhuriy:el fakat • &t-endieint -çok~ ~gut ıdtiği 

bayamı ıgünierinde milll beyecaru ok- için ..düldcamna biraz ~e d~. Ce
§ayacak iııla1i.ha 1lit er gfu:t.ereoek linee bir de ne gönt'iin~ Kapmm. önünde 
we bucada. da ık.onferanslar .ı-erilece.kür. b ir sürü dilenci toplanmış aralarına mav-27 tık k.ulla.ıda .:ki.iltür ı. ~ t-~ ~ ı. ~ ., 
~ O --~"lllW munu ntmıŞ!ar seVip duruyorlar. 

lcbliğatı &i~ cot:Uk w.elilerfoe kOD-

Elli beş. altm~ yaşma cd~ bir er· 
kdc - bıızılıın dı.lıa sonra. yetmİJ :raştn
daylten - geceleri. daft& ziyade sabaha 
doğru. sık -ak kallaruya mecbur olar. 
Mesanesini dolmuş ve birdeahitt boşa
lacak gibi sanır. Halbuki çolt beltler. lcl
rar yolunda darlık yoJctur. F.ıı.kat 11U ge· 

ne yavaıı. lcuvvetaiz elir. YB§laca erkek
ler birbirlerine .arbda.ı ol.ar..k gezmeic 
gittikleri valtit, .arabrındao b.iri k:erıara 
çekilirse onu çokça hellyeeelclerini pdt 
e;-i bilirler .. 

r ·---•-- .. .. __ , __ •-+:- , __ ,___ Tüccarm gtld\ğini ı:ören d.ilencile• 
er~ ~e musaın~ ..c1~ ~-

Aydın 20 (Hususi) - 11bay ve parti kt hemen da,ğı1mış1ard.ır. 13uo.dan bir "'e1 ca ır. :s 
baş'kanımız özdemir CünClay parti kon· 28 B··ı·· 1_ • • l 29 B" - . te . anlamıyan tüccar dükkanına girip etrafa 

Bi.ckaç yıl $0tlra. iı daha cüçieşir. Me-
sane dura dura ıboplır. Bu raaatsıd?iı 
tedavide ihtisas ıkar.ammı mc;Jıı:ır bir ıbo· 
canı.o - pek te çiAin - teŞbihindenheri. 
yaşlı adaman ırncsan~ !bo}altmasuu ke· 
keme :ndamın söz söylemcsme benzetir-

ler. 

Daha eonralan mesane '-iç boşalamaz. 

içindeki su birikir. Üt"e!', Oadannda k.a-

- u un 1AOY ere ırmc.ı srm 
grderinde bulunma'k .üı:ere Clün öğ1e· t • .. .. t 9 ..1_ , ______ ,_ •• - göz gezdirmiş para .kasasını açjk bufınuı• 

cu.mar esı gunu.saa. w.<ı oıu.ıwııGA uzer.e . . . 
den sonra Naı:llliye -gltmi,te-rdit-. Saym il~ t taraf d b" :t b .k kt.ub tur. Endışey1e gıdıp 1.asaya bakınca. ka-v ayc ın an ırer e n me u • 
ilbaynn1za eyi 'Yo1culu1c.1ar almz. .. d •1 .sti f;anın tamtakır olduğunu görmüıtür.. gon en ml{j r. 
-----------------·• 29 - Parti başkanlığının münasip gO- Meğer ma.ı:mu.n, ak~ra <M.u,p ta <G-
çocuk ana nm acannndaylten 'V~ len 5'll· ıreceği 'birer 1ıeyeı ~~ '.birinci t~şrin saat lene.ilerin dükkanın iapısınc:la el açtill .. 
hut eırl:.dc olacağı heni!E ~li ı>lm~ığı 16 da parti mcr.kezinde 1oplanara'k saı:ı't nnı görünce bsayJ .açrnl§ .ne kadar para 
ou.ınonde.. eomada,, b«mldc atinneu olta- !l.G;30 da 'Halkapınar ve Hava şehitlerini 11•araa nvuç avuç dilencilere daiıtınlJlır. 
c k nes.lçten b=' ~ olur. Bu~ erkekte ziyaret & re'k: 'Vilay~, parti ıve be1ediyıe Dilenciler ceplerini parayla doldur. 
kadm1ıttt n l.e.1an 1'Br«;aqardaft ~- namına irer -ç~!enlc getirecekfü·. ıCivar mu§IAr, may.mwıa ~İJ .alar.al u ,~it 

Her kadında. yüzde ııu 'kadar er1<e1t· ha ıse.n1erde t0ra1mda lbri'lı.maC11'k- çejit )".Cyecck ;ı:ctiri_p ,,.erm.iıılcr.&ir. 
lik bu1ımdarns ~. lhet- ert.dct~ u ~ok tar. M.;ymunua .t.aklitQilii ··acıar.a p-... 

Londra, 21 (ö.R) - Bdçih halı na ıb~ır. Secnunuıı ~Ctt)"C varaa.ğım bif puça ltach~dc bubmf!uiunu 'l>Tr ara-~ 30 - ~B"amm dü.z,:iliı iatıblJcine tC. lı"""' --1 ~lmu tıır. 
tah.nün cdd>ilininiL - ..,- .ıllill .., 

ae kız kardeşi prenses Piyem<>nte bugün tik yat:m'l'§tım. E.Tke\:ğln soribabar mev- H. P. adına y.a:rdımc.ı üye !(lılehroet Al- ---------------
BuJcineJuım ..an.ymda majc$te kral Te Y..,lanmtı e-dcAlerin pek çoğunda bu- mm'i -gel;p te bl\"ba olmn'k. kwdrefi bybol-~Oemir) (Memez QmQUml.ığı~ (Emciyet K. J k d . 1 

mu,. Ba ka biri meslekten istifasını ver· 
miş. 

- Bütün bunlar birer tesadüf ola· 

haliçcrün misafiri olar.Jc yeıuck:tc oı.ı- lunan bu hal, birkaç ywt e'"'dine ~in- mıya öa.r.tayınca ro9tat ~inin o' 'Ve Kültür direktörleri) {İşçi ı.-e .iEsnctf 1 y3,) a1f'e er 
ceyc bdar biT hastahk '1em de genç1&- bmn 1kendi1" ~J·da.na ç&anr, •r'i- birliği ımüdiirii ) v.e { Beledi}"e z.abtta l inci kordon Saman is.kdesink »eu& 

maı: mı~ 

- Belki .. Fakat yapılacak isin ehem

miyetini düııünürselc başka manalara Ja 
çekebiliriz. 

lunmuıılardır. 

Kiralık ev 
te lıo,·nrdıılık neticesi bir hastalık acıyı· mi,.e O.iCar. - ümesinin ne ~mnü,-e- funirliği ~ n uııdu.r. kiralık d.ireler vardır. .. 
lır, oııun İçin sonda taba., ya\ıut üıd1- ti o'lıar, diy~yiL Çiin\:i iclnr ,.o1a ıtam .31 _!Bu ~ _ :ela :sei% söyle- Müracaat: Saatli dan &0nra Yeni.Asır - Acaba yabancı bir devlı-t bu işin 

mu'Yllffak olmamasına mı ç&lı11yor. 

- ihtimal.. Fakat her halde ben de 

yat yapan genç hekimler. bıyık altından da cm:ın önii.nden :geçer. Onı:m. iQİD Lıii- mCk -:y,asaldır. Bütün üıili ~ın .ay- ıiclareh~esine. D.4 SA 
Bütün asri konforu haiz s odalı ve c\ilerek zavallı ihtiyardan gençlik .batı· yüdükçc • yofo l::ç;mr. 'W'e ~ ıytb- n ıbir 1ielfilğnt ıbek'l,.mekıııirin iru progra- ----------------

it-inde cl"'k*.,;;;n SU"'' L--.,.,...., f .... ,Lal- nılarım l80rar1.ındı. Bar:.ısı da rahatsailı- mla söyl t.:haı:sızülian ~elana mı ta'B>ik etmesi ·ca hmm'. !Yeni seçilen lzmir şebir meclisi iulan, seninle beraber çalı~cağıın. Esasen na- -r- "' ~-o~ , ... UO&D_,--. ... y ... 

adc -· ... reli o'-- ro_-_1~1. =,.. ;;,,_.;,; so- i'..,n pek ziyade yayılmasına bakarak, bu· çıl;atu. PAR'irlYiE M'l' DAH1U :ıP..RGGEAM C. H. P. n, 11çe, Kamunyörikuru'll.arı ve yatta yapmanın biT manasa kalmadı. Be- .. ~ UUI. ~c;r .................... 
- • • it.akta (eski Nurihey kak ~ S numara- mı sa ece bir ~lt a1imcli sanırlar· Bunu sadece bir nuat!İJ'ıc sanmamaı!t- il _ 29 Biıinc.i ıteşrıi:ıı. mmıarlcsi ıt:ünü Oca'k baŞkanları dav.et.liilirler. mm wçııa.. ~ 

_ Böyle söY!emc Jan .. Hem berabeT 1ı ev kiralıktır. Her ün ·· ·ıeduı evvel eh. !!llUZ. azariyenW. ıhak.ik.at oldı.ığu l~- saat ili a P.ımti ıkamua .başkanları ikn- .3 - 29 Birinci tefrin cumartesi einO 
çalışınz. Hem de ttniu cemiyet ka~sma ayni eve mürac t. D . .( S . .ı& ihtiyarlık alameti olciuiu p.iphcsiz, fa· ratuva.r '.lecr.übclcı:iyJe Üpa.t edilmiıtir. ıınun binalarında ocak heyetlerinin ısaat 15 .den 16 bu_çuja kadar Parti. i>eJe.. 

lat 'bütün vücudun it-ıtiyaTladıitna değil, Erk:cılc .hayvanla.r.a daha JU>rj)eylc.erı .Uiji- ft>üt.ü.n ıilliler.in .t.ebriklerini .kabul .ed-c- diye ve halkcvi bnşkan1arı tarahnU. 

' . 
I Z MIR PALAS 
Salonlarında Macar Orkestrası· 

Yedi kadından müre.U:cp mülı:caund bir MACAR ORKESTRASININ 
ber gW.n .saat altıda KONSER, DANS ve cumarte:;İ. pa:z.ar ı:iinleri de saat llegt 

TEDANSAN ve au;,arela :vcnne.ğ~ ba~lıy cağını muhterc 1 naü,tcrilerimiz] 
arz ile :kesbi ıeref eyleriz. 

iZMJR PALAS MODORIYETL. Telefon 3133 

Bu sırada Re~bin babası gavur dayı 
içeri girdi. Recebi ocağın yanında, ayak
ta boynunu bükmü~ görünce, eserinden 

emin bir sana.tkat gururu ile: 
- Birim oğlana r:enc saz çaldıraca· 

ğınız galiba!.. Dedi. Ve yanıma ~clip 
oturdu. Recebe de ba§iyle otur jşnrcti 
1 ptı. bıına döndü: 

- Görmiycli nasıls:n beyim~ 
- E)'iyim dayı .. 

- Bir günde benzine itan geldi ya-

hu.. Bizim yayla böyledir İşte .. 

Güldüm: 
Bu kadar çnbuk. mu yaradı bana) 

Baksana mn~allah ... 
Yok canım .. Yüzümdelci kızıTiık 

ocaktan olmalı .. 

- Eyi yn i~te •. Ocak ti\ bizim köyün 
değil mn 

Gülüştük .... 

Türk kötüsünün, yurda \:arşı besledi
ği katkı .. ız sevginin butün ı;amimiyetini. 
hu sözlerde okumak. gönülden duymnlt 
müm'kündü .. 

Biraz sonra sazı eetinncie giden genç 

geldi. Elindeki uzun saplt sazı Recebe 
uz.attı.. Köyün ba en 1&Sta sazcm, göoü.i 
arkadaşını yava~ alıp kuca\ladı. Ve 
pannald nnı tdlerindc gczdiraaeğc baı· 
ladı. 

bulmuı olac le. ki, heyecandan titnyaı 
bir ses. ve nran '3K yüne ruc 'hirirusü
nü çaldt. 

ikide bir de saztcı (;pcceltmi, ~ üze· 
rine eğiliyor, Ye atedtği nağmeleri -çıka· 

rınca nğır nfır tekrar do~rruluyordu. 

Recebin cöaülden k«>pan ve ccnc cö
.nülkre akıp giden ~rı yanık tiiıküsü 
şöyle bitiyordu: 

llu da.lim ardı c:dmcr.. 
SevPün vardı (.x) cClme&. 
y ılbrdır l.ekliyor:sn 
Gözüm karardı zefmez.. 

Delik nlırun yüzü, renkten ~e gİ· 
riyor, gözleri dwmınlanıy ıdu. Bircien 

b:ıt.uuna. Lu bahtsız: .c.a.ı:omuı dağda yıl
dırım ~rpaıı )'llvuldu;;u geldi 

Rec~. doğru ıs(;yliy Tdu.. !Ibclann 
ardına cvanuu e • · ini ya{1aca. i>Cl-:.
liyccek. labt ~-

Biışey göriim ça:rptL R.cc.ep, :mütema-

diyen tcdiyordu. n ~?t tcder 
yüzüne abyor. ~dua ürıcrinc 

döJc.ülüyord il.. 
Yoksa d aibyor ıryıda L 
Oü.:bde bakım.. Ha,rvl aMidıiı bir 

l.eyecan içdtde olciui- muıL.e\hha rw--

erkekte baba olmak kudretinin tüken· ~ik Jıorın<n:J.arı &r.Ul'i& edilmce oalarda ıcclc.Ierdir. Iılcr J>Drlili bunu .YC\pacak ve lhapisanedeki mahkCurilar ziyaret eAile
mekte otaağun:ı, sonbaharın geldiğine prostatı büyüyor. Bunun aksine ı-ı>roe- ;gc1cmiycnler .oz.w.lerin; "klirerak bumı cclc ve halkevi tarafından kendilerine 
alamet. Au hAkikat öğrenileli üç be~ yıl tatı büyümü~ hayvana erkeklir hor· mektupla yapacaklardır. bir öğle yemeği verilecektir. 

oluyor. monu §trınga edilince pTostat küçülür. 2 - 30 birinci teşrin pazar günü saat 4 - Hastanedeki hastalara J>arli tar.-
Şüphesiz 1Jitirsiniz 'ki prostat gudaesi O tecrübelerin nctiOCBi e1a....&, :iki üç 19,30 da kültü.rpar.k ,gAZİ.lı05unila vc.cile- fından ıı:nilnas.ip .birer ılıediye giiods;le. 

yalnız er\.d<lerae bulunur ve çıkard~ı yıldanberi yalflı erkeklerde prostat bü- cek .ziyJ!cte ıwüCl ve üil ..erkan, bmirde cek ve aş .hekimler wasıtaSile bt:aılwı 
4fnıitıniyle ~rke;;in baha olmasına 1-ıiz· yümesini erkcıldlik lıoı:mo111aaaı Fflftga mebuslar, Banka direkWrleri, sorulacaktır. 
m~ eder. Ancak o gu3denin her taralı rder~k tedavi ederler. 8u saretle erkek· cemiyet reisleri, kaza 'kaynui1camları, 5 - Bütün fabrika ve müesseseler 
d~Wf. 'ta ortasında '.bir 'tmım var<lır ki lcrde sonl,aıhann a.ciklı ~ameti ;kq'bo- parti, ·y<', lba'Ikc.v.i aŞkanları, mer- ~alıŞtır.aı1c:1arJ llmel.elerine.30 Birinııi te,
iınya'tm son'bahar mevsimi ge1inceye ka- for. Ancak ne vakite kadaT~ Orasım za- .keze ba~lı nahiye rniidürleri, bde~·e .cin ,pazar ~nü bir öğle yemeği vererek . 
dar hiç bir i~e yaramaz. Zaten :hu 'kısım man gösterccektit-. • Cii, ~Ülyei • i mza1ar.ı, eski e lıet:ıt'.larım hoş edecektir. 

6-
'kaünü ~...mum: 

- y. aun 11 d~ı> 
- vooıc_ 

Gi-vıur dQ"ı, izah eni: 
- ~izim 'Recep saz çn1aiğı zaman çcılk 

terler. Sehebini '!:Orarsan ~endisi de bil

me~ 

C>:talığa m r r ' !:Sizlik ço!ctü.. Muhtar. 
Reoe'bin kula(:.,na cğirerc.k bir şeyler sö.Y· 
kdi. ~:ızcı c,pel.:.:, .manasında :ba~ını sal 
lndL 

Dedim ki: 

- T erlemiycceğini ılı il.em .. bir tüiiii 
claha çalmanı j5tjyecekfun .. 

l>ada'ldannda bir te.bıeaüm ~'tirdi: 

-OM-~L 

Sazı 'tdcnn- ~tiCillkıdı, .,... """" "91et 

laôı: 

IJnilar,. la~dır ı...im, 
Gam ortağuwdır benim. 
Ağlatma -zıdim idek, 
Gen~ çaiımlır bım.ira.. 

Hecebin eöyleyip çaldığı 
bir ··rne1ı: daha 'y.llZ mm.: 

.Kalemi laııfbt ...... 
Gözlerim yaşta kodun. 

~--- .......... 
BeDi~hl 

~ 

Delil-anlı maam -'uvam. .. ay:mca: 
- Var ol Recepf.. h' ., 

siıylcdiii zibi döktürdün.. 

DeClim.. ~ Hele ~nldı~ı u son tür'kü, 
Elini g()i8üne 'koyarak beni selamla- m~niCla._rdı: 

ıdı .. 
Cavur Öayı: Geceler ıündüz benden, 
- '.Bizim aVtanın parmal<ları .cchen· Gam yarkn vefalıdır. 

ınem<Je yanmıyaca'\... H~ sevirmez ~üx be.den .. 
Dedi . 
Giii~tirk ... 

· nbt ilerliyorau .. 

Ru gece cnüi lh:ruliınle !ba,ba,a kal
ımıik. ıorl'GI\ yatmalc is&\yorclum. 

ıHec&>an aazı, i)'"anilc !'lmk.ük:r:i. ndtt.a
da uyuyan melalc.oliyi çoktan eşekmiJ. 
l!,yandtrmWardı ... 

'Ocnk ta yavaş ;yavaş söoiiyorau. Büı 
yÜcek :köy oc!laınnı kaplıyan ı&ölaeler. 
içjmi m'\Pbem auygu1arla Bolaunıyoı:. 

kan3ık 'hatmdann canlanmasına yardua 
dliyordu .. 

