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Goebels nutkundan vazgeçti 

Berlin 18 (Ö.R) - B. Göbels bu akşam saat 
18 de söyliyeceği stirpı'iz nutkundan vazgeç
miştir. Bu nutukla aeferberh1t llaberinin veril
-nesi muhtemeldi. 
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Harp 
olsa da 

Balkanlar harbe 
ıürüklenmemek 
azmindedirler 

A --o---
aa B vrupa, harp cehennemine atılır-

V al~nlar ne olacak) 
ola ~tıyle bir ihtilal ve şuriş ocağı 
1. 11 ~lkanlar her felaketli harbin 

rut fı 1 k 'f · · ~c h çısını ateş eme vazı esını a t~. ederdi. 
~ .1 Uitin, Balkanların vaziyeti, ma
dc ~ ·e mukayese edilemiyecek kadar 

Q•§tni§tir. • 
hirllaltan milJetleri, aulht n başka 
~ düşünmiyorlar. 

ltlilrı tptan asırlarca geri kalmış ol
~r ın acısını ancak sulh içinde, hu
~i ~ refaha kavuşmanın temin et
ler,· . enkJi çalışma içinde giderecek-

1'\ı b'l' ~I ı ıyorlar. 
'11'\cl tanlar, harp fırtınalarının dı
!tq11t1 almak azmindedir. Fakat Bal
~ ~~rın bu azmi Avrupayı sara
~} ır Yangının kıvılcımhı.rını Bal-
a:ıa sıçratmamağa kafi midir) 

~'l'ld' ~n devletlerinden her birinin 
hıı, •~ıne göre coğrafi vaziyetinin 
ti a~'1Yetleri vardır. Bu hususiyetle-

orrnemek kabil değildir. 

Yu l ~I\ iOs avya ve Romanyanın Bal-
til~ ~natantı azası olarak takip et
, .. , sulhçu politika, küçük antant 
~ii~t~larak şüphesiz ki mahiyetini 
hir h ırrnez. Ancak, küçük Antanhn 
"''-') Uausiycti Romanya ve Yugos
A,..r:Yı Balkanlardan başka orta 
l'llitti l>aHın bir parçasiyle ilgilendir
~tia~ er IC:es bilir ki bu parça, Ma-

l<" ndır. 
'<>n ~ük Antant hariciye nazırları, 
~ntrı ~seylerinde Macaristana silah
'cleat. ~ını verirken azlıklar me
l\Jtırıatıi~ ıleride görüşüleceğini karar 
Ş. a tnışlardı · 
ırtıd' • 

cd~n ~ .~a~rların azlıklara tealluk 
ll'ıl.inh uddeıyatı Çekoslovakyaya 
'i~0~•r görünse bile Romanya ve 
d~ Reni vya?aki Macar azlıkları için 
bır§ey d§ ... dıleklcr besledikleri gizli 

egıldir. 

l\iiçuk 
~tıın d~ ~ntant, biJbassa Macaris
ıtikas1n evızyonish ve cilhakçı> po
~ur. Bira muhalefet için kurulmuş
d 0 slovak aralık zannedilmiştir ki Çe
)(~?'irde:b: Alman müddeiyah ile 1 

l.içük A ır çenber içine alındı diye 1 

tak, siyas~~~t bu vazifesini unuta- 1 

~tır. ır varlık olmaktan çıka-

- soN U iKiNCi SAHiFEDE -

ŞEVKET BiLGiN 

Ruzveltin beya saraydan 
Hitlere yeni bir hi a • es 

nihayet sul u k r raca m? 
Muhakkak ki korkulu haberlerin tesiri altında 

başlarını eğen halk yığınlarının şimdi 
kalplerinde yeni bir ümit belirmiştir 

Ruzveltin hitabında asilane bir ders var 
- Y AZJSI 3 ONCO SAHtFEDE - Sulhun mukııddercıtı göril1Ülecek olan Munih 

Mü.nih diveti Şansölye 
Bitler tarafından yapıldı 

Bankalar, sigortasız 
ihracata ait döküman
ları kabul etmediler ___ .,,., __ _ 

Çembrlayn 
Avam kamara
sında beyanatta 

bulundu 

Orta Avrupa hldiselerinin dün.ya pi· ela villyette iki toplantı yapılmış ve mÜf" 
~lannda uyandırdığı buhran piyua· terek tedbirler alınmaaı için hükümete 
mızda da tesir yapmaktan hali kalma- maruzatta bu1unulma11 kararlaım11tır. 

mııtır. Dün muhtelif mahsuller piyasala- Dün öğleden eonra bir muharrrriıniı 
nnda büyük bir istckslzlik nazan dik- Cilmhuriyet Merkez Bankasına müraca• 
kati celbediyordu. Filhakika borsada at ederek Almanya için dökürnan kabul 

l 615 çuval üzüm. aatılmııtır. Ancak hu edilip edilmediğini aonnU§ ve ~ karşılı· 
_ _.__

111
___ üzümlerin 969 çuvalını inhisarlar idare- ğı almı§br ı 

Alman ~ b ı ·)(. • si sabn almı§tır. Dünkü incir satışları da _ cCUmhuriyet Merkez bankası m~ 
ya se,-er er l 5 l S317çuvaldı. ı· d h b d"' klik '-ame atın a iç ir egişi · yo.dur. 

24 Saat tehir etmeyi * Döküman kabul edilmellte ve muamel• 

kabul ettiğini bildirdi Harp sigorta ücretlerinde :rastlanan yapılmaktadır. A1manya için üç ay ev .. 
tereffü ihracat tüccarlannı diltilndür- velki muamele ile bugünkü muamele 

~ - - IJI mckte ve ihracat muamelelerini sekteye arasında hiç bir fark yoktur.> 

Bütün parti lider- uğratmaktadır. Bir çok tüccarlar harp 

l 
sigortası yapmadan A1manyaya ıevkiya-

eri sulh lehinde ta kalkı~tıklan için bu gibi ihracata ait 
dökümanlar ıehrimizdeki bankalarca 

mu
dile--

kabul olunmamış ve mukabilinde kredi 

verilmemiştir. 

Bankaların krediyi kesmeleri üzeri
ne dün sabah Türkofiste, öğleden sonra 

Donanma geldi 
Akdenizde müşterek talimlerini biti· 

ren donanmamız, başta YAVUZ zırhlısi 
olduğu halde dün öğleden ıonra eaat on 
dörtte limanımıza gelmiş ve demirlemit
tir. 

B. ÇembeTlayn Hitlerle görü§ii.f'ken 

gayretlere 
valfa ki.yet 

diler 
Avrupayı altüst eden 

24 
Fakat 
lıkları 

bütün Avrupada harp hazır-
hararetini kaybetmemiştir 
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hidiselerin 
saatlik bir 

son 
hülisası 

Rusya askeri mahiyette 
tedbirl~rini genişlet

• 
mış bt;ılunuyorlar 

Roma 28 (ö.R) - Gazetelerin Parls
den aldıkları haberlere göre, başvekil 

M. Daladiye ve Reisicümhur Lebnm 
parlamentonun içtimaa daveti için sağ 

'tM:::!!.:.~~"-ı;..,, . ş ve sol cenah parti reislerile göriŞnüş
lerdir. Yapılan tazyike boyı.tn eğerek 

hükümetin parlamentoyu bu hafta için-

,Mlll~~I de fevkalMe toplantıya çağırması çok 
muhtemeldir. Dün Berlinde çok ateşli bir hava hüküm s_ürmekte 

idi. Mussolininin Hitlerle telef on 
Ruzveltin teklif ine kuvvet 

.. .. . 
goruşmesı 

verdi 

Roma 28 (ö.R) - Parisden bildirili
yor: Fransız hariciye nazın B. Bonne 
Sovyet bUyUk elçisile beynelmilel vazi
yet hakkında uzun bir görüşmede bu
lwunuştur. Zannedildiğine göre Sovyet-
ler büyük harp tehlikesi karşısında Kı- Paris, 28 ( ö.R) - Avrupayı altilıt nerken vaziyet fU merkezde idi ı ıe tarafından reddedilmediği cihetle 
zıl ordu erkA.nı harbiyesinin Fransız ve eden diplomatik hadiselerin ıon 24 sa- lngiliz baıvekili pnsölyeden Godcs- dörtte üçü tahakkuk etmiş olan bir an-
Ingiliz erkA.nı harbiyelerile temasa hazır atlik bülasası ıudur ı berg muhtırasiyle Südet arazisinin Çe- laomanın bir tekil meselesi yüzünden bo· 
olduklarını bildinni§lerdir. Fransa ve B. Çemberlaynin yeni mesajına Bay koslovaklnr tarafından tahliyesi için bir zulmıyacağmı ümit ediyordu. Bahusus ki 
Sovyetlcr arasında bu temaslar başlamış- Hitler tarafından verilen cevabı hamil ilk teırine kadar verdiği mühleti uzat-, Berlinden gelen bir telgrafta ikisi ortası 

Sovyet sefiri ile görüşım Fransa hariciye tı:r. olarall İngiliz mümcaaili Sir Horas Vil- masını istemioti. B. Nevil Çemberlayn bir hal imkanını gösteriyor ve pnsölye-
nazın B. Bonne - SONU OÇONCO SAHiFEDE - son dün akp.m tayyare ile Londraya dö· Londrada hazırlanan uzlaıma planı kim· - SONU 5 lNCI SAHiFEDE -



Edebi köse: . 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Ümit ve Emet 
............................... --. .. -. 

YAZAN: H.G. 
A,.kamızdan hcrşey söner. Fakat 1'engıircnk bfr çok kandiller yolumuzu hav'1.t 

bogaıile dolu yeni bir sabaha doğru aydınlatırlar. 
Saniyeler birbiri ardınca uekamızda kalır ve mahvolurlar. ömrümü.....Un dıil

gdcn hep birbirlerini yutarlar. Ve son çarpı§11la için hiç dunnadan ileriye doğ

"' cıtılır ve yürür. 
öılle biT occıJc bclşmd4 oturmuJUZ ki onun Ztıyıf ışığı ihtiyar atalarımızın ak
~ ruhmıi bir nnk ftnnektedir. Y arm cıdmı 11erdiğimiz bir sandulcanm 
içinde nevmid bir genç kızın qk ıiniltilerine makes olan bir plak hazin bir me

lodivi &wed~. 
Delika1llilcıila ge1&$ 1aZlar:m. lfe'li planı. kir,pı1cleri qlcm iilk1J11Zşlarile ısla1ım2§lır. 

•uil Jki bcil>cı 111e cmneleriıain yot'.!gu» ki1pikler.i ıM nm !ICl.:,.flannı dökmiisler.dir. 
Ne garip şey ki ümid ve enet ışığı genç <ı§lklcırın gözleri gibi o yorgun gözlerin 
•cunda da aynı ıurette tecelli eder. 
G~ler ve ihtiyar ep llm iimid ve .emelin 1t1erdiği kuvvetle boşluldarı yarar

lar. Yıeırma, tyenı kavgdlarla dolu <>Iım ~Tına aoğr.ıı l1coyarlar.-

Kö ylerde halk hizmetleri için 

Köylü memurlar bulu
nacak - her köyün bir 
korucusu olacaktır 

Hükümetin köy işlerini esaslı olarak j :-!!' korucu tutulacnktır. Koruların yir
yoluna koymak üzere hazırlamış olduğu mi iki yaşından küçUk ve altmış yaşın
proje, köyün idaresi iç.in köy memuru: dan büyük olmaması, türkçe konuşur 
adını alacak olanlan tayin etmekte ve blllunması, cinayetle, yahut yüz kızar

bunlarm vazi.Ielerini tayiıı etmektedir. 1 tacak susla cezalandırılmamış bulun
Yeni tedbirlerle köye ve köylüye ait 1 ması, namuslu olması ve sarhoi bulun
olaıı işler, köy encilmeJıl ta.rafmdan bal- maması lazımdır. Korucular, köy muh
Jedilebilecektir. !tarının emri altında olacak resnli işlerde 

Kitipler ve korucular da dahil olduğu onun her emrini tutm.ıya mecbur bulu
halde blltlln köy tneruarlan muhtar ta- nacaklardır. Sillhlı olan koruculara karşı 
rafından tayin ve tayinleri dernekçe ıas-1 gelenler jandarmaya karşı gelmq gibi 
dik olunacaktır. Derneğin toplu bulun- ceza göreceklerdir. 

