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Başmuharrir ve \l!!'!Umt neşrıyat nıücilrü: 

HAKKI OCAKOCLU ----ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MOODETl Türkiye için 

Senelik............ 1400 
Altı a11lık .......... .'.. •. • 150 . 

Hariç içu 

2900 
1650 

L TELEFON: 2697 ..........._ __ _ 
FlA Ti ( 5 ) KURUŞTUR 

Kültür Bakanı 
latanbul yolunda 

Samsun 23 (Husus!) - KültUr bakam, Güney 
au vapuru Jk bugün ııaat 17 de Istanbula hare
ket ettL 

YENJ ASIR MıtbaHmda bawlnup 
~'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~!!'!!!!!!~~~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~ 

Türk - Alnian ticar~t anlaş-Sovyet-Japon anlaşmazlığı 
ması yarın imzalanacak Japonya: Harp istemiyor~m, diyor 

lktısat Vekili Istanhulda 
tetkiklere başl~dı , 

Lozan 
Günü 

----0-

Milletimizin hayatında çok büyük 
iÜnler vardır. 

Birbirinden harikalı ve mucizeli 
olan günler .• 

Lozan bunların başında yer al
mak şerefini taşır. 

Ölümün eşiğinde .farzedilen, silah
lan elinden alınarak bütün kapıları 
düşınanlara açılan güzel yurdumuza 
Sevrde bir kapkara tali hazırlanmış· 
tı. Karadenizi, Egeyi, Akdenizi ku
taklıyan cennet gibi sahillerimiz
den mahrum edilerek, Türk medeni
Yctine beşik olan toprakların en bü
Yiik kısmı elimizden alınarak Orta 
Anadoluda mevhum bir varlık ha
line sokulmak istenen Türkiye dün
)'a. tarihinde misli az kaydedilmiş bir 
çılgınlığın kurbanı olacak zannedil
lllİfti. Halbuki saltanatın ihanetiyle 
•ilahları elinden alınmış olma
•ına rağmen Türk ordusu mağlup 
olmu değildi. O bütün cephelerde 
~iz kahraman1ık1annın örneklerini 
Vermiş, kat kat faik düşman ordu
lannı ezmiş, kahretmişti. Bu kadar 
azaınetli bir varlığa aahip olan bir 
milletin bir finda çökeceğini düşün
mek için Sevri hazırlıyanların şuur
Buzluğuna düşmek lazımdı. 

İstanbul, 23 (Hususi) - 1ktısat ve
kili bay Şakir Kesebir şehrimizde tet
kiklerine başlamıştır. Vekil bugün saat 
on altıda basın birliğine gclmi~. matbu
at kooperatifi teşkili meselesi ve mat
buata ait hariçten getirilen kağıt işleri 
ile me§gu] olmu§, alakadarlardan izahat 
almı§tır. 

Berlin, 23 (A.A) - Anadolu ajansı 
muhabiri bildiriyor : 

Menemencioğlu heyetinin müzakere
leri her gün geç vakitlere kadar devam 
etmektedi< Görüşmelerin in~iŞafına na
zaran Türk - Alman ticaret anlaşmasının 
bugün İntaç edilerek pazartesi günü im
zalanması kuvvetlenmektedir. lktısat vekili B . .Şakir Kesebir 

Hariciye Vekili dün Bük
reşe hareket etti 

fstanbu], 23 (A.A) - Romanya va
lide kraliçesi müteveffa Marinin cenaze 
merasiminde hülcümetimizi temsil ede
cek olan ye hariciye vekili doktor Ara
sın riyaseti altında bulunan heyet bugün 

11.20 de Zafer destroyeri ile Köstence

ye hareket etmi1tir. 

Belgrad, 23 (A.A) - Naibi hü
0

kü
met prens Pol ile prenses Olga Roman
ya valide kraliçesi Marinin cenaze me
rasiminde hazır bulunmak mııksadiyle 
Bükrcşe gitmek üzere Belgraddan hare

ket etmişlerdir. 

lrmire gelen Edremit gençleri bir arada 
- YAZISI 3 ONCO SAHJFEDE -

·Uzak şark denizlerinde görülen· bir cok Sov yet . . ' 
denizaltıları Avrupa merkezleri,,de · kaygı uyandırdı 

Tokyo, 23 (AA) - (Havas) -
Sovyetler kıt'atı Cangufengdegini tahli
ye etmedigi takdirde Japonyanın kuv
vete müracaat edeceği haberleri kat'i 
olarak salahiyettar mahafilde tekzip 
olunmaktadır. Hariciye nezareti mümes
sili yaptığı beyanatta Japon büyük elçi
si tarafından Sovyet hariciye komiseri 
Litv.inofla 2 1 temmuz mülakatında böy
le hiç bir şey söylemediğini ve ziyaret 
maksadının bir tarzıhal bulunması ve 
bunun için de her şeyden evvel Sovyet 
kıt'ntının geri alınması olduğunu ancak 
bundnn ,sanrnki hududun müıılihane bir 
tanda tahdidi derpiş edilebileceğini bil
dirmİ§tir. Fakat bu teklif Litvinof tara
fından kat'i olarak reddedilmiştir. İyi 

malumat alan mahafil her iki tarafın da 
hadisenin hallini temenni ettikleri mü
talaasındadır. • 

Rumen 
Hududunda feci bir 
hava felaketi oldu 

Bükrq, 23 (ö.R) - Bir hava 
Felaketi olmU§tur. Leh hava ıirketi
ne mensup bir tayyare Rumen hu
dudunun 80 kilometre içinde düı- l 
miit ve İçindeki dört kiıilik müret
tebat ile iki yolcu ölmüılerdir. Yol
culardan biri V arıovadan &'elen ve 
ismi meçhul bulunan bir Japon yUz-

, bquı idi. Tayyare Çemoviçten ha-, 

1 

valanl1llJb. 

- SONU 3 ONCO SAHiFEDE· 
- - -

Mançuko hududunda bir kasabanın giri§ kapısı 

- SONU 2 iNCi SAYFADA-

Amerika 

B. Ruzve1t Maliye nazın Morgentcv ve filo amiralı ile göriişüyor 
- YAZISI OÇONCO SAH1FEDE -



Devlete · geçen 
~ ŞEHifl HABERLERi Lozan 

Günü 
Bir ta im e· •ıA t . BA$TA!lAFI l INCJ SMllfEl)E 

ptz V1 ayA' aampıyon diril~ bir nıemle~ette param:, silh-f Jat'e dmirf eri ittin -Y "' "I . .. nz milli mildafaa denilen vllf1ık 

çiftlikler arazı, . 

Toprağa muhtaç olan çiftçilerimize T Jarı d J kendini cıs.teremeei. 88yle \ıir 
binalar yapılacak arasın a maç ar ,ey i>Jd(ikten ııonra dirilnıtk kadar 

tdue lmirJerm., -1 mevkllert " iritilmcai iınkinıız bir hayal 94yı• edilecektir? ' nasıl • 
tevzı 

temsil ettikleri devlet kudretinin' ~ lırdı. 
Muhtelif lı:anun ve mııtbedelerle dev-ımuru bu müracaat ll2erine mahalli ma- &le mliteııuip birer binanın hUIU!l tda- 14 Ag~ ustosta başlıyor .. Final maçları Sevr böyle takdirsiz, anlayıpaz. 

letıe intikal etmiş olaa yeya TOrlt mübe-. Uye ve tapu daireleriyle idan heyetin- ttleree temin edilmesi devletçe görülm korkak ve hain bir zihniyetiıı malı· 
dillerin istihkakları bakiyelerine kar;.- den seçeceği birer zat ve varsa Ziraat llizuma binaen tecviz olunınll§tur. Q b • E J "ld ) k sulüdür. Lozanı yaratan kuvvc:t ise 
!ık tutulmll§ bulunan, metrftk arazi ve müdüril veya memuru ile köy ihtiylll' Bu hususta dahiliye vekaletinden vi- n lf Y U e yapı aCa Türkün dünyalara bed~ olan azmi· 
çiftliklerden içinde veya civannda top- heyeti bu esaslar dahilinde tevzii Jhım Jayete gelen bir tamimde deniliyor ki: ni kullanmasıru bilen Büyük Şefin 
raia muhtaç ziraat erbabına datıtılacalc ı:elrn ar.ız!yi ve arazinin iyi, orta ve aşağı « Bilhassa uzak villyetleıin bir çok Ege bölgesinin 938 yılı lik mü.tabaka- Izınlrde üç finalbt llJ'asında yapılacaktır. kumanda.sında zaferler kazanmağa 
olanlar Bakanllll' heyetince tespit olunan olmasına göre her dekar kıymetini bir- kazalarında, mabrumiyet içinde iş gilren !arına Ağustosun on dördüncü günü Final milsabakalllJ'ına yalnız futbol şam- alışmış hır ordun~ın, . bol'.1'una ke
araı.i tevzii talimatnamesine göre tevzi likte tesbit edecekler ve kendilerine a- idare Amirlerimizin ufak bir himmetle, Aydın, Manisa, Muğla, Denizli ve Izmir piyon takımları değil, ııilr~, atletizm ment .attı~n:nyan hır mılletı~ sonsı:z 
edilecektir. Bu talimatname esaslarına razı tevzi edilecek kimselerin hane iti- çok mühim olan bu ihtiyaçlarının kar- am i onları ara.!ında ~!anacaktır. Lik ve bisiklet ekipleri de iştirak edecekler- h.~yatıyetıdır: l~gal altına duşen ~u
göre tevziat, tevzi edilecek arazinin barile isimlerini ve verilmesi lilzını ge- ~ılanması milmkündilr. Vili.yet bütçele- ~e :: fikilstilrU hazırlamJf ve mıntaka- dir. Büytik bir geçit resmini müteakip tun kapıları ıstırd.at .eden "'!ur. Dür
bulunduğu köy veya kasabada yerleşmiş len dekar miktarını gösterir iki nüsha rinin mali imki.nları nisbetinde, tük! ve 

1 
Y k yfi habetdar . yapılaeak müsabakalara Izmirin Doğan- manı vatanın harımınde bogan odur. 

olanlar tercih edilmek şartiyle hiç arazisi cetvel hazırlıyarak on gün müddetle ara- israfdan tevakkt edilerek iklim şartları an b:ıaJett~ A dm etmiş:. Bu spor takımı ve seçkin atletlerle güreş- Evet ortada bir mucize vardır. 
olmıyan veya tasarruflarındaki arazi zinin bulunduğu köyün veya kasabanın göz önünde bulunduruhnak şartile kaza "'.~ ~ 9 

e Y ' Muğ ' De- çiler hazırlanmağa başJam11Jardır. Türk~ k~nındaki cevheri tanı· 
miktarı 184 dekardan az bulunan ve biz- münasip bir yerine asacaklardır. ve nahiye merkezlerinde yapılması müm- nızli.' ~ ve Izmirde yapılacak. ve Doğanspor takımı, hen Uz hazırlıklı mak mucıı:eaı. ·. .. .. .. 
ıat ziraatle meşgul olan çiftçi ailelerine Bu cetvellere itiraz etmek istiyenler kün görülen binalara ait tipler ve planiar ve finalistler anlaşılacaktır. değildir. Izmir futbolunu temsil kabili- Bu mucızeyı gosteren buyuk var· 
yapılacaktır. bu müddet zarfında şikayetlerini köy derhal tesbit ve keşiflerile vekAletimize M~bakalara b~tün .=takaların yetini lıMz olan bu genç takımın bu haf- lık, ebedi güne~ Mus~fa Kemaldir. 

Köyde veya kasabada mukim ve zira- ihtiyar heyetleri vasıtasiyle tevtl heye- gönderilmelidir. Vilayet bütçelerine talı- şampıyonlan ve Izmirin millt küıne ha- tadan itibaren hazırlıklarına başlıyaca- Zafer çelenklerıyle auslenen Lozan 
atle filen meşgul olup bakkallık, mekkA- tine bildireceklerdir. Tevzi heyetince ya- sisat konulduğunun da vekfilete bildiri!- ricinde kalan takımlarının puvan itiba- ğı ve elemanlarını sıkı bir antremnana yolunu 0 açmııtır. 
recilik ve saire gibi iştigalleri de olanlar pılacak tetkikat neticesinde yanlışlık ya- mesi bildirilir.> rile en ileride olanı Doğan.spor takıntı tAbl tutacağı öğttnilmi.ştir. Doğansporun Vahdettinin Sevri imzalamağa 
tevziden yarı nisbette istifade edecekler- pıldıitt anlaşılınıa bu yanlışlık düzelti- --=- iştirak edecektir. Müsabakaların final Izmire, Ege mıntakası ıamplyonluğunu gönderdiği vezirleri muhakkanın• 
dir. lecektlr. Turizm hakkında ra. maçları on ve on bir ey!Q.l tarihlerinde kazandıracağı ümid ediliyor. kabul eden Ktirzonlar, Klemansolaı 

Sanat veya ticaretle iştigal ve bu yüz- On gün müddetin geçmesinden sonra Lozanda Türle.ün galip kumandanı 
den iaşelerini temin etmekte olan bağ. tevtl heyeti aynı miktardaki dekarları por hazırlanıyor Mareşal Pazarlık karşısında hürmetle eğilmişlerdi. 
bahçe ve tarla sahipleri bilvasıta ziraatle toplıyarak arazi alacak olanların arasın- Vilayetin muhtelif yerlerinde meyda- ~vr.de o~lar bize şartl:ınnı dikte et· 
meşgul olsalar bile 0~ bu talimatna- da kura çekilecektir. na getirilecek turizm müesseseleri, otel, tırmııler~ı. ~n~ b"':. ~la~~ 
meye gött arazi verilıniyecektir. Herkesin yeri maltlın okluktan sonra gazino ve plajlarla diğer tesisler hakkın- f::.eref ine Verilen u SUlÜnÜn kalk- onlara. dıkte ettırdık. B~yu~ .ln?nu 

Tevziat, mevcut arazinin geni§liğine ve arazilerini değiştirmek istiyenler bir da vilayetçe tetkiklere devam edilmek- "/ askerlik sahaaın~ old~gu ~1 sıya-
loymetlne göre evve!A hiç arazisi olını- hafta zarfında tevzi heyetine bu arzula- tedir. Bu hususta hzalann kaymakam- • f, f f f J set sahasında dahı hakiki bir kahra· 
yan, i1ı:lncl derecede 45 dekardan noksan rını bildireceklerdir. Bu yerler değişti- !arı birer rapor hazırlıyarak: villyete Zl ya e maSl e ra lnua ~an, b~yük ~ir .devlet adamı oldu· 
arazisi olan çiftçilere, üçüncü derecede rilebilecektlr. göndermişlerdir. Şebrlınlzin büyük ınisaflri.layın Mue- f fk 'k gunu gostermqti. 
45 dekardan fazla yeri bulunan ziraat er-- Her parça arazı, çiftçi aile reisi namına Raporlar tasnif edilmektedir. Netice- şal Fevtl Çakmak şerefine belediye rel- e l ve ÇQ• 
babına, vaziyet ve ihtiyaçları gözetilerek hazine lehine birinci derecede ipotekli !eri uzun bir raporla iktisat vekAletine simiz doktor B. Behçet Uz dün alqam lışmala r Lozanda kazandığımız zaferi mu· 
yapılacaktır. olmak şartiyle en kıae bir zamanda ka- bildirilecek ve meydana getirilecek mü- sut yirmide Izmir Palasta mlikellef bir vakkat aayanlar olmu§hı. • 

Tevzi nisbeti esas itibarile bir yerde yıt ve tescil edilerek senetleri verilecek- esseseler hakkında vek!Ietin yardımı ı.,.. ziyafet v~. İzmir Ankara ve I.stanbulda bir tec- Saltanatın inhitat yıllarında yapı• 
tevzi olunacak. arazi ile muhtaç çiftçile- tir. tenecektir. Ziyafette şehrimizde bulunmakta olan r!ibe ~iyetlnde olarak tatbik edilecek lan tecrübelere dayanarak bu hült-
r .'n adedi.ne veya ihtiyaçlarına göre tayin Arazi alanlardan aynca noterden mu- --=-- saylavlarımızdan BB. Halit Onaran, De- pazarlıksız satış usulü hakkındaki ka- mü veri?"orlardı. Türk ordusunun 
edilecek ve arazinin sulak ve kıraç gibi saddak borç senedi alınacaktır. "'öy 1.R/erı" nizli saylavı doktor Kazım, Haydar Rüş- nun hii1dl.ıııleri EylQl ayi.nda ürütülme- azametlı fedakarlıklar pahasına el· 
farklı olması halinde iyi, orta ve aşağı Tevzle müteallik bütün masraflar ma- .n.ı r til Öktem, Izınir saylavı Sadettin, Vali ğe girecektir. Viltıyet bu hUS:sta a tı"ı ~e ett!ği ne kadar büyük zaferler eh• 
olmak üzere üçe ayrılacak ve aralarında !iyeye ve tapu har~ ve masrafları toprak Dahiliye vekilletinden vilAyete gelen B. Fazli GUleç, Orgeneral İzzettin Çalış- tetkikler hakkında bir rapor haz~!~~ lıyetsız ellerd: hüküm.SÜ" kalmı~tı .. 
bir :ıisbet bulunması Jazım gelecektir. alanlara alt olacaktır. bir tahriratta, 937 yılı ahvali umumiye !ar, Korgeneral Mustafa Muğlalı, Kor- ve al!kadar vekMete göndermiştir. An~ Muzafferane ım~~~dı~ız n~ ka• 
Bu taktirde meselA 30 dekar iyi toprak Bedelleri on senede ve on müsavi tak- raporlarının tetkikinde bir kısım vllf.- general Keramettin, Mii.ltahkem mevki kara ve Istanbul vilayetlerinin raporları dar mu.ahedeler olu bıreı vesik~an 
'3 dekar orta ve 60 dekar qağı toprağa sitte alınmak Uzer te di 1 . yetlerin rapor mevzuları meyanında köy komutanı Rasim Aktoğu, Tümgeneral il '-·-ıl tırılarak alın __ ,_ tedb' 1 fazla hır kıymet ta~ımıyor, «Hilal 

e v o unan arazı e ~. aş a""" ır er, çık • b. d h d.. ··ztı 
bedel addedilecektir. hazineye ail.!e hazine namına, ciheti vak- işlerine yer vermedikleri görllldüğll, Nuri, hava kuvvetleri komutanı Albay ilılr vekiller heyeti kararnamesinde top- b" tdıgı .yereh ır1 . da aih?nlnemdezıt so

1 Arazi mUsalt olan yerlerde iki nüfuslu fa _,.__ a1of 1 teğ bağ! bundan sonra köy işleri ve kalkmma tat- CelAL askerl erkin, vali muavini Cavit 1 cak _,__ tatb'kln -:ı ır ogma a ın e z ı er e yer et-
aıute v namına po :e ana- ana ; ouwuı sonra ı e g~e- • b I d 

bir aileye iyi topraklanlan en az 30 de- caktır. blkatı hakkında da maHlınat verilmesi Onver, Cümhuriyet müddei umumisi cektir. mı~ u unuyor ~· . . • 
kar, en çok 45 dekar; orta topraklardan Borçlarını birden vermek i§ti.yenler istenmiştir. Aaım ıı.e vi!Ayet ve belediye meclisi Yalnız perakende satlfda cart olacak Lo~nın da böyle bir akı~te ~g-
en az 45 ve en çok 60 dekar:~~ f ,.. katı . lr.o to ıl -=- Azaları gazete ı...-uharrirleri hazır bu- 1_,__ t uliln"- di" . b nyacagını zannedenler : cTurkıye, · namına era,.. ve ıs n yap a- _. pazar ""'ız sa 'l us = ger 'l ŞU e- I k . • .k • _ ı 
raklardan en az 60 ve en çok 90 dekar caktır. Dispanser doktoru lunmU§laıdır. !erine ve angro satışlara da ileride teş- meme e.tı'.1 ın:ı•n ve ı tısadı kıu: 
toprak verilecektir. 1klden fazla her nü- .. . . Çok samimi haabihaller ve büyük bir mili mümkün olacaktır kınması ıçın ıcap eden eermayeyı 
fus için bu miktarlara, iyi topraklardan Tevtl olunan arazld~ koylünün lca- Veremle mücadele ~ ~elı:iml nl!f" içinde geçen ziyafet aaa lylrmi üçde _ · bulamayınca yabencılann kolları 

10 k 15 rta top- L'--dan rel zemin ve ecrlınWi gıbl tahakkuk et- Bn. Saada Ki.ğıtçılar, l§in.in çoklugundan _, .... _ arasına atılacaktır» diyorlardı. 
en az ve en ço o nuuar -•· edecek bo lan onlar sona e.,......~. ~- l h •1 k t 
en az 15 ve en çok 20 ve aşaitı topraklar- .._veya . .rç varsa are- ~r doktorluğundan . ~ ~· ~fa a ı e arış ırmış Bu hesaplı bir tahmin olmaktaıı 
d da 20 k 30 d k il• zl bedeli taksitlerile beraber muka.ssa- yenne Dr. Abbas San tayın edilıniştlr. B • N," b dı Izmlrde ··--• suyu satan bir dllkkAnm · d h t ·· 1 • · h ::. an en az ve en ço e ar ave . . . ır ı.canı 0 9 artan ..,.... zıya e usume gun erının en~ 

dil ktir tan alınacaktır. Dıspıınserın her gün muayene saati 11 - r ., hile yoluna saptıg• ı tesbit ..;ııı-••tir Bu ·· · k' 1 · 1 b 1 · b. e ece . ~ · sonmıyen ın erıy e es enmış 11 

Bu suretle verilecek arazi her hane Mübadil ruınlardan metnlk toprakla- l2 arasındadır. mahkum oldu işi yapanın kapalı şişelerin ağzına sah- temenni idi. 

için - kenıli mevcutlanyle beraber - 184 nn, fın~ ve zeytinliklerin taluitleri -=- Madde tasrihi suretile hakaret etmek te mühür ~oydu~ ve ~ suyuna çeş- Bu temenni husul bulmadı 
dekarı geçmiyecektir Arazi müsait ol- tahsil edildikçe maat bankasındaki rum Denizcilik müsabo- b' kız 1 . 1 1 me suyu ilave ettiği anlaşılınıştır. Sah- Bilakis Türkiye en harikalı bir ha-

. h b . . tırılacaktır ve ır genç ın ev erunesıne enge o - te ühUr'--' biri 1 "ril k tah-
madığı takdirde bu miktarlar hane ve esa 1 carısıne ya · k l maktan .IUÇlu Halil Ibrahiın hakkın.da m ""roen e e geçı ere yatiyet kudreti gösterdi. 

nüfus mevcuduna göre ve o nisbet dahi- a arı asliye cezada devam etmekte olan mu- kikata başlanmıştır. Lozanı takip eden yıllar inkılal' 
llnde tenzil edilecektir. Fuarın modern Deniu:iHk ajanlığına getirilen B. Ne- hakeme netioelenmiştir. Ya ılan dedi - yıllarıdır. Memleketin servet kay-

Tevzi olunacak arazi toplu ve vA.si mik- cip, denizd gençli~i bir çatı altında top- kodu yilzünden evleneceği g~ ay- Bir araba kazası oldu naklarını canlandırma yıllarıdır. Bü-
tarda ise tevziden evvel mümkün oldu"-· h ' ' d' J lıyarak çalıştı.--maga başlamıştır. Başve- rılınak izt-- da kaldı" ·· li B D'' .ı-. B Yaka mahal tün kom•ularımızla kafi bir hesap 

s~ ce resı şım ıuen • • • '"" ' ""' LLCU,ın gını soy yen n, un ~anı umavanm - ~ 
kadar merA, harman yeri gibi köyün , kilin 1~. gençli~ıne hedi~e ettigı üç Lemanın iffetli bir kız olduğu, kerul!sine lesinde bir araba kazası olmuştur. Ara- tesisine muvaffak olduğumuz yıl· 
umumt ihtiyaç ve menfaatine tahsisi kap b /' • Yole (Buyük Şarpı) ve Izmirde mevcut '--~ edil ··zı l -"L-I im dı~ b ile B · t mekt bl ·· ünd !ardır Lozan zaferi bu saye-e lrıvor J&Ml\.l en 80 er. a.ıaıwt ı o a tsl as urnava zıraa e on en . . 
eden kısımlarla gene o köy veya kasaba- 'J diğer §arPiler bir araya topJanmııtır. anlaşılmış, Halil Ibrahim de bu sözleri ekte olan Osman oğlu bah ıvan de ebedileşmiştir. Ve Lozandan 

Her hafta Cumartesi gün!' eri B. Necip .. ·•· geçm . ç h ·· ·· ·· b" · f da mektep, hastane, spor mahalll gibi soyledigı anlaşılarak suçlu 480 inci mad- Mustafa hayvanın Urlanesile araba dev- sonra er gunumuz ır yem za er 
t · ı ı•- ı k b d kan 1J L gençlere motör klıllanması hakkında d . . ' ·· ·· im t 

e51S ere =1m ge ece ve eı e geç- ASTARAFI 1 iNCi SAHIFED e mucıbını:e üç ay hapsi.ne ve 65 lira rilmiş ve başından yaralanmıştır. Yaralı gunu 0 uş ur. 
miyecek bir parça ayrılacaktır. mittir. :::U derslerktedir, di~er günlerde de şifahi para cezasına ınalıkQm ~· memleket hastanesine kaldırılmıştır. 