Ço1ain : 

-BJTMEDI-

~.7./7/./.'~~..1l~·m1~wı111twtıet~~~e.~ew~ ... ~~~Daı~ .... 111 .......... zıl! 

Atai,eli Abdufiahta 

Yeni Fiatlar 
Reka6etsiz satıslar • Pazarülaız sal.lf :karuınunun tatbikinaen itibaren mağazamıza 

umaılann imtleri .rekabet kabul etmiyecek derecede iııdirilerek 
ll'l&ııA&ıLu fiat tesbit eGilmiJtir. 

Teni ~en 'Dormeuil Fi_şer, Fayn Vu1en yerli ;ve Avru,Pa kumatla
nn .ıiliketlerinde1<i yeni :Iiatler.i mutlaka görmelerini sayın ,mii§terill!Ö· 

e !avsiye ederim. 
Pe.ıtemalcdar Kamairci 

H. ALAlYElJ ABDUILAH 
(2902) 
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Edirne 
'ruring kulübünün 

78 -· Yazan: Kemalettin Şükrü 
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Güzel 
BiZANS SARAYININ iÇ YUZU Bir Gezisi 

Meşhur tran hükümdarlarından Daranın orduıile geçen ve çoJ oeve
nilen tariM Kayft4rca 

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

Ağlama kömür gözlü güzel kız 
Meşhur "Dira,, nın ordusu ile ge;çer
ken uğradığı Kaynarcada bir kaç saat Bundan sonra sana göz koyanın gözünü oyar, el 

kaldıranın elini kırar ve dil uzatanın dilini .••.. 
'.it Eltimin karıu bunları söylerken müt

l>tr korkuya da düımüftii. 
Sehaatiyano gülerek onu tatmin etti. 

- Hayır .. dedi. Sen e.,kiden de beni 

~ lll bilirsin ki ben, kimsenin heaa• 
l hareket etmem. Hattll sarayda bile 
~di hesabıma iş aöriitüm. 

- Sahi.. Siz artık çok büyük adam 
~llnuz.. Eftim daima sizden bahscder-

8urada bulunan1ann hepsi sizi ismi

~n bilirler. Neden kendinizi tarutma
d Böyle habersiz ve gizlice gelmeniz

'-' !IÜpheye dü~müştüm de .. 
baa Onlar konuı1urlarken güzel Zoiçe, Se-

tiyanonun ölmediğini gÖrÜnce .. evine
ıt1t •yağa lc:"lkmıı, haydudun lağıma yu
'°lr1-nmasına ıahit olmuı ve Eftimin lca-
11'1nın ilk sözlerini duyunca da Sebasti
>'ııoyu F..ftim ve Koıti gibi bir haydut 

lan•ra1c hayal sukutuna uğı-amı~tı. 
~· \!alttaki Sebaatiyanonun sarayda mü
, llrı bir mevki inaJ eden bir adam oldu.. 
"'-1ı duydu. Gerü, bir nefes aldı. 

Sebaatiyano anlabyordu: 

~ - Heın ealti ahbapları görmek 
l'l de kendimi tanıtmadan ufak bir ma

ttt. ııeçinuek istedim. Yol da beni ena.İ• 
~ne avlamak iatiyen iki köpeğe rast-

• &rtı . İ§i sonuna kadar götüreyim, de

~· Bu macera §İmdiki halde elimi bir 
~ l\a buladı. Bu uğur alameti değil.. Al· 

b·h 'Vere de arkası gelmese .. Fakat bövle 
trdcnbire tclaşını7. ne idi. 
l\.ötrüm kadın: 

ij - Ne olacak.. dedi. Y cngeç Ko;;tİ 
l c bizimkinin arası açıktı. Şirbirlerine 
J.f '>'aaıya düıman kesildiler. Ah.. Hep .. 
~ Cı> kadın yüzünden geçenlerde Eftim 

0 •tiyi baıtı iıte bu kahpeyi kaçırdı. Bu 

tece de Kosti burayı basacakmış .. Herif 
'c;ılttan açığa hah r göndermiş .. Hiç per· 
'°la.ı ,_ 

:YO&: .. 

l::ftim çok kabadayıdır ama .. Yengeç 

~Pek kahpecesine iı görür. Bu gece çok 
lıt0rkuvorum. Sizi Allah gönderdi. Şun• 
~ ~n ura ını bir bulabilirseniz Eftime en 
li~uk eyiliği yapmıı olacaksınız. Başı
:~a bdaları getiren şu knltağı da bir 
~edelim .. Ondan sonra hiç bir derdimiz 

ınaz .. 

Odanın İçinden bir hıçkırık ııesi yük
'cldi. Kömür gözlü dilber, güzel başını 
'"llçarı içine sokmuş ağlıyordu. 
lt Scbastiyanonun zaif damannı harckc
Rctirmeğe bu kadnn kafiydi. 
liemen yanına gitti. 

!{ - Ağlamaca yok.. dedi. Artık hay
'4 llt ocaklarında &ÜfÜrunektcn, kucak

l\ kucağa göç etmekten kurtuldun. 
Bundan sonra sana göz dikenin gözü

~ 

nü oyanm. Sana el kaldıranın elini kı

ranm. Sana kötü söy)iyenin dilini .. 
Kötrüm kadın feryadı bastı : 

- Aman Sebastiyano cenapları .. l la
ta ettim. Günah işledim. Bilmiyorum .. 

Dilime dokunma ... 
Genç kız, sevincinin eo,lrnnluğu için

de ve bu sefer korlcudan değil, memnu· 

niyetten ağlıyordu. 
- Evet .. Evet .. diye kekeledi. falcı

nın dediği çılctı. Hani size anlatıyordum .. 
Falcı demişti ki.. 

Bu sırada meyhane tarafından odanın 
içini sarsacak kuvvette bir haykırışma 

koptu. 
Bir nara sesi etrafı çınlattı. 
Kara gözlü Zoiçe büzülerek Sebasti

yanoya daha fa7.la sokuldu. 

Kötrüm kan: 
- O .. O ... Yengeç geldi.. Y engeçin 

niratı1.. diyerek kendinden geçti, otur· 
duğu yerde yüzükoyun kapanarak iki 
büklüm oldu ve .. bayıldı.. • 

&ba.tiyano ile haydudun meybane-

den çıkmalnrından pek a;ı: <ıonra Eftim 

gelmi11ti. 
Onun geli~i. meyhanedekil~ri sustur

du. Bütün gözler bu iri yarı vücutlu hav· 

Şimdi Trakyanın her köyü Ziraat Vekaletinin hediye 
ett;ği tohum ıslah makineleri ile sarılı bir halde 

dut azmanına çevrilmi,ıi. 

Ve bö}·lc i~lerde kaşarlanmı~ olan E<l' (l_ı • h b ' · · d ) 
y • • ırne ~usuııı mu a ırımlZ en -

haydutl.ır «Patron> un yüzünden İ~.le -~~ Traky,amızda pek güzel ve güne~li geçen 
hi-; te eyi gitmediğini anlamakta ~uçluk &onbaharın bol yeşillilc.leri arasında hü

çekmediler. tün halk kırlara bahçelere dökülürken 
Hiç biri İ sual sormai;a .-r~ım·t ede· şehrimiz Turingklübü de çok istifadeli 

mİyordu. bir tetkik gezisi haz.ulamı, ve bu gezi 
Eftim. meyhaneye girdikten sonra tez- dün otobü !erle yapılmııtır. 

gah yanına gitmiş, masanın üzerinde du· Kırklareli, Kaynarca, Pınarhisar üze-
.. t ·ı · · l mı7 bulunan 

binde Prof. Besim ve muallim Salih ida· J ne devletin Ziraat i~letme çiftlikleri U. 
ıeaindeki ü~üncü devre nalbant kursu müdürlüğüne devredilmittir. T rak,.a-. 

dahi bitmek üzeredir. Ziraat vekaletinin 

ıahadetnamelerini taşıyacak olan bu 

genç köylü nalbantlar bir yandan köy
lerine giderken bir yandan da dördüncü 

lwsm toplanacaktır. Trakya köylüsü ba
giaiz nalbantların verdikleri kurbanları 

ekonomi kalkınmaaına daha geniı ölça
de hız ve kuvvet vermelc için olan b. 
tedbir hele demiryolu ile ufalt yol
üzerinde bulunan bu çiftliğin verimi~ 

genişletilecektir. Trakya kalkmmuma 

her bakundan büyük yardımı dokunacak 
rnn ve muş erı er ıçın sıra an rinden Vizeye kadar devam eden bu ge· 

b l d 'k" · • ü tiiste yu artık durdurmhk ve :.j telt.niğin eline tea• olan çiftliğin )'eni plan ve programı üze. şnrap ma!lra a arın an ı ısını s • ı:iye Edirneden münevver ve güzide ba- "Y 

1 d k f k k 1 c bir lim eylemek ihtiyacı bir çok yenililcler rinde ayrıca bildireceğim. var a ı tan sonra a a onu mu.,. yan ve ba).'lardan mürekkep bir heyet 
cParn gibi meyhane içinde bir a~ğı iııtirak etmiştr. gibi eezdiği için bu hareketten de çok 
bir yukarı dolatımağa başlamıştı. Mintan Gezmenler saat 8 de Edirneden ha- memnllndur. 

COMHURtYET BAYRAMl 
HAZIRLlöl yartmacından gözüken kıllı ve çıplak relcet ederek 1 O da Kırklareline varmı~-

göğsii kalkıp iniyor, geniı burun delik- lardır. 
leri açılıp kapanıyor. Şi~irdiği avurtJann-

Kırklarelinde karşılanarak yarını saat 
dan hız alan solu~ homurtu il~ çıkıyor-

iı.tirahat eden kafile Kaynarca köyÜne 
du . hareket etmİ.f ve öğleyin yemeğini Kay· 

-BlfMEDJ-
narca köylüsünün ısrarı üzerine köyde 

TOHUM ISLAH MAKINELERl 
Edirne (Hususi) - Cümhuriyet ba,.. 

E dirne (Hıuuai) - Tohum ıalih ma· ranumızın on bqi~i yıl dönümü lı:utl. 

ki.neleri, aelektörler Trakyanın her ye• lama hazırlık.lan hararetle devam etme· 
rinde kuruldu. Lüleburgum yalnız Ala- tedir. 

Gene kızları Timsahlara 
güzel pınarın ba§ında yemi§lerdir. Kay
narca köy meşhur Daranın ordusuyla bu 

metbeyli köyü biraz geç kaldı. O da 1 O Bugiin vali Niyazi Mergenin ha,kan· 

giin .onra tamamlanacak ve makinenin 
montajı yapılacakbr . 

hğındak.i komitesi son bir toplantı yap· 

• 
ziyalet çeken bir adam 

Amerilcada qine az rastlanır bir hun• 
harlık olmuş, bir adam genç kızlan tim· 
sahlara diri diri parçalattırmıştır. Hadi~e 

şudur: 

Amerikanın T ekııas mıntakasında bir 
çiftlik vardır. Bu çiftliğin sahibi 5 5 ya
tında, Joe Bol adında bir adamdır. Epey 

zamandanberi bu adam Üzerinde kor
kunç ıüpbeler toplanmakta idi. Memle
kette dolaşan dedikodulara göre bu çift-

liğe sık sık bir çok güzel kadınlar ve kız

lar girmekte, fakat bir daha çiftlikten dı
şan çakhkları görülmemektedir. 

Polis bu haberi çoktan iıitmi,, falcat 

adam ötcdenberi dürüst ve dindar ta

nınmıı olduğundan zerer kadar ~üphe 

etmcmiı. bu şayiaları bazı çckemiyen• 

lerin uydurması ve iftirası olarak kabul 
etmişti. Hnkikaten çiftlik sahibi, boı :za

mnnlcmnı hep kilisede geçirir. ibadetle 
meşgul olurdu. 

Fakat Joe Bol bir gün ölü olarak bu
lunmuştur. Adam ölür ölmez şayialar 

büsbütün açığa vurulmuştur. Hatta çift
likte çalısan zencilerden birisi herkesin 
içinde: 

- Gözlerimle gördüm, demiş, çift
liğin bir köııesinde büyük bir havuz var. 
Havuzun içi koca koca timsahlarla dolu. 
Bir gün ansızın oraya yaklaşmıştım. Bir 
de ne göreyim, çırıl çıplak bir kw Joe 

kucalclıyarak havuza attı . Ben kaçmak 
istedim. fakat beni farketti. Üzerime yü· 
rüyerek: c:F..i{er gördüğünü söylersen 

kendini yok bil. Sonra da, karını çocuk
lannı bu kız gibi diri diri timsahların di· 
tine teslim ederim. Artık sonrasını sen 
düşün! Haydi defoll> Dedi. Beni kor
kuttu diye anlatmıştır. Çiftlik komşula
rından bir başkası da zencinin anlattık
larının doğru olduğunu, kendisinin bir 

gün bir ses duyup, çiftliğin içine baktığını 

ve aynı feci sahneye şahit olduğunu söy
lemiş ve :ıcnciyi teyit etmil}tİr. 

Polis derhal çiftlikte bir araıhrma 
yapmıı. hakikaten içi timsah dolu havuzu 
bulmuı. havuzun içinden bir çok İnsan 

kemikleri çıkarmıştır. 

Bundan başka Joenin dairesi de aran· 
mıı ve çiftlik sahibinin kızlar ve kadın

larla yapbğı bütün muhaberat ele geçi

rilmiştir. 

Bulunan mektuplara göre, Joe, beğen
diği kadınlara ve kızlara evlenme teklif 
ederek çiftliğe davet etmekte, onlatla 

bir müddet yapdıktan sonra onları için
de on on iki timsah bulunan bir havuzun 
içine atmaktadır. 

Şimdiye kadar timsahların parçaladı
ğı kadın ve kızlardan bet tanesinin hü
viyeti teabit edilebilmiıtir. Bunlann ek
serisi 24 ile 28 yaı arasında genç icaz-
lardır. 

' havaliden geçerken çok beğendiği ve bat
ta rivayete göre güzel bir çeşme de yap
tınnış olduğu tarihi bir yerdir. Ve çok 
glizel bağlık, bahçelik, mamur 2SOO 
nüfuslu bir köydür. 

Bütün köyler Ziraat vekaletinin hediye 

ettiği bu makinelere aanlmıılar ve fayda
larmı gönnü~lerdir. Haber aldığımıza 

göre ziraat Vekaleti yeniden selektör 

mıiJ ve zengin bir program hazırlam..-
tır. 

Bayram için ıehirde vapılacak tezyi. 

nat ve tenvirat için hazırlıkl:ııa >atlan· 

mı"tır. 

Buradan sonra heyet Pınarhisar ve makineleri satın alacaktır. Bu arada 

Vizeye hareket etmiştir. Trakyaya dahi yeniden hisse verilecek EClTMf.6NLER KURSU 
Vize Tralcyamızın bayındırlık husu· 

sunda en ileri giden kazalarından biridir. 
Kaza kaymakamı bay Enver ile belediye 
reisi misafirleri Kaynarcadan karşılamış• 

hırdır. 

Vizenin görülecek eski ve yeni eser• 

leri ile bölgede örnek olacak derecede 

ve takviye edilecektir. 

Bundnn bnşka köylüler kendi kiiçük 
bütçelerine Maro kalbur makinelerini ar
tırmaya karar vermiş ve siparişlerde bu-

Edirne (Hususi) - Eğitmenler kursu· 

nun ikinci devre tedrisatı bu ayın yi~ 

ikisinde sona erecektir. Kursun muyaf. 

lunm~tur. · fakıyetle ikmal eden Eğitmenler 23 Tct-

lzmir fuarında üç senedenberi takdir rinievvel Pazar günü merasimle okul daa 
ve kıymet kazanan Biga maro makinele-

ayrılarak köylerine döneceklerdir. 
güzel v~ fenni tavuk, tavşan, arı istıu • rini vilayetlerimiz iiezmıı ve •İpari,leri-
yonlan, fidanlığı, mezbaha, qundurağı ni vermiıtir. Kureun bu devresinden 250 kadar 
gczilmi§ ve yeni yapılmakta olan halkevi eğitmen köy kültür hayabmıza ışık 'Ye· 

binasile burada çıkan Bizans devrine ait Edirne (Hususi) _ Lüleburgazdaki recek kabiliyette olarak Trarkya bölgesi 

gayet kıymetli mozayikler görülmüştür. tolıum üretme ve ıslah devlet çiftliği yi- köylerine dağıtılacaktır. 
Bundan sonra Türk tarih kurumu adına -..-.-;;;;;;;.;-.;;;; ........ ;;;;;;;;;;;;;,;-;;;;-;;;;-;;;;-;;;;-;;;-_..,... ... -.-,...;;;,;.;;;.;;;;;;;.;=;;;;;;;;;;;;....-.._..-_ .... .-..;;;;;;; .. 

doktor Arif Müfit Manselin başkanlığın
da yapılmış olan kazılar gezilerek hafri
yatın mimarlığını yapan mimar Mazhar 
Altan tnrafındnn izahat verilmi,tir. 

Misafirlere Vizede aqam belediye ta
rafından belediye bahçesinde bir ziyafet 
verilmiş ve saat 7 de halkın coşkun te· 
znhüratı arasında Edirneye avdet etmiş
lerdir. Çok eyi netice veren bu gezilere 
bundan aonrn her hafta devam edilecek· 
tir. 

NALBANT KURSLARI 
Trakyanın lstanbul Selimiye mektf':· 

MhZZRZ2titHilif* sa.z iP'i "'™ lil!t:*WCW>!Jflllmlll7'Z2Ufit -iti-ı 

Hasta bakıcı bayan aran1yor 
BiRiNCi KORDONDA YENi AÇII.:ACAK HUSUSi BiR 

HASTANE iÇiN 
1 - Okur yazar 25 - 40 yaşlannda bq hademe bayan aranıyor •. 

Aybk 20 liradır. Elbise, iskarpin, yemek, yatmak, banyo hastaneye 
ait, haftada bir gün izin vardır .. 

2 - Hasta bakımını çok iyi bilen iki hasta balacı beyan aranıyor. 
Aylık 30 liradır .. Elbise, iskarpin, yemek, yatmak, banyo hastaneye 

"t ve haftada bir gün istirahati vardır. 

1 
lıtiyenler binnc:i Kordon, Aloancak vap..; iokeleoi karımnda No. 

332 ye müracaatleri. 
*E*IMDW HM 

- -. 

Tarihi macera Demir Maske Fransa· tarihinin 
kördüğüm noktası 
il 

ve esrar romanı ....................................... ~ ...... i~---1mrıı~0i1111111i•111e~CDIFCl!!!ıl'~F ...... ıırJ ... ll .. 