. ŞEHiR HABERLERi " 
Okullar Hafta Başında Açılıyor 

Bütün okuilar Cümhuriyet bayramına 
şimdiden hazırlıkJara başlıyor 

lK.ülfiir büımlıiı. bu aene Cümhuriy-e- ıe eden terbiyem denleiinde esu :n- .KOY ~l..ARl 
tin on beşinci yıldönümü münasebetiyle ziyet, çeviklik, resmi tazim, dönüşler, Kültür bakanlığı, köy tedrisahnın aa-
yapılacak şenliklere kültür teşkilfıtının yürüyÜ} ve diğer hazırlık talimleri gÖs· lim bir şekilde yürümesini temin için ba
bütün cüzüleriile iştirakini temin ıi~in terilet:e'k!tir. Eğer bcaen 1\erbiYesi saat• .zı kararlaT almt,Şhr. Köy mekteplerin& 
bazı kararlar almıştır. Orta tahsil r;cnç- leri H]i görülmezse, her gün ders eaat· lhcr sınlfm ttalebe ,aay.ı11 ıazamı ~li ola
liği ~ibi ·ık tıdısil genÇliği ..tle y:npılaca'k ieriooen >Sonra, ıe.zami ynrım saat çalış- eak ve ilk 81ntfa ıasgan 9, e.zam1 13 .,.a-

1cn1iklere ve ,geçit resmine i~tirnk ettiri- malara devam olunabilir. şındaki çocuklar kabul olunacaktıı. Bi-
lecekfir. MEKTıEP.1.ıER AÇIUIYOR rinci sınıfa ıalınan çocuklar üç ,Yıl o1tutu-

Cümhurb-et beymmının nuınaın, \Cüm- Şehriıniı:: ilk okullarınaa 9 39 - 9~0 lacak. ibu esnada ıh!lJkaca a1ebe '1tıi.hul 
huriyetin yurda temin etfıği ıfaydalnr, en aera yılı tedrismna bir 'ilkteşrin cumar- olunmıyawtıl'. Eğitmenler tarafıııaan 

geniş anlamiyle bayramdan ~ir iki gün tesi cünü. orta okul, liseler ve ertik okul- idare olunacak bu kabil köy mekteple
evvel talebeye anlnıılaca1c ve ders halin- lannda 3 ilkteşrin pazartesi günü sabahı rinde eğitmenlerin elde edecekleri ttnd-
de takrir e<lilecektir. başlanacaktır. Vekalet bu hususta ~eh- rnan sıkı ir .şekilde takip olunacakbr. 
~ün ültür ôircktörlüjünöcn 9ehri- l'İmi~dcki alakaaarlara tcl:.iligatta bulun- Eğitmeıiler, haftada iki gece (Enaz) 

mizdeki ilk okullnr ha'} öğretmenlikleri· muştur. bulundukları köyün yetişkin ,gençlerini 
"le cönderilen bir yazıda, talebenin da- Çift tedrisat usulü takip edilecek de okutacaklar ve !>ilgilerini onlara qı· 
h~ şimdiden cümhuriyet ıbaynımına ıha· dl:ullnrda 'J)t!Urtesİ gıİnÜ sınıflm CÖtrtC- lıy.acaklardır. Eğitmen, bulunduğu köye 
zırla.nmnst ve ögrencilerm ~imdiden ye- rılecck ve derhal aerdere baŞlanmış ola- lköy kanununa tevfikan kültür bakanlı
ti~tirilmeleri, hazırlık yapmaları isten· caktır. Kitap temini hususunda tedbir j ğmca verilen plana göre bir okul binası 
mi;tir. 1 Jlkte~nden itibaren ikinci <iev- alınm~tır. .,YnpUracak :\'e yapısında çalışacaktır. 

Pazarlıksız 
Satış kanunu 

Dün odada bir 
toplantı oldu 

Belediye seçimi 
Belediye seçimi hu..ırlıklariyle meş

gul olan büro, dün işlerini hafifletmiş· 

tir. Defter üzerinde lüzumlu görülen tu
hibler yapılmaktadır. 

Bueün saat T 8 de Halkevi salonunda 
partililer toplanarak lzmir belediye mec-

Etrüsk 
Vapuru geldi 

i lk ~efer 

--«>--
Cumartesi günü yürürlüğe girecek 

madığı zamanlar, tayin olunan memur- Her köy koruculardan başka gönüllü -
larm tasdikleri ilk toplantıda yapılacak- korucular da bulunacaktır. Bunun için 
tır. muhtar, köylünUn eli silah tutanlarından olan pazarlıksız sııtı, kanunu tatbikatını 

;örüşmek Üzere, elfıkadarlar dün akşam 
ticaret odasında bir toplanh yap~lar
:Iır. Toplanbda kanunla, bu kanuna ek 

lisi için yapılan yoklcımaya cevap vere
cekler ve namzetlerini göstereceklerdir. 
l'\etice yann sabah gazetemizle bildirile
cektir. 

münasebe
tiyle ziyafet verildi 
Denizbankın Almanyada inıa ettirdi

ği Etrüsk vapuru evvelki gün latanbul· 

dan hardtetle dün saat on albda limanı· 

mıza gelmiş. Denizbank menauplan ve 

tüccarlar tarafından karşılanmıştır .. Va

pur, dcnizbankm en güzCI vapurlanndan 

biridir. Her türlü konforu camidir ve 

uzunca bir turneye çıkmıştır. Vapur, li

manımıza gelince halkın ziyaretine mü

saade edilmiştil'. 

Korucular dernekçe tasdik edildikten lüzumlu kadarını gönlillü korucu nyıra
sonra kaymakam veya vali tarafından rnk bunların isiml rini kaymakama bil
buyrultu verilecektir. Katiplerin tayini direcektir. Kaymakamın tasdiki O.Zerine 
kaymakam veya valiye bildidlece.ktir. bu gönüllü korucular, asıl korucular gibi 

Adliyede tayinler 
Ankaraya naklini İstiyen müddeiumu· 

:ılnrıı.k çıkan knrnrnamc, izahnnmc ol:un· 
mi ha§ katibi 8. Abdurrahman Ankara 

'TlU"', alakıı.dıııl:ıra izah edilmiş, dileL:leri 
ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğü 

tesbit olunmu ur. Kanunun tatbikiyle ,_A • uv· . t 
.. A . . . ııı.atip gıne taym o unmuştur. 

mükellef bulunan viJayet, kontrol ışını f • "dd . • b kA · ı·~· . .. zmır mu ı:'ıumumı a§ utıp ıgıne 
'.izerinde bulunduran belediye her tlırlu S lh b--'·A "b" B Sah · · u ceza ~ati ı . rı. onun yen· 
\azırlıklarını ikmal etmiştir. 
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Harp 
olsa da 

Balkanlar har 
sürüklenmeme 
azmindedirle 

-<>-

BAST ARAFI l i NCi SAHll 
• 

Romanya - YuRoslavya 
nazırları Cenevre dönüflerinde 
zehabı tashih ettiler. Hatta 
tashih etmekle de kalmadılar, 
'Zamanda şümulü çok geniş b~ 
+-arda bulunmağa lüzum görd 
Bu ihtar, Macaristana karşı 

Macarlar, şayet Çekoslovak 
1uhranlı günlerinde bila tahrik 
mane bir harekete tesebbüs 
se Romanya ve Yu~osla 
derhal umumi seferberlik ilan 
cekleri bildirildi. 

Bu ihtar, bugünkü şartlar i 
Küçük Antantın mevkiini ta · 
tasrih edecek mahiyettedir. 

Büyük bir harp olursa Ma 
ya Almanyanm yanında bulun 
~stiyeceklerdir; bu takdirde ıç· 
Antantın Macaristana karp rıı 
halesi mevzii kalmıyacaktır. 

Yahut ta Macaristan ku 
·1mit edildiği gibi bir harbin ro 
ve bedbaht neticelerinden sakı 
'>it:araf kalmayı tercih ed 
)u halde de A vnıpa harbi ceo 
,,ırki Avrupa. Balkanlara aı 
yacakhT. 

Bu son tahmin hadiselerle 
edilebilecek mi) Almanyanın 
harp halinde, en geniş mukave 
bıynaklannı Macaristanda ve 
kanlarda anyacağını iddia ede 
hak kazanacaklar mı~ 

Bunu bilmiyoruz.. Yalnız Ş 
kaniiz ki Balkanların yüzde 
sulhçu olan politikalarına r " 
felaketli bir harpten masun 
malan kendi iradeleri haricinde 
tesallutla karsılasmamalnnna va 
tedir. Bu tesalllıt olmadıkça Bal 
larda sulh vardır ve bozulmıya 

Köy işlerinde yazı, hesap işlerini köy lüzumundn muhtar tarafından emniyet 
katibi görecektir. Katip bu işlerden do- ve asayiş işlerinde kullanılabileceklerdir 
layı muhtara karşı mesul bulunacaktır. İş başında gönüllü konıetilar da asıl ko
Nilfusu bin ve binden .fazla olan !köyler- rucu1ar hak ve salahiyetlerine sahip ola
de bir katip bulunması mecburidir. Nü- caklardır. Koruculara verilecek silah
fusu binden aşağı k6ylerde mUşterek lar ve cephaneler hlikilmct tarafından 
litip bulunmak caiz olacaktır. Katibin muhtara makbuz mukabilinde dcmirba~ 
ilcrct veya maaş alabilmesi için köyde olarak verilecektir. Korucular, silfilı ve 
oturması şart olacaktır. KAtibl bulunma- Korucular silahlarını 8§ağıdaki hallerde 
yan köylerde öğretmen veya eğitmene, kullanacaklardır: 

ne de ağır ceza Jcatiplerinden B. Rauf 
lktuıat vek8.letinden gelen bir yazıda 

tayin olunmUfhJT. Tem eden B. Sabri ve 
ieniliyor ki : 3. Raufu tebrik ederiz. 

- Pazarlıksız satış esas etikettir. Eti-

Vapurun ilk eeferi miin..ebetiyle dün tır. 

gece ..at 19.30 da Etrüslt vapurunda 

bunlar da olmayan köylerde imama ka
tiplik vazifesi verilebilecektir. 

KOY MEMURLARI: 

1-Vazifesini yaparken kendisine sal
dıran ve hayatını tehlikeye koyan kim
selere karşı, hayatını korumak i;in mec
bur kalırsa: 

2 - Vazifesini yaparken ahaliden bir 
Köy memurları tercihan köy halkın- kimsenin can veya ırzı tehlike altında 

dan alınacak bu mümkün olmazsa yetiş- kaldığını görür ve onu kurtarmak için 

tirilecektir. Bunlar yetiştirilinceye kadar başka bir çare bulamazsa; 

ketin dununda veya fevkinde satış yap· 
mak pazarlığa yol açması itibariyle kat· 
·yyen memnudur. Etiket üzerine yazıla

cak fiatleri her kes l!Crbestçe tesbit eder. 
Mesela bir düll&.n falan maddeyi 1 00, 
bir başkası 80 kurU§tan satarsa buna 
müdahale edilmiyecek, ancak fiat etike-
tin Üzerine mutlaka yazılmış olacaktır. 