Bağ, bahçe, fındıklık fıstıklık gibi yer- Fuar zamanının yakınlat!JUf olması at verme · 
!erin müzayede ile satılması lazım gele- dolayısiyle emniyet müdürü bay Salô.het- Denlzcl gençliğin bu mevsimde müsa-
ceğinden bu nevi arazi tevzie dahil edil- tin Arslan Korkut bazı tertibat alınma- bakalar yapmasına intizar ediliyor. 
miyecektir. Yalnız mevcut toprakları sına lüzum görmü~tür. --=--
halkın ihtiyacını karşılamıyan ve esa- Şehir ka1aba1ı1c1ap.cağından zararı. Antrenman sahaları 
sen geçim vasıtaları fındık bahçeleri olan unourların halka ve lzmirli ziyaretçileri- Ayrılan mıntakalara göre Izmirdeki 
Trabzon, Gireson ve Ordu'da rumlardan ne zarar yapmamalan ve hadiao çıkar· kulüplerin antrenman sahasına sahip ol
metrQk fındıklıkların ve keza arazisi mamaları için her türlü tertibat alınmak· malarmı teminen hazırlıklar yapılmak· 
dar olup zeytincilikle iştigal eden halkın tadır. tadır. Tepecikte, belediye fidanlığı ya-
bulunduğu yerlerdeki rumlardan kalan Sabıka!Jar aivil va resmi polia tetkila· nmdaki geniş bir saha istimlAlı: edilerek 
zeytinlikler de tevzi edilebilecektir. b tarafından aıkı bir ıekilde takip edile- Oçok kulübünün antrenman sahası ha-

Tevzi edildiği taktirde fındık bahçe- ceklerdir. Bu gibilerden batka ıehirler· Une getirilecek, burada bir de kulüp bi
lerinden ve zeytinliklerden iki nüfuslu den gelenler olursa, derhal geldikleri ye· nası yapılacaktır. 
bir aileye en az 6 dekar ve en çok 15 de- re iade edilecektir. !stim1Ak muamelesi partice yapJbcak-
kar verilecektir. !kiden fazla beher nü- Zabıta. fuar sahasında geniı bir teıki. tır. 
fus için bu miktarlara ikişer dekar ili.ve lô.t kurmakta ve zabıta kadrosunun en Eşrefpaşadakl antrenman sahası da 
edilecektir. mühim elemanlarını fuara vermektedir. önümilıdekl sene içinde yapılacaktır. 

Muhtaç çiftçilere arazi tevzii için ma- Belediye reisinin yalunda latanbula --=--
hallin en büyük mülkiye memuruna mü- giderek başvekili ve diğer vekilleri fııa· M 1 k 
racaat edilecek, en büyük mülkiye me- nmıza davet etmesine intizar ediliyor. em e et 

Tayyare Sineması T~:!~" 
BUGON 21 - 28 temmuz 938 den itibaren 

Zevkine. •• Güzelliğine •• Payan olmıyan 2 filim birden 

hastanesinde 
Bir cürmü. meşhut 
yapıldı 
Memleket hastanesi baş hemşiresi Bn. 

Sıdıka Ertun9 hakkında ilAç ve senmı 

Edremit halkevi gençleri İzmir 
halkevine misafir geldiler 

' 

Biz Lozanı hatırlarken sayısU: 
zafer mınkabeleriyle dünyayı hay· 
retler içinde bırakan kahraman or· 

dUtttuzun yenilmez kudreti ve ona 
hakiki benliğini veren tali yıldızunU: 
Büyük Atatürkün yaratıcı varlığı 
önünde şükranla eğilmekten derin 
bir zevk duymaktayız. 

ŞEVKET BlLGtN 

Evli kadın kendi 
arzusile mi kaçtı? 
Değirmende renin Y eniköy halkından 

nikalılı bulunan Bn. Müşerrefin geee 
vakti bir şahıs tarafından kaçırıldığı 
Değirmendere jandarmasına haber ve

rilmiştir. Yapılan tahkikatta, on dokııJ' 
yaşında bir kadın olan Bn. Müşerrefill 
Emin Kaplan oğlu Süleyman Eriş ne•· 
dinde olduğu anlaşılınıştır. Haklarındıı 
muameleye tevessül edilmiştir. 

Halkevi köşesi 1 -- JUANiTA sattığından •uçlu olarak tahkikat yapıl- :;u_z· TLil:ZZ 
maktadır. Hastalara tatbiltl !Azım gelen , 1 - Evimiz salonunda 24/7 / 938 ~ Me9hur çıgan • ROP ŞANDOR 

orkestrası tefi • 
Ve 100 kif ilik orkeatraaı tarafından temail edilmif 

Şahane mevzulu ... Mnzikalı mükemmel filim 

2 -- iLK GECE 
GARY COOPER ANNA STEN 
T arahndan heyecanlı bir ıurette temsil edilmit şahane dram .• 

SEANSLAR : Juanita : 3.35 - 6.35 - 9.35 te tik Gece 5 VE 8 DE 
rz:z,c;r/TLrfLZZ:rLZTL.:Zr.L:z:Zn 

serumları kullanmıyarak biriktirdiği saat 21 de (Yaşa yan ölü) piyesi Edre':ı 
zannedilen Bn. Sıdıka hastaneye alt Edremit Qe11Çleri Atatürk heykeline çelenk Jcoııdular Halkevi gösteril kolu tarafından teın 
llAçları ve serumları Bay Hamdiye sa· Edremit Halkevi gösteri kolu üyeleri Gençler aruında bayanlar da mev· edilecektir. Müsamere parasızdır. pave-
tarken ı:Urmü meşhud yapılarak yaka- kalabalık bir heyet halinde dün ıehrimi· cuttur. tiyeler Halkevinden verilmektedir. 
lanml§tlr. B. Hamdi bu tqebbilll! daha zo gelmif\er ve halkevi meıuuplan tara· Edremitli gençler dün gece aaat 2 1 de 2 - Evimiz bahçesinde her hafla p:ıza:t 
evvelden zabıtaya haber v~, ve sa- fından iatikbal edilmitlerdir. Edremitli Halkevi ealonlannda (Aıkın manası) günleri karagöz oyunları oynatılınakta· 
tış bedeli olarak verec ;;1 paraların nu- . . piyesini teıruil etnıİ§ler ve alkışlanmıılar- dır. Bütün yurddaşlar davetlidir. 11 maralarını tesbit e~tl. Bu paralM gençler aaat 1 2 do Cümhunyet meyde- dır. Gençler ikinci müsamerelerini bu 3 - 25/ 7 / 938 pazartesi günü -~ . 
Bn. sıdıkanın cebinde çıkmıştır. Tahkl- nına giderek merasimle Atatürk hey- gece vereceklerdir. Bu temsilin adı de spor ve müze ve sergi komitelerini" 
kat tamik ediliyor. keline çelenk koymuılardır. (Yasasın ölü) dür ve piyestir. haftalık toplantıları vardır. 



···························································································: 
i Beynelmilel tedrisat konferansında ! 
• • 

p;oıe·sör· .... ·eayaıl'· .. ·Areı 
Riyaset ettiği celsede Türkiye kültür 
hareketlerinin mükemmel bir şema
sını çizdi ve takdir ile karşılandı 

Praf es ör Bn. Af etin mekteplerde okutulan eski diller 
arasına Latince ve Yunanca ile beraber Türkçe'nin 

de ilavesi teklif ini konferans kabul etti 

Cenevreden bir manzara 
Cenevre 23 (A.A) _ Burada top- titünün bununla iştigale devam etmesi klin emirleriyle doğu, bah ve merkez 

lanınakta olan yedinci beynelmilel ted- muvafık görülmüştür. olmak üzere Türkiyenln 3 büyük kültür 
ıfaat konferansı son gUnlerdeki celseleri- Konferansın ille okul öğretmenlerine mıntakasına ayrıldığını birinci mıntaka
lll askl lisanların mekteplerde okutul- verilen maaşlar meselesine tahsio ettiği yı Istanbul üniversitesi, ikincisini Anka
ıı..aaı mektep kitaplarının ve Uk mektep celseye ise bayan Afet riyaset etmiştir. ra üniversitesinin teşkil ettiğini şark 

~lretmenlerlne verilen maat meseleleTİ· Muhtelif memleketlerdeki maarif hare· mıııtakası için de Vancla teşkil edilecek 
ile tahıla etmlt bulunuyordu. Eski lioan- ketleri hakkında açılan unıumi mü~ake· üniversitenin kültür merkezi olacağını 
lıırın okutulma11 meselealnde Türkiye re konferansın bir kaç celsesini işgal et- blldirmiş ve mesleki ve teknik sahalarda
hat rnurahhaeı ve konfcrana ikinci r~tat mittir. Baş murahhaaımız bayan Afet bu kl çalışmaları an1atın.1§1ır. Baş murahha
~rofet6r bayan Afet yUlceek ted"4atta müzakereler esnaaında memleketimizde- sımız raporunun sonunda büyük şefimf
ı,Atlnoe •• eeki Yunancadan maada Eti, ki maarif hareketlerini mufassal bir ra· zin nutuklarında işaret buyurdukları 
&umar 'Ye eski Mmr ve Türk lisanları porla izah etmiıtir. Bayan Afet bu ra· veçhlle Türk mi!U terbiyesinin gayesini 
tlbl eald medeniyetlere alt lisanların da porfarında büliaaaa üç mühim meseleye evvel emirde milletin milli varlığını en 
0kutulmasını teklif etmİ§ ve bu maksat- temas etmiş, bunlardan ilkini teıkı1 eden yü.kııek medeniyet derecesine ulaştırmak 
la bl d '- • · ti B k k ve Türkiyede ille tedrisat sahasında tat- ve sonra maarifin yayılması ile dünya r e taımr vermıı r. u ta Tir on· 
ferans heyeti umumlyesi tarafından tas- bikine başlanan ve dikkate değer bir ye- sulhunun esaslı şartı olan milletlerin 
Vı• d 1 k nilik olan köy e6.itmenlerinin yetiftiril- karşılıklı anla1:.masını kolaylaştırmak ol P e i ere hUkümetlere tevdi edilecek a ' • 

le f mesi bunların köylerdeki ~•lışmaları dugun" u tebarüz ettirmiştı'r on erans kararları arasına alınmıştır. ~ · 
- P hakkındaki izahatı konferans muhitinde Bayan Afetin bu izahatı konferans mu· rofesör bayan Afet diğer bir toplan· 

bd büyük bir alaka uyandırmıştır. hitinde rok derin alaka uyandum•• ve a da mektep kitapları meselesi mü- • "" 

[ Amerika 
Maliye nazırı 

Fransaya dinlen
meğe mi geliyor? 

-0---
Parls, 23 (ö.R) - Amerika hazine 

nazırı ve relsicilmhur bay Rooseveltin 

~hst dostu olan bay Morgentau yarın 

Pariste bulunacaktır. Amerika devlet 
adamının seyahati, resmi mahafilde bil
dirildiğine göre, hususidir ve muayyen 

bir gayesi yoktur. Bay Morgcntau Fran

aanın Akdeniz sahilinde istirahat ede· 
ccktir. Her ne kadar hususi bir mcmu .. 
riyeti yoksa da tabii olarak Fransız na

zırlariyle gÖ?ÜJecektir. Amerika hazine 
nazırı, Fransız maliye nazın bay Mar

şando ile birlikte ekonomi nazın B. Pa
tenotre tarafından verilecek bir ziyafet• 
te bulunacaktır. Pazartesi gÜnü B. Mor· 

gentau ve maliye nezaretinde maliye na

zm bay Marşando ile görüşecek ve bu
nu maliye nazırının vereceği bir öğle 

ziyafeti takip edecektir. Akşam iki mali
ye nazırı Amerikan sefaretindeki kabul 
resmi esnasında görüılerini kar~ıla§tıra~ 

aılclnrdır. Salı aabahı da BB. Morgentau 
\'e Marıando hariciye nezaretinde bulu· 
fBCA)dardır. 

• = 

Rumen 
Hududunda feci bir 
hava felaketi oldu 

- BAŞT ARAFI 1 lNCI SAHiFEDE 
Bükreı, 23 ( ö.R) - Feci hava 

kBE&I hakkında alınan tafailita gt;. 
re ait bulutu İçinde yolu kaybeden 

tayyare bir hududa çarparak parça· 
lanml§lardır. Kaza Bükreıte ve Var
tovada büyük teeaailr uyandınrut· 
hr. 

Sav vet - Japon 
anlaşmazlığı 

BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE 
Japonyanın Şanghay mümeasili ecs~ 

nebi diplomatik mahafillerine bir nota 
g!Sndererek Çinin ııivil tayyare\eTi harp 
melzemesi nakliyatında kullandığını bil
dirmif!ir, 

Yahudi 
--0-

bkere edilirken çocukların tarih kitap- Bayan Afet sonra orta tedrisat mese- hararetle alkışlanmıştır. Reis profesör 
ı. lesine geçerek memleketimizin orta tah- Afete teşekkür ederek Türk maarif ha-
rından di~er memleketlerin tarihleri d d 1 ,_, y · 23 (AA) B ela ah di hak . . sil ihtiyacının son erece al'ttığını kay- reketiıtin hayret uyan ıran netice eruu ıyana . - ura y u 
kında yanlıı fıkırler almaması ve dederek maarif vekaletimizin bu sene tekrara lüzum gönnediğini bu büyükte- aleyhdarı tahriklt yeniden alevlenmiş-

Ale yhindeki tahrikat 
yeniden alevlendi 

ınıııeUer arasında anlaşmayı kolaylaştır- başlıca mesaisini yeni mektepİer açıl- rakkiye Türk milletinin maarif aahasın· tir. lkinci daire mıntakasınclaki bütün 
rnak için bu gibi kitapların bitaraf olma· ması ve bunların techizine hasrettiğini da.ki inkişafına bizzat bayan Afetin kon· yahudi mağazalarının came.kfullarına 
•ına dikkat edilmesini ileri eilrmüı ve bildirmiş ve misal olarak 1934 • 1935 feransındaki huzurun.da bulunmasının tehdit edici Mğıtlar yapıştırılıruştır. De· 
hu fikir konferans reisi ve bir çok mu- ders yılında 36 lisede talebe mevcudu ve kendisi ile teşriki mesai-etmesinin pek vamlı pyialara göre yakında neşredile
re.hhaolar tarafından tasYlp edilmiştir.. 7384 den ibaret iken talebe adedinin güzel bir misal teşkil etmekte olduğunu cek bir mirname yer arıyan bir kiracıya 
F'akat bu mühim mesele ile esasen altı 1937 • 1938 yılında 18,097 ye vardığını söylemiş ve kendisini tebrik etmiştir. Ba- ayni binada oturan kiracıların derhal ev
leneden beri beynelmilel fikri teşriki söylemiştir. Yüksek tedrisat meselesinde yan Afet bundan sonra bazı delegelerin den kapı dıfarı edilmesini talep eylemek 
mesaiye enstitü meıgul oldu~u için ens- ise profesör Afet büyük şefimiz Atatilr· suallerine cevap vermiştir. hakkını vrecektir. 

lrlandada 
bir hadise 

ftalyan faş1stleri taarruza uğradılar 

lrlanda bafvekili ve cümhurreiıi 

Roma, 23 (ö.R) - lrlanda suların· aleyhtarları tarafından husumetli bağı. 
da bulunmakta olan ilci ltalyan mektep . rıılarla karıılanmışlardu. Bir dövüıme 
le.rniainJn mürettehatiyle bazı aiviller olmuı ve aemiciler zabıta himayesinde 
•raeında Oublinde bir hldioe olmuıtur.. oı.-ı. 4!.ADlilerine dönmüşlerdir. 
C:ern1cuer oaddeden ceçerlı:en faıiıt 

Fransa zabıtası 
lngiliz hükümdarlarının ziyareti 

münasebetile bazı sert 
hareketlerde bulunmuş 

Paria, 23 (Ö.R) - Kabinenin bugünkü içtimaında başvekil bay 
Daladiye lngiltere kral ve kraliçesinin Fransayı ziyaretleri hakkında 
izahat vermiş ve alınmış olan inzibat tedbirlerinden dolayı dahiliye 
nazın bay Alber Saroya teşekkür etmiştir. Bu tedbirlerden bazıları 
bir takım kimselerce sert telakki edilmiııe de bunun böyle olması el
zemdi. 

Bay Daladiyenin izahatı kendisi ve hariciye nazırı bay Bonnet ile 
lngiliz hariciye nazırı Lord Halifaks arasındaki müzakerelerin huaule 
getirdiği hayırlı tesiri teyit etmiştir. Esasen hariciye nazırı bay Bonnet 
tarafından mülakattan sonra neıredilen tebliğ de bunu göstermekte 
idi. 

Nazırlar meclisinden sonra maliye nazırı bay Marşando matbuat 
erkanını bürosuna davet ederek §U beyanatta bulunmuştur ı 

«Hazine tahvillerinin kayıt muamelesinin hayırlı bir şekilde devamı · 
memnuniyeti muciptir. Bu hal para sahiplerinin vatanseverliğini ve 
memleketin müdafaa ve emniyetini temin için hükümetle iş birliği 
yapmak zaruretini takdir etti.lelerini göstermektedir. Bu kayıt muame
lelerine memleketin her tarafında her sınıf vatandaşlar İştirak etmek
tedir. 100 frank veren olduğu gibi bir milyon frank veren de vardır. 
Son günlerde lngiliz hükümdarlarına yapılan hararetli ve heyecanlı 
kabul de mali vaziyet üzerinde hayırlı bir tesir yapacakhr. Vaziyetin 
ne kadar müsait bir hal aldığını nazırlar meclisine izah ettim. Bu da 
hükümetin girdiği mali kalkınma yolunda kat't bir merhale teşkil 
edecek olan bu esere §evkle çlevam etmeme bir sebeptir. 

Filistinde son iki günde 
Kudüs 23 (A.A) - Filistinde son iki yaralı vardır. 

gün zarfında muhtelif suikasdlar netice- Bir Jngiliz neferi 
ıinde 13 yahudi ölmllftllr. Ayrıca birçok _:iyle ölmu,tUr. 

ölenler 

aldığı yaranın tesi-

SAJDR. ! 

SON l-IABER 

iki Denizaltımız mera
simle denize indirildi 
lstanbul, 23 (Telefonla) - Almanyanın Krup fabrikasına sİpa· 

riş edilen denizalhlarımızın ikisi bugün merasimle denize indirilmiş· 
tir. Merasimde Berlin büyük elçimizle deniz müsteşarı Sait, Alman 
deniz kuvvetleri kumandanı vesair zevat hazır bulunmuşlardır. 

Bu münasebetle söylenen nutuklarda Türk • Alman dostluğu te
barüz ettirilmiştir. 

Rejimin 15 inci yılı için 
hazırlık başladı 

Ankara, 23 (Hususi) - Cümhuriyetin on beşinci yılı kutlulamı 
hazırlıklarına başlanmıştır. Bu sene rejimin on beş yılda vücuda ge. 
tirdiği eserler ve alınan neticeleri tebarüz ettirecek kitapların, tablola· 
rın ve istatistiklerin bastırılması için faaliyete geçilmiştir. 

·ispanya millicileri 
Cümhuriyet orduları arasındaki haber 
alma imkanlarını kırmak istiyorlar 

Paris, 23 ( ö.R) - Akdeniz cephesinde nasyonalistlerin ileri hare
keti sür'atle devam etmektedir. Haber almak güçtür, zira Nasyonalist 
erk!nıharbiyesi düşmanahaber gitmemesi için büyük bir sükut tat• 
bik etmektedir. Son günlerde Cümhuriyet ordusu kumandanlığının 
bazı mühim mevkilerin ziyaını haber alamadığı ve bu sayede Nasyo· 
nalistlerin bir çok esir topladıkları anlaşılmıştır. 

Cümhuriyetçiler mukavemete çalışmakta ve son günlerde gelen 
büyük tonajlı bazı tankları kullanmaktadır. lsşgal edilen köylerde nas
yonalistlerin iddiasına göre harp esiri yoktur. Yalnız bütün yollara 
cümhuriyetçilerin bol bol dağıthkları siyasi beyannameler bulunmuş· 
tur. Yüz kilometrelik bir cephede muazzam bir ordu denize doğru 
ilerlemektedir. 

Roma, 23 (ö.R) - General Franko kuvvetleri ispanyada muhtelif 
cephelerde geniş mikyasta yeni bir taarruz hareketine girişmişlerdir. 
Bu hareketin gayesi Yalansın müdafaa tertibatını neticesiz bırak· 
makhr. 

Sagonte tayyareler tarafından bombardıman edilmiştir. 

Açık şehirlerin 
Bombardımanı aleyhin
de toplanan konferans 

Paris, 23 ( ö.R) - Bu sabah saat 10.30 da Mütüabte sarayında 
açık şehirlerin hava bombardımanı aleyhindeki beynelmilel konfe
ransı toplanmışt'ır. 42 milletin delegelerini ihtiva eden konferans Lord 
Robert Sesi!, Pierre Cot, Paul Boncour Nevyork peskoposu gibi ta• 
nınmı§ şahsiyetlerden müteşekkil bir komitenin riyaseti altında açıl
mıştır. llkönce bay J ouhau Londra ve Nevyork belediye reislerinin 
sempati telgrafları ve BB. Herriot, Titulesko ve diğer şahsiyetlerin 
telgraflarını okumuş ve sonra sulhun müdafaası için mücadele zaru
retini göstermiştir. 

B. Cot Lord Robert Sesile tazimde bulunmuş ve Reisicümhur Roo
oeveltin sulhu korumak ve Milletler cemiyetine yeni bir ruh vermek 
yolunda kongreye yardım edeceği kanaatini bildirmiştir. 

Lord Robert Sesi! Aritid Briandın habrasını tebcil ettikten sonra 
cBeynelmilel sulh topluluğunun> gayelerini bildirmiş ve F ransaya 
lngiliz hükümdarlarına yaptığı hararetli kabulden dolayı teşekkür et
miştir. 

Gonkur akademisi reisi bay Rosny Lord Robert Sesili methü sena 
etmiştir. Amerika delegesi bir felaketin onunu almak için dünyayı 
ne olursa olsu sulha mecbur etmek zaruretini göstermiş ve demiştir 
ki : 

«Yoksa Madrid, Barselon, Kanton ve Şanghaydan sonra Nevyork, 
Londra, Paris ve Berlinin sırası gelecek ve medeniyetten eser kalmı· 
yacakhr.> 

B. Cot öğleden sonra yapılacak içtimaa ispanya Kortes meclisi re· 
isi bay Martinez Barionun riyaset etmesini kabul ettirdikten sonra 
celse öğleden sonra talik edilmiştir. 

Yunanistan zelzelesi 
Veliaht felaket mıntakasını gezdi 

l 

Yunan efzunları bir tören eanaıında 
Atina, 23 AA) - Atina ajansı biJ. 

dırıyor : 
Orepu mıntakasında sarsıntılar bu 

gece de tekerrür etmiş ise de hiç bir za

rara ıebebiyet vermemiştir. Veliaht dün 
zelzele mıntalcasını gezmiş bir çok fela

ketzedeler ile görüşmüt ihtiyaçlarını aor

muı ve kralın ve bizzat kendisinin sem
pati hislerine terceman olmuştur. Hü
kümet felaketzedelerin yardımına kot· 

miştir. Gazetelerin yardım toplama~ 

üzere bir komite teşkil edilmiş olduğu 

hakkında verdiği haber üzerine hükümel 
bu teşebbüsü menetmiştir. Zira hüküme· 
tin fikri bizzat devletin felaketzedelerin 
ihtiyaçlarını karşılıyabilec.ek vaziyette 
bulunduğu merkezindedir. 

Başvekil Metaksas Türkiye, F ranaa, 
ltalya, Bulgaristan ve daha diğer hükü· 
metlerden sempati ve taziye telaraflan 

mut ve kendilerine yiyecek tevzi eyle- almııtır. 

. " 
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lnciraltına bir seyahat 
BiR SUl.L: 

mı uzak 
Konaktan lnciraltı 
Manisa mı? 

24 TEMMUZ PAZAR 1938 

Ankara 
Belen iyesi paha
lılıkla mücadele 

ediyor 

Y umruklarıni sıktı.. rünce sıçrıyaı:ak ayağa kalktı. 
Ditlerini gıcırdattı. Eğer uyumuş olsaydı rüya gördü- Bir arkadaşımız lnciraltına gidip gelmekte rastgeldiği 

gördüğü gibi anlatıyor 

Anlcara, 2 3 (T elefonb) - Anlı:ar~ 

belediye encümeni Ankarada bahalılık 

- Bu, dedi bir tesadüf eseri de- ğüne hükmedecekti. 

zorlukları 
mücadelesine hız vermiştir. 

Lokanta, gazino ve pastahane cibl 
yerlerde almmakta olan yüzde on pr
soniyeler kaldırılmıştır. Lokanta, pasta

hane ve gazinolar üç sınıfa ayrılmlf, bi
rinci sımfta dondurma on kurut. ikind 
sınıfta 7.5 kuru~ ve üçüncü ıınıfta bet 

kuruı olaralı: teıbit oluıını.t11tur. 