-37 
~ilrın ne yapmak i tcdılderini anlama· 
1}'1ın. Cörecelcsiniz.. buraya geldikleri 
~illan sizi de yanlarından uzaklaştım· 
~lar, hava almağa gönderecekler. Şu 
n·'~c ııiz de birşey öğrcnemiyeceksiniz. 
1~

11\'\ harekete geçmemiz için onların 
l>. 
'ıılarını öğrenmemiz lazım.. Öğrene· 

llıc~ck elimizdeki silah hiç bir işe yara
~l.. 

ct'.'nç k dın: 
!: - Doğru .. dedi. }·akat nasıl öğrene· 
ti<İl.) 

" - Ben de esasen bunun için buraya 
'tld b ırn. Bakınız .. Şu tahta mnsanın altına 
illtırıız N .... .. e goruyorsunuz. 

- hi bir budak deliği. Sanki mahsus 
"!:ılın... 'b' ,, gı ı. 

- L" 

-- - -~ 

asmak için kullandığı merdiven .. Var 
değil mi) Tamam .. lşte o merdiven 88· 

yesinde ve ikimz birden muhterem mi· 
safirlernizin burada neler konuştuklannı 
miikemmcl surette duyabliriz. 

Bu sırada sokak kapl!llna hafifçe vu
rulduğu duyuldu. 

Ganiafon: 

- lııte te rif ettiler .. dedi. Haydi be
nim güzel anneciğim. Mi,,afirlerin büyük 

adamlardır. Onları bekletme ve ışık tut 
ta ben de bir an evvel yerime gireyim. 

Madam Skarron lambayı eline alarnl. 
öne düştü. Merdivenlerden indi. 

Piç oğlu arkasından geliyordu. 

Genç dul kapının yanına geldiği u
man arkasına baktı. 

.J· c:.vet .. Odanın altı madam Davi-
'111\ 
t\t «;arna3ırhanesi. Mutlaka çırak tuttu· 
it" ~rnanlarda buradan çamaşırhaneyi 
b:l!.ctlernck için açmış olacak.. i şte biz, 
) qclikten istifade edeceğiz. Anladınız 

Cniafon çoktan çama;tırhaneye 
miş ve meydandan kaybolmu~tu. 

gir- bu saatinde buradan kalkıp ta Pari!le görüımck arzuıunu izhar ettiler. Binaen· 
kadar gitmek hoş birşey değil ama .. Bu aleyh hemen şimdi ve doğruca bu ma· 

Kapı açılınca önde şövıılyı- dö Loren zahmete değer. 

'· y w ' atagınızın ucundaki halı parçasını 
) 'ilnın altına ve bu deliğin Üstüne ko

_;_~iız .. i şte böyle .. ııimdi tamam.. Ben 
~tıda .. Çamaşırhanede saklanacağım. 
q diltleri zaman sizi muhakkak bura· 
't\ u ki 

olınak Üzere ınadn111 dö Montespan ve 
Suvanson hemen içeri ~irdiler. 

Şövalye: 

- Çabuk .. Çabuk .. dedi. Yukarı çı
kalım . Esasen yolu kaybettik. Bura.anı 
buluncaya kadar c-:pey vakit zayi oldu. 

Oçü önden, genç dul arkalarından yu· "'tlc za a tırcaklar, kapıdan çıkarsınız. 
,~ 8 taraftaki çamaııırhane kapısını size karı çıktılar. Odaya girer girmez şöval 
tıı tun. Oradan yanıma gelirsiniz. Ça- ye dö Loren madam Suvansona: 
\ '4trhanede muhakkak bir merdiven - Size, dedi. Çok eyi bir haber .. 
-rd,r M d a am Oavit camasırlnrını ipe l lattii. bir müjde getirdik. Vakıa gecenin 

Cenç kadın bu sözlerin manasını an
ladı ve Cniafonun dediklerinin çıktığını 

gördü. 
Şövalye devam etti: 

- Si:.ı:, saraydan ayrıldıktan sonra 
madam dö Montcapan, madam dö Su· 
vanaon ve ben kral nezdinde sizin için 
tekrar ve yeni bir tetebbüate bulunduk. 
Esasen majeste güzelliğiniz kal'fllllnda 
mütehauia kalmılb. Sizinle yann VaJ dö 
Gras manashrında ve huaıuıt bir tekilde 

nastıra gideceluiniz. Geceyi orada ve ia
tıahatle geçireceksiniz. Bilirsiniz ki is

tirahat ve güzel l\ir yatak insanı bir kat 
daha güzelleıtirir. Yann sizinle göriif
meğe gelecek olan krala daha cazip gö
rÜnmeniz tabii faydanız icabıdır. Bakı

nız sizi ne kadar düşünüyoruz. Manasta

nn haı rahibesi eyi bir kadındır. O bütün 
ihtiyaçlarınıı:ı temin edecek.. Para.. el
bise .. tuvalet .. Ne isterseniz verecektir. 
Esasen size bir de mektup vereceğim. 
Onu hiaat bat raMbeye nrininiz. Bu 

1 
mektubu kral hazretleri yazddar. Nasıl.. 

Muvafakat ediyor muıunuz) 
Madam Skarron: 
- Kral hazretlerinin emirlerine iaat

sizlik mümkiin mü~ 
Ayrı ayn teşekkür ederim .. 

Ama hemen gideceksiniz. 
Evet .. şimdi .. derhal gidiyorum. 
Ha .. Mi~afirimizin odası neredd 

Bu odanın tam üstündedir .. Hatta 
bakmaz .. Ayak seslerini bile duyuyorsu

nuz. 
- Tamam .. Pekala.. Haydi size uğur

lar olsun madam Skarron .. Kralın gözü
ne girip te mühim bir mevki sahibi oldu

ğunuz zaman bizi unutmayınız. 

- Bunun imkanı var mı mösyö LG 
Şövalye.. Bana yaptığınız eyilildcr için 
ıize ölünceye kadar minnettarım. 

Madam Skarron giderken onu §Övalye 
kapıya kadar teıyi etti. Kapıyı arkasın· 
dan kol demirini indirerek sıkı sıkı kapa
dıktan sonra merdivenleri dörder dörder 
adamak suretiyle odaya çıktı. 

Ellerini sevinçle oğuşturarak: 
- Oyun mükemel oldu .. dedi. Şimdi 

it başına .. 
Madam Skarron, evden çıkınca takip 

edilmekten çekinerek sokağın kö1C9ine 
kadar gitmiş, köşeyi dönmü~. bir eokak· 
limbuının altında koynundaki mek.tub.. 
şövalyenin kral tarafmdan yazılmtt ol· 

duğunu söyleyerek manastır baş rahibo
sine teslim edilmek üzere verdiği mek
tubun zarfını yırttı ve ~u satınan oku

du: 

cBu mektubu size verecek olan kün,. 

eyi manastırın emin bir yerinde. kİm8e 

ile temasa gelmesine müsaade etmede. 
muhafaza ediniz.:. 

imza yerinde de hiç şüphesiz parola. 
mahiyetinde bir i~aret mevcuttu. 

Madam Skarron dişlerini sıktı. 

- Ya .. dedi. Şövnlyenin istirahatimi 
temin için beni gönderdiği yer demek 
bir manastır zındanı ha.. Hesaplannd. 
çok aldandılar. Beni atlatmak istediler. 

-BiTMEDi-

Mektep kitapları 
Bu aene Kültür Bakanlıiuua 

baadırtmıf olduğu bütün mektep 
kitapları Hiaar önünde: 

Ege kitap 
evinde 

SATILMAKTADIR 
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SAYFA 6 VEM ASIR ~'IC 'I'ESRIN CUMARTESi~ 

• Yanar dağ tepesinde 
bir otomobil 

Bir kızı sevıyor diye •.. 

ilk defa olarak bir otomobil Etna ya
nardağının tepesine çıkmıştır. Bu küçü· 

cül.: otomobili kullanan delikanlı 1888 

metre yülcsekliğe kadar bir katır yolun

dan ilerlemiş ve ondan sonra da vo}k.a. 

nın ağzına kadar otomobil yoluna de .. 

vam etmiştir. 

Oğlunu öldüren ana 

Çek hadiseleri karşısında 
Romanyanın vaziyeti . 

Bu rekor Katan)'& 

tescil olunınuştur. 

T uring kulübünce 

Cinayet bütün 
men nasıl 

esrarengizliğine ra 
ortaya çıkarıldı? 

Los Ancelostek~ bir poliı karakoluna rinde, cinayeti i,liyen tabancaya k 

Lüks sığınaklar 
Dünyanın her tarafında zehirli gaz

lardan korunmak. için sığınaklar yapılı

yor. Fakat Londrada yapılan bir talum 

bir gün yaşlı bir kadın geliyor: 

- Oğlum bir kazaya kurban 

diye ağlamağa başlıyor. Koşun! 

bakın ... 

gitti 1 
gelin, 

Poliı memurları derhal kadınla bcra-

duğu zaman görüldü ki, o taban 

kurşunudur ve onunla atılmıştı. 

Polisin garip karşıladığı bu hi 
madam Dübua ıöyle hülasa ediyor 

Bu lr.urtunları geçen gece b~ 

.. Çıekoslovakyanın parçal•nmaıı şüphe-ı de Rom. anyanın bütün bünyeeini al8ka-ı rının. ikmal ve teşkil.ita.na .. tahsis olunan 
sığınaklar hiç şüphetıiz bunların en ]ülı::- ber bir otomobile atlıyorlar ve eve ge- tık .. 

llİz ki en faz.la küçüle. anlaımay1 müteeı- dar cclıyordu. kabıne toplantdarı bırbınnı kovahyor. 
südür. liyorlar. Burası, Dühua İsminde genç bir 

doktorun İşgal ettiği bir aparhman daip 

reıidir. 
llİr etmiştir. Çün1'.ü. Prag hükümeti, kü~ Bu siyasi aınai ve k.11men de ıuhi bina- Diğer taraftan Straja TSarü ismi Bunlar on iki kiıi almaktadır. Jçeri&in-

nın birdenbire çöle.mai Rumen milletinin verilen te§kil8hn da büyük, bir rolü ol- de radyoeu ve telefonu ''a rdır. Bu su
hauasiyetini dehfetli tekilde aaramıştır. duğu malUmdur. Gençliğin rasyonel bir retle sığınaktakilerin hariçle temasta 

Filhakika, burada miUeti endişeye dü- beden ve ruh terbiyeai ile yetiştirilmesi bulunmaları temin edilmiştir. Lüks sığı ... 
türen teY aadece, diğer memlelcetlerde için kurulan hu teşkili.t yedi yaşından naklara tu ve yeyccek maddeler de kon

olduğu gibi. büyüle bir dünya harbı teh- 18 yatına kadar her Rumen genci ile muttur. 

çülc. anlaşma dcvlcderi araınnda büyüle 
l>ir kuvvetti. Onun otta Avrupadaki 
mevk.iini kaybctmeei Romanya. Çek.ot· 

!ovalı.ya ve Yuııoalavyadan mürekkep 
olan küçük an)aflılayı her halde sarsmış 

olacaktır. 

F raneızca •Lö Tan> gazete1inin Bük· 
rcş muhabiri Çekoelova1tya hidiseleri 
kar~l8ında Romanyanın vaziyetini ,öyle 

anlatmalctad11: 

1 Kom.,u ve müttefik Cümhuriyet için 

~olı. feci bir neticeye bağlanan Çe
koslovakya buhranı Romanyada bell.i 
lıcr yerdel.inden fazla bir heyecan uyan
dırmı.şhr ve bu heyecan mütemadiyen 

11ımak.t,.dır. 

Çel.o.lovalr.ya lr.üçül. anlatmanın anah
)lıranı tqlUI ediyordu ve umumi harpten 

10nra Rom.anyanın hudut1annın müda

faası ona d•yanıyordu. 

Bundan batlı;a Çel.oslovalı.ya Fransa
Dm dostu Ye müttefiki bulunuyordu. 

Fıaneayı, Romanyayı, cenubu ıarki Av
nıpadaki muvazenenin batltea ruhu ve 

lilc:esi değildi. Bu, Romanya için bir iatik· 
bal meacleeiydi ve bütün endişe ve lcor· 
ku buradan geliyordu. Ve gene bunun 

içindir ki Münih anla,ması ve harhın şİm· 

dilik bertaraf edilmit bulunması efkarı 

umumiyenin haklı olan heyecanına •on 
vermi§ değildir. 

Şüpheaiz ki. Rumen milletinin ıon hi
dieelerden elde ettiii bir netice varsa o 

da şudur: Bundan aonra memleketin •n-
cak kendi kuvvetine gÜvenmesi l8z.ım

dır. Bu bir z.aruıet olduğuna göre, mü ... 
dafaa -vaııtaların1n tamamlanması. yeni

leftİrilmeıi ve tck.&.mül ettirilmai milli 
müdafaa meseleai ile mükellef olanların 

ilk ve yeg&ne metgu)iyeti haline gelmit

tir. 

Bundan evvel. Tatareakonun baıvekil

liii altında bulunan hükümct zamanında 

da, doğrudan doğruya kralın arzusu ve 

:mıeencdi tetilll eder. Son aeneler zarfın- Fransanın yardımı ve tükenmez gayreti 

Cla F r•nsa ile it birliği ea.yeaindedir ki ile, ordunun yeni müdafaa vasıtaları ba

Romanya hatlaca milli müdafaa aanayii- kımından techizi nadir bir faaliyetle ve 

Dİ kurabilmi4tir. çok büyük fedaki.rlıklarla ileri götürüJ-

Diğer taraftan, Çel.oılovakya, Lehis- müştür. 

.. nın himaye hattını tqlc.ile devam eder- Bugün hu askeri kalkınma, gerek hü

ken, aynı zamanda, müıterek hududu kUmetin, gerek milletin nazarında ıon 

le, Romanya için de bir nevi tabii ıiper derece 8cil bir it halini almıştır. Kralın 

-yazifesi görüyordu. Bu siperin emniyeti riyaset ettiği ve milli müdafaa vasıtala-

meşgul olmaktadır. 

Bugün bütün memlekete teşmil edil· 
mi., bulunan bu teşkiliitı:ıı gayesi gençliğin 

rrıillete katşı olan vazife hisııini kuv·vet

lendirmek. miJli mefküreyi tahakkuk et

tirmek için hayatlarını veren ecdadının 

fedaHrlılclan ile ıcois edilen hudutları 

kanının son damlasına kadar müdafaa et

mek hususundaki arzu9unu artı-rmakta

dır. 

Romanyanın aiyaai vaziyetine gelin

ce, Rei.icümhur Beneşin istifa~n Üzerine 

anlaşmanın parçalanması ile vaziyeti ne 

kadar earaılmıf olursa olsun, Romanya-

nın yeni eiya1etinin ne olacağını kat'i 
tekilde söylemek için henüz pek erken

dir. 

Poliıler bir taraftan cesedin bulunduğu 

odayı dola~ırken ölen doktorun annesi

ne ıoruyorlar : 

Anlatan, ne 

- Kaza oldu .. 

oldu? 

- Evet, kaza olduğunu anladık. Fa-
naatine göre, derhal harbı doğuracak kat naaıl oldu bu kaza} 

olan şey, muahedeler sistemini ihlBI eden - Anlatayım: Şarlla bir arkadaşı er· 

şiddet hareketleridir. Onun için hudut- tesi sabah ava çıkacaklardı. Gece. yol 
ların bu .şekilde tashihi teşebbüslerinden 

vazgeçilmelidir. 

Bu hususta Çek.oalovakya hi.diseai bi~ 

zim için kafi derecede fikir alınacak bir 

miaa)dir. Dünyayı ate~ vermek için hi.· 
L:imiyet le.İs eden millet ile üç buçuk 

milyondan fazla büyük bir ekalliyet ara

sındal.i dahili bir ihtilaf kafidir. 
Büyük devletlerin - hem de fedakar

lıklarla - giriıtiklcri tetebbüıı daima tel.-

hazırlıklarını yaparken tabancalarını da 
temiz.lemeye başlamışlardı. 

c:Ben İçerilci odadaydım. Birdenbire, 

bir tabanca sesi işittim ve koştum gel

dim: Şarl arkası üatü yere devrilmiş ya
byordu. Arkadaıı da elinde bir havlu, 
tabancayı .tliyordu. Bana: 

c- Hemen gidin bir doktor çağırın 

henüz ölmedi, kurlaTmal. belki l.abildir. 
Dedi. 

rar olunabilecek. hareketler değildir. Ay- Ben hemen aokağa fırladım ve dok.tor 

nı şekilde bir hidiac tekrar oıtaya çıkar- aramaya başladım. Nihayet bir bildik. 

aa. bunu bir felaketin talc.ip etmiyeceğini va&ıtasiyle bir doktora haber gönder.
Bugün için Rumen mil1etinin Fransa kimse iddia edemez. Hatti belki feliket dün. Tekrar eve döndüm. Çünkü oğlu

ve lngiltereden beklediği, Avrupaya zor- hükümct reisleri işe müdahaleye vak.ıt mu merak ediyordum. 

la yeni bir eulh muahedesi kabul ettir- bulamadan ~ukua gelecektir. Eve döndüğüm zaman oğlumun ark.a-

mek i.stiyenlerin arzularına daha fazla Bunları bugün, umumi harpten sonra daşı gitmiıti. Fakat, onun auçlu olduğup 
vakit geçirmeden mi.ni olmaktır. büyük devletlerin yardımı ile teşkil olu- nu hiç zannetmiyorum. Oğlum bir kaza-

Romanya bunu bilhassa Fransadan nan Çekoslovakyanın çökmesi karıunnda ya kurban gitti .. 

bekliyor, çünlc.ü Hitler İmparatorluğunun düşünüyoruz. Netice çıkarmak ve kom- Kadının anlattılclanna göre. bu, kaza 

patlayıcı dinamizma tesirlerini tahdit et· şu devletlerin. bilhassa Romanyanın ala- değil, bir cinayettir. Doktor Şarl Dübua

mekte ve sulh muahedeleri sisteminde cağı dersleri tesbit edebilmek için hadi- nın arkadaıı (kadın bu gencin ismini bil

açılan gediği kapatmakta doirudan doğ- selerin sonunu "\'e Bohemyanın mÜs;takil mediğini tıöyliyor) her hangi bir sebep-

ruya en fazla alakadar olan odur. bir devlet olarak ne şekilde te~kkü) ten dolayı onu öldürmüşıtür. Buna bir 

Cenubu şarki Avrupa mil1etlerinin ka- edeceğini beklemek lazımdır. kaza mahiyeti vermek iıtemi~. O gece ""====--- --=='-"""="'-""---------------------- ---...:-. __ ..;. __________ ,_ eve gelmiş ve oilahları temizlerken, dolu 

Urla da yeni ve sıiizel bir 
irfan yuvasına kavuştu 
25,000 liraya rrıal olan yeni okulun açılma 

töreni dün parlak bir şekilde yapıldı 

Kiiltiir dirckt<Jr;ı utv:1.: ~uylerke' 

- BA.ŞTARAFI 1 iNCi SAHIFEDE
riiz ettil""Tlektedir. 