Ancak bükümet veya beleC:iyelerce 
ıızami fiati tesbit edilen maddelerin 
narhının fevkindeki fiatle eatış yapmak 

dışardan alınabilecektir. Köy öğretmen 3 - Cürmü meşhutta, yani yapılırken memnudur. 
veya eğitmeni, k~tibi, ebesi ve diğer köy veya yapıldıktan sonra henüz i~i mey- .- ---*---
memurları veya Hlzumlu gürülen san- dandayken, bir cinayetin failini veya B· Mahmut Esat 
atkArlan için bütçesi mU.sait köylerde maznun bir şahsı yakalamak istediği hal- Bozkurt 
demek karariyle orta malı olan ev ya- de o kimse silahla karşı koyarsa; 

pılması ca1z olacaktır. Memurlardan 4 - Tutulan bir cani kaçar ve dıır 

dernekçe takdir edilen icar bedeli alı- emrini dinlemezse ve onu tekrar yak.a
nacaktır. lamak için silah kullanmaktan başka 

Köy imam1an köy derneğinin se-çimi çare kalmazsa; 
ve kaymakam buyrultusu ile tayin o1u- 5 - Eşkıya takibi sırasmdn yatak o1an 
nacaklardır. İmam olacaklar, dernek yerlerden şüpheli bir adam çıkar ve ko
azası olmak şartlarını haiz blllunacak- rucunun dur emrine itaat etmeyip ka
lardır. Ancak köy halkından olmnlan çarsa; 
şart olmıyacaktır. İmam olmak istiyen- Bu hallerden başka korucu silahını 
ler, orta mektep mezunu değillerse, kay- kullandığından dolayı ceza görecektir. 
makamın tensip edeceği bir heyet buzu- Korucu silah kullanmıya mecbur olduğu 
runda ilmühal, hesap, Türkiye coğrafya- zaman bile, mümkün olduğu kadar, öl
sı, türk ve islam tarih! sağlık işlerinden dürmeksizin yakalıyarak tubnıya dikkat 

Şehrimizde bulunmakta olan etki Ad
liye Tekili sayın mebusumuz bay Mah· 
mut Esat Bozkurt dün otomobille Sefe· 
rihisara gitmişler müntehipleriyle temas
larda bulunarıı.k çiftçilerle basbihnllerde 
bulunmuşlardır. 

---*·---
Elektrik tarifesi indi 
Elektrik tarife komisyonunun on para 

tenziliyle tcsbit ettiği elektrik kilovat ta· 
rifesi t 4 kurut otuz para üzerinden Na· 
fıa vekaletince tasdik olunmuştur. 

ve yazıdan imtihan edilerek buyrultu edecektir. : ·•••11• 1 • .. ••n•11 ..... •• • .••1111• 11• 1 aa••: 
verilecektir. !mandara teamUle göre Korucunttn kıyafetleriyle silahlarının E Gelen/er, Gıdenler : 

· . . D hili · ••••••••• .. ••• ................. •••••••••••• şimdiye kadar ne veriliyorsa gene o ~e- ~kil ve cınsı a . ye Veltlletince tes- Muğla aylu1 B. Hüsnü Kitapçı. Ay-
rilecektir. Ancak bu para ister para ile bıt olunacaktır. K"oylerde bağ ve baliÇe- dın .aylavı B. Mazhar Ccnnen. Konya 
ister ayniyat ile ödensin büd~e konula- leri ve çeşitli mabsülleri beklemek üze- aaylavı bay Alj Riza. .-bdc lzmir beledi· 
caktır. Muhtarlık kursunu İnuvaffakı- re k?y idae~ce tutulan mevsim~k ye reİ8İ B. Sezai. tkmat vekaleti toprak 
yetle bitiren imamlara köy kltipllği va- bekçiler de vazifeli bulundukları f.Penn mahsUJleri ofisi müfettifi B. Hamit Ornl, 
zifesi de verilebilecektir. başında ve korucuların veya muhtarların Nakit itleri müdürü B. Faik Turel latan· 

Mıihtar, köy memur ve mllstabdemle- emrinde .diğer yerforde de aynı salah.i- bula gitmişlerdir. 

-------
Turan dağında 

yangın 

Evvelki gece saat dokuz buçukta Ta
ıan dağında atct çıkbğı tesbit edil-

bir ziyafet verilmiştir. Vapur bugün Ji. 
manımızdan hareketle Menin. Rados, 

Fethiye. Antalya. Menin ve Wtendenı-
na gidecek ve her gideceği limanda. Ta· 

purda bir ziyafet verilecektir. 

miş ve derhal yetişen itfaiye tarafm.. lt•••r'll••••••••11ı••D~ 

Mevliit 
!\ 

Arasıra 

Sarhosun 
' --0-

y AZAN : KEMAL K. AKT 
dan söndürülmüştür. Yangın. çoban 
Mahmut adında birinin kuru otlan atet
lemesiyle c;ıkaralc 300 dönüm b<>t ara-
ziye sirayet etmİftil'. Eczacı Kemal K. Aktapn bin -Oostlanmdan biri dün manası 

validesi Şefika RePcfin nibuna b. ~ b. h'k~ ·· 1 d' H . ti0 

Kız kacırma 
' 

Urlanın Bademler köyü yalwundaki 

diye edilmek ibere ylll'llllô c.... 
giinii Hisar camiinde c:mna ....... 

zmdan IOlll'll ineYliida nebeft ob
nac:akbr. Aile ~ d_._ w 
elin bidef(eri dafttlidir. 

ır ı aye soy e ı. O§Uma gıt . 
tayım: 

Adamcağwn biri camide ön safta 
maat ile namaz kılmış.. Cami boşal 
hiç kimse kalmayınca mihrabın öıı 

rakı sofrasını kurmuş, zil zurna 

Bakırlar çiftliğinde oturan 16 yaılann
da Bn. Elman. akrabası Şükrü ile dört 
ark.adap tarafından zorla lcaÇll"Dllllar
dır. Suçlular aranmaktadır. l•••••••••••••mll\ı: duyanlardan biri camie ko1111ut 

Taşköprü 
3 teşrinde 

panayırı 

açılıyor 
Ta§köprü 2 7 (Hususi) - Babsı 1 ko~ulara beş yüz lira mükafat koymuş

Knstamonu iline Doğusu Boyabat ilçe· tur. Güreşe Türkiye baş pehlivanı Hüse
siyle kucaklapn Ta~köprü panayırı 3 yin (Tekirdağlı), Mülayim (Babaeskili) 
Birinci teşrinde açılarak bir haf ta devam lbrahim Halil ve Kara Hüseyin gibi nam
eder. dar pehlivanların gelecekleri baberi ahn-

Bu panayır civar n "Ye ilçe Te köy Dllfbl'. 
halkının İştiraki sayesinde en aşağı 50 Ziyaretçilerin istirahatleri hususunda 
binden fazla ziyaretçiyi sinesine toplar. ltızımgelen tertibat timcliden alınmış bu

Bu yıl belediye bir çok emek earfede- lunuyor. 
rek panayır yerini elektrikle süslemiştir. llçebayla belediye başkanının bu hu-

Bundan başka pehlivan güreşleri, at susta gösterdikleri gayret ve hi~met tak
ko~uları tertip• olunarak pehlivaniarla dir edilmektedir. 

SeM duyanlardan biri camie koşrn 
Bir de ne görsün herifçi olğu zil 
sarhoş ... Mihrap karşısında şarkı söyl 
kadeh dolduruyor... Yanına soku 

- Tüh! sana •.• Bu ııe hal ... .Bu ne 
p~elik demi~ .. 

Sarhoı kadehi elinde aallanarak 
ğa kalk~ büyük bir hiddet n t 
vürle : 

- Vay mel'un herif vay ••• Şu r 
içeyim de ben aana mihraba tükü 
gösteririm demiş. 

Bu hikaye beni çok düşündürdü. 
ba hayatta hunu, bu hikiyeyi ihya 
cd[ hadisat olur mu dedim. Oüıt 

bin karakter yüz bin eeciye, milY 
ca ahlak ve mizaç, terbiye ve vied•O 
dokça elbet mihraba tüküreni buluP 
dehi elinde sallananın mantığiyle 
edenler •ardtt dedim. insanlık! .• 

rine doğrudan doğruya ihtar, tevbih ve yete malik olacak~ardır. 
bir haftalığa kadar maaş kesme cezalan Koruculara şu ışleri görmek yasak 
verebilecektir. Encümen karariyle ma- olacaktır: Koru:Ul':ktan başka iş yap
aşları bir aylığa kadar da kesilebilecek- mak; mesel3 dukkin. kahvehane, han 
ür. açıp işletmek veya bunlara ortaklık et-

, ~ ·-· ...... ' .. , .. ;'.:\: .. ... \. .. . : ,.: .. ·. ı ~. ı :_ 1 

Bütün köy memurları muhtara karşı mele; köylilden her hangi birinin veya 
mesut olacaklar ve muhtar kendi hakla- kendi işini görmek Uzere izinsiz vame
rıııda her türlü tahkikat" tlkibat yap- sini terketmek; koruculu~ bağ, bahçe 
mak salahiyetine malik bulunacaktır. ve ekinlerle diğer mahsü1lerden kendi 
Muhtar, iJiıı1 yapmıyacağına kanaat et- hesabına lazlai!an faydalanmak; kendi 
tiği veya köy hesabına zararlı gördtiaü hayvanlarına ve köye çobanlık etmek; 
köy memurlarını her vakit lşteta çı~ levha, resmi elbbe aiWı ve cüzdanını 
bilecek; yalnız işten çıkarılan ldtip ko- üzerinde taşımamak veya değiştirmek.. 
rucu ve imam kaymakamlığa bild~ile- Silahını ve cephanesini kayıtsızlı!ı 
cektir. yüzünden kaybeden veya i.!lteği ile 

KÖY ZABITASI: 
başkasının eline geçmesine sebep olan 
korucu, hemen çıkarılarak hakkında ay
rıca ceza yapılmak Ozere hUkUmete ha-
ber verilecek; silAh ve cephane parası 

Köy sınırı içinde herkesin canını ve ödettfrilecektir. 
malını korumak köy korucularının va- Projede bunlardan başka, köy emniyet 
dfesi olacaktır. Her köyde en az bir ko- ve asayişinin temin şekllııe ait bir çok 
nacu bulunacak ve en az beşyUz kişiye yeni hUkUmler vardll'. 

Kültür Park Sineması: Kibar halkın sineması olacaktır. 
,, 

" ,, 
" 

" 

" 
,, 

,, ,, 
DiKKAT: 
Sinemamızın 

" ,, 

. tJ 

,, 
Resmi 

hedefi: 

: Ailevi ve içtimai /ilimler gösterecektir· 
: Programlarının mükemmeliyetile tema

yüz edecektir. 
: istirahat için aranılan tekmil evsafı hai~ 

olacaktır. 
: Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynatı 

olacaktır. 
: Güzellik oe zar af et abidesi olacaktır. 

küşada şimdiden hazırlanınız. 

Güzel filim ve ucuz fiyattır. 



~YLOL PERŞE!dBE 1938 YENi ASIR 
•<= El ... 'll!i:---

Dörtler konferansı bugün 
Münib şehrinde toplanacak 
Ruzveltin teklif ini kabul eden dört devlet basvekili 

' 
Dünya sulhunun mukadderatını görüşeceklerdir 

p • 
.tama~~· 28 (Hususi) - Büyük, muaz- dünyanın da üibeti meselesidir. ı adalet ve hakkaniyet prensiplerine daha 
)1) ır haber öğleden sonra Parise ya- cBu anda milletlerin reisi vaziyetinde muvafık bir ruhla, insanlağm ümidi men
liJ~:lı.r : Yarın Münihte Fransa batve- olan bizlerden dünya en yüksek vazife-! faatine daha uygun olarak halli imkanı
Çe b · Dal adiye, lngiltere baıvekili B. , mizi görmemizi istiyor. Bu vazife de nı verir. 