ğil. Bizi sattılar. Fakat kim sattı? Niyangın anlattıklarını adeta ap-
Niyang susuyordu. dallaşır gibi bir hayret içinde dinle-
Doktor Cemalyan hem vahşet di. lnciraltına gitmek Manisaya gitmek- Bu arada daha bir kaç otobüs gelip ceza yazar. 

hem teessür okunan bir sesle devam Maamafih endişeli hali arasında ten hem daha güç ve hem de daha uzun gitti. Dedi. 
etti. büyük bir iradeye .. Tehlike karşısın- bir zamana mütevakkıf... Saat altıyı on .. Yirmi geçiyor. Altı bu- - Peki ... Ya inclraltmdan gelen bu 

_ Evet .• Kim sattı ve niçin sat- da kendini müdafaa için nereye ve tnciralfı İzroirin içinde ve halkın bu çuk oldu. Otobüsten eser yok... otobüs nasıl fa~ yolcu aldı. 
tı? nasıl olursa olsun saldırmağa hazır- yaz sıcaklarında en başlıca deniz ihtiya- Acaba geç mi kaldı. _ Almasın da ne yapsın. Bunca ilin-

Niyangın haJ.a elinde tuttuğu kü- lal)an vahşi bir hayvan iradesine sa- cını karşılayacak bir yeri... Yerimden kalktım. Hususi yolcu bek- met! Muhamm...U orada mı bıraksın. 
çük anahtar gözüne ilitti. hip olduğu aşikardı. Manisa ise !zmirden kilometreleree !iyen bir otobüs şoförüne sordum. Hakkı da vardı. 

Ve ilave etti. Ellerini arkasına bağlamış, odanın uzak ve başka bir vilayet merkezi... - Yahu .. Güzelyalı otobüsü neden Saat dokuz buçuk ... 
- Sonra nasıl girdiler? içinde sinirli sinirli aşağı yukarı do- Şimdi siz nasıl olur da lnciraltı Mani- gelmedi. Konakta otobüsten indim. 

Y ozgatta şiddet· 
li zelzele Niyang : !aşıyordu. sadan daha uzun diyeceksiniz. - Bayım o çoktan geldi gitti. Rağıp p~anın önünden geçerken ar-

- Acele ve kat'i karar vermek Birden durdu. Ağzından kaba bir Halep orada ise arşın burada... - Nasıl çoktan.. kadaşım ıeslendl. 
lazım .. Dedi. Benimle beraber mös- küfür çıktı. İsterseniz bu tecrübeyi beraber yapa- - Daha altıya gelmeden gitti. _ Gördün mü .. Dedi. Manisaya git-
yö Farjalun evine kııdar gelir misi- Doktor Cemalyan': lım. - Nasıl olur? Saat altıda Güzelyalı- tim. !ki saat kaldım. İşimi gördüm, gel-

---===-
y ozgat, 23 (A.A) Şehrimizds 

niz? .. O b4 k:aranLk meselenin bazı - Sakin ol.. Dedi .• Bugün her Evvelki gün ben yaptığım için sizi ye- dan kalkacak değil miydi? dim. Otelde banyomu aldım. Yemeğimi 
noktalarını aydınlatabilir. Ben de z;ınıankinden daha fazla soğukkanlı rinizden rahatsız etmeden anlatayım... - Evet amma.. Beş buçukta yirmi y\!(Üm. Şimdi de yatacaiım. .. Bari sen 

dün gece nat 24 te oldukça ıiddetli bit 
yer sarsıntısı olmuştur. Zarar yok.tur. 

kontese haber vernıeğe giderim .. O olmamız lazım. Haklı mıyım, değil mlyim, hükmü siz kişi müşteri gelmiş. Onu aldı götürdü ve İnclraltında eileneblldin mi? 
da size mülaki olur. Beraberce mü- Niyang ise müt;madiyen Farjakı verin. Ve belki de ala.kadarlar bu yazı- hemen döndil. Şimdi sekiz seferini bek- Başımdan geçenleri anlattım. 

---:-:---

lngiltere nakaşa 
0

edenıiniz. Ben de §efe gide- sıkıştırıyordu. dan alAkalanırlhr da uzaklan yakınl~- liyeceksiniz. Evvel& inanmak istemedi. 
rek yeni tallmat alınm. - Amcazadeniz Jan Lö Helye- tırmal!: için 1apılan büyük çalışmaların - Peki saat altıda otobüs var diye _ Bir yanl~lık olacak .. Dedi. tnclral-

Doktor Cemalyan korku ile kan- nin uşağı olan bu Gus hakkında bi- yanı başında yakınları uzaklaştırmam<1k Güzelyalıya gelip te otobüs bulamıyan- tına otobüsler evvelden konaktan kal-
§tk bir tereddüt geçirdi. ;ze malumat verebilir misiniz? için de tedbir alırlar. lar ne yapacaklar? karlardı. Hareketlerini tanzim eden bir Dişlerine kadar 

silahlanıyor 
-·- Evet .. Dedi •. Bu vahim vazi- - Gus mu.. Onun adı Güstav Önümüzde daha bir hayli yaz sıcağı seyl'll.sefer memuru vardı. 

yet karşısında cŞef> in şimdiye ka- Şoveldir. Her şeye kadir bir adam .• olduğundan böyle bir temenni hiç le yer- KONTROLSUZ BtR DURAK Ve il§enmeden benlrnle beraber geldi 
dar olduğu gibi senin delaletinden Bir fedai.. Eski bir maceraperest. O, siz sayılmamalıdır. ve ~l tahkik etti. 
başka şekilde bulunması lazım, ya- Jan Helyenin maiyetinde Lejiyon Orılar da sekizi bekliyecekler. -=-
ni bizzat alakalanması icap eder. etranjerde çalıştı ve Janı büyük bir GEZME DECIL.. SEYAHAT Güzelyalıda bu işleri tanziın edecek O ... GEÇEN SENE tMtŞ!.. Ingilterenin Amerikaya tayyare umar• 

Niyang cevap vermedi. şerefsizlikten kurtardı. Bunu şimdi seyrüsefer memuru yok mu? lamaya karar vermesi, bUyülı: mUnaka-
Doktor Cemalyan ısrar etti : burada izaha lüzum yok. Efendisine Şimdi size benim lnciraltı seyahatini - Hayır .. ~ok.. Olsa bile "". yapar.. Meierse arkadaşımın dedlil o kolaylık şalara sebebiyet vermiş ve hava nazm 
- Acaba gelir mi? bir köpekten fazla sadıktır. Efendi- anlatayım. Bu yola tek hır otobüs tahsis edilmiş. eskiden, tA geçen senenin modası .. imi§··· bu yüzden istifa etmişti. Yerine geçen 
Niyang yavaş sesle ağır ağır ce- sini kurtarmak için imkansız olan Evet.. Bu yer <Seyahat> oldu. - Peki .. MeselA fazla yolcu gelirse ne Bu sene vaziyet değişmiş ve benim dedi- . . Kinzıı1 . 

vap verdi : şeyleri bile yapabilir. Bu itibarla İzmir gazeteleri'nde şöyle bir illin oku- yaparsınız? ğim gibi olmuş. yenı ~~a '.""ırı Sır ey V:ud ~· 
_ terenın ihtiyacı olan tayyarelerı dahilde 

- Doktor .. Yer yüzünde tanın- onun bu hareketi ve cesareti beni muştum: - Tıl<lun tıklım doldururuz. Sıgamı- İşte burnumuzun dibindeki dnciral- k di 
mamazlığı temsil eden <Ü> nun fi- hayrete düşürmiyor. Asıl şaşılacak cHer gün saat b~larında Güzelyalı- yanlar kalır. _ tına> gidip gebnenin Manisaya gidip yaptırmaya arar _ver ·. . 
kir ve düşüncelerini ben nasıl ev- şey.. dan lnciraltına muntazaman bir otobüs Bu hususi tutulmuş otobilsUn şoförü- gelmekten daha uzun ve daha külfetli Bu kararın tatbıktne doiru ilk adım 
velden tahmin edebilirim!. Unutma- Cemalyan, F arjakın sözünü kes- kalkmaktadır. Cumartesi pazarları da ne beni de alınasıru rica ettim. Fayda olduğuna inandınız mı? Amma bu kül- atılmış ve gayet seri lOOO bombardıman 
yınız ki her hangi sebeple olursa ol- ti : her yarun saatte bir otobüs kalkar.> vermedi. fet söylediklerine göre pazar günleri ol- tayyaresi için sipariş verilmittir. 
sun (O) nun şahsı ve şahsiyeti et- - Evet.. Asıl şaşılacak şey ona Hafta arasına rastlıyan-bir gündü. - Cezadan korkarım bayım .. dedi... mazmış .. Sair gürılermiş .. Sanki insanın Fakat, bu tayyareleri yapacak olaa 
rafında en ufak bir merak veya ge- hem de tam zamanında kim malı'.i- Saat ikiyi on geçiyordu ... Konak önün- Paran varsa on beş kuruştan yirmi iki serinlemek ihtiyacı yalıuz haftada bir fabrikanın temeli de bu siparişle berabeı 
vezelik caiz değildir. mat verdi?. den bir arka~a rastladım. kişilik yerin parasını ver.Ta lronaktan gün imiş gibi... atılmıştır! 

Doktor Cemalyan dudaklarını F arjak omuzlarını kaldırdı. - Nereye husus! bir otobüs tutarsın ve rahat eder- Bu ~ bir tanzim edilse .. otobüsler yi- Ingilterenin hava ordusuna 1000 tay-
ısırdı. Niyang ise kısa bir sükutu müte- - 1nciraltına. sin... ne konak civarında bir yerden, seyrüse- yare yapacak olan fabrikanın sahibi~ 

Niyang akip gürledi.: - Ben de Manisaya gidiyorum. Şim- Beklemekten başka çare yoktu. fer memurunun bulunduğu ve icabında bur tngiliz milyoneri Lord Nafilddir. 
- Vakit kaybetıniyelim. dedi.... - Emin olun bu hareketini Gus di otobüse bineceğim. Orada bir iki saat- bir veya bir kaç otobüs tahrik etmek sa- Büyük otomobil ve motör fabrikaları 

Haydi F arjakın evine gidelim. dediğiniz o adam çok bahalı ooiye- ilk işim var .. Görüp akşama döneceğim. 59 K!Şt BtR OTOBÜSTE lAhiyetini kullanabileceği bir noktadan olan bu milyoner, eski hava nazırının 

F arjak kendini yatağının üzerine cek.. . - Hiç b~ :ın~tt'.'." .. sonra M~~a gi- . . . .. kaldırılsa, her saat kalkacağı ilan olunan Amerikaya tayyare yaptırmasını şiddet-
atmış uyumağa çalışıyordu. Doktor dip, orada ışını gorup akşama donmek Nihayet sekiz buçukta b!zım Guzelya- otobüslerin iki saatte bir kaldırılmaları- 1 nkid . . . '-··laı 
C 1 ·ı N" · ı· · · B1TMED1 k bil · • 1 b"-" idi G"" ün bahmdanb · b hikm · • d ) e le etmiş ve yeru nazır ışe ,,... ema yan ı e ıyangın ge ışını gö- - - a mı. ı oto """ ge . un sa en nın se ep ve etini e be ediye bir b 1 b 1 . ml k .... 

Mezardan 
Zil sesleri geliyor 
Rahman bey aminde bir Mısırlı fakir 

Londraya gelmiı ve türlü marifetler göa-
tererek her kesi hayrette bırakmıştır. 

Fakat, fakir bununla kalmaırtıJ, bir 
cölüm tecrübesi> yapacağını söylemiştir. 

Rahman bey, diri diri bir mezara gi

recek.. Üzeri toprakla örtülecek .. Mısırlı 
fakir orada tanı bir Mat lı:alacalı:.. On-
dan aonra mezarı açacaklar ve adam sa

pa sağlam dışarı çıkacak. 
Ya ölürse} .. O, buna hiç ihtimal ver· 

ltalya 
Yugoslavyaya askeri 
bir ittifak mı teklif . ,. 

etmış .• 
Moskova - Isvestiya gazetesinde şa

yanı dikkat şöyle bir haber verilmekte
dir: 

ed 1 G
.di bn ·· . . aş amaz ona u tayyare en me e e, .. 

- N en o masın. ı p ge e uç sa- çift saatlerde gelmiş olan halk hep bir- ar~tırsa belki bu işin halk ihtiyaç ve . . . . . . 
atlik yol. Her zaman için de otobüs var. den bu (Son Otobijse) hUcumladı. Yir- istixahatine daha uygun bir şekilde halli yap~k ıçın bır ,proıe vermiştir. . 
Nakil vasıtalarının insanların ihtiyaçla- mi iki kişilik otobüste tamam (59) ld§i temin edilmiş olur. Kingsley Vud dan 1000 tayyare sıpa• 
rına göre tanzim edildiği bu devirde bu ayakta ve birbirimizin kucaklarında Şikayet değil amma. .. Hakikat... Ko- riş alan Lord. bunları yapmak. için yenl 
kolaylık çok mu? oturuyorduk. Bir kadıncağız kucağın- nakdan inciraltına gidip gelme yedi saat bir fabrika kurmaya karar vermiş v• 
Arka~undan ayrıldım.. Güzelyalı- daki küçUk çocuğu ile bayıldı. B~ ve bunun Uç buçuk saati otobüs bekle- fabrikanın temeli geçen gün merasimi• 

dan lnciraltına saat b~ı otobüs olduğu- bir bayan feryadı bastırdı. Kapının ara- mekle geçti .. Manisaya gidip gelme ise atılmıştır. Merasimd yere ilk küreği biz. 
na ve saatin de iki buçuğa yaklaşbğına sına elini sıkıştırın~... beş saat.. tki saat te Manisada kalmak z.at hava nazırı vurmuştur. 
göre tramvaya atladım. Güzelyalıda indik .. tndik değil .. Ade- şartile... Fabrika büyült bir tayyare meydanı 

Yirmi dakikada GUzelyalıda idim. ta boşaltıldık. tnanmıyanlar inanmak için tecrübe civarında yapılacaktır. Fabrikada 12-1' 

!LANA UYMIYAN TAR!FE 
Konak otobilsü bekliyorduk. edebilirler. HattA böyle bir tecrübeyi bin ~ çalışacaktır. 
Biletçi ancak yarımızı aldı. belediyemiz de yapsa fena olmaz... Lord Nafild bu işe üç milyon Ingiliı 
- Haddinden fazla alamam. Belediye ORBAY liras k tur B uJta,. Belgraddan bildirildiğine göre, gUya Köşede bir otobüs vardı amma .. tçin- ______________ ;..;.. __________ ..;,..;;.;.;.;;_ 1 sermaye oymuş · una m 

B d 
bil hava nezaretinden ilk .u .... si-M•• 

Mussolini evvelki gün Stoyadinoviç'e de kimseler yoktu. ~ ı e .........., ,_. .. 
Italya ile Yugoslavya arasında askeri -Zahirhaftaarasıgünüdeondan.. ug ay mese esı onmilyonsterlinliktir.Buillı:parüblıı 
bir ittifak akdini teklif etmiş, lakin Sto- Diyerek otobüse bindim. Ve kalkma- tayyare yapıldıktan sonra havıı nezareti 
yadinoviç onun bu teklifini reddetmiş- sı için saat b~ını beklemeğe başladım. fabrikaya tekrar sipariş verecektir. 

miyor. Fakat kendi.ine bir ihtiyat tedbi- tir. Yine bildirildiğine göre, Mussolini Saat üç ... Üçü beş ... On geçiyor. Nafild fabrikasında yapılacak olan 

ri tavsiye ediyorlar : Fransız - Türk mukavelesi haddi zatın- Bakdım şoför kahvede tavla oynayor. it ı ı b • A bombardunan tayyarelerinin sürati saat-
Mezarın içine bir elektrik zili kona- da ancak bir dostluk ve ademi tecavüz _Yahu.. Ne zaman kalkacağız? a yan ar una sıyası te 350 mil olacaktır. Makineleri 1,050 

cak. Eğer Rahman bey Üzerine fenalık D beygır· kuvvetindedir. Fabrika, h••ka tip 
mukavelesi mahiyetinde olmakla bera- - örtte... -. 

geldiğini, hava.ızlıktan boğulacağını hia- k 1 . h kik hal _ Neye? b• k • 1 tayyareler de yapabilecek şekilde kurııl· 
~ed~r;e bu zile basa:akdv~ ~ukkarıda~~~r ~ ~: ;;;: ~:u ;osıa:: bird: :;; -İki saatte bir kalkarız. ır ren verıyor ar muştur. 

er a mezarı açıp en ısını urtara"""'- . iki . . . - Ya gazeteler saat başında diye ya- FRANSA MEMNUN 
lar. ruhunda tatbık eti en takdirde, hır 

mütekabil yardım mukavelesine muadil zıyorlar. . Ingilterenin yeni tayyareler yapmağı 
Bu suretle karar verildikten sonra, tec-.. 

rübc sahasında toprağı kazıyorlar ve 
derin bir mezar açıyorlar. Canlı, ölü, 
hemen mezara giriyor ve ö]müş gibi boy

lu boyuna uzanıyor. Sonra Üzerine tah
taluı koyuyorlar ve topraklan atmağa 

ba,lıyorlar. 

Mezarın Üstü iyice kapandıktan son

ra, crYlezarcılar> bir saat beklemek tize-
re çekiliyorlar. 

Fakat, daha bir iki adım uzaklaştlllf
larken zil çalıyor. 

Mezarda boiulmak üzere olan 
man bey imdat çağırmaktadır. 

Hemen koıuyorlar. Küreklere, 

Rah-

kaz-
malara Y•P1'1Yorlar ve mezan açmağa 

başlıyorlar. Fakat, Mısırlı fakirin dIJan 
çıkmak için bu kadar acele edeceğini hiç 
akıllarına getirmediklerinden, toprakla
rı fazlaca atml,§Iardır. Bunun için meza
rı açmak yinni dakika sürüyor. 

Bu müddet zarfında imdat zili müte

madiyen çalmaktadır. Rahman bey, her 
halde boğulmak üzeredir ve imdadın 
gittikçe acele gönderilmesini istiyor. 

Tam mezar açılmağa yaklaşırken bir

den hiTe zilin artık çalmadığını görüyor

lar. Acaba Mısırlı fakir öldü mü} 
Bir iki kürele toprak daha kaldırdık-

tan sonra Rahman bey ortaya çıkıyor ... 

Fakir. üzerindeki tahtaları kendi elirle 
kaldtrarak arzı endam ediyor( 

Yüzü saosarıdır. Gözleri yuvalarından 

1 • ka d tmiştir - Gazetelere öyle ilfuı veriyorlar Roma - ltalyan gazetelerı, İtalyanın tebarüz ettirilmiştir. karar vermesi fransayı memnun e+--'°"'• 0 acagını Y e · b • d 1 1 ün! k d •• ....,_, 
amma bize de iki saatte bir kalkma em- ug ay mese esiy e son g·· ere a ar <- Avrupanın ve dünyanın yarınki Pr" . b 1 L-,_._._,. . . c ısuan gazetesı u mese e naJUUI11W 

rini veriyorlar. meşgul olmakta devam etmişlerdir. < ti vaziyetinde ne gibi bir hi\disenin zuhur .. 1 . 
K • l J p l d't•-"-· "-~-d L ·g1 G" §OY e yazıyor. le aen Naçar beklemekten başka yol yoktu. opo 0 ...,,... gaze=ın e, w ıan- edebileceğini bilemeyiz. Bildiğimiz bir . .. . . . • 

ld Sa 1 d""rtt tob"" tıklım tıklım d l turco, ltalyanın vaktiyle geçirmiş olduğu . Ingiltere çok muthiş hın tayyare sıpa 
Hitler 

ayrı ı a 0 e 0 us 0 u .. .. .• şey varsa o da faşızmln, kıtaiarm filo.be- · verdi. Ingiltere dişlerine kadar ııilAh· 
olarak kalktı. müşkü!Atı ve diger devletlere muhtaç ol- tini tayin edecek lan b" .. deled nş 

Kiel 23 (A.A) - Bay HiUer dün ak- Ve lnciraltına gittim. ınak dolayısile maruz kaldığı zilletleri korkmadığıdır. 0 ır muca en !anıyor. Dişlerinin de uzun olduğu JD8f 

şam saat 21 de halkın alkış lan arasında B . diş sef . son zamanlama ihraz ettiği zaferle mu- Hundur. 
buradan hareket e+--;•tir u gı en. ka ttikt Ital mili . . Roma ile Bertin arasındaki muhade- r-..:ııe . Jru eti . . -~-·• ......., · lnciraltında oturuyorum. yese e en sonra yan etinin kadar • . . ....,.. renın, vv erıru """""""" 
day meselesiyle son gürılere kadar meş- Naz.an dikkatimi benden sonra buraya hfil kendilerine ihtiyacı olduğu zannına net .0 

• . ~ ~. diplo'.'.'atik Avrupa sulhunun ve bizim eınniyetinıİ: 

lngiliz - Fransız Er
kanıharbiye reisleri 

konuştular 

k ılmış b mahiyette ıttifaklara bile ihtiyaç göster- . ı dan b" "dir 
gelen bir kaç otobüs çekti. ap . . ul~ de.'.'.'01'.:'°"t . devl~tlere, memektedir. zın esas unsur arın ın . 

Acaba bunlar nereden geliyorlar ve Mussolininin soyledigı sozlenn mükem- . . . . . ·-· =-
saate tabi değiller miydi? mel bir cevap teşkil ettiğini ileri sürmüş Italyan milletinin inkişaf ettigı hava, 

Gittim, şoförleri ile konuştum. ve ezcümle demiştir: hep askeri karekteristiği havi bir ha- Bir Alman mektep 
gemisi kayboldu - Biz hususi otobüsleriz .. dedi. Halk c- Bütün hayfil kapılan ebediyen ka- vadır ve daima bu hava içinde kalacağı 

Güzelyalıda iki saat otobüs beklememek panmış bulunuyor. Antif~istleri artık gibi gittikçe daha fazla askeri bir hava 
Paris 23 (ö.R) - Fransız ordusu b~ için hususi olarak bizi tutuyorlar. Biz kendi iztıraplarma terkedelim. Fakat bu- iktisap edecektir. Italyan milleti, ken- Alman bahri . . c Amiral Karı> 

kumandanı Gamelin ve Ingiliz harbiye onları getiriyoruz. Ve geri götürüyoruz. nunla beraber, Mussolininin, cnıakinist dini sulh ve harp faaliyetleri için daima f . . ~:;'° ktep . · dörf 
nazın Sir Hore Beliş:ı arasında Amiens arkad~lar motörleri işletiniz> kumanda- seferber edilmiş bir halde hissetmekten andanyerb > .18kamın me gemısı 

b" k lm al b 1 ·· llid b" d k dır ay en yıptır. şehrinde uzun ır onuşma o uştur. YASAK! .. VE CEZA!... sı tında iki bin seneden eıi kısır ka - muteve ır gurur uyma ta .> !d ğıı 

fırlamıştır. Öyle ki, mezarın başındaki· 

!er toprakların altından hakikaten bir 

ölü çıktığını zannediyorlar. 
~1uıırlı fakir, kendine geldikten sonra 

anlatıyor : 

ıruş bir mıntaka nasıl hayata gelip can- Gemi bir müddet evvel gitmiş o u 
Avusturalyadan 7 şubatta aynlmıf v• 

- Gelip piJ?rken başka müşteri al- !anıyorsa yine bütün Italyan milletinin Fransa ha••a başka- art " Ingiltereye doğru yola çıkmıştır. 1 :M 3 

maz mısınız? Düçenin cLejiyoner arkad~lar, yürüyü- , 

d B l • kadar gemiden haber alınmış, ondan son-
- Alamayız .. Yasak .. Sonra ceza ya- şe başlayınız. Zafer hasadı yeniden baş- man anı er ıne 

zarlar. lıyor> nidası üzerine şanlı marşını heye- ra bir habe.t gelmemiştir. 
gidiyor cAmiral Karpfanyen dört direkli biı Bir kahvede oturup nargile içiyorum. can içinde söyliyerek canlanacağını he-

Gözüm saatte .. Hesaplıyorum .. Güzelya- nüz bütün dünya kafi derecede idrak --o-- gemi idi. İçinde, kırkı talebe olmak Uze-
lıdan iki saatte bir otobüs kalktığına gö- etmiş bulunmuyor. Roma 23 (Ö.R) - Geçenlerde Parise re 62 kişi vardı. 

rak tahtaların arasından geçerek üzerime re, altıda kalkan otobüs yolcusunun ge- Mussolininin cF~izmin 15 yılı içinde bir nezaket ziyareti yapıruş olan Alman Gemiyi ararnak üzere bir çok ~ 
döküldü, ağzımı, burnumu doldurdu... !irince dönecek. Şu halde altı buçukta büyük konseyin icraatı> kitabında yaz- hava kumandanı general Milsin ziyare- vapurları denizlere açıhnıştır. Faka 
Nefes alamıyacak bir vaziyete geldim. buradan ayrılabilirim. Sonraki otobüs dığı mukaddime, bütün gazetelerde bü-ı tini iade etmek üzere Fransız hava baş şimdiye kadar hiç bir neticeye varılrn;~ 

Fakir ccanlı ölü> tecrübesine tekrar sekiz buçukta. O zamana kadar kim bek- yük manşetlerle bildirilmiş ve bunun kumandanı general Vilminin yakında mıştır. Geminin bütün mürettebatı 
baslamak niyetindedir. livecek... bilhassa aşağıdaki kaydedilen pasa.iları.Berline gideceği haber alınınıstır. battı~ zannedilmektedir. 

- Toprağın altında fazla kalamayışı

mın sebebi tahtaların çökmesidir. Top-
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Grace Moor 
Güzel filim yıldızı Grace Moor anla

byor: 
Vakıa ıoyumda muıikifinu yoktur ... 

F aht ben çocukluğumdan beri tarltı 

aöylemesini eeverim. Bana öyle ıeliyor 
iti güzel eea Allah vergiıidir. Binaena
leyh ıüzel tarkı eöyliyorum diye gurur
lanmaia kimaenin hakkı yoktur. 