Vali muavini B. Cavit ttnverin baş
kanlığında bir heyet sabah onda Urlaya 
gitmiştir. Misafirler arasında parti adl
na B. Mehmet Aldemir, Esnaf ve Ahali 
bonka.'1 direktörü B. Attf İnan, vilayet 
daimi encümeninden B. Sırrı Şener, 

Kültür direktörü B. Ali Riza özkut, 
kültiir TTIÜ!ettişleri ve gazeteciler vardı. 

Urla kaymakamı, Belediye reisi ve 
janr1armn kon1utanı misafirleri halkevi 
önünde karşılan11slardır. Urla caddeleri 
bnyr;::.hlarla sü.slenmişti. Köylerden de 
gl·lenlc 1• verdi ve köylüler davul zurna 
jJp milli cıyunlar oynıyorlardı. 

Bi • :neklPp açılıyor ve köylü bunun 
hır kült ur h•yr3mı olnr•k kutlulayordu. 
Bı~ gilzf'l Sf'vinc::in içlik manasına bilha!;
sa ic:a ... et tmc-k iesteyoruz. 

Yt:ni t ku1 :~ ününde bir tak vücuda 
g»\ıriln ı ti. Tal.ın tizerinde büyük şef 

Atat ,,. 11 ' 's ı>k k tada hir fotoğrafı 
!(Özlen o~ >ordu. üç wktebin t>lebe
]('-,.İ ml" d:ı..nı doJdurmuşlardı. 

Okulun açılma tÖTeninde bulunan heyet 

Okulu açnw.ga giden vali 1n.uavıni riyasetindeki heyet 

Hatip: 
-c YW"dumuzdaki ve muhitimizdeki 

bütün bu varlıklar, Cümhuriyetin ve 

huriyet ve onun büyük banisi Atatürk 
yaşasınlar.> 

Bir kı= ınanztonc okuTken 
Bundc.n sonra kültür direktörü B. Ali 

Riza Özkut konuştu ve şöyle söyledi: 
-c Bu güzel eser yoktan meydana 

ı;ekli. Bütün bu hareket, bir nokta ve 
bir mihrak !'trafına toplanı~tır. Bütün 
bunlar yeni kaynaklara bir akıştır. 
Uzaklara akıştır. Biz bir tek ses için akı
yor ve geliyoruz. Hepimizi saran, sürük
Jiyen yalnız o ses, onun sesidir. 00 ses 
Cümhuriyetindir.> 

Hatip kısa nutkunda ~ok manalı bir 
şekilde konuştu ve sözlerini şöyle bitir
di: 

c Büyük Türk milleti, bütünlüğünü, 
büyüklüğünü, akışı hep bu şekilde sey
redecektir. Dua edelim, Atatürklimüz 
başımızda daima sıhhat ve afiyet kaza
narak yaşasın.> (Alkışlar) 

Vali muavini B. Cavit nutkunda lzmir 
valisi adına Urladaki yeni okulu açmağa 
memur olduğunu, va1inin selam ve mu
habbetlerini ibli'ığa memur edildiğini, 

Ealtanat idarelerinin israf sarayları yeri
ne Cümhuriyet idaresinin irfan sarayla
rı kurduğunu söylemiş ve kapıdaki kor
delayı kesıni~tir. 

Davetliler okulu geı.mi,.lerdir. Müte
ahhit B. Yahya Granit tarafından ~ 
edilen bu mektep cidden modern bir mü
essesedir. 

olduğunu bildiği tabancasını çekerek 
Şarlı öldürmüıtür. 

Kadın, tabanca sesini işitip içeri girdi

ği zaman diğer adamın, bir havlu ile ta· 
banc.aaını sildiğini görmüş. Katil het hal

de havluyla, tabancanın üstündeki par· 

malt izlerini siliyordu. Hakilcaten, masa

nın üzerinde bulunan tabancada bir tek 

parmak izi bulmak kabil olamamıştır. 

Bu adam l:imdi~ Şarl Dübua ile olan 
alakası ve arkadaı.hğı ne derecedeydi} 

Onu niçin ö1dürmü,tü? 

Bunları anlamak için her halde genç 

doktorun hayatını öğrenmek lazımdı. 

Şarl Dübua muhitinde çok eyi tanın
mı§ bir gençti. Arkadaşlannın hepsi ken· 

disini çok ıeverler -ve sayarlardı. Kendi· 

oinin kadınlarla pek fazla dütüp l.alk· 
madtiiını, -.ırı eilencelerden hoşlanma

dığı da anlatdıyordu. Yalnız, Klel Rok
sam isminde bir genç kızla sevişiyordu 

ve evlcnmeğe karar vermtfti. 

Mio Klel isticvabında: 
- Evet, diyordu, Şarl beni çok ocvi

yordu. Ben de kendi~ini seviyordum Ye 

evlenmeye karar vermiştik. Yakında ev· 
lenecektik. 

O halde bir kıokançlık mı? fakat Kici. 
Şarlın arkadaşı olarak tarif edilen ıipte 

birini tanımıyordu. Tanıdığı gençlerin 

hepsi de bulunmuş, fakat hiç birinden 
şüphe edilmediği gibi, doktorun annesi 

de onlardan hiç birini o gece evlerine 

gelen genç olarak göstermemişti. 

Katilin kaçtığı muhal.kaktı. Tabanca
nın üzerindeki parmak izlerini sildikten 

sonra apartımandan çıkmış ve her halde 

~imdiye kadar .şehirden de uzaklaşmı§h. 

Fakat, tabancasını niçin 01ada bırakmıı· 
tı? 

Bu aual sorulduğu zaman madam Dü
bua: 

Tabancalar oğlumundu. dedi. 

ikisi de mi? 

Evet, ikisi de. Alıp giderse büsbü
tün delikanlı için bir ş:üphe tevlit eder• 

di. Çünkü kendisi belki ele gcçmiycbi
lir. Fakat tabancayı yanında taşıması 

onun İçin daha tehlikeli oJacaktı. 

Lakin, bu delikanlının oğlumu bile bi-
le öldürdüğünü zannetmiyorum. Elin-
den bir kaza çıktı .. 

- Peki, ~imdi niçin kaçtı"> 

- Kaçtığını da zannetmiyorum. Her 

halde, ortaya çıkmaya lüzum görmiyoı. 

Kadının o genci hu kadar müdafaa et

mesi polisin biraz nazarı dikkatini celb .. 

etmişti. Hususiyle ki, madam Dühua oğ .. 

lunun bu arkadaşı iımini bile bilmediği 

bir yabancıydı ve evlerine ilk defa ola
rak geliyordu. O halde, masum olduğu· 
na, hi.diıenin bir kazadan ibaret oldu .. 

ğuna nereden hükmediyordu} 

Tahkikat canaaında mutfakta iki kur-

Niçin}. 

Çünkü, bir müddettenberi e,;ı 

ıız gireceğine dair hende bir korku 

m1Jtı. Şarl beni mümkün olduiu ~ 
teskine çalıııyordu, fakat muva.ff•k 

mıyordu. Nihayet gece tabancayl• 

maya ba,ladı. 
Geçen gece, .. baha kartı. bir 

tü ile uyandım. Hırsızlar mutfağın pl. 

r~ıine tırmanıyor gibi geldi banaf 

men Şarhn odasına koıtum. O da, 

rek beni tatmin etmek, gerek. he.kik:• 

böyle bir şey va1aa hıraızı korku 

için. mutfağın içine iki el ateı etti. 

Bu, inanılacak bir hik8ye miydi? 

Belki, madam Dübua buna !.art"' 
kilerin inandığını zannediyordu. r~ 
aldandığını az ıonra anladJ. 

Tahkikata memur olan polis koffl1 

icadını bir gün karfıaına çekerek: 

- Oğlunu aen öldürdün 1 dedi. 
clıin evve)iyabndan baılıyalıın: o• 

bir kızı ıeviyor. Sen onun bu kızla e 

mesini istemiyorsun. Bunda halı:lı el 
ain ve bunu 11en de biliyorsun. Oğl 
ıevdiği kızla evlenmekten ah.koyasıır 

caka1n. çünkü göıterecek bir ıebep r 
E.a.en mal.ıadın, oğlunun bu ~ 

evlenmemesi değil. onu ı&evmem 

Sen oğluna, tıenden başkaıını tıevdiiİ 
düımansın ve onu öldürmek. iatiyo 

Oğlunu öldürmeye !.arar vcrdiJ 
sonra evveli bir tabanca tedarik edi' 
sun. Bu tabanca belki hakikaten Ş. 
tabancası ve ıııen hakikaten ortay• 

hıreız korkusu çıkarıyorıun. 

H11sızdan korktum dediğin o gec::ı 

tabancayla mutfağın içine iki el ' 

eden oğlun değil, sensin .. Belki Şarl "J 
oıp sorduğu zaman: •Hırsız var ıall ~ 

da onun için ate. ettim-. demitaindit· 

kat asıl maksadın, bu tabancayla ' 

i('inde ateş edildiği ~aman etraftan OJ. 
lup duyulmadığıdır. 

O gece etraftan tabanca sWni dı.ı. 

gelen olmamıştır. Bunun üzerine, oğl~ 

aynı tabancayla öldürdüğün zaman J 
hal kimsenin duyup gelmiyeceğine 

oluyorsun ve cinayeti işlemeye daha j 

iyetle lı.arar veriyorsun. 

lki üç gün sonra da hu cinayeti 

yorsun. O gece ne oğlun erteıi aabah 
kadaşiyle gideceği bir ava huırlanı.ı 
du, ne de sizin evde sen ve oğlun 

ba~ka birisi vardı .. 

Doğru değil mi} 1 
Kadın batını önüne eğip ağlama:). 

ve suçunu itiraftan ba,ka yapacak 

~y bulamıyordu. 

Bugün madam Dübua Los Ancel 
kadınlar hapishanf't11inde yatmaktadtf· 

Sirkten kacan bir , 
arslan 

Bir af'lan \'ılvud adındaki Am~ 
Şc-hrini tam iki saat korku ve h~ 

i~inde bırakm1~hr. 

Bu şehirde bir sirk kumpanyaıınıt 

bir çok vahşi hayvanlar arasında bit 
aralan bulunmakta idi. Bir gün har" 
lar tıeyircilere gösterilmiş, o yırtıcı 

liiklara bir çok hokkabazlıklar yapl' 
mı~tır. Bu oyunlarda en çok all.ışl• 

aralan olmu§tur. 

Oyun bitmiş, hayvanlara bal.an a.l* 
hepsine ayrı ayrı etlerini dağıtmııtır. "' 

arslana gelmiş. adam elinde be, on ) 

öl.üz etiyle arslanın bulunduğu lı:• 

yaklaflJlıştır. Arslan her zamanki gibi~ 
pıya uolu uslu yal.latmış, fakat l.apı 
ha aralık olur olmaz ete bile bakırı• 
kapıdan dışarı aıçrıyarak şehrin a~ 
]arına dalmıştır. 

Sokaklarda, bu korkunç mahi' 
görenler. kaçışmağa, evlerin kapıl"' 
kapatmağa başlamıştır. Arslan soka~ 
da canlı bir mahlük ararken. yan 501".' 
ların birisinde kendisine doğru bir 1 

mın geldiğini gö1mü~ ve yıldırım gibi 
il d .. . 1 ·~ va ı a amın uzerıne atı mı~. yere ' 

1ak parçalamağa bşlamı~tır. Vah~i }1'" 

van zavallının yarısını yemiş fakat c 
bir polis yetişerek arslanın üzerine 1 

etmeğe ba"1amıştır. Aralan po1isirı \j 

rine atılmak istemişse de birihiri ark8 

gelen kurşunlarla yere yuvarlanmışut-
Ne garip tecellidir ki, yüz binlerce ,: 

fuslu koca bir Amerikan şehrinde J 
çalanan bu adam zavallı bir japoP ı 

,.~ 
Bu şehirde bundan ba,ka da Japon 

Urlanın genç çocukları istiklal marı}ını 
hep bir ağızdan söyledHer. Mektep aeı
lırken bir nutuk söyliyen Urla kültür 
memuru B. Hilmi Arıman bu okulun 
Urla muhitinde sivrilteceği is\idatlan 
muhite yapacağı büyük faydayı güzel 
bir şekilde tebarüz ettirmiş, vali B. Faz-
11 güleçe sükranlarını bildinniştir. 

Deyince gençlik grupları bu güzel te
onun banisi Atatilrkün eserleridir. Cüm- menniyi çılgınca alkışlamıştır. 

iz.mirden giden davetliler öğleyin bel<>
diyenin ziyafetinde bulunmuşlar ve öğ
leden sonra Izımre dönmüşlerdir. ıun bulunmuştu. Bunlar, maeanın üze.. tur. 



.~ iLK TEŞRiN CUMAR1~1 ~- t!!Ni AS1R SAITA: 7 
--===· cm o 

Y A V R U L A R A G f D A Tahain Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son te~akkiyatına g6re yapılmıŞtrr ..• 

...;..~_..;~~~--~"'""'~--'-------~~~~--~------------..--------·-~;;..;--...;;;;;-::::;z:r::;;;;;;iliilii;;;,,;;;:;;;;. __ Miiı __ iiiiii ____ .. ..., __ -c; ____________ ... ____ iiıiii __ ... iiiii..,..~--_...-..;;;,;; __ ;;;;;: ____ __,,~~---::-.iiiiiiii-------=::...:----=-=-~-----·--- -----· 

Dünyanın en obur 
insanları Avustur

yalılardır 
lngiltere seferberlik ya .. [ e o R s A il 

parsa .. Nasıl yapar? OZOM Avusturalyalılar dünyada en çok ye
mek yeyen insanlardır. Bir Avusturalyalı 
avcı bir günde bir kaz, iki hindi, çerez . 

kabilinden olarak 60 santi~'e.tre u:runht- Son seferberlik lngiltere hükümetine 
ğundn bir kertenkele yemıştır. Bundan 

Marks Monroowı öldürülmesi hadisesif cdcnini:t.. Ben beraber .ya:şı~ac:ı.;;.ım ka- başka Avu_sturalya yerlilerin bet k.işi. bir 50 000 000 lsterıı·nge · Maloldu•. 
l.ondranın her sınıf halkını aylardanberi dını, yanı kı'lrırnı da eyı seçtım. 1 O k t t ' f 

oturu~ta :> ugo yumur ası yemış ır. . 
laenuJ ediyor.du. Yapdan bütün gayret-, Ste1la, Londranın en güzel ve en kibar ----------------
lere, zabıta tahL1catlanna rağmo:n :ı-.;di- kadınlarından biridir. Aym zamanda ba- girai. Merakla sordu: 23 Eylül a~cmmı V:eymut ve Portland 
~ e.aran w türlü çoOzülaniyordu.

1 
na kal'll nibayeuiz bir qkla bağlıd1T. t!!- _ Hasta mısınız) limanındaki tiyatro ve sinemalar talil 

Cazeteler, ber gün l>afka bir 9CÖCp V'Y' ~görüyorsunuz ya, keodi saadetim.i .ken- Doktorun, Monroya sorduğu bu son edilecek, birinci denizaltı defi filosuna 
'..Jurar-'- .... --lcyı' ·--La r.al••ıy-lardL dim hazma.nw•ım. Hayatta bunu bilmek •. - 'ld' c- m"""'•up ta·91alann derhal gemilerine gı't u ~ ~·-- UAD ~ ..,.. ~· " suali oldu. l\Ionronun yuzu gen ı. oz- ........ Y·• -

Marka11 Monroyu kim ve niçin öldü.l'm~ bunu anlamak bahtiyar olmak için ka- leri nefretle açıldı. Şimdi Vilmaşın, ona meleri hoparlörlerle bildirildi. Seferber-
tü) lıte bu sual herkesin zihnini kurcala- fidir. ne d~liı.vereler çevirdiğini ve yalnız P!'ra Hk işte böyle başladı. · 
"ordu. Bı'rrok kı'm•eler Mark• Monronun l\.lonro, !IQzünü bitirdi Dudaklarına k k l 1 k ..ı· • • ll d ' Ert"s·l gu"n aynı' cumartesi ..ı:·~u .. Çem-ı .. " " " ı:ızanma eıne iy e en-.ısını nas . o- " . • 5u..u ' 

.CC:udunun it hayatındaki ruipleri tara- yayılan geni§ bir tehe!sün;ıle koltuklar- laplarla iki defo ameliyat ettirdiğbi ve beriayn Goöersbergden ayrılır ayrılmaz, 
fııldan ortadan luldanldıiını söyliyorlar- dan birine yaslandı. Davetliler kendisini yeni bir ameliyat işi çıkarmak. i~in ne !skoçyada tnvergorden limanında bulu-
Clı. Bazian lasbnçlık yijzünden bir ci- hararetle alkııladılar. gibi' h~zırlıldardıı bulunduğunu görüyor- ntm ana vatan doıııtııınası denize açıldı. 
Qcyete kurban gittiğini iddia ediyorlar- * du. Bütün sinirJeri gerilmi;tti. Gırtlağının Tabii, bu vaziyet karşısında, şim~l su-
dı. Fakat, bütün bu tahminlerin hiç biri . Monro, geceyi çok fena geçirdi. Bir tahammül ettiği bir sesle bağm3ı: Jannda ikinci teşrinin ortalarına kadar 
hakikate uygun değildi. • türlü rahat uyku uyuyamadı. Her halde - Alçka ~eytanl Defol karıınıd~nl devam etmesi göz önünde tutulmuş olan 

Zl'yafette midesini fazla doldurmuş ola- • --evralar da yarıda bırakıldı· dritnot Tanınma, muharrirlerden birinin ver
diği bir suvarede gene bu mesele açıldı. 
Bir süıii müta)ealar yürütüldü. Ev saLi· 
bi hiç sesini çıkarmadan bir müddet din
ledi. Sonra kadehine doldurduğu pm· 

B. d h · .. ek 0

1stemıyotum 1 ....... , • • ır a a senı gorm . 
caktı. Hayatında ilk defa uylusuz1ukla "~! h ti efendisinin vüzüne kruvazör ve destroyerden mürekkep 

v ı moş, ayre e ,, ,. . . . . 

sa.sının başına geçip te, gün!ük i~lcre da- _ Daha duruyor musunl Defol diyo- :rak knldı. Porlmutda bulunan asker ve 
mücadele ediyordu. Ertesi günü yazıma- bakıyordu. Monro tekrar bağırdı: lkırka yakın 'UIUtenın. hedefı bır sır ola· 

lınca, gec~i rahatsızlığını unuttu. I . subayların izinleri geri alındı; Akdenlz-
rum sana . • . 