Atatürk 
Teşekkür ediyorlar 
Istanbul 28 (Telefonla) - Barbaros 

llıtlfali münasebctile vali ve belediye re
isi Muhiddin 'Ostın;dağ tarafından hal
kımızın derin duygularını bildirmek için 
Büyük Şef Atatürke çekilen telgrafa 
Büyük önder aşağıdaki cevabı vermiş
lerdir. 

Muhiddin Üstündağ 
Vali ve Belediye reisi 

lstıınbul 

Büyük Türk Amiralı, Barbaros ıçın 

yapılan törende sayın halk tarafından 
hakkımda izhar edildiğini bildirdiğiniz 

samimi hislerden çok duygulandım. Te
şekkür ederim. 

K . ATAT'ORK 

Papa lin~ crlayn, ltalya baııvekili B. Musso- milletlerin mukadderatını iyi bir netice-1 cFikrimce bu asrın tecrübelerinin ışı· 
d"I Ve Almanya ıansölyesi B. Hitler ye ulaştırmağa çalışırken bunun bahası ğı altında anlaşılmıştır ki ani meselelerin 

... 
0
:tarafl1 bir konferans halinde bulu- olarak milyonlarca vatandaıın ıakatlı- halli için biricik çare müzakerenin de- Bugu••n du••n.yaya 
cB lardır. ğını ve ölümünü istememektir. vamından ibarettir. 

liıd·u sabah sulhun akibeti adeta ümit- cBüyük harpte kuvvete müracaat sul- JESTiN DECER1.. hitap .edecek 
,vu:;, B. Ncvil Çemberlaynin ıir Horas hu tesis için muvaffakıyetli netice ver- cEğer bu ıekil muslihane bir tesviye-
lif] n vasıtaaiyle yaptığı uzlaştırıcı tek- memiştir. Zafer ve hezimetin ayni dere- ye razi olursanız tarafınızdan yapılacak Roma 

28 
(ö.R) - Papa yarın (bugün) 

ee ~r_e B. Hitlerin red cevabı verdiği ge· cede kısır olduğu anlqaJımıbr. Bu ders böyle bir jesti dünyadaki yüz milyon- saat on sekizi 3
8 

geçe 
4
9,75 ve 19,84 tulu-

ll&bcr .. 1. A · d ı gil d b' b 1 al ı i fmd 'h • l v mevc üzerinden dünyaya hitaben beva-fiJ .. ynmııb. ynı zaman a n iz ünyaca ır i ret o m ı idi. Bllhasea bu arca nsan tara an tarı te msan ıga .J 

fıl°._'U ihtiyat kuvvetlerinin silah altına sebepledir ki 26 eyhil davetimJe ekse- yapılmıı bütün hizmetlerin fevkinde bir natta bulunacaktır. Nutuk Italyanca ola-
llrıldığı öğreniliyordu. linsınıza, Çekoslovak reisicümhuruna, hizmet telakki edilecektir. cak ve derhal bütün dillere tercüme edi-

OMJT ALEVl BiR KöŞEYE lngiltere ve Fransa bapekillerine hitap T ARIH ME.SUL EDECEK.. lecektir. Papanın sözleri beş dakika sü-
O • SINMtŞTL ettim ve iki nokta üzerinde ıerar ettim. cHarp tehdidi çıkbğından beri bu .recektir. Hıristiyanlığın büyük reisi 89 

lı.ıı- n:ııt alevi pek ıönült bir halde bir Birincisi ıadur : Alman • Çekoslo- harp içinde helak olmağa mahkum bü- ya.şında olduğundan daha uzun beyanata 
"IC)'e • • sıhhati müsait değildir. 

b-ı . aanmııti ve BB. Çemberlayn ve Yak ihtilüı sulh metodu ile halledilebilir tün erkek, kadın ve çocuklann ruhlan 
)tt •dıyenin uillne ifade ettikleri emni- n böylece balledilmelidir. biz hepimizi_ eğer bu felaketten içtinap Rusya 
lııt~~ ibaret kalıyordu. · ikincisi : Terazinin bir tarafına abla- için her hangi hitaptan çekininek • tarih 

def ırı ız bqvekili Almanyaya bir üçüncü cak kuvveti iatimal etmek tehdidi umu- huzurunda mesul tutacağı kanaatinde 
a daha d"' " h ld v •• A k " h • ff f d it . onmege azır o ugunu soy- mi bk harbi tahrik etmek Utidadmdadır. olduğumu bildiririm. s erı ma ı ye e e ~ 

rnııti Fak t b ·· 1 · .. l niJd '"" B hd' h-'-- Jd AMERiKAN MtLLET1NtN SESi "- · a u ıoz erın soy e ıgı u te ıt aıuız o uiu kadar da lü- .. b • / • • • / • lıintte bu cümle ancak lngiliz bqvekili- zumsuzdur. Bu sebeple müzakerelerin cAmerika hükümetinin Avrupada si- ır ertnl genış efmtŞ 
~~~ıma yoliylc bir hal sureti bul- inkıtaa uğramadan, ta ki adilane ve ko- yası hiç bir taahhüdü yoktur ve şimdiki bulunu yor/ar 
brı tçın yılmaz enerjisini ve mutlak rucu bir tesviye suretine varılmeay• ka- müzakerelerin devamı hakkında hiç bir - BAŞT ARAFI 1 tNCt SAHtFEDE -
\'canını temsil ediyordu. Halbuki akıl dar devamı çok mühimdir. taahhüde girişmek arzu~unda da değ']. P aris 27 (A.A) - Başvekil Daladiye 
la mantık artık böyle bir neticeyi İm· PRENSiP MUTABEKATINDEN dir. Fakat dünya vatandaşı 81fatiyle bu akşam matbuata aşağıdaki beyanatta 
~ g.. v b l li 0 rmege aş amıştı. SONRA.. kendi şahsımıza raci hakkımızla bu me- bulunmuştur: 
Aa~REKET KA YNAôl OLAN tMAN cMesul devld adanılan Alman ve sele ve mesuliyetimizi kabul ediyoruz.. Buhranlı bu yeni günün akşamı size 

lıir ~I ihtiyar doğru söyliyordu. Bu iman Çek hükümetleri arasında bir prensip Milletimin vicdani ve tlmİrane arzusu iki müşahedede bulunmak isterim. Da
larn areket kaynağı oldu. En endişeli bir mutabakati mevcut olduğunu söyledik- harpten içtinap için Amerikan hüküme- hili sahada bir k ere daha ehemmiyetle 
le • a.n olan dün gece hariciye nezaret· ]erinden bu iki nokta hakkındaki kanaa- tinin tekrar ve tekrar sesini yükseltmesi- kaydederim ki memlekette tam bir sü-tü: aralarında temasa girdiler. Sonra ilk tim kuvvet bulmuştur. Yalnız bu prensi- ni emrediyor.» ktin hüküm sürmektedir. Millet soğuk 
it eş IUaı belirdi. Bu, reisicümhur Roo- hin tatbiki hakkındaki sulh teferruatını HAYRANLIK UYANDIRAN Hl- kanlılı!:,'lllı muhafaza ediyor. Ve ittihazı-

Yeltin B H " 1 ·· d d·v· · ı h il k k ı TAPT S b k ld ğ · t t db' l · it f · ıt ere gon er ıgı yenı te • a etme a mıştır. J\N ONRA.. na mec ur a ı ımız eınnıye e ır erı 
Sa~ tı. Bu telgraf bulutlan biraz d..ğıtb.. MORACAATIN CA YESl Amerika reisicümhurunun bu hayran- tam bir intizamla tatbik olunuyor. Enter-
~ ah gazeteleri henüz bunu bildirmeğe cEsasen aradaki fikir ayrılığı ve bu- lık uyandıran hitabından sonra sulh yo· nasyonal sahada sulh yolundaki müca-
~ bulmadıkları için geceki korkulu nun sebebi her ne olursa olsun ki esasen }unda diğer bir unsur daha müdahale dele bitmiş değildir. Müzakereler devam 
~ tesiri altında ballı yığmlan bunları saymağa girişmiyeceğim ve ihti- cbnek üzere idi. lngilterenin Roma sefi· e i or. Bu mUzakereler bu gün de bir 

eimitlerdi. yacım da yoktur - b11 ınilrac:aatiın sade.o ri Lord Perth ve Fransız maslahatgüza- çok hükümet merkezlerinde tebarüz et-
Jlc BEY AZ SARAYIN HtT ABl cc muslihane bir hal ıekli bulununcaya n bay Blondel tarafından Kont Ciano rnişUr. Eski bir muharip sıfaüle riyaset 

dttn )'~ saraydan, dünyanın en büyük kadar müzakerelerin devamı içindir .. Ta qezdinde yapılan çifte tc§ebbüs üzerine ettiğim hükümctin şeref içinde sulhu mu
ile ~icra.isinin reisi Alman devlet reisi- ki kuvvete müracaat tehlikesi bertaraf B. Mussolini B. Hitlerle telefon muha- hafaza için hiç bir imk~nı ihmal etmiye-

loyfece hitap ediyordu ı edilmiş olsun.. veresine girişti. Az sonra dörtler kon- ceğini söylemeıne bilmem lüzum var mı? 

1112 
' 26 eylul tarihli telgralıma ekselansı- BlR KONFERANS TEKLIFl.. feransı haberi öğrenilmiş oluyordu. Paris 28 (ö.R) - Sovyet Rusya askeri 

~İtı~ Verdiği cevabı aldım. Avrupada cŞimdiki müzakereler kesilmiş değil- Ayni zamanda • fakat teyit edihne- mahiyette tedbirlerini genişletmiştir. 
'de arp Patladığı takdirde bunun önce· dir. Eğer siz isterseniz devam edebilir. den • öğreniliyordu ki m"•um bir ilJı tq: Moskova hükümeti Rus - Çek ve 

rı. talı · d'l · '- ...,. Frans k"'- h b. 1 ~ nun e ı eıruyeceıı; neticeleri ve Eğer bunların tamamlanmasına aşikar rİn tarihi geriletilmİftİ ve bundan böyle ız er wıı ar ıye erinin bir konfe-
~ .f>l'IZ f elaltetleri hakkındaki kanaati· bir lüzum görülürse, doğrudan doğruya Südet memleketinde U.yifin muhafaza· r~. halinde toplanmalarını teklif et-

!tirak edeceöinize pek emindim. alakadar milletler arasında bı·r '-onfe- b' t -'1' -:ı~. • mıştir. «ougü d.. I .. sına ır DısulZ - Fransız • ftalyan ıııuut 
'ı\ıh n orta a o an mesele mazide rans akdi ıuretiyle müzakerelerin geniş- memur edilecektir. Macarlar 

bitaraf kalacaklarmış 
~ •ltcnıe hataları ve haksızlıklar yapı- lemesine hiç bir mani yoktur. Bu müli· Bu son haber ihtiraz kaydiyle .. eril· 
9'tı ~apılmadıiını bilmek değildir.. B. kat derhal Avrupanın her hangi bir bi- melde beraber ıimdiki vaziyette hakika· 

lölye dünyanın, buıünkü sibi yarmki taraf kötesinde yapılabilir ve ihtilafı le uymıyacak bir mahiyeti de yoktur. 

Mün.ih diveti Şansölye 
ili ti er tarafından yapıldı 

da. ~ndra ~8 (Ö.R) - Avam kamarasın· HARP HAZIRLIKLARI ait resimlerin neşrine m5ni olmak mak-
lttin aşvekil B. Nevil Çembcrlayn B. Hit- sadile matbuat üzerinde bir sansür tesis 
~e~ ikendisile Fransız ve Italyan baş- edilmiştir. 
te da erini Münihte kendisile görüşme- Londra 28 (ö.R) - iyi malumat alan 6 - Casusluk hareketlerine karşı te-
l!ıtı ;et ettiğini ve bu milnasebetle B. , mahfeller hükümetçe alınan askeri ted- kayyüdat 1914 ü hatırlatacak dereceyi 
(l .. 1eruı Unıumt seferberliği 24 saat müd-' birleri Avrupa vaziyetinin büyük bir bulmuştur. 

~ı..ıe 1clı' ' ~ ır etmeği kabul ettiğini bildir.. bedbinlikle karşılandığına delil addedi- Ingilterenin bu kadarla da iktifa et-
1%~ Parlamentonun gelecek pazartesi yorlar. Londranın aldığı tedbirler fev- memesi pek muhtemeldir. Vaziyetin bü
~n: ka~:U- tehirini istemiştir. Buka- kal~de bir ehemmiyeti haiz bulunmak- yük vehametine daha açık bir delil ola

maz. 

Budapeşte 28 (A.A) - Umumiyeile 
iyi haber alan mahfellerde bu gün Ma
caristanda milli müdafaa sahasında yeni 
bir vaziyet hasıl olduğu hakkındaki ya
bancı kaynak haberleri kat'i olarak ya
lanlanmaktadır. Ayni mahfeller şimdiki 
vaziyet dahilinde harp Çekoslovakyada 
zuhur ettiği takdirde Macaristanın bita
raflığı muhafaza tasavvurunda olduğu
nu kaydediyorlar. Bununla beraber ih
tilaf umumil~tiği takdirde Macarista
nın alacağı hattı hareket hakkında ihti
razi kayıt dermeyan edilmektedir. 

B. Ruzvelf Hitlere 
yeni telgraf gönderdi 
Vaşington 28 (A.A) - B. Ruzvelt B. 

llitlere olan yeni telgrafını sabahleyin 
saat 3 de gönde~tir. Bu karar cüm
hur başkanı ile hariciye erkAnı arasında 
yapılan müzakere neticesinde verilmiş-

kısmen seferber H1TLER1N DAVETi NASIL OLDU? tir. 
B. Ruzvelt mesajda B. Hitleri mü-

tigt lid a~ulunden evvel muhalif işçi par- tadır: 
!'laca" erı B. Atli meclisin tekrar topla- 1 - Hava ordusu 

gı Vaki h <>la.cağ . t . arp bulutlarının dağılmış edilmiştir. 
)4uı:1• Umıd ettiğini bildirmiştir. 2 - Ingiliz donanması tamamen sefer-

lihatd 1.if liberal partisi namına Sir Ar- ber edilmiştir. 
~ b SınkJ~r, Labor partiden B. Lans- 3 - Harp halinde ağır sanayün en 
tinde Cl§vekıle sulh lehindeki gayretle- yüksek randmanı verebilmesi için bütün 
dır. muvaffakıyet temenni etmişler- tedbirler alınmıştır. 

n. Çenı 4 - Şehirlerin hava tehlikesine karşı 
buÇı.ık berlayn avam kamarasında bir müdafaaları ve sivil halkın zehirli gaz-
\> saat s" b ~Yetin . u~en ir nutukla beynelmilel lardan korunması için icap eden tedbir-
•~n!!d!!nb u:1k.işafını anlatmış ve yirmi lere harp yarın patlıyacakmış gibi te
l"lllttıern· erı avam kamarasında misli gö-[ vessül olunmuştur. 
........ ış derecede alkışlanmıştır. 5 - I ttihaz edilen askeri tedbirlere 

