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,SO)(;~~ 1 
Jngiltere ihtiyatları 

terhis ediyor 

imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 
B~muharrir ve umumi neşriyat mücilrü: 

,_ HAKKI OCAKOCLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDETI Türkiye için Hariç içlrı 

Senelik . .. ......... 1400 
Altı cıyhlc ............... 750 

. TELEFON: 
-

F1A Tt ( 5 ) KURUŞTUR 
~---...; 

2697 

m 

2900 
1650 

Turistik· yollar 
iki sene. içinde yolları
mızı as/alt olarak gör
memiz mümkün olacak 
ilk olarak Bostanlıdan lzmire 
bir tecrübe aslaltı yapılacaktır 
Valimiz. yakında Ankaraya gidiyor 

1zınir turistik yollan bakkmdaki kanun tatbibb ilerlften öte taraftan da 
~e yapılacak turistik yolların etüdlerine dnam olunuyor •• Naha müdür· 
-.P Yolların besaplarmı yapmca ilk olarak Bodanbdan bmire kadar olan 18• 

'-da 30 kilometrelik bir tecrübe ufalt yola yapdac:aktır. Turistik yollann 
adalt olarak yapılması tekanür ebnİftİr. Ancak ufalt yollarm araba ve nakil 
........ ıeçidi olan kısmılanna parke dÖfenmelİ etrafında bir c:eNJan vardD'. 

Mevsuk bir kaynaktan elde ettiğimiz mallimata söre aenelere takÜmi aa
~le yapılman diitiinülen bmir turistik yollarmm 'bir hamlede yapılması 
~da kuvvetli bir cereyan vardır. Vilayet makems bu itin üzerindedir .. 
liiilrüınetimiz de bmir turistik yoDannm iki sene ıı'bi ima bir zamanda yapıl
lbaanu derpİf etmektedir. 

Bu takdirde lzmir turistik yollannın, hükümetin yardımı veya kefaletiyle 
tenıiıı olunacak istikraz parasmdan bir hamlede yapılması ve bilahare halk
tan tahsil olunacak taksitlerle ödenmesi mümkün olacaktır. 

Vali ve Parti bafkanı B. Fazlı Güleçin pek yakında Ankaraya siderek ala
kadar makamlarla temas edeceii aanneclilmekteclir. 

• 
Londra 6 (A.A) - Harbiye nezareti buhran 

arasında ailAh altına davet edilmiş olan ihtiyat 
ordusu efradının önümüzdeki cuma günü gece 
yarısı terhis edllecettni bildimıektedir. 

·-------' Cümhuri11etm oe Cilmhuri11eı 11erinila beJıçW, llll>ohlan "1co" 1fvcu1 ga.zdedit' YENi ASIR Matmaunda bemlmlflir 

rası 

Slovakya 
Müstakil bir dev

let oluyor 

•• lar a 
Çemberlayn tenkitlere·· cevap· .. verdi 

. --~~~·-.:..~~~---~--~---~~~~~__;~--

''Sulhu · kurtardı·k fakat · 
yine ·kuvvetli olmalıyız,, 

Muhalifler ise sulhun ancflk Milletler Cemiyetinde 
ve kolektif bir emniyetle temin edilebileceğini söylediler 

Londra, 6 ( ö.R) - Avam kamarwnda harici aiyuet nrijıryıhplen hitmit- .... · -:---· ______ _;.., __ _ 
tir. Parlamentonun 1 aon tepine kadar tatili teldifi 150 reye kartı 350 reyle b· ;-........................................ ] 

bal edilmit, beynelmilel bir konferaman içtimaa daveti t.Jdondaki iımele tek- : istifa eden Çek 
lifi 150 reye kartı 369 reyle recldolunmUflur. Niaa)'et lüildbnete itimat reyi i c- b ; • 
144 rere brp 366 reyle •erilmİftİr· 5 um urreısı 

* Bu dördüncü günkü münakaşalann lıtoılovaklann ıerbeat buakdmuı için ln-
büllsası tudar : gi)terenin Berlinde bir te,ebbU.te bu-

llkönce çok mühim aualler ııorulmut- lunup bulunmadığı sualine cevaben ha
ttır. Bunların bazılarına hükümetçe ce- riciye müatetan B. Butler bafvekilin 

B. BeneŞ'in 
o 

Prag 6 (ö.R) - Slovakyanın muhta- vap veriJmiıtir. dünkü beyahatına müracaat edilmesini Milletine vedaı 
riyeti artık bir emrivakidir. Hususi hü- Almanyada rehine olarak tutulan Çe- - SONU 10 UNCU SAHiFEDE -

kümeti, diyet meclisi olacak, yalnız Slo- ---"-----------------------

vakça resmi dil olarak kullanılacak ve 
Prag merkezi hükümetile selahiyetlerın 

taksimi ve münasebetlerin tayini ileride 
yapılacaktır. Komünistlerde dahil oldu-

ğu halde bütün Slovak partileri yeni ida
reyi ıtasvip etmişlerdir. 

Prae. 6 (A.A) -
B. Senet dün ak
pm radyoda ~yle
miı olduğu bir 
nutkunda iatif ası
nın aebeplerini izah 
etmlt ve ezcümle 
fÖy)e demiıtir ı 

Milletler Yeni ·bir vaziyet 
Söyliyecejim teY 

hepimizin hlaeet
mekte oldulumuz 

ıeydir. Bizden mu
aırrane talep edil
mft olan fedakar
lıklar nlabetaizdir. 
Adilane deiildlr. 

Barış içinde 
Yaşamak isti
Yorlar. Fakat ... 

ALMANYA, ŞiMDi DE ÇEKOSLOVAK
y ANIN EN ZENGİN BiR MINT AKASIN/ 

ALMAK iSTİYOR 

Çekler protesto ediyor 
Son hudut tayini kararına göre 1 Mil- B. Hitler, Siidet kadınlan cmısında 

yon Çek Alman ilhakına uğrayacaktır Dördüncü mıntakanın da 
işgaline başlandı 

Hitler, Alman ordusu ile birlikte 
Çekoslovak topraklarında ilerileyor 
Berlin, 6 ( ö .R) - Ordu kumandan· kanın iıga1ine baılamıılardır. Bu mın· 

lığınca bildirildiğine göre Fon Ronıtet taka da Münih anl&fllluında tayin edil
kumandaıındaki Alman kuvvetleri aa· mit olup Südet sıra dağlarınm cenubu 
bah saat 8 de, eski Çekoslovak hudu- prki ucunda, Alman yukan Silezyuı
dunu yukarı Silezyada Landek ve Lot• nın cenubunda ve Moravyanm ıima1in· 
'llOtse arasında geçerek dördüncü mınta· - SONU 3 ONCU SAHiFEDE -

ANKARA, 6 (Huaust) - Alman ikbaat nazın B. Funk .. eti bu aahab 
bmaya seldiler. Garda parlak bir latilrbel meraaimi yaplldı. lldDat vekili bay 
Şakir Kesebir, Vali bay Nevzat Tandotm, hariciye vekileti, iktıaat vekaleti 
erkim, Alman aefiri ve sefaret erkim tarafından kal'fılandı. Mmila Alman ve 
Türk milli martlarmı çaldı. Miufirler balkm tezahHratı arumda dojrac:a ika
metlerine tahs1s edilen .Aııkarapalastald dairelerine aittiler. 

Alman iktuat nuın B. Funk öj1e yemeiini otelde yedi. Oiled.. IODl'a 

Batvekil B. Celal Bayan ve Udısat vekili B. Şakir Kesebiri makamlannda si· 
yaret etti. Alqam Alman nazın tenfine Ankarapaluta !ktuat vekili tarafın
dan bir siyafet verildL 

Bir KömürcU Düklcctm 

MiJJet uğradığı 

lkıbete hayranlıiı 

celbeden vakar, aU
kGn ve &'Urur ile ta
hammül etmekte 
ise de bunu aali 
unutmıyacaktır. 

B. Bene, nutku
nun biraz ilerisinde 
f8yle demiftir ı 

Pek tabit olarak 
demokrat kalacağız. Ve eski dostla-

nmızla teıriki meaatde devam edeceğiz. 
Fakat her ıeye rağmen devlet ve mil
letimizin yeni muhit dahilinde aükun 
içinde ve hiç bir engellere tesadüf et• 
meksizin inkitaf ve yeni ahval ve terai; 
te intibak edebilmeai için bir yol açmak 
zarureti vardır. Bu eski doıtlarımızdan 
vaz geçmiyeceğiz. Ve daima temenni et· 
miı olduğum veçhile etrafımızda ealtina• 
ne, rnüsbet ve her kese karıı ihlask.Ara
ne yeni dostlar arıyacağı manasına ta• 

zammun eder. 
B. Benq milleti birlik ve vifaka da

vet etmiı ve Çeklerle Slovaklar araam• 
- SONU 4 ONCO SAHlFEDE -

Belediye 
Biitün kış halka 
kilosu 4 kuruş

tan kömür 
satacak 

Bunun için ıoo bin Hra 
sarmayell bir letklllt 

yapacak 
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Harp endüstrimiz için ŞEH•R HA-B._ERL"-........ ER• 
mütahassıs yetiştirilecek, 1 1 
Askeri fabrikalar kara, hava- ve de-

1 Belediye kön.1Ür ihtiyacını temin, 
"!~ij~~~~,~~!~~~~v~~ ~~d~!.~~~~.~ıh~~,?.~ kömür ihtikirının önüne geçecek 
mio olduğu askeri fabrikalar tekaüt ve 1 umum müdürlüğü ve hava fabrikaları için 
ımn.'ft!Det mncl.jl haldrıwlaki kanun pro- de hava müsteprlığının tayin edeceği Kış mevsiminde hmi:r ve civarının 
jeli ıwdiııria yaz tabii devresine Pme- bir miidüriin reiıdiii altmıda en az Oft se- odun ve odun kömürü ihtiyacm.ı tem.in 

daı üç güa eTTti Mali:re encümııtt.incle. ~ fiili bizmeti ~ olan merkez ve için orm.a bıaş mühendialiiince icap 
Milli midafaa vd>ı..;.,;, alabL me- ,..lı eltr fahr&a Ye m"- a ~lenleııı seçi- eden tedbUlcr alınmıştır. 
murlarının huzuriyle •tetldk edilmiş ve lecek sekizer azadan lnmılacakbr. idare Bu mevsim içinde, şimdiye kadar 
maddeler yeniden tesbit edilmiştir. meclislerine girecek azalar kara ve de- 4.788.700 kilo kömür ve 36.050.800 

Hükümet mucip sebepler )ayıh111Jn• niz fabrikaJannda umum müdürlerin ve kilo odun, 36 bin kilo mazı, 78500 kilo 
da, memleketin müdafaasını üzerine al- hava fab rikalan için dahi hava müsteşa- defne yaprağı, 500 kilo çam fıstığı, 32 
mı§ olan büyük ve ıanlı ordumuzun ailah rının inhası ve Mi!Ji Müdafaa vekaletinin bin kilo çam kabuğu evrakı keşfiyeleri 
ve mühimmatını yapmak ve tamamlamak tasvibiyle tayin olunacaktır. Müddeti hi- hazırlanarak köylüye ve alakadarlara ke

lle mükellef olan askeri fabYikalanmızın tam bulan azaların yeniden seçilmeleri sim müsaadderi verilmi§tir. Yukarıdaki 
istiklll harhından sonra Cümhuriyet hü- ve tayinleri caiz olacakbr. İdare meclisi rakkamlar sırf tzmir vilayetine aittir. 
kümetinin bl:J ük himmet ve fedakarlık- reisi ve azalanna sandığa ait hizmetler İzmir başmühendisliğine bağlı olan 
lariyle Anadoluda tesis etmİ§ olduğu si- için her ne ad ile olursa olsun hiç bir Manisa vilayetinde yine bu mevsimde 
liıh ve mühimmat fabrikalariyle, prog- ücret verilmiyecektir. Sandık muhasebe- 2.274.200 kilo kömür, 29.807.800 kilo 

ram mucibince yapılmakta ve yapılacak cileri idare mecli5.ine iştirak edebilecek- odun ve 38 hin kilo mazı için evrakı keş
clan fabrikalann işletilmesi. ve her gün lcrdir. Sandıklar mahkemede ve üçüncü (iyeleri tasdik edilerek kesim müsaade
terakkf ve inkişaf eden harp sanayiinin şahıslara karşı umum müdürlerle hava )eri verilmiştir. 
takip ve tatbiki gibi askeri fabrikalara müstepn tarafından temsil olunacakfar- Yani İzmir başmühendisliği hu sene 
büyük ve kudsi, aynı zamanda tehlikeli dır. Sandık adına miJli bankalara vuku- 7.062.900 kilo kömür ve 65.859.500 ki-

vazifeler verildiğini anlatmaktadır. bulacak tevdiat, ~ umumiyetle tediyat 

lo odun kesim müsaadesi vermiştir. 
Şimdiye bdu orman bq mühendi.

liğinin verdiği kaim müsaadeleri lzmi· 
rin kıılık ihtiyaemı temin edecek hir ye. 

Hın göstermektedir. Kaldı ki, bundan 
sonra da evrakı keşfiyeleri hazırlanan 

sahalar için de müsaade verilecektir. 

Mevsim henüz hulUI etmiı bulunma· 
sına rağmen b ütün yaz mevsiminde iz
mire hariçten motör ve kayıklarla odun 
ve odun kömürü gelmiıtir. Yakın iııke

lelerden hazılan ihtiyacın fevkinde kö
mür yaktığı için ihtiyacın fazlası munta· 
zam surette lzmire getirilerek Karataıı 

iskelesinde toptan ve perakende olarak 
satışa arzedilecektir. 

* 

Mucip sebepler layıhası, projenin ni- reis ve muavin ile muhasibin müşterek 
çin hazırlandığını şöylece anlatmaktadır. imzalariy)e yapılacaktır. Sandıklar idare 
c .. Bugün gükranla kaydederiz ki Türk heyetinin ve memurlarının başlıca vazife, 
kollnrı ile fen ve sanat eserinin en ince aal&hiyet ve meau)iyetleri, sandık mun
ve hassas cihetleriyle en ağır ve tehlikeli melelerinin kontrolu, sermayenin nema
işlerini hiç kimseye muhtaç olmaksızın landınlması. aylıkların tahsis ve tebüt 
ke§finde, in§aatında, işletmesinde, ima- muameleleri bir nizamname ile tayin olu
linde ve muhasebesinde meleke ve ihti- nacaktır. 

Cümhuriyet l Şehir otelinin planı hazırlandı 

sas sahipleri yetiştirilmit ve harp sanayü tki smıf memur: 

Bayramı hazıı· 

lıkları ilerledi 

26 İlktesrin . 
gecesı 

Hal santral betonarme 
hesapları da hazırlanıyor 

işlerini de bir meslek çerçcveai dahiline. Askeri fabrikalar (kara, deniz. hava 
almıştır. te§kilatında çnlı§a.n Ücretli memur ve 

Bu meslek ve ihtisasın idame ve daha müstahdemler iki sınıfa aynlmı§lardır. 
ziyade terakki ve inkişaf ve meslek er- A sınıfı: Muvakkat memur ve müs-
babının bu hizmete canla ba§la bağlan- tahdemler, subaylar ve a<1keri memur-
maaı için ibtiyarlıyarak çal~mıyacak bir lar. 
hale geldikleri: tabii ömürlerini ikmal ve- B sınıfı: Daimi memur ve müstah
ya mesleğin hususiyeti ve tehlikelerine demler: A sınıfı mensupları hakkında 
göre kazalara maruz hldıklan hallerde sandığın kendilerine yapacağı yardım 
devlet me.murlannın hak ve menfaatle- ve muavenet şunlardıT: 
rinden bunların da istikbal endişelerin- A • Hastalığa karşı sigorta: Gerek 
den vareste kılacak bir hale getirilme- vazifeden mütevellit olan ve gerekse 
Jeri zamanı gclmi§tir. vazifeden mütevellit olmıynn hastalık-

Her sahada eleman yetiştirmek bir lnrla, tedavisine ait bütün masraflar san
acfer vukuunda askeri fabrikalardan aza- dıkçn tediye edilmekle beraber, birinci 
mi istifade temin etmek için şimdiden halde tam yevmiye. ikinci halde nısıf 
ehemmiyetli tedbirler alarak elemanla- yevmiye verilecektir. 

nn müesseseye Slkı sılo bağlanmalarını B • Kazaya karşı s igorta: Kazaya kar· 
ve i.stı1cbal endişelerinden Azade olarak şı sigorta üç kısımdan mürekkep olacak 
çalışmalannı temin için evvelce bu gibi tır. Birinci derece tam m alwiyettir ki, 
dü§iincelerle 2 Haziran 926 tarih ve 695 bunlara yapılacak yardım 700 yevmiye, 
numaralı kanunla tqkil edilen sandık hu- ikinci derece küJli maluliyettir ki bun
günkü ihtiyaçları kar11lıyamadığından bu lara 600 yevmiye verilecektir. Oçüncü 
sandığın A ve B sınıflarına ayrılmak su- derece malıiliyet, Askeri fabrikalarda 

.. 
balo 

retiyle memur, müstahdem, usta ve işçi- çalışabilecek şekilde maluliyete uğramak
lerin aynı zamanda tekaüt haklarına ma- tır ki bunlara yapılacak yardım, ayn bir 
lik olmaları 've ölümleri halinde dul ve cetvdlc tesbit edilmiştir. 
yetimlerine aylık tahsisi suretiyle istikbal- C - Hizmete kaqı sigorta: Bunun için 
lerinin temini için Devlet demiryolları, sandıktaki mevduatı geri almaksızın otuz 
Jnhi5arlar memurlan, Dcnizyollan ve sene hizmet etmi§ olmak şarttır. Bu müd
Akay i~letmeleri; fabrika, havuzlar ve det bittikten sonra hizmetten çıkmak is
lı:ılavuzluk memurları tekaüt sandıkları- tiyenlerle ecel ile ölmü, olanlara mev
nın umumi hükümleri: 895 numaralı ka- duatı faizsiz tamamen ve bir misli de 
nunla telif edümdt suretiyle hazırlanan ikramiye olarak tesviye olunacakhr. 

939 Fuarı 
9 39 yılı 1zmir fuan hazırlıklarına baı· 

lanmıştır. Fuar komitesi hafta başında 
toplanarak afiılerin tab'ı için icap eden 
kararı alacaktır. Afi;,ler yerli sanatkar
larımız tar ... !ından yapılacaktır. 

Tren altında parçalanan 
zatın hüviyeti anlaşıldı 

'.46 maddelik bir lı::anun projesi hazırlan- Gerek vaz.ife dolayısiyle, gerek bir Basdurak camii 
mışbr. hastalık neticesinde ölenlere ıon aldığı .. 

Evkaf idaresi lzmirdeki camilerin hep
sini sıra ile tamir ve ıslah etmektedir. 
Başdurnk camii dört bin küsur lira sar• 
fiy)e tamir edilecektir. Bu camiin tami· 

Projenin esaslan: bir aylık İstihkak tutarının yüzde 90 1 

Proje, maliye encümenının yaptığı 

tadiUerden sonra yeni bir şekil almı§tır. 
ilk maddesine göre askeri fabrikalar, 
kara, deniz. hava teııkilabnda çalışan 
subay, askeri memur ve ücretli memur
larla müstahdemlere verilecek tazminat 
ile bunlardan ücretli memur ve müstah
demlere veya bunların dul ve yetimlerine 
bağlanacak tekaüt aylıkları için (Askert 

· fahn1calar kara kısmı tekaüt ve muave· 
net sandığı, askeri fabrikalar deniz kıs· 
mı tekaüt ve muavenet sandığı, askeri 
fabrikalar hava kısnu tekaüt ve muave
net undJğı) adlariyle birer andık te§kil 
edilecektir. 

Sandıklar, hükmi şahsiyeti haiz olup 
milli Müdafaa vekilinin kontrol ve mÜra· 
kabcsi altında birer idare meclisleri ka-• 

cenaze masrafı olarak aile reisine verile
cektir. 

En az müesseseye beş sene hizmet et
miı ve bu müddet içinde müesseseye 
faydalı olduklarını hizmet ve eserleriyle 
İspat etmiş olan muvakkat ücretli ve yev
miyeli memur ve müstahdemleri men.sup 
oldulcJarı fUbe'veya fabrika müdürü inha 
eder ve bu inha idare meclislerinden ge· 
çerek umum müdürler ve hava müstqan 
tudik edene o memur B sınıfına nakl
olunacalı:tır. 

B· Nazım Uygur 
Veteriner müd ürü B.Nazım Uygur 21 

adet damızlık boğa almak üzere dün 

Karacabey haranna gitrniftir. Bu boia• 
lar köylere tevzi olunacaktır. 

ratı dün ihale olunmuştur. 

Anafartalar caddesinde otel altındaki 
kahvede Ramazand a karagöz oynatmak 
İçin kiralamalı: üzere müracaat eden Sab· 
riye Konyalı A li oğlu Mustafa h iddetlen• 
miş ve: 

Kültür Park Sineması: Kibar halkın sineması olacaktır. 

" 
" 

" 
,, 
,, 

,, 

" 

" 

" 
" DiKKAT: 

Sinemamızın 

,, 
,, 

" 
" 
,, 

Resmi 
hedefi: 

: Ailevi ve içtimai fi/imler g6sterecektir · 
: Programlarının mükemmeliyetile tema

yüz edecektir. 
: istirahat için aranılan tekrnil evsafı haiz 

olacaktır. 
: Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynatı 

olacaktır. 
: Güzellik ve zar af et abidesi olacaktır. 

küşada şimdiden hazırlanınız. 

Giizel filim ve fiyattır. 
.. 1 • - - - ... ---- - . - • ;~~ ""' ... _ • ~ 

-=--
Selçukta Florinalı B. 

Fehmi Kartala 
ŞikAyet mektubunuzu aldık. AlAkalı 

makama verdik. Mesele tahkik olunmak
tadır. Neticesini ayrıca ya7.acağı7_ 

Milletler 
Barıs icinde 

' 9 

Yaşamak isti-
yorlar. Fakat. 
~ . 

- BAŞTARAFI 1 tNCI SAHIFED 

San'at okulu 
imtihanında 

• 

Leyi 
kaza-

Lik macları • 
Lik maçlara Pazar ııünü Al~ 

ıtadında dört takım arasında baılıya~ 
br. Sabahleyin sa.at 11 de Al~ 
Yamanlar ikinci takımlan B. Mustafa Ş. 
kalın hakemliğinde ilk maçı yapac&ktı 
Saat 1 3 te Oçok • Demirspor takJO'lfl 
yeni lik devresinh birinci takımlar •r 
sındalc.i ilk maçını B. Hasan Y anığııı la 
kcmliğinde yapacaklardır. Saat l .S 
Alsancak - Yamanlar maçını B. Musts 

Balö::ı: idare edecektir. 
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! arasında tercUmanllk 
1 eden : 

• 

Romadaki müzakereler Şmit 
Mülakatın beher saati 
için 12,5 lira almış 

lngiliz - ltalyan uzlaşmasının Şüphealz ki, Bitler 
- Çernberlayn mUIA
katı ile beraber is
mi tarihe geçecek bi
ri var.sa o da iki dev
let reisinin görüşme
lerinde tercümanlık 

eden Şmltt.ir. 

• 
zen~ınını haz1rlamaktadır • • 

Şmit, on be~ sene
denberl Alman hari
ciye nezaretinin dil 
dairesi şefidir ve ay
da bizim paramızla 

750 lira maaşı vardır. 
Hitler - Çemberlayn 
nülakatında tercü
'Ilanlığı için de ayrı
ca saatine 12,5 lira 
almıştır. 