Panyayı son yudumuna kadar içti. Göz- Birdenbire odada yabancı bir in;ıanm Vilmoş. çaresizlik içinde omw;lannJ elen hen~• yeru gelm~ olan c.Re~ules> 
lügvu"nü düz-,t•rek.söze banladı,· bulunduğunu hissetti. Dosyalardan .başı- "lk. y el d çıktı -.iuıdaltı -.uazzaın dritnot hemen lıman· 

cı .. ., sı tt. avaıça o a an · 
_ 11.•u"• .... de ederıe~: ... , Marks Mon· nı kaldırdı. Karsısında pejmürde kıya- b d k ll ı.. . 1 ~ ayrıldı. Şimali lı:landayı ziyar.ete 

14'! _,. •~ f\1onronun asn 1 a amn J 1 DOZU muş 
ro, cinay~ hakkında, 5ok mühim bir !etli bir ac!am duı;uyordu. Adamcağız her tarafı titriyorclu. Deme1c !lenelerden- gitmiş olan harp gemileri d~hal geri 
Yerden biraz ~vvel öirendilderlıni an- ezi,le büzüle söyledi:· · beri büy'ük i>ir· emniyetle hayatını ~c:ılim d&ndüler. 
1 - Affedersiniz! sizi rahat:ıız ettim. d b k . 1 Pazar ~ıbahı, Londra halkı, gaz ma,s· 
atayurı. ettiği adam, bir dalavereci en aş a bir 

S l d b . JiL k l el - Cehennemin dibine git 1 Burada k k. 'b·. s -kesi seçmek için kendilel'ini muancn a onu erin ir aesaız .. ap a ı. şey değildi~ Aklına sadı atı ı imon 
1 h Su '.> Odama nn•ıl g·rdı'nl ""rl<'re davet eden büyük af:~1erle kar· Bütüa davetliler kulak kesi miş, eyecan- r.e arıyor n · " 1 

· geldi. Hemen zili çaldı. Katibini çağırdı. '"' 'f 

1 __ 'L--' dinli ı d PeJ'mürde kıyafetli adam sa .. kın, şaş- b laştı; bir çok mahallerde de kapılar çalı· a .....waniri · 'yor ar ı. • ,. Simon, dudaklnnnda mütevazi , ir te-
b ı ·· - d ._ın bakındı. Biraz kendini topladı. Kol- h 1 narak keyfiyet haber verildi. Muharrir sakin ir ses e sozune e- .,. be.."sümle girdi. Monro, eyecan ı bir 

Yam etti: tuğuna sıkıştırmış olduğu eski bir çantayı Çok geçmeden halk, ilin cdilıni§ olan karşı emniyet altma mı alacaklardı? Bu-
t seSle anlattı: l b' 'k w d' . k l ... .,kil t 1· dew ·ı _ Marka Monro, lngilterenin en bü- masanın üstüne koydu. Yavaş sese: k d t Al l· ban lü Y!!r ere ın ınege \·e w o u --i c - rası ma um gı. 

- Vilm. oşu ov um ça ~ a - .m.Jıe bac:ladı. Kullarutbilecekleri "az 
-::L .... ,·rmı' L-- müessesesinin sahibi bulu- - Basbnynğı girdim. dedi. ,.,.,.,.. ., o Çocuklarla büyükle.rin ~rden ne su-
,,. ..... "' ~ yanet etmış. k . . b" ükl"w" .. h k se 
nuyordu. Binlerce insana İf ve ekmek ve- Monro, öfkesinden tıkanacak ?ibi ol- Sinuon hayretler içinde kaldı: oVi5 esırun uy ugune gore, e~ ~ • retle çıbnlacaklarına dair hazır.lanmış 
.:yordu. K--·_:ı:.1• fakir bir ailenin ço- du. Gözlerini açarak bağırdı: A f d' 1 N I l ., V'l muayyen renkte veya ebadın kayı ı u- olan projeler ahaliye bildirildi. Harp 
•• c:no... - man e en ım ası o urr ı - 1 d w b' kart rildi 
Cugvu 1·-2: Gawr•t ve zeL .. _1 ıay...:..de, kı- - Basbayağı girdin mi~ Sana kimse k d . I b'r d kt un Uf.'U ır va · başlayınca, 500,000 çocuk derhal şehrin 

OL " .. ~ ....... moş a ar cyı ve namu~ u ı o or '>6 E 1·1 t . .. .. 1 Lo d 
,. bir zamanda zengin ve tanınmı} bir nıani olmadı mı) Benden ne i~tcdiğini nadir bulunur. ~ Y u pazar esı gunu, yanız n - dışına nakledilecekti. Her zaman olduğu 

d 1 ') rarun dcgıw'}, tekmil lnnilterenin rehresi g'b'ı çoc··1..1 --ı --L•-'-e gon·· dermeme-adam oldu. Gazetelerin ilk sayfalannda sorma 1 ar mı· _ Be.n de öyle zannediyordum. Hal- "' ~ 1 ' wu;u- nı ıues.ı.cv 
Y b k L av b 0 eda ile gı'ı' birdenbire d~g~işti. Bütün şümuliyle her· len·, kabı'1se yanlarında yiyecek içecek iter ırün resmi çıkardı. lngilterede oldu- a ancı er e~ m grur ır - buki, senderdcnberi şahsi menfaati için 

l .. d' be hazırlanıyorlardı. Arlık baŞka bir yo-...}erl, JWın elbise gı'ydirmeleri ve iu kadar bütün dünyada sempati kazan- umse ı: sıhhatimle oynamadLğı oyun kalmamış. ~---

mi .. bı'r ı'n•••_.-, _ Kimseve kızmava hakkınız yok. şey düşünül~üyOI', başka laf konU§Ul- bir de yün battaniye vermeleri ailelere 
.v .-.o. " " Monro, küçük paketin içinden çıkar- l ka 
1935 seoaıinde Marks Momo, Lon· Benim içeri girdiğimi gören olmadı. dığı ikinci siğarayı dudaklarına kıstırdı. muyordu. Daha bir kaç ay ev\·e ine • söyletildi. Alin.an tertibata göre, çocuk· 

- Buna imkrın yok. Daha dün ak· dar bakanlıklarda hazırlarunı,ş, ve cgizli• lar, hocalarile birlikte mektepten çıka-
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Clra opew me'1ıur yddm Stella ile Simon, hemen bir kibrit çakarak efen- k d 1 d 
d .. am kiı.tibiru Simonun. vazifesine kar~ı kaydile alakalı ma am ve aire ere a· rak, kendilerine yer hazırlanmış olan 

evleneli. KacLn kendisin en tam otuz "' disinin siGarasını )'Ull. Simonun bu son H_,_ fil 
226 kenı.I Palamut 340 .f60 

1 b wl 1 ~ h ti b''t.. kada.. gw•ıtılmış olan seferberlik pıwlldrı, . en köylere gideceklerdi. Köv ve kırlardaki 290 ton P. Çekirdı:ği 3 
"Tat IElıciiktü. Yani Monro, genç kansının ° an ag 1 ıgını arare e u un ar ,..· hizmeti oldu. Monro, eadık katibini bü- " 

l 1 tt tatbik ediliyordu. Harp bakam neşretti· evlerin sahipleri, yiyip içeceklerinden 1150 balya Pamuk 36 50 bahu. yerindeydi. Evlendikten sonra anma ana ım. tün rıplaklıgwiyle karşımıda görüyordu. 
·v L - d ··k • .ı " ği bir tebliğde tayyare defi kıtalarına tutunu~ .iJa w.t '\•e ~larına varıncaya :.: .d.M -n .:.-eve baıladı. Miieuese- 1 aDDnCJ a. am 9U une~e çantasını nç- Scnelertlenberi ea samimi dostlannı tür-

3 125 
45 

..,. -
1 

• & ... - J JJJl!nsup tekmil aaker ve .ı;ubaylan ırazl- !'adar, çocııkhrtn biltün bakımlarını 
leri ....... güne genişliyor, kazancı da tı: lü bahanelerle nasıl yanından uza1'laştır,. felcri başına çajırıyor, sahil istihkimla- üzcrlerine almağa hazır olduklarını bil- bir hat üzerinaeJd .meydan ve arsalara 
o ~ wtıyorclu. Cenç ve giizel ka- - Çok nefis sigaral:ır satıyoruz.. <lığını, bir çok gizli plinlanru büyük men- dı'rrniı:l ....... dı·. b. loka.j balo.nlarını doid. .unnak. için idro-. 

Monro, kendisinden geçmiş bir halde 1 d 1 rın:ı takviye kıtaları gönderiliyordu. ·--s ... l 1 1di ~hri bl k 
nsınm anıaılaruu tatmin için rnüthif mas- h k d faatler muknbilinde nası üşman arına Memleketin her tarafından 10,000 tayya- Hasıh her şey hazırdı. Jen şışc erı yer eşt.ri . V'" n o aJı, 
raflar Yapnrord-. ay ır ı: sattıP.ını, günde.., ....üne serYetinin yüksel· 11-• 1 k k . . . . . . Londrayı çepçevre çevirmesi diic:ünül-., ., .. - re gözetleyicisi mcs eci iş erini hıra ara tk ki ı k dm ~ 

Fakat, o-yle muauam bir Tal'idatı var- Bura.ya sigara satmak için mi ı:;el- digwini ve kendisinden raldıgıw paralarla ·ıncı proje, ı .mı yon a • v~ er- mr. .. lü. Halbuki. ı:lmdi, bu blokaj cehri 
~ vazifeleri bJ'lc:ına gidiyordu. Tayyare L w• :r --d ad 1 hli . d d B '"11 ,,..... ll' 

k din? d k b .,. M:APll .uuu r an a yesıne aır ı. u d" ..ı.. k •~d· d dı ki, yaptığı masraflar a:zanc:mm yanın- gü nün birin e atJ15ına amanstz ir ra· muharebe filolarına mensup yedeklerle k um uuz a..: ıyor u. 
B 'ga al · · b'ld··· · · a tahliy_,i iki ..,ün i...inde b!\cı.:ıırabilme .. _ ..ıı __ .lle 1-'-L oibi kalıyordu. Sıhhati u 91 r ar, sız.ın 1 ı.gınız sıg • kı'p olara1- rıkm~k ı'çı'n ne "'"ibı' tasavvur- 'b h -ı e> :r-- .,-

- Q<C'IP"eu ..-~ .. ıı. ,... ... •. "·e lok~J· balonlarının teşkilleri, sila · b h .. t • ..ı 1 k * .. --=-.ı-·di. HiilUa tam minasiyle ralardan değildir. Bunların mühim bir )arda hulundu;unu bir sinema "eridi gibi - içın. u ususta muracaa eucn ere ço 
,~ h . . d n . l d b' " ~ albna çağrıldı. kat'i direktifler veriliyordu. "rahliye 

L-LA!--- bir adamdı. Zaten her fırsatta, mıusıyetı var ır. u sıgara ar an ır seyre..ıiyordu. Bogv uk bir sesle inledi: 
~aa k b k f ı · · "' Fevkalade tertibinden olmak üzere, kafilesine katılabilmek için şu kayıt 
-.adetinden baluetmeyi de adet edinmi§- tane ya ıp ta, ir i .i ne es çe.ctinız mı - Simon, btı dakikada vazifene nı- .. 11 li ı b~cı ..ı. 

k d k. d h" ·· · ı· d " .. gonü ü kaydı bütün .şümu 'y e ~au.ı. ve "''"'"'lan verine &etirmek. lazundı: ti. Bir -''--- memleketin büyük kapi- arşınız a ı a amın utun gız ı uşunce- hayet veriyorum. :r- • ,, 
-.uu. k Si k old Londranın muhtelif yerlerinde bürolar Herkes yanına küçük bir bavul, yol-

tali.tleri -reline bir ziyafet verdi. Sa gi- lerini 0 ursunuz. ze arşı yapmı7 u· - Sebebini sorabilir miyun" ) 
s-- 1 d h · .. w tesis edildi. Evvelemirde anavatan için culuk için iac:e levazımı, vücudu sıcak bi .kan --panwalann tesiriyle kafalar ğu ve yapmayı tasar a ığı erşeyı ogre- - Utanmadan bir de scb~ soruyor- ıı: 
...---

1 H klc: d ,_ d 1 -.- milis teşkilatına lazım olan gönüllü mik· tutacak elbise ve çamajır, yün battani· 

Sitinin şehremaneti binasında tesis 
edilen büroya, miliste hizmet etmek m.e. 
re 20,000 kişi, Çelscada tesis edilmiş olan 
diğer bir büroJra da 15,000 kişi müracaat 

etmişti. Göoüllüleıi hizmete alabilmek 
maksadiyle, müdafaa bakanı, milis mik· 
darını ~·üzde 3 nisbetinde goğa1ttı . 

d-a..ı.m..c. natUklar L--1adı. Davetli- nirsiniz. • ınız u.i en gizli üııünce e- suo hal Yapllgvın kepazelikleri bilmiyor 
~ d ı tarı elde edilmek isteniyordu. ye, gaz maske.si alacak, ikametgahına Çarşamba akşamı, Londranın büyük ı. --!-le blL- onu meth Ye sena rini bir an nan arsınız. Bu sigarayı içen· musun) Defol rezili 

-~· ....,. k. · ld ı k Tümenler yüzde 91 nisbetinde tr en yakın olan istasyonu büdircek, hü· bir kısmını içine alan 1\'lidleseks kont· 
eden •o" .. )er so"ylı'yorlardı. Yalft•• bunlar- lerden ımsenın n anmasına im;din yo - R' ,_ h'dd I k •. 

~ ... ·~ ~ırnson, Kapıyı 1 ete apıyarna. mamdı. Aynı zamanda müdafaa bakanlı- kümet.in Londra civarmda 80 kiloınet- tuğunda 2 milyon kişilik sığanak hazır· 
dan biri nutkunu bitirirken Marks Mon- tur. çıkıp gitti. Eski Simon katiyen bunu yap· ğının iaı:e c:ubesi de faaliyete geçli. V&- relik gibi bir mesafe dahilinde ieclar.ik dı,· yalnız lOO,OOO ı.:r'ı açıkla ,_alıyordu. 

da b k d b lab ı Monro, masasının üstündeki dü~me- d lk' • • d b O · .- 'll' ~ ~ 
ro n u a ar mesut ir insan o i - maz .'· ı.nc.ı sıga·r·a a İtti. . .çüncu sı· sika usulü tatbik cdilmeğe başlamadan etmış' oldugwu ikamet~~"-lara hiç itiraz Tekmil, pa .. k, rayır "e bahçelerd", ı'c:ri. !ere bastı. Evvela hurnsi katibi Simonu ı k li""'' • :s ·• " >7" 
mek imkanını nasıl elde ettiğini sordu. g.ara ı e tmı tec. rube c~. e! .. ı .<l. '')··· Tc~rar Iiat.ların yükselmemesi için en ehemmi- etmeden yerl•ı:ıneği kabul edecek. lcr, hendekler, çukurlar k""'''-'Or, merdi-
M l b rl v k Ik çağırdı. Gden olmadı. Odacının zilini l b F b •- l - d - ~ ~, onro, ne~e i ir tavı a ayaga a tı. zı e astı. a nıı.a ar mu urunu çngıra- ycUi jnte maddelcrinin fiatları 14 gün Di~er tarfdan tahliye kafilesine giı;-
D d ___ , d bastı. Ses çıkmadı. lmdat zilini çaldı. k O .. .. . d le T b -s g ' venlcr kuruyor ıvc bütün bu y~rlerion· 
oıtunun sor uiu .wue cevap ver i: ca tı. çunc·u· sıgarayı .:ı ya tı. um. u . .nıcri olmıık üue tesbit edildi. Ogüne ka.· mh: olanlara istasv. on1arda bir paso j]c 1 1 1 kl 

-"- B 1 d Ki1119C görünmedi. d 1 k S 1 d ~ du. saç ar a, topra a <irtüyorlardı. 
- Sayın a~adaılar 1 iraz eVYe os- sıra a Rvgı ı arısı te la o adan ıçerı dar büyük bir sır diye gizli tutulan şeyle· ayrıca 48 saatlik iaşe levazımı -.·erile-

t d - 1. k · h d Karşısında1'i herif, onun bu telaııiyle . d' n ··--·• • 1. ~. k • . . . . ..ı._1 .. 1_ dbi l Sokaklardan, kuın ve kum torbası umun sor ugu sua ı ısaca ıza e ece- gır ı. uu ne gu~ ve ne sevım ı oır a nn hepsı ortaya çıktı. Hıçbır ıuwuata u- cekti. Tekmil istasyonlarda bu te r c .. .. . . . 
.. U_.]I _ _ h k da d ') B zerre kadar alakadar olmayarak lakırdı- d d c·· 1 . . il' . . - 1 . . . . . d . . . H" yuklu kamyonlar )'ep yeru ıtfaiyc oto-gim. ı~ u a r mesu um. unu, m ı. oz eruıı aevgı asının goz erıne zuın -kalmadan ve şımdikL uışe st.andar ı alakalı ia~ levazımı depo edilmışb. u- . • ' . . 
benden timdiye kadar bir çok kimseler ısını tamamladı: dikti. Tüyleri diken, diken olclu. Ba~ını dahilinde olmak üzre milletin .ihtiyaçları· kümet, Londra !halkını yerl~tirmek için lJ1abıllerı ardı arkası kesalıneden Ceçı-
sordu. sa!cre §UDU ltatiyetJe söyliyebili- - Bu sigarlardan hemen satın alma· ı;evirdi. Bitkin bir sesle haykudı: nı bir yıl müddetle karşılarruı.ğa yelecek el koyduğu yerlere muayyen nisbetle yorlardı. Kum 'torbalan doldurularak 
rim ki. meMıt olmak intanın söyledik- nı7.a lüzum yok. Size nümune olarak bir - Derhal dııan çdtf iaşe maddelerinin idhar edilmiş olduğu- tazminat verecekti. evlerin etrafın:ı yerl~tiriliyordu; bir çok 
lcri siM yalaız talih ve tesadüf işi değil- paket bırakacağım. Her paketin içinde Kadın , hiç beillemediği bu muame1e· nu halk öğrendi. Yine sah günü, hükümet mUme.ssille- kimscler, bu torbalarla pençerelerlni ka· 

dir. lnsarun, it ar1'adaş.ını, bir kelime ile üç sigara vardır. Üç ki~iyi tecrübe eder- den şaşırmıt. oldıığu yerde auhtanıp kal· Tekmil iaşe istihsali, tev:ri ve ithali, rlyle tekmil alır endüstri mtlmessilleri pıyorl:ıdı. 
bcrabeı- 7apm1ya mecbur olduğu kimse- sini:t. Söylediklerimin doğruluğuna ka- mııtı. Zavallı Monro bir saniye içinde harp patlar patlamaz bükümetin emrine arasında, endüstrinin 24 saat zarfında Fakat asıl ehemmiyetli olan mesele, 
leri iyi .eçmC9İ lazımdır. Ben etrafımda- naat ı:;etirdikten sonra siparişinizi verir- karısının da ne mal oiduiunu anlamış· geçiyordu. Harp başladıktan bir kaç harp ekonomisine göre faaliyete geçmif çarpmba sabahı, deniz bakanlığının do-

ki bütün iasanlan eyi olarak ıiatihap et- .iniz. ıı. . .saat .sonra bu ıi.§leri başarmak jçin, iaşe olmasına dair plln ve projeler üzerinde n:ınmaya seierberliği emretmiş olması· 
rnesini bı1irim. Hayatta ilk .eçtiğim in- Monro, uabiyetle yerinden fırladı. He- Artık hayatta yapyalnız kalmıştı. Elin• dire-ktörü Sir }Ianri Frenç ile birlikte lS yapılan görüşmeler 90na ermiıti. Bu pro- dır. Donanma ihüyatının tekmil subay 