Amerikalılar, birbirleriyle sevifen bir 
çiftten doğacak ilk çocuğun ıüzel eesli 
olacaima inanırlar. Ben annemle baba
mın ilk çocufuyum. Doğduğum tarihler
de annemle babam birbirlerini çok ıevi-

Güzel ses Allah Vergisidir 
Birbirleri ile sevişen 

güzel sesli 
bir çiftin ilk 

"' çocugu olur? • 
mı 

• 

Kumar oynamak güzel şarkı söylemeğe nasıl yarar? 
yorlardı. Çocukluğumu Amerikanın ce
nubunda T enessede geçirdim. 

Burada insanlar ahlak bakımından 

hem çok mutaassıp hem de çok muhafa
zakardırlar. 

Burada gençliğin hürriyet zevklerin
den çok azını tattım. Fakat bir kaç ıaat 
ıereeriyane do)afJJlak için münuip bir 

fırsat bulup ta evden •ıVlftığun zam.an
lar keyfime ıöre eerbeetçe tarkı söyle; 
mek üzere yükeek tepelere brmanırdım. 

Çocukluğumda hürriyet en çok sevdi
ğim ıeydi. Buıün de hiirriyetimi çok se-

verim. Biraz büyümiiftilm. On beı Y&fl• 

na girdiğim vakit kiJieede tarlu eöyliyen 
koroyu tetkil eden çocuklara teganni öi
retmeğe beni memur ettiler. 

tik muıiki dereini ancak on alb ya
tında kolleje gittiğim zaman aldım.. O 
ıünden bugilne kadar bir hafta bile mu• 
ıiki deni almaktan vaz ıeçtiiime yemin 
edebilirim. 

Sonra teaaclüf kal'fUl\A musiki eiret
meni diye kimleri ve kimleri çıkarmadı. 
Bunlardan biri mütemadiyen beni. 

-A. .. A.. 
Diye bağırtıyor ve bu bağırmanın, 

ıemsiyesini açıp kapayıncaya kadar de
vam etmesini istiyordu. Bunu yapmaz
eanız müzik öğrenmenize imkan yoktur. 

Diyordu. 

Diğer biriei oarkı ıöylerken piyanoyu 
parlak parke üzerinde itmekliğim lazım 
geldiğinde ıerar ediyordu. 

Bu iti yapark~n bir ıün bir kaza oldu. 
Piyano duvara çarptı. Hem piyano hem 
duvar bozuldu. O gönden ıonra bu ho
canın bir daha yüzünü görmek naeip ol
madı. 

Çevirdiğim filimler araemda (Aık ge
celi) İlminde bir filim vardır. Bu fil
min bir eahnesini hatırlatmak İlterim .... 
Şarkı aöylerken midemin üzerine birçok 
kitaplar yığdığun sahne.. Bu eahne hiç 
te hatalı değildir. Mueiki hocalanmdan 
bir İtalyan, ıüzel tarkı aöylemek için bu 
uaull keıfebnİftİ. 

Yine müzik öğretmenlerimden bir ta
nesi de tarkı söyliyebilmek içinkumar 
oynamanın tart olduğunu ileri ııürmüı ve 

beni günlerce Montekarloya ııürüklemiş
ti. 

Bu musiki hocasının nasihati hiç te bo§ 
değilmiş.. Montelcarloya gittik. Param 

yoktu. Bir arkadaşımdan ödünç aldım .. 
Rulet oynadım ve kazandım.. Hem de 
çok k~andım. lıte bu para idealimi ha-
itikat haline getirdi. Musikinin vatanı 
olan ltalyaya gittim ve orada, prlatan· 
lardan değil, hakiki üstatlardan dere al
dım. tik · çevirdiğim filim cBir aık ğece
si> dir. 

Ondan ıonra bet filim daha. çe~irdim. 
Bu bet filme de İltereeniz cBir aık ıece
ıİ> ismini verebilireiniz. Çünkü mevzu-

lan hep aynidir. Fakat F ranaada çevire
ceğim (Luiz) filmi bunlardan ayn ve 
tamamiyle yeni bir 9ey olacakbr. Bu fi
limden çok memnunum. Çünkü mevzuu 
yenidir ve tanınmış bir üstadın (Rolan 
Dorjeles) in eseridir. 

Bestelerini cGüatav ve Şarpantiye> 
yapmıştır. Rejiıörü (Abel Canı) tır. Jki 
ıevimli arkadaş, J orj Till ve Andre Per-
ne benimle beraber oynıyacaklardır. 

SAHiFE 5 

Holivuddcıki Ingiliz kızlan'"" m güzeli Binni &rneı 
................................................................ ,_.. 

Holivutta yeni bir moda 
Artistler yapraktan elbise giyiyorlar 

Ben incecik bir duvarım Otomobilin kusuru 

Bu sene Holivuda gidenler orasını ta- Yapraklardan ve diğer nebatı mad· 
nııruyaca.k kadar deği§miş bulacaklardır: delerden örülerek yapılan elbiseleri 
Şehre girer girmez insan kendisini, giyenler arasında bllha.s.u K.lark Geb) 

şehre girmemiş gibi hissediyor. Çün- Karo! Lombard, Sprenser Troçi sayıl· 

Ingilterenin en meşhur otomobil fahri- kü ortada §ehirden fazla kır vardır. maktadır. 

kalarından birisi. bir kaç ay evvel Çin Bu, artistlerin bu seneki modasıdır. Holivut sokakları bir kır haline ge1 
milyonerlerinden birisine çok gilzel bir Her şeyde olduğu gibi artistler bun- miştir. Caddeler ağaç ve çiçek dikil· 
otomobil yaparak Çine göndermişti. Fab- da da bir moda çıkannışlardır ve bu miş, yerler çimenle kaplanmıştır. Biı 
rika otomobili beğenip beğenmediğini modayı yalnız kendilerine değil, şehir- çok artistler, ağaçların dallarına sa· 
sormak maksaöiyle zengin mil§terisine ]erine de tatbik etmişlerdir. lıncaklar kurarak sallanıyorlar .. Hat 
yazdığı mektuba cevap olarak şu telgrafı Holivud tamamen artistlerden ibaret tA, sokaklardan geçen tramvaylar, oto. 
almıştır: cOtomobiliniz beş para etmez!> okluğuna göre, onların değişmesi şeb- mobiller bu yüzden seferlerini tatll 

' 'Yatak odasında olup bitenleri 
dinlerler,, salonda olanlar Bu kısa haber karşısında hayretten ri değiştirmeğe kafidir. etmeye mecbur olmuşlardır ... 

Sinema seyrederken insan gördüğü 
mevzuu bpkı hayat gibi zanneder. Kah 
nıüteeair k&.h memnun olur. 

Tıyatroda böyle değildir. Tiyatroda 
bir çok ıun'ilikler vardır. Bu itibarla ıi
nema ile tiyatTonun arasındaki farklar
dan biri de budur. 

Ancak ıinema hakikaten aynen hayat 
gibi midir} 

Bunu iddia yerÜıde olmaz. 

Madlen Karo 

Londrada olduğu kadar Holivudda da 
büyük ıöhret kazanan giizel lngiliz 

11ıldızı Madlen Karol 

Sinemanın da gayri tabiilikleri 
dır. 

var-

Mesela bir rejieör, bir filimde duvarla
ra söz söyleniyor. Vakıa bir Fransız ata 
sözü (Duvarların kulağı var) der amma, 
duvarlann dili olduğunu bu rejiıörden 
evvel kimse düıünmemiıti. 

Bakınız bu rejieör duvarlara neler ıöy
leniyor : 

cBir salonla bir yatak odaeını ayınyo
rum. Öyle ise incecik bir duvarun. Sesler 
bir tarafundan öbür tarafıma geçer. Ya
tak odasında olup bitenleri ealondakiler 

dinlerler. Salonda konuşulanlan yatak 
odasında bulunanlar işitebilirler. Amma 
onlann dinlemeğe ihtiyaçları yoktur.> 

dinler. 

Bunun neresinde tabiilik 1. 
FiJimdeki caninin kim olduğunu aeyir• 

ci1er daha ilk dakikada, onu cinayet İt· 
lerken gördükleri için anlamışlardır. 

Yalnız arkadaşları bunu bilmez görü
nüyorlar ve namwılu adam imiş gıÔİ 

onun elini ııkmakta devam ederler. 
Filimde sırtına hına eaplanmıt bir 

adam görürsünüz. Şiddetli acılar içinde 
kıVTanır durur. Bu manzara kaqısında 
bunun hakikat olmadığını düşünemiyor• 

hayrete düşen fabrika, Çinli milyonerin Bu değişiklik nedir? Artistler, apartımanlan artık bu 

ne için otomobili beğenmediğini öğren- Buna cTabiate dön\iş> ismi verilebi- son modaya uyğun bulmıyorlar. Şeh'.. 
mek istemiş ve garip bir hakikatle kar- lir. ' rin boş yerlerinde, meydanlarda kulil· 
ş~Janmıştır. Otomobil Çin milyonerini Yaz gelince herkes kırlara veya de- be veya çadır kuruyorlar, daha olmaz· 
hiç sarsmıyormuş. niz kenarına giderken Holivutta kal- sa evlerinin damını çalı çırpı ve sa· 

Otomobili alan Çinli midesinden mus- maya mecbur olan artistler de kırı· ve manla kaplayarak ona bir kulübe s.ilsU 
tariptir; şehirde gezerken otomobil sar- denizi oraya getinneğe karar vermiş- veriyorlr. 
sıntısının mide rahatsızlığına iyi geldi- lerdir. Şüphesiz ki bu modanın · ancak bh 

ğini tecrübe etmiş ve bunun için de ken- Bugün Holivut sokaklarında artist- iki ay hükmü olacak, ondan aonra al" 
disini tedavi maksadiyle bir otomobil ler plaj kıyafeti ile geziyorlar. Bunu tistler yine eski hayatına dönecekler· 
almağa teşebbüs etmişti. Fakat, fahri- pek muvafık bulmıyanlar ise, üzerle- dir. Fakat, bu sene,iş icabı, yazı Ro
kanın yolladığı son sistem otomobil Çin rine yapraklardan yapılmış elbiseler livutta geçinniş olanlar; 

~n bozuk sokaklarında bile ken- giyiyorlar. Bu, belki daha fazla tabi- - Bu yaz kır hayatı yaşadık .. 
eunuz. d.isini sarsmadığını görünce canı sıkıl- ate dönüştür Diyebileceklerdir. 

Tarzan veya vahıt orman kızı roUeri- mış ve fabrikaya yukarıdaki telgrafı ~-~"!""""~~~~!!!!!!!!~~~!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~!!!"!""~~~~ 
ni oynıyan yıldızlann manikürlü brnak- göndermiştir. 

lannı, yolunmuı kaşlarını, ondüle eaçla- Meseleyi anlıyan fabrika, otomobilin 
nnı nasıl tabii bulalım? kusur k 1 1 kl rtad kald Sinema hayatın ta kendisidir diyorlar. unu o ay ı a o an ırmış-

Fakat sinemadaki filim ltahramanı ban- Bütün bunlardan sonra sinema haya- tır. Sarsıntıyı men için konulan tertibat 
yoya girince sabun, alelade hayatta gör- bn tam bir örneğidir demek nasıl müm- çıkarılmış. bu suretle otomobil Çinli mil-
düğümüz gibi köpürmez. kün olur? yonerin istediği sihhi şekli almıştır! .. Eski Avusturya ba~ve

kil muavininin karısı 

tekrar beyaz perdeye 

lnanılmıyacak kadar bol köpürlir. 
Hayatın kahırlarına tahammül edemi

yerek hüngür hüngür ağlıyan göz yaşla-
rını hakiki sanmayın. Onlar göz yaşı 

değil .. Gliserin damlalarıdır. 
- Sevgilim, bak burada ikimizden 

başka hiç kimsecikler yok. 
Diyerek uzun bir aşk tiradına baılı

Y•n aktörü yalnız sevgilisi değil, rejisör, 
makinist ve diğer aktörler, fiıüranlar da 

-

_Marta Eggert 
Kocası Jan Kip ura ile Nora Gttgor sahne ve beyaz perdede arttl< ~:.0G:~r~~iil. Prens Şittar 

V d maruf bir simadır. Henberg olmU§tur. 

arşova operasın a.. Bu Avusturyalı sanatkar Berlin sah- .Pre~ edban ve son Avusturya hl-
. nelerinde muvaffak olduktan 90nra Ho- diselen bu asaletlQ. karı kocayı para ıı-

Bir kaç sene evvel Marta Eggertle nı tutacaklardır. !kisinin de sahne idaresi . , . . Jantısına düşürdü. Nora kocasına yardım 
1 J Ki v işl ...;~A • • livuda davet edilmiş ve orada (Mari Do-ev enen an pura, arşova opera- eu..~e aynı derecede ehli oldukları, . . . . için tekrar sinemaya dönme karanru 

ıının idaresini ele almak üzere, opera birinin yokluğu diğerini aratmıyacağı da kan~e ~O=pıya) filimlerini çevirerek verdi. 

al.Akadarlan ile mUzakere halindedir . .söylenilmektedir; hüllsa, artist karı, ko- mu a . ~ • ~· . Noranın sinemaya dönilJü de iyi blı 
Şimdi kansile birlikte !talyada film ca, dörtb~ı mamur bir vaziyette, hare- Y~. tatilini geçırmek üzere Vıyanaya tesadüfle oldu. Bir sinema kumpanyuı 
çeviren Kipura, Vaqova operasını kelli yaşayı.şlanna devamdan geri kal- geldıği. sırada. 0. zaman A~uryanın c Avusturya imparatoriçesi Elizabet.in 
ahali .sahnesi •ekline çevirmek ve mıyacırltlardır? başvekil muavını olan prens Şıttar Hen- ha f"hn al kt İm to . • · ·· . . . . yatı > nı ı e aca ır. para nçe 
ucuz fiatlerle herkesin gır· ebilmesinl bergle seVl§IDlŞ ve bır daha Amerıkaya 

1
.. .. han . ldı.za . di dü 

ro unu gı yı vereyım ye -
temin etmek tasavvurun.dadır. dönmiyerek Viyanada kalmış, Viyana- şünürlerken hatırlarına Nora geldi. Bu 
Eğer pazarlıkta anlaşırlarsa, nın Burg Teater'ında oynamağa başla- vazüeyi ondan daha mükemmel ve daha 

tist, hariçteki konser mıştır. Nora Berline de giderek bir kaç reklamlı yapacak kimse yoktu. 
büyük bir kısmını yerine getiremiye- filim çevirmiştir. Nihayet prens Şittar Teklü ettiler. Nora kabul etti. 

cektir. Bundan başka, kendisi gelecek Henbergle aralarındaki sevgi bağı sık- Onun ilk çevireceği filim işte bu ola. 
oyun senelerinde bir kaç ay gitmek üze-1 laştı ve geçen. sene onunla evlendi. O cak ... 
re Holivutla da bir mukavele imzalamış 
vaziyetindedir. Dolayısiyle bu muka
veleye de riayet ederniyeceği ve hariçte 
gerek konser, gerek film faaliyetini tah
dit zorunda kalacağı sanılıyor. 

Kiralık Apartmanlar 
Birinci Kordondan Kültürparka giden Vasıf Çınar bulvarı üzerin-

e yeni yapılmıt olan (ÇANÇAR) ve (TORKMENOC.LU) apart
manian kiraya verilecektir. 1 ağuıtoı 938 tarihinden itibaren kontrat 
yapılır. Kiralar : 450 - 500 - 600 liradır. 

H E R D A l R E D E : Sıcak ve soğuk ıu, bava gazı, ve ele 
eıisatı, modem havalandırma ve zil tertibatı, dahili telefon, h 
adyo anteni, bavul ve fazla qya deposu, ochm ve kömür depo1u, 
sandık ve hizmetçi odalan çamqırhk ve ütü odalan ve her türlü kon 

vardır. 
M O R A C A A T YE R t : Her gün saat 12 - 1 ve 16 - 19 ara 

ilamda büyük Kardiçah ban 52 - 54 avukat Cemal Çançar telefon 37 

Madelen Karolun biT ~ka ııozu 

Ancak konser turneleri yapamaması 
kendisini külliyetli kazançtan mahrum 
edeceği gibi, film mukavelesine riayetsiz
lik de külli zarara sokulacağından, Ki
purun Varşova operasının idaresini ele 
alınca, her cepheden her vaziyeti tarsin 
için karısından yardım göreceği tahmin 
olunmaktadır. Her ikisi de .ees ve film 
san'atklrı olan Jan Kipura ve Marta F.g

gert, gerek V aJ'§Ovada, gerek hariçte 
münavebeyle faaliyet gösterece1tler; ka
n. koca. ııruma ıöre blrblrlerlnbı yeri-

Sanat hayatını Londra ile Hollyvood 
cı,.asında geçirmekte olan ve bilha.ua 
(Udi x ... in b0f41'm41ı) fil.mbıden 
•cmnı fljh,.et bulan lngiliı vılcft.ıı 

Mm Obero. 
-~...-u·ek için infut mahalline müracaat edilmelidir. 
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nını 

te etme 
büyük alaka ile 
de~am ediyor 

ANKARA RADYOSU 
öğle nepiyab : 
Saat 12.30 Karışık plak netriyatı 
12.50 Plakla Türle m...W.i 
13.15 Ajano habe•leri. 
Ak!'llm nOfl"İYab ı 

Saat 18. 30 Kanıık plak neıriyatL 
1 9. 1 5 Türle muoilı:isi ve hallı: p.rlı:ıları 

(Mukadder) 
llcılin - Aı.-. a 44 '-ri ~ .dinin biltüıı prohle-tilı: tarallan mey

ceım!.., ...,ı.t A,,.._ Wreı!mae dandadır. B™ raimmı lı:ıgiltmenin. pelı: 
.._, diip-miliijü Ja...ljlede fazla met- az mübadele imlı:hl.., anedehildiii gÖ
pldür. Bir ,._ny ...,Jı:lia.de yapıl:n [ıül.en bir abaya girmesi bunun aeheple
bu nepiyat ceaulnı ııaı:ki A....-uı- mem- rinin yalnız afyasi değil, a:ımi zamanda 
lehtlerinde bazı fÜphder uyaııdmnayı r genİf milı:yuıa iktıadi mahiyette oldu
istihdaf etmektedir. Alrnan,yıuım faik iunu gösteriyor. 
bir mevlı:ie m.alilı: bulunduğu pazarları j cCenubu "'rki memleketlerine yar
kaybetmemelı: endqe-i,,dcn doğan bu dmu sözü, daha ziyade clngi)tere iktıs,... 
~t p.yanı dikbttir. Berliner Ta- diyab için bir yardım> manasındadır. O 
geblatt bu münuebetle yazdığı bir ma- lngiliz ikbsadiyab lı:i, içinde bulunduğu
lı:alede diyor ki ı muz yılın ba,langıcından beri daima 

lnııiltere ve Fn.ma elyevm Tuna a-n ahülimel alimetleri göstermiştir 
memlelı:eilerine karp ıı:erelı: istikraz ver- ve hiila teslihat işleri için çallfID"lı:tadır. 

melı: gerebe kredi açmalı: ınıretiyle doot· Fakat teslihata raiınen ~izlik devam et
lulı: göstermek için birbiriyle •iline bir melı:te ve dıt ticaret Volümü aydan aya 
mi-bakaya gİrİşrnit bulunuyorlar. küçülmektedir. Bu ahval inkir edilemi-

Franaanm harp 110nıası politilı:uı, ir- yecek derececle barizdir. Elyevm ipiz
tillp edilen çok yaDI,. bir ôpeküliayon 4erin milı.dan 1.8 milyonu bıilmllflur. 
yümnden ATTUpa cenubu Jlllkİsinde Böyle bir zamanda lngiliz d,. politikası 
•kamete uinsnut olmakla beraber F ran- lngiliz aanayÜ için yeni pazarlar anyor, 
sa daha yakm nmenlua kadar Tuna cAvrupa cenubu p.rki memleketlerine 

haYDllU lı:endioine mı.- aiyaoi ve ayni yardrm• parolasmm albnda, hakikat 
zamanda ik-di bir nüfuz mmtalı:uı halde, lngiliz sanayÜne yardım aksiyo· 
olarak tanınmıt olmuı itibaıiYle timdi Dl! yaratmaktadır. 

ba mmtab. b.ıldanda lwgiltm:e ile 1am Türkiyeye oıçıhm lı:ıedi Avam Kama
bir mutabakat ve anlaıma ile vaki bu rasmda mevzuubahis olurken - lı:i bu 
faaljyet ymıi bir Jeydir. 1913 ten hım 

1
J.redinin diğer yardım ham9ıe erinin 

T unada tqekkiı1 eden wnıı>lar, F1111mZ başlangıcmı teşkil ettiği, Romanya ile 
ve lngiliz yardımı olmak"'Zln tqekkül Yunaniatanın da bu kabil yardım ıçın 

ima eaulı bir fektürü olamlı: kalacakbr. 
Bqkaca lngiliz • Amerikan ticaret mua
hedesinin ergeç alı:dedileceii de mu
hakkalı:tır. Bu muahede lngiltereden bil-
hassa öyle maddeler imtiyazlar istiye

cektir kr bunlar cenubu p.Tki havzasının 
ihracab içiiı hayati ehemmiyeti haiz ih-
racat maddeleridir. Cenubu şarki mem
leketlerinin bu menfaatlere karşı ciddi 
bir rekabet yapabilmeleri ihtimali. pek 

azdır. Halbuki diğer taraftan bu memle
ketler Almanya ve ltalyada krizden ma-
sun ve gen.iş sürüm pazarlan bulabilir· 
!er. Bununla beraber İngiliz pazarının şu 

veya bu sürüm için açılabilmesi imkAnı 

mevcuttur. Fakat bu imkan kredilerle 
derpiş edüen geniı çer;iveyi hiç bir va~ 
kit dolduramaz. 

Yukarıda kaydettiğimiz gibi cCenubu 

20 Saat ayan Ye Arapça ~atL 20. l5 
Türk musikisi ve hallı: p.rlı:ılan (Sali
hettin) 

2 f Şan ptılı:lan 2 1 . 15 Stüdyo oalon 
orkestrası. 

2 2 Ajans haberleri ve son. 
25 Temmuz 938 pazartesi programı 

öğle neşriyatı 

Saat 14. 30 Karışık pliik neşriy:atL 
14.50 Plakla Türk musikisi ve halk 

§BrlulaıL 15. 15 Ajans habeYleri. 

Ak~am neşriyah : 

Saat 18.30 Plakla dans muaikisi. 19. 
15 Türk musikisi ve halk tarkıları (Hik
met Riza) 20 Saat ayan ve Arapça net
riyatı. 20. 15 Türk musikisi ve halk p.r
kılan {Handan) 2 l Spor konuşması : 
{Nizamettin Kaşan) 21.15 Stüdyo oa-

tarki memleketlerine yardım> ın daha lon orkestrası. 
ziyade cCenubu şarki memleketlerin- 22 Ajans haberleri ve •on. 