~~~~~ ............... lmıi .... IZIF.111 ... .. 
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ı --T n0ı sınema mevsimine en kuvvetli programla bugün başlıyor 

RKÇE LOREL HARDl FAKA BASMAZLAR.. 
2 ~~~~~~~-

- A TE:ş SAÇAN SOV ARt (BUK CONES) 
3 

- YENt RENKLi MtKt .. 
4 

- JURNAL VESAtRE ..... 

BlJNuRIN HEPSt BUGON L A L E DE ...... . 

Paris 28 (ö.R) - Londra hükümeti 
Italya hükümeti nezdinde yaptığı bir te
şebbüste B. Mussolininin sulh lehinde 
olarak B. Hitler nezdinde bir teşebbüs
te bulunmasını istem.iştir. 

Hava.c; ajansının Roma muhabiri tara
!ından son dakikada verilen habere göre 
B. Mussolini bu saatte B. Hitlerle tele
fonla görüşmektedir. Bu görüşmesinin 
neticesine büyük merakla intizar edili-
yor. 

Yurd ve dil 
bayramı 

zakerelere her halde devama davet ey
lemekte ve Çekoslovak meselesinde doğ
rudan doğruya alakadar olan devletle
rin derhal konferansta toplanmalarını 
teklif ederek halen dünyanın bu günkü 
ve yarınki mukadderatı mevzuu bahistir, 
demektedir. 

Amerika demokrat
lara muz.aharet 

gösterecek 
Vaşington 28 (A.A) - Kabine top

lantısının büyük bir kısmını bir harp 
vukuu halinde Amerika variyetinin ne 
olacağını tetkike tahsis etmiştir. Hiç şüp
hesiz cümhur başkanının bitaraflık ka

Ankara 27 (A.A) - Dil bayramı meın- nunu gözönü.nde tutması hemen hemen 
leketimizin her tarafında parlak bir su- imkansız olacaktır. Bununla beraber 
rette kutlanmıştır. Bu münasebetle hal- cümhur başkanının ve etrafındakilerin 
kevlerinde toplantılar yapılmış. dil in- hissiyatı nazarı dikkate alınarak bu top
kılfıbımızın ehemmiyeti ve şümulü hak- lantı esnasında demokrat memleketlere 
kında konferanslar verilmiş ve Ulu Şef Azami müzaharette bulunulması için bü
Atatürk'c Türk milletinin şUkranı arze- tün imkAnların tetkik edilmiş olduğunda 
l dilmı§th ,Uphe yoktur. 

SAYFA: 3 
1 

soN HABER 
. ~ 

lnfilakda iki amele kayboldu 

Cibalide bir yağ f abri
kası kül haline geldi 
İstanbul, 28 (Telgraf) - Bu sabah Cibalide Ali Kemal şirketine 

ait büyük yağ fabrikasında yangın çıktı. itfaiyenin gösterdiği ·gayre
te rağmen fabrika tamamen yandı . Tahkikata adliyece el konuldu. 

lstanbul, 28 (Telgraf) - Beylerbeyinde, Fişenk fabrikasında çı• 
kan infilakta yaralananların tedavilerine devam ediliyor. infilakı mü
teakip kaybolan iki amele aranmaktadır. 

Universitede yabancı 
dil kursu açılıyor 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Liseler için yabancı diJ öğretmeni ye· 
tiştirmek üzere lstanbul üniversitesine bağlı bir şubenin açılmasına 
karar verilmiştir. Tedrisata bu yıl başlanacaktır. Kursa devam ede
cekler imtihanla alınacaktır. Kurs bir sene devam edecek ve bu müd
det zarfında talebeye otuz lira maaş verilecektir. 

Amerikalılar Avrupa ya gelmiyor 

Sovyet birliğinde lır- . 
kalar hazırlık yapıyor 

Paris, 28 (ö.R) - Moskovadan bildiriliyor : Sovyetler birliğind<! 
bazı hazırlıklar görülüyor. On binlerce genç işçi alay ve fırka halinde 
toplanarak muhtelif mıntakalarda hakiki manevralar yapmışlardır .. 
Leningrad mıntakasında 35 b in genç işşi bu manevraya iştirak .:t~ 
miştir. 

Londra, 28 (ö.R) - Ekçene ajansının Vaşingtondan istihb .rına 
göre hariciye nezareti dl.in bir tebliğ neşrederek yeni bir karara değin 
Amerikalıların Avrupayı ziyaretten sakınmalarını ve mutlak bir za
ruret olmadıkça bu noktaya hareket etmemelerini tavsiye etmişt ir. 

Motöılü kuvvetler ve kıt'alar 

Berlin sokaklarından 
meç sente gitti 

Berlin, 28 (Ö.R) - Beş saatten fazla bir müddet zarfında motör
lü kuvvetler ve her nevi kıt'alar saat 16 ile 21 arasında Berlinin mer-

k:zinden ve Vilhelmştrase ile şansölyenin binası önünden geçmişler
dır. Bu kuvvetlerin Berlinden geçmesine hiç bir sebep yoktu. Her 
çapta tanklar, ağır toplar, oto mitralyözler ve ne şekilde kullamlaci\
ğı belli olmıyan esrarengiz bir takım arabalar gizlenme tertibatiyle 
mütemadiyen geçmişlerdir. Kaldırımlarda toplanan ha1k bu geçidi 
tevksiz, hatta endişe ile seyretmişlerdir. Halkın korkusu saatten saate 
artmak.~a~r. B ... G~bels v~rafmdan . Luftgardende eski imparatorl~ 
sarayı onunde soylıyecegı haber verılen nutuk bu endişeleri arttırmıı-
br. 1 Ağustos 1915 te ayni mevkide eski Kayser harp kararını bildir
mi~ti. (NOT : Bu nutuk tehir edilmiştir) Berlindeki ecnebi kolonlari 
payitahttan aynlmak için hazırlık yapıyorlar •• 

B. Ben eş istifa etmiyor 

Prag, A lmanyadan ve
rilen haberi yalanlıyor 

Prag, 28 (Ö.R) - Prag gazete1eri B. Beneıin istifa etmek niyetin
de olduğu hakkında Alman kaynağından verilen haberleri tekzibe hi· 
le değmiyecek kadar gü]ünç buluyorlar. Çekoslovak.yada bir komü
nist hükümet darbesi yapılacağı haberleri de ayni mahiyette uydurma 
haberlerdir. 

• 
lngiliz başvekilinin beyanatı 

Amerika mahf ellerinde 
sempati ile karşılandı 
Berlin, 28 (A.A) - Havas ajansının muhabiri bildiriyor : 
Berlindeki ecnebi mahafilinin kanaatine göre İngiltere ile Alman

ya bugün Südet mıntakasının tahliye planını tacil edecek tedbirler 
teklif etmek suretiyle Berlin ile yapılan müzakerelerin inkıtaa uğra
maması için son bir gayret sarfedeceklerdir. 

Londra, 28 (A.A) - Bugünkü gün endişe ile beklenmektedir .• 
Bununla beraber Almanya nezdinde teşebbüste bulunulacağı zanne
dilmektedir. 

Diğer cihetten Çemberlaynin bugün daimi surette inikat edecek 
olan parlamentoda bir nutuk söyliyeceği malumdur. Amele ve Libe
ral partileri mensuplarının Çemberlayna müzaheret edece •ri tah
min edilmektedir. 

Vaşington, 28 (A.A) - Çemberlaynin beyanatı salahiye.(ar mah
fillerde sempşti ile karşılanmıştır. Bu mahfiller İngiliz başve-..ilinin 
sakin ve samimi sözleriyle Sport Palasta söylenen harpcuyane '\Utuk 
arasındaki tezadı' tebarüz ettirmektedirler. Ayni mahfiller bugün ln
giliz parlamentosu toplanıncaya kadar her türlü tefsirde bulunm~· .an 
içtinap etmektedirler. 

.. 



'iaWA: 4 

Sosyal terbiye : 

Beyni idman ettirmek 
• • • • •• 
ıçın en ıyı muessese 

ti}ratrodur 
- 3 -

Yozan: N abi Ze' ı Ekemen 

Mut.telif terbiye menbaları varmış. 