Fransız diplomat
larından Pol Bonkur bir gün: 

- Alman siyasetinde deği§miyen bir 
tek teY vardır, o da Şmittir, demiştir, 

Alman hariciye nezaretine 1923 de gi
ren Şmit o zamandanberi birçok fevkalA
de sfyast göril§melerde bulunmuştur. Bu 
arada Briand - Streseman millAkatında 
Lokamo konferansında, sosyal demokrat 

B. Mussolini, son Münih ziyaretinde B. Hitlerle bir a.rada. Herman Muller He Heryonun görü~ 

Roma 6 (ö.R) - Ingiltere sefiri Lord hUküınetin sarih talimatını hamil bulu- araaında harici siyaset de mUhlın bir yer mesinde tercümanlık etmi§ti.r. Lokarno 
l>ert bu sabah kont Ciano ile yeniden nuyordu. Tahmin edildiğine göre Ingillz tutmaktadır. Celseler bir kaç gün devam kon!eransında Dr. Luterin sulh hakkın-
16rUJm~tür. SalAhiyetli dairelerde bu ltalyan anlaşmalarının bir an evvel tat- edeceğinden harici siyasete tahsis edile- daki sözlerini bugün Hitlerin sözlerini 
hll3uata en büyük bir ihtiyat muhafaza bile mevkiinc girebilmesi için bir uzlaş- cek bir celsede hariciye nazırı kont Cia- nakletüği Inglliz başvekilinin kardeşine, 
edilmektedir. Yalnız müzakerelerin bil- ma hazırlanmaktadır. Ost ç be 1 t .. +""'ı ... tir 

d P 1 bl llkt kelin 1 
en em r ayne ercume e~......., • 

~'k b' · · h d nonun Lor ert e r e a e ça ış-ı u ır samımıyet avası için e cereyan . .. . Çemberlayn, Daladlye gibi devlet a-
.::ttiği malfundur. Ilk görüşmeler Lord Roma 6 (Ö.R) - Faşist partisinln bil- tığı uzlaşma hakkında faşıst hukümetl- damlarının almanca bildikleri cmerhaba, 
Pert kendi teşebbüsile yapmıştı. Fakat yük konseyi içtima devresini bu akşam ninen yüksek teşekkülüne malfunat ver- Allaha ısmarladık'& gibi cümlelerden iba
bu sabah Kici sarayına gittiği zaman, açacaktır. Müzakere edilecek meseleler mek imkAnını bulması muhtemeldir. rettir. Streseman ve Brüning gibi Al

Yeni bir vaziyet 
ALMANYA, ŞiMDİ DE ÇEKOSLOVAK
y ANIN EN ZENGİN BİR MINT AKASIN/ 

ALMAK iSTİYOR 

Altıncı 
Tıp kurultayı 

man hUkilmet adamları oldukça iyi Fran
sızca bilirlerdi. Fakat Hitler hayatında 
bir tek ecnebi lisan öğrenecek zaman bu
lamamıştır. Bunun için, bütün mülakat
larında, karşısındaki iyi Almanca bilme
yinc~ tercümana bel bağlar. 

Ankara, 6 (Hususi) - Ayın yirmi DcSktor Şmit on dil bilir ve bunların 6 
albıında Ankarada Halkevinde toplana- sını mükemmel konll§ur. Sonra, tercU
cak olan altıncı tıp kurultayı, CUmhuri- manlıkta büyük bir mahareti vardır. 
yetin 1 S inci yıldönümü münasebetiyle Bu gibi işlerde ek.seri terciimanlar kar
o tarihlerde Halkevinln fazla meşgul ol- şısında konuşurken sözlerini stenograf-
ması itibariyle ayın l6 ıncı gününe alın- ya ib kaydederler. Halbuki Şmit ne söy

IJAST ARAF I 1 iNCi SAHiFEDE mUddelyat serdetnµşlerdir. Bu §ehirler m11hr. Oç gün devam edecek kurultaya Jenildiğinl aklında tutar, pek nadil'en 
ırki bakımından ya tamamile çektir, ya- reınnt ve hususi dört yüze yakm dokto- not alır. Bundan başka, kar§wndaklnhı 

ed.ilmemtş olan mıntaka bir çok noktada but mühim bir Çekoslovak ekseriyeti rumuzun geleceği tahmin olunmaktadır. sözünü tercüme ederken onları aslında 
Çekoslovak devletinin ekonomik men- vardır. Alman talepleri kabul edildiği = nasıl bir eda ile söylendiyse o şekilde tek-

faatlerini ve cümhuriyetin milli arazisi takdirde Almanyaya ilhak edilen çekle- Al ı rar eder. Bilhassa Hitler, sözlerinin ~id-
dahilinde mUnakaU\tı allkadar ettiğin-! rin sayısı 815 bini bulacaktır. Fazla ola- m an ar detini naklettiği için tercUmarundan çok 
den cilmhurlyet hUkUmeti vaziyeti tet- rak Alman mUmessilleri Alman ahalisi memnundur. 
kik etmiştir. ancak yilzde 0,2 ile yihde 6,5 arasında •• t ) k ) • • Dr. Şmitin diğer bir ihtisası da ri!sın1 

llükUmete raporlarını vermek tttere olan bazı mıntakalan plebisite tAbi tut- m US em e e CfJOJ vesikalan, anlaşma metinlerini bazırla-
diin akşam Praga gelen Çekoslovak eks- mak istiyorlar. Bu da muvafık görillürse • ) maktır. Bu gibi •esikalarda her kelime-
l>erleri bu sabah tekrar Berline dönmüş- 1milyon116 bin Çek Almanyaya geçe- JSter erse... nin ayrı ayrı tartılması, üzerinde uzun 
lerdir. Çekoslovakyanın meşru menfa- cek ve bu da 144 bin Almanın batın için Londra, 6 ( ö.R) _ Almanyanın ~un dilşünUlilp kullanılması lhımdır. 
•tlerlnl mUdafaa edeceklerdir. olacaktır. tlmdild eıki müıtemleltelerinln geri ve- Sıyast vesikaların tercümesi de en zor 
Şimdiye kadar Berlinden iyi haber Almanlar tezlerini müdafaa için Avus- rilmeai talebini ortaya atması beklendi- b~. ~tir. Öyle kelimeler vardır ki muka-

•~an mahfellere gelen haberler biraz en- turya-Macaristan zamanında yapılmış ğinden ukl Alman T anganta müıtemle- bılıru tercUme edilen dilde bulmanın im
~e uyandırmıştır. Franaız - lngiliz tek- istatistiklere dayanıyorlar. Halbuki bu k 1 d ki 1 .1. 1 A lıl 11 kAnı yoktur. O zaman mUtahassıs slya3! 
lu es n e ngı az er, vrupa ar ve yer • "t . . . 
&Ul ve Munih sözde anlaşması Alman ve istatistikJerde ana lisanı değil hüklimet- 1 bi t 1 fl il 1 k . mu ercım biltiln maharetini gösterecek, 
,... ı er r e gra a m atem e e nezaretıne Uml 
~ekoslovak ırk unsurlarının birbirinden le muamelede kullanılan lisan esastı Bu il t t . 1 Al 1 c eyi, m!nası bozulmıyacak tekilde · m racaa e mıı er ve manyaya ger · k 
•:vrılmasını temin edecekti. Bu da mil- itibarla, muameleleri Alınan otoritelerile verilmemelerini lstemiılerdir. çevı~ec~ tir'. . . 
letıerin kendi lkıbetlerini bizzat temin cereyan e~en bazı kazalar ahalisi Çek _ . GordilğtinUz milhim vazifeye mlika-
et.?neleri prensibine müsteniden oluyor- olduğu halde Alman diye kaydedilmiş- • - b~l kendisi çok mütevazi ve sade ya,ar 
du. Halbuki Berlin sefirler konferansının lerdir. 28 ilk teşrin 1918 de bu vaziyet /ngiliz fayya• bır adamdır. Yuvarlak yüzil ve çıplak 
kararlan hakkında sızan haberlere şim- değişmiş ve ahali aıerbestçe temayülünü başı ile tam bir Pl'U8yalı memur tlplnl 
~den garp devletleri umumi efkarının gösterebildiğinden tamamlle Çek olduk- relerine ca~land~r. Sabahları .ııeklz buçukta dai-
dikkatıne arzetmek lazımdır. larını göstermişlerdir. Almanların yeni resıne gıder, akşamları 6 da evine döner. 

.Alman delege ve eksperleri münhası- talepleri Munih anlaşmasını tehlikeye y ı d .. Şmit iştirak ettiği ıılyast toplantılarda 
:~ırkı kadrodan çıkan ve sadece zen- d~ürecek mahiyettedir. Çekoslovaklar ) JrJm hukümet adamlarının vaziyetlerini ayrı 
Cin §ehirlerl, mühim endüstri ve milna- Südet Almanlarına bahşedilen kendi Akı- ayrı tetkik etmek lmkAnını da bulmuş-
ltaıAt merkezini ve en geniş araziyi Al- betlerini kendileri tayin etmek hakkını Isa bet etti tur. MeselA, onun anlattığına göre Bri-
l'rıa.nyaya ilhak arzusuna dayanan yeni kendileri için de isteyorlar. and, karşısındakini dinlerken gözlerini 

Londra, 6 (AA) - Susebde bom- bparml§ .. Mussolininin de, birisini din-
bardıman tayyarelerine yıldırım isabet lerken başını önüne iğlp kalemle önün-

D •• d •• • • t k d etmfttir. Bu tayyarelerin mürettebatı pa· deki bir kAğıda resimler çizmek, harfler or uncumın a anın a~~~~~ile~k~~~~~~~'k~ın~~~~~~~~~·~b~~~~~~~~~di~~~~~~ 

işgaline başlandı Alman hasmı B-:-Beneş'in 
istifasından memnun 

; 8AŞT ARAFI 1 tNCI SAHiFEDE - çizgileri dün kararlaıhnlmıştı. 
cdir. Prag, 6 (ö.R) - Alman kıt'aları iş-

i Dreaden, 6 (ö.R) - Şansölye Hit· ga] mıntakalariyle Çekoslovak arazisi 
er '-at onda prki Saksonyada eski Al· arasındaki ayırma hattmı bir çok nokta
~an - Çekoslovak hududunu Opan ile larda geçmişlerdir. Henüz Almanların 
trı onav arasından geçmiş ve ikinci i~gal İ~gali altında olmıyan Zindanın garbin• 
h •ntakasına girmiştir. Bu mıntaka flo· de 120 Alman askeri ayırma llattım ge· 
p'?tı.Yanın ııimali ıınrkisindedir .. General çerek 25 Çekoslovak aakerini esir et
trıon Bock kıt'aları tarafından İşgal edil- mişlerdir. Hata anlaşılınca Çekoslovak 
,.. ektedir. Şansölye Homburg şehrine askerleri serbest bırakılmışlardır.. Diğer 
... ıtrni t' C 
f 1_ lı ır. cneral Fon Boek Führere re- bir çok noktalarda daha ayırma hattı Al
ilıs;;at 

c:lu y"~tıncktedir. Keza Haynlayn ve or- man askerleri tarafından geçilmiştir. 
il Bu sek kumanda şefi general Keytof 
lı: ; Hitlerin yaverleri de devlet reisi- Berlin, 6 (A.A) - Ordu kumandan-

llnındadırlar. lığı general Fon Grundstelin kumanda-
llcrlin 6 (ÖR) • ltct} ' · - Ecnebı memle- sı altındaki Alman kıt' atının sabahleyin 

trı'l clre ınahsus bir habere göre beynel- saat ıekizde Bobesuz ile Landok arasın-
ı c lt . 

•ab-h oınısyonun askeri tali komitesi bu da yukarı Silezyanın eski Alman - Çek 
d-r AJtoplanar~k en geç 8 ilk teşrine ka- hududunu aşmış ve Münih itilafında der
"-c.ı.tı rnan kıt alarmın işgal etmiş bulu- piş edilmiş olan dört numaralı Jaegern
.. •on nuntakanın hududunu tayin dorf mıntakaıını iıgale başlamı' olduk-

lbe,au) olmuıtur. Bu hududun ana larını bildirmektedir. 

Bcrlin 6 (A.A) - Berliner Borsen Zeitung Çekoslovak reisicüm
huru Beneşin istifasını mevzuubahis ederek diyor ki : 

Bcneş, muvaffak olamıyan bu siyasetçi gidiyor. Milletinin onun ar
kasından hayır dua edeceği çok tüphelidir. Bu millet mazinin hatala
nnı tamir ederek yeni bir atiyi sağlam bir esas üzerine kuracak dere
cede milli faziletlere ve taze kuvvetlere maliktir. Bu yeni Ati tarihin 
coğrafyanın ve iktısadın kanunlarına riayet etmelidir. Diğer zaruret
lerden biri de Almanların ve Çeklerin ister istemez yan yana yaşıya
caklarıdır. Şimdiye kadar birbirlerine kin zincirleriyle bağlı bulunuyor
lardı. Bu zincirlerin yerine teşriki mesai bağları kaim olabilir. Alman 
milletinin buna hazır olduğunu beyan edebiliriz. Binaenaleyh iki mem
leket münasebatının atisi Çek milletinin devlet reisliğine getireceği 
adama bağlıdır. 

Bir kambiyo acentesi tarafından 
ida~e edilen para kaçakçı lığı 

Roma, 6 (Ö.R) - 25 eylulde Jtalya - Fransa hududundaki istas
yonlardan birinde büyük bir para kaçakçılığı keşfedilmişti. Bir baya
nın eşyaları arasında mühim mikdarda İtalyan kıymetleri bulunmuş
tu. Bu bayanın tevkifi üzerine yapılan tahkikat Romada bir kambiyo 
acentesi tarafından idare edilen vasi bir kaçakçılık ,ebekesini meyda
na ~armııtır. MeeuHere kartı ıiddetll tedbirler aLnacektır. 

SON HABER 

Istanbul kurtuluşunu 
coşkunlukla kutladı 

lstanbul, 6 {Husust) - Bugün lstanbulun kurtuluıunun yıldönü .. 
mü çok parlak bir §ekilde kutlandı. Taksimdeki cümhuriyet abidesine 
bayrak çekilme töreni yapıldı. Abideye çelenkler kondu. Bu münase
betle büyük bir geçit resmi yapıldı. Geçit resmine iştirak eden kahra• 
man askerlerimiz halk tarafından şiddetle alkışlandı. 

Kaputluk bez ihtiyacı 
için tedbir alınacak 

İstanbul, 6 {Hususi) - İzmir gazetelerinin yaptıkları neşriyatı 
nazarı dikkate alan lktısat vekaletinin memlekette kaputluk kuma§ 
stokunun mikdarını yeniden tesbit etmeğe karar verdiği ve eğer mev· 
cut stokun bilhassa köylünün ihtiyacını karşılamıyacak rnikdarda ol• 
duğu anlaşılırsa, bunun önlenmesi için icap eden tedbirlerin almaca· 
ğı Ankaradan bildiriliyor. 

ita/yada yahudiler 
Son istatistiklere göre ne kadar kalmış . 
Roma, 6 ( ö.R) - ltalyadaki yahudilerin tahriri neticesinde anla' 

tilıyor ki ecnebi tebaası olan ve ltalyan tahiiyetinden iakat edilen yac 
hudiler çıkarıldıktan sonra halyada ancak 60 bin yahudi kalacaktır. 

ispanyada vaziyet 
Frankistler bir zafer mi kazanmışlar 

Salamanka, 6 (A.A) - Bilyük umumt karargahın tebliği s 
F rankfstlerin Ebr mıntakasında ileri hatlarını tashih etmiş ve cüm• 

huriyetçilerin bir çok taarruzlarını püskürtmüş olduklarını bildirmek~ 
tedir. 

Filistin işi için de 
Çemberlayn'ın tavassutu isteniyor 

Bağdad, 6 (A.A) - Filistinin müdafaası komitesi B. Çcmberlay
na bir telgraf çekerek Filistin meselelerinin hal ve faslı ile bizzat meş
gul olmasını istemiştir. 

Londra, 6 (A.A) - Deyli Telgrafın yazdığına göre Londrada bu· 
lunmakta olan Irak hariciye nazın Filistin meselesinin halli 'için lngi• 
ffz hükümetine bir proje teklif ebniıtfr. 

Filiatine lngili2 kontrolü altında lraka benzer bir statü verilecektir. 
Yahudilere bütün haklar tanınılacaktır. Fakat bir yahudi devleti rnev· 
zuubahis olamaz. Yahudilerle Araplar sıkı teşriki mesaide bulunacak 
fakat siyasi yahudiliğe bir nihayet verilecektir. Kurulacak olan rnüsta .. 
kil Filistin devletinde ldart iıler tedricen lngiliz kuvv'etinden mahalli 
hUkürnete intikal edecektir. Bütün ekalliyetlere her türlü siyasi ve 
medent haklar verilecektir. ADCak Filistindeki yahudilerin adedi daha 
ziyade arttırılmıyacaktır. 

Macaristan Polonya ile 
birlikte hareket ediyor 

Varıova, 6 (ö.R) - Leh gazeteleri Macariıtanın Çekoslovakya
dan arazi taleplerine Lehistanın tesanüdünü bildirmekte ittifak edi
yorlar. 

Vartova, 6 (Ö.R) - Macar hükümetinin hususi elçisi kont Cakl 
hariciye nazırı bay Bekle uzun görüşmelerden sonra Londraya dön
müıtür. Hareketinden önce demiştir ki : 

- Polonya hariciye nezaretinde Macaristanın mY.d_deiyatı ve hare· 
ket hattı hakkında tam bir anlayışla karşılandım. 

F ransada yeni mali ve 
ekonomik tedbirler 

Paris, 6 (ö.R) - Hi\kümet parlamentodan aalahiyetname aldık· 
tan sonra mali ekonomik sahada ne gibi tedl>irler alacağı soruşturul· 
maktadır. Gazetelerde bu hususta çıkan bazı haberler doğru değildir. 
Henüz bu tedbirler kat'i olarak kararlqtırılmamıştır. Maliye nazırı B. 
Marpndu dün meselenin tetkikine bqlaınıttır. Fakat başvekil bay 
Daladiye ve ekonomi nazın B. Patenotr ile görüşerek meseleleri de
rinden derine tetkik etmeden evvel bir karar veremiyeceği tabiidir.Res 
mi mahfeller, tahmin mahiyetinde olarak yapılan neşriyatı teessüfle 
karıılıyor ve bunun umumi efkarı asabileıtirdiği, hatta endişeye •Ü· 

rüklediği kaydediliyor. Bu da sükunet içinde hükümetin çalışmasını 
güçleıtirir. .Bqvekil kararını olgun bir düıünceden sonra verecek ve 
kat'i metin hazırlanınca dtthal millete bildirilerek her kes bunlar hak
kında hükmünü vermekte serbest bırakılacaktır. 
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A.na ve ilk 

Yusuf Riza Okulunda 
Yeni öğrenci kaydına 1 5 eylul ve derslere de birinci teşrin tari

hinden itibaren başlanacaktır. 
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Büyük aşk ve macera romanı~ 
67-

J an devam etti: 
- Şimdi artık her§eyi anlıyorsunuz. 

Binaenaleyh benim için hiç bir§ey ya
pılamıyarağmı da takdir edeceksiniz. 
Ben, insanların &~aletinden kaçtım, fa-

sarho, olmuştum. Arzum irademe tabi 
değildi. Kadehlerini uzatan bu adamlarla 
kadeh tokuşturmaktan nefsimi menede
miyordum. 

Hanri SübeyYan &ordu: 
kat kendimi, oıiların verecekleri ceza- - içki daima sizin üzeri 1izde bu te-
Clan daha ağır bir cezaya çarptırdım. Ben ııiri yapar mı"> 
çok zengindim. Şimdi ise servetimi an- - Pek nndir kullanırım. Fak.at içti
cak 8lmiyecek kadar yaşamak için kul- ğim zamanlarda da en kuvvetli ayyaş
lanıyorum. Muhteşem ve monden bir ha- ları çürüğe çıkardığımı bilirim. Naturam 
yat yaııyordum. Medeni insan ayağı gir- kuvvetlidir. Tahammülüm fazladır. Şu

memiı vah§l muhitlere döküldüm. Hu- urumu, muhakememi asla kaybetmem. 
.zur ve emniyet içinde yaşıyordum. Şimdi - Su halde o akşam içkinize bir ilaç 
en korkunç tehlikeleri arıyor, tehlikelere kaf1ştırılm!S olJT'ası pek muhtemel.. 
atılıyorum. Bütün bunları kendimi .. bü- - Muhakkak. 
yük elemimi unutmak için değil.. kendi - Esrarın halledilecek noktası zan-
~endimi tecziye için yapıyorum. 

Benim hem vekilim ve hem de en ya
kın akrabam olan zat bir kanun adamı
dır. Bana kendimi adalete teslim etmemi 
tavsiye etti. Buna razı olmadım. Bu ana 
kadar, çok garip ve bir türlü sebebini 
izah edemediğim bir tesadüf, işlediğim 

cinayeti meydana çıkarmadı. Ailemin şe
refli adı bu suretle lekelenmekten masun 
kaldı. Ben kanun harici değilse bile in
sanlık harici kaldım. Cezamı çekiyorum 
ve emin olunuz bu cezayı ıimdiye kadar 
fazla bile de çekt"m. 

- Bana bu meseleyi, en küçük nok
tasını bile hatırlıyarak anlatınız. Sizi bü
yük bir dikkatle dinliyeceğim ve kim 
bilir. Göremediğiniz noktalan gönneğe 
çalıpcağım. 

- Benim bütün felaketlerim, bir alc
fam amcazadem Karjakın yaptığı bir 
teklifi kabul etmekliğimden başlar. 

Halbuki ben bu adamı hiç sevmez
dim. Kaç defa onunla alakamı kesmek 
istedim fakat annemin mukaddes hatı
rası beni bundan menetti. Ne diyordum. 
Evet .• Karjak bir gün bana geldi ve be
raber bir gece eğlenmek teklifinde bu
lundu. 

O gün işim yoktu. Canim sıkılıyordu. 
Nasıl oldu, bilmem, bu teklifi kabul et

tim. Karjakın çok sevindiğini bugünkü 
gibi hatırlıyorum. 

- Öyle yerlere gideceğiz ki diyordu. 
Göreceksin ne kadar çok eğleneceğiz. 

Eğlenmesini bilen insanlar içine karışaca
ğız. 

Akşam bir gazinoda buluşmağa karar 
verdik. Sözleştiğimiz yerde ve saatte 
Knrjakı üç kişi ile beraber buldum. Bu 
adamlar sırtlarındaki frak ve smokinleri 
geymelerine rağmen Karjak ayarında 

ve serseri gürühundandı. Bunu ilk gö. 
TÜ§te anladım. Maamafih eğlenmek is
tediğim için bunlara karoı itimatsızlık 
göstermedim. 

Hatta kadehimi onlarla toku§turdum. 
içkilerimiz bit•ikçe Karjak onların yeni
lenme:ıi için üst üste emirler veriyordu. 
Ne kadar içtik bilmiyorum. Fakat onla
rın bana mütemadiyen içirmek istedik
lerini hissettim. Kendi kendimi kontrol 
etmek azmine koyuldum. Fakat geç kal
mıştım. Alkol tesirini göstermişti. Yarı 

nederim burada .. 
- Yakıt peçiyordu. Olduğumuz yer

den kalktık. Bir çok eğlence yerlerine 
eyi kötü bir takım barlara, müzikhollere 
Rİrip rıktık. Ben gittikçe sinirleniyordl!m. 
Karjnkın erkadaşları içinde bilhao:sa bir 
tanesi vardı ki canımı çok sıkıyordu. 

Bu adama karşı Karjak ta mütemadi
yen beni kışkırtıyor, münakaşalarda be
nimle beraber ona hücum ediyordu. He
rifin İsmi l\1akstı. Onları derhal terket
mekliğim lazımdı ama .. lzzetinefsim ve 
sarhoşluğum buna manidi. Bırakıp 111-

vışmn~ı Maksın karşısında bir mağlubi
yet telakki ediyordum. 

Doktor: 

- Sizi, dedi. Derece derece asabi
yete otevketmek suretiyle tahrik eylemiş
ler. 

Anlıyorum.. Devam ediniz .. 