ISTANBUL RADYOSU 
öğle n.,.rlyab : 
Saat 12. 30 Pliilı:.la Türk musikisi 

12.50 Havadis. 13.05 Plikla Türk 
musilı:ioi. 1 3. 30 Muhtelif plalt netrİyab. 

den beklenen yardım> manasında oldu
ğu görülüyor.. Ş.Ulı: memleketlerinden 

belı:lenen yardmu manasında olduğu 

ıı:örülüyoı. lngilterenin gitlştiği taanuzi 

harekette yeni akdedilen dostlulı:ların 

üçüncü bir memleket aleyhine tevcih 14. Son. 
ed.ilınemit olduğu hakkında Sir J ohn 
Simonun beyanatı bir hitabet oyunu ol•a. 
gerektir. lngilterenin kuvvetli rakiplerle 

AJı:p.ın De§rİ)rab 

Saat 18. 30 Hafif müzilı: ı T epebqı etmitlerdi, vikıa harp sonlanadan beri yakın namzetler oldukları sö,-leniyor -
ba ha...,.. loaklı:ında plialar ...., projeler bu hareketlerle halcilı:atte neler istihdaf mücadele ~urİyetinde lı:alacağı hale- belediye bahçesinden naklen. 
yapılmADUJ dejjildir. Fakat bu p!Anlar, edilpiii açıkça söylennıiftir : hnda endişe izhar eden Henderson ise 18.50 Konferans ı Fatih Hallı:evi na. 
cenubu §Brlı:iıüıı bu ekonomik havzuı- Mebus Boothby - Merkezi ve prld ifadeainde daha oamimi davmruwfbr.. muıa. Sırtı Ever (Lozan) 
run hak.iki ihtİyaçlan nazan itibara alı- Avrupa merrıleketlerinden birer oillüm Mumaileyh ayni zamanda lnıı:ilterenin 19.20 Nezihe Uyar Ve arlı:.deıluı ta

narak deiil. yalnız aiyaai ihtiraolaxla ya- mıntakası olarak istifade edilebileceiini, yeni kredi politikaauu yakında diğer rafından Türk musikisi (Uoalı:, Hüzam 
pılmıı konstrüksiyonlar olduğundan da· fakat bu yü<den lngilterenin cenubu fllr· memleketlerde de tatbik etmesi ümit ve hallı: türlı:üoü) 
ima akim kalmlftır. Tuna havzasının ve ki politikasının kıymeti hakkında ali- ve temennisini izhar etmiştir. 20 Grcn-,,iç rasathane.inden naklen 

bütün cenubu ıarltinin hız ve i.nki!)afı bil- kadarlar nezdinde şüphe uyandnılaca- Stoyadinoviç Y.ugoslavyada Fransız saat ayarı. Keman konseri 1 Konserva
fül ancak AJman ve İtalyan pazarları ğı:nı söylemiştir. Çünkü cenubu tarki içjn sermayesine ehemmiyet verilmediğini tuvar profesörlerinden Ali Sezin Viyol~ 
sayesinde vaki olmujtur. Bilhassa Al- sabn almalı: değil, satmak mevzuubahis- bildirmiştir. Yugoslavyada dahili istik- nist. 

k dah · d • b 20.40 Hava raporu manya ile da.ima ııkı ve her türlü epe- tir, çün Ü a zıya e ziraı ir oriyan· razın ne bdar yühelc: ve fazla bir talep· 
l b k 1 1 20.43 ömer Riza Doğrul tarafından külatif temayülden liri ve cenubu tar· tasyonu o an cenu u tar i için ngi te- le kahul edilmiı olması da bu memlelı: ... 

lı:inin iktisadiyabna fevkalade feyizli bir renin bir pazar olamıyacağı muhakkak- tin Almanya ile yaptığı sıkı mesai birli- Arapça Söylev. 21 Saat ayan ı Odı:est
ra .. 2 1. 30 Klasik Türle musilı:isl ı Nuri hamle veren ve bu suretle diier devlet- br, halbuki bu memleketlerin böyle bir ği yıllarında para tedavülünün ne kadar 

!eri de faydalandıran ekonomik bir irti- pazara ihtiyaçlan vardır. lngiliz tüccar- artbiıru göstermektedir. Halil ve arlı:adatları taTafmdan Türle 
musikisi. bat ve münasebet mevcut olaaelmiştir. lannın cihan piyasasındaki fiatten daha 

22.1 O Müzik variyete : Tepebatı be-
Yugoslavya ve Bu1ga.ristan gibi mem- yüksek bir fiatle Maca-riatandan fazlası.- 8 S d• • • toya ınovıcın lediye bahr-'~dcn naklen: 22.50 Son 
leketler bir inlı:itaf ve refah devresini ya- nı almak teahhüdüne girişemiyeceğini, • • ~· 

D l h • haberler ve ertem gÜnİİn programı. 2 3 
p.maktadırlar. 1lunun teairiyledir ki üc- lngiltere, daha yalanda Macaristana bil- a maç ya se ya atı Saat ayarı : Son.. . 
retler arlmlf, dıı ticaret miı"badelea.i ge· dirmişti. Kezalik bu fiat farlmn lngiliz 
nişlemiı ve halkın tasarruf faaliyeti yük..- hükümetinin p.hsen tamamlamaya da 

Belgrad 23 (A.A) - Başvekil ve ha-

aclmi;ıtir. Hüllsa cenubu p.rkinin AJ .. mütemayil o1madığ1. çünkü böyle bir 
ciciye :nazırı B. Stoyadinoviçin Dalmaç
ya seyahatinden bahseden Samupı:ava 

maDYa ile yapbİiı İşten zararlı çıkmadığı yardımın lngilterenin mevaddı g.daiye . baş lr l . d hük" •• 
d "k" hlik d"" ·· •· d b"l gazetesı rn•J>.e•m e ümet :rei-göz önündedir. Binaenaleyh İngiltere te an atını le eye uıurecegı e ı -

25 Temmuz 938 _paarteal p..,......... 
öile Defrİyab 1 

Saat 12.30 Plakla Türk musilı:ioi 14. 
50 Havadis 15.05 Pla.kla Tüı:lı: muaikisi 
1S. 30 Muhtelif plik neıriyatı. 16 Son. 

ve Fransanın oimdi birden bire Avrupa dirilmi~tir. sinin millt ihtiyaçlar dolayısile ihtiyar 

cenubu oarlı:I devletlerine yardım edil- lngiliz harhiye nezaretinin mesela Ro- Eidilınif olduğunu bu seyaha.ti bilhassa 
· ı· ld·•· · b" · ldulı: b "d ah l"t '--1 1l. Stoyadinoviçin geçenlttde cenubi Ak•am ne•rı"yab ı mesı azım ge ıgını tes ıt etmıı o - manyanın ug ay m su a ı lllZ asın1n . da çhil ""' , , 

1 ·· 1 1 · d L ·- b b" k haklı: d 1 • · · · Sırbı.stan yaptığı ve e JJ<»maçya 18 30 Pl'kl d k 19 15 arını soy eme erı o erece ou gara et ır ısmı ın a pazar ıga g.npnış sahili . d k. kül" •. I . . ti . a a ans musi isi. . 
k d. 1 k lı:t b 1 b 1 k fi · b"I 1 ·ı· erın e ı ture ' ıçtımal zarure e- ""' k d l fından TORK arzetme te ır. ıe ya ın ı:ar an aş an- u unması ey yeti ı e ngı ız pazan- . . etkik k b akad ıUJat ve ar a &'1 an ta,ra 

1 .1 .. .. b" . d al 1• 1 b d 1• d •. . H "h n bızzat t etme ve u mınt a ·1ı:· • ("·-k H.. ") 
mıf : ngı tere gunun ınn e e ace e nın u ar ıgını egıştıremez. arp ı · I b" k d stl taka aha muaı ısı -,a. • useynı 

Türk.iyeye 16 milyon İngiliz liralılı: bir tiyatlan giinün birinde tamamlanabilir .. bu unan ır ço 0 arı ve mm • 19.55 Borsa bab .. Jeri. 20 Crenviç 
krıodi aÇD>Jfbr, bunun büyijk bir lu.mu t- Mahsulat ise her yıl yetitir ve tabii bir lisi ile:::,. etmelı: istemiş bulunduğunu rasathanesinden naklen Aat ayan Mus-
lihat .içindir. Böylece itin 9İyui ciheti istihlôlı: membaı bulunman lizrmdır. in- yazma · tafa Çağlar ve arkadaşlan tarafından 
kafi derecede tezahür <otti. Ve bÖyleee giltere Ottava muahedelerinin •ıkı bağ- Türk musikisi. 20.40 Hava raporu 20.43 
lngilterede ıu parola yükseldi : clnıı:ilte- lariyle bağlı bulunduğu müddetçe hu ,.••••••••mmmıam'\ Ömer Riza Doğrul tarafından Arapça 
renin dootlanna yardım f> Kredi planı- memba lngiliz pazannda bulunamaz. . } S .söylev. 21 Saat ayan ı Ork.eotr&. 
nın ekonomik bakımdan zaafı esasen Ci- Liberal muhalefet miiın-ili, lngjliz Smet aotOTIUD 1 - Suppe - Kavalöri lejer 
ty tarafından kritik ed~miı bulunuyor .. hükümetinin ticaret politilı:aoını münha- Bisküvitİ 2 - Straus -V,.Jı 
Bunun için biz burada yalnız bir defa sıran dominyonlar üzerinde temerküz 3 - Linke • ~ 
daha : lnııi).tereoin şimdiye ka.dar Tür- ettirmelc huSll8Ullrlalı:i prenoihini yanlış Bağırsaklarda ya§'lyan solucan- 4 - Midlton • Rev dön Negr 
kiyeye ihraç ettiğinin ancak yaruıını sa- bularak hükümetin bundan vaz geçmesi- !arı düşürür. Bu suretle çocukla- 2 1. 30 Fasıl ""z heyeti ı lbrahim ve 
tın almıı olduğunu kayıt Te tesbit et- ni memnuniyetle telalı:lci etmilti. Muma- ı ruı büyümesine, iştihasına, yüzle- arkadaşları tarafından {Suzinak faslı) 
mekle iktifa ediyoruz. ileyhin bu teliklı:iainde lıalı:.lı olup olma- rine renk ve kan gelmesine yar- 22.1 O Müzik variyete ı Tepeha11 be-

Netice itibariyle faiz ve amortismanı· dığı. henüz çok şüphelidir. Çünkü Do- dun eder. Eczanelenl.e kutusu 20 lediye bahçesinden naklen ı 
rı.ın günün birinde emtea teslimiyetiyle minyonlara göre tanzim edilmif olan ti· .k.,usruş.._,t•ur•. •••••••alll:J15,IJJ Saat 22.50 Son haberler ve ertesi 
~nip kapanması lizım _relen bir kre- caret politikası İngiliz dı§ ticaretinin da· günün p.ıogramı, 23 Saat -yarı Son 

Halk masalları 
....................................................... 

Ana baba bir 40 kız 

2-

kardeş 

- Eyvah .• Şimdiden sonra çocuk- zulamrlar. 
!arı oturtamayız. Senin bu söz.ün Bahada ağır, yükte hafif kendile
onları bütün bütün havalandırdı ....• rine öte beri şey düzüp edinebilı:iik
Kaşki biraz daha savsaklayıp oyala- leri epeyce paralarını da k=leri
ya idin de ben geldiğimde bir çare· ne koyarak bizi ııeven tutmasın de-
aini bulurdum. yip analarını göz: yaJI ile bırakır, gi-

Dedikte kadıncağız şaşırarak : derler. 
- Ne bileyim .. Beni sıkıştırdılar. Bunlar doğru 0 koca karinın ol-
Artık gezip aramaktan da halim duğu yere vararak her ne kadar evi-

ICadınlar .da : ğını neden bildin. kalmayınca işin doğrusunu söyle- ni köyünü bilmezlerse de cadı bu 
- A_ A. Ayol, biz de seni hir Dediklerinde kadın aklı.nm Josaiı.. diın. Ne yapayım ba§lmıza yazılanı ya .. Her vakit böyle işler hecermek-

§ey söyliyecek sandık_ Oraya hiz- ğı ile etrafı düşünrniyerek : göreceğiz. te olduğundan gece gündüz aokak-
den ne ,gidecdt var .. Ne de öyle ,ey - Çoc.uklamn, bugün falan yer- Der. A~. ÇDcuklar:nın tav~ı !arda, ötede beride gezermİ§ .. Uzat-
htemeyiz. de rast geldiğimiz bir koca karıdan anlamalı: ıçm yanına çagırarak bir mıyalım, çocuklar bir çeşme başına 

Demeleri ile oradan ayrılarak bir işittiğimiz.e göre araıhğuuz kırk kız takını Öte ~r~. ~.özlere giri irse de vardıklarında mahut karıya rast ge-
az dönüp dolattıktan aonra yine ev- tırnak.aız dev diye anılan bir hay- çocuklar hır turlu kanmayıp : lirler. 
!erine giderler. vanın sarayında bulununnU§ .• Om- - Baba.. Biz gidip tırnaksız de- O da bunları görünce, işi evvelce 

Çocuklar da : ya da gitmenin yolu yokmuı .. Çaı:c- vin erayını bulacağız ve yahut ta i§itti ya.. Mutlaka bunlar olmalı di-
- Acaba bize aradıklarÜnızı bul- si de o ihtiyar kadının elinde İmİf ... hep öleceğiz. Bunun ba§lta çaresi ye sevinerek değneğini itip kakıp : 

dulaT mı~ Bize böyle söyledi. yok.. - Ah.. Vah.. Jhtiyarlık maska-
Diye analannın peJi 11rra dolaş- Deyince çocuklar : Dediklerinde adamcağız her ne ralık.. Başa gelen çekilir. 

makta olsunlaT, hiç bir haber anlı- - Hah ... Şimdi bulduk .. Bize de ltadar u~ da çocnlclan hu sev- Gibi oözler söyliyerek ÇC§me ba-
yamadıkları gibi işi zorlatmağa baş- lazım o1an bu idi. dadan hır tü:rlü vaz geçiremez:. Ni- §lna oturur. 
larlar. Diyerek kırlı: kardeş bir yere top· hayet : Bunlar da : 

Kadıncağız da geze gez:e usannuş, lanıp şöyle edelim, böyle gidelim - Ey ÇDculdariın •. Benden size - Olsa ol ... anamızın dediği lco-
çocnklara : diye devin sarayını arayıp bulmağı hııhalılc bu lcadar olur. Ba lcamu bi- ca karı budur .. . 

Oğulculd..,.nn aizin aradığımz sözleşirler. lemem, şimdiden sonra Allah yolu- Diyer.elc. : 
bu şehirde bulunmadığı gibi başka Babaları da o günlerde seferden nuz.ı.ı açık et.sin. _ Vah anacığım, yonılın.u:,aıın ... 
yerde de yokmuş d~ce çocuklar: dönmüş .. Evine gelince i~ karımı· Diyerdı: yine itine ır.ider. Ç.Ocuk- Diye if)erinin .çı.lc.an iı;in gidip eli-

- Ey ana .. Haydı burada ohna- dan sorar. O da dediği ııibi anlatıL .. lar Jıep bir yere aelip ..aralarında işi ni öperler. 
an .. B:uk.a yerde de bulunmıvaca- Adamcailız ! oişirirler. Gidip devi aramail;a ha- - B t TM E Dl -

~ ..... ....... ---------------- ------~--~-----·------
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Yurd muzu tanıvalım 
• 

BuTM Y e§i! Türbe 

Bursa Çelik Palas 

Yaloııadan bir görünii§ 

Iatanbul Boğaziçin.den bir görüniiş 

l'Cars - A-rtvin arasm.da bir manzarn 



su ÜZERİNDE 
~ 

Bir gemicinin_ ~atıraları .. 
''Gııy de Maupaşsant,, dan hikayeler 

1.. 1 e d e n : B.. a t l • 1 a 

.......................... 
i 16 ıncı i 
E Asrın i 
E Sihirbaz i 
! Dolttora i • •••••••••••••••••••••••• 

NOSTRADAMUS 
Nakleden: - 2 l 2 F; Şemsettin Benioğlu 
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Sevişerek evlenmişler 
Onlar, daha çocukluktan, İngilterenin ef sa. 
nelerle meşhur bir şatosunda tanışmışlar ve 

birbirlerini beyenmişlerdi .. 



SAHiFE 8 

1 ş 
Talihli hizmetci 

' Eve yeni bir hizmetçi kapılanmıştı. 

Hoppaca ve gençti. 

Geldiğinin haftasına varmadan bir 
akşam, yemekten sonra mutba'ktan bir 

~c.ngırtıdır koptu. 

Bu ses aksedince evin hanımı d erhal 

yerinden fırladı ve telaşla mutbaha koş

tu. 
Mutbak kapısını açar açmaz hizmetçi 

lc1zı parça parça olan ve birbiri Üzerine 

yığılmış tabak. bardak ve 1'.Asc arasında 

iki bacağını uzatmı~ oturur gördü. 

- Kız. Bu ne hal böyle. Ne yaptın) 
Diye sordu. Hizmetçi kız yeise ka

pılma.mışb. Bilakis memnun ve müsterih 
r:Uerini çırpıyordu. 

- Gördünüz mü hanımcığım .. Dedi. 
Ne taliliyim. iyi ki daha bulaııklan yı

kamaml§tım. 

Ôyleya!. 
Çocuğun bir reamini büyütmel üzere 

fotoğrafçıya gitnıiıti. 

- · Bunu bUyü)tebilir miainiz) 
Dedi. Fotoğrafçı. 
- Tabii efendim.. Cevabını verdi. 
- Amma boyıyacaksınız da .• 
- Baı ü.tUne .• 

- Yalnız çocuğun batındaki lı:aaketi 
çılarmak istiyorum. Acaba bunu re
oimde yapmak kabil mn 

- Kabil.. Saçlan ne renge boyıya-
11111) 

- A. Bunu bana mı aoruyoreunuz.. 
Tabii kasketi çılardığınız zaman oaçları
nın rengini göreceksiniz. 

- Burada denize girmek yasaktır. 

' e ' n s t ' u ' 

Mahcup memur Bana da öğretin 
- Bay diı'ektör, seni .. Sizden bir kaç Polis komiseri - De:mlıı kar= geldi. 

günlük bir mezuniyet almak rica ede- ŞikAyet etti. Kendisini drlışet içinde bı-
*ktiın· raktığ1D1Z1, korkuttuğunuzu söyliyor. 

- Mezuniyeti ne yapacaksın? Suçlu - Bay komiser .. Emin olunuz .. 
- Şey .. Nişanlım var da •. Şey .. O iş- Ve .. Sizi temin ederim ki .. 

te bir kaç gün sonra balAyı seyahatine Komiser - (Yavaş sesle) - Merak et
çıkacak da.. Ben de ona refakat etmek meyin.. Bu işi nasıl yaptığ1D1Zı bana da 
ıstlyorum da.. öğretirseniz size bir şey yapmam. 

n 1 
Bir paçasını ütüle 

Çok hasisti. Bununla beraber evlen 

Landru 
Filimini çeviren 

kimdir? 

Paris Ziyaretin· 
den sonra 

-BAŞTARAFI 10 UNCU SAYFADA
ta bizim sıramız olacaktır. > 

Haftalık gazete1erin tefsirlerinden çı• 

kan İntiba da ziyaretten husule gelen de-
--<>-- rin memnunluktur. Şu itibarla ki bu ıi• 

meğe de karar vermişti . Landru ismi kolay kolay unutulur yaret dünyanın şimdiki karanlık ihtİ• 
Elinde bir paket kolacı dükkanına gi~ isimlerden değildir: Bu, kana susamış maileri arasında rea1ite üzerine ümit şu· 

rer. 
Paketten bir pantalon çıkardı. 

- Bunu kaça ütülersin.iz} 

Diye sordu .. Kolacı : 
- Kırk kuruşa bayım .. 

Dedi. . Düşündü ve şu teklifte bulun
du : 

ihtiy~ 'kadın düşmanı, cinayet tarihinde aları atan bir vazjyeti aksettirmektedir. 
korkunç bir hayalet gibi dolaşmakta- cDaily Maib madam Lebrün tarafın· 
dır. dan kraliçeye söylenen şu sözleri tahliJ 

cTeshiııkar• gözleri ile pençesine dü- ediyor : cBütün Parisin kalbini berabeı 
şürdüğü kadınları, işkencelerle öldüren alıp gidiyorsunuz. > lngiltere kral ve kra• 
katil, Pariste muhakemesi olup idama liçeye Fransa ile samimiyet bağlarını 
mahkı1m edildiği zaman avukatı kendi- sıklaşbrdık.ları için minnettar olduğu gİ• 

- Size on beş kuruş vereyim, panta- sine sormuştu: bi F ransaya da mükemmel misafirper· 

!onun yalnız bir paçasını ütüleyin. Yan- _ !dama mah•kum oldun artık .. Gör- verliğinden dolayı teşekkür eder. 
dan bir resim çıkartıp nişanlıma gönde~ 

receğim. Bir paça.sının ütülenmesi "kAfi. 

-~·-- . 
Niçin söyledi 

dün, seni kurtarmak için ne kadar mü- Paris 23 (ö.R) - Vilers Brotono'dı 
dafaa ettfm ... Fakat şimdi artık ümit Kanadya harp abidesinin açıll§ında bu. 
yok ... Hiç olmazsa sırrını söyle: öldür- lunduktan sonra lngiliz harbiye nazuı 
düğün kadınların cesetlerini ne yaptın? Sir Hoar Belişa Paris istikWıetinde ha· 

Esrarengiz katil, bu sual üzerine, dü· reket etmiştir. Fakat Pariste kalmamış• 
şünceli düşünceli bakmış ve Romanlar- tır. lngiliz nazırı Paris varoşlarında bazı 

1kisi de gençti. da rastgelinir bir cümle ile cevap vermiş- dostlarının nezdine gitmiştir. Bu günil 
!kisi de güzel bir kadınılı. ti: orada geçirdikten sonr« ırl<şam saat 20, 
Fakat bir türlü birbirlerini çekemez- - Benim gibi yolcular seyahate çan- 45 de adliye nazırı B. Paul Reynandııı 

!erdi talariyle beraber çıkar... misafiri olarak .adliye nezaretindek! zl· 
Yine karşılaştılar ve birbirlerine du- lşte, bir roman film mevzuu teşkil ede- yafete gitmiştir. Yarın b«şvekil B. Dala· 

dak burarak l>akındılar. bilecek olan bu cinayetlerin sinemaya diye ile göriişecektir. 
Bir aralık biri şöyle dedi. alınması şimdiye kadar neye düşünül-
- Nişanlım bana dün «senin yalnız medi diye bir sual hatıra gelebilir. Bir kızın şikayeti 

bir çıft kanadın eksik> dedi. Fakat bugün, Landru üzerinde vak- Evvelki gece Tepeköyünde on beş Y"'. 
öteki de şu cevabı verdi: tiyle bir film çevrildiği, fakat, çok bah- şında Bn. Ref'an isminde bir kncağıı. 
- Melek olmak lçfu mi, yoksa kaz ol- sedilmediği için unutulduğu ve kimsenin Beyler sokağında oturan şoför H. nın 

mak için mi böyle söyledi. duymaılığı anlaşılıyor: kendisini otomobiline bindirerek kaçır· 
ılı Filinin bazı sahnelerini gösteren bir e- <lığını, T"ırenin yeni çiftliğine götürerelı' 

ser geçen gl!n Parİste'ki bir kitapçıda bu- tecavüzde bulunduğunu bildirerek suç-

Bu da aynı dana lunmuştur. Ondan, filmin Almanyada lu hakkında muamele yapılnıasını iste-
Kasaptan et alıyordu. çevri~ olduğu zannediliyor. Filmde miştlr. Tahkikata başlanrruştır. 
- Bu daııa .. Geçen hafta ıizden al- Lanru:ı MI! katile çok yalcın bir şekilde r<'CUk hırsızlar 

d ğ d b 1 d • ı d d" benzetilmiş ve canavarlıklan çok heye- 'r'' 
ı ım ana gi l güze egi e ı. canlı bir :ıekilde tem.!il edilmiştir. Land- Çeşmenin Alaçatı nahiyesinde oturaJI 

Kasap gayet tabii cevap verdi. Cla ru üzerinde yeniden bir film çevirmek 13 yaşında Muharrem, 14 yaşlarındı 
- Aman bayan nuıl değil.. Bu düşünülmektedir. Kazım ve lbrahim, 15 yaşında Mu~ 

ayni dananın eti.. . Bn. ülfete ait eve girerek mühim mil<· 

A vusturyadaki 
Silah fabrikası 

Fabrikaya Almanlar 
pek ehemmiyet veriyor 
Direktörlüğe eski 

Avusturya Hariciye 
Nazırı getirildi 

tarda buğday çalmışlar ve çarşıda sat· 
ml§lardır. Suçlular yakalanmıştır. 

Ben bukadar rahatı 
sevmem .• 

Amerikalı Jüdson V anarsdal daha Ço 

cukken babası ona şu nasihati vennişti: 
- Oğlum yaptığın işi iyi ve tamanf 

yap. 
Bu söz küçüle Jüdsonun kulağında kü· 

pe olmuştur. 
Bugün J\idson 64 yaşındadır. Maran· 

gozluk yapar. Haftada bizhn paramızlı 

- 45 lira kazanır. Bir aileyi geçindinneğ• 
Şuşnig kabinesi azasından olup kMi. bir para. 

bugün yeni Avusturyada da yüksek Eşinin ölümü üzerinden bir çok sene
bir mevki işgal eden bir tek kişi var- ler geçtiği halde Jüdson evlenmemiştir· 
dır, bu da eski hariciye nazırı dok- Fa.kat ihtiyarlık üzerine çökmeğe b~la· 
tor Guido Şmittir. yınca tekrar evlenıneğe karar vermiş, 

- Bunu ıoyunmadan önce neden •iiylemediniz? - Pekdlıl bilirsiniz ki biz yaşta olan, in.sanlar .•. 

Doktor Şmit, başvekil Şuşnigi bunun için de evlenme ilanları neşreden 
Hitlerle goruşmeğe göndermekte bir gazetede evlenmek istediğini ilan et
çok müessir olmuş bir kimse sayılı- miştir. 

- Soyunm4k yasak değil de ondan.. (Fransız karikatürü.) - Sizin y<ı§tnıza geldiğim zaman bildiklerinizi öğrenirim •.. yor. Onun tavsiyesi ile Berstesgade- Gelen bir çok cevaplar arasında Jüd
ne gidip Hitlerle görüşen Şuşnig son iki tanesini münasip bulmuştur. Va• 
Avusturyanın ilhakı için Almanya- şingtonda oturan Mey Meyer ile tllinuva· 

Noksan olan ne? 
Terzi (Borcunu vermiyen mü~terisi-

• 1e) - Nafile dostum .. Size arbk bir 
daha yeni elbise dilemem. Amma eski 
elbisc]erinizin tamire muhtaç bir yeri 

olursa veya bir eksik ıeyiniz varsa onla

n yapanm. 
Batakçı müşteri bir hafta sonra elin

de bir caket düğmesi ile terziye ba~ vur· 
du. 

- Eksikleri tamamlanm dememiş 

miydiniz. İşte hu düğmenin caketi nok
ıan .. Lütfen tamamlar mısınız) 

-*-
Hizmetci kız 

' ve Melek 
Uter annesine sordu : 

- Anneciğim.. Meleklerin kanatları 

vardır değil mi? 
- Evet yavrum vardır. 
- Kanatlan olduğu için uçup gidi-

rorlar demek) 
- Evet .. Neden sordun? 
- Babam demin hizmetçi kıza «Me .. 

!eğim> dedi. Şu halde hizmetçi kız bir 
melek.. O da uçup gidecek mi diye me
rak ettim. 

- Evet yavrum .. O da yarın bu ev

den uçup gidecek. 

--:...--<...-: 

- Beni çe§11ieye gönderirsen orada seni çok hiitırlıyacağım. 