ı._ ____ __ • d kt d DOlı:t --'- rifi tokatlamak İçin elini kaldırdı. Kuv- dek' · f 1 tt Bu • d k d' · d.:ı~ &~• san ı:-.. o orum ur. OTilllllA 1 şıgaraya ır a ı. an a, en ısın· mıntaka fünir.i ve 1,500 mahalle heyeti jelerc göre, hem ma ue t.ea&imatı mer- ve askerleri sHiıh altına çağırılıyor, ye-
Nevyodta giderken vapurda t&nlfbm. vetli bir qak göz:lerini kama7tırdı. Uyan- den kopardığı binlere! lirayı aşıklarına lmzır bir vaziyetteydi. Jambon, domuzya- ke7.1eştriliyor, hem madde ve işçi tem dek donanma tayfayla takviye edilerek 
Kend:.:-: ••L ,•o"rd:;.;.i ... dakik.adan •1..:_ dL Sabah olmut. güneşin kes!tin ziya• d' · k k · • ·~"rt ed ı t 

- 1111. .. --- ...- ye ıren ve mıraurıa onma ıçın O'(JO ğı, taze et, tereyağı ve ıeker derhal ve- ve muallem işçiler iş b:ışı i iyor. 0 o- istim üzerinde bekliyordu. 
haren IMa adaman bayatanıan llOlllllUl "-· pencereden içeriye süzülüyordu. Uıalı: gözle bekliycn kansından bir yılan gör- sikay::ı tabi tutulacaktL ŞO milyon yağ mobil f:ıbrikalan, tayyare fabrikalan Bankalar ise, her hangi bir bombar
dar sılJa.atimle alakadar olacaiuu tu.et. sahab ~valtasuu getirdi. mü, gibi ürküyordu. Yüzünü elleriyle ka- vesikası basılıp hazırlanmıştı. halini alıyor, vapur ~ahları genişleti- dımandan sonra kopyaları elde bulun-
tim. Dedaal ltendİılİDe bir aagajman tek- Rüya ırönnÜftÜ. . Etrafına bakındı. He. padı. Hafif bir seSle mmldandı: Pazartesi :ı;abahı Fransa genel kunnay liyordu. . . . ların ! t w 
l.f al d Stcll A ._.]!_ ._ • • •• •• • k mak ıçın, defterlerdekı hesap o og· ı ederelı: ~ bir ücretle yanıma - rifin kıyafeti laila gö~lennin önün ey- - al... rarauua ıner ~ bıtrnı~ başkanı Gamlcn Londraya gelerek mü- 2S e7lı11 çallamba gunu hu.susı me • H 

d k 1 rafilerini çekmekle ~e ba.51adı. ava dım. Lo.draya cetirclim. H.yatum em- eli.. tir ... Aynlık diva11na baJlanmasmı avu- dafaa bakanı ve Brit.anya genel kur- teplcr talebeleri Loodrayı terk ere .ta-
niyetle teıillm edeceiim yecine doltto- He,.eıeaDia emir verdi: .katıma hemea bildireceiim.. may başkanı Lord Gort W! Filttil. aba ve köylere ~itmeie başladı. Binlette hücumunu haber verecek olan işaretler, 
tumdur. Onun tav.iye ve nezareti albn- - Çarlit Bana demal doktorumu Gen.ç bduuo benU kil gibi oldu. İngilter~nin Fransaya silahlı yardımı mektepli çocuk yola çakıyor, i.ıı;taı;yonlar halka bildirildi. 
da iki bü7ült operuyoo geçirdim. Mesut gölMICt'. Aaban çok bozuk.. Bir saniye, bütün bu .ervet ve ihbjaaı- Londra ve Pariste devam etmiş olan ge- çe>lc acıklı ayrılmalara sahne oluyordu. Limandaki soltaklarıa ıııkları geceleri 
olabilmdt icia her fC)'den eYYd nlıhatlı Upk .üratle odadan Ç'lttt. dan uzaldqac:aiuu düıündü.. Birden nel kurmay görüşmelerinde tekenımül Küy \•e kasaltalarda boş ev arıyanların hafifletildi. Harp bakanı ordu ve ili9te 
olmak prttır. Husmi katibime gelince, Monro, Lapnı tekrar yastıi:"ına lcoy- gözlerinde itat'i bV "annn ışıiı yandı. etmiş bulunuyoröu. alle4l1', harbın nihai haddi hesabı yoktu. Şclırin varo_şlarıııda- hizmet edecek olan kadınların teşkilatı· 
onun yerini kim.e dolduramaz.. Simon, du. Birden irkildi. Rüyasında gördüğü Süratle komodine doğru yürüdü. Çek- planları her iki tar.af .da gi:di iutuımuş- ki tekmil yollar, bag:ıj ve iru;anla yüklü nı kurdu ve kendilerini »abanc.ı menlle--
dünyaoın en mükemmel Lir lıuwsi kati- sigara paketi komodinin üstünde duru- meceyi açtı. lu. Gamlen, «hücum> Parolasile Londr...- oı.omobillcrle dolu idi. Bunların hepsi ketlerde de hizmet etmek mükellefiyeti 
bidir. Sizler de takdir edersiniz ki, mü- yordu. Paltcti aldı. içinde üç sigara var- Odada boğuk bir silah patladı. ya gelinceye kadar, F.ransızların, Majino kırlara krıçıyordu. ' altına soktu. 
him i~ler yapan İnsanların, kendilerini an- dı . Vücudu b11& gibi kesildi. Bu paket Yarım saat sonra Londranm ticaret hattında kalıp kalmıyacakları gibi, Gece ve gündüz yüzlerce tayyare dafi Çal'J:lmba a}qamı, geç vakit, Münih 

lıyan, zeki ve sadık bir adama ihtiyaçlan nereden çıkmıştı? Sonra dü~ündü, belki hayatında müthiş bir panilı: koptu. Marka ehemmiyetli meseleler üzerinde henüz topu hazırlanmlJ olan mevzilere yerle~ görüşmelerinin herkese rahat bir nefes 
v.:ırdır. Simon, kısa bir zamanda benim de, akşam ziyafet esnasında bir arkada· Monro, güzd kar!Sı tarafından C>ldürül- bir karar vcrilmenıişti. tirildi. Haydparkda, endaht sahası aç- ldıran ne•'cel . Lond bildirildi 
1 1 edd .. tsü ke- a u en raya 
>Ütün iffetimi kavramış, her arzuma uy- fi vennİftİ . .Şampanyaların tesiriyle şim- müştü. Bava bakanlığı h'.lSusi hava nakliye. mak jçin asırlık ağaç ar te~ ~ . z .: Halkın ço'k ağır bir tazyik altından kur-

f::Un bir şekilde hazırlamasını çok eyi öğ- di ho.tırlıyam1yordu. Muhakkak böyle Davetliler arasında güzd bir kadın lerine ait pilot ve ~çileri tayyarclcriyle sildi. Pazar günleri halk hatıplennın kur· tulduğu belli olu ordu. 
renmiıtir. Onun sayesinde altından lcallo-. oJ~ktı. Başka türlü olamazdı. Mihaniki heyecanla abldı. birlikte derhal devralmak için, her türlU süleri yerleştirilen yerlere, çayırlara en H h. um1 y k alı ted 

ı r d a\'a ile arına aqı nan -lamıyacak kadar çok olan işlerimi ltota"· bir bar~etle sigaralardan birini dudak- - Buna imltin yolcl Stella böyle bw tedbirler :ıldı modem toplariyle batarya ar ge ıyor u. _.ı :ı-
" . · k d bö ı b' .. birlere perşembe günü de devam ~ lılcta çevirebiliyorum. !arına götürdü. Yaktı, gülümsiyerek söy- şey yapamaz. Londranın büyük par1darmda, binler- Londra ~imdıye a ar Ye ır şey gor- . . . 

Monro, bir dakik.a sustu. Etrafına göz lendi: Muharrir nazik bir tebessümle eüzel ce i~, hav:ı sığnaldan kazmağa başladı . mcmişti. Asırlardanberi ilk defa olarak, eliği gibi, tıall da arkuı kelibnemi!lir • 
... l'zdirdi. Yüzii bafıf marda. Ciilümsi- - Bakalım. timdi brpma çıkacak kadma döndü: Siperlerin istikametleri kazık ve sicim- ~ri doğrudan doğruya tehdit eden bir Hazırlanaılf olan sığamklar :muhafaza 
> Louıaın gizli dütWıcelerini öğrenebilecek - Stella, iki saat eYYel tevkif edildi. !erle çarçabuk tespit edildi; kamyonlarla harbe huıdan1yordu. edileoektir. Gazetelerin n~ekte ol-

taşman yep yem kürekler sağa sola fırla· Haydpark - Sloan caddesi - Battersea dukları hesaplara göre, bu seferberlik 
oN"- Küme kiimıe \Kriken ba11t bü.- uark noktaları arasında tehri kateden 50 milyon lDliliz lirasına mal ohnU§tur. 
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SAHlFE 8 

Bir adam taş kesiliyor ·•:: ass açe:; • k_. mıa 
Kaliforniyada Pasadena şehrinde kü- ıçe 

çük bir memur olan Bert Bel isminde 
32 yaşında bir adam, şimdiye kadar tıp Çiçek güzelliğin canlı tahlosudur. 
lleminde meçhul bir haatalığa yakalan• Zarif bir çiçek demeti en kasvetli 
nuşbr. Bu zavallının ko1ları ve bacakla
Tt yavaş yavat taş haline istihle etmeğe 

başlamı~tır. 

Kemiklerin terkibinde bulunan kire

cin kemiklerden taşarak vücudun diğer 
uzuvlarına yayJmasından ibaret olan bu 

hastalık zavallı adamcağıza tahammül 
edilmez ağrılar vermekteymiş. 

Pasadena hastanesinin bütün dok.tor~ 

)an. hastanın ağrılarını dindirmeğe ve 
hastalığa mini olmağa çalışmaktadır. 

Gene/erle aile reisleri-• 
nin nazarı dikkatine 

Evlenmeleri kolaylaştırmak için kur
duğumuz danı.şma servisim.izde her evsaf 
ve şeraitte bir eş bulmak mümkündür. 
Her ırktan ve her sınıftan her kes bir 
taahhüd altına girmeksizin müracaat 

zamanunızda ruhumuza .,.Ier ııer
per. Çiçelı:çilik le ıriizelliğe ayn bir 
revnak verdiği için bedii san'atlar 

meyanına gİrrnİ-ftİr. 

Tabii ve sun'i İpekli kUIDaftan el 
iılenmİf ve •ÜslenmİJ buketler ma

tem için ıunti olan ve bol çiçekli 
çelenkler mumla yapdmald.a ve 
bunlan bazırlıyan ve belediyenin 
bahçe fidanlığiyle Kartıyıdaıda iki 
çiçek babçeıini elinde bulundurup 
hiç bir taraftan rekabet edilmiyecek 
derecede ucuz veren bu kanaatlcir 
Türk çiçek müeaseaeıini ihtiyacı 

olanlann bir kene ziyaret etmesi 
bu ilinımızın reklam olmadığını 

göatermeğe kifi gelecektir. 
lzınir : Belediyenin evlenme dai
resi içinde çiçekçi ŞADIYE 

1 - 3 (3028) 
V./4/U<.U/lı 

edebilir. Mesleğimiz ciddiyet ve mahre- __ B_E_R_GAM ___ A~-S-U_L_H __ H_U_K_U_K_ 

miyettir. MAHKEMESiNDEN: 
Her .nevi y~zı iş~erile tercüme, lisan Dosya No. 1938-753 

deTslerı muallımlen bulmak hesap eks- ~ıda atlan azılı talı J 
perliği ve emval idaresi için dahi yazı- ikamet i.hları m-i_ l kaP·"--danıa arın 
h . .. t edil b·1· g .,.,. .. u "'Kuı ve 
anemıze muracaa e ı ır. 20-6-938 tarih• d ılan ilin ·· _ 

Büylik Kardiçalı hanında 39 nu- . .LL edin ~-~-" b I uzdıke 

tiki ASTR 

iz mir Defterdarlığından: 
Salıt No. 
1434 Güzelyalı tramva,y cadde.i 1170 tai NumaraL 337 

M. M. Arsa 
1435 Oçüncii Karatq A&aNÖr sokak 16 numarah 168 

M. M. Arsa 
1436 Oçüncü Karalaf Asansör sokak 48/1 Numuııılı 

83 M. M. Arsa 
1437 Güzelyalı Tramvay caddesi 1174 taj numaralı 527 

M. M. Araa 
1438 Birinci Süleymaniye Tevfik Tekin ve Altınt8§ ao

kak 35 kapı numaralı 354.50 M. M. Arsa 
1439 Salhane Selilmet sokak 20/1 taj numaralı 59 M. 

1440 

1441 

1442 

1443 

M.Arsa 
ikinci Karantina 1 ci Dar sokak 3 kapı numaralı 249 
M. M. Arsa 
Oçüncü Karata§ tsliihane sokak 29 taj No. Arsanm 
9/32 hisse 
Oçüncü Karat&§ H. Rifat J>&§a caddesi 329/335 yeni 
No. 607.50 M. M. Arsa 
Salhane Selilmet sokak 16 taj Numaralı 61 M. M. 
arsa 

1444 ikinci Karantina iskele caddesi 50/1 taj numaralı 
159 M. M. Arsa 

1445 tkinci Karantina iskele caddesi 85 taj numarah 
99.50 M. M. Arsa 

1446 ikinci Karantina iskele caddesi 50 taj numaralı 
170.50 M. M. Arsa 

1447 ikinci Karantina hkele caddesi 68/1 taj numarab 
106 M. M. Arsa 

1448 Güzelyalı Ferah sokak 910 ada 1 parsel sayılı 144 
M. M. Arsa 

1449 ikinci Karantina Türkoğlu sokak 354 Ada 1 parsel 

UraK. 

505 60 

42 00 

24 90 

790 50 

141 80 

17 70 

87 }5 

7 29 

151 88 

18 30 

71 55 

44 78 

85 25 

42 40 

57 60 
marada Hukuk mezunu nnla e maru<em e nazır U ımma -

Jı Ö 
rından dolayı haklarında gıyap ka-

yas zonaran .1• bt••· sayılı 747 metre murabbaı Arsa 186 75 
rarının ı anen te ıgıne ve muhake-

-------------- menin 28-10-938 tarihine talikine 

ı·n~ıR KADASTRO MODOR- karar veri.~i§ 0!duğund9:'1 .~rga_: 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 20/10/938 tarihinden itibaren 
(15) gün müddetle açık arttırma usuliyle müzayedeye konulmuıtur. 
ihalesi 3/11/938 tarihinde pel'§Cfllbe giinü saat on bettedir. Taliple

1 · 'l)EN . mada Abıdın oglu Fevzı Yuntdag rin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatleri. 
· . tarafından aleyhlerine ikame olu- 3853 (3041) 

Deniz banktan: 
'llde Yusufded_e caddesı, ç"'- nan izalei fuyu davası dolayısiyle la

me dere ve Aşurecı sokaklan ve yin kılınan günde mahkemede hazır 
ikinci ve 3 ncü Sultaniye mahallele- bulunmalan veya bir vekil gönder
ri sınırı ve Hacı Ali caddesi. Şarkta medikleri takdirde bir daha mahke-
1 inci lmariye mahallesi sının.. Ce- meye kabul edilmiyecekleri ve da
nupta Melez çayı ve Vezir Köprüsü. vayı kabul etmiş nazarı ile bakıla
Garpta Vezir köprüsünden itibaren caklan ilin olunur. 
Eşref paşaya giden Eşrefpaşa cadde- 1 - Bergamanın Tura mahalle-

·ı ·ı· "-' --· A · · K d · sinden Hindonun oğlan karde~İ Ya-sı e çevn ı IKUlCI zızıye ve a rı- .... .. . · 

Alaybeyindeki tersanemizde müesseselere ve tahıslara ait deniz 
vasıtaları tamir edilmektedir. Kızaklarımız altı yüz tona kadar olan 
gemileri kızaklamağa elverişlidir. lstiyenlere Sandal ve motörlü kü
çük vas•talar da yeniden yapılır. ltlerimiz ehliyetli bir fen heyetinin 
nezareti ve kontrolü altmda emniyetli ve o nisbette ucuzdur. Fazla 
malumat almak için tersane servisi ..,fliğine müracaat edilmelidir .. 