- O diyardan o diyara dolaşa do
laşa nihayet gece yarısı Monpartasta bir 
kabareye girdik. Burada Mab hücum

larını ve tahkirlerini artırdı. Benimle açık
tan açığa istihzaya başladı. Üzerimde tu
haf bir gevşeklik hi~ettim. Maksın otöz
leri kulağıma uğultular arasında aksedi
yordu. Sanki bu gevşekllik içinde uyu
yacak.. sızacak gibi oluyordum. Fakat 
Lirden asabım gerildi. Bir kırbaç yemiş 
gibi canlandım. Makııa karp: Sus .. diye 
haykırmak istedim. Ağzımdan ses çık
madı. Yanı başımda Karjak mütemadi
yen beni tahrik ediyordu. Barın müziği 
oynak bir havaya ha~lamıştı. Etrafıma 
bakındım. Pist Üstünde çiftler dönüyor
lardı. Masa ba~larındaki müşterileri ba
na bakıyorlar zannettim. Hele bulundu· 
ğumuz locaya yakın bir ma"ada güzel 
bir kadın oturmuş ve ~özlerini bizim ta
rafa, bana dikmişti. Maks cüretini git

tikçe artırmıştı. Yüksek sesle ağır haka
retler savuruyordu. 

Nasıl oldu bilmiyorum. Cözüm karar· 
dı. Bir an içinde oturduğum yerden ade
ta sıçrar gibi kalktım. Artık hiç birşey 
görmiyordum. Karanlık içinde kalmı~ gi
biydim. Sadece Maksın beyaz gömleği 
bir hedef gibi önümde idi. 

Sağ elime bir tabanca tutuşturuldu
ğunu hissettim ve hiç bir§ey düşünmeden 
nişan :ılıp at~ ettim. 

-BiTMEDi-

L d C 1 
Orman yangını oy 0 r C Bayındınn Osmanlar köyü ile Kavak-

Ba / mu••ka"'/alını alan köyü arasında evvelki gün öğle vakti 
devlet ormanlarında yangın çıkarak bir 

kazandl.f saat içinde halkın yardımiyle söndürül
mü~tür. 

İngiliz başvekili Çemberlayn Münihte 
bir sulh zaferi kazanırken, eski başvekil 
Loyd Corc da bal sergisinde iki mükafat 
kazanmıştır. 

Satılık Ev 
Şehir gazinosu arkasında Doktor Mus

tafa Enver caddesine nazır iki daireli 
116/l ve 116/2 sayılı ev satılıktır. 

· · YENi ASIR 7 iLK TEŞRiN CUMA l~ 

At neslini~ Trakya Sonbahar koşuları 
ıslihı 
~ 

Kadro dışı ordu at-
ları köylülere ve ye
tiştiriciye dağıtılacak 

Edirnede, kışlalar meydanındaki 
koşu sahasında başladı 

Edirne (Hususi) - Bütün Trakyaya 
Hükümet, köylünün elindeki at nes- şamil olmak üzere tertip edileceğini bil

linin ıslahını lemin edecek mühim bir dirdiğim sonbahar büyük at yarışları 
proje hazırlamıştır. Bu projenin hüküm- dün kışlalar meydanında hazırlanan ko
lerine göre, yaşı 12 yi dolduran ordudan şu sahasında yapılmıştır. 
çıkarılacak hayvanlar; köylü ve yetiş- Yarışlarda U. Müfettişimiz General 
tiriciye satılacaktır. K. Dirik, Baş müşaviri B. Sabri Öney, 

Hükümet, mucip sebepler Iayıhasında Valimiz Niyazi Mergen, Saylavlarımız 
atın memleket müdafaası bakımından ile binlerce halk hazır bulunmuş ve pek 
olan hususi ehemmiyetine işaret etmek- heyecanlı ve meraklı bir safha ıl.rzeden 
tedir: cUzun süren ve birbirini takip koşular dikkatle takib edilmiştir. 
eden harpler yurtta atın adetçe azalma- Yarışlara saat 14 de tay koşusu ile baş
sını, evsafça bozulmasını intaç ettiği gibi lanmıştır. 1,200 metre mesafe dahilinde 
ekseriyetle harplerden sonra meydana yapılan bu koşuya 5 hayvan iştirak et
gelen iktısadi buhranlar da hayvan ye- miş olup birinciliği 1,35 saniyede Mus-
1.i§liriciliğini ihmal ettirmi$tir. Bugün tafa Doğudan Binnaz adında üç yaşın
memlekelte kare kilometreye ~e bin nü- daki al donda dişi tayı, ikinciliği Akü 
fusa isabet eden at miktarı, komş~ mem- Yavuzun Feruh adlı doru renkte erkek 
leketlerlc mukayese edildiği takdirde, tayı, üçüncülüğü de Adnan Akbıyığın 
memleketin tarihi bir anında ordunun Ümit adındaki kızıl kır ~i tayı kazan-
canlı müşterek vasıtalarının hareket mıştır. 

imkfuılarını korkutacak derecede az bu- İkinci koşu. Hiç koşu kazanmamış 

lunmaktadır. hayvanlara mahsustu. 2,000 metre me-
cOrdunun hazer ve seferde at kadro- safe dahilinde icra edilen bu yarışa da 

sunun ikmali için muhtaç bulunduğu ko- 5 hayvan iştirak et.miş ve 1,35 saniyede 
şum, binek ve hizmet hayvanlarının ya- birinci::~i Tevfik Devrimin Ceylan adın
bancı memleketlerden tedariki döviz daki doru atı, ikinciliği Mehmet kulanın 
ihracını i.>tilzam ettiği gibi memleket Ferhan adındaki Ferhanı üçüncülüğü 

iktısadiyatında da mühim tesirler yap- de Arife adındaki Dor kısrağı kazanmış
ffil§ bulunacaktır. Bundan başka, mem- tır. 

leket müdafaası bahis mevzuu olduğu 3,000 metrelik üçüncü koşuya yarım 
takdirde lazımgelen ordu hayvanlarının ve saf kan arap hayvanlarından beş hay
tedariki de hudutların kapandığı dolayı- van iştirak et.miş ve bunlardan Hasan 
siyle cenubi memleketlerden ordu ve Akayın inci adındaki kısrağı 3,58 sani
mcmleketin muhtaç bulunduğu hayvan- yede birinciliği, Süleyman Evirgenin 

Yarışlarda birinci gelen at 

adındaki kızıl kırı dişi tayı ikinci, Halil parak dönmüşlerdir. Köylüler son dr 
Güngöriln yıldırım adındaki doru erkek rece sevinmişlerdir ve onlar da berabe' 
tayı üçüncü gelmiştir. çalışmışlardır. Bir ay sonra on iki ay~ 

Bu yarışları müteakib atlı zabitan ara- bu kursu bitirecek olan bu gençletı 
sında maniMı bir yarış tertib edilmiş Cümhuriyet bayramında veslkalarııı1 
ve bu koşuda derece kazananlara dilr- alacak ve hemen kö~lerine giderek Jtı• 
bin tabanca gibi hediyeler verilmiştir. şın budamalarına, ilkbahar aşıların' 

' 1 hah 1 l sarılacaklardır. Bunların her birine dt' Bu surete son ar at yarış arı evve -
ki senelerden daha mükemmel ve daha mir araçlı takım hediye edilecektir. 

muntazam bir şekilde yapılmış bulun- YENt TARIM BAŞILAR: 

maktadır. 

AŞÇILIK KURSU: 

Edirne (Hususi) Trakya köylerinde 
tarım bn§ı olarak aşçılık kursundan 45 

!arın memleket dahilinde teminini :mec- Servet adını taşıyan kızıl kır kısrağı genç öğretmenlerile birlikte yirmi gün 

Yeni tarım başılar yine 50 kişi olar~ 
köylerde seçilmiş olup, onlarda CümbO
riyet bayramında geleceklerdir. Bunlr 
rın hepsi arıcılık şehadetnamesi de ta
şıyorlar 

huri ve zaruri kılmaktadır. ikinciliği kazanmıştır. önce Vize; Kırklareli, Çanakkale, Geli-
«Memleket atları muhtelif sebeplerle 4 üncü koşu Trakyada yetiştirilen yarım bolu, Ecabat, Bayramiç, Biga, Yenice, 

adetçe azalmış ve vasıflarını kaybetmiş kan İngiliz taylarına mahsus idi. 1,200 vilayet ve kazalarına gibnişlerdir. 
olduğundan ihtiyaca cevap vermekten metre mesafesindeki bu koşuya 3 hay- Zirai muallimler ve zeytincilik müta
çok uzak bulunmaktadır. Ziraat Veka- van iştirak ederek 1,30 da Osman ye- hassıslarile birlikte çalışan bu kıymetli 
letinin hayvan ısla.hı bakımından aldığı nilmezin Sevim ismindeki kızıl dişi ta- köy unsurları Çanakkale vilayetinde 
tedbirler memnuniyete değer neticeler yı birinci, Kaya Karakayanın Şengül (55,000) Kırk1arelinde (40,000) aşı ya-

ŞARAPÇILIK KURSLARI: 

Edirne (Hususi) - Tekirdağında açı· 

lan şarapçılık kursundan sonra, Çanak· 
kale ve Bozcaadada ziraat muallimi Be
klrin idaresinde açılan şarapçılık kurSIJ 

da bu kere ba.,.c;arı ile bibniştir. 

vermekle beraber, bir cepheden yürü- ------------------------
yüşlc muvaffakıyet temin etmek, uzun 
senelere bağlı bulurunaktadı?". Az za
manda çok iş yapmak başlıca prensip
lerimiz arasında bulunduğundan ordu
nun at kadrosunu sUratle ikmfil kuv
vetlendirme veya genişletme maksadile 
yabancı memleketlerden alacağı hayvan
ların hiç olmazsa yarısının kısrak almak 
suretile hunların gerek istihdamdan ge
rek kadro harici edildikleri zamanda, 
döllerini almak için yapıla<:ak mübaya
aforın yüzde 50 sinin kısrak olmasına 
kal'i bir zaruret görülmektedir. Bu tak
dirde ordunun 12 yaşından sonra kadro 
harici edeceği kısrakların çiftçi ve yetiş
tiriciye satılacak hayvanları gene ağır 
cüsseli aygırlarla birleştirmek suretile 
ordu hizmetine elverişli mahsüllcrin 
alınmasını ve binnetice ordu ihtiyacının 
da iç memleketten temini imkan dahi
line girmiş bulunacaktır. Bundan başka 
ordunun reforme ettiği bu hayvanların 
çiftçi ve yctistiriciye satılması, atın zi
raate girmesini ve Atatürkün yüksek 
emirlerini yerine getirmiş bulunacak ve 
at için de ayn bir mahreç temin edilmiş 

Edirne ve Kır klarelinde 
kültür faaliyeti 

olacaktır.> 

Projenin ilk maddesine göre hazerde Edirne valisi Niyazi Merger temel 
ordu kadrosundan 12 yaşını bitirmiş idiş, atma töreninde 
kısrak ve katırlar, yerlerine hayvan alı-
narıık ordu hizmetinden çıkarılacak ve 
bu iş için her sene milli müdafaa büdcc
sine tahsisat konacaktır. Ordudan çıka
rılacak hayvanlar, Ziraat vekaletinin 

Fransız otomobil 
fabrikalarında bir 

göstereceği yerlerde çiftçi ve hayvan ye- milyon amele 

Edirne (Hususi) - Kırklareli ile 
Edirnenin kazasında altmış mektep bit-
mele üzeredir. Bunların hepsinde de eğit-
menler vardır. 

Ayrıca yirmi heo kadar büyük ilk okul 
tamamlanmak üzeredir. Edirne Kara
ağaç eğitmenler kursunun (250) genci 
bir ay sonra köylerine kavuşacaktır. Mü
kemmel bir tarzda yetişen bu gençlerin 
hepsi aynı zamanda gülcü, fidancı, a§ıcı, 
aüt peynir yapıcı gibi köy ziraat sanatla
rının da sahibi oldukları İçin bütün köy 
hayatında değifiklikler olacak ve köyle
rimiz bu sayede ileri hamleli bir çok eser
lerle dolacaktır. 

Kültür bakanlığının okul yapılması için 
verdiği para yardımı köylüye hız katmıı 
ve dikkatini kazanmıştır. 

Cümhuriyet bayramında köylerine ka
vuşacak olan (250) gencin hemen arka
aından hem köy öğretmen okulu, hem 
de 19 39 eiitmen kursları ( 100) er kişi 
ile açılacaktır. 

B. Yaşar Barış 
f zmir emniyet müdürlüğü birinci kı

sım reisliğini uzun zamandanberi büyük 

bir muvaffakıyetle idare eden B. Yaşar 
tiştiricilere mahalli hayvan ıslah komis- / 
yonlarınca takdir edilecek en ucuz fiatle ça ışıyor Barış, tayin edildiği Iğdır emniyet imir-

ve sekiz senelik taksitlere bağlanmak Fransız sanayii&in en faal kısımlarin- liğine gitmek. üzere bugün Jzmirden ayrıl-
suretile satılacak, o yerlere kadar nakil- dan birisi de otomobil imalatıdır. f mıştır. B. Yaşar Barışa yeni vazifesinde 

leri için milli müdafaa bütçesine tahsi- Son senenin istatistikleri, otomobil de muvaffakıyet temenni ederiz. 

B. Beneş'in mille-
tine vedaı 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHtFEDE -"" 

da bir anlaşma yapılması zaruri oldıJ' 

ğunu beyandan sonra şöyle demiştir : 
Hatta ~imdi bile en küçük devletleı' 

arasında sayılamayacak olan bir devle-' 
tiz. Çünkü milletimiz dünyanın en bii' 
yük milletlerinin kültürüne müsavi .,e 
onlardan bir çoğunun kültürüne fa~ 
olan bir kültüre sahiptir. Bütün huni•' 
bu mirası muhafaza etmek vazifesini tah' 
mil etmektedir. 

r:J!7:'LLZ727..Z7Z7ZZ'/LZZZZZZJD~ 

kiralık apartman 
Celal Bayar Bulvarında Vahit Deıııft 

Kan apartmanının 5 odalı birinci JtsU 
ile 7 odalı üçüncü katı kiralıktır . .AJf'
konforu havi bu iki daireyi gezmek ısü• 
yenlerin ayni apartman odacısına mUtll~ 
caatleri. 1-4 ~ 
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İsmile maruf Maiköşe 
• gazznosu 

Z<?vk sahibi arkadaşlarıma tavsit' 
C"derim: 

Alsancak Şerafettin bey caddesi ~ 
Köşe Gazinosu içkiye merakı olanı.arsı' 
dillerinde gezmektedir. 

Binaenaleyh bu güne kadar böyle fet' 
kalade bir ucuzluk, nefis mezeler, teııı" 
servisler hiç bir yerde görülmemiştir· 

Umumi harbden sonra Versay muahe
desini hazırlıyanlardan biri olan Loyd 
Corc bugün siyasi hayata fikirleri ve gö
rüşlcrile iştirak etmek1e beraber, fiilen 
uzak bulunmakta ve çiftliğindeki i§lerle 
uğraşmaktadır. 

Isliyenlerin: 
müracaatlcri. 

sat konacaktır. Kısrakları taksitlerle fabrikalarının bir milyon Fransıza ek-
Gazelemiz idarehanesine k 

alanlar tay yetiştirdiklerini ve iki yaşına me parası temin ettiğini kaydetmiştir. Bir yaralama 

Bir şişe rakı ve bir çok çeşidli ıneıe
lere karşı vereceğiniz 100 kuruş paraııt" 
rakıya mı, yoksa verilen mezelerin 111ıl' 
kabili mi diye düşüneceksiniz. 

Sakin ve dürüst hareketlerine kıı.ri' 
bir giden müşterileri her daim çekntel' 

Loyd Corc üç gün evvel Londrada açı
lan İngiliz balcılık sergisine yetiştirdiği 
güzel ballarla iştirak etmiş ve iki müka
fat kıı-anmıştır. 

40 sene sonra 100 
milyon miras 

Amerikanın büyük tüccarlarından bi
ri: Mareşal Fild kırk sene evvel ölen de
desinden yük milyon frank mirasa kon
muştur .. 

Şikagoda ilk büyük ticarethanelerden 
birini kurmuş olan Fild, öldüğü 7.aman 
b"ş yaşında bulunan torununa, mirası
nın ancak kırk sene sonra, yani Mareşal 
kırk beş yaşına girdiği zaman verilmesini 
vasiyet etmişti. 

Bugiln, ayni ticarethanenin sahibi bu· 
lunan Mareşal Fild kırk beş yaşına gi
rerken dedesinden kalan yüz milyon i
rayı da alDU§tır. 

S. 
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kadar büyüttüklerini mahalli hayvan Şoförler, otomobil tamircileri bu rak-
-A_n_t-lm--a-n_y_e_l_lk--b-l_r_C_e_p_Y_a_ ıslah istasyonlarına ibraz ve isbat et- kanıdan hariçtir. 1934 te Fransız otomo-

.. 01 saati sahibi olmanın tikleri takdirde geri kalan taksitleri af- bil fabrikaları 200 hin çelik, 25 bin ton 
menf 4'atl: edilecektir. dökme demir, 3 milyon metre murabbaı 

Antimanyetik olmıyan en iyi bir saa- Ordu ihtiyacı için dışardan satın alı- kumaş, iki milyon metre murabbaı ke-
tin bile kuvvei miknatisiyeden mülees- nacak yabancı ırk hayvanların her de- ten, 6500 ton cam sarfetmişlerdir. 
sir olup ~yarının bozulduğunu bilir miy
diniz? cREVUE~ saat fabrikaları, ken
eli icadları olup en son lerakkiyatı fen
niyeye tevfikan ittihaz edilen emsalsiz 
metodlrır sayesinde imal ettiği antiman
yelik saatleri en büyük ıniknatıs kuv
\'elinden bile müteessir olmaz, ne ayarı, 
ne de işlemesi bozulmaz. Bir çok fabri
kalar, saatlerinin kuvvei miknatisiyeden 
liri olduğunu iddia ederler. Fakat, 1sviç
rede, Nöşatcl saatçilik resmi Jaboratuar
ları tasdik etmişlerdir ki: 

YALNIZ cREVUE> SAATLER! HA
KlKA TEN ANT lM ANY AT1K'T1R. 
Tanınmış saatçilerde arayınız. 
REVUE fabrikalarının satış deposu: 

Bemard A. Zaharof, Hükümet caddesi 
No. 30 • IZMIR. 

fasında en az yüzde kırkının damızlığa 

elverişli kısrak olması mecburi olacaktır s· 
1''evkalfıde ve müstııcel hallerde Bakan- J r sinema artisti 

yaraiandı 
lar heyeti kararile bu mecburiyet kaldı
rılabilecektir. 

---•---
Endüstri mecmuası 

Sinema artistlerinden Helen Vinson 
Nevyorkta bir otomobil kazasında yara-

Türkiyc s:ıp~yi, fen ve sanat aleminde Icınmışlır. Kaza üç otomobilin birden çar
başh başına bir kıymet teşkil eden pışması şeklinde olmuştur. Bu otomobil
cENDüSTR1> mecmuası 24 yaşına baş- lerden birinde bulunan artist, yüzünden 
mıştır. Memleketimizde bir sanat mec- yaralanmış, fakat kısa bir tedaviden son
muasının 24 sene yaşaması, varlığını mu- ra evine dönebilmiştir. Kazada daha ağır 
hnfaza ederek hçr gün bir az daha mü- surette yaralananlar olmll§tur. 
tekamil şekilde kuvvetlenmesi imkansız Helen Vinson eski dünya ve bugünkü 
gibi bir şeydir. Endüstriyi çıkaran B. İngiltere tenis şampiyonu Fred Perrisin 
Pertev Endüstriyi tebrik ederken biri- karısıdır. Artist 30 ya..~ındadır ve Fred 
cik endilstri mecmuamıza daha uzun se- Perri ile, sporcu dünya şampiyonu un-
neler idrak etmesini temenni ederiz. vanını ~ırken, 1935 _ te_ evle~ir. 

Evvelki gece saat 20 sıralarında Na- l sahi 1 · k eti" muvaffak o an iş ·p erinın pe J1l 

mazgahta Riza oğlu Ahmetle ~iritli Ah- nun olduğu Mavi Köşe'yi her kese ts~ 
met oğlu Mu•tafa dükkanda rakı içtik- siye ederiz. 

leri sırada çıkan kavgada Ahmet, Muı- Reklamına muvafık Mavi Köşe asıf' 
tafayı kundura bıçağiyle başından hafif nosunu iş sahipleri tercih ederler. 
surette yaralamış ve yakalanmıştır. 1-4 (2936) 
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Alaiyeli Abdullahta 

Yeni Fiatlar 
Rekabetsiz satıslar , 

Pazarlıksız sah§ kanununun tatbikinden itibaren mağazamız 
kwnaJların fiatleri rekabet kabul etmiyecek derecede indirilet 
maktu fiat tesbit edilmi§tir. . _.ta 

Yeni gelen Dorıneuil Fi§er, Fayn Vulen yerli ve Avrupa~·
rın etiketlerindeki yeni fiatleri mutlaka görmelerini sayın mü§terile" 
me tavsiye ederim. 

Pqtemalcılar Kaznı!r~i. .. ıf 
H. ALAIYELI ABDu~· 

(2902) t"' 
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BJZA.NS SARAYININ iÇ YUZU 
.................................................................................... 

Paçaları sıvadık arhk 
K·A·G·L·l·y·ö"s·r'i~··c;·~ .. DD~;~;~·ba;tt;;~~··~d;~ 
......................................................................................................................... 