- Burada kal da Çe§meyi hatırla •. Daha iyi... 

O zaman iş değişir 

Hintli fakir - İsterseniz size hali ha
zırdaki vaziyetinizi, mazinizi ve istikbal-

nın ilk teklifi ile karşılaşmıştır. da bulunan Nelli Davis . 
Memleketlerinin ilhakı tehlikesi- Fakat yaptığı her şeyi tamam yapma· 

ni görünce, Şuşnig kabinesinin di- ğa azmetmiş olan Jüdson evvela Mis Me· 
de ne olacag" mızı bir kahve fincanında • • 1 ·· d 1 v Avus ger aza arı muca e eye eya - yeri evine davet etmiş ve onunla bir haf· 
veya kağıtlar üzerinde okuyayım .. Nesi- turyadan kaçmağa hazırlanırken ha- ta beraber yaşamıştır. 57 yaşında olan 
niz .. Ne yapıyorsunuz .. Hepsini anlata- riciye nazırı telaş etmemiştir. Bu su- Meyer olğun ekinler kadar kumraldır. 
yun. Göreceksiniz ki tahmin ve keşifle- Tetle, onun evvelden teminat aldığı Bir hafta bitince, marangoz, kadını «ka• 
rimde katiyen aldanmam. zannedilmektedir. rarımı sonra bildiririm> diyerek eski evi• 
Delikanlı-Ben ibunun için gelmedim. Bugün doktor Şmit Avusturya- ne yollamıştır. Şimdi sıra Mis DavLsl 

Senin kızınızla evlenmek istiyordum da nın en büyük silah fabrikasının mü- görmeğe gelmiştir. Jüdson buna da bir 

d dürlüğüne geçirilmiştir. Bundan ev- şını' endifer bileti go"nderm;< ve evı'nd• müsaa enizi rica edecektim... & &&---:t 

velki müdür bizim paramızla iki yüz bir kaç giln geçirmeğe davet etmiştir. 
Hintli fakir - Ya .. O zaman iş deği- il b 1 k d b 1 e i İn İra a ar tutan İr maaşa ır- Mis Davis 44 yaşındadır. Gecelere ka• 

şir .. Şu halde klıruı. iniz .. Ne 1§ . . yaparsınız. d D k Ş · dah f 1 ı. o tor mıte a az a para dar da esmerdir. 
Vaziyeti hazıranız nedir .. Müstakbel pro- verileceği zannediliyor. Mis Meyer Vaşingtonda on gün bek.-
jeleriniz var mı? Bunlar hakkında izahat 

-----------------------------~-- verin .. 

Çünkü Almanya, bu silah fahri- !emiş, sonra, ihtiyar marangozun kendl· 
kasına bugün eski Avusturya hükü- sini seçtiğinden emin olduğundan, dil· 
metinden daha fazla ehemmiyet ver- ğün hazırlıklarını yapmış ve eşyasınl 
mektedir. toplıyarak, gözleri sevk ve saadet işıl<!a' Bilirim Fahri 

övünmeyi çok. severdi. 

Her teYi bilirim iddia.ında idi. 
Ona arkadaşları cBilirim Fahri> 

ru vermişi erdi. 
Her hrsatta : 

adı-

- Ben çok okumuş bir insanını di~ 

yordu. Hemen hemen dünyadaki kitap

ların hepsini değilse bile üçte ikisini oku .. 
muşumdur. 

Bu kadar mübalağaya dayanamıyan 

arkada,larından biri sordu : 

- Şu halde Üç silô.hşörleri de oku-
muşsunuzdur-;ı 

cBilirim Fahri> Kemali ciddiyetle ce-
vap verdi. 

- Evet .. Üçünü değilse bile ikisini 
ohdum. 

---*·---
Bedbaht odacıklar 

---··---Yirmi senedenberi 
beyinde duran 

kurşun 

Doktor Şmit Şuşnigin talebesi idi rile dolu marangozun evine çıka gelınit 
Konstans Bennet ve ve siyası hayata onun yardımı ile tir. 

Bugün Lehistan tebaasından olan, fa
kat cihan ha~binde Alman neferi olarak 
savaşan Veladislav isminde bir adam 

bir ressam arasında4 

ki dava neticelendi! 
beynine bir kurşun saplı olduğu halde Film yıldızı Konstans Bennet, sportre 

yirmi senedenberi yaşıyor. Harb içersin- ressamı Villi Poganinin Nevyorkta kendi 
de bir gün bu adam başından yaralan- aleyhine t • da k t R aç ıgı vayı azanmış ır. es-
mi§, ve kurşunun beynine kadar girmiş 
ıd • .. d kt !ar • sam, yıldızın portresi için 3,500 dolar o ugunu goren o or yaşayacagın-

dan ümidi kesmişlerdi. Fakat, doktorla- istiyordu. 
rın bu ümid kesişi Veladislavın ne iyi- Buna karşı yıldız. resim fena yapıl

leşmesine, ne de bugün tam bir sıhhat dığını ileri sürerek , şöyle diyordu: 

girmiştir. Fakat Mis Meyer, kendisi giıbi maraı>· 
Eski Avusturya sosyalist lideri gozdan çok hoşlanan ve onunla evlenınelı 

Otto Baver iki hafta kadar evvel Pa- istiyen Mis Davisin vücudunu hesabi 
riste ölmüştü. Evian konferansının katmamıştı. 
toplanmasına çok çalışmış olduğu !ki kadını birden evinde gören Jüd
için, bugün bu konferansa iştirak son çok müşkil bir vaziyette kalınJ.Ş 
edenlerin ismi hürmetle anılmakta- nihayet şu karan veımiştir. 
dır. - 1kiniz arasında bir müsabaka açı· 

Başvekil Dolfusla Viyanada kanlı yorum. Ikiniz de burada kalacaksın"' 
mücadelelere girişen, nihayet Avus· Hanginiz bana daha iyi bakarsa kazan~· 
turyadan kaçmağa mecbur olan eski Onu alacağım, demiştir. iki kadın bıı 
sosyalist lideri, ondan sonra Parise evde bu ihtiyar adama müsabaka eder· 
gelmiş ve orada yaşamağa başlamış- cesine o kadar iyi bakmışlardır ki niha· 

içersinde yaşamasına mani olmuştur. - Gözlerimi dana gözüne benzetmiş 

Nevyorktaki ( Rokfeller enstitüsü sol kolumu olduğundan daha uzun gös- tı. Son Avusturya hadisesi üzerine 
nün) daveti üzerine Veladislav Arneri- terrniş, esvabunı biçimsizmiş gibi yapmış, de bilhassa memleketinden kovulan 
kaya müteveccihen yola çıkmıştır. Ora- saçlarıma kıpkızıl saçlıymışım gibi renk yahudilerin vaziyeti ile meşgul al-
da fennin hükümlerine karşı gelerek ya- b 1 b h 1 · 

yet adamcağız : 
- Ben bu kadar rahate alışkın de 

ğilim.. Binaenaleyh ikinizle de yapa· 

marn. 
Diyerek her iki kadına da yol verıne· şamakta inad eden adamın sağlığınm bi- vermiş ve bacağımı da bir Amazon baca- muş ve u mese eye ir a suretı 

bulmak için bir konferans toplanma-
yolojik sebebleri araştırılacakmış.. ğıru andırır şekilde ortaya koymuş!?.. --------------~-

Ehlivukuf, tablonun sanat kıymeti ba- sını teklif etmişti. B 
ğe mecbur kalmışlardır. 

Bir kaç ay fazla 
Fakat, bu konferansın toplandığı- saat müddetle devam edilmiştir. / 

Kendisini beyenmiş bir genç şöyle di- kurundan değersizliğine rapor verme- nı kendisi görememi• ve daha evvel müzakerelere Mussolini, lmreo'• 
Yordu: d şah 1 b ddia 1 • K · · k et· Hakim kadına sordu: ınişse e, it er, u resmin i · 0 un- ölmüştür. Geçen gün Londrada ru- Kont Ciano ve Dö anya ıştıra 

-Ben, evlendiğim zaman bir çok genç _ Kaç yaşındasınız bayan. duğu ğ;bi 3,500 dolara ısmarlandığını hunu taziz için bir ihtifal yapılmış- mişlerdir. . ,Al· 
kızlar bedbaht olacaklar. _ Otuz yaşındayım. Bir kaç ay da !Sbat edemediklerinden, mahkemece res· tır. imredi dün akşam Romadaki 

- Kocacığım, cüzdanını çıkar da tar- Ablası cevap verdi: fazlası var. samın davası bu noktadan redde uğra- Roma, 19 (A.A) - ltalyan ve man sefui ile İtalyan hükümeti ne:ı:j 
tıl. Dönüşte kendini zayıflamt§ zanne- - Demek bu kadar çok genç kızla ev- - Kaç ay fazlası? ınıştır. Tablo ressama, ödemesi muhte- Macar devlet _a::.d;am:;;.:.:l.l'a::rı:_:a::r.::a::s::ın.:.d:.a:;,k'-'i•J_;d~i-n"'d'"e~k""i _B_u.r;;g_o_s_m_u_·m_es_sı.·l_in_i_k_a_b_u ___ ._ __ 

ld:e:c:e~k:~:·n.~":_------~----~lenm'.',:::'.e!ğe:..'.ııı~·y~e~tin~·~v~ar::;:,:o~·y~l:e~nıı~·?:__. ___ _!__:::.,~Y~iız~' :_ıy~irını;,!!!:"!_!!aly~.~r...------~Ume~lLı:t,!!I,~la..l111dıı"'--kaJmuc•b.rJ.'L....--~L·...ı;,..::......ı...__,,ı.:: 
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Balkanlarda 
Yunan gazeteleri 

TiRE ıcRA DAiRESİ: Yerlı·malı URLA ıcRA MEMURLuouN. 
D. No. 937 /769 DAN: 

Gayri menkul malların açık Türkiye i~ bankası lzmir şubesine 
artırma ilanı ÇAT AL, BIÇAK, KAŞIK 3 3 51 lira borcundan dolayı Mah· 

tk.inci artırma 12/9/938 pazartesi mut Ragılun Urlanın Malkaca mev-
TlRE tCRA MEMURLUôUN- lc.iinde kain ve mahcuz çiftliğinin 

Muhacirlerin Türki- DAN: paraya çevrilmesi İzmir ikinci icra 

yeye aerbestçe girme
lerini istiyorlar 

Açık artırma ile paraya çevrile- memurluğunun 38/520 sayılı isti-
cek gayri menkulün ne olduğu: nabesile bildirilmekle a~ğıda vasıf-

Birinci teşrin 936 gün tapu 16 sa- ları yazılı mezkur çiftlik satılığa çı-
yılı bir ev. karılmı§tır. 

-o-- Gayri menkulün bulundug~ u mev- Gayri menkulün umumi vasfı : Atina (M.H) - (tkonomolojki) Mec-
ki, mahallesi, sokag~ ı, numarası: Tapuda altı parçada kayıtlı olup ha-

muası yazıyor: k d 
Gelemerye sokağında. len hirle§tirilmi§ ve ay a nazaran 

Yunan - TUrk dostluğu her zaman Takdir olunan kıymet: ı 251 dönüm üç evlek araziden ve 
kendini göstermektedir. Geçen sene Dr. Bin lira değerinde. 1 taktiri kıymet zamanında mevcut 
Aras chududları kaldırmaya doğru gi- Artırmanın yapılacağı yer, gün, olan 18 incir, 107 zeytin ağacıla muh 
diyoruz.> Dem.iftir. E.9asen bu hududlar saat: telif meyva ağaçlarından ve birer NEZLE, KIRIKLIK, ROMA TIZMA, GRiP VE EMSAU HAS. 
ayırıcı delil. birle§tirici hududlardır. A 27 /8/938 cumartesi günü saat Büyük fedakirlıkJarla vücuda ge- odalı üç, altlı üstlü iki odadan iba- TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDlR 

Bundan bir ay kadar evvel B. Celal 12 ila 16 da Tire icra dairesinde. tirilen fabrikamızda yerli mah ola- ret bir, yukann iki oda ve altı bir Terkibi n teairindeki atir'at itibariyle emaalaiz ~ CRIPIN'in 
B~yar ile TUrk gazetecileri Atin~~a gel- ı _ / şbu gayri menkulün artır- rak her model çatal, bıçak, tm.ık sofa ve bir mutbahtan ibaret bir, 10 tanelik yeni amballjlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 
nıışlerdi; yaptlan tezahilrler ve Türk ba- ma fartDamesi 17 /8/938 tarihin- imal olunmaktadır. Avrupa mamul&- yukanıı üç oda ve sofa apğııı iki olan ainlara kartı ihtiyatlı bulunmut olursunu. 
sınını;,:azdılı hararetli yazılar henüz den itibaren 769 No. ile Tire icra tı ayanna faik olan bu emaalaiz yerli oda ve ıofa ve ayrıca çama~ırlı~ lcabuula ... de (3) ka,. al111Gbilir 
unutu amlftır. daireainde muayyen numarasında malı fabrikasının mamulabnı her muthah ve kiler! ~üştemil hır ~ı Talrlitlnintlen Nlıınına ve her y.,.Je mGTla Gripin i•teyini~ 
B~ar*ng~~ oo~~~~~~~~~~ ~~~k~.~~~~~ . ~m~~~pllip~wm~~f-----------~---~---------~-• 

n:nıhac_k~. c medeniyet n~e~i> ilanda yazılı olanlardan fazla malu- LOK~NT ~ ve. Gazınocuların yerlerde ıu ~uyuıu ve b~.r adet do-
aUdettilderi gibı, maruf muhartirlerın- mat almak istiyenler, İşbu şartna- nazan dıkkatine • laplı ve aynı kuyuda -Koln Deutz
den M. Zekeriya da muhacirlerin yurtla- mey~ ve 769 dosya numarasile me- Fabrikamız BAŞKURT ~~ka- markalı ıu çıkarmağa mahıus ma
rını ziyaret etmelerine müsaade edilme- muriyetiınize müracaat etmelidir- lı YERLi mamulatımızı gorme- zot mötörü ve on bet metre tulün-
sini istedi. 1 den, ÇAT AL, KAŞIK ve BIÇAK de üzeri çinko bir ahır ile tavukha-

··-'--- !l· t k mlarınızı almayınız. Bütün · ·· t ild' Gerek Türklerin gerekse Ruııuanu 2 _ Artırmaya iştirak için yu- a ı • • .b . neyı muı em ır. 
içlerini yakan hasret ilk defa olarak Tiır- kard~ yazılı kıymetin ,yüzde yedi mallarımız ~em kalıte ;:ıc kyle Bulunduğu yer: Urla ile içmeler 
kiyeden, daha resın1 bir tarzda izhar edil- buçuk nisbetinde pey veya milli bir Avrupanı~ındYO= 

30 
1dahe arasında Çeıme ıosesi kenarında 

ıni§ oltı70r. bankanın teİninat mektubu tevdi hem dde f ıatçe 8 Malkacada. 
Yakında imzalanacak olan Türk - Yu- edilecektir. ( 124) ' ucuz ar. · .. latanbul Tab- Tapunun 29/10//926 ve 138, 

nan ekonomik anlaşmasından sonra, ~u- 3 _ İpotek sahibi alacaklılarla di- Umumi Sa~ Yen. 139, 140, 141, 142, 143 numarala-
nan uha . 1 . . T .. ki abat v l"k d la . ·1 k h kk takale caddeaı No. 51 rında kayıtlıdır. 
le. m ıı-~deru:m ı;:diryeye sey - ~~~.ala .a .. ar rın. ve1 ıkttııa·· .ad ı (Jak Dekalo ve Şıı.) ,.. 6 Takdir olunan kıymet: Her kıaim 

nne mWNMl e e e ı . sanıp erının gayrı men u uzerın e- :;T,,..._,, - • . l k .. h · 
Türkiyeyi iyi bilen ~uhacirle~ servet ki haklarını hususile faiz ve masrafa AŞÇIBAŞI MARKA ıçın a!rı ~yn 54~Ô liuze~:ıcd~ye~~: kaynaklarının in.ltj.şafına yardım edecek- dair olan iddialarını işbu ilan tarihin- J m~~ıyesme ra ır ı 

lerdir. Esasen Türkiye ile Yunanistan den itibaren 20 gün içinde evrakı Makarna ar . mıArttir. ıl ... .. 
ik · haline 1-:~ · ·· h. l il h. lik · t• · tırmanın yap acagı yer, gun tısaden bır memleket g~tir. mus ıte er e ır te memurıye ıını- . 

31181938 
ha ·· ·· 

Bu temenninin biran evvel kuvveden ze bildirmeleri icap eder. Aksi halde ve saat ·da U la . ~~. d gunu 
fiile çı.kmu~, sayın Tilrk meslekdaşla- haklan tapu sicilile sabit olmadıkça saa

1
t on I b r ıc.ra akeİ~ ~ 

l'Unızla birlikte dileriz. satış bedelinin paylaşmasından ha- - f u 1ga_yr2ı0m17en193u8un ih. • 
· kalı la ma ıartname erı tar ın-

nç r r. den itibaren 38/523 numara ile Ur-

TlRE lCRA DAlRESt: 

D. No. 937/ 610 
Gayri menkul malların açık 

artırma ilam 

İkinci artırma 12/9/938 pazarteei 
TiRE iCRA MEMURLUôUN

DAN: 

4 - Gösterilen günde artırmaya l · d · · d h k · go··rmesı" . . a ıcra aıresın e er esın 
iştirak edenler artırma şartnamesını v fazla malumat alması için her 
okumuş ve lüzumlu malumat al- ~ -'-b 

k b 1 gun aç~ r. 
mı• ve bunları tamamen a u et- 2 A · · ak · : 

Y - rtırmaya ıştır ıçın mu-
miş ad ve itibar olunurlar. hammen bedelin yüzde yedi buçuk 

5 - Tayin edilen zarn,anda gayri niıhetinde pey akçesi yatırılmak 
menkul üç defa ~ağırıldı~~an sonra veya milli bir bankanin teminat 
en çok artırana ıhale edılır. Ancak mektubu tevdi edilmek lazımdır. 
artırma bedeli muhammen kıymetin 3 _ ipotek sahibi alacaklılarla 
yüzde. y~tmi.t beşini ~ulmaz .. veya Seliınik Nl',Üinin Birincililı diğer alAkadarların ve irtifak hakb 
satış ı~~ıyenm alacagına ruchanı eahiplerinin gayri menkul üzerin-

Açak artırma ile paraya çevrile- olan dıger alacaklılar bulunup ta madalyasını lıazanmıffır... deki haklarını ve faiz ve masrafa 
cek gayri menkulün ne olduğu: bed l b l · k 1 il ...... 4 2 ' 7 u~ a~ın o gayrı men u e lZMlR BELEDlYESiNDEN: dair olan iddialarını işbu ilandan 

Bir mağaza ve bir ev. temın eclılmış alacaklarının mecmu- Alsancakta Hava Gazı fabrikası yirmi gün içinde bildirmeleri aksi 
Gayri menkulün bulunduğu mev- undan fazlay.~ ?.ıl<m~ea en ço~ ar- binası dahilinde yaptırılacak Ha-va halde haklan tapu sicili ile sabit ol-

ki, mahallesi, sokağı, numaraaı: tıranın teahhudu bakı kalmak ~ere Gazı istihsal ocağına ait Temel, Si- mıyanlar satı§ bedelinin paylaştırıl-
Kurtuluo mahallesinde çatal pa- artırın~ o~ ~ş .. gün ~aha temdıt ve na, Çatı ve Baca infaaah vahidi fi- masından hariç bırakılırlar. 

zar mevkünde. on be§ıncı gunu ayn_ı saath~ ~apı1?- yatlar esası üzerinden 24/7 / 938 4 - Arttırmaya iştirak edenler 
Takdir olunan kıymet: cak ~tırma~a, bedelı satış .ı~tıyenın tarihinden itibaren on be§ gün müd- şartnameyi okumuş ve tamamen 
Ev üç bin lira ve mağaza iki yüz alacagına rucha~ı olan d.ıger a1?- detle kapalı zarflı eksiltmeye konul- kabul etmiş aayılırlar. 

lira kıymetli. caklıların o gayrı menkul ıle temın muştur. l§in hey'eti umumiyesinin S - Tayin olunan gün ve saat-
A ~--- _ _ edilmit alacakları mecmu undan muhammen keaif bedeli on yedi b~o te üç defa 1..-:::.ırıldıktan sonra gay-
l""\l'UfilUUlln yapılacağı yer, gün, la k ak ·ı k :s ~ 

faz ya çı m ıarti e, en ço artı- lira olup muvakkat teminat miktarı ri menkul en çok artırana ihale edi-
•aat: rana ih~le edili~. Böyle bir bedel 1275 liradır. Vahidi fiyat cetvelleri lir. Şu kadar ki, satış bedeli satış ia-

27 /8/938 cumartesi günü saat elde edilm_ez~~ ıhale yapılamaz. Ve proje, keşif ve ıartnamesi 85 kuruş tiyenin alacağına rüchanı olan ipo-
l 2 ile 14 de Tire icra dairesinde. satış talebı ~uşer. . . . bedel mukabilinde Hava Gazı mü- tek sahibi hazinenin işbu gayri men-

i - İfbu ıayri menkulün artır- 6 - ~yrı menkul kendısıne ~ale dürlüğünden tedarik edilir.Taşradan kullerle temin edilmiş olan 5147 li
rna §8rtnamesi 17 /8/938 tarihin- olunan kı~se derhal veya verılen istiyenler posta ücretini ayrıca gön- ra 50 kuruş ve bunun faizi ile zu
den itibaren 61 O No. ile Tire icra mühlet içınde de parayı vermezse dermelidirler. Kapalı zarflı ihalesi hur ederse diğer rüchanlı alaeaklı
dairesinin muayyen numarasında iha1e karan fesholunarak kendi- 9/ 8/ 938 Salı günü saat l 3 ~e Bele- lann, alacakları mecmuunu geçmek 
her keein görebilmesi için açıktır. sinden evvel en yüksek tek- diye Encümeninde yapılacaktır. iş- lazımdır. Aksi halde en son arbra
llanda yazılı olanlardan fazla ma- lifte bulunan kimse arzetmiş ol- tirak edecekler 2490 sayılı kanunun nın teahhüdü baki kalmak üzere 
lumat almak istiyenler, işbu şart- duğu be~elle almağa razi olursa tarifi dairesinde hazırlanmış teklif artırma on be~ gün sonraya ıbırah
nameye ve 61 O dosya numarasile ona, razı olmaz veya bulunmaz- mektuplarını ihale tarihi olan 9/ 8/ larak 15/ 9/ 938 perşembe günü ay
nı.emuriyetimize müracaat etmeli- sa hemen on beş gün müddetle 938 Salı günü azami saat 1 2 ye ka- ni saate ikinci artırması yapılacak-
d. ~tırma~~ çık~~lıp en çok ar~ırana dar Encümen reisliğine vermelidir- tır. 
ıri - Artırmaya iştirak için yu- ihale edılır. lkı ıhale arasındakı fark ler. 24-29-2-5 (2651 )2689 işbu artırmada dahi satış bedeli 

karda yazılı kıymetin yüzde yedi ve geçen günler için yüzde beş ten -1 - Karşıyaka şubesi temizlik rüchanlı alacaklar mecmuunu geç-

b hesap olunacak faiz ve diğer zarar- işleri hayvanlarının yıllık ihtiyaçla- mezse ihale yapılmaz ve satış tale-
uçuk nisbetinde pey veya milli bir k b lar ayrıca hü me hacet kalmaksızın rı için açık eksiltme· ile satın alınacak bi düşer. 
ankanın teminat mektubu tevdi memuriyetimizce alıcıdan tahsil 13 bin kilo kalın kepeğin beher ki- 6 - Gayri menkulü alan kimse 

edilecektir. ( 124) olunur. Madde ( 133) losu üç kuruştan 390 lira muham- derhal veya kendisine verilecek me-
3 - İpotek sahibi alacaklılarla di-

ğer alakadarların ve irtifak hak- ikinci artırması yukarıda gösteri- men bedelle ve başkatiplikteki şart- hil zarfında parayı vermezse ihale 

k len 12/ 9/ 938 tarihinde Tire icra namesi veçhile ihalesi 2/ 8/ 938 Sa- fesholunarak kendisinden evvel en ı sahiplerinin gayri menkul 
memurluğu odasında işbu ilan ve lı günü saat on üçte temdid edilmiş- yüksek teklifte bulunan kimse arÜzerindeki haklarinı huıuıiyle fa-

iz ve masrafa dair olan iddia- gösterilen artırma şartnamesi daire- tir. iştirak etmek istiyenler 29 lira zettiği bedelle kabul ederee ona, ra-

Memurluk müsabaka imtihanı 
T. C. Zıraat bankasından: 

Bankamızın ıuhe ve ajanalan için lüzumu kadar memur alınmak 
üzere·müaabaka imtihanı açılacaktır. 

Müsabakaya girebilmeal: için en az Orta mektep mezunu olmak 
ve ya§ı 18 den apğı .30 dan yukarı bulunmamak §8.tttır. 

18 den qağı olanlar imtihana girebilirlerse de J8 yapndan evvel 
memurluk aınıfına geçemezler. · 

Ankara, İzmir ve lıtanbuldaki imtihanlara Orta mektep mezunla.rl 
alınmıyacaktır. ı • 

Orta mektep mezunları için altı ay: Lise ve daha yüksek.mektep 
mezunları için bir aene devam edecek olan staj müddeti zarfında Orta 
mektep mezunlarına otuz; Lise ve daha yukarı tahsili olanlara 80 lira
ya kadar ve iıntihandalci muvaffakiyet derecesile mü~naaip surette 
ücret verilir. 