ye mahalleleriyle Beştepeler ve Ka- ko evladAı Munahahımll. . 
. • . .. 2 - ym m a eden Hindonun 

tip oglu nam mevkılerden mut~ek- • ı ka d · c: 1 ıo-' B 

Telefon numarası 5006 dır. 
22-25 3896 

kil 1 · · ld K ki og an r e.ı ~a amon ev acıı o-

d
yder erınkıve şıma e ava ıpınar hor, 1ZM1R SULH HUKUK MAH-

ca esi ve smen Kamil~a cad- 3 A h lled T k · . - ynı ma a e ene ecı KEMESINDEN : 
desı. Garp!~ ve cenupta Bozyaka ishak evlatlan Liya. Devlet Demiryollan vekili avubt 
nam mevkiin Eşrefpaşa mıntakasını 4 - Aynı mahallede Tenekeci is- Murat Çınar tarafından lzmirde Al
çcvreliyen tarla ve bahçeleri. Şark- hak evlatlan Mihail. sancak karakol sokağında 25 numa
ta Eşrefpafa ca!ldesi ve lkiç"'melik 5 - Aynı mahalleden Hindo kar- ralı evde mukim dökümcü Andon 
caddesiyle çevrili ve birinci Süley- desi Filör. oğlu Hıristo aleyhine açtığı 142 lira 
maniye mahallesinin mütebaki kıs- 6 - lzmir keçecilerde yeni so- 12 kuruş alacak davasının cari ınu
mını teşkil eden yerlerin ilin tarihin- kakta 2 No. lu evde tenekeci Yüsef. hakemesinde müddeialeyhin ika-
den 15 gÜn sonra kadastroları ya- 3880 (3051) metg&lıı meçhul kaldığından Hukuk 
pılmağa başlanacaktır. usulü muhakemeleri kanununun 

Bu mahalleler içinde gayri men- AHKAM! ŞAHSlYE SUL HU- 141 inci maddesi mucibince ililnen 
kul mallan veya gayri menkul mal- KUK MAHKEMESiNDEN : tebligat İcrasını müddei vekili talep 
lar \\"Zerinde ayni hakları bulunanlar fzmirde Çayırhbahçede Lise cad- eylemİ4 ve talebi vaki muvafıln ka-

l 5 ·· d b" h ft · · d b desinde 11 numaralı kendi evinde nun olmakla ilanen tebligat icrasına gun en sonra tr a a ıçın e u uk" "k . 
ah. il kil d b 1 m ım ı en ve lzmır devlet Demir- karar verilmiş olduğundan müddei-

(3052) 

Yerlimalı 
ÇAT AL, BIÇAK, KAŞIK 

22 iLK TEŞRiN CUMARTESi 938 ,_ __________________________ , 
DiKKAT 

Solucan dediğimiz bağırsak kurtla.rı 
IEkaeri"yetle çocukların bağırsaklarına yapıprak kanlarını emme 

Suretiyle büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır. Bunlar 
Hazımsızlığa, Kansızh§a ve bir çok hastalıklara 
Sebep olurlar, kann §İtmeleri, burun ve makad katınmaları, ishal, 

rluk, salya ekmaaı, bat dönmesi ve daha bir çok gayri tabii halle 
görünür. Bwıun ilacı çocuklara verilmesi pek kolay olan 

ismet santooin bisküiti 
dir. Kutuların içinde sureti iatimali yazılıdır. Okuyunuz, her eczan 

de fiati 20 kuruftur. Yalnız ( 1 S MET) ismine DiKKAT 

''--------------------------~,, 
Türkiye Cümhuriyet 
bankasından 

merkez 

Almanyada bloke matliıbatı bulunanların bu paralarin ne auretl4 
tekevvün ettiğini de kaydederek blokajın vukuu tarihlerini mikdarların~ 
hangi müeuese nezdinde olduklarını bir mektupla 15/11/938 taribİn41 
kadar Türkiye Cümhuriyet Merkez bankası umum müdürlüğüne iıim 
·..e adresleriyle birlikte bildirmeleri ilin olunur. 

18-20-22 

lzmir tramvay ve elektrik Türk 
anonim şirketinden: 
Cümhuriyetin on beşinci yıldönümü münasebetiyle yapılacak do

nanma tenviratının elektrik enerjisi aarfiyat kısmı için : 
1 - Hükümete, belediyeye ve Hayır cemiyetlerine ait müessesat

la mekteplere 4 t kuruıluk tenzilli bir tarifeyi, mezkfır müessesatın 
donanma tenviratına tahsis ettikleri lambalann adedi ile takatini ve 
ayni zamanda 3 alqamın her biri için yakma saat adedini, en geç 27 
ilkt"'rin 938 tarihine kadar bildirmeleri §artİyle. 

2 - Donanma tenviratı yapmak arzusunda bulunan hususi mües
sesatla eıhasa da üç kilovat saatin meccaniliği, en geç 27 ilktetrin 938 
tarihine kadar tirketimizi tahriren haberdar etmeleri §&rtİyle, tatbik 
edileceği alakadarlarca malum olmak üzere ilan olunur. 

20-22-25 

Karaciğer, böbrek, ta~ ve kumlarından 

mütevelli sancılarınız, damar eertlikleri 

ve ıiftllanlık §ikayetlerinizi URINAL ile 
geçiriniz 

1 
Viicutta toplanan asit ürik ve okaalat gi· 
bi madde1eri eritir. kam, temizler, lez .. 
zeti hoı, alınması kolaydır. Yemekler-m a e ve mev er e u unan ll __ ,_, . . . I ed . l h uhak 1 k b c-· h · t H lk p f · · O k yo arı aeıuzıncı 1' etm e teavıyeci- a ey in m emenin mua IA u-

um u~ıye a • ar ısının ca lik yaomakta iken ölen Süleyman lunduğu 27 /10/938 perJetnbe gü- den sonra yarım bardak su içeri•inde alı-
merkezı olan bınalar~~ bulunacak oğlu Hakkıdan alacaklı ve borçlular nü saat 1 O da İzmir Sulh Hukuk Büyük fedakarlıklarla vücuda ll'e- nır. 
kadastro poalstal1arına muracaatle be- varsa ilan tarihinden bir ay içinde mahkemesinde hazır bulunması ve- ririlen fabrikamızda yerli mah ola- • . • 
yanname ma arı ve bunlan aldık- müracaat edilmediği takdirde son- ya bir vekil göndenneıi lüzumu ilan rak her model çatal, bıçak, kaşık JNGJ LJ Z KAN Z U K 
tan sonra doldurup veya posta me- rad;:.n vaki olacak müracaat nazara olunur. 3891 (3046) imal olunm~tadır. Avrupa m~ula: ECZANESJ" 
murlarına doldurtup en çok bir ay alınmıyacağı ilan olunur. tı ıı.yarına faık olan bu emsalsız yerlı 
içinde tekrar postalara tapu senedi, 3889 (3048) IZMIR SULH HUKUK MAH· malı fabrikasının mamuliltını her 
nüfus kağıdı, ikişer tane fotoğrafı KEMESINDEN : yerde arayınız. BEYOcLU - IST ANBUL 

veya sair evrakları da göstererek ge- IZMIR SULH HUKUK MAH- Devlet Demiryollan vekili avu- LOKANTA ve Gazinocuların 
ri vermeleri aksi takdirde gayri men- KEMESINDEN : kat Murıı,t Çınar tarafından Klll'Jı- nazarı dikkatine : 
kul mallarla bunlar üzerindeki ayni Devlet Demiryolları vekili avu- yakada Alaybey mahallesinde Celal Fabrikamız BAŞKURT marka
haklar 2613 sayılı kanunun yirmin- kat Murat Çınar tarafından Söke bey sokağında 115 numaralı evde lı YERLi mamulatımızı görme
ci maddesinin (C) fıkrası mucibin- iatasyon eski büfecisi Mustafa oğlu Abdullah oğlu Nesim aleyhine açtı- den, ÇATAL KAŞIK ve BIÇAK 
ce vukuf erbabuıdan alınacak ma- Çaviş aleyhine açtığı alacak davası- ğı 265 kuruş alacak davuının cari takımlarınızı' almayınız. Bütün 
lfımata istinaden tahdit ve teıbit nın cari muhakemesinde müddeaa- muhakemesinde müddeiale}•hin ika- mallarımız hem kalite itibariyle 

GRiPiN 
edileceği ilan olunur. leyhin ikametgahı meçhul kaldığın- metgilhı meçhul kaldığından bahisle Avrupanınkinden daha yüksek ve 

3895 (3042) dan H. Usul muhakemeleri kanunu- çıkarılan davetiye varakası bila teb- hem de fiatçe YOZDE 30 daha 

Parisfaküıtesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

Memleket !ıastallesı dış tabıbı 

M nza ft<>r Rro~ul 
l/ 

Kemal Çetindağ 
Hasta ' arını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan :ı:ade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

TP•,.fon : 39'll 

nun 141 inci maddesi mucibince ila- liğ iade kılınmı§ olduğundan ilanen ucuzdur. 
rıen tebligat icrasına karar verilmi~ vaki tebligat üzerine müddeaaleyb Umumi Satı4 Yeri: lstanbul T ah-
olduğundan müddeaaleyhin muha- mahkemeye gelmediğinden ve bir takale caddesi No. 51 
kemenin muallak bulunduğu 27 /10 vekil göndermediğinden müddei ve- (Jak Dekalo ve Şsı.) 
938 tarihine müsadif per~mbe gü- kilinin vaki talebi üzerine gıyap ka- Yahut İzmirde umumi acentesi 
nü saat onda lzm;r Sulh hukuk rannın da ilanen tebliğine karar ve- S. Abuaf ve M. Peço 
mahkem-ı"nde hazır bulwunası ve- rlmiş olmakla müddeaaleyh Nesimin M 

~· aretal Fevzi Bulvarı No. 6 
ya bir vekil göndermesi lüzumu teb- muhakemenin muallak bulunduğu Telefon : 2273 
liğ makamına kaim olmak üzere 27/10/938 tarihine müsadif per- DOKTOR OPERATÖR 
ilan olunur. ~embe günü saat onda lzmir Sulh 

3894 (3045) hukuk mahkemesinde hazır bulun-
ması veya bir vekil r:öndennesi lü

zayi 
Karşıyıkada 1840 ıncı sokak ın-

zumu ve aksi takdirde muhakeme
nin gıyaben icra kılınacağı ilan olu-
nur. 3892 (3045) 

Doktor Operatör 

Cemil Oral 
MEMLEKET HAST ANESI 

ESKi OPERA TöRO 4&Sının taahhüdü için tediye edilen tzMIR SULH HUKUK MAH-
-- 24 lira 50 kuruşa ait iş bankasına KEMESINDEN : lzmire tekrar avdet eylemİf ve 

AHKAMI ŞAHSiYE SUL HU- 12/7 /938 tarih ':~. 884 numarah Devlet Demiryollan vekili avu- hastalannı Fransız hastaneainde ka-
KUIC MAHKEMESiNDEN : makbuzu g~~bet~.ıgımden • me~ kat Murat Çınar tarafından Burna· bule baflamı§tır. 

• . makbuzun hukmu kalmadıgını ıliln vada mukim Arnavut Nacı aleyhine Öğleden sonra Birinci Beyler sokak 
lzmirde Ballıkuyu mahallesı Hacı ederim. ıkame eylediği alacak davasının ca- Numara 36 TELEFON: 2310 

Ali caddesinde 24 numaralı kendi Müteahhit Bürhan Taşezen ri muhakemesinde müddeaaleyhin 
evinde mukim iken 22/6/938 tari- 3887 (3050) ıkametgahı meçhul kaldığından hu-
hinde ölen Zenci Hayriyeden ala- ---·----------- kuk usul muhakemeleri kanununun 
caklı ve vereceklileri varsa ilan tari- Zayi 141 inci maddesi mucibince ilanen 

DOKTOR OPERATÖR 

M. Nuri Arkan hinden itibaren bir ay içinde mah- tebligat icrasuıa karar verilm~ ol-
kemeye müracaatle kayıt ve beyan- İzmir jandarma alayından aldı- duğundan müddeaaleyhin mubake- MEMLEKET HAST ANESI BAŞ 
da bulunmadıkları takdirde sonra- ğım Askerlik terhis tezkeremi zayi menin muallak bulunduğu 7 /11/ OPERATöRO 
dan vukubulacak müracaat nazara ettim. 938 tarihine müsadif pazartesi gü- Hastalarını her gÜn öğleden son-
alınmıyacağı, ve varisleri varsa ilan- Yenisini çıkartacağımdan eski- nü saat 1 O da tzmir sulh hukukmah- ra 3-7 ye kadar ikinci Beyler soka-
d."° itibaren Üç ay içinde mahkeme- ıinin hükmü kalmadığını ilan ede- kemesinde hazır bulunması veya bir ğında fırın karıısındaki 25 numaralı 
ye müracaatle ispah veraset etme- rirn. vekil göndermesi lüzumu tebliğ ma- muayenehanesinde kabul ve tedavi 
dikleri takdirde ölünün metnikiltı- İzmir Mirali mahallesi Şerif oğlu kamına kaim olmak üzere ilan olu- eder. 
_,hazineye devrolunacağı ilan olu- 318 doğumlu SADIK YUNUS nur. Telefon: Muayenehane, 3125 
nur. ">ıutıı (3047) ~886 (3049) 3893 (3044) Ev 2980 

Niçin daima 
Çünkü 

Evvelki gün soğuk alınıştı, 

dün yatıyordu, bu sabah 
dipdiri ayağa kalktı 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sı

zı ve sancıları 

dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algın-

lığına, nezleye, 
gripc, diş, bel, 
sinir, adale ağrı
larile romatiz -
maya karşı bil
hassa müessir 
dir. 

icabında günde 

tercih 

3 kaşe 

ediliyor? 

GRiPiN 
1 

Tecrübe edinls. 

alınabilir 
İsim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. ...... . 
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YILDIZ 
Kadın Dikiş 

atelyesi 
lkinci Beyler aokağında Ahenk matbauı 
k8f!Umda (36) No. ya tqınmı,tır. 

Dikkat: 
Atölyemiz ayın miifterilerini daha çok 

memnwı etmek için, Yeni modeUet" ve bir 
çok kolaylıklar hazırlamqtır. 

Aynca hevesli olanlara huaUIİ biçki ve dikit 
dersleri vermeyi deruhte ettiğini, meklilerin 
yeni atölyeye müracaatleri rica olunur. 

Saime Öz Gören 
1 -15 H.3 

B ft& HARÇ 1ÇEG1 
KOLONYASI 

Eczacı Kemal K. A ktaşın şaheseri 

Kimya 
••••••••• 

San'at 
••••••••• 

Nefaset 
••••••••• 

Ambalaj 
Şıkltğı 

••••••••• 

Taklit 
kabul 
etmemek 

••••••••• 

iz mire 
şöhret 

Hilil Eczanesi 
lzmir Vakıfl~r müdürlüğünden: 
Evkafı ma.zbutadan maa tahsisat on bet lira vazifeli Aliağa Camii 

ınüezzin Ye byyım1ıjı açddır. Talip o1anlann tetrinisaninin befinci 
CUınaıtesi günü saat onda müsabaka imtihaıama girmek ümre V akd-
L_ !!~!..! _a.!__ı_ il 1..J-u _!L ı __ !_ _ı_ .1. • ·H
._. IBUllUl'IYCUINC - Bfl!lllilO teVQD IWllllDYOD~ gcaue.«ı llUI 

olunur. 3873 (3040) 

YENi ASIR 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ffi _ ma~a· 
sına dikkat ediniz. 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 
çeşitleri 

Çan çar 

/ 

SIHHAT ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1s1nda 

Herkesin 
ettıği 

üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

Sabah, öOZe ve ak§4m hCT 11eınekten 
sonra günde 3 defa 

Kullanmak 

Şartile 

' 
RADYOLIN 
Dişlerinizi tertemiz, bembeya:ı: 

ve sapsağlmn yapar. Ona yirmin
ci asır kimyasının pfuikalanndan 
biridir, denilebilir. Kokusu güze] 
lezzeti hoş, mikroplnra karşı te
siri yUzde yüzdUr ... _ 

K ulJananlar, dişlerini eıı ucuz şerait.le 
sigorta ettirnıiş sayılırlar abah öğle ve 
akşanı her yemekten sonra günde 3 defa 

iz mir 
Senelik 
Kirası 

dişlerinizi fu·çala y1111z. 

Vakıflar müdürlüğünden: 
Cinsi Mevkii N. 

250 Ev Bum.hane Dibek S. 136/30 
60 l>ııikkin Hiaar önü 132/84 
Yubnda mü&edatı yazılı abrat 31/5/939 gayesine kadar kiraya 

verilmek üzere açık artbrmaya çdwılmqbr. 
OWesi 26/10/938 çarpmba gGnG saat 10 dachr. Taliplerin Vakıf

lar İdarelİne müracaatleri itin olunur. 
19 - 22 - 25 3842 (3014) 

Fratelli 
Vapur 

Sperco 
acentası 

ROY AL NERNALDAIS 
KUMPANYASI 

SOCRA TES vapuru 19 / 1 O da limn
nımıza 1ıelip Rotterdam, Amsterclam ve 
Hamburg limanlan için yük alacakbr. 

HELDER vapuru 3 1/1 O da beklen
melde olup Rotterdam, Hamburg ve 
Amaterdam limanlan için yük alacaktır. 

SVENSKA ORlENT UNtE 
V ASLAND motörü elyevm limanı

mızda olup Rotterdam, Hamburg 
Danimark ve Baltık limanları için yük 
alacaktır. 

SAHJFE 9 

OEUTSCHE LEVAN 
'fE- LINIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 

ATLAS LEY ANTE LINfE A. B. 
BREMEN 

VESTSEE vapuru halen limanımızda 
olup Rottcrdnm, l lı:ımburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 

CAIRO vapuru 31 birincitqrinde 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburıı ve 
Bremen için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HEINRICH SCHMIDT vapuru 31 &. 

rincitqrinde bekleniyor. Rotterdam. 
Hamburg ve Bremen için yük alacaktır. 

AMERtCAN EXPORT UNES 
EXHIBlTOR vapuru 24 birinci tet"' 

rinde bekleniyor. NCVJ"ork için yiik ala
caktır. 

BIRKALAND rnotörü 30/ 1 O da bek
lenmekte olap Rotterdam Hamburg 
CDYNIA DANZIC Danimarka ve Bal
tık limanları için yük alacaktır. 30/ 1 O a 
kadar Norveç için yülı: kabul edeT 

FtNSKA A/ A . EXERMONT vapuru 30 birinci tq-

POHJANMAA J
• d rinde bekleniyor. Nevyork için yük ala-

vapuru ımanunız a k 
1 A Fi 1 d . 1• 1 

ca tır. o up nvera ın an ıya ıman arı için 
yülı: almaktadır. EXMOUTH vapuru 7 ikinci te,rinde 

SERViCE MARITIME ROUMAIN bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
ALBA JULIA vapuru 2 1/1 O da li- PıRE AKTARMASI SERt SEFERLER 

EXCALIBUR vapuru 2 1 birinci tef'" 
manımıza gelip Malta, Marailya ve Ce
nova limanlan için yük ve yolcu ahr. 