- 37 - Nakledeh: Fai'lı Şeitııeltin 

Lorenza yine sahnede Bakalım bu saray entı ikası ve siyaset daldverası 
bizi nerelere kadar sii.,.ülrleyecek? Ka81iyostro karıanı bazı alewt peşket çdcmit 

Scbastiyano, Hıristidi ve Samatya ma-ı - Eğer böyle yapuMA çok akılltLk Hırifıtidi. clcmindenllcri hiuettiii d.e- b&D da deli e-ibi kıskaoolJ br .•• 
~hrınan ~ b-. papua Eftimyo• etmit olunan. ı.tediiin yaala k~ruia da ria hayret ve takdiri nihayet i.zhıar ile: O 
'th-.., Y• ....-P muua batmda vzun .ka..uşunun. fakat dikkat eL İtin içiade _ Sen, dedi. Başvekil olacak bir Vaziyet çok fena idi; bütün Avrupa ra ben çoktan metelik vermiyorum. Herlgöre, Kağliyostro altıncı Pinin aonuDC\I 

tıt.dıya lc.onuıtular. yaila kuyruk olduğu kader ya8la ip te adammı§sın .. Rahmetli Vasi! n hatta §Ulatan ~-- )'el' nt•nÜJ'OI d...ltti. bide...._. dedil• ohıe4tır. papa ôlaciiıitndan bai\ietımj iiftitl Ro-
,. P•o .. E:fdm..o•, IUIUanm bUtüa ;ç .. , hal.. T...,.. oodm k•ymeıini o zaman n..ıen Çolt ......... " ._., .ı--ı.. - ~. q.. ı.a,I. IMr ......... ma. hallun Pariote ol~ .... t;!;; ....... 
lltiinU iki kafadara anlattı. Hatta Aya- Odadan. çıktılar. bilmediler diye düşünüyorum. kadar k.oık..ç t,iı felı&bt baı•ıı I• bl- ten •aırceçmeaeıüz. bH M ...U P*palı.ia al.,.tbne lqanuu:lan, RöiiıiCli ibet hin b-

•ofya kilisa.aa bat papasuun da kadın Sebastiyano, kapanan önündeki muha- - ya .. r rnak, Kai1iFoetro111 ~ ...... koc\•tt.. ibbar edeeelh. dar talmiin edilen ~ôiö'ô taraftüla-

llıaceralanndan bahsetti. fızlara emretti: - Ve belki .enin ne cevher ı~klad1- Romalı kadm pka etmıiyerdu. Koca- f1Dlft bit ıiüil .-ctilik milaimnı basacal-

d - Beni ele vermiycı;ejinize em.inim.. - M~terem peder.. imparatoriçe ğına T eosya bilse idi bugün... -
26 

- W kin .. ne&.tle öflit IMr bd.~ Mkb laf'llU!lü ltoi\tUlir • 
• edi. Çünkü meofaatini% buna icap etti- bazretlerini zi)-arete gidiyorlar .. Kendisi· - imparator makamanda ben bulu- LORENZA YlNE 5AHNEDEI ki. cörenlet İçin komnamak m~ün 86;-I• bir İsyan Çilr.madan mııhttem• 

t%r. Çünkü ancak bu euretle ben size ne yol gösteren ve te1Tifatçılara haber ourdum. Demek istiyeceksin.. Anlayo- deiildi. h.llada. 
"e . d ,,.,..,. .. ,.. ı.;ı;... ....... müzahe<et ..nn.. ~ H•ıiotid• Fakat em;n ol.. ben;m öy- Bundan Wbonn ı.krar kadın Nilun K..ım ded;iini yapmok kara""' kaı'I 21 Mart 1791 de ... ._ liio1iiüllo 
~·.ı.... Fakat b.p,; bu ka.W d..;il.. Papa• mubaf.un ıebbediğ; il< uzU. ı. ••yleıde gözüm yok .. Fakat yavaı Y•· boı g&teıi" Lo....,.. \mc..,... imdadma ,....., • .....ı,til 1 ş;.ı;.tm -- b.....ı,le ,...._ 

ı" •etlce ünpamoAm ann•u g;bi fa,bkten '"'"'" Seb..ı;yano sa.ay naz•· • ., bu •iymt dal•veı.,;nön, bu ,.,.y "-geldi. f-.la, ceı..de Kai~o' 
0 1.ıraa, vaadımz üzere yailı bir kuyruk nna döndü. entrikasının havası beni de aarmağa b~ Kaili.Yostro ile Lorenzanın miiftatıebet· &. ...ı.nla Framadan Oüyült lıaber- ' - F'armasonluiu tdii 'Ye tepik, 

'e eyj bir mev.k.i de isterim. - Haydi doıtwn.. dedi. Şimdi biz ladı. Bir kene paçaları sıvaclak.. Arbk leri izah b\)il olmıyacak d«eeede kan. ler s91i7otdu. •tilll ~ B..at ~ 2 - Ramiltk, 
Schıı.stiyano ve Hıri.tidi, papası temin ele gidellm majeste imparator hazretleri- geri dönmek e>lmaz .. Sakalını akıntı 1:.i- lttır. KaiJiyMtro, bam bnllDI &ı... tan&edaa ..._. al•INf ,-e ~ 3 - ~ lmirie;e IUirinetsmiltten 

ttt~r. b ne biz ııadık kullannı• yaptığı bu biiyük zi nerelete kadar sürükliyecek. peşke, çekmiıı. bazı deli gibi kıskarunlf, Kağli7ostronun düıımanlanndan çoğu itham edildi. 
I §ın u kadar Çl!buk ve kolay hal- hizmeti anlatalım da müsterih olsun.. -BiTMEDi- bir çok zamanlar da hürmetle sevmlftir. halk taratınclan parçalarunaş idi. Kağli- Avukatlar, kağliyoıtronun masumlu-
tdi\rniıı olmasıadan memnun idaer. Lorenn da. çok d•falar kocaaııu bua- ~t~• ayni nrmutd* Frameye ilön- iUhu iepat iPa çak phftd-
•e..,~ e kin. bilir İmparalOI' da :ne k.dar Yiuz •ene ev••elkı· B . . kıp batk• erkekl.r1• bçl'l\lf ve Y.-. mek ümitleri j'{İktelmefe l;~imijti. Kn üç cet.den sonra E:ngiziqcta 

inecekti, g V 1 ir sinema artistı fakat çok zamanlar da nüfuz ve~ ı:nt00cemesi.maıına T81'dİ: 
Scbastiyano, Eftimyoea: lokomotif ~ haatcJanJı febyetlerint batmakta iıtl bllyük l..ı1 ol· _ 27 _ Kağliyostronün Uebhecleri ltül'il• 

· - Şimdi İ%İa y•..,.._:;,,",,. mühim bir I 
it ----- M"fhır. konmasına ve şatoda sıka muhafaza al-
'ı .. d.di. Buradan çıkınca.. ---o-- . _ _._. ..... ,_...:-~ ,,.._

1 
F"-•- .. :k.. Bu ftla d J<ai\b'oetro,u düPill LORENZANIN BtR HJı\REXETI rin<1 l;ttluncltiriilitiiıift •e. t.rL'ı ı'.~~c>J_L_ ~-.,.. •••••• 

1 
__ ~ Londra ile Binningam arasında.ki de- Sinema anu~ -.ı-u1 ·IVUll -e- ..a remn~ eo:ınaua ..-.. • 1 üzU il ld 1,. __ .. __ , ........... _,,.__ ---''-~'L..L...::ı!-, A.rtlst tok mlitlliil menicleft Lo....- k..-rw lara ee~p Blih Miirit fafmiiidftlufô 

_ Kit19eve .;..ı--z.:-ı. mıryo unun y ne yı önümil müna-~ ~Yft ... nauıııu- T~.ucuu. di. Onu aba ROftıa"'a. it.endi menılekfti. L hd'd" • h -= ~"''-li .ccı~1<· ._
11 

..... .,, .ı... ., -~.... be 1- lki bog-azından muztarlptır ve Holi·-.....__,_.. l ştitrd. ı orenza, te a anı emen yCT'Dle ge· na.. tm:nuu llO.n:•otn tımtliiiün m&nıc~ • 
~- a:. --,, ._. &IUg .... "''- LA...,.ı..A-- L....u.~1-·-+ır. tte yer 1· titdt. Ve 1789 .enesi KlbuJiif!TYe1inin tiacte Otödiife İcam.ıfia madbince yakil· 

il 

- H...... La;.. ... dHit.. ~ru :-.. se tiy.ıe yüz sene evvc · lokomoüf tek- YU~ 
orıçe azretlerinin nezdlenne gide-- orenza, ocasını her teY• töuc en1r 27 inci sunu. papalık makamı, Roma maınna liafir Temeli. arat . h rar yol üzerine konulmuş ve bir asır ua: •ı.a.>~,,-e ~un.ı.ıu...,,~ L k "'-~ .....ı_ 

~ O size imparatorla ayrılmak an.· c_ cJı:i gibi i,il~~lıniştir ... Bu merasimde. Erol Flinin karısı Lili Damita tngilte- di. Papalık diyarında eyi bir hıriatiyan idare lmirine §U emri verdi: k 
•. Vl.ı..mo .,.,., .. çekilm.k ;çın baş ~ç•ler de, mnlu0<st de yuz ,.ne evvelk• rede bulunmakta idi. Kocasınuı haslaÜğ• haUne ookmaia <al•ı.. Ka"liyomm, bit ~ Bu am, "'"' üwe ~üyük biı mey-

~ k d
. · t 1 · , ı,.r .. fla "'lldl-'1-4• ve g 1 - ,,...ont Kağli,yostronun cilrmü m-· cfanda ve husust, fcvltalilCle merasun" ·ı ru· 

c.,_ d 'le '-il" 1.... _L:;.tte • :-... :~;.. h tt~ nl en Lcııne c sız .e "' .. u n.w.a~ ""dd b' h · t' "b' h k t tt' -· .;JIZ; e ona ou arzusunun *' ı- ;11;.]yiW;;: gıy ........ ~ ..... ,, a a vago ara . mu et ar ırıs ı,yan gı ı are e e ı. h t h ı· d 1 '-- • ·ı ıld K l:.) " artist derhal Amcrikaya hareket ctmış- F k ah ~·- d _,.. 'JJ cl-L• u a m e tutu ması. nanıye 1 
e yap ı. aıs iyostto da zında· 

1..._ ~~Em.dan kabul cdilemiycceğini söy- eski kıyafette bir kaç yolcu da konıil- a at r at auraına t, evvcıa oc;ıasın aıu 2 K il' nın pençcreslnden bu ~ı . Şi d" .. . .. ..+. ... t tir. Meryem ve digv er havari resimlerini İn• - a ıyoıtronun tem&s ve ziya• metnsimi seyr· 
i nız. m ' yapacaguıız :zıyarette m~~- • - ret ettiği yerlerde ciddi taharriyat yapıl· etti 1. 
~atorla ~öi'ÜflÜğünüZü. saltanatın cLion> (Aslan) ismindeki bu lokomo- dirdi. Gitgide Romada bir masonluk ta-""\ıh-'- A h maıa, cuı;kaksurettebirvCliahteibti-.. ıbu- tüten 900ra aynı hatta birden en i .. ı lo- VCtnın aTlSI rika.ti kuımağa kadar ceearetbal artUda. "! K ı- , ,, J - ağliyoııtronun evinin ve evrakı· 

k• kilisanm imparatorla ttemfi- .komotif konulmuştur. cGluçcster dü- Fransada Arden eyalc;ti b.ukuk blk.i- Lorenza. Lorenzanın ailesi ve dostla• ıaın mühüdenmesi. 

-28-

YER YOZO CEHENNEMlNDEI 
~olduğunu ısöyliyecek ve imparatoriçe- şesi> ismi verilmi olan bu l;komotif aii, bqısına bir: kadının titıiye titriye n Kağliyostronun bu teşebbüslerine el• Bu emirler,. ayni ıünün gecesi yerine 

'-rayda 'Yapmakla beraber impara- d ··t-'·:-· b" tt ·ıu.r.: d lerinden geldiği kadar muhalefet ve mü-tol\ı h e o CAUıın ır saa e gı & yere on a- çıktığına görünu ne istediğini sormuJ, &:etirildi. Fakat tevkif edilir)cen bir facia Kağliyostromın daimi :rıDClaru Olar-L 

n usust hayatına kanpaınasuu, bir kikada varmıc:tır. manaat çalıştılar. -........ L---- _ _ı k ~ btlın da ağlıyarak cevap vermiştir : da haı gösterdi: l<ıığliyostTo kendisinin A--in d .. ölarındaki Sen Lo .... to- .... 
ÇlllfJlQll&AlUUll temin eoe~ Miz. Kag,.livnstto bunlara ra~en maksat ~.. - ...- - ..... - p 1~ Londra Binningam haltının yUzüncü - BOR"nmak i~onnn. ~ - 0

-· lansa tarafından ihbar edUdiiini anla- rilmiı idi. eıd ya aoara) ,.... '"'T Ye rne91eği için çaPlfınefe geyttt etti. F.. " - .._'- -"-= yıldönUmU münascbeilylo bir de sergi Hiıkim bu onunun sebeplerini anla- yınca daima yanında taıadığı tabancası· V-%..1: _ _._ L_~ ,_,_ 
ne 'IS~ aonra~ kat birçok hldi9el« ona ~terdi ki, pa• · n.zpoy ..... o ıı;NU"aya Myyar UM zıac&.. 

açılmıştır. Sergide yüz asır zarhnda şi- rnak isteyince kadın ounlan söyliyor : nı çekta ve kansına at~ etti. la '--L ~'-- b L .. ~ - imparatorun Zoiçeden bir çocu- palığm binlerce memuru onu tuUIUt ve 
0 11 

&.AOa ve aa~n ir ara~ ile RVk· 

d~ olursa bu çocuğu kilisa ne suretle tak- tneııdiferclliğin ne gibi terakki geçirdiği - Mühim bir y değil, bay hMtim .. takip etmektedirler. Tabanca ateı alme.clı. Ya tesadüf eaeri edilecekti. Mahkfımun firarından naya-
ıs ·d--,_ gösterilmektedir. Fakat bu adamın evinde oturamtyaca· olarak, yahut bir hile ve tedbir sayesin· t:-.ıe m"•aul olan ,..._illoru·. :L..: •• _.~ b11• 

" <:eı:K.. Lorenza, kocasını bu yanl.1.1 düşünce- ~ ...,.. \;U', uuq-.. ğım. Kocam yaman bir avcıdır. Evimi· d de evvelden h<>1altılmııı idi. tedbir olmak üzere bu seyyar :ı.ındau111 

r 
- Papas efendi.. O kadar derinlere ler en kurtarmak için elinden gelen gay.. T k"f d l K vl l ...._ zin bütün duvarları kesik başlarla do· ev 1 e İ en ag iyostro Sen Anj tek ve kür1ik peTV" .. resini de kalın tah•-. 

, ·•ııeyin .. tşin bir kerre birinci kısmını Jspan yada mu• fhı·ş reti sarf ediyordu. Fakat Kağliyostro &\in - • .,.,.. ... 1>11. _ 
1 

~atosuna kapatıldı. Lorenza, hakbnda larla kapatm ... idi. 

ı -~ralım.. Zoiçe gebe kalacak, bir er- u.. g~tikçe ceaaıetini artırdı. Bir gün kan- hüsnü muamele edilme,_ cmrı'yle, Santa .,.. 
11:q: uk d bı·r fren kaza•t - Kesik bıışlnrla mı~ R a:. c;oc oğuracak.. Bunları bize za- ,., sına omıının göbeiinde bir Mıaır far• Apolonya maoaatırına verildi. 
~gösterecek ve o zaman da bu çocuğu Geçen pazartesi günU. biri Napolide, - E.vet, kocam bir geyik veya bir mason locası kiiıat resmini yapacaiuu Kağliyostronun tevkifi. ve mulıake-

l
lala imparato.rir,.ye mal etmek kabil .:ııg· ven' B----',....da ı'kl tren ı-.... .,

1 
_1 _ 11 .,

1 
domuz vurdusu vakit onun başını mum· bildirdi. Ve: l l b 

0 

v- v ~-- -...... UUD~ me a tına a ınması, ütün Avrupayı ala-
llt. ve ltalyadakindc 10 ki§i. lspanyadakin- yatandınyor, tuvalet odasına kadar ev• - Bu küşat resminde sen de hazır kadar eden bir mesele oldu. 

"'r~ Nasıl .. Bir piçi kilise saltanat de 50 ki.ji ölmil§, birincisinde 20, diğe- de bütün duvarlar bunlal'la doldu .. Ge~ bulunacak ve vazifeni yapacak.sın! dedi. Avrupanın en kanıık bir devir yap.-

..... lll olarak nasıl takdis eder. Bu en bü- ....:-.l- 200 ~~: ,,._, __ , .... p... çcn kııı kocam bir kurt öldürmüştü. Bu Lorenza, bu""y"'
1

- hır' h"a_ıdetle·. ,,

11

1t auuo: ~ , .. .,.....~...... ua:. 0 maam.a rairnen bütün devletler, dahili 
günah sayılmaz mı} İspanyadaki kaza Barselonanm. 25 ki- kurdun cesedine saman doldurttu ve - Hayarl dedi. Ben senia delilikle- vaziyetlerinin fevkalade :Denk.etini unut-

._ - Muhterem peder.. yine giinahlar lometre cenubunda ,,_, uolcu trenınm" . merdiven başına le.oydu. Bilseniz ne ka· rine artık kanııımam. Ben, ltat'i surette tul K "l' d .. , '' l . . d" . Anla J.A.& " d . ..,, ar ve ag ayostro i.vuı ile mefgu.l 

1 
l oroz ar çerçevesıne gır anız.. • ile uk ı-=~t· TT----·- ar korkunç. Bu evde yaşıyamam. Ak· haristiyanlak akidelerine bağlandmı ar- oldular. Sefirler memleketlerine ancak 
ı ıı.111 b. t "' I k 1 '- Kiil '- çarp~ v ua ıeM.I~ ır. .nALdLUll S Çiıı • 

1

'.r a ıı&an ı o acu.. iaa oir pi- sebebi, bir makasın yımlı.ş açılmasıdır. şam olur olmaz bu hayvanların cam tık. özümden dönemem. Ve dönıniye".. Kağliyostro meeelesini bildirmeğe baş-
~ C ıahtliitnı ta.dik etmez de bir piçin 'U'- --L-1lt-..L. lıl k ___ ,, gözleri mşetle parlamağa ~Of. uy. ceğim del. J.dıila tıı.la" • AJIUi mauauı&MR: yara arı urt<U.=-, r. L gına nMd tudik eder) laparator l L-

1
dmn-'- . in d"rt b t ku .,.uyasn.,.orum. Beni bu adamdan - Ben Cie MDln 1>11 içtimada huİr Bir zaman oldu ki Romada da •.:L.., 

e°" .. ff . V 1 va~ an .ıuu ._ ıç o ~ 184 .-.... 

0~ rnuteve a ımparator asi in rneıru ayınmz. bulunmaldlilaı bt'I .urette llıtbocma. adaaılan büyük korkulara düıımekten 
ld1& mu idi~ uğraşılm~, yaralıların bir kaçı da has- a_-.. 1.:- cEvnla .k,-X- L--lan ev_ı_ _ t ..... .l!un L_ ..__ ı-· et. n __ __._ il... . ........._ ~ -. ıı:ııcıııı ~ -au" -- u.ı ıs- keadilerini alamadılar. Öyle ya.. Kağli-

• "Pae Eftimyos La,.na önüne eğdi. tahanıeye taş4n1rken yolda ölerek ölen- kaldırması için tebligat yapılmasına, bat- miyeceğirn.. yostro Bastile atıldıktan ve Ba..adma 
dıı~dalci adamlann ne yaman ol- lerin adedi SO yi bulmuftur. lan evden kaldırmadığı takdirde dava- - Geleceksin.. çalctılctan ıonra. Franaada müthiş ihtiJil 
lıru bir daha anlatnlftı. 1talyadaki kaza Nap<>ll ile Roma ara- nın rüyet edileceğine> karar vermiştir. - Gelmedikten batk.a sana haber çakmamıı idi} 
·~ bir teslimiyet içinde: sındaki elektrikli tren hattında olmuş ve Balcalnn erite it başları ltaldıracak mt) veTeYim lci senin de battna felaket gele• F ransanın Roma aefiri Kar dinel Ber· 

ıı) ~ Pc:ltila.. dedi. Ne isleraeniz, na- iki vagon parçalanmıştır. ölen on kişi- Yoksa bu boynuzlarla dolu eve daha cektir. Jliya de. Kajli.yoatronwı evrakı uaarıda 
s.;ıcrıcniz öyle hareket cdeceiim. nin dördii Alman seyyahıclır. genç başka bir kadın mı gelecek> - Haydi canım sen de .• Böyle nula- çıkan bir kağıttan bahsetti: Bu kiiıQa 

Halk masalları 
tı. tak odamdaki masanın üzerinde bir eski ehemmiyet verd.iiioden hiisnü muhafaza 

Prenses Alaeddini düıünüyor ve onun llmha vardı. O ne oldu} Bana haber ediyor ve daima koyn"nda tato-ox. Çün
fiır~ oturmaf aib:fordu. Yüzüiie "t'eriaİZ· kü onu bil' kerre benim yanımda çıkarıp 

tc.....etiyle oraya celdiiindea ıı..Lerdar - Ey.ahi Zannediyorum iti batanı- yaktı. Kerametini bana eöstererek elin· 
deiildi. O saracla bi:aaetklrlanadan biri P. selen bu felaket o llml,anm :yüztin- deki kuvvet ve kudreti göstererek övün

pe~en bakıp AP&eddİDİD orada ol- den oldu. ÇüDkü 0 elk.i )imJ,ayı aobk- dü. 

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

Sihirli Limba 
dulunu görünce ded.al sultana haber san ııec;ea bir lambacıya vererek yeni bir - Sevgilim. Şimdi lambaya olde et· 
venli. Sultan bu me.erretli habere inan- lamba UllUftıın, erteei cünü kendimi bu mele ve sizi kurtarıp yine memleketimize 
mıyarak hemen pençereye kotUP balttı. bilmediiiın memlekette buldum. Sonra- giderek evvelki gibi mesut bir hayata -14-

;ıüğe malik olan kim.aenin esiriyiz. Ona Alieddini görünce pençereyi açarak aca• dan burasının Afrika olduiunu haber at- vlsıl olmak çaresini buldum. Bizim bü
bir köle gibi itaate borçluyuz. E.mrinW ba yanlış mı gördüm diye battnı uzat• dun. tün saadetimiz o lambanın elde edilme-

•• l • 
'-'ltın . . d aa •çan e dolqu. Her rastgeldiğine 

ı taYıına .. d" .. .. d' h ıtc.· gor unuz mu ıye soruyor. er 
l'or; tccasür ve teessüfünü mucip olu
hip u. Halk bunun divane oldui'una za-

olarak: 

ç
0
'i; Vah biçare vah! ne kadar yazık.! 

lard eyi ve hayırkar bir genç idi diyor
~ıp 1' Dördüncü günü şehrin haricine çı-

da '"1 d d
0
... g ar a ve derelerde serseriyane 

bekliyorum. tı. - Duraanın Afrika olduğunu haber sine bağlıdır. Bu çareyi icra eylemek için 

Dedi. Ali.eddin bundan aon derece Alieddiniıı pençerenin açılmaınndan vermekle hana herteyi eöylemit olup benim vehire azimetim icap ediyor. Ak-
memnun olal'ak cevap verdi: hi.aJ olan kıpırtıyı daywıca bllfllU o ta• fimdi berteyi anladım, faZluına lüzum şanı üzeri avdet edeceiim o zaman, bu 

- ey muhterem hadim benim sara- rafa çevirdi. Ve ..ıtaıua i>akbjma gö- yoktur. Sizden yalnız bir ricam vardır pli.nımazda muvaflalc.ıyeti temin etmek. 
yımın nerede olduğunu ara ve KÖr de rüp me9l'Ufane bir tavır ve lıarekede .e- o da llınbanın pmdi nerecle oldufunu İçin sizin ne yapacağınızı söylerim. Evvel-

onu tekrar buraya ı:etir ve evvelden ol- Ilın verdi. baoa söilemenizdir. emirde tanınmamak için kıyafetimi deği~ 
duğu yere koy.. Sultan cBedir> %evcini tanıda ve der- - Afrika ailWbazı ona fevkalide -BtTMEDl-

Elli mü.elltıh askerin muhafazaını:ıda 

ve tam bcı günde Apeni.o eteklerine v.,. 
dılar. Bir sün ele bir keçi yoluaıdaa br· 

manarak Sen Lao ptosuna vardalu. 
Bu §&to, dailaun Te tepelerin ... .._. 

da. dik ve yalçuı bir kaya iizeDDe kunıl

mu~ bak.iki bir yer «he.anemi idi 
Kailiyoatto bu cchemıeminde hayatt. 

nın sonuna kadar yaşıyacak idi. 

-BiTMEDi-___ .,,,. ___ _ 
Bizden sonraki 
nesillere haber 

Amerikablar cıaman kapsülü> iani-
ni verdikleri malcinanın aon noksanlan
na ikmıll ile me,guldürler. Bu makin.a 
yedi kadem uzunluiunda torpa şeklinde 
bir iJettir. Bu Aletin içerisine bug{inka 
medeniyetimizin derecesini İspat etmek 
için mevcut bütün malc.ina aletleri v~ 
irenin bir örneği yerle,tirilecektir. .SO... 
ra. torııie benziyen bu tüp 1939 Nev
yCKk aergİIİ aarayının İçerisinde 90 ka
dem dez:inlijinde toprağa cömüleeektir. 
Eier bir gUn tabit afetler yüzündea 7• 

yüzünde bu.günkü medeniyet mahvol• 
ve sonra yeni bir nesil zuhur ederse M 
oe.lin al.imleri bir gün topraklan kazar
ken bu aletle karııla§acaklar ve bu ... 
retle bugünkü neelio medeniyet derecesi 
hakkında bir fikir ed.inmiı olacaklarda. 

Zaman kapsülünün imali için kullanı
lan maden bet ecnelik çalıpnanın mah
swüdür. Bu madenin ismi Kapaleyclir •• 
Bu yeni maden. bakar, krom ve gÜmÜf 
halitasıdır. Bu halita çelikten daha aai· 
lamdır. 