İyi derecede yabancı dili cF ransızca, İngilizce, Almanca bilenlerirn 
ücretleri emsalinden 1 O - 2S lira arasında yüksek tutulur. 

Henüz askerliğini yapmamış olanların daimi kadroya alınmalari 
askerliklerini ifa edinceye kadar tehir olunur. Ve askerde hulunduklan 
müddet zarfında maa§sız mezun sayılırlar. 

Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olan· 
lar on be, liradan a~ğı olmamak üzere % 20 nisbetinde zamla TEKA
ÜDE T ABl DAtMl KADROYA alınırlar. 

Yabancı dili hilen ve asgari~ tahsili olanlar talimatnamesindeki 
tartlar daireeinde bet senelik muvaffakiyetli bir memuriyet devresin
den sonra bir sene için Avrupadaki bankalar nezdinde staja gönderilir· 
ler. 

Müsabaka imtihanlanna Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydın 
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbekir, Denizli, Edirne, Erzurum, Er· 
zincan, Eskişehir, G. Antep, lstanbul, İzmir, Ka.stomoni, Kars, Kay. 
ıeri, Konya, Kütahya ,Gireson, Malatya, Maraş, Samson, Ordu, Sivas, 
Tokat. T rabzun, Van, Yozgat, şubelerimizde Orta mektep mezunlan 
için j 6 ve 11 AğuatoScla Lise ve daha yukarı tahsili olanlar için 18 ve 
19 Ajujtoata saat dokuzda başlanacaktır. 

Müaabaliaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerdeıı 
!mtihan yapılacağı yukarıda isimleri yazılı ıubelerimizden elde edile
bilecek iz:ahnamelerde görülebilir. 

lıtekliledn müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki Banka §U· 

beai müdürlüğüne ve Ankarada Bankanın personel i§leri müdürlüğü· 
ne 15/8/938 tarihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. 

24,26,27,29,31, 2669 (2504) 

iz mir defterdarlığından: 
icar No. Lira 

3S9 Bayraklı Haliliye sokak şimdi 1612 No. ıobk 6 taj No. ev 1 S 
360 Osmaniye Cd. 17 Taj numaralı mağaza 4/ 6 hissesi 24 
361 Kızlar ağaaı hanı üst katında 38 taj numaralı T onaz oda 12 
362 Mersinli banyo sokak 7 taj numaralı ev 20 
363 Şe'kerciler Kestane pazarı Camü içinde 54/ 7 eskiNo.lu 

364 
365 
366 

mahzen 
Kızlar ağası hanı üat katında 52 taj No. ufak T onuz oda 
Halka pınar Kağathane Cd. 250/ 2 numaralı ev 
Tepecik Hilal Demir yolu sokağında 28 taj numaralı 
kahvehane ev halinde kullanılmaktadır. 

367 Kadife kalesi lmariye M. Havuz başı mevkiinde bila 

60 
8 

SQ 

24 

numaralı tarla '4 
368 Bomava Mersinliıinde Banyo sokağında 8 taj No. ev 36 
370 Oruç reis Ma. Kirpi sokak 19 taj unmaralı ev 6S. 
3 71 Darağaç tramvay Cd. 66 yeni numaralı ev 2S 
372 Bayraklı Menemen Cd.49 eski numaralı kahvehane 42 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarları 24/ 7 / 938 tarihinden 

15 gün müddetle müzayedeye konulmuıtur. ihalesi 8/ 8 / 938 tarihin
de pazartesi günü saat 13 dedir. TaliplerinMilli Emlak müdürlüğüne 
müracaatlan. 24, 4 2668 ( 2505) larını itbu ilan tarihinden itiba- sinde satılacağı ilan olunur. 25 kuruşluk muvakkat temina mak- zı olmaz veya bulunmazsa on beş 

ren yirmi gün içinde evraki müs- 2671 (2S07) buzu veya banıu, teminat mektubu gün müddetle yeniden abrmaya çı- hh• 
1 b ile söylenen gün ve saatte encüme- karılır ve en çok artırana ihale edi- . JstanbuJ Si 1 mu··essese er artır-itelerile birlikte memuriyetimize 

bildirmeleri icap eder. Aksi halde -------------- ne gelirler. lir. Bu takdirde iki ihale arasındaki k •ı k d 
h . . . . km . 2 - Bin yirmi lira bedeli keşifli fark ve geçen günlerin yüzde beş ma ve e Si tme omisyonun an akları tapu sıcılıle sabıt olmadıkça fazlaya çı ak şartıle, en çok artı- lnönü caddesinin salhane mevkiin- üzerinden faizi birinci müşteriden 
satış bedelinin paylaımaaından ha· rana ih.ale edili~. Böyle bir bedel de 185 ve 187 ncı sokaklarda yap- hükme hacet kalmabızın memuri- Cinsi Azı Çoğu Muhammen fiat Muvakkat Şartname 
riç kalırlar. elde edılm~.~ ihale yapılamaz. Ve tınlacak 170 metre boyda kanali- yetimizce tahsil olunur. Kilo KUl'Uf Garanti Bedeli 
. ~ - Gösterilen günde arbrmaya satıf tB:1ebı t'f~ . . . zasyon i§inin açık eksiltme ile iha- 1 - Gayri menkulün vergi borç- Karaman eti 80.000 95.600 41 
ıştirak edenler arbrma prtnameaini Ga~ men u enduune ~hale ~!u- leıi bafmühendislikten tedarik edi- ları aatış bedelinden ödenir .. Müş- Dajlıç eti 40.000 57.000 48 88 
okumuı · ve lüzumlu malUınat al- n~ ~ımse derhal veya veril~n muh· lecek keşif ve şartnamesi veçhile teriye ait masraflar prtnamede gös- Kuzu eti 23.800 31.800 47 7852 524 Kunq 
tnıı ve bunları tamamen kabul et- let ıçınde parayı verm~ ihale ka- 2/8/938 Sah günü saat on üçe tem- terilmiştir. Sığır eti 53.000 63.600 37 
nı.iı ad ve itibar olunurlar. ran ~~sholunar~ kbnfsınden ~vvel clid edilmiştir. İştirak etmek isteyen- Evsafı yukarıda gösterilen gayri latanbul Sıhhi müeaaetelerin 1938 mali yılı umum et ihtiyacati ol-

5 - Tayin edilen zamanda gayri en yu~sek te~lı e d ~l un: y kimse ler yetmiş altı lira elli kuruşluk mu- menkul 31 / 8//938 çarfamba günü baptaki f&rloameıioe göre kapalı zarfla eksiltmeye konulmUflur. 
lllenkul üç defa bağınldıktan sonra arzetmış oldugu be e e a aga razı vakkat teminat makbuzu veya ban- saat onda Urla icra memurluğunda 1 - Eksiltme 10/8/938 çarpmba günü saat 11.30 da Çağaloğl~ 
en çok artırana ihale edilir. Ancak olursa ona, razı olmaz .:eya .~ulun- ka temiqjlt mektubu ile söylenen ve işbu ilanla arbnna şartnamesi da Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu ko~ 
a~~ınna bedeli muhammen kıymetin mazsa hemen on beş gun k muddetle gün ve saatte encümene gelirler. dairesinde satılacağı ilan olunur. yonda yapılacaktır. 
Yuzde yetmiş be§ini bulmaz veya artırmaya çıkarılıp en ço artırana 3 - Karııyaka temizlik itle- 2 - Mikdar, muhammen fiat ve muvakkat garanti ve §&l'tname 
satıı istiyenin alacağına rüchanı ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ri hayvanlarının yıllık ihtiyaçla- AKHiSAR SULH HUKUK bedeli yukarıda göaterilmİ§tir. istekliler §&l'tnameyi her gün bedeli 
0 lan diğer alacaklılar bulunup ta ve geçen günler için yüzde beş ten lan için açık eksiltme ile satın alına- MAHKEMESİNDEN : mukabilinde komisyondan alabilirler. 
bedel bunların o gayri menkul ile hesap olunacak faiz ve diğer zarar- cak 13 bin kilo arpanın beher kilosu Akhisarın Şeyh lsa mahallesin- 3 - istekliler cari seneye ait ticaret odui vesikaaiyle 2490 sayılİ 
temin edilmiş alacaklarının mecmu- lar ayrıca hükme hacet kalmaksızın 4 kuruştan beş yüz yirmi lira mu- den Adem oğlu Muhiddin Gün Ay- kanunda yazılı belgeler ve bu iıe yeter muvakkat garanti makbuz ve
undan fazlaya çıkmazsa en çok ar- memuriyetımızce alıcıdan tahsil hammen bedelle ve başkatiplikteki dın tarafından Akhisann Şehler ma- ya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmelerL 
tıranın teahhüdü baki kalmak üzere olunur. Madde ( 133) şartnamesi veçhile ihalesi 2/8/ 938 hallesinde t8§ çeşme sokağında 1 O 4702 / 2657 24 - 29-3 -8 2657 (2500) 
artırma on beş gün daha temdit ve İkinci arhrması yukarıda gösteri- Salı günü saat on üçe temdid edil- numaralı evde şam tatlıcısı Hasan 
on beşinci günü ayni saatte yapıla- len 12/ 9/ 938 tarihinde Tire icm mi_ştir. İ ştirak etmek isteyenler 39 evinde oturan Adem kızı Firdevs tesinin 28/ 6/ 938 tarih ve 7553 sa- meleli gıyap kararının gazete ile ila. 
cak artırmada, bedeli satış istiyenin memurluğu odasında işbu ilan ve liralık muvakkat teminat makbuzu aleyhine açtığı nafakanın kaldırıl- yılı nushasile yapılan ilanat üzerine nı kararğir olmakla muayyen olan 
alkcağına rüchanı olan diğer ala- gösterilen artırma ıartnamesi daire- veya banka teminat mektubu ile ması davasından dolayı müddeia- gelmediği tebeyyün etmekle Muha- 23/ 8/ 938 tarih Salı günü Akhiear 
ceda. Iıl~rın o gayri menkul ile temin sinde aablacağı ilan olunur. söylenen gün ve aaatta encümene leyh Firdevıin ikametgahının mec- sebei Hususiyeye, icraya, tapuya sulh hukuk mahkemesinde haziı 

ılmıı alacakları mecmuundan 2659 (2508) gelirler. 2672 (2506) huliyetinden dolayı Anadolu gaze- yazılan müzekkerelere havi mua- bulunmanız ilan olunur. 
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SA'\rA: 10 

IZMtR MEMLEt~T HASTA
. NESi DAHJLt HASTALIK
~ LAR MOTAHASSISI 

t DOKTOR 

Cel aal Yrtm 
Muayenehanesi ı ikinci Beyler 

sokağında Fınn karşısında (25) 
numaradadır. 
TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1O18 TELEFON 2545 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

Mtmltkef hastantsı diş tabibi 

Muzaffer Ero~ul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalannı her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

AKHiSAR SULH HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 
Akhisarın Marmara nahiyesinin 

cami atik mahallesinden gevgili mu
hacirlerinden İsmail oğlu Ahmet 
Gürknş tarafından ayni nahiyede 
İsmail oğlu lbrahim ve Salih aleyh
lerine açtığı izaleyi şuyu davasından 
dolayı müddeialeyhlerden Salihin 
ikametgahının mechuliyetinden do
layı 28/ 6/ 938 tarih ve 7553 sayılı 
Anadolu gazetesi ile ilanen tebligat 
yapılmış olduğu halde mahkemeye 
gelmediği tebeyyün etmekle dava 
arzuhalinin okunduğuna havi mua
meleli gıyap kararının ilanen tebliği 
karargir olmakla muayyen olan 
23/8/ 938 Salı günü Akhisar Sulh 
hukuk mahkemesinde hazır bulun
ması ilan olunur. 2660 (2502) 

~ ... 

. ' . . . 
. . . ' . . . " 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı ·maden suyu du .. 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

2067 

Turgutlu belediyesinden: 
Ta§, kum, Hafir, imli, tesviye gibi iJleri tamamen müteahhide ait 

ve raci olmak prtiyle bedeli kqfi 1143 liradan ibaret olan Kurultay 
ookağındaki 2010 metre murabbaı adi kaldınm döteme iti 13/7 /938 
tarihinden itibaren yinni gün müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

ihale 2/8/938 tarih~e inüsadif salı günü 5aat 12 de belediye dai
resinde icra edilecektir. 

isteklilerin yevmi ve saati mezkiırda Turgutlu belediyesine müra
caatleri. 

16 - 20 - 24 - 28 2571 (2447) 
cr.:6;9l~~~~ama1 .. a:ımıı1 .. ~ll!ll~ ...... aıı ........ ~ 

Istanbul sıhhi müesseseler artır
ma ve eksiltme komisyonundan: 
Haydarpaşa Numune hastanesinin azı 600 ton çoğu 700 ton kok 

kömürü ile azı 300 çoğu 400 ton kriple kömürü içinkapalı zarfla yapı
lan eksiltmede teklif edilen fiyat fazla görüldüğünden yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konumuştur. 

1- Eksiltme J 0/ 8/ 938 Çarşamba günü saat 11 de Çağaloğlunda 
lstanbul sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğü binasında kurulu 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Kok kömürü için 1724 Kriple kömürünün 
tonu 127 4 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti : 1287 lira 30 kuruştur. 
4 - Şartnamesi 472 kuru~ mukabilinde komisyondan alınabilir. 
5 - İstekliler Cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuzu 
veya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarfları ihale aaatından 
bir aaat evvel komisyona vermeleri. 4669/2650 

24 - 28 - 2 - 7 ( 249?) 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hutalıklann m~ · 
t. niıı kökürideri temizlemek için (HELMOBLö) kullanınız. 

Böbreklerin çaJ.ıımak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluk
larını, eski ve yeni Beboğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık 
sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te
min eder. Sıhhat Vekaletimizin resmi ruhsahnı haiz bulunan HEL
MOBLö her eczanede bulunur. 

DIKKA T : HELMOBLö idran temizliyerek mavileıtirir. 
&ilEfl 

mütevelli sancılarınız, damar sertlikleri 
ve ıişmanlık vikayetlerinizi URlNAL il~ 

Vilcutta toplanan asit ürik ve oksalat gi· 
bi maddeleri eritir, kanı, temizler, lez• 
zeti hoı, alınması kolaydır. Yemekler• 
den ııonra yarım bardak su içerisinde alı-

INGİLIZ KANZUK 
ECZANESİ 
BEYOCLU - tsT ANBUL 

ee• •us 

.. ~~-:-:~ ·~=~~ .~ı;5oo;s SATIŞ ·. 
SAJ.GISiNiN SESi v& , 'AcENTEL..EliiNOe: .. - - - - ... _..:, 

lzmir Merkezi: Saman · iskelesi 12 

• 

TRHTR
KURULRRDR/1 

ku,fulunuz 

Kula Mensucat 
F ABRIKASININ 

Yeni gelen mevsimlik sağlam 
UCUZ en yeni renklerdeki 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BiRiNCi KORDONDA 

ÇOLAKZADE 
Halı Ltd. Şirketi 

Vltrlnle rinde tefhlr edllmektedlr. LUHen ziya re 
&diniz, Sall9 toptan ve perakende 

, -
UMUM SANAYİ ERBABININ 

Nazarı Dikkatine 
Mensucat makinaları ve tezgahları bilumum aanayi makin 
ları, Tornalar, Makkaplar, Frezeler veıaire .. 
«PLA Tf » markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçaları. 
Pamuk preseleri. 
BABCOCK VE WtLCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her sistem kompresörler. 
Dekovil ve maden ocakları demiryollari intaat malzemeleri .• 
MARATHON markalı her cins torna, imalat, kalıplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halitaaız çelikler ve •• 
TtT ANtT sert maden takımları. 
Bu ihtiyaçlarınızı afağıdaki adresten temin edebilirsiniz : 

G. D. G/RAS Peştemalcılar sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - İzmir 

Telefon :2413 Posta Kutusu 234 
1 - 13 (841) -

Nakliyat sahiplerinin ve kamyon 
şoförlerinin nazarı dikkatine 

Vilayet makamından: 
Vilayet ıoseleri üzerinde aeyrÜsefer eden yük kamyonlarinin istiap 

hadlerinden fazla yük tahmil etmelerinden toselerin vaktinden evvel 
harabiyetine ve bu uğurda aarfolunan tamirat ve İnfaat paralannın 
heba olıiıasma sebebiyet verildiği anla.ıılmıt bulunmaktadır. Bu halin 
önüne geçmek ve yollan vaktinden evvel tahripten vikaye etmek 
üzere viliyet umumi meclisine niyabeten vilayet Daimi encümenince 
alınan 31 /3/938 tarih ve 357 sayılı karara tevfikan : 

1 - Kamyon sahip ve ıoförleri 15 eylul 938 tarihine kadar İzmir 
belediyesi makina mühendisliğine müracaat edip kamyonlarının fab
rika tonajını tayin ve tasdik ettirecekler, bu tonajı gösterir mezkar 
mühendislikçe mühürlü küçük levhaları toför mahallinin dıt siperine 
hariçten' kolaylıkla görülebilir ıekilde çivi ile teıbit eyliyeceklerdir .• 
(Kamyonlarda azami yük hiç bir suretle üç tonu tecavüz edemiye
cektir.) 

2 - O tarihe kadar tonaj levhasını teıbit ettirmiyen veya bu lev
hada yazılı tonajdan fazla hamule ta.ııdığı alikalı zabıta memurlan ve 
Nafıa yol çavuılan tarafından tutulacak zabıt varakalariyle tahakkuk 
eden kamyon toförleri ve mal sahiplerinden müıtereken gayri kabili 
temyiz olmak üzere (25) lira para cezuı alınacaktır. 

Keyfiyet nakliyat sahipleriyle kamyon toförlerinin ehemmiyetle 
nazarı dikkatine arzolunur. 

12 - 19 - 24 - 30 2486 (2418) 
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Fikir Biraz Cöretkiraot- Görülebilir ... 

F aluıt, Neticeleri Şaya.ı Hayrettir. 

F EMiL, :,:.,0=::!:. 
F E/dlr• t 109i edilnce, kadın inamlımracak dencede ~üyük 

L bir w' n1e,. ._ıs1z Mrnlıaıa anaştu. 

F··rı a6i., Her ay teken'tlr eden mU§kül ve üzücü~ 
LlF~~~, --. ..... MfM ~• wwlJ 11 ka kwtmh... 

Hayatmı ve aile aaadetinl ...-.ıa etti. 

F'r'&8il .Eniwe'kbel•w•ar~~ ... m1a 
LW.ı L I 8eZilılıi.-. L ' •n bUı lııle wwwvuwli,.ml lla 

,-en .. N z 

F' ~Ml'L 
1 

Mikrop! u bezlerin ve pamuk tamponların ka 
L. bırm b6th luıyatlanna mal ohm rahim ve ten 

i&tıraplarım ortadan kaldırır. 

F' E-•'6 İı Ln.ı lllllld va mahafuia eiid beyaz ve Janrma 
Llnı • ı mst iki dm pamuktan kimya barikalarile mikrop

suz bir fekilde yapılmıştır. 

F EMİL, Ba,anlanıı (.ayhk temizüklerinde) eıa biriıact 
hcmdır. Sıihhatini. seven her Jı:adm. 

~~ VE ' BAGJ 
lnılla0mehdır. F.DııllL Jdiçük ft ;rwnuşak olduiun(lan el çantanmda 
bile hııpmlııilir. Her eczane n ticuethanelercle bulunur.-

--------------------------................ .. 
Yazın insan kendini daha 

kolaylıkla üsütür! 

Nezle 
Başağnsı 
Kınklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alsDTetlerini görür görmez derhat 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZtN Soiak alımhiuun fena ilabetler d~ 
mlai olmakla her.her bitin ............. da diwlirir. 

ı btrı 

wır.~ .......................................... .. 

DEl}TSCHE LEVAN ' Fratelli Sperco 
TE • UNIE. V ~ur acentası 
G. 111. b. H. ~AL tm:RLANDES 

KUMPANYASI 
ORION Yapuru 20/7/938 taribiode 

~Ob\IA wapuru 14/7/tH de beJt. bek' Ôekte ~ 7öldlal .-ıi,ec1ea 
1 .-.Mllt*Macaki& _.._.,., Vcnıaftbrt ıs limaa-

H.SCHUU 

11..SE L • M M!SS ftP1IN zon 1911 lan için yük alacakm. 
de \ıeHi14w . ._. çsbnıeıalctd. - SYF.NSlt,\ orur.trr LNEN 

YALOVA Y111'1n1 22/7/9l8 •• l>ek· V~CJ...AMD m~ &917/ 9J8 de 
1 b•· R..tt...._ HarftlNı& 8.- INMwkte aa.p ..-ır-.. H..1Mut 
lçlııa Jlk alacaktır. CdYQia. Dantzia. Danimark n Baltdı 

AME!JCA.N EXPORT UNU timanlan için y6k al..:aktır. 

SERViCE RAPIDE GDVNIA motörl 26/7 / 938 de bek. 

EXETER ....,_. 15 temmada Pire- len••• ohlp (Doinı) Anvtn. Rotter· 
den Nftyorka hareket edecektir. danı, Hamhurs. Gdynia, O..azig, Da· 

SERViCE MARtTtME ROUMAIN llİlnatk 'Ye Balbk limanlan IPa yük ala· 

BUCAREST calm. 
DUROSTOR vapuru 24 temmuzda SERViCE MARITIME ROlJMAIN 

ini "t•· K&t--ce. c.l.tz "ft Oaaap PELEŞ -.apuru 3017 /938 tarihinde 
ljrneelaı içi. ~ alacakta-. 

Si'& ROTALE HONGROISE 
DAN\m llARll1IE 

limanımıza gelip Malta. Marailya ve Ce
zair limanlan için yük alac&ktar. 

Yolcu ve yük alır. 

11SZA npana 16 temmazda bekle-- Ilindaki hareket tarilJeriyle aavhm 

niyor. 8eynıt. Port • Sait " Lık•deri- lardalci deiifildikJerden acenta meauli 
• - ı• ___ ..__ ~ --:L alacaktır • 

.1- 11.1DUKU1 ...- ;rua. yet kabul etmez. Daha fula tafst1lt ~ 

11SZA .,_.,una 3 aimtosta l>ellem- ikinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 

yor. Dana., limanlan İçin Jiilt alacaktır. vapur acentAlıima müracaat edilmeli ri-
11.bdald barebt tarihleriyle na•· ca olunur. 

l1Dlarda1d dellFkllJderden acenta me- Telefon ı 4111 / 4142 / 2663/4221 

~kabul etmn. 
Daı. fada tafsnat almak Jçln Bbtn- ----------

el Kordonda V. F. Ben!7 Van Der Zee 
w Co. L •· Vapur -.talılma mln
caat ec1n__, rb olmmr. 

T.&.No.I007w-. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET 

Ağız bütün mikroblara daima açık 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: "Um~al,, um?'!1İ 

denız acenteliği 

Vapur acentası 
BiRINCl KORDON REES 

BiNASI TEL MU 

8.kı-=IJrtan çili,aa difleria 
difteri, bMlemcik, lnamık, enflo. 
enza Ye hattl •tll ıee,e yol açtık. 
lan, iltihap yapan elit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, ne'ft'Uteni, ntma Te romatiz. 
ma ya~ığı fennen anlatılmıftır .• 
Tema aiız Ye sailam di,Ier umu
mi ric:ut aajlıiının ea birinci fal'· 
b ol.mUfblr. Binaeaale,.b ditleri
nizi her Pil kabil olduju kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
waranti edebilirsiniz Ye etmelisi· 
niz..Bamedu ...... n.laa 
.......... ıiabi lua q ..... 

Ltd. 
Ellerman Una Ltd. 

LONDRA BATI! 

HEl.LENIC LINES L'ID. • DESTRO Tapma 7 huiranda 
HEU.AS .npana teemw ~ Livet'1)00i ve Sftlleeadan .. ıip 

de bekl-Jln.elrta olap Rottmdam. Ham- yük çıkaracak. 
~. Ye Anvera limanlanna yük ala- CA V ALLO Yapana 7 haziranda 

OMTED STATF.S AND LEY ANT selip Londra ve Hail ~ pk .... 
UNE LTD. caktır. 

HEl.VJG vapunı temnumuı ikiDci on FLAMINIAM npara 2Z huf. 
betlik eiln)erinde beklenilmektıe olup randa Liverpool Te Svanaeaclan 
NeYJOCk limana için yük alacakm. gelip ,nk çıkaracak. 

lmfnn4a P,.de 3 h;e alına6ilir 
............ !!!!!1!1 __ 9'!!1!~!!!!!!ml!lmm!!!!!!!!"9'""'~!!!!B--..... !!!!!!!!!!~ ...... 

BAALEBEK 'ftpm'U 1s/17 ~161 .,.. DRAGO .aP11!İ'W 25 hulnnda 
anda beklenilmekte olup Nevyorlı: için Londra, H11D Ye A.nteı aten ce6P 

yUk alK&hr. yük çıkaracak Ye &J'llİ samanda 
BALKANLAR ARASI HA TI1 Londra w Hull için Jik alacaktu 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı c.tdeai 
Beyler Sobiı köt-i 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
tzmirden ıötürüJecıek 
en pk en ince ve en 
ınakbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 

kolonyası 
olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculul 
llemini §afutmıf bulunmaktadu
Hilil eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili işindeki ciddiyetı, kolon
yalanru lzmirlilere sorunuz. 
Yakm ve benzer isimlere aldanma
manız için fi!eler üzerinde Kemal 
Kimil admı llÖrmeliainiz. 