Ba ... ılan kuvvetlerini zaman ile kaybet
rn.ı le•, bazılan aksine. 

Bu da modaya tabi galiba. 
Din. milli terbiye (muhit, mektep. 

aaker oc:lliiı), •oıı ı;a1J1anlard;a da 011 çok 
rağbet b no.n ana terbiy.,t 

dura bağlarını bajt!ıyor. 
cH aydi oğlum. git şimdi topunu oyııa t 

diye Tevfik Fikret T cvfikc;onun sırtını 

ok~ıyor. 

Eyi ıeyinen, eyi hareket eder, eyi dü

tüniir. 
O ıı:üne kadar Tovfikço snyılı şapşal

lardan idi. 
Tetbiy9 edilcc:ek insanlar da ÜÇ oınıla 2 - Yine Galatasaray.,. Vitamin mo-

aynlıyorı llilııy~l k•ndilcrini f•nalığa c:la11 vu ... Talebe Hor gün hiyar yemek
hil.katinde eyilik olanlar ve terbiye edi- : ten bıkmı~ - bir ukelanın ortaya attığı bir 
lenler, hilkatinde eyilik olup terbiye edil- lafa kapılarak - ,ızlamyor,.. 

mele. imk~nını bulamıyanlar. - (Her ııün hiy;ır mı Yoye~e~ biı. 
Birinci tiple uğratmak hiil<ilmetiıı v•- Hayvan mıyız bid ... 

lti(eoi (mektep, hapishane n saire). Tevfik Fikret h•bcr alıyor, 

Almanlar bu gibi tiplerin ıslah olmı- - Bütün talebe ile ıncclit kurup meı
yanlannı (sadist ve zevki için adam öl~ veret etmenin imhanı yok. Her ~ınıf bir 

dürenler ve saire) aıterlisation ile iktifa ı Jl\Urahhas se91in, Ben mün~sip zamanda 
etmiyorlar. Mahkeme karan ile tama-1 ı;altırtır ve yemek hususunda bir dertleri 
me.n kısırlaştırıyorlar imi§. varn1ı~~ dinlerim. 

Oçüneü tiple uğ-raşmak vıulfe i evvela Dir• sınıflorıı. haber sönderiyor. 
anaNrı, aonr• eemlyclln. lonn eden ruhlar galibiyet ıördüler 

ikinci aıruf zaten crmİ§ muradına , hiç mi metalibatlarını artınrlcar. 

onlar için kaf• yormıyalıın. B~m küçUk · y"nkiltlar da hemen 
l<oaeco.ıı>o.ıa bıyıklı insanları dehi ba,!ıyorlar babürlenmefo: Şöyle dem, 

terbiye etmek İsler. Çoeuk iken vakıt böyle deriz. 
bıılup ooekıebo gidememiı. görııii•ü az, I Döıt ı:i;~le bekloııilon mÜl\iloİp zaman 
yaela~mıt. ı .. adüfen _eline ~ra, iktidar I hu!UI adiyorı öi:ieye çey~ek kala .• M\1-
geçqıış, Bır çok hemçınslerlnın nıukadde- rahha•lar şınıflanndan çaıırılıyor, müdilr 

1 

raıı onıın keyfine bağlı. Bu koca çocuğu odası önünde bir küme t"'!kil ediyorlaı. 
tutup elinden mektebe sokamayız ya. Ve hepsi çenelerini yağlıyorlar, 

O her yaptıiiını eyi z;ı.nneder .. Böyleleri- Halı:lıııu araJ!l•yan ifl&eın doiil ho.yvaıı
niıı eline kudrot ııoçmesi c•miyct i~in ne dır. Bu kij~ülr. inunlor lıeııdilerini haklı 
fclakctıir. zannediyotl~r. 

- Dünyaya haksızlık saçar durur, Müdür kapısı açı!ıyor. Murahhasla, 
Bilhassa böyleleri için tiyatro en eyi 1 ir.•rİye giriyorlar ve ne görsünler ... Tcv-

mekteptir. fik Fikretin önünde yom•k tepıi,;. Dalıi 
Bun\l Alimler iddia ediyorlar. En hU· t b" • • ı · d b" h" ı b t 

yük terbiyeciler bile phnc ile uii;ra,mı,-
lardrr. Mesela Goeteh, Schiller ve saire 
hepıü piy,a yaımıılardır. Zannetmem lıi 

imanlara hatça val:.ıı geçininler diye pi-

er ıyecının e ın e ır ıyar uza a ı-

rıp bir tara(tan yeyor bir taraftan da: 

c:Celin bakalım çocuklar, nedir sizin 
derc:liniı. anlatın> diyor. 

Haksız olduğunu teslim etmek en blJ .. 
yes yaznuı olsunlar. yük fazilet .. 

Bu fuileıin önünde ben şapkamı çı
Bir silvari beyiirini talim ettirir ve talıı:~ 1 karırım .. 

dir etmek için ya o.kpr veya ağ•ına bir Siz de yapın. 
paTÇa teker •l••· Takdir eder, te,vilt 

Kan apartmanının, 3 odalı birinci katı 

ile 7 odalı Uçüııcü katı lı:iralıktır. Asri 
konf<>l"\I havi bu iki da.ireyi gezmek isti
yeııleriıı. ayni apartmAıı od~cışına milra
caatlert 1-4 S. 4 

ek kOltty "' "" .,_., ___..... l 80TCIU• -- - -

k ctm:•~- ~\:um::_:~:in~z=•~v=cc:l~ia:•~ta-l•ibLim..~~----...................... . 

Çek çarpışması 
Çek kon1ünistleri, Leh halkına Kö
pek Polonyalılar diye bağırmışlar imiş 

Polonya • 

Roma 28 (Ö.R) - Brıtislın.ııııı I.eh 
halkından on beş bin ki l ,ehrl tıırkedo
re:C Polonyayı sığınmışlardır. 

Polonyanın Roma büyük elçisi Kont 
Ciano ile Polonyanın müddeiyah etra
fında ıörU şmüşttir. 13u ı:lirüıroeyi takip 
edeıı. rl'llmi tcbliilde Uti devi t ara•l.l'da 
bir görüş mütabakatuun ıuevcudfyeti 

müşahede edildi41 bildirilmo!<ledlr. 
V~rşova 28 (A.A) - Romanya, Ingil

tere büyük elçileri il e Finhndiya ve Yu
nanistan elçileri bu ıün hariciye neza
retinde hariciye nazır muavini ile hari
ciye nezareti müsteşarını ziyar~ t ede'I'ek 
görüşmüşlerdiı·. 

Varşova 27 (A.A) - Pal aj ansı tebliğ 
ediyor. 

Ç~k tayyaı."e!eri tarafından Polonya 
hududunun ihlaline karşı dün Varşova-
d• ki Çekoslovak elçiliği va!ltaslle Po- Çele zırlıııtre-nleri 
lonyanın y•ptığı protestoya milvazi ola- riyor: Çekler (köpek polonyalılar) Avazeleriy-
rak bugUn ele Polonyanın Prag elçiliii 1 Pazar günü çeltoslovalı: hudut mmta-1 le Poloııyalılarm W..rine tüfenk atep 
k.,yflyetl en katı bir şeklide Çelroslovak \ k~da Zwnhark köyilnde Çek kom il- açınl§lard.ır. Bu ateşe Polonyalılar da 
hllkilmc!i nezdinde tırotes!o etmek için 1 ni!llerle ltilUedm dönmekte olan Polon- mukabele etmi§lerdir. On Polonyalı ya
emir almıştır. ı yalı &4 up]ar arasında bir saatten fula ralanml§ bir komünist ölmilş ve 15 ko-
Varşova 27 (A.A) - Pat ajansı bildi- dev4m e-den bir çarpışına olın14tur. 1 münlst de yaralanml§!lr. 

Askerlik bahislerı: 
••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ne 
Bir ay içinde 230 1 

tayyare imal 
ediliyor 

Ha kimiyet diretnotlarla , 
kruvazörlere dayanıyor! 

29 EYLOC PERşF.MeE 1 
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Sayın Nafıa Velıi 
mizclen clileklerimi$· 

Ekspres ve 7olc:u trenleri W rı>flf 
dizlerin çofalmasından ve ioıuyonlf' 
da durmalanndan memnun ve rnl/ılf/lf 
kiriz. Yalnız mar~andizlere verile~ 
vagonları istaqonlarda alı:tama ( 
doldurulup h&ZJrlandıiı halde eylll...Jr'. 
nUn alı:ıamı .. .,.lı:edilmeyip artool fi" • 
kald ı!!ından ve o trende Bandırm•Y' J 
niz yollan vapurunun lstanbula h•':J 
zamanında voya hareketinden oonra 'JU 
olabildiğinden yaş mallarımız Bandırı' 
da yirmi dört aaat fazla bek.lem~ J1I 

buriyetlnde kalıyor ve l.tanbul piY ~ 
na bozuk olarak çıkıyor. Bu yüzde• 
çok :.ararlar• uğrıyonız. Bu urard,. b·•n 
tençeherlori kurtarmak için mart.; il: 
lerin akeamdan lzmirden hareket h • · 
]erek mallarımlZl ertesi ırünü lotanb 
Bandırmaya ıelen vapurdan end. ~~rııı 
dınnaya yetiftlrilmesini ve bir de ~nt 

oluna Bandırmaya her gün .,.apuru• il'! 
mesi temin olunmasını rica ederis. ....._ 

Menemen Erniralemde rençb<' ~t 
ve bağcı A. Türkel • 

ıl. 
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4 KA ILI iMPARATOR lzmir viliyeti belediye seçimi 
~----~~~------------------------~ 

61- Yazan: Kemalettin Şükrü C. H. P~ Namzetleri 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BIZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Torbalı, Bu-Parti başkanlığı Tire, 

Mukaddes kilise dua etsin 
\1 dua bereketi ile de imparatoriçe hazret?eri gebe 

kalarak saltanata bir varis hediye etsinler •. 

ca, Bornova, Parsa ve Armutlu 
belediye namzetlerini bildiriyor 

'° fto, papaaa. doğru yürüdük-
"~ taın Yanında durdu. 

ei~udunu eiıneden hafifçe boy• 

~ııhtereın peder.. eledi. Majeste 

lil9'1"Qt1 .... ~uz tamamen haklıdır. 
llns>arator Leonun önünde eğil-

~bneap.. dedi. Muhterem 

, hi oa .haklıdır. 
el. ~ r'caç adım geri çekildikten aon• 

1 
ndi lr.endine ilave etti: 

1-t.ınp_,atoriçe hazretleri de hak· 

uh~ lt ib Ulnandanmın bu damdan 
~ i olan sözleri imparator Leonu 
l'nı .. ~e Papa. Eftimyosu da hayrete 

llştü f d L • ecl•v• ' t tı'h• • ~n. ne emeK. ıııt lgını 
1 'batını Sebutiyanoya çevirc:liği 
~ ~ ~ arkumela kendisine 
Q~ . ~etler yapar gördü. 

'kret) ••• iti .... 
. 'b-. bnakın .. 

tı.. •no, odada bir an için hikim 
.. fafiunlıktan iatifade ederek eöz· 

......_ '°Jle devam etti: 

Ş&Plıeaiz hepimiz laanın en sadık 

Sebutiyanoyaı 1 ayinler okuyordu. 
_ ı.. ve Meryem namına aeni takdis Tam muhafız kumandanının odasının 

ediyorum evlit.. dedi. K~i.senin aziz bir 

1 

kapısı önü~den geçiyo~lardı. . 
evladı olc:luğuııu ispat ettin. önde gıden Sebutıyano, kendı oda 

Sebutiyano papuın önünde bir da-, kapısının önünde durdu. 
ha boyun kırdı. - Muhterem peder.. dedi. Zahmet 

- Siz de.. dedi. bir An evvel tesirli eder de birkaç dakika benim daireme 
dualannm ediniz de imparatoriçemix. 