Zaman kapılilünün inşasına, Vaım.

tonda mühendislerden mürekkep bir 
llil\ k.SUağa baJ(aclı. Gide gide bir dere· 
~cnarına gelmişti. Orada bir taşın 

~ l'I\ c oturup dü~nüyor, başına gelen 
~•l\a uazzam fdakcte nasıl çare bulaca
" tefekk·· _.J· 

- Bu emriniz benim iktidarım dahi- hal seelendi: 
!inde değildir. Ben yalnız yüzüğün hadi
miyim. Lambannı hadimi dei:ilim. Sara
yı buraya getirmek lambanın hadimine 

aittir. 

- V akıt kaybetme. Sizin için arka• 
daki küçük kapayı a~annı emrettim. 
Oradan Sİi' buraya sel. 

!l'·S~a·t•ı•ı•,••k•b•a•n•k•a•·b~™",!Jjj;-•a•s••ıaıam;•e•-;;;;;;ıar";'°* ~:::;.::,::~ ·:;.~~~t~~ ;::~'. .. y;'. 
risine :vüksek tazyikli cam borular koo-

~ıııdlllci .. u~. <:"Utyordu. O sırada parrna-
'k.'-'"-:uzuk hatırına geldi. Sihirbazın 
l>İ.i:tiitü 1 lllaiarada baraktıit zaman o 
iıeld·"· Parmağında oynatınca bir cinin 

ıgı . ak 
tı. D hnı lına getırince yüzüğü oynat-

er al 
ı •na '-larada zuhur eden cin kar-

&clerck: 

..... - Nccaı d" lt•Qi d'W re ıyorsunuz} ben ve benim 
11fer h" d" 1 a ım er parmağında bu yü-

- O halde sana emrediyorum. Yü
züğün haiz olduğu kuvvet sayesinde be· 
ni sarayın bulunduğu mahalle götür. 

Alaeddinin bu sözleri söylemesi anın· 
da cin onu Afrikada sarayının bulUDdu
ğu yere götürdü. Burası bir ıehrin civa
rında idi. Ve onu sultan cB~diu in otul'
du~u odanın pençeresinin altında bırak.-

Alaeddin sarayın arka tarafına koştu. 
Küçült kapa açılmıştı. Girerek yukanya 
çıktı ve Prensesin odaıana aitti. Böyle 
bir firkati müellimeden sonra birbirini 
buldultlnrından dolayı her ikisi tarif edi
lemez derecede sevindiler. Birbirini ku
caklayıp epeyce göz yaıa döktültten son
ra yanyana oturdu .. r. Alaeddin dedi ki: 

- Rica ederim Prenaes. Benim ya-

Akşe h ir Bankasından: muştur. Bu borularda hava yerine ibl 

!kinci Kordonda kliıı Banka binuiyle Kuap bızır mahallesi Arap bir gaz vardar. Bu gaz içerideki aletlerin 

ve Otifcftler sokağında 19, 25, ı:t numaralı ev ve iki dOklcinın bozulup f>M}anmamaııına yaramaktadır. 
lkİyeti aatılıfa çıkanhnq oldujundan bina11 g&mek ve teklifleri. Medeniyetirniıin bu örnckıeri arama
denneyan etmek için lzmirde Gazi bulvarmda 18 numarada AJqe- da Mikrofilim ile yapılmı§ kitaplar ve 

Tacaret evi m8darfl bay Halil Aklrende mflracaat etmeleri ilin mecınuaw da vardır. Bu meanualarm 
yananda yirminci uır ıehirierinin "e ll-

~.~-m-·---•••••••••••l~~-~-----~(.~~~~)--l~u~nnmn mÜ~Mvri m~h • 
mevcuttur. 
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Dünyanın en 
Büyük gemisi 

Bir yıl 
''Küin Elizabet,, 
tamamlanmış olacak sonra 

(Küin Mari) 
tam 314 

den büyük 
metredir ve 

olan 
85 

bu 
bin 

Transatlantik boyu 
ton hacmındadır 

Diinya-ım en büyük Tranaatlantiği Küin Elizabet, Küin Mcıri ile mulccı11esesi 

1934 Eylülünde lnıilizlerin yeni bü- clukania> iamindelr.i vapuru Atlas Ok- lan da aynı rekoru lr.ırm:Jflar ve uzun 
yiik tranaaılantilı: vapuru denize indiril- yanusu rekorunu kırmıttır. müddet rekoru ellerinde bulundurmut-
diği zaman meraaimi valide kraliçe Meri Bugün Türk ticaret filoaundan çürüğe Jardır. 

yapmıı "Ye ıemiye kendi ilmini vermit· çıkarılmış bulunan cCülcemab vapuru cKuin Elizabet> bundan evvelki cKu
ti. da tirketin 187-t te yapılan vapurlann~ in Meri> ile aynı tiptedir. Yalnız, onun 

cKuin Meri> den dört sene oonra hu· dan biridir. O zamanki cCermanik> olan Üç bacası olduğu halde yeni vapurun iki 
gün de daha büyiik bir vapur denize İn· bu vapurda Avrupa-Amerika rekorunu baca11 vardır. Buna mukabil yeni geminin 

- dfrilmİf ve ayın 2 7 ıinde yapılan hu kırmqtı. hat tarafında, biri cepbeoinde olmak Üze· 
merasimde lngiltere kraliçai de gemiye Bundan ıonra kumpanyanın cMaure- de üç demiri bulunuyor. cKuin Meri> 
kendi ismini vermiştir: cKuJn Elizabet> tania> cMacestik> ve cBritanik> vapur- nlnse iki demiri vardı. 
tezgahtan indirilerek bundan .sonra in

taatı su üzerlerinde ve havuzda yapJa

cak olan cKuin Elizabet> ıerelr. boy, 
•Ürat itibariyle dünyanın en büyilk ve en 

.eri vapurudur. 
cKuin Elizabet> in boyu 3 14 metre· 

dir ve cKuin Meri> den 4 metre uzun

dur. Yeni vapur, 85 bin tondur, lıalbulr.i 
diğeri 81,235 tonilatoluktur. Franaızlann 
cNormandi> ıi iae 83,5 tondur 31 3 met· 
re 75 oantim boyundadır. 

cKuin Elizabet> lngilU:lerin büyük ve 

en eski gemi kumpanya11 olan Kunard 
Vayı Star (Beyaz yıldız) ıirlr.etinindir. 

En küçüğü 14 bin ton olmak ÜZ~re on 
.ekiz. gemiıi mevcut bulunan tirle.et yeni 
vapuruyla gemilerinin adedini on dokuza 
çıkarmaktadır. Yine tezgahlara konul· 
mut olan yeni cMauretania> vapuru tir
ketin 20 inci gemisi olacaktır. 

cBeyaz yıldız> tirlr.etinin illr. vapurları, 
185 O ıenelerinde fırtınalı denizlere açı· 
Jabi]melc cesaretini göıteren 3. 4 bin ton

luk gemilerdi. Bunlarda hem buhar maki
nesi vardı, hem de yelken kullanılırdı. 

Tahta gemileri bırakarak ilk demir va
pwlar yapan da bu ıirket olmuftur. ve 
on dokuzuncu unn ortalarında firketin 

. . 

Amerikada açık saçık tiyatrolar yeni 
baştan meydana mı çıkacak 

"Salon.· Karanlık .. Sahne ise yarı aydın-
lıktır.. Bir kadın yavaş yavaş 

danseder,, soyunur ve· · · 
Amerilta için •on eeneleriu en büyük ı olması da bilbusa tiyatroc.ulan daha faz

hİt.diseai, Nevyork kardinalinin tiyotTo- la scvindjrmi§tir. Çünkü, kıı mevsimine 

larda cbürleıh denilen lr.aba ve açık 'girerken, halka yeni cbürlesh oyun ve 
oyunlan menetmesi olmuıtu. numaralan göıterehilecelr.lerdir. 

Halbuki Amerikada cbürlesh tiyat· 
roları çok meıhurdur. Ve her 11rul hallr. 
buralara gitmiye ahtmı§tır. O zamana 
kadar da hiç bir rahip bunu mentemeyı 

dütünmemiıtir. 

Fakat, Neyyork kardinali, bu kaba ve 
açılr. oyunları ahlô.ka mugayir görmüt 
ve, ıehrin en büyiik dini teiai aıfatiyle, 
bundan iki ıene kadar evvel, bu nevi ti

yatro1arı kapatml§h. 
Bugün kardinal Hayeı ölmüıtür. Ra

hibin ölümü Nevyorlr.taki cbürleab Iİ· 

yatrolannı büyük bir eevince boimuı bu
lunuyor. Ölümün, kıt meveim.ine doğru 

Neyyorkun cF renç F olin gibi en met· 
hur cbürleak> tiyatroları yeni sene için 

en açık numaralar illin etmeye ba,lamıt· 
)ardır. 

Kardinalin menettiği bu oyun1arda ti
yatro salonu karanlık bulunur. Sahne ya-

n aydınlatılml§tır. Burada bir kadın ya-
va~ yavaş soyunur ve danseder. 

Nevyorkta bu nevi tiyaro]ar yeni ıe-

ne hazırlıklanna başlarken ıehre yeni bir 

kardinal da tayin edilmi~tir. Fakat yeni 
kardinalin bu huauıta ne karar vereceği 
henüz malum değildir. 

Alman milli takımı Bulgar milli 
• 

takımını futbolda 3 - 1 mağlup ettı 
Avrupa Lik maçlarının son hafta neticeleri 

Sofya (A.A) - Yunan futbol oahasın. 
da 18000 seyirci önünde Bulgar milli fut
bol takımı ile karşılaşmış olan Alınan 
milli takımı 3/1 galip gelmiştir. 

ATLETIZM 
Berlin (A.A) - Yapılan sıhhl bir mu

ayene neücesinde Dara Ratjen'in kadın 
atletizm müsabakalarına iştirak edemiye
ceği anlaşılmıştır. Birinci devreyi 1/1 beraberlikle bitiren 

bu karşılaşmanın ikinci devresinde ağır 
basan Almanlar maçın sonlarına doğru 
iki gol daha yapmışlardır. 

Almanya, hafif atletizm federasyonu 
delaletiyle enternasyonal atletizm fed ... 
rasyonuna müracaat eden Almanya Ra
tijenin tesis etmiş olduğu dünya rekoru
nun tanınmamasını talep etmiştir. 

Bulgarların şeref golünü Angelof at
mıştır. 

INGlLTEREDE 
Londra (A.A) - Llk maçlarının bu 

haftaki neticeleri şunlardır: 

Almanya spor işleri şefi bu gibi badi· 
selerin bir daha tekerrür etmemesi için 

kat'i ve mutlak tedbirler alınmıştır. Ka
dınlar arasında yüksek atlama dünya re
koru ikisi de 1,65 metre atlamaya mu
vaffak olmuş olan Amerikalı bayan Di
rikson ile Şileydedir. 

j Aston Villa - Portsmut 
Bolton Vanderers - Midlesburg 

il Kari ton Atletik - Birmingbam 
Çelzea - Stoke Siti 

j Derbi Kunti • Blkpol 

1 

Everton • Llverpol 
Griınsbi Tovn • Brendford 
Unaytid Sili - Layçester Siti 
Preston Northend - Mançester Unay-

2-0 
4-1 

Avrupa yüksek atlama rekorlaıı, Kon~ 

tes Solins Vünsdorf olimpiyat galibi Ma· 
car lbelya Sak ve Hollanda fampiyonu 

S-2 Van Balenıdedir. Bu bayanların dördü 
de Viyanada 1.64 atlamıılardır. 

1-1 
2-1 
2-1 

0-0 

tid 1-1 COREŞ: 

Sunderland • Arsenal 0-0 Stoklıolm, 3 (A.A) - Macariatan, 
Volverhampton • Hudersfild S-0 Almanya, laveç ve Birleeilr. Amerika oer-
ŞlMAL MEMLEKEn.ERt KUP ASI beat ııüref ekipleri aruında yapılan tur· 

Stokholm (A.A) _İsveç, Norveç, Da- nuvada Macariotanla kartılapn laveç 
ninıarka ve Finlandiya arasında, fimal ekibi ~/ 1 ıalip gelmittir. 
memleketleri kupası için yapılan turnu- Neticeler ıunlardır : 
vada kupayı Norveç milli takımı kazan.. '6 kiloda : Zombori, Macaristan, T u· 
~ır. veson, ~veç, 3/0 

Puan itibarivle vaziyet şundan ibaret- 61 lr.ıloda : Peraon clıveç> Tot cMa· 
tir: - canı 2/ 1 pu. 

Norveç 9 puvan 
Danimarka 7puvan 
lsveç 6 puvan 
Finlandiya 2 puvan al:mı~tır . 

66 lr.iloda ı Joıon clıveç> Ferenc 
cMacan> 3/0 

72 kiloda : Veıtergren ela.> Sovari 
cMacan ı 13/0 

Son karşılaşma pazar günü Iaveçle bu
rada yapılmış ve Norveç ınilll takımı 

79 lr.iloda : J onaon clı.> Rihecki> 
cMacan 9 .40 tutla 

87 kiloda ı Kadiye clı.> Taranyiyl 
tutla. 

3/2 galip gelmiştir. 

ISVIÇREDE 
•! 

Almanya • Birleıik Amerika karııl!IJ-
Bem (A.A) - Bu haftaki lik maçla-

maıı : 
nnın neticeleri §unlardır: 
Grashoppers • SeTVet 
F. C. Blıal - F. C. Blel 
F.C. Luzern - Nordştem Bal 
Greşen - Y ung Fellovs 
Lozan spor - Lugano 
F. C. Şodöfon - Yung Boys 

ITALYADA 

Amerikalıların 4/3 galibiyetiyle bit• 
2-l miıtlr. 
0-0 Neticeler ıunlardır ı 
2·1 '6 kilo ı Daniel cB.A.• Fiıerl cAl-
2-2 man> 3 /0 puanla. 
l-1 61 kilo : Millard cB.A.• Şmitı cAl-
2-1 man>1 3/0 

66 kilo : Vaykard <AlmanH ııakat 
Roma (A.A) - Lik maçlarının bu haf

taki neticeleri şunlardır: 
olan Henaonla tututmuı ve yenmiftir. 

72 kilo : Eri cAlmanya> Jakobl 3/0 
Livorno - Bolonya 
F. C. Bari - Lazio Roma 
Genova 93 - Nokara 
Ambrosiana - Milano 
F. C. Napoli - Sampierdarena 
A. S. Roma - Yüventili 
F. C. Modena - Trleste 
F. C. Torino • F. C. Lukh 

3-1 puanla yenmittir. 
2-1 79 kilo : Kravford cB.A.> Şef eri 
3-1 «Almanya> 2/ l 
1-0 8 7 kilo ı Hare! cB.A.> Engel hardı 
0-0 «Almanya> l O da. 45 saniyede tuıla. 
1-0 Afırda ı Bümer cAlmanya> Guatav· 
1-0 oon cB.A.> yı 6 da. 45 ıaniyede tutla 
l>-1 :renmiftir. 

TENiS 

Paris, 3 (A.A) - Fransa tenİI 
deraayonu reisi dünya leni.ine ait 
derece listesi neıretmiftir. Bu liate)'• 
re : 

l - Donald Budge cB.A.> 
2 - Bromviç cAvusturalyu 
3 - Rige cBi. A.> 
4 - H. V. Oıton clnııiltere> 

5 - Cist cAvuıturalyn 
6 - C. Mako cB. A.> 
7 - Vud cB. A> 
8 - J. Hund cB.A.> 
9 - Mençel cAlmanya> 

10 - Puncec cYugoslayya> 

KADINLAR ARASINDA ı 

l - Helen Modi • Vilı cB.A• 
2 - Hilde Sperling cDanimarlr.•• 
3 - Marble cB. A.> 
4 - H. Jakobı cB.A.> 
5 - S. Fabyan cB. A.> 
6 - ]. Jedrezejovılr.a clehisıan> 
7 - D. Bundi cB.A.> 
8 - Matyö cFranaa> 
9 - N. Vinne <Avuaturalyn 

1 O - M. Llumb clngiltere> 
BiSiKLET: 
Roma, 3 (A.A) - Amatllrlere ...... 

ıu. olmak üzere Komo .. Roma a 
yapılan etaplı biailr.let y&rlfl aona .~ 
tir. Müsabakaya girmit olan 60 b~I 
çiden yalnız 48 i yantı bitirebilmlttlr 
Neticeler ıunlardır : 

Perugia • Roma etabı 220 kilonı•ıı' 
1 - Ricci 6 saat 25 da. 47 ııanly•· 
2 - Centite 6 saat 25 da. 53 aanl1' 
3 - Dragoman 6 aaat 26 da. 28 ~ 
4 - Ronkoni 6 ıaat 26 da. 50 oaoi!' 
5 - Bertolr.ko 6 ıaat 29 da 35 ... 
Umumt taınif neticeıinde ı 

1 - Centile cltalyan> 28 saat 32 el> 
4 saniye. 

1 
2 - Ronlr.oni cltalyan> 28 oaat j. 

da. 5 S •aniye. 

3 - Lunardon ile Zuppa cltalyoll1 

28 saat 36 da. 5 5 ııaniye. 
4 - lrgag cAlmanya> 28 saat 38 .l• 

69 saniye. 
BOKS: 

ALMANYA • MACARtSTAN 
Budapeıte, 3 (A.A) - Alman aııı•' 

tör bolr.s ekibi Macar milli ekibini ı•' 
Üç katagori müstesna 10/6 puanla nı•I" 
lup etmittir. 

Kopenhag, 3 (A.A) - Danima~,l 
yüzücü bayan Ragnhild Hveger eliıı.I' 
bulundurmakta olduğu on iki dünya '' 
koruna bir rekor daha ilave etmiftir. 

Danimarkalı genç kız 300 yardalıl 
serbest yüzmeyi 3 dair.ika 6 saniyede )ı!
tirmi§tir . 

• Tarihi macera Demir Maske 
ıı ve esrar romanı 

-24-

Fransa tarihinin 
kördüğüm noktası 

Scnt östaş civarında. madam Davit 
adında çamaşırcı bir kadının evinde .. 

- Tamam .. Şu halde mutabıkız.. Oç 
gün sonra fiir Skarronun dul karısının 

nezdinde toplanacağız .. 

Bu sırada odanın kapaı açıldı ve Su
zan ile baş rahibe T erez içeri girdiler. 

Loren, Rohan, Montespan ve Suvan .. 

son on1ara doğru tevect..üh ettik1cri için 
pençcrcnin dışına ıarılmı' ve biraz ev
velki sözlerini dışarıdan tamamen dinle .. 

mi, olan bir gölgenin bahçeye atladığını 
ve: 

- Sent Östas civannda madam Da .. 

-

bir kin okunuyordu. 
Doğruca Şövalyeye yürüdü. Sert bir 

•esle: 
- Mösyö dö Loren.. dedi. Senmar· 

aın buraya gelmesinin sebebinin ıöyledi

ğiniz gibi Suzan için olduğu doğru mu· 
dur} 

- Evet .. Sir .. 

- Demek on dördüncü Lui Mat· 
mazel Brevanı metres y&pmak istiyor) 

- Evet .. Sir .. 

- Ben .. Şimdiye kadar ona karıı sa· 
dece bir nefret hissi besliyordum. Fakat 
bugün artık büyük bir kinim var. Tahtı-

vidin evi .. tamam .. Bu sefer artık kurtu- mı, adımı ve hüriyctimi gaapettikten ıon· 
hımaz1ar.. ra eğer elini ıevgime ve sevgilime uzat

Diye mırıldanarak kaybolduğunu gö- mı~ olursa.... Allahın büyük adına 
rememi~lerdi. kasem ederim ki onu bir i.n bile yaşat .. 

M k. b d S k I marn .. öldürürüm .. ar 12 u sıra a uzanın o una gir-
mi.ş ve Sör T ereze hitaben: -Sabrediniz sizi yemin ile temin ede .. 

- Muhterem madam .. demişti .. Lüt· 
rim ki üç gün aonra matmazel Brevanı 
majestelerinizin aşkına hala aynı kıymet· 
te )iyık bir vaziyette ıize teslim edece-

fC"n manastırın kapısına .. arabama kadar 
bize refakat etmek zahmetinde bulun-

b ık ğim. 
manızı rica "deceğim. Bu ricam, e i 

Peki.. Söylenen sözlerin hepsini 
duydum. Gerek Suzanın ve gerekse be.-

t"krar mÖ!yÖ Senmarsa ra.stgelirsek biz.i 
himaye etmeniz içindir. 

- Memnuniyetle madam .. 

Onlar odadan çıktıktan sonra Şövalye 
dö Loren derhal gizli kapının yayını ha· 
rekete getirdi ve aeslendi: 

nim için yaptığınız asil ve i.licenap hare

ketleri biliyorum .. Kendimi ve hayatımı 
artık tamamen ıize teslim edebilirim. 
Söyleyiniz .. Ne yapmak Jô.zım} 

- Sir.. Bu üç gün müddet için ma· 
- Sir .. Sir .. geliniz .. Çabuk geliniz. jeıtenizin bendehanede misafir kalmanı· 
Monsenyör Lui eşikte belirdi. 

Yüzü sararmıştı .. 
za müsaadenizi rica edeceğim. Kontes 
dö Suvanaon, arkadaşlannızdan yaralı 

. 

Nakleden 
Kemaleddin Şükrü Orbay 

Mösyö dö Roban da diğer ilr.i arkadatı· 
nızla metgu) olacak .. 

Monsenyör Lui lvona yaklaıtı. 
- Demek ayrılacağız küçük hemtire 

dedi. 
Jvon, Luinin kavrıyamadığı derin bir 

hüzün içinde boynunu büktü: 

- Madam ki aen de razı oluyorsun .. 
O halde peki .. 

Bcı dakika sonra Monsenyör Lui, Fa

ribol ve Mistufle, manastırın bahçe kar 
pısından, buraya girdikleri kapıdan, kim~ 
ıeye görünmeden eokağa çıkmıolardı. 

Sokakta onları Roban ve Loren bek-
Evet .. Monsenyör, öyle lazım.. liyordu. 

Balc.ı,lannda hem ıstırap hem de derin olanın himaye ve tedaviaini üzerine aldı. dedi. Rohan. kendi atını monsen,yÖr Luiye 

doğru verdi. O da arkada,lannın elle· 
rini •ıkh. 

- Oç gün sonra hepinizi Luvr eara-

yında bekliyorum. 
Diyerek veda etti. 
F aribol ve Mistufle cevap verdiler: 

- Bize itimat ediniz. Oç gün sonra 
Luvra geleceğiz. 

vııı 

BiR ŞAiRiN DUL KARiSi 

tımdan bıktım usandım artık.. Sabah'' 
tafağından aktamın karanlığına kad,ı 
durma .. dinlenme boyuna çamafır yılı:•' 
Artık illellah .. Bunaldım .. Biraz hav• ,J· 
mak için kendimi kapı önüne dar aıuıı" 
Ama ıiz benim gibi deiilıiniz. Halb•~1 

aiz, bakkal dükkinınızın içinde rahat ti' 
hat yaııyorsunuz. 

- Hiç te öyle değil .. O kadar uğrııt' 
didin.. Çabala.. yine ele avuca biıf'I 

Sent Östaş kiliu.sı civarında. dar, kal- geçmiyor .. 

dırımaız ve çamurlu bir ıokaktayız.. - Ama yaptınız ha .. Şimdi para 1'1' 

Bu sokak, vaz!yeti iti~ariy)~ fakirler, I zanmadığınızı mı söyliyecekıiniz. Halb~ 
yoksullarla meskun oldugunu ılk nazar- J ki ben bir günden öbür güne tek bir _,.J1 
da insana öğretiyor. tim bile arlıramayorum. 

Vakıt akşama yakın.. - Kabahat sızın.. O kadar merh•' 
Kilisanın saati dördü vuruyor .. Evler- metli .. Yumu,ak kalpli olmayın .. 

den birinin kapısı önüne kolları sıvah, " 
- Bunu ne maksatla aöyliyor•" 

yamalı etekliğinin üzerine k18a bir blüz 
komıum.} 

geymiş ihtiyarca bir kadın çıktı. 