ADJUA TICA SOCIET A Dt 
NAVtGAZtONE 

rinde Pireden Boston ve Nevyork için 
hareket edecektir. 

EXETER vapuru 4 ikinci tc§rinde Pi
reden Boston ve Nevyork için hareket 

ZARA motörü 19/1 O da gelip edecektir. 

ayni gün saat 17 de Pire, Kodu, Saran- EXCAMBiON vapuru 18 ikinci te~ 
da, Brindiai, Valona. Draç, Cravuaa, rinde Pireden Boıton ve Nevyork için 
Spalato, Zara, Fiume, Tricate ve Vene· hareket edecektir. 

dik limanJanna yük ve yolcu alarak ha- DEN NORSKE MIDDELHA VSUNJE 
reket edecektir. O S L O 

F.CRIMANI motörü 20-1 O da gelip ayni 
g{in saat 19 da Pabno, Lero, Kalimno, 

DA Y ARD vapuru 24 birinci teşrinde 
bekleniyor. Le Havre, Dieppe Düokerk 
ve Norveç umum limanlara için yülı: ala
caktır. lıtanköy, Rodoa. Bari, Venedik ve Tri-

eate limanlan icin yiik Ye yolcu alır. STE ROY ALE HONGROISE DANUBE 

ll&ndaki hareket tarit.len,.le navlun- MARmME BUDAPEŞT . 
lardaki d.-X.:-'Lt!Lıerden uı·. DUNA vapuru 20 birinci tefrinCle 

..,......... acenta mee ı b ki • T ı· 1 . . ülı:" 1 
t L-LuJ "--'L_ fazl f il . . e emyor. una ıman an açın y a a-

ye ~ etmez. uana a ta 11 At 1çm ktı ca r. 
2 cİ kordonda Fratelli Ss>erco vapur SZECED vapuru :ikinci te§rin iptida
aconteliğine mDnıcaat edilmeei rica olu- larmda bekleniyor. Tuna limanlan için 
nur,. yük alacaktır. 

TELEFON: 2004 - 2005 SERVtCE MARmME ROUMAtN 

Olivi Ve Şüre. 
LıMfTET 

Vapur acentası 
BiRINCt KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA HA 1TI 
POLO vapuru 19 cylılle kadar Lond

ra ve Hull için yük alacaktır. 

BUCARF.ST 
DUROSTOR vapuru 5 ikinci te~· 

rinde bekleniyor. Köstence, Galatz ve 
Galat:ı aktarması Tuna limanlan için 
yük alacaktır. 

Dlndald hareket tarihleriyle nav
lunlardakl değişikliklerden acenta me
ıuliyet kabul etmez. 

Daha fazla talsflAt almak için Bfrbı.. 
el Kordonda V. F. Heruy Vaıı Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur aceııtalığına mftra
caat edilmesi rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 
ALBATROS vapuru 16 eylwde ge

lecek ve 26 eylule kadar doğru Londra --------------

İçin yük alacaktır. Det F o ren ede 
lONiAN vapuru 28 eylwde gelecek O k b S J k b 

8 birinci teşrine kadar doğru Londra için anıps l S • e S 8 
yük alacalchr. COPENHAGEN 

TRENT1NO vapuru 14 birinci te,- MUNTAZAM SERVJSLER 
rinde gelecek 18 birinci teşrine kadar ANVERS • DANEMARK 
doğru Londra için yük alacakhr. SKANDJNA VfA 

UVERPOOLHATn sıs. SVANHOLM 

BELGRA VJAN vapuru 18 eylUlde 
Londradan gelecek yük çıkanp ayni za-

manda Liverpool ve Claaltov için yük 
alacalı:br. 

CITY OF l..ANGASTER vapuru 26 ey
lulde gelecelı: S birinci tCft'İne kadar Li
verpool ve Claıkov için yük alacaktır. 

BRJSTOL HATn 

EylCılün birinci on be§ günlükte yüll 
alacaktır. 

sıs. ALGARVE 
Eylulün ikinci on bq günlükte 

alacaktır. 

M/V. ALGtER 

Eylw •onunda ve birinci teşrin ha,. 
langıcında yülı: alacakbr. 

M/S. BROHOLM 
SELMA vapuru 20 eylUlde gelecek Birinci te§rin ilk haftasında yülı:: ala-

22 eylOle kadar doğru Bristol için yük caktır. 

alacaktır. 5/S. EGHOLM 

DEtrrSCH LEVANTE - LtNtE 
DELOS vapuru 16 eyluldc gelecek 

yülı: çıkaracaktır. • 
Tarih ve navlunlardald değişlkl1kler· 

den acenta mesullyet kabul etme%. 

''Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELLENtC UNES LTD. 
HELENie UNES LTD. 

HEILAS vapuru 20 birinci teırinde 
beklenilmekte olup, 24 birinci teşrinde 

hareket edecek, Rotterdam, Hamburg 
ve Anvera limanlan için yük alacaktır . 

ANCHYRA vapuru 26 birinci tcırin
de beklenilmelcte olup, bir ikinci teşrin
de hareket edecek, Rotterdam, Ham-
bmg ve Anven limanlan için yük ala
caktır. 

ONtTED 5TA TF.S AND LEVANT 
UNE LTD. 

Birinci te§r'İnin ilk on be, günlükte 
yük alacakbr. 

sıs. EBRO 
Birinci tqrinin ikinci on beı günlük

te yük alacaktır. 
M/V. MAROCCO 
Son teşrin ille hafta11nda yük alacak-

tır. 

M/V. TUNts 
Son te§Tİn ikinci on beı günlükte ,.. 

alacalı:br, 

HER ON BEŞ GON MUNTAZAM 
SERVJS OLACAKTIR 

Navlun ve bilumum ransenyöm-.n için 
Acenteliğe müracaat edilmesi. 

ADRES : Fevzi pap bulvan No. 7 .• 

TELEFON : 3304 
CO.manlı Banka11 ittisalinde) 

İçin hareket edecektir. 
LOVCEN 

Lüks vapuru pazartesi 1 4 ilı:inci t.ot
rinde SNt 8 de 1zınirden hareket 4M)., 

cek, Pire Korfu Adriyatik limanlan v .. 
nedik, Triyeate ve Şutak limanlan icııla 
yolcu ve yük alacaktır. 

HEiMCAR vapuru birinci teşrin ni- Gerek Vapurların muvasalat taribled 
hayetinde beklenilmekte olup Nevyork gerek vapur isimleri ve navlunları halı;,. 
için yük a1acalctır. kında acenta bir teahhüt alhna girema. 

BALKANLAR ARA.Si HATfl Daha fazla tafailat almak için BiriDcıl 
ZETSKA PLOVtDBA A. D. KOTOR Kordonda 152 numarada (UMDAC 

Balkan ittifakı iktıeat konferansının umumi deniz acenteliği LTD. mlinıceet 
aeyyah, yolcu ve yük :için tesia ettiği edilmesi rica olunur. 
batta mensup Yugoslav bandıralı LOV- TELEFON : 
CEN lüks vapuru 6 ildnci te,rinde saat 3171 ACENTE 
16 da Constantza ve Varna 1imanlan 4072 MOOORJ~ 
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Filistinde sükQnet tesis edildi 
• 

Eski Kudüs şehrini tamamen işgal eden lngiliz kuvvetleri vaziyete hakim 
•• 
Om er •• 

camıı muhasarada 
bulunduğu bu yere Arap asilerinin 

lngilizler hücum edecekler mi ? 

Londra, 2 1 ( ö.R) - Kudüs tchrin
cle normal hayat yeniden bqlaılten ger

ginlik azalmıı bu1unmaktadır. Jngiliz as
keri kıt" alannın eski Kudüs şehrini-Ömer 
camiinin civan maıtesna olmak Üzere
ifgal suTetiyle göıterdiği otorite itimadı 
canl!lndırrnı§tır. Ömer camiinin bulun

duğu mahalle muhasara albndadır. Bu
mda toplanmış olan asileri askeri kuv
Tetlerin ne suretle teslim olmağa mec
bur c:decekleri henüz maltim değildir. 
Bütün memleket, teskin edici bir tesir 
yapmaktan geri blmıyan İngiliz askeri 
tedbirlerinin neticelerini dikkatle takip 
etmektedir. Gelecek askeri hareketin 

nerede olacağı soruşturuluyor. Silahlı 

taarruzlar bütün mmlekette hissedilir 
Clerecede azalml§tır. 

Beyrut, 2 1 ( ö .R) - Avrupadnn ge
len hak hariciye naZlrı B. Tevfik Sü,·ey

~i Bağdada gitmek üzere Beyruta çık

JIU§ ve Filistin müdafaa komitesi balan 
tarafından kar§ılanmışhr. Havas muha-

FilistinM Ömer camii etrafında Arapla,. 

Fılistin meselesi lı.akkında beyanatta 
bulunan frak Nazın B. Tcvjik Essiiadi 

birine beyanabnda Irak nazırı Filistin 

meşe}emnin derhal "değilse de çok ya
kında hallinin beklenebnecei}ni ıöyle

mİ§tİT. 

Kudüs, 21 (ö.R) - Filistinin bütün 
idare merkezlerine birer askeri kuman
dan tayin edilmiştir. Sivil salahiyet te 
şimdi bunların elindedir. Mülki meJ"ur
lar yerlerin• muhafaza ediyorlarsa da 
salahiyetleri sadece askeri kumandanlı
ğının !'iyasi müşaviri mahiyetinde kal
mıştır. 

Kudüs, 2 1 (AA) - Bütün gün as
keri kıt'alar girdikleri mahallerde temiz
lik yapmışlar, münferit asileri takip ede
Tek bunlardan dördünü öldürmüşler, bir 
kaçını da tevkif etmişlerdir. 

Abam eski §Chrin bütün bir klllmı iş
gal edildikten sonra kıt'alar örner camii 
civarındaki mahallelerde f11.aliyete de
vam etmişledir. 

Eyaletlerde gene bir takım taarruzlar 
vukun gelmi tir. 

Silihlanma hızı arttı 
lngiltere mecburi askerlik sistemini 

kabule doğru gidiyor 

Cebelüttarık önünde İngiliz toplan 

Roma. 2 1 ( Ö R) - c.Curnale Di-ı yoldızlı cümleler altında gizlemektedir .. imkanına, hem de zaruretine kanidir.> 
talyn> gnzetesi lngiltere, Fransa ve Eden ve Çurc;ilin son nutukları bu ba-
Amcrikanın )'eni ve geniş mikyasta tes- , kımdnn ders olabilir. Jngiltere bir milli Londra, 2 1 ( Ö.R) - Müstahfız or
Jihatın pek muhtasar olmıynrnk izahatı hizmet tesisine hazırlanıyor. Bunu mec-1 dusunun Gnl memleketinde yeni talim 
lüzumlu kıldıi;ını müsahede ediyor. buri askerlik sisteminin knbulii takip merkezini açnrken harbiye nazırı Sir Hoı 

cAvrup .. da daha geniş bir iş birliğin- edecek ve bu da lngiliz nnaneleri içinde Beli{n İngiltcrenin askeri hazırlığındnn 
den bahsedildi. Fakat bunlar fiiliya ta bir ihtilal olacaktır. Bu haller ispat edi· bnhsed en bir nutuk söylemiş ve bilhas

inkıl&p etmiyen sözlerden ibaret kaldı. .> or ki silahsızlanma ve otoriter devlet· sa müstnhfız ordusunun teşkilatından 

Barselonu yine yaktılar 
Gökyüzünden yağdırılan bombalar 

bir çok insan öldürdü • 
gıne 

Barselon, 21 (ö.R) - Dün akşam 

$8&t yirmi ile bu sabah saat altı arasın
da Bareelon ve etrafı be:ı defa bomhar• 
-d1man edilmiştir. ilk hava taarruzu bir 
nasyonalist deniz tayyaresi tamfından 

saat 20 ile gece yarısı ımısmda yapıl

mış, kurban veTmemiştir. Tayyare lima· 
nn dört bomba atmıştıT. 

Fakat aabııh üç ınotörlü altı tayyare 
tnrafından yap>lan bombardıman kur
banları 20 ölü ve 50 yaralıdır. Bu rnk
kamln.r tauna biter bitmez ne§redilmiş 
Glup hakikatte kurbanlar sayısının bun
dan daha yüksek olmasından korkul
malttadır. 

Tayyareler çok yüksekten uçarak !Ch
rin merkez.ine knk bomba atmıtlardır. 

Bunlar hiç bir askeri hedefi ihtiva etmi· 
yen halk mahaltelerine düşmüolerdir. Bir 
çok binalar tam manaaiyle bombalar al
tında ez.ilmi~CTdir. Çaqıda bir çok za· 
yiat olmuştur. Limandan ~hrin :anerke
zine doğru uzanan aenit cad<leleri tay
yareler bomba yağmuru altında tubnuı
lardır. Enkazın kaldanlmasına bu eabah 

baflanmı~tn ve bu amdiye devam et· 

mektedir. Feci bir hava bombardıman sahnesi 

Çekoslovakyada yahudi 
meselesi başgösterdi 

Litvanyadaki Almanlar arasında kaynaşma var 
Brezilya sel iri Berlinden kat'i surette ayrıldı 

Roma, 2 1 ( ö.R) - Çekoalonkya

da da yahudi mcteleei ba,gö.tenniftir .. 
cNarodni Novini> gazetem, bilhae1a Al
manyaya ilhak edilen mıntaknlardan ka
çarak yeni Çekoslovakya httdutlan içine 
iltica eden yahudi mültecileriyle birlikte 
bir sosyal tehlike teşkil eden yahudi me

selesinin li\ğvı huell5wıda •rar ediJ'or. 
Ayni gazete B. Bcneşin şimdiye kadar 
himaye etmiş olduğu maton localarının 
da feshini istemelc.tedir. 

PaTis, 2 1 ( ö.R) - Kovnodan bildi· 
Tiliyor : Menıelae <AJmaa kiiltiiT birli· 
ği> diye yeni bir ocmi:yet teteJr.kül et• 

mi~tir. ille Lodef olarak; ~nya ideali· 
ne sadık olaıılann' JQUtt.ir birli81hl, 90RTa 

da aİye6i birliğani ' temine ~aktrr .. 
19 34 senesinde ell&Wı isy~A 1Uçundan 
1 5 •eneye mahkUm olup reiaicürnllunın 

ı 

hususi karariy)e affedilen dolııtor Neu-
man Em yeni cem~etift başndadır. 

Litvanya reisicümhuru AntuYan Se
mekona gekcek ay yedi senelik reisi
cümhurluk müddetini doldurmuş olacak
tır .Reisiciimhur İntihabatı l 4 son teş
rinde yapılacak ve veİlicümhuru seçecek 
olan müntehibi saniler intihap eclilecek
tir. Litvanyanın itle reisicümhuru olan 
B. Semekonanın yeniden seçileceğinden 
şüphe edilmiyos. Zira b4itün partiler 
kendieine ayni derecede :hürmet ediyor
lar. 

Berlin, 21 (ö.R) - Bruilya sefiri 
B. Moniai de Aragono saat 16 de aile- Çek ve Polo11ya gcnCTalleri Olz.o §Chrinin Lehlere teslimi sırasında 

siyi~ ~irlikte. oto~~.bilJe. ~arise hareket ı beri huırladığı karar mucibince kat'i l lece Alma~ya ~ B~ezilya diplomaai 
etmıştır. Sefır hukıımetının haftalardan olarak Almanyadan aynlmakta ve böy· nascbetlen ke!'lılmış bulunmaktadır. 

B. Hitler 
Berchtesgadene 

dönmüştür 
Bcrlin, 2 1 (A.A) - Hitler öğleden 

sonra Alman - Çek hududu civarında 

kain Kraumnn ve Soningber şehirlerini 

ziyaret etmiştir. 
Öğleden sonra Linz şehrini gezmiş ve 

ak~m Berştesgadene hareket etmiştir. 

F rao.sız nazırlar n.eclisi 
Elizede · içtim'a edecek 

Paris, 21 (Ö.R) - Hüki.imet erkanı yarın sabah saat 9..30 da na· 
zırlar meclisi halinde Elize ~araymda toplanmağa davet edilmişlerdir• 
Bu toplantıda bir müddetten beri tasavvur halinde olan diplomat ta

yinleri kat'iyyet kesbedecektir. 

Bu askeri hazırlık hummnsı harp partisi- lerlc anlaşma kelimeleri hiç bir hnkikate bahsederek bu ordu içinde piyadenin miyetlerini kaybettikleri manaşına gele· 
nin bu memleketlerde canlanmasından tcknbül etmiyen sözlerdir. mühim rolü üzerinde ısrar etmiştir. Na· mez. Bunlar piyade kıt'alandır. Sevkiil· 

ileri gelir. Bu parti ı;on hezimetine rağ- Roma, 21 (ö.R) - İngiliz dahiliye zır demi,tir ki : ceyş fenninde araziyi zaptetmek ve i~gal 
men küstahc;n gayretine ) eniden başla- nazırı sir Snmuel Hor dün kral tarafın· c:Müstahfız orduda hava müdafaa etmek en esaslı unsur olarak kaldıkça 
11uştır ve bu faııliyeti milli sulhu müda- dan kabulü!lden sonra söylediği bir nu- kollarının yeni bir vazifeye davet edil- piyadeler de hiç fÜphesiz ordumuzun 
fan etmek ve bütün votandaşların mu- tukta demiştir ki : Hükümet İngiltere ile meleri, en modern şekilleriyle daimi me• kalbi ve merkezi mahiyetini muhafaza 

~addes birliaini tahakkuk ettirmek ı.:ibi Almanya atasında bir anla1111anın hem suliyeti üzerinde tutan kıt'aların ehem· edecektir. 

Paris, 21 (Ö.R) - Başvekil bay Dfıladiye pazartesi günü muhafa· 
zakarlann reisi bay Lui Marenle görüşecektir. Bu mülakat başvekilill 
başlıca siyasi gruplar ~efleriyle siya~i vaziyet hakkında yapmak isttY 

diği istisarelerin sonuncusu olacaktır. 

Paris, 21 ( ö.R) - Hariciye nazın bay Bonne bu sabah Amerik• 

maslahatgüzarı B. Edvin Vilsonu kabul etmiştir. 