1 
oeref verineniz büyük ki1i.ernize naçi· 

kendisinden beklediğimiz meaut müjde· ~ zane bir hizmet olmak üzere bazı maru· 

yi bize verainler. ı zatta bulunacağım. 
Hldisc bu 9Uletle kapanlll.lf oluyordu. EEtimyoa hiç tereddüt göstermeden hu 
Rahip Eftimyosan artık sarayda işi teklifi kabul etti. 

kalmamıttı. Odaya girdiler. 
Muhafız kumandanı kapıyı açtı: Sebastiyano: 
- Muhterem pederi saray kapllDUl - Muhterem peder •• dedi. Sarayın 

kadar lCfYİ etmek benim için çok tc· mahzeninden imparator Vasil zamanın· 
refli bir vazifedir. 1 dan kalına ve imparator Vasilin Bizansa 

Dedi. Papu elini genç imparatora ille girdiği gün Sen Diyomed manastınn· 

öptürdükten sonra odadan çıktı. 1 da içtiği şaraptan bir tioe var. Kilisanın 
Koridoru geçtiler. da takdis ettiği bu tarabı size ikram et• 
Eftimyos hem yürüyor hem de dudak· meme müaaade buyurun.. 

lan al'UUldan mütemadiyen incildeo 1 -BlTME.01-

Avrupayı altüst eden 
hidiselerin son 24 
saatlik bir hülisası 

d'" Ve Yine hiç filpheaiz biz ltul· -BAŞTARAFI 1 tNCt SAHiFEDE -ı sırada. bir he; saatten beri lngiliz hü
~h itlerindelti hareketlerinden nin nu~undaki koruluk ve rehicümhur ! kümeti bir ihtiyat tedbiri olarak Anava· 

~~ecekleri ,efaat için de mu· Roosevelte verdiği cevaptaki ümit kırı- f tan filosunun seferberliğini ilan etmİ§ 
. lın 18enin delaletine ihtiyacımız cı ifadeden ileri gelen elim teairi biraz bulunuyordu. 

llııı ~rator hazretleri, kendi ea1ta• hafifletiyordu. 28 EYLOL SABAHI 
elıne vereceği mCfJ'U bir vari. StR HORAS VlLSON MUVAFFAK Böylece 28 eylül sabahına geliyoruz. 

"1 ile kadar haklı &.eler bu va· OLAMAMISTI.. 

'--ta liyılı: bir kandan gelmesini Bu sırada B. Çemberlayn dün ak· 

t. de lı::ilise o derece haklıdır. pm radyo i1e Avrupaya ve dünyaya bi
~n İmparatoriçemiz muhte- tap etti. Sir Horu Vilson büıqp pyret• 

Reisicümhur Roosevelt yüksek manevi 

otorite~ini bir daha sulhun hizmetine ko· 

yarak B. Hitlere bir tel:;raf çekti ve doğ
rudan doğruya ali.kac:lar devletlerin it
tirakiyle bitaraf bir tehirde bir konfe· ' ~ bu haklı arzusunu yerine, lerine rağmen Führerden temenni edi

~i hiuederek izdivaç ha·' len tavizleri elde eclememitti.. Bapekil ranıun ictimaını rica etti. 
~ istemekle de haklıdır. şimdilik tavasaut ııahumda yeni bir te- ROSEVEL TlN DA VETl TF..S&RtNI 
· . ol-. •ana bu işte o da kili- ıebbüsün fayda.nnı göremiyordu. GöSTERDt... 
~ _ BERLINDE. A TEŞU BiR HAVA Bu yük.sek davet Romada umumt ef· 
~~ bu .özleri ince biT istihza Bu müddet zarfında Berlinde ateıli kar nezdinde müsait bir kabul buldu.. 

...__ E:ediltten •onra hemen ilive etti: hir hava hüküm sürüyordu. İngiliz sefiri Lord Pert kont Ciano nez-
~t.. Kilise hak112dır. Çünkü bu4 Şehrin merkezinden askeri kuvvetler dinde teşebbüate bulunarak B. Muuoli· 

•r irnparatoriçemizin imparato• geçiyor ve çarşamba günü saat 14 e ka- ninin bay Hitler üzerinde dostane bir 
l,q. nlat Yermesi hakkında dua dar Pragdan memnuniyet verici bir ce
• ifa etmemqtir. Biraz evvel vap gelmediği takdirde führerin icap 
~ rahip cenaplannm da itiraflan 1 eden tedbirleri alacağını Sir Horas Vil· 

. ~ itini lıenüz yapmak üzere- sona bildirdiği rivayet ediliyordu.. Bu 
~ ~anı ki ridediyorlar.. •e te- tedbirler umumi bir seferberlik mahiye
'""TOrtar ki imparatoriçe hazretleri tini alacaktı. 

""-"lı.~ıklanna rağmen aaltanate D. N. B. NfN TEBLIOI 
hedıye edebilecekler .• şu halde Gece yansından sonra saat 2 de D. N. 

~k, demektir. Ben. İmparatori· B. ajansı şu tebliği neşretti : 

tazyi!cte hulunmasını rica etti. 
MUSSOUNININ ŞAHSI TEŞES.. 

BüSO .. 
Berlin hAll B. Çemberlaynin nutkun

dan evvelki ihtiraz kayrtlannı muhafaza 
ediyordu. Bu sahalı Fülırer birbiri ar4 

elmca Fransa ve fngiltere aefirlerini ka· 
bul etti. Az sonra B. Mussolininin ~h
sen B. Hitlerle telefonla temasa girdiği 
öğrenildi. lngi1iz sefirinin t~ebbü~ü ne· 

Asil izalan l TtRE KAZA.Si 
1 - Ali Okana. 
2 - HU.nü Tükel 
3 - Hasan Oinik 
4 - Mehmet Vehbi Berile 
5 - Kazım Ağralı 
6 - Halil Balçık 
1 - Ahmet Kütahyalı 
8 - Ali Ulvi Selek 
9 - Tevfik Karayazıcı 

1 O - Münire Atauğuz 
12 - Sami Gü1cüoğlu 
1 3 - Ziver özkan 
14 - Edip Yozgatlı oğlu 
1 5 - Bekir Girgin 
16 - Dr. Emin Derman 
17 - K&.zım Kaygısız 
18 - Fahri Bilgin 
19 - Faik Kara oğlan 
20 - Hayri Yörük oğlu 
2 1 - Recep Baysal 
22 - FAat Çallı 
23 - Tahir Karapınar 
24 - Ali özenir 
2S - Sabri Gürey 

YEDEK AZAi.ARi 
26 - Seniha özkahraman 
2 7 - Sıdkı lçelli 
28 - Kamil S:ıban 
29 - Hamdi Baydar 
30 - Kamil özben 
31 - Haydar Akçoroğtu 
32 - Mehmet Balcı oğlu 
3 3 - i\hmet ÇaZJı 
34 - Ali Tatlı 
35 - lbrahim Dikici 
36 - Fikri Özçelik 
31 - Cevl\t Güven 
38 - Baha Kardeşler 
39 - fbrahim Urganct oğlu 

40 - Ta1at Yorgancı oğlu 

41 - Senf Ahmet UTllT 
<f 2 - Tahir Demirci 
.. 3 - şeltip l,.nboz 
44 - Ahmet Tabak 
4S - Ekttm Erk:ara 
46 - lsmail Altmtq 
4 7 - f amai} Altmer 

48 - Emin Bardakçı oğlu 
49 - Mehmet Sanan 
S O - Sami Ergüven 

TORBAU KAZ.ASI 
ASIL AZALARI 
1 - Bekir Sakarya 

Beyaz mallar 18 19 çuval hazar 3,S 6 7ı 
2 - Ceına} Özar 

3 - Ce.at Gürel 
4 - Hüse,.in Belcı 
S - Naim Ulaoilu 
6 - Mu.tafa Tüzün 

lılıiı b erini sırf saltanannız namına cDün akşam Almanyanın bugÜn eaat 
·ı~ u teşebbüsten feragat ettirmek 14 te, Çekoslovakya Alman muhtırasını 

f..t0" ~rime alıyorum. kabul etmi~ olmazsa, seferberlik ilan 
~b •ııladL. etmek niyetinde olduğuna dair Londra-

ı:tiYano, ilk planının kilisenin mü- da bir haber ne!jredildi. fyi haber alan 
bit ~~~ maruz kaldığım görünce ba§· mahfcllerde bu haberin doğru olmadı-
~ hazırlamıştı. ğı bildiriliyor. 
~'ı> oldu. INGILIZ ANAVATAN F1LOSUNUN 

~ ila ~bu müdahaleden memnun ol- SEFERBERUC.I 

ticesinde yapılan bu temasın ne netice ile kon~alctan gelen radikal partm re· 
verdiği malı"nn değildi. fyi haber alan isi bay Şişri yann Münibte dört başvekil 
mahfellerde bildirildiğine göre B. Çem· arasmda bir konferans yapılacağını ve 
berlayn Avam kamarasında bu akşamki bu haberi bizzat başnki1 Daladiyeden 
nutkunda mevzuubahis etmek üzere AI- aldığını bildirdi. Bu haber hemen muaz· 
man cevabmm müstacelen bildirilmesi· zam bir tesir yaptı. Gazeteciler telefon
ni ictemişti. lara üşüştüler. Reisicümhur Rooscveltin 

~ Gazetelerin bu tebliği haber aldıklan 
Şimdi P<lrise dönelim : Mebusan mec· asilane teklifi nihayet semeresini ver• 

lisi koridorlannd:ıyız. Başvekil Daladiye mi~ti. 

7 -Arif Ahu 
8 - Niyazi T eldn 
9 - Sad1k Atabey 

1 O - Jbrahbn Polat 
( 1 - Haydar Tuncer 
l 2 - Basri Sözeri 
13 - Milrüvvet Esen 

YEDEK AZALAR! 
14 - Huan Adalı 
1 S - Nazmi Ergin 
f 6 - Muzaffer Aydm 
17 - Hüseyin Ekici 
18 - lbrahim Çelik 
19 - Mustafa Sevinç 
20 - Şevket Öztürlt 
2 1 - Abdullah Cütle 
22 - Hüseyin Sankaya 
2 3 - Halil Gülc;üler 
2 4 - Ahmet Gül 
25 - Marangoz Hilmi Buun 
26 - Balclral Yusuf Ba,..el 

BUCA NAHIYEst 
ASlL AZALARI 
f - Fıtnat Eralp 
2 - Nazife Yuakçı 

3 - Hüsamettin Balkanla 
4 - Cemal Sipahi oih• 
S - Recep Yalaz 
6 - Nhun Analc 
7 - Salihettin E.rentnrk 
8 - Emin Piyale 
9 - Niyazi Aktaı 

10 -Ahmet Tan 
1 f - Şemsettin Tufsuz 
12 - Yunus Yılmaz 
13 -Tahsin Tezel 
14 - Ali Ulvi Keten 
1 S - K&:nm Atala 
16 - Mehmet Çe 
17 - Ahmet Caymaz 
18 - Kemal Ergüer 

19 - Mitat inan 
20 - Mu.atafa Y•yı.c.lı: 

YEDEK AZAi.ARi 
2 ' - Calıit Plltin 
22 -Sami Yengin 

2 3 - Halil Budinli 
24 - Rıdvan Kızdtaa. 
25 - Osman Bahçeli 

21 - Ali Arpecı oil1l 
21 - Halil Çallı 
28 - Behçet Narda 
29 - Mehmet Amal 
30 - lbralüm Doinrl 
31 - )(lzun .Dop 
32 - Hafim Kayalar 
33 - lbnhim Tiirkoilu 
3.f - H..an Apa 
35 - Haki Aruat 
36 - Halil Aytan 
3 7 - Ahmet Candan 
38 - Halil özdoiaa 
39 - Mu.tafa Ertek 
40 - Nejat Evliyazade 