Ellerini kalçalanna dayıyarak derin 

bir nefes aldı. 
- Ooof.. dedi. içeride az daha bo

ğuluyordum. 

-Madam David .. Hava soğuk .. Nez· 
leye yakalanacakaınaz .. 

Kadın, yanıba§ından gelen bu sese 
doğru başını çevirdi. 

- O .. Siz misiniz madam Grelü .. de
di.. Bonsuvar .. 

Evin yanıbaıındaki bakkal dükkanı· 

nın önüne tıkmı§ ve saplı bir ıüpürgeye 

dayanmıt olan madam Grelü de madam 
David yaıında ihtiyar bir kadındı. 

- Ah madam Krelü.. dedi. Haya-

-BiTMEDi...--

Mektep kitaplar• 
Bu ıene Kültür Bakanlıiiıl'.11~ 

baıdırtmıf olduğu bütün mekteP 
kitapları Hisar önünde: 

Ege kitap 
evinde 

SATILMAKTADIR
6 1-26 (2985) s. 
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Kcidın işi değil! 
' Kimse farkına varmadan a'kşam çayı 

Yavaı yavaı bir aile meclisine tahavvül 
etti. Şen ve ıişman Leva amca alaka ile 
•ordu: 

-;alı,acak olursa .. 
Serafima Spiridovna, Nikolayın 

zünü keserek: 
sö-

- Müsaade et, Nikolay, dedi, kimya-
- Dernindenheri soracağım, fakat kerlik deyip geçmeyin. Benim tanıdı

fıraat bulamıyorum. Kuzum sizin Nataşa ğım bir kızcağız var.. Yavrucak henüz 
berede> Görünürlerde yok} 9 yaşında.. Geçenlerde entarilerinden 

Evin sahihi, Klodiya Vasilyevna, elini birini boyatmak üzere kimyevi bir bo-
eallıyarak: yahaneye girmiş.. Fena bir kimyevi ko-

- Hiç ıor:nayın, dedi, derdimiz hü- kudan mıdır, nedir, kızcağızı bir hınçkı
YÜlc.. Natap bugiinlerde mektebini bi- nktır tutmuş .. Hınçkırda hınçkır .. Koca-
tirdi. sı, biraz su iç geçer demiş .. 

- Liseyi mi> Leva amca ellerini kaldırarak: 
- Evet Liseyi .. Şimdi kızcağızın der• - Bütün bunları anladık ama, Sera-

di büyük .. Mesele ıu lci: Ne ben, ne de fima, fakat şu Nataşayı nereye yerle§tir
babası, şimdi kızı nereye, hangi mektebe sek} 

Vereceğimizi bir türlü kararla,tıramıyo· _ AcaLa onu ziraatçi yapsak nasıl 
ruz. Aksi gibi kız da hu sene birincilikle olur} 

mektepten çıktı. Binaenaleyh imtihana - O rica ederim, kimyevi gübrelerle 
falan lüzum kalmadan istedigıv· mektebe 
rıirrnek hakkını haiz.. Yani sizin anlıya· 
cağmız, ıimdi Nataşa için büyük kapılar 
açık.. 

Leva amca düşünceli bir eda ile: 
- Evet, diye söylendi, hakikaten hu

aiinün gençleri önünde her kapı açıktır. 
Klavdiya Vasilyevna, bir daha elini 

talladı ve ağlar gibi. bir sesle: 
- işte felaket burada ya, dedi. Ya 

kızcağız kendine eyi bir kapı seçemez· 
ae> 

Ailesini korkutmak ve hayrete düşür
mek hususunda fevkalade usta olan ai
lenJn müşterek yeğeni Nikolay gözlerini 
açarak: 

- Bence, dedi, Nataşa tayyareci ol
malıdır. Valı:ıl biraz tehlikeli bir mes· 
lektir ama, fevkalade caziptir. 

uğraşmak kadın işi mi ya~ 

- Aman rica ederim Adelaid hala, 
kimyevi gübrelerin hepsi de aynı de· 
ğildir ki .. Mesela bunların zehirli olanları 
var. 

- Aman Nikolay. sen de .. Hep İşin 
alayındasın 1 Kuzum Klovdiya, st-n kı

zında şu veya bu mesleğe karşl heı han
gi bir temayül görmiyor musun) M~sela 
güzel sanatlara karşı> 

- Nataşada mı> Bilmem ki ne di
yeyim.} Mese1a elleriyle hareketler ya
parak eyi şiir okur .. 

- Gördün mü işte.. Onu artis~ ya
parız.. Hem de tam kadın işi .. Artistli
ğin içinde esasen kadınlık mündemiç· 
tir. 

Nikolıı.y gene kendini tutamadı: 

YENi ASIR 

[:e0Rs~1' GÜZEL 
OZOM 

2026 Alyoti bi. 9 
1469 Ali Bayrak 9 75 
1440 A. R. Ozümcü 8 25 
1 2 48 inhisar ida. 6 7 5 
1039 K. Taner 7 50 
714 Y. ı. Talat 9 
65 2 l. üzüm T. Şi. 9 
591 j. Taranto Mah. 8 25 
S8S j. Kohen 1 75 
501 Paterson 9 50 
3 75 S. Celardin 7 25 
291 M. Beşikçi 1 O 
286 Ş. Remzi 9 50 
29S Ş. Riza ha. 1 O 
2 19 Akseki bank. 9 
2 12 Esnaf bankası 11 7 5 
186 K. Akyiğit 7 SO 
1 1 3 A. F CJçi 1 O 7 5 
76 D. Arditi 9 25 
58 M. H. Nazlı 14 50 
50 S. Erkin 11 25 
50 jiro ve şü. 
3J N. üzümcü 
1 6 Hilmi Uyar 
1 3 L. Galemidi 
5 A. Mayda 

12545 Yekun 
3 1 1082 Dünkü yekun 
323627 Umumi yekun 

tNCIR 

11 
7 

11 
8 50 

11 

265 Ş. Remzi 1 O 12S 
237 M. H. Nazlı 11 75 
139 5. Riza Ha. 
131 Esnaf bank 

1 75 
1 7S 
8 50 

.. 

14 50 
16 75 
16 50 

7 75 
12 75 
12 50 
18 
14 25 
17 
13 50 
6 25 

10 75 
12 25 
12 
10 25 
16 25 
9 

16 25 
17 
17 
14 2S 
11 
12 50 
il 
8 50 

11 

10 125 
11 75 
11 
8 50 
9 

ŞAPKA 
Meraklılarına: 

VIYArtANIN MEŞHUR 

P 1 Ve C. HABiG 
Marka Şapkaların en 

son modellerl gelml,tlr. 

Taklidlerinden sakınmak için şu 
resimdeki markaya dikkat 

SATIŞ lLANI 
tZMtR SULH HUKUK MAH-1 2 4 Ben Mayor 

1 1 1 F. Solari 12 13 50 KEMEStNDEN : 
lO B. Faranciyo 1 62S 7 62S Hesna Naciye ve Vasfiye, ömer, 
13 E. R. Roditi 9 SO 13 Hasan ve Lütfinin fayİan ve irsen 

1090 Yek un mutasarrıf olduktan Karfıyaka Alay 
82 189 Dünkü yekun beyde Galibiyet ıokağmda kiin 4 
83279 Umumi yekun numaratajlı üç odalı ve bir mikdar 
. 6/10/938 üzüm piyasa fiatleri : :tlavhyı ve mutbahı havi 400 lira 

No. 7 9 50 kıymeti muhammeneli evin 8/11/ 
Yaşlı olmasına rağmen ken'dini be

lendirmek illetinden bir türlü kurtula
rnıyan Adelaid hali ufacık ayQasına bir 
göz attıktan sonra: 

No. 
8 • 1 O 938 tarihine müsadif sah gÜnÜ saat 

- Bana sorarsanız yegane kıymetli No. 9 1 O 75 15 le tzmir sulh hukuk mahkemesi 
artist-sirk artistidir. Mesela benim tanıdı- No. 1 O 12 25 ıalonunda satıfl yapılacaktır. Bu 

- Uçmak, eledi, kadın işi değildir. 
Her hadiseyi büyütmek ve fecaatini 

artırmak hastalığına müptela olan Ade
laid halanın ablası Serafima Spiridovna: 

ğım bir şirk artisti var ki aslanları yıldırt- No. 1 1 16 75 arthrmada tahmin olunan bedelin 
makla şöhret kazanmıştır. cHinli> ismin- -------_..,...-------- yuz·· de yetmı"• beaı· nı"sbetın' de bedel . ..........................••......•..• ,. ~ 

deki diş macuniyle her gün aslanlarının •• : 
1 

R A D y Q :.· verildiği surette talibine ihalesi ya-
dişlerini fırçalar. • • pılacak, aksi takdirde satı§ on bcı 

- Yalan söyleme Nikolayl Bakın : ................. ••••••••••••••••1•111•: ~n daha uzatılarak ikinci arttırma-
ben size bir artistin hikayesini anlatayım ANKARA HADYOSU: ~ 24/ 11 /938 per,embe günü ıaat 

- Daha geçenlerde, dedi, tanıdığım da.. 7 Birinciteşrin 19 38 Cuma programı IS te yine dairemizde yapılacaktır .• 
Lir tayyareci düıtü de, parça par~ ol- - Ahbabınız değil mi, Serafima ha- (Öğle n.eş~~atı tecrübe mahiyetinde ola- Gayri menkul üzerinde hak talebin-
'du. la'\ rak yenı sıudyoda yapılacaktır,) ..ı_ L l l lJ . d ki .. 

' • • l9C.10U unan ar e enn e resmı ve-Alaycı Nikolay, kadıncağızın sözünü Öğle neşriyatı: "ki • •ı:_ b" likt · · .. • • d 
k-·ere'- ~ - Ne? Hayır benim ahpahım <!eğil.. S ~ Al k ..... 

1 1: ıaı en ue ır e yınnı gun ıçın e 
._ &. . aat 12 .;ı0-13.00 ıte atur a P aa. el • • •• ti • lizımdır 

_ Hala, dedi. bu han-" tanıdık tay- Fakat ahbaplarımın ahbabı .. İşte ahbap- . l .3 OO 13 15 h b 
1 

, f 
3 

f 
5 

auemıze muracaa erı . 
o• larımın ahbabı olan bu artist, bi}- gün nqcıyatı, · • - · a er er, · • Akai takdin:le haklarında tapu sicili 

Yare~n ahbaplarımın evinde bir .oda kiralamış.. l 4.00 te karııılç plak neıriyatı. malum obnadıkça pnylqmadan ha-
- Canım Nikolay, sözümü kesme, Akşam neııriyatı: r,iç kalacaklardır. 

tayyareci ha§ka, benim tanıdığım baş- Bu artist sessiz, sadasız, kt;ndi halinde Saat 18.30-19.1 S te plak neşriyatı, c 

ka. Ben bunları birbirine karıştırdım. bir adamcağızmıs .. Gelmiş odasına yer· 19.15-20.00 de türk musikisi ve halk Şartname 18/10/938 tarihinden 
Yani •unu demek İstiyorum ki, bana bu- leşmiş .. Iliç gürültü, patırtı yapmazmış. şarkılan, (Hikmet Riza), 20.00-20.10 it~~en herkesin görebilmesi için 

y • •"Ir.t • nkul.. saf d nu anlatan bir tanıdığımdır. Onların say- Yalnız arasıra flüt çalarmış .. Bir gece da saat ayarı ve arapça neşriyat, 20. I O- .... • a ve gayn me un ev ı a 
fiyeleri civarında bir tayyare meydanı saat 3 raddelerinde ahbaplarımın odala- 20.1 S te haberler, 20.1 S-21.00 de türk !~amede ya~ılı?ır· Müzayedey~ 
\rarmıı ta tanıdığım, bir tayyarenin düş- rını çalarak: <Affedersiniz, demiş, sakın musikisi ve halk şarkıları ( Mu~affer tlkar iŞ~ etme~ 11~.ıydenleedr . ~ym~b 
tüğUnügörmüş .. Zavallı tayyareci dehe- sizin odaya bir yılan girmiş olmasın> v~ Müzeyyen Senar), 21.00-21.15 ço· ~ b . ~enen~ı~·e Y 1 ~~ur 
n{iz pek gençmiş 1 Ancak 5 3 yaşınday· Çünkü benim yılanlarımdan bir tanesi cuk esirgeme kurumu namına konferans, nbankıs etin e .pey ~b çesı veyal ~ılA 1 ır 

h 1 k a temınatı ı raz etme erı azmı-rtu§.. kayıp tu ev sahipleri büyük bir deh· ( Dr. Muzaffer Sezer • Kadın asta ı • d 
- O, maşaallah, hu senin tayyareci, şet içinde: cNe yılanı, nasıl yılan> diye lan mütehassısı), Mevzuu {rahim kanse• ır. 

haldkaten pelc gençmİ§, hala> sormuşlnr. Sizde yılanın İ§İ ne» Bir de ri), 21.15-22.00 de stüdyo salon orkest- Gayri menkulün vergi vesair ka-
- Canım genç olan tayyareci değil, ne baksınlar: Karyolalarının altında ko- rası, 22.00-22.15 te haberler ve hava nuni mükellefiyetleri sabcılara ve 

lc.onışum .. Gene yanlış söyledim .. Ney- caman bir yılan durmıyor mu) Hem alel- raporu, 22.15 te yarınki program ve son yüzde iki buçuk delliliye ve ferağ 
ae •• Adamcağızı hastaneye götürmütler. ade yılan olsa bir şey değil .. Bir boğa lST ANBUL RADYOSU: liarçlan alıcıya ait olup ihale bedeli 
Yalnız kulağını on dört yerinden dikmiş- yılanı .. 1 Iatta boğa yılanı da değil, bir J\kşam neşriyatı: defaten ve pe,inen ödenecektir. 

Si 
BiR 
VRi 

SAYFA: '1 

---
DiŞi 

SiNEK 

-~ 

Müaait bir yerele 4 ayda 5 milyar ıivrİlinek meydana getirir. "(Jo-
zef Tiyen, Paskal Zukkarelli). • _ 
VATANDAŞ, gıdası kan olan bu beli tufanından korun .. Hıç kiy-

-t vdmy~ s·ı·i T ii A 
Parazitlerini atılar. Bu parazitler de anaları gibi mütemadiyen çiftle
terek hesap kaidelerinin tophyamıyacağı bir niabette çoğalırlar.. Bu 
korkunç üreme neticesi kanın en hayati loımı olan kırmızı yuvarla
cıklan mabv ve harap olur ve sıbna meydan alır. 

OGENi B N • 
ı 

Drajeleri sıtmadan korunmak ve kurtulmak için 
kanı temizleyip çoialtır, kırmızı kürecikleri iutbnr, adale ve sinirleri 
kuvvetlendirir, iftibayı açar, dermansızlığı giderir. Sıbna parazitleri
ni öldürür. Tali olarak belgevıekliği ve ademi iktidarda büyük fayda
lar temin eder. Sıtmanın bütün tdrilJerinde tifa temin eden bu yüksek 
tesirli ilaç her eczanede bulunur .. 

Emlak ve eytam bankasjn-
dan: 
1 - Bankamizin Ankara Merkeziyle latanbul ve lzmir §Ubelerin

de istihdam edilmek üzere lüzumu kadar memur namzedi alına
caktır. 

2 - Bu vazifelere tayin edilmek iıtiyenlerin ili mektep veya en 
az lise mezunu olmaları, otuz Yatını tecavüz etmemi§, Askerlik hiz
metlerini ifa ve ikmal etmi§ bulun.malan p.rttır. 

3 - isteklilerin, Bankamız memurlar talimatnamesi dahilüı:de tev
di edecekleri evrak ve vesaikin nev'i ve mahiyetlerini, kabul için la
zım olan diğer hususab öğrenmek ve bu evrak ve vesaiki tevdi etmek 
üzere azami 17 teırinievvel 938 tarihine kadar Ankara Emlik ve 
Eytam bankası merkezinde zat i§leri aervisine, İstanbul ve lzmir §U· 

belerimiz müdürlüklerine müracaat eylemeleri lazımdır. 
3679 (2933) 

Emlak ve ey tanı bankasın-
dan: 
1 - Banka~ız Ankara Merkezile lstanbul ve lzmir §Ubelerinde 

istihdam edilmek üzere lüzumu kadar ıigorta ve Arıiv memuru alına
caktır. 

2 - Bu vazifelere tayin edilmek isti yenlerin Ali mektep veya en 
az Lise mezunu olmaları otuz yqını tecavüz etmemiı aıkerlik hizmet
lerini ifa ve ikmal ebnİ§ ve sigorta ve Ar,iv iflerinde bulunmuı olma
ları fartbr. 

3 - isteklilerin bankamız memurlar talimatnamesi dahilinde tevdi 
edecekleri evrak ve vesaikin nevi ve mahiyetlerini kabul için li.zım 
olan diğer husuaatı öğrenmek ve bu evrak ve vesaiki tevdi etmek üze
re 17 T qrinievvel 1938 tarihine kadar Ankarada Emlak ve Eytam 
bankası merkezinde Zat itleri servisine, lıtanbul ve İzmir tubelerimiz 
müdürlüklerine müracaat eylemeleri lizımdır. 3680 (2934) 

ler .. lıte tayyareciliğin sonu hudur. engerek yılanı .. Hatta engerek yılanı da Saat 18. 30 da dans musikisi (plak), ihaleyi müteakip mÜ§teri ihale 
Leva amca biraz dülJÜndükten sonra: değil.. 19.00 da konferans: Selim Sırrı Tarcan, bedelini v~ediği veya veremed~~i IZMIR SULH HUKUK MAH-
- Peki, dedi, ıu halde Nata~ayı han- - Hala, rica ederim. Bırakın şu yılan 19.30 dn karışık musiki (plak), 19.S5 su!.ette gayrı menkul tekrar 15 ~ KEMESINDEN: Bir muhasip 

gi mesleğe vermeli) hikayesini .. Biz şimdi yılandan değil, te honın haberleri, 20.00 de saat ayarı, muddetle arttırmaya konulup talıbı- d 
Na taşanın annesi içini çekerek: fakat Nataşadan bahsediyoruz. Acaba Vedia Riza Ve arkadaşları tarafından ne ihalesi yapılacak arada tahakkuk lzmir Kar,ıyakada istuyon ca • aran) yor 

B·ı 1
-· d" ·· 1 d" A b ..... k ıl 1 türk musikisi ve halk •arkıları, 20.40 ta edecek ihale farkı hiç bir gu'"na hük- deainde Hariciye vekili Tevfik . . . 

- ı mem &.1, ıye soy en ı.. ca a onu ogretmen yapsa nas o ur} y me h t k im '-- !L_• • if Rüttü Araa baneıinde oturan mü- Usulü defterı bılır genç bir mu-ilı:tısatçı yapsak nasıl olur) Tehlikesiz _ öğretmenlik le kadın işi değil lci .. ajans haberleri, 20.47 de Ömer Riza ace a a.ıuızın vecweaını a R Se h "b "h . d F • 
bir if.. Doğrul tarafından arapça söylev, 2 1.00 etmiyen müşteriden tahail oluna- teveffa ept anaaı bayan rvet ası e ı tıyaç .. var ır. . evzı ~ap 

- Ne?. öğretmenlik kadın işi mi de saat ayan, 21.30 da Saadet ve arka· caktır. ile muhaaebei huıuıiye vekili Şe- Bulvannda Guzel lzmır naklıyab 
- Fakat iktısatçılık kadın işi değil değil) Rica ederimi. D A • • f K"' dak" d · ·n umumiye ,irketine müracaat. 

iti. daıları tarafından türk musikisi ve halk aha fazla malumat almak ısti- re azım arasın ı ava ıçı 
- l layır, değil.. Vakıa eskiden mu- şarkıları, 22. 1 O da hava raporu, 22.13 yenler dairemizin 938/2389 aayıh M. aleyhaya 3/9/938 ve 30/9/938 (1-3) (2919) Nikolay atıldı: 

- Neden kadın işi değilmiş>.. Ku
tupta ve yahut bir denizaltı gemisinde 
ckonomiııtlik yaparsa, o bqka .• 

Screfima Sipiridovna kulaklannı tıka
>'araJc:: 

- Aman rica ederim Nikolay hağır
tna, dedi. Benim ekonomist bir ahbabun 
"ar.. Adamcağıza bilmem ne hakkında 
bir pt· · · · · ) an tertip elmesını emretmış er .. 
Adamcağız uzun uğraşmalardan sonra 
bir Plan tertip etmiş.. Fakat gel gelelim 
hca~::t!l iki milyon rublelik bir yanlışlık 
>'apını, .. Şimdi bu iki milyon rubleyi he
tifin maaşından kesmesinler mi? 

Orada hazır bulunanlar gülümsiyerek 
~c inanmamazlıkla birbirlerine. baktılar. 
•lnız Nikolay büyük bir heyecanla: 

8 
.. - O.. Herif yaşadı desenize, diye 
0
Ylendi .. En aşağı üçyüz sene borç ödi-

>'ecek T b'" b ··d· b"I · · · .. .. a ıı orcunu o ıye ı mesı ıçın '1ç •• 
Yuz sene muntazaman ona maaş ve· 

tccekl Ad fil er.. amcağızın ayda 5 00 ruble 
S;ı{;ını Farzedelim .. Kendisinden yüzde 
~en fazla kesilemiyeceğine göre. 

va nmca öfkeli bir sesle: 

A - Bırak ŞU manasız hesaplan, dedi .. 

icaba Nataı1ay1 kimyaker yapsak nasıl 
o Ur} 

allimlik kadın i•iydi .. f .. kat •imdi bir ka· D l" ' K a l · l ilin tarihler"nd d eti"ye yazıldıgwı ---------------y .. " te arütta un musiki heyeti: Fahri o· osyasına müracaat erı üzumu "' ı e av 
nş çocukların her şeyi bildikleri şu de· puz ve arkada§lan tarafından, 22.50 de olunur. halde arandığı yerde bulunamadı- tzMtR tKlNCl HUKUK MAH-
virde öğretmenlik icadın işi değildir. son haberler ve ertesi gÜnÜn programı, 3682 (2932) ~dan ikametgahı meçhul bulım- KEMESlNDEN : 

Aile efradı hararetli hararetli konu· ....,....-----------'----- doğundan ilanen gıyap kararı teb- tzmirde Namazgilıta Ali reiı ao-
şurlarken lcapı açıldı. içeriye Nataşa gir- IZMIR KADASTRO KOMIS- IZMIR 2 iNCi iCRA MEMUR- liğ edilmesine mahkemece karar kağmda 21 numarah evde oturan ve 
di. Odadakilerin hepsi hemen hemen hep YONUNDA.ri: LUöUNDAN: verilmit ve muhakeme de 19/10/ PC4temalcılar bqında lOl numara-
bir ağızdan: Güzelyalada Mııırlı caddeıinde latanbul Sultan Ahmet ceza 938 tarihine müsadif çarpmba la kahvede Hal;l Kuralın kansı ayni 

_ Ha, işte Nataşa geldi, diye haykır- 216 numarataih kirgir bir ev ha- evinde mahkum Halit pa,a oğlu günü ıaat 10 a bırakılmıt oldu- evde ukim ik firar ederek ika 
dılar. Biz iki saattir onun hakkında çene ziran 320 tarihli tapu kaydile tab' • Rifat tarafına. ğundan ve yevmi mezkUrde gerek t :;: h le;.ed. leyh · • 
patlatıyoruz.. Badak°: Dimitri kdızıkMari!an~.ndır. l:ımirin Tepecik maballeai Hal- aaaleten ve gerek vekaleten bu-h mg_e gS taı mJikeçdu ıyedaa -~-:aç-I 

u ımae ve ne e anunı mumea- k d • . B . b b _ kd. d b" d h ı · avaamın va an;wı - Natap, gel seni öpeyim.. T la .1A I _ k apınar a zemını ayazıt a a lunmadıgınız ta ır e ır a a suret• le da ef • üddeialeyh· 
- Nata§a, çabuk söyle, ne olmak is-

1
d

1 1
' yapı n .. ı an arla rbagmen a- vakfından 1000 de 100 para mu- mahkemeye kabul olunmıyacağı- ik ıyt i.hınv ıyeredesı moldnau bilinın 

aatroya muracaat a · eyanname k 
1
.. 'IA 1 ame g m n e - • 

tiyorsun} Hangi mektebe girmeğe niye- • k d' . . kim ataalı kule ve bahçe araa ve ba- nız uzumu ı an o unur. ec1·-· d k . l "ad edilm" 
tin var> dvermledm~f, enb~lıdı~ın . v.e nerye- iın onalh payında iki payı üzerine 3683 (2928) mab ıgı er.fe~arleıydee ı e ~-'-- l§tabve 

e o ugunu ı ırmemıftir. &· l 2000 1• • -· b k z ıta man etıy yapunuuı -
- O Leva amca, aiz sualinizde geç pılan arattırmada bu Mariyanın yapı an ı~a ı~tegm u er- kikatta bu cihet tekit edilmiş oldu-

kaldınız I .. Ben mektebe girdim hile ... Fransa tab'aıından Polikart mili re Paraya çevnlmeıı yoluyla ta- BERGAMA SULH HUKUK - dan müddeialeyhe ilinen ve .
1
_ 

- Nasıl girdin~ ile evlenerek milli hudut harıcına kipte bulunulduğundan ve ikamet- HAKIMLl~INDEN: gu~ tebligat ifa.sına ve bo 1 

· - Ne zaman> gittiği anlatılmıf ise de tabiyetini gi.hınız da meçhul olması hasebiy- Tarihten bet gün evvel vefat ~tının 19/l0/
938 
~ 

Nereye} tebdil hususu tevsik edilmemittir. l~ il~~en tebliğ.at. i.f~ına k~~ar ve- eden ~ergamanın Barb~~os ma- günü saat ona talikine kar:r':1rtı-
- ı langi mektebe ? . Uzun zamandanberi Mariyanın rıldıgınden tarıhı ılandan ıtıbaren halleıınden bakkal Mahırın tere- mi4 ve bu baptaki dava arzuhal ıu

bulunmaması sebebile ıözü geçen 30 günde borcu ödemeniz takip kesi verese arasında küçük bulun· retiyle davetiye mahkeme dı"vanha-- Bugün girdim. Jdro-aviya mühen- 1 
dis mektebine girdim. ev 2613 sayılı kadastro kanunu· ta ebine kartı bir itirazınız varsa maaı hasebile tahrir ve tesbit edil- nesine talik edilmi, olduğundan yev

nun 22 ci maddesinin (H) fıkrası ili.n tarihinden itibuen on gün mit olduğundan terekede bir gu- mi mezklırda müddeialeyhin mah-- Bu da ne demek} l 
- Yani deniz tayyareciliği mühen

dis mektebine .• 

- Adelaid hala, hu kadın İşi mi>. 