Şark Sanayi Kumpanyasından: 

Fener Tip 6. 
Kunıt 

90 cm 832 

85 • 756 

~zkurt Tip e. 80 • 723 
75 • 690 
70 • 657 

85 • 732 
80 lt 701 
75 lt 670 Kelebek Tip 9. 

70 .. 639 
1 - Yukarıdaki fiatler, fabrika teslim ve bedeli pefİn öden

~eai metrut 36 metrelik bir top için olup asgari 1 balyalık (Ya
nı 25 top) sahtlara mabıuıtur. 

2 - Beher balya ambalaj ve prese masrafı olarak 100 kurut 
llliitteriye aittir. 

3. -:- istasyona veya mağazaya naklini isteyenlerden beher bal
Ya ıçın 30 kurut araba nakliyat ücreti alınır. 
ri 4 - 1 • 24 top almak İsteyen müfteriler yukandaki fiatlere 

zde 2 zamla mal alabilirler. 
Yukanda gösterilen bez fiatleri vekaletin tesbit ettiği fiatlere 

~~krun ambalaj ve nakliye maaraflarınm da muTafık olduğu tas· 
QI olunur. 

Ticaret Otlcm rami Mihri 

RADYOLIN 

MüJDE 
:sOPAPLI, SÜPAPSIZ 

TORNAX 

~VE 

STANDARD 

Motosikletleri geldi mutlaka görünüz. 
UiKKAT: Tornaks motorlarının her 

parçası mevcuttur 

M. ALiM ŞENOCAK 
aa,turak Kemeraltl cad. Emlrler çar,ısı kar,ısında 

Tel. No. 4079 

DAIMON CEP VANTILATlJRLERI 
En aon icat edilen bu vantilltörler bir küçük pille itler. Bir aa 

atte bir kunıtluk sarfiyat yapar. Aiırhiı seksen sram olup zari 
bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında, baylar cebinde tafır .. 

Herkeain yanında bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır. 
Deposu : lzmirde Suluhan cİTannda No. 28/9 öDEMIŞU 

HOSEYIN HOSNO ticarethanesi .. ......... ._ ............. _________ , 

ZETSKA PLOVIDBA A.D.ICotor Tarih ve nulunlardaki d~ 
Balba lltifaka iktuat ~ den acezıta mesuli7et bbal etme&. 

seyyah. yolcu ve yük için bllİI ettiii hat-
tam--. YusoelaY l>anChnlı -----------

L OV C EN yük alacaltbr. 

Llb npana 1 J eiuııtoela 18 41e Gerek npmluia m....llt tul.led. 
. ı-ek npar tıılm1ed " anhmJan bak-C-omtawa, Vana 'ft &arp. ı ... nı.n 

ic;in huebt edecektir. kmcla aeenta bir taahldlt altma Prma. 
L O V C E N Daha fai1a tafllllt almak için Blrtnd 

lJlb yapana puartmi 22 ~ -.t Kordonda 188 numanda (UllDAL) 

12 de lzmirclea hareket edecek Pire. umumi clenb .centablı· LtıcL mtlracaat 
Kodu. AdzVatik limenlan, V eneıdilı:, edilmesi rica olunm. 
Triella " ş...k ffmanlan icia ~ n 'l'ELICl'ON : sın - 4072 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANiY ·E 
Sirkecide , ..... 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eald otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 eenelik tecrübeli idaresiyle bütiin Eao 
haJkına kendisini .eTdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Esre ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 

TAZE 
ucuz 

TEMiZ 
İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1s1nda 
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Almanya barışmak mı istiyor? 
Uzun dargınlık midir? devresinden sonraki teşebbüsler ümit • • 

verıcı 

Londradaki Alman sefiri ı Paris ziyaretinden soıira 
B. Çemberlayn ile görüşmelerini 
8. Hitlere anlatmağa gidecek 

Londra ile Paris arasında bir gedik 
açılamıyacağı anlaşılmıştır 

Londra, 23 (ö.R) - Almanyanın 
Londra sefiri dün aabah Dovning Stree· 
te giderek baıvekil Sir Neville Chamber· 
lain tarafından kabul edilmiııir. Sefir 
tatil müddetini Almanyada geçireceğin· 

den başvekile veda etm~ ve bu münase
betle bay Chamberlain ile Almanya ae· 
firi arasında uzun uzadıya fikirler ve 

görüıler teati edilmiıtir. 
Söylendiğine göre Almanya aefiri, 

Prag hüldlmetlyle Südet Alman Partisi 
arasında bir anlafJlla hAsıl olamadığı 
takdirde Londrada lngiltere• F ranaa, 
Almanya ve ltalya mümesaillerlnden mü
rekkep bir konferans toplanmaaını tek~ 

lif etmiştir. 
Bu konferan• ekalliyet meselelerini 

tetkik edecek ve dört büyük devlet na• 

mına Prag hiikümetine bir hal ıekli tek· 
lif edecektir. Şu takdirde Almanya o 
vakit Çekoslovakya ile bir ademi taar· 
ruz muahedeıi akdini diifünebilecekıir .. 
Berlin hükUmetinln fikrince bu konfe· 

rana metodu Avrupadaki diğer muallak 
meaelelere de tatbik olunmalıdır. Fakat 

Alman hiikUmeti her ne oluroa olsun bu 

müzakerelere Sovyet Ruayanın i§tİraki 
imkan ve ihtimalini reddetmektedir. 

Bu teklif lnglliz reaml mahafilinde fe
na karşdanrruı olmamakla beraber he· 
nüz bir tasavvur derecesini de geçme .. 

tniştir. 

MOLAKA T ETRAFINDA SOKOT 

Londra, 23 (A.A) - Hava• ajanaı 

muhabirinden : 
Her ne kadar reamt mahafil Çember· 

!ayn • DiTksen mUlakah hakkında aükG
tu muhafaza etmekte ise de parl8.mento 
Dlahafili bu mülakahn Alman sefirine B. 

Viedmarun aerdetmiı olduğu fikirleri 
tasrih etmek fırsatrru bahıetrniı olduğu 
mütalaasında bulunmaktadır. Bu maha· 
filde istihsal edilmit olan ma!Gmat Al· 
manyarun Çekoslovak meselesinin halli 

için Fransa. lngiltere ve ltalya ile müza

kerelerde bulunmak tasavvurunda oldu

ğunu teyit etmektedir. 
Çekoslovakyanın bu müzkerelere İ§ti-

Paria, 23 (ö.R) - lngiliz kral ve 

kraliçe.sinin Fransadan müfarekatleri 
hakkındaki son tafsil8ı ıunlardır ı 

LO'ndrada toplanan IngilteTenin Varşova. Pam ve BeTlin sefirleri 

verilmektedir. cPress Association> tara-, da vaziyet maalesef bu faraziyelerin tah
fından bildirildiğine göre bu mülakat min ettirdiği derecede ilerlemiş değildir. 
ekalliyetler meselesinin müzakeresi için 1 Alınan mahafilinde gösterilen bu lht!

yeni bir fırsat olmuştur. Alman oefiri raz öyle sanılıyor ki bir taktiktir. Alman 

bütün ihtiliıAı meselelerin lngÜiz • Al- mahafili Avrupada gerginliğin azalması 
man müzakereleri vasıtasiyle halline itti- i.mkAnına ait olan bütün emareleri <lilt
rake Almanyarun hazır olduğunu bildir· katle takip ve alaka !le kaydetmektedir. 

miştir. Bununla beraber ne Çekoslovakya. ne 

Diğer taraftan Çekoslovakyanın top- Ingiltere ve ne de Fransanın Alınan gö
rak bütünlüğünü garanti altına alacak l'Ü§lerinl nazarı itibara alınak arzuları 
bir ademi tecavüz paktının imzası imka- hakkında kafi teminat vermediklerini 
nını lngilterenin göz önünde bulundur· ilan etıneği de bir diplomatlık sayıyorlar. 
duğu haberi Londra mahafili tarafından Bununla beraber haftalarca süren d;ır· 
tekzip ediliyor. gınlık ve somurtganlıktan sonra Alman· 

Paristen bildirildiğine göre Lord Ha- yanın garp devletlerlle tekrar temasa 
geçmek yolunda bir teşebbüsü mUsaid 
şekilde karşılayacağı intibaı vardır. Bu
nunla beraber Alınanya, Alman m!lleti
nin lnkAr edilmez haklarının tasdikini 
bu temasa esas şart olarak ilave ediyor· 

MOLAKAT ETRAFINDA 

TAHMiNLER 

Villers Bre tona mezarlığı Fransa ta
rafından Avusturalyaya terkedildiğin

den orada majesteler kendi toprakların: 
da sayılıyorlardı. Bu itibarla kral ken· 
disine veda eden Reisicümhur B. Leb
rüne mezarlığın methaline kadar refa .. 
kat etmiştir. Reisicümhur kraliçe ile de 
görüşmüş ve F ransaya gelmeği kabul 

nezaketinden dolayı kendiaine teşekkür 

etmittir. 
Kral B. Lebrünün elini uzun uzun ıık .. 

m11 ve Fransada kendi.siyle kraliçeye 
gösterilen hararetli ve ıevkli kabulden 
dolayı heyecan ve minnettarlığını bil
dirmiştir. Ayan reisi bay Janeney ile 
mebusan reisi bay Herriot ta krala veda 

etmişlerdir. Mareşal Petain kraliçenin 
elini sıkrruş ve kral da bir müddet ken
disiyle görüımüıtür. Hükümdar bundan 

•onra Fransız ordusu baıkumandanı ge
neral Ganelin ve hava ordusu kuman .. 

danı G•. Vilmen ile konuşmuştur. Oto-
Ingi!iz kralı Maieste Altıncı Jori 

dikkati asla unutrruyacağız. Bundan çok manevi müşterek bir miras vardır ki 
mütehassis olduk ve aamımı eurette onlara bazı teahhüdler tahmil eder. Bun
minnettanz. Bu da iki memleketimizi ların en mühimmi yapıcı bir sulh siya· 

derece mahzuz olmuşlar ve gü!Umaiye· çoktan beri birleştiren, müıterek bir ide· seti takip etmektir. 
rek otomobillerine binmişlerdir. ale, müşterek fedakarlıklara dayanarak Bu sahada yapılabilecek işin bir misali 

mobillerine binmek tizere mezarlıktan 
çıkan hükümdarlar ahali tarafından de· 
varrdı tckilde alkışlanmışbr. Kral ve 
kraliçe köy halkının bu kabulünden aon 

Kralın treni saat 15.14 te alkışlar adaletli bir ıulhun muhafazası gayesini olarak bu mecmua imparatorluk dahl
arasında Villera Bretonodan Kaleye ha- takip eden dostluğun bir niıaneai- linde bazı milletlere • güneşte mevki t.,.. 

reket etmiı ve saat 17.15 te Kale lstaa- dir. Franaa hükümetine ve Fransız mil- mini için- muhaceret hakkının verilmesi· 
yonuna girmiştir. Manş denizinin ortası· !etine tetckkürlerimizi bildiririz.> ni, yani bazı şartlarla Ingiliz olmıyanla· 
na kadar hükümdarların yatına refakat AYRILIŞ MERASiMi rın dahi imparatorluk arazisine muha· 
edecek olan Fransız filotillası hazır bu- Kale, 22 (A.A) - Fransa hariciye cereti iınkfuıının hazırlanmasını telkin 

lunuyordu. An~anteres yatına krahn nazırı bay Bonnet •aat 17 ye doğru rıh- ediyor. 
Ziyaret Vaşingtonda uzun tefsirlere 

sebep olmuştur. Amerika umumi efk:Arı 
bunu, Avrupa sulhu için en ciddi garanti 
ternkki ettiğini Ingiliz - Fransız antantı· 

run sağlamlığına bir delil addediyor. 
Fransa hariciye nezaretinde Lord Ha· 

lifaksla Fransız başvekili ve hariciye na· 

zırı arasındaki mükfilemelerin neticele
rine gelince henüz sarih haberler alın· 

madığı için tefsirler ihtiyatlıdır. Bunun• 
la beraber buna tekaddüm etmek üzere 
yüzbaşı Vidmarun Londrayı ziyareti kay• 
dedilmekte ve B. Hitlerin kartları kari§• 
tırmağa matuf mutad bir manevrası te

lilkki edilmektedir. 
«Nevyork Times> şunu hatırlatıyor ki 

B. HitleTin sulh teklifleri daima yeni bir 
kuvvet darbesinin mukaddemesidir. 

l Bununla beraber Amerikan umumi 
Londra 23 (ö.R) _ Selahiyetli Ingi- Ingi tere hariciye nazın Lord Halifaks ve Fransa hariciye nazırı B. Bonne 

tiz 
--'-'elleri Almanya aefir1n1n dün sancağı çekilm4tl. Kral ve kraliçe rıh- bmda kralın yah önünde diğer resmi ze- efkhının ekseriyeti müsterihtir. Çünkü 
= d 'h Londra ve Paris arasında bir ge<l.ik ~~·-

da b bm a ı tiram mevk.iinde duran eıki mu- vat ile birlikte yer almıcı bulunuyordu.. ... 
başvekille mülakatı hakkın şu eya- • lamı • · b 1 akt d 

haripleri tefti• ettikten sonra yata bin- Kralın treni saat l 7, 16 da gelmi• ve yacagma. eının u urun. a ır. . 
natta bulunmaktadır: • • al ,, Bo il Lord Hal mişler ve halkın uzun alk••lanna muka- lngiliz hükümdarları oradakilerle veda· BB. D awy.e ve.. nne e ı• 

« Başvekille Almanya sefiri arasında- , faks daki ak l rd BB H 
bele için güverteye çıkmıılardır. laıarak yata binm~tir. Saat 17,30 da arasın muz ere e e · er• 

ki mülılkat sebebile çıkarılan tamamile riot ve Blumun da hazır bulunmala;ını 

Yanl•• halietler sebebile selahiyetli ma· Saat 19.25 te hükümdarlar Duor li- Fransa filosunun refakatinde olarak ha- efsi ed Christi' . M 't g teııı' ,. t r en c an oru or> aze 
kamlar •unu bildirebilirler ki Almanya manına varrruı bulunuyorlardı. Kral ve reket etmiştir. b da d )ili' .. .. l1tl h"küın' e1 • al . . ., un şu e goruyor: u 
sefirinin hareketinden önce yapılan dost- kr içe hususi trenle buradan Londraya Londra, 23 (ö.R) - lngılız umumı b .. .. I "ksek b. •-- ~-

k 
u goruşme ere yu ır mi:lild v~ -

k 
·· ·· d fir hüküm' " tinin" hare et etmi•ler ve saat 21. 14 te Vik- efk.in kral ve kra1içenin Fransa ziyare .. 

Almanya ve Avmturyadan hicret eden YahudileT hakkında karar verme üzere ça goruşme esnasın a se , mek istemişler, yalnız iki hükümet ara-
lh lıakk da eni t · t er torya garına vasıl olmu•lardır. Buradan tinin neticelenmesini tam bir memnuni-

top!anan Eyvan konferansı içtima halinde su arrusu ın Y emına v • • d d ·il ni zamanda ?ki memleke-1 · otomobillerine binerek Buk.ingham sa- yetle kar•ılamaktadır. Gazeteler ld sın a eg ' ay 
rak etmesi davet olunacakbr. Ekalliyet· lif akala F ranoız devlet adamları arasın· miş Vf!! Südet Almanları mese esinın edı'len ne'h.celerı' hu" la·•• ederek bu eb . .° tin bütün siyasi cereyanları arasında b!ı 

ak k al dal U • U · b' eltilde sulh rayına gitmi!)lerdir. Sarayın etrafında _.. u .. 
ler meselesi bir kerre halledildikten son· d i onuşm arda sömürge man an memn ruye mucıp ır § yük ff kı Franaadakı' halk anlaşma olduğunu göstermişlerdir. 

1 !il h l edi1di•. · g" ek rzusunda gittikçe kabaran halk dalgaları hüküm- " muva a yette 
ra Almanyanın Çekoalovakya ile beş ıe• meaelesi üzerinde de durulmuı ve A • yo e a gını onn 8 Elize sarayındaki hitabede kral JorjUJl 
nelik bir ademi tecavüz muahedesi ak· manyaya Afrikadaki sabık aömürgele- olduğunu bi~. darları hararetli alkıılarla karıılaml§lar- şevk ve heyecanının büyük bir hissesi kullandığı «teskin> sözü Amerika umu• 

dır. cKralımızı isteriz, kraliçemizi iste- oldug ... unu kaydediyor ve kralı krallık - -1!1_ dedeceği tahmin olunmaktadır. B. Dirk- rinden bir kısmını iade imkô.nı üzerin· ' ml efkArı tarafından bilhassa kaydeuir 
aenin bu ihtilafın daha genİf müzakere· de görUşülmUıtür. VtDMAN BERL1NE rİz> diye bağıran halka mukabele için haricindeki ilk resmi vazifeıini muvaffa· mektedir. Ve Inglltere ile Fransanın y., 

kil d 
• DöNDOKTEN SONRA kraliçe ıaat ikide prenaea Elizabet ve kıyetle ifa ettiğinden ve Franaanın ha· panyol ve Çek m··-'elerını' · hal husu-·-

lere mukaddeme le§ e eceııini ıarar BiRSEN HtTLERLE """" •-küçük prenaea Margareıle birlikte bal- yat ve tarihiyle tam bir temas temin et· ,_,,~ ti . · t 1 akladır 
etmiş olduğu oöylenmektedir. Silahların 

ve hava teslihatının tahdidi bay Çem· 
herlaynin arkadao1arı ve Fransa hükü-

meli ile istip.rede bulunması icap et
mekte olduğunu söylediği zannolunmak .. 

tadır. 

GöROŞECEK MI? . k d Sa b ik d 1 wuu gayre enne ışare o unm • 
Berlin 

23 
(Ö.R) _ Almanyanın Lon- Berlin 23 (ö.R) _ YUz~ı Vidmanın on a görünmüıtür. Halk God ve the tiğinden dolayı te r' e iyor ar. Umuml olarak Amerika umuml efkArı 

dra sefiri Von Birsen bu gün Berlinde Londradan avdeti üzerine Alınan bükü· King marıııru terennüm ettikten oonra cTimeS> Fransız başvekiliyle hariciye ziyaretten §U neticeyi çıkarmaktadır· 
,_.___ Münib' · Führ' • • sür'atle da"-1rru•hr. l d L d vak' z' p e beklenmektedir. Londradan ayrılmaz- meti errnıuın te enn rıya· ~u • nazırının geçen er e on raya ı ı· Diktatörler anlamalıdırlar ki aris v 

dan evvel Ingiliz başvekili B. Çember· set! altında toplandığına dair bir Ingiliz Kral George Vl Fransa reiaicUmhuru yaretlerinden aonra kral ve kraliçenin Londra arasında inhilal kabul etmez bir 
laynla vuku bulan görüşmesi hakkında gazetesinin verdiği haber tekzip edilmek- B. Albert Lebrüne ıu telgrafı gönder· Fransa siyasetinin lngiltere ve Franıarun antant mevcuttur. 

B. Hitlere izahat vermek üzere Berştes· tedir. Ne mareşal Göring, ne Von Rib· miştir : arkadaş kaldıklarını gösterdiğini yazdık- cDaily Telegraph> diyor ki : 
lngilizlerin Alman tek.liflerinin tetk.i.. F b k d ) • · · d K 1 Ge VI k l' El' bet gadene gidip gitmiyeceği malClm de- bentrop bu hafta şimali Almanyadan ay- « ranaa sahilinden ayrılırken sizinle tan ıonra u ar a aı ıgın gayeıı:ını e ra orge ve ra ıçe ıza 

ke pyan olduğu mütalaasında bulunduk- ğildir. rılmaml§lardır. Bu muhaverelerde gO.ya bayan Lebrüne ve Fransız hükümetine Avrupa milletlerinin teskini ve adalete Franaadan gördükleri misafirperverliğin 
)arı ıöylcnmektedir. Berlinde tem.in edildiğine göre Alınan- görilşme mevzuu olan Alınan - Çekoslo- ziyaretimiz esnasında bana ve kraliçeye müstenit bir sulh tesisi olarak gösteriyor. devamlı hatırasını getimıi§lerdir. OnJatı 

DöRT TARAFLI MOZAKERELER ek hakk ndaki h b 1 ta .. t ·ı · f' J'k d I t SAFLARIMIZ B1RD1R en çok mu"tehaaais eden nokta ise Fran· . • yanın Londra sefirinin Ingili~ başvelti- vak mütar esi ı · a er er · gos erı en mısa ırperver ı ten o ayı e- d 
Londra, 23 . (A.A}_ - lyı. '."alumat !ini ziyareti etrafında kurulan faraziye- mamile hayalidir. cMütaı:eke> tabirile şekkürlerimizi bildirmek isteriz. Hakkı- sadaki huzurlarının iki millet arasın a 

almakta olan dıploması mahafılı Alman )er hayalidir. 'Alınan muhafili Birsenin Çekoslovakyadaki milletler ihtilafına mızda gösterilen itinayı ne kadar takdir cSpeklator> şöyle yazıyor: Bir kaç se- antantı sıklaştırmış olacağı delilidir. 

f 
.. b o·ksen tarafından bay Çem b 1 ·11 b' mahi t ·ım k . ı t kd' tt""• .. ·ı d d k .. b 1 ed b anlaş 1 hakik t d ki Lı'beral cNevs Chronicle> •unları kaY" se ırı ay 1 .. bu ziyareti uzun bir tatil devresi geçir- eyne rnı e ır ye verı e ıs e- a ır e ıgımızı ı a e e ece aoz u a.. .n en eri ı an · a şu ur v b k 

berlayna tevdi edilmiş olan ve Südet mek üzere hareketinden evvel Alman se· nildiği müşahede edilmektedir. Halbuki mıyoruz. Halkın samimiliği ve Fransız Ingiltere ve Fransayı birleştiren bağlar, dediyor : Hükümdarların ziyareti Ke ~ 
Almanlar meselesinin halline müteallik firinin yaphğı normal bir teşebbüs gibi icap eden kararları Prag, hükümeti ta- dehô.aını gösteren dekorasyonların se· diğer devletler arasındakilerden daha lenen bütün neticeleri vermiştir.. ~a 
b 1 d fi 

" ak · · ·ı k di li ti dahilin' d ) · t ·· · · d d 1 b' ku tlidi A b' k" · d ve kralı'çe sulh ve milletler arasın u unan ört tara ı muz ere pro1eıı göstermeğe çalışmaktadır. Hariçden ve- mamı e en mesu ye e a mış vım ve enevvuu uzerım.ı.z e evam ı ır vve · r. vrupanın ır oşesın e h" . ]roakla 

hakkında ademi
. malum· at beyan etmek- ) akt tesir yaptı. Erkek ve kadın vatanda•la• tahrib t · harp Fr In dostluk davasına ızmet etmıt 

0 

rilen haberlerin h~diselere tekaddüm et· o ac ır. • a yapan ycnı ansa ve • 
ıedirler. Maamafih Vestrninister koridor· d 23 (ÖR) Alman firil .. rınızm bize gösterdikleri muhabbetli gilterenin birbirine karşı vaziyetlerinin iftihar edebilirler. tiği kanaati vardır. Lon ra . - se e mu· cDaily Hcrald> (işçi) ıöyle yazıyor: 

Hariciye nezaretinin salahiyetli bir Hikatında başvekil Iogilterenin Prag hü- ne olduğunu açıkça göstermiştir. d d d d k ı ve kraliçe· ]annda ve evvelce verilmiş olan maHi· 
mata kıymet ve ehemmiyet atfedilmek-

tedir. 

Roma, 23 (ö.R) Almanyanın 

mümessili şu beyanatta bulunmuştur: kümeti nezdinde tavassuta devam edece· yet veren resmi Ingiliz beyanatı Alınan «Ekonomist> şu mütalaada bulunuyor: Lon ra an av et e en ra . nni 
Londra sefirimizin ziyareti dolay1Bile ya· ği hakkında teınhı.at vermiştir. muhafilince bu müzakereleriİı henüz lh- Uç büyük demokrasi. Fransa, Ingiltere yi selamladı. Onlara cHoş ~eldi> ~ela• 
Pılan faraziyeler garp devletleri nezdin· Bununla beraber müsbet hiç bir tek· zarl mahiyette olduğunu ve bazı farazi- ve Amerika arasındaki iş birliği zahiri ederken ayni zamanda Pns kvda.tan :tl .. 

d 1 1 rına da dostluk eaygısınl ta ım 
de bazı meselelerin sulhçu bir yolla hal- !üte ve yeni bir telkinde bulunmaml§tır. yeler tetkik edilmiş olsa bile bunlardan farklara rağmen totaliter ev et er ara· Ik ı ak 

d 
G 1 k sene reiıicümhuru 8 ı§ aın 

den evvel b&1vekil tarafından kabul edi- Ji için iyi niyet mevcut olduğunu göster- Berlin 23 (Ö.R) - Ingiliz ·Alman mu- hlç birinin elde tutulmadığını göster- smdaki ittifaktan daha devamlı ır. De- e ece IFEDE -
lerek bir aaat görüımeaine ehemmiyet mektedir. Fakat Südet meselesi hakkın· haverleri hakkındaki münakaşaya niha- mektedir. mokrasiler arasında müsbet, maddi ve - SONU 8 JNCI SAH 

Londra sefirinin Almanyaya hareketin-

ayda bır erre erer 