; Kimya falan da kadın iııi değil ki.. - Şeytan bilir.. Eskiden böyle bir 
İltolay: meslek yoktu ki .. 

mucibince devlet adına kaydı ka- i~in~e bu itirazınızı icra dairesine na hak iddia edenlerle borç ~ ~e kemede bizzat hazır bulunması, ve
rarlaıtırılmıttır. Bu evde berkimin bıldırmeniz veya borcu ödemeniz alacaklıların kanunu medenının ya bir vekil göndermesi aksi takdir
aynı hakı varsa iki ay içinde iz. aksi takdirde rehinin satılacağı 561 inci maddeıi mucibince bir ay de tahkikatın gıyabında yapılıp hak
mirde Saçmacı hamam ıokağında gibi ifbu ili.nın paraya çevrilmeai zarfında alacak ve borçlarını kayt kında gıyap karan ittihaz olunacağı 
20 numaralı dairede kadaatro ko- yoluyla takip taleplerindeki öde- ettirmek üzere Bergama sulh hu- davetiyenin müddeialeyhe tebliği 
miıyonuna müracaatla belgelerini me emri makamına kaim olacağı kuk hikimliğine müracaat etmele- makamına kaim olmak üzere ilin 
göstererek teacili talebinde bu- ilin olunur. ri ilin olunur. olunur. 
lunmalan lüzumu ilin olunur. 3684 (2923) 3685 2925 

du - Müsaade edin, diye itiraza koyul- - Fakat eskiden böyle kızlar da yok-
. Ş.Yet ltimyakerliğin aatıt kısmında tu. 



- ------------ -- --- - --

' . 
SAHtFE 8 YENt ASIR 

HASAN ÖZLÜ UNLAR/ 
Bezelye özü Pirine •• •• ozu 

Buğday özü Yulaf özü 

Patates özü Mercimek uzu 

Mısır özü 

Arpa .. ,. 
ozu 

Türlü özü 
Vitamini. Kalorisi ve Gıdai kuvvet ve kudreti, tabiiliği, safiyeti ve halisiyeti itibariyle bilhaua Y A V R U L A R mut-

rulara aı~hi bir 1ııdadır. Vitamini, kalorisi ve gıdai kuvvet ve kudreti, tabiiliği safiyeti ve halisiyeti itibarile bilhassa yavrular mut· 
lak Hasan özlü unlarının bütün çefitlerinden tam bir surette istifade ederler ve gıdalanırlar ve beslenirler. Hayati kudretleri İn· 
kitaf eder. Cihaz hazımlarda ve uzviyette kolaylıkla temessül ettiği için kemikleri, adeleleri ve bütün hayati kısımları kuvvetlenir. 
Çabuk netvünema bulurlar. Çabuk yürürler. Çabuk dit çıkarırlar. Yanakları, kan gibi kırmızı, neteli, tombul tombul olurlar. 

Hasan özlü unları yalnız tabiatın ve kudretin feyiz kanunlarile yetiten saf hububattan ve bu hububatın en iyisinden, en temiz ak
samından, en feyizli cevherinden, en mugaddi özlerinden fenni vesaitle imal edildiği için çocuklarınıza, yavrularınıza, ihtiyar ana ve 
babalarınıza, hastalıktan yeni kalkanlara hiç tereddüt etmeden: hiç dütünmeden Hasan özlü unlarından bol bol veriniz. 

Hasan özlü unları ishal yapmaz. Midede çabuk hazmolur. En nazik mideli olanlara bile iyi gelir. Şitginlik yapmaz. Midenin ve 
barsakların halitabiide kalmalarına yardım eder. 

HASAN DEPOSU Perakende satıı yeri Kemeraltı caddesi Telefon 
Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çar§ısı Telefon 
Karfıyaka perakende satı~ yeri Ferah eczanesi Telefon 

3180 
2862 
5023 

Biluınum Eczane ve ecza depolarında, tuhafiye bak .ıa l iye ve 
hurdavat mağazalarında muvaffakıyetle satılmaktadı.-. 

GAYRI MENKUL MALLARIN DOKTOR OPERATöR IZMIR BELEDiYESiNDEN: IZMIR KADASTRO KOMIS-
AÇIK ARTIIRMA tLAN1 M 1'.T · A k Beher metre murabbaı 100 ~- YONUNDAN: 

Madde 126 • l~UTI T an tan 120 lira bedeli muhanımenlit95 Alaancak mahallesinin 2 inci 
IZMIR BlRtNCl tCRA MEMUR- MEMLEKET HAST ANESt BAŞ ci adanın 120 metre murabbaındaki kordon ve Hatip sokağında 252 

LUlaUNDAN : OPERATöRO 81 sayılı arsasının sahtı başkatiplik- ve 252/1, 252/2, 252/3 taj sa-

A ık artt il paraya çevrile- Hastalarını her gün öğleden son- teki '81'tnameıi veçhile 11/10/.938 yılı ve 4artkında 17 parsele ait 
ç ırma e lı ·· .. l d k b ik. · k d • 

k · kut·· ldugu- . Bir ra 3-7 ye kadar ikinci Beyler soka- sa gunu saat onatı a açı arttirma arsa, gar ı ıncı or on şuna-
ce gayrı men un ne 0 • 'I 'h 1 d·ı 1ct• t · ak ek I' Ha · k - b 15 29 · 1405/1708 h" · - d fı k d k. 25 alı ı e ı a e e ı ece ır. 4tır etm ı tıp ao agı, cenu u . . 
evın ıasesı. _ gın a nn artısın a ı numar istiyenler 9 liralık muvakkat teminat 4 sayılı gayri menkuller ile çev-

. Gayri meı:ıkulün ~ulundugu mev- muayenehanesinde kabul ve tedavi makbuzu ile söylenen gÜn ve saatte rili bir kıt'a arsa Rıhtım şir-
kı, mahallell, sokagı, numar~sı : eder. encümene gelirler. keti adına kadastrolanmıştır .• Bu 
~aı:şıyaka ~nanmacı mahallesı Se- Telefon: Muayenehane, 3125 23 - 27 - 4- 7 3495 (2910) yerin mülkiyetiyle alakadar ve-
limıye aokagında 8 numaralı. Ev 2980 ya bu yer üzerine ayni bir hak-

Takdir olunan kıymet : Evin he- 1 - Zabıta amir ve memurla- kı bulunan kimse varsa ilin ta-
yeti umumiyesine 3000 lira. rına yaptırılacak 84 çift fotin ayak rihinden itibaren iki ay içinde 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün, kabı zabıta bat amirliğindeki nü- ellerindeki tasarruf vesikalariyle 
saat : İzmir birinci ~er~ ~.airesinde muı:ıe ve tartnamesi veçhile açık birlik!e lzmirde Saçmacı hamam 
22/10/938 cumartesı gunu saat 12 eksıltmeye konulmu,tur. Beher sokagında 20 sayılı binada lzmir 
de. çift fotin ayakkabının bedeli mu· mıntakası kadastro komisyonu ve· 

1 - İtbu gayri menkulün arttır- hammeni 6 liradan 84 çiftin mu- ya müdürlüğüne müracaatleri 
ma ıartnamesi 7 /10/938 tarihinden hammen bedeli bet yüz dört lira 2613 sayılı kanunun hükümlerine 
itibaren 2013 numara ile birinci ic- olup ihalesi 18/10/938 salı günü göre ilin olunur. 
ra dairesinin muayyen numarasında saat on altıdadır. lttirak etmek -------------
h~r kesin görebilmesi için açıktır.:: İstiyenler ot~z sekiz liralık mu· IZMIR 2 iNCi HUKUK DAl-
tlanda yazılı olanlardan fazla malu- vakkat temınat makbuzu veya RESiNDEN. 
mat almak istiyenler, itbu ıartna- PİLLİ RAl JSU OLANLAR ! banka teminat mektubu ile söyle- D H·.. . k H" . 
meye ve 38/2013 doıya numarasi- nen gün ve saatte encümene gelir· t ~v~cı kseyın .. ı~ı .. ksbıye 
le memuriyetimize müracaat etme- Akümülatör ve Bataryalarını ler. aralından141o5caa~ uçkunkcu 

2
a
0 

ra-
lid. . . 2 z b " · I man ar a cı so a ta nu-

ır. ölçmek ıçın mutlak bir VOLTO- - a ıta amır ve memur arı· 1 h d k. y h 1 
2 - Arttırmaya ittirak için yu- METRE d. l'd' y . .. na 84 adet fapka zabıta bat amir- ~ara 1 ane e mu ım a ya a ey-

kand 1 kı . yüzd' edi te ınme ı ır. enı ve mu- ı·-· d k. .. . bıne açtığı botanma davasında a yazı ı ymetm e y • .. ıgın e ı numune ve sartnamesı .. . 
buçuk nisbetinde pey veya milli bir aaadesı alınm~f .6/150 .volt olçen veçhile açık eksiltmeye konul- ~uddeıaleyhin g~sterilen ikamet-
bankanm teminat mektubu tevdi Voltometrelerımız geldı, fırsattan muttur. Beher fapkanın bedeli gahta bulunmadıgı ve yapılan za-
edilecektir. (124) istifade ediniz... muhammeni iki liradan 84 adedi- b~ta .tahkika!iyle de müddeialey-

3 - İpotek sahibi alacakhlarla nin muhammen bedeli 168 lira hın ıkametgahının meçhul kaldı-
diğer alakadarların ve irtifak hakkı HOSNO İDEMEN • IZMtR olup ihalesi 18/10/938 salı günü ğı anlatılmıt olduğun~an d~vacı-
aahiplerinin gayri menkul üzerinde- ikinci Kordon 55/3 saat on altıdadır. ı,tirak etmek nı~ se~keden talebıne bına~n 
ki haklannı hususiyle faiz ve mu- istiyenler 12 lira 75 kurutluk mu- ?1,.uddeıale~~ h~kkınd~ ga~ete ıle 
rafa dair olan iddialannı ifbu ilin vakkat teminat makbuzu veya ılanen t~blıgat ıcra edılm.esıne ka-
tarihinden itibaren on glin içinde ev- Parisfakültesinden diplomalı banka teminat mektubu ile söy- rar ~erılerek bu ba~~akı ~~~-
rakı müsLiteleriyle birlikte memuri- Dl' tablplerl lenen gün ve saatte encümene ge· menın ~/~~/938 tarıhı~e musadıf 
yetimize bildirmeleri icap eder. Ak- Memleket hastanesı dış tabibi lirler. cuma gunu saat ona talık kılınmıt 
si takdirde hakları tapu siciliyle sa- ~·uza ff er Erogw ul 3 - Zabıta amir ve memurları- ol~uğu?dan ~üdde!aleybin tayin 
bit olmadıkça aabş bedelinin pay· na yaptırılacak 84 takım kıtlık edılen ıtbu gunde bızzat ve yahut 
)aşmasından hariç kalırlar. VE elbise zabıta bat amirliğindeki tar~fından bir vekil göndermesi 

4 - Gösterilen günde arttırma- Kemal Çetindağ nümune ve tartnamesi veçhile aksı takdirde hakkında mahkemei 
ya içtİ!ak edenler arttırma ••....,,a- açık eksiltmeye konulmuftur. Be- gıyabiye İcra ed~eceği .':.e gıyap 

ycaom Hasta'arını her gün sabah h ak lb k k 1 - bl - ak mesini okumuş ve lüzumlu mahi- er t ım e isenin bedeli mu- ararı çı arı acagı te ıg m a-
mal almı, ve bunları tamamen ka- saat dokuzdan başlı yarak hammeni 17 liradan 84 takımının mına kaim olmak üzere ilan olu-
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. Beyler ·Numan zade S. 21 muhammen bedeli 1428 lira olup nur. 3678 (2929) 

5 - Tayin edilen zamanda gay- numaralı muayenehanelerinde ihalesi 18/10/938 salı günü ıaat -------------
ri menkul üç defa bağırıldıktan son- kabul eder!er. on altıdadır. lttirak etmek istiyen· lesi 14/10/938 cuma günü saat on 
ra en çok arttırana ihale edilir. Telefon : 3921 ler yüz yedi lira y~rmi beş kurut- altıdadır. İştirak etmek istiyenler 93 

6 - Gayri menkul kendisine iha- luk muvakkat te~ınat makbu~u lira yetmi• be• kuru,luk muvakkat 
le olunan kimse derhal veya verilen veya banka temınat mektubu ıle ~eminat makbuzu veya banka temi-
mühlet içinde parayı vermezse iha- ve diğer zararlar ayrıca hükme ha- söy.lenen gün ve saatte encümene nat mektubu ile söylenen gün ve sa-
lc kararı fesholunarak kendisinden cet kalmaksızın memuriyetimizce gelırler. atte encümene gelirler. 
evvel en yüksek teklifte bulunan alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 1, 4, 7, 14 3621 (2987) 29 4 7-11 3578 (2964) 
~se ar~etmiş olduğu ~elle al- Ev hissesi yukarıda gösterilen 22_ Yolların tamirinde kullanılmak Belediye varidat dai~esi?e m~-
maga razı olursa ona, razı olmaz ve- 10 1938 

ih. d İ . b" . • . üzere satın alınacak on bin adet mur alınacaktır. Askerlık hızmeti-
b 1 h be .. - tar ın e zmır mncı ıcra B d k . · 'k I t · kt ya u unmazsa emen on ş gun _ . . ,. an ınna par e tqı bqmühendıı- nı ı ma e mıt orta me ep mezu-

müddetle arttırmaya çıkanlıp en memurlugu odasında l§bu ılan ve likten tedarik edilecek keşif ve tart- nu olanlardan isteklilerin 14/10/ 
çok arttırana ihale edilir. İki ihale gösterilen arttırma f&rlnamesi daire- namesi veçhile açık ekailtmeye ko- 938 günü ıabahına kadar ellerin-
araaındaki fark ve geçen günler için sinde sablacağı ilin olunur. nubnıqtur. deki veıalklerlyle milracaatleri 
:rfbde betten heup. olunacak faia 3674 (2935) Ketif bedeli (1250) lira olup lha- 7, 11 3688 (2928) 
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DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

Manisa belediyesinden: 
Beheri (750) liradan (1500) lira kıymeti muhammeneii· iki adet 

Sigoni markalı 12 inç yağ presesi .• 
Beheri (250) liradan (500) lira kıymeti muhammeneli iki adet 

Sigoni markalı P9mpariya. 
( 150) lira kıymeti muhammeneli bir adet zeytin tıqı. 
Beheri ( 50) liradan ( 100) lira kıymeti muhammeneli iki adet 

prese yağ pulimi 
Beheri ( 35) liradan ( 70) lira kıymeti muhammeneli iki adet ha

mur pulimi. 
Beheri (10) liradan (20) lira kıymeti muhammeneli iki adet su 

pulimi. 
(1 O) lira kıymeti muhammeneli bir adet su tulumbası. 
Belediyemize ait yukarıda müfredab yazıh zeytinyağı makina ak

samı gerek toptan ve gerekse ayn ayn sablmak üzere açık arttırmaya 
IConulmuttur. 

İhalesi 11 / 1O/938 tarihine raatlıyan aalı günü saat 15 te belediye 
dairesinde toplanacak olan Belediye daimi encümenince yapılacaktır. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk niabetindeki muvakkat teminatlariyle 
müracaatleri. 

1 - 3 - 5 - 7 3608 (2991) 

,.. Fenni gözlük için 

' 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çefitleri .,Yakından 

ve uzaktan gören parfe siferik, silenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pili.tin, haa baga ve ıellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok· 

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

lzmir vilayeti Muhasebei husu
siye müdürlüğünden: 

1 - idaremiz için münakasa suretiyle on kalem defatir ve evraki 
matbua tabettirilecektir. 

2 - Muhammen bedeli 1350 liradır. 
3 - Muvakkat teminah 101 lira 25 kurıqtur. 
4 - ihale tarihi 13/10/938 per,embe günü saat ondadır. 
Nümuneleri ve f&rlnameyi görmek istiyen isteklilerin her gün mu-

huebei husuıiye müdürlüğüne ve münakasaya girmek iıtiyenlerin 
ihale günü Daimi Encümene müracaatleri. 

5 - 7 3660 (5015) 

lstan bul C. Müddeiumumili .. 
ğinden: 
İstanbul ceza ve tevkif evleri ihtiyacı için 31-5-939 alqamma kadar 

satın alınacak 300.000 kilo ikinci nevi ekmek kapalı zarf uaulile ekailt· 
meye konmuıtur. Muhammen bedeli «28,500» Yirmi ıekiz bin bet 
yüz 1iradır. Muvakkat teminatı «2137» iki bin yüz otuz yedi lira «50» 
kuruştur. 

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

Eksiltme 24 - 10-938 Pazartesi günü saat 15 te yeni postahane ar
kasında Aıır efendi sokağında 13 numarada Adliye Levazım daire· 
sinde yapılacaktır. Ekslitmeye girecekler zarflannı eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar lstanbul Adliye Levazım dairesinde toplana
cak satmalma komisyonu reisliğine numaralı makbuz mukabilinde 
bizzat vermeleri veyahut dıt zarfı mühür mumu ile kapatılmıt ve ismile 
açık adresi ve hangi ite ait olduğu yazılması prtiyle aynı saate kadar 
iadeli taahhütlü olmak üzere mektuplanru gönderilmesi ve ilin mas· 
rafının da müteahhide ait bulunduğunu ilin olunur. 7155 

7-11-15-19 'J677 (2930. 
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Yazın insan kendini daha 
kolaylık a üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

' 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROztN Soğuk alcmlığuıın fena akıbetler doğurmuına 
mini olmakla beraber bütün ubraplan da dindirir. 

icabında giinde 3 fıa,e alınabilir 

Cildinizin tahriş edılmemesını 
laterseniz 

Dünyanın her tarafından ıeve ıeve kullanılan ve 
cildi trqtan ıonra pamuk gibi yumutatan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 

I 

~ 

Juvantin saç boyaları 
INGıuz KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

~tin saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen i.ri 
-...P saçlara tabii renklerini bahteder. 
~~-::ntin saç boyalan kumral ve ıiyah olarak iki tabii renk 
leQ tertip edilmittir. Gayet tabii ve ıabit olarak temin edi
.,,._l'elllı: yıkanmak, terlemek hatti denize girmek ıuretiyle de 
~ Eczanelerde ve ıtnyat mağazalannda arayınız. 

ciddi ve emniyetli markadır. 

.Kayseri Cümhuriyet Halk Partisi 
ılyönkurul başkanlığından: 
ly~~ye konulan Kayseri Halkevi İn§aatma talip çılanııdığuıdan 
le e.ı·.!91'aıt altında 3/10/938 den itibaren on gün sonra pazarbkla iha-

1 ceii ilin olunur. 5 - 6 - 7 

F ratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NERNALDAlS 
KUMPANYASI 

HERMES ..-apuru dyevm limanımız
da olup Amsterdam, Rotterdam ve 
Hamburg lirnanlan için yiilı: almaktadır. 

cORESTES vapuru 6-1 O da beklen-
mckte olup yükünü tahliyeden sonra 

Btagaa. Varna ve Köatence limanlan için 

yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LiNiNE 

öKSORENLERE VE 
Cö~OS NEZLELER1NE 

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

H. SCHUET 

ATLAS LEVANTE UNE BRE.MEN 
cBARCELONA> vapur halen limanı· 

mızda olup Rotterd•m, Hamhurg ve 
Bremen limanlrına yük alacaktır. 

cSAMOS> vapuru 5 Birinciı.,..inde 
bekleniyor. Anvers ve Hamhur, Brem .. 
limanlanndan yük ;ılcaracak ve Burgas, 
V ı· ) • • ~'L al L...... 

GDYNIA 
..... ı.. 1. ama ıman an ıçın yuı aea...,,.. 

motoru q,yevm ımanımız-

,. 1 Ro d Hamb D • k cA THEN> vapuru 1 O Birinciteırine 
oa o up tter am., urg anunar 

Bal~'- liman! . · .. k al _ L.... kadar Rotta dam, Hamburır n BTemen ve Dit an ıç:uı yu a~ur. 
limanları içjn yük alacaktır. 

VASLAND motörü 15-10 da bek-
VESTSEE vapuru 23 birinci teırin· 

lemoek!e olup Rotterdam, Hamburır 
den 30 birinci tetrine lcadar Rotterdam. 

GDYNIA DANZJG Dan.imarka ve Bal-
Hamburg ve Bremen limanlan için yült 

tık limanları için yük alacaktır. 1 5-1 O a 
alacaktır. 

kadar Norveç için yük kabul eder '.. ARMEME.NT H. SCHULDT: 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 2 1-1 O da bek

lenmekte olup Malta, Manilya ve Ce
nova limanlan için yük ve yolcu alır. 

HOLLAND AUSTRAILA LINE 
ARENDSKERK motörü 7-10 da bek-

lenmekte olup Bombay ve Avusturalya 
için yük alacak ve Nevzeland limanı için 

de yük kabul eder. 
llindaki hareket tarihleriyle navlun-

!ardaki değiJiklilderdcn acenta meeuli
yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 
2 ci kordonda Fntelli Sperco vapur 
acenteliğine müracaat edilmesi rica olu-

nur,. 
TELEFON: 2004 - 2005 

cBIRKENAU> vapuru 30 Eylülde 
beldenfyor, Rotterdımı. Hamburır ve 
Bremen için yük alacakbr. 

AMERICAN EXPORT LINES INC. 
DOGRU SEFER 

cEXMINSTER> vapuru 26 Eylülde 
bekleniyor, Nevork için yük alacaktır. 

cEXCHESTER> vapuru 2 7 Eylülde 
belı:leniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

cEXT A VIA> vapuru 7 Birincitetrin· 
de bekleniyor, Nevyork için yijk alacalı:
tır. 

cEXPRESS> vapuru 1 4 Birinciteırin
de bekleniyor. Nevyork için yiilı: alacalc
hr. 

cEXHIBITOR> vapuru 24 Birinciteı
rinde bekleniyor. Nevyork için yük ala
caktır. 

cEXERMONT > vapuru 2 7 Birincitq
rinde beklen!yor, Nevyorlı: için yük ala-

0 li vi Ve Şiire. ca1ı:tır. 
LıMITET PiRE AKTARMASI SERi SEFERLER 

cEXCAMBION> vapuru 23 E:rlülde 
Vapur acentası Pireden Nevyork ve Boııton için hareket 

BİRiNCi KORDON REES edecektir. 
BINASI TEL. 2443 ctx:OCHORDA• vapuru 7 Birind-
Ellerman Lines Ltd. teıırinde Pireden Nevyorlc ve Boaton için 

LONORA HA ITI hareket edecektir. 
POLO vapuru 19 eyliile kadar Lond- DEN NORSKE MIDDELHA VLINJE 

OSLO 
ra ve Hull için yük alacaktır. cBOSPHORUS> vapuru 26 Eylülde 

ALBATROS vapuru 18 e,l6ld.e ge- bekleniyor, Dieppe Dünlı:erlı: ve Norveç 
lecelı: ve 28 eyliile lcadar doğru Londra ı·ınan1 "L -'---'-~-umum ı arma yu.. A&acıuair. 
için yük alacalı:tır. BAY ARO vapuru 24 Birinci teorinde 

10 'lAN vapuru 28 eyliilde gelecek bekleniyor. Le Havre. Dieppe ve Diln· 
6 birinci t"fl"İne kadar doğru Londra içia kedt limanları için yük alacaktır. 
yük alacaktır. SERViCE MARrrtME ROUMAIN 

TRENTINO vapuru 1 4 birind teı- BUCAREST 
rinde ııdecek 16 birinci tepine kadar cDUROSTOR> ..-apuru 1 O Birlncltet-
doğnı Londra için yülc •lacokın. rinde Köotence, Calatz Te Galatz alı:tıu· 

UVERPOOL HATii mut c1UNAt limanlanna yük alaeak-

BELGRAVIAN vapuru 16 eyliilde br. 
STE ROYALE HONCROISE 

DANUBE MARfftME 

KATRAN HAKKI EKREM ' 

TÜRKİYE 
CUMH'1 RİYETI 

JBIRAHl~BANKASl 
Herkesin 

ettıği 
üzerinde ittifak 

bir hakikat : 
SAbcJL, O{jle ve ak§am lı.er yemekteft 

sonra günde 3 defa 

Kullanmak 
• 

• 

RADYOLIN 

Londradan gelecelc yük çılcanp ayni za. 
manda Llverpool ve Glaalcov için yük 
alacalctır. 

Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 
ve sapsağlam yapar. Ona yirmin
ci asır kimyasının Mrikalanndan 
biridir, denilebilir. Kokusu güzel 
lezuıtl hoş, mikroplara karşı te-

BUDAPEST slrl yüzde yilzdUr ... ~ 
TISZA vapuru eylill sonlarında bek-Cl1Y OF lANGASTER vapuru 26 ey· 

liilde gelecek 5 birinci teorine kadar Ll
verpool ve Claalcov için yük alaealı:tır. 

BRISTOL HA 1TI 
SELMA vapuru 20 eyliilde gelecek 

22 eyliile lcadar doğru Bristol için yük 
alacaktır. 

DEUTSCH LEV ANTE • LINIE 
DELOS vapuru 16 eyliilde gelecek 

yük çıkaracakbr. 

Tarih ve navlunlardak:I değlşiklikler
den acenta mesullyet kabul etmez. 

Det Forenede 
Oampskıbs • Selskah 

COPENHAGEN 
MUNTAZAM SERViSLER 
ANVERS • DANEMARK 

SKANDtNAVlA 
S/S. SV ANHOLM 
qliilün birinci on bet günlükta yük 

ılacaktır. 

S/S. ALCARVE 
Eylülün ikinci on beı günlükte 

,ıacalr.tır. 

M/V. ALGIER 
Eylul sonunda ve birinci 

luııı:ıcında yük alacakbr. 
M/S. BROHOLM 

leniyor. Tuna limanlanna yük alacakbr. 
cDUNA, vapuru Eylül oonunda bek

leniyor, PORT ..SAIT ve lskenderiye için 
yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINF.S 
LIVERPOOL 

cOROMORE> vapuru 30 Birlncltet· 
rinde bekleniyor. Llverpol ve Anvers 
limanlarından yiilı: çılcaracak ve Buıııa
Köstence. Su!ina Galatz ve lbrali için yiilı: 
..lacakhr. 

ARMEMENT DEPPE S.A ANVERS 
«MARQC, vapuru 6 Birlncitetrlnden 

12 Birlnciteırine lı:ada:r Annrs {Dofnı) 
limanı lçin yük alacaktır. 

Illndald hareket tarihleriyle nav
lunlardakı değlfildlklerden acenta me
sullyet lcabul etmez. 

Daha fazla tafsllAt almak Jçln Blrln
cl Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mtlra
caat edilmesi rica olunur. 

Tel No. 2007 n 2008. 

''Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELLENIC LINES L TD. 

Ahinai vapuru halen limanımızda 
olup 8 birinci teorin doğru Rotterdam 

Birinci tepinin ilk on bet ııünlilkte Hamburg Te Anvera limanlan için hare-
yük alacaktır. ket edecektir. 

Birinci te~rin ilk haftasında yük a1a
t: aktır. 

sıs. EGHOLM 

S/S. EBRO Gritıorioo C. JI vapuru 6-9 birinci tet-

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitte 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi fırçalayınız. 

TAZE TEMİZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESl 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

Birinci teorinin ikinci on bq g{l.nlülı:- rin aruında beklenilmekte olup Rotter-

te yiilı: alacalctır. dam. Hambu11ı ve AnYen limanlan için ~aY~• beJclenilmekte olup Nevyoık,ket edecek~. • 
M/V. MAROCCO yük alacakbr. ıçın yük alacalcar. Lovcen Iük. vapuru Pazarteaı 17 bi· 
Son tetrin ilk haftaoında yük alacak- Hellu vapuru 16-20 birinci tqnn UNEA SUD AMERıKAN rinciteırindc saat 12 de lzmirden hare· 

tır. ar ... nda beklenilmekte olup Rotterdam M.C. Holm vapuru 20-22 birinci tetrin ket edecek. Pi<e, Koıfo, Adriyatik liman-
M/V. nJNIS Ho.mburg ve Anven limanları için yülı: aruıııda heklenilındcta olup N...-york !arı, Vencdilı:. Triyeate ve Şuıak liman· 
Son tefrin ikinci on heı günlülı:te yük alacalr:tır. için ,-ilk alaeakar. lan için yolcu ve yük alacaktır. 

alacakhr. Anghyra vapuru ıs /Zil birinci tqrin Gerek nparlann muvasalat wihleri, 
HER ON Bf.Ş GON MuNTAZAM azuında be&Ienilmekte olup Ro!tttdaıu BALKANLAR ARASI HAITI ZETS- gerek vapur iılimleri ve navlunları hak-

SERVlS OLACAKTIR Hamburır ve Anverıe lirnanlan için yu1t KA PLOVJDBA A.D. KOTOR kında aeenta bir taahhilt altına. ıriroı-. 
-Navlun ve bilUınum ranaenyöman için alacakhr. Ballı:an ittifala iktıat lcc>nferanaıruıı Daha fazla~ almak için .Birinci kor· 

Acenteliğe müracaat edilmeai. ..,yyah, yolcu ve yük için teoia ettiii hat· donda 15 2 numarada {Umdal umumi 
ADRES : Feni - bulun No. 7.. UNITED STATES ANO l.EVANT ta m-up Yuııoalu ı:...dıralı LoTCen deniz acenteliği Ltd. müracaa.t edilmeal 
TEl.EFON : 3304 LlNE LTD. lülca Y-ru 9 birinci teıriııde oaat 16 de rica olunur. 

(Oarnanlı Bankuı ita..Iinde) Raırna Corthon vapıuıı birinci tepinin Constantıa ve Varna limanlan için ha:re· TELEFON : 3171 - 4072 

• 
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Dünya konferansında fayda v~r mı 
B. Çemberlayn "bu ancak totaliter devletlerin iştiraki ile kabil olur,, d 

lngiltere ile Almanya- 1 Yeni . Devlet kurulurk4 
Arasında bir muahede imza etmeye- B. Benesin istif asının . siyasi 

olduğu söyleniyor ceğini Çemberlayn resmen söylüyor zaruret 
- BAŞT ARAFI 1 tNCI SAHiFEDE -
tavsiye etmekle iktifa etmiftir. B. Bene
ıin emniyeti için bükümet bir feY yapa
cak mı ve pnaölye Şuınigin akıbetiyle 

meşgul oldu mu> Diye bir muhafazakar 
mebusun eorduğu ıuali B. Butler cevap
aız bırakmııtır. 

Bir amele mebuau aormuıtur 
- lngilterenin Prag aefiri Fransa ve 

lngiltereye karıı Çekoslovak umumi ef· 
kinnın deiiıtiğini ve ıimdi Almanyaya 
takarrüp ettlitni bildirmi1 midir> 

B. Butler buna menfi cevap vermiıtir. 
- Fakat, demiıtir, Jngiliz büküm eti 

Çekoslovakyadaki vaziyeti tabii olarak 
yakından takip etmektedir. Jstifa eden 
reisicümhur Beneıin eöylediği nutukta 
memleketin aiyaeetinde bir tebeddül lü
zumundan baheettiiini kaydetmiftir. 

Öğleden aonraki cel.e amele mebuau 
Noel Ba.kerln bir nutku Ue açılm11tır. Di· 
ğer amele hatipler gibi o da lngiliz eiya
eebnm Milletler cemiyeti kadroıuna 

dönmesini latemİf ve ancak bu suretle 
beynelmilel ltler<fe adalet teminatı ola
bileceğini ı~ylerniıtir. Hatip B. Çem· 
berlayna B. Benq hakkında tek bir ke· 
lime söylemediği için ve Almanyanın ıe~ 
ferberliğinl terketmeıinl istemediği ve 
elde etmedlfi için tarizlerde bulunmu~
tur. 

Buna mukabil muhafazakar mebusla
nn müdafaa ettikleri tez budur ı 

Yeni Ciimhurreisi Başvekil General Sirovi 

! seçtiği adamlara devretmiştir.> f 
l Reisicümhur salahiyetini kullanan hü- ' 
l kümet Slovakya nazırlığına Slovak muh-1 

1 tariyet partisi B. J ozef Fisoyu tayin ecle-
1 cektir. Mumaileyh tarafından ayrıca Slo

vakyanın idaresi için yeni nazırlar ta

yin olunacaktır. Merkezi hükümetle Slo
vak hükümeti arasında vazife ve eala

taksimi ayrıca kararlaıtmlacak-

• 
mı 

BB. Çemberlayn ve Daladiyenin ha
reketleri en vahim gUçlilklerl aımak im· 
klıum vermiıtir. Fellletli bir vaziyetten 
tamamlyle uzaklatmak için müzakerele
re timdi kapı açıkbr. 

lngiliz ba§vekili Hitlerle son görüşmesinden ayrılırken 

Paris, 6 (ö.R) - Çekoslovak hü
kümeti iki ihtiyat sınıfını terhise karar 
vermi,tir. Diğerlerinin terhisi de tedrici 
olarak yapılacaktır. 

Muh"1if ltçl partisi reisi B. Atli kendi 
partisi namına milzakerelerl hüllsa ede
rek kabineye itimat beyan edilmemesini 
tavsiye etmiıtlr. 

mem. Diğer taraftan intihap mücadele- nin Daladiye hUkümetine bahşettiği va
li zaruri olarak görüı ayrılıklarını art· tanperverane ittifaka müstenid itimad 
tmr. Halbuki önümüzdeki aylarda bü- reyi burada temin edilmese bile hükü
yük bir gayret aarfına mecbur kalabili- metin bu siyasete devam kararını tasvip 

riz. Bu vaziyette ihtilaflar ne kadar az edecektir.~ 

Prag 6 (ö.R) - Şimdi cümhurreisi 
vazifesini de görmekte olan Çekoslovak 
kabinesi Slovak muhtariyet partisi me-

buslarından Jozef Tisoyu Slovak nazır
lığına tayin etmiş ve yeni nazırın Slo
vakya muvakkat hükümetini teşkil ede
cek nazırları da tayin etmesini istemiş-! 

tir. Yeni nazır bir katollk rahibidir. Ve I 
1925 senesindenberi piskopos Lizkanın 
muhtariyet partisine mensup bir meb- ! 
ustur. Çekoslovak kabinelerinde bedenS 

olursa millet için o kadar hayırlı olur. Bu beyanattan sonra avam kamarası 

< - ÇUnkii, demiştir. Son eenelerde 
takip edilen eiyaat metodlann •ulhu te· 
min etmediği açıkça ıabit olmuıtur. Sulh 
ancak Milletler cemiyeti prensipleri ve 
kollektif emniyet esası dahilinde müm-
ltün olabilir.> 

dşçl partisi tarafından teklif edilen 144 reye karşı 366 reyle hükümete lti
beynelmilel konferansa gelince, zamanı madını ibildirmiştir. Fakat tanınmış bazı 
gelince böyle blr konferansın olıruyaca- MuhaiazakAr mebuslar müstenkif kal
ğmı söyliyemem. Fakat totaliter devlet- mışlardır. Bunların arasında eski nazır
lerin buna iştirak edeceklerine ve bun- lardan Çorçil, eski hariciye nazırı Eden, 
dan beklenen siyasete iştirak edecekleri- istifa eden amirallık b<ı§ Lordu Daf Ku
ne emin olmadan böyle bir konferansm per ve diğer bazıları vardır. terbiye ve Hijyen nazırlığı yapm~crlır. 

Rahip Lizkanın vefatından sonra Slovak 
muhtariyet partisinin idaresine memur 
edilmişti. 

ln~ ... ı:: baıvekili Londraya döniqünde Halifakı tarafından kUJllanırken 
Nihayet B. Nevi) Çemberlayn ıu ıon toplanması imkansızdır. 

beyanatta bulunmuştur : c Zamanımız için sulh kazandığımız 
c - Arkama bakınca kaniim ki ha· iddiasile silahlanmanın artmasını birbi

reketimizlc harbin önünü aldım.. Bunun rine uygun gönniyen tenkidler yapıldı. 
ıerdini kendime hasretmek istemiyo- Öyle ümid ederim ki bir heyecan anında 
rum. Benim yerimde vazifesini bilen söylenen sözlere (istifa eden bahriye na
her hangi diğer bir baıvekil de ayni şe- zırının sözleri) kimse bunları söyliyen
kilde hareket ederdi. Fakat eminim ki den fazla mana veremez. 
böyle yııpmağn hakkım vardır. < Evet, sulhu temin ettiğimizi zanne-

cBiz Çekoslovak hükümetine Südet- diyorum. Fakat aslı! iddia etmedim ki 
lerle ve Almanya ile anlaşmasını çok diğerleri silfilıları bırakmadan biz silah
defa tavsiye ettik. Almanya seferberlik lan bırakmamızla sulh temin edilebilir. 
yapınca bu memlekete de ihtarda bu- Diplomasinin mliessir olması için arka
lunduk. Fransa, teahhütleri icabı, Çe- sında sağlam bir kuvvet teminatı bulun
koslovakyaya yardım mecburiyetinde ması lazımdır. 
kalırsa ona yardıma mecbur olacağımı- c Fransa ile aramızda fikir ayniyeti 
zı bildirdik. hiç bir zaman şimdiki derecede tam ol-

e Bu sırada umumi intihap yapmak mamıştır. Ontin hedefleri bizim.kilerin 
fikrinde değilim. Çünkü bir taraftan, aynidir. Devamlı bir sulh için bütün mil
milletin minnettarlık ve rahatlık hissin- Jetlerin iş birliği hedefidir. 
den llİ)'ui bir aıenfaat ~ c Di,iQ öğleden ııonra Fransız meclisi-

~~~~~~~~ 

Londra 6 (ö.R) - Avam kamarası 
bu sabah saat 11 de toplanarak harici si
yaset münakaşasına devam etmi.Jlir. 

Hilktlrnetin talebile bu müzak'ereler 
biter bitmez meclisin 1 son tC§rine tali
ki kamara tarafından 150 muhalif re-
ye karşı 313 reyle kabul edilmiştir~ 

Bir Siidet kadını tipi 

Prag, 6 (ö.R) - Reisicümhur Ed
var Beneşin istifası bir siyasi zaruret gi
bi karşılanmıştır. Gerek dahili, gerekse 
harici ıiyaset bakımından bunun elzem 
olduğu kanaati vardır. 

• 
Prag 6 (ö.R) - Yeni reisi climhurun 

intihabına kadar icra kudretini üzerine 
almış bulunan yeni Çekoslovak hüküme
ti seferberliğin terki emirnamesini imza 
etmi§tir. Bu akşam slllh altında olan bü
tiln ihtiyatlar terhis edilmiş bulunacak-

günlere kavUf8cağı Umidleri 
te idi. Bu tavsiyeler üzerine 
cevap imkinını bulmayan B. 
let radyosu vasıtasile teşekk"' 
dirmiştir. Milstakil Travaysit (amele) mebı.ısla

nndan Mak Govern B. Nevil Çember
laynm evvelki vaadlerini tutarak aslA 
kur'a ve mecburi milli hizmet usulünil 
ihdas etmlyeceği hakkında tekrar temi
nat vermesini istemiştir. ~~vekil c ne 
asker alma, ne de mecburi milli hizmet 
usullerini hükUmetin sulh zamanında 
tesis etmek niyetinde olmadığını tekrar 
ederim.> de.miş ve alkışlanmıştır. 

Başlıca pmpiyonları arasında B. Be
neı bulunan milli sosyalist partisinin ga- tır. Prag 6 (Ö.R) - Hariciye 

tayin edilen Roma sefiri Sklal 
Romada kont Ciano taraf mel 
edilmiş ve 50 dakika kadar gö: 

B. Emri sormuştur: - Şu halde, elzem 
olan bu tedbirleri imkan dahiline sok-

zetesi cÇeskoslovo> şunları yazıyor: 
cBeneı vazifesi telakki ettiği ıeyi ya

pıyor ve bunu yapmaaı da devleti, yeni 
kuruluş yolunda tesadüf edebileceği güç
lüklerden kurtarmak içindir.> 

Çekoslovakyanın resmi harici siyaseti 
hususunda en salahiyetli bir gazete ola
rak tanınmış olan müstakil solcu cLi
dovni Novini> ilave ediyor : 

nıak üzere hükümetin tebeddülü muva- clstifa etmekle, Edvar Beneş milletin 
fık olmaz mı? b 

B<ı§vekil buna cevap vermemiştir. 
Eski amirallık baş Lordlarından B. 

· izznt tnvsiye ettiği - yeni siyasi "' yola 
girmesini kolaylaştırmak istiyor. Çünkü 
Çekoslovakyanın siyaseti, bilhassa hari
ci siyaseti, yeni vaziyete uymak mecbu
riyetindedir. cSosyal Demokraten> ayni 
kanaati tekrar ediyor: 

B. Beneşe kimin halef olacağı hakkın· 
temiş ve mücehhizlerin dün Forayn ofise da henüz hiç bir isim zikredilmiyor. Fa-
yaptıkları yeni müracaate ne cevap ve- kat gazetelerde umumi efkarın temayül
rileceğini sormuştur. lcrini gösteren bazı işaretlere tesadüf et· 

Aleksander ispanya sularında bir kaç 
gündenberi Ingiliz ticaret gemilerine 
karşı yeniden başlıyan hava bombardı
manları hakkında hükümetten izahat is-

B. Çemberlayn lspanyadan ecnebi gö- mek mümkündür. 

nlillülerin tahliyesi hakkındaki lngiliz ~Cümhuriyetçi Ağrer> partısının 01• 

planının dcğişmiyeceğini temin etmiş ve ganı cVelko> gazetesi ıunu yazıyor 
demiştir ki: cReisicümhur vazifesi şimdi başında 

< Hükilmet ister bu plan kadrosu da- general Sirovinin bulunduğu hükümet 
bilinde, ister başka suretle yakında mü- tarafından deruhte edilmiştir. Jan Siro
him mikyasda gönüllü tahliyesini elde vi, ordu ve '.,nillet ona kar§ı bütün mu
etmek için mümkün o1an her şeyi yapa- hahhet ve emniyetini hissetmek'.tedir.> 
caktır.> R eisicümhur intihabı yapılıncaya ka-

Prag 6 (Ö.R) - istifa eden reisicüm
hur Beneş son günlerde reisicümhur 
mevkiinde iken ecnebi memleketlerden 
bir çok sempati telgrafları almıştır. Bun
lardan Çekoslovak devletinin şimdiki 

güçlüklerden kurtulacağı ve sulh lehinde 
yaptığı fedakfu-lığa layık daha mesud 

Bu muhavere Çekoslovakyanı 
ne ve beynemilel siyasete aitt 
riciye nazırı dün akşam Rom 
ket ederek Praga gitmiştir. Bu 
sabahı gelecel<tir. 

B. Ben eşin jstif ası R 
manyada teessü.r yart 

Amele mebusu Morgan Cons sormuş- dar reisicümhurluk vazifesi bütün hükü-
tur: •~ if met tarafından görülecektir. cLidovni ut a eden Çek cümhur reİIİ B. Beneı Romanya Kralı ile birlikte bir s 

<- Munihte B. Hitlerle yaptığınız an- Novini> gazetesi diyor ki : Nasıl T omas Bükreı, 6 ( ö.R) - Çekoslovakya mn ıelameti namınadır. Beyne 
]aşma esası dahilinde bir lngiliz - Alınan Mazarik kendi halefini tavsiye etti ise reisicümhuru doktor Beneıin iatifaaı yatta bay Beneı beynelmilel 
muahedesi imza etmek niyetinde misi- Beneş te dümeni yeni vaziyetin icap et- Bükreıte ve Romanyada derin bir tesir aiyuetinin en iyi mümessili olı 

• ? 
ruz· tirdiği yeni siyaseti yapmak üzere, kendi yapmııtır. Rumen gazeteleri B. Beneşin hedelere hürmet esası dahilind 
Başvekil buna şiddetle: iş başından çekilmesini tarihi bir h&diae nelmilel hükümraniyet kadroı 
- Hayır, bayım. Şüphesiz hayır! ce- amele partisi tadil teklifini 150 reye kar- telakki etmekte ve umumiyetle fU mü- bütün milletlerin müsavatı esa 

vabını vermiştir. şı 369 reyle reddetmiştir. talaaları yürütmektedir.: de sulhu müdafaa etmiştir. Do 
Avam kamarası öğleden sonra ihtilaflı B. Nevil Çemberlayn diğer tarafdan B. Bencşin şerefli ıiyast hayati daima nct kumanda mevkiinde aaraılr 

meselelerin halli için bir dünya konfe- derhal umumi intihap yaptırmak fikrin- milletinin hizmetine hasredilmiştir. lıtİ· nuna kadar durmUf, tecavüz, 
ransuım içtima& çağırılması hakkındaki de olmadıiını da söylemiftir. faaı da Avrupa aulhu ve Çekoslovakya- tehditlerden uJl koırtuna,ıMbl 