BURNAVA MAHIYESt 
ASIL AZALARI 
f - Etem Pekin 
2 - Emin Tanmcı 
3 - Hakkı Kutlu 
4 - Demir Uzun 

5 - Mehmet Ali Hephizim 

6 - Fahri Tuğu 
7 - Ay .. ITribos 
8 - Ahmet Jyico 

9 - T n-fik Be.et 
1 O - MUhtar Ecemen 

YEDEK AZALARI 
20 - Bayan Hayriye Neaf 
2 1 - [fref Susul 
22 - Salih Tekeli 
23 - Rifat özçalttr 
24-TWinA~ 
2S - AbduDalı Draınah 
26 - KAmil Kerateci 
2 7 - Ahmet ErçeJebl 
28 - Mehmet Ali Deler 
29 -Ali Eney 

PARSA NAHtYF..S1 
AStL AZALAR1 
1 - HtisnO Özin 
2 - HÜHyin ö:zen 
3 - Ali Toprak 
4 - Halil Kandemir 
s - Süleyman cnı~ 
6 - Ali GOnay 
7 - Ha.na Bozdlrik 
8 - Kemal Kökçe 

9 - Muatala Ulu.n 
1 O - Riza Erdoğan 
11 - Muharrem özkn 
12 - Abdarralunu .AJkaa 
13 - Hu.eyin Metin 

YEDEK AZAi.ARi 
1 4 - Hüseyin öı:tUrlt 
1 5 - Hüseyin özt&rk 

16 - Ahmet Ak.gün 
l 7 - Sami Kapan 
18 - Ahmet Atay 
19 - Ahmet Bircan 
20 - Hü.eyin lırkdoğaa 

21 - Mehmet Y oldat 
22 - Hüaeyüı Aykart 
23 - Ahmet Tan 

24 - H. Hütteyin Ek. 
25 - Riza Huyaiı 
26 - Sali1a o...y 

ARMUTLU NAHiYESi 
AStL AZALARI 
1 - Ahmet Eroilu 
2 - Lütfü y alçlft 

3 -Himmi Au. 
4 - İbrahim Vuol 
5 - Lütfü Okçulada 
6 - Veli Ozümci 
8-Ali Aydın 
9 - Salih T eomaa 

9 - Ahmet Hamdi S.. 
1 O - Süleyman Akar 
1 1 - M. Ali Kadıoilu 
12 - Ahmet Tezbafaraa 

YEDEK AZALARI 
13 - Sabri Karamemİf 
f 4 - Etem !tık 
1 S - Osman Uğur 
16 - Mehmet Görece 
17 - Bekir Salt 
18 - Veli Özpehlivan 
19 - M. Ali Gen ez 
20 - Hasan Onbaıı 
2 1 - lbrahim Ortaç 
22 - İbrahim Pehlivan 
2 3 - Niyaz.i Uygur 
24 - Himmet Kostak 

~ilk masalları -- bu meşgu)i;';tin padiplu pek;iyad;;;-- ve divandan •onra huzura kabul - edilece- kın gel-ve §U kıymettar şeyleri temaşa el 1 bi bir yabancı d;ğildir. 
duğunu bal ve tavnndan anlıyordum. ğini haber verdirdi. ı Bundan evvel bu kadar giizel ve bu ka- Padiph vezirin bu ricasına kabul ile 

Sabır v: sükunete boyun__ e~ekl: bera- . ~~:an nihayet bulup padiph odasına c!ar kıymettar mücevher ıörmecliiimi iti- I ona ~ç ay va do verdi. V • Alieddinia .... ............................................... 
Sihirli Limba 

her halıne de acıdım. Munasıp hır hrsat gıttıgı vakıt hademebaşı mezbureyi ala· raf eyle.. annesıne: 
bulm:ık için divanın nihayetine kadar rak huzura götürdü. Alaeddinin annesi Vezir ıaşırıp kalmqta. Padifa}aı _ Ey muhterem kadın. evi • 
bekledim ise de mümkün olamadt. Ni- padişahın kar§ıaına geldiği zaman pad.i· - Ey vezirim. bu kadar kıymetli be- oifuna ıtôyle ki senin hana ~ak.in~ gıt ~~ 
hayet pek yorgun bir halde kalkıp dai- pJı .arda: diye hakkında reyin nedU) Bö1le bir lifini kabul ettim. F k h ~:n t 

. . . . . . a at azı eaoap •• 
resme çekıldı. Ben de kalkıp geldim. - Ey muhterem kadın, birkaç gÜn· ~e~ıy~yl takdı~ eden ~~ ~~tanın des· mazerete binaen kızımı üç aydan evvel 

AJ• - 7 - Y:ann tekrar gideceğim. ihtimal ki oka-• denberi dinıun batladığından nihayeti-ı ti_ azdivac~ layık vdeiil ~d1r> .. Kızımı lkocaya veremem. Bu müddetin hitamın .. 
~lı .. :'ddin o .. . . . . . k d . dar i, olmaz da mülakat için fırsat bulu- ne kadar •enin karşımda durduğunu ııö- boy le hazineler deger bechye w~~e~en 1 da yine buraya gel. o zaman icabı.na ba· 

1' (j "'lın b· gece goz yumup uyumadı.! de lÇen t":ırdi. Bır meydanlık a ar genı~ rum .. S . 'b" b" b bir gence verm~k borcunı desıl midir) k 
il. t- ır & w l p d" • ruyorum. cnı oraya ne gı ı ır ae ep arız. 

l . t;.r~ n evvel olmasını bekliyor· olan salon agzma kadar do muştu. a ı• AlA dd" . • . .. • . • _ Evet padiplum. Bımda balJuruzi 
~11 nden . ae ının annesı ertesı gun yıne sa• getinyor. p c:I' h b • d . 

~ .,.~ıtıl> l_ annesini uyandırdL Kadın ph maballı mah1Usunda yer almış, ve• . . • d d' h h . d k inkar edemem. Hakikaten bu hediyeler a ışa ın u vaa ı üzenne memnUD 
.. ,il.. ·~rl·-d B 1 l . w 1 d , d raya gıttı ıse e pa ı~a ın uzuruna gır· Ka ın, orka korka o~l .. Run kendiru" beklem '-t I wl b" t --..:1:.-
11\ -~\Jhtrı .... 1• ir gün evvel içine zir erı, sag ve so un a oturmU§ıar ı. v ff k I d B ti b" d d'V • • .... sultana lnyık şeylerdir. Fakat efendimiz• eır; e 0 an Oi una ızza .,_.._ .. 
~·ı'"dil, b Cti istif eyledikleri tabağı bir 1 Kadın padişahın tam kar1111na tesa4 I b~e~~ m~:a ~ ol=m~ ı. . ~ sureh e dır· gön erh'ıdidl meseleyi arzetti. Bu dileği den bana üç ay müaaade buyurıGalarını hın ağzından aldığı bu vaadı bildirdi. 

.J "tl'fı 1 ağtaYı 1· . e1··f d b" h ld d d ırıoı mu ea p a gun gıtti ve er e· sultan ı et etmeksizin dinledi. Bunla· . . . . d . 1-! ~' O günden itibaren üç ay uhredip bu 
r '"' ii~ P e ıne alarak cvınden u e en ır ma a e ur u. . . ıstırham edenm. Omıt e erım 1U ..,..um 

......_ A.. ere iken wl d d" 1_· B" b " · · '"t ,_. • h" J • w fasında dıvanda padaoahın kar§ısına te- ra bir cevap ve---eden evvel o m•-dil b "'dd '-d ---• L- 'L. mGddetin hitamında divana girerek pa• 
~ nn .... og u e ı ıuı ır ınnı mu eaıup ış sa ıp erı çagrı· f •• • .... ..... u mu et zarnn a 1AUtaa Dllaun& uun· . 

l'I..... ecıgırn • d d v el" 1 "f d l · d" 1 · H".k"ml · saduf eden yerde durup belcledı. Altın• ile bailı olaralc ~etirdigı·· -yuı· ne oldu- 1 d _LL 1A ... L b" h d' .. _L.ı· d=·-La müracaat eylemek bmuaundak.l ~ ~e iri 0 aray a ognı ıvan· ıyor, ı a e erı ın enıyor. u u en ve· ı .. . . o .- ar aa uana a,.-. ıt e Q"e uuuııım ._..., 
~:e ı' Oradaki nöbetçiler vasıta· riliyordu. Bu hal saatlerce devam etti. c~ ~~ padışah dıv~ndan sonra .od~sıoa ğunu sordu. eder. Bahuau oilum kullan teveccühü· emri söyledi. 

litevt lcabul- • • ·· d 1 Nih d" ah b' h:ıld kal gıttigl zaman Sadrıazamına dedi kl: Bunun üzerine kadın mu"'cevher dolu •· ·· 1---- b" · Al .. .ı.ı,_ -BlTMEO• · ileri • un ıçın muS&11 e a . ayet pa ış yorgun ır e • ı nuzu IUlZanmıı ır ıençtil. uuuin &i· -
~ talcdirn ile beni evlatlığa karak istirahat için odasına çekı1di. - Ka~ günd~r divanda bulundu.ğum tabağı takdim ile lütfen kabul buyurul· 1 ; •J'.WA -- 1 . R il cır OV 1 

~'dın Bar llSrnı Yalvu. 1 Derhal divanın o gün nihayet boldu- esna~a elınde .bır mendile aar~ı. bıroey masını rica eyledikte padişah dünyada Satılık banka bınası ve depoları 
~ ~ •Yın civanna vbıl oldu.. ğunu dellallar ilan etb1er. Kalabalık sa· l oldugu halde hır kadının bekledıgıne dik- emsali bulunmıyan bu kadar mücevheratı 
~ ~İ\t~a11~~ 1calahalrk ile dolu b~ıraydan dağıldı. O gün padi~ahı görebil41kat ettim. Galiba hu benim huzuruma görmekle hayrete düıtü. Bu hediyeyi A/:ıRehir Bankasından: 
~ ~r h• ; ııı olan erbabı mesalih ile mele mümkün olamıyacağını anlıyan ka· girmek ve bazı maruzatta bulunmak için Alaeddinin annesinin elterinden kabul • • Y ~ LL---· le il ... _ L- --L- ll.-1 &-.. 
~o...._ "'erce --=-iJ 1 d d- ıh '-1" _.ı Ev _ L! d" d d 1: ded. k" ikinci Konlonda kiln ·~ .,....., ---P DiZii' lllllllll.IRlln ,,_...., 111 ~-... ,._ trei , --.nu; er daha erJcen• dm da evine Ön U. CK ıyorau. ger yanruu ıvan esnasın a e ere 1 ı: • ...._.._..._ _...._ Jft 25, rr -L !LI 

IJ'tieler d' 0 d d • . • _ ,_ ı · l. • dil x:-: d" Ah L d kı •· L .... ft UIUCUtm' ....... •• nmnaraa eT Ye iKi dtlllEIGlnlDI t' 1 en._ı__ ~ rvanm açllması· ra an av etme ıntizar etmel'te o an yıne ge ırse onu yanına çagır e5'"1 ın· - ne &.a ar ymettar, ne ıua· li?• -a..l.L.. ....._._ _1...1... .. _., 1..• _.., k hıllrfil'l-ol...W 
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-31- Nakleden: Faik ,Şemsettin 

Kocam Üzerinde nüfuzum azdır 
Unutmayınız 

barıştırmak 
ki Kardinal dö Rohanı Kraliçe 

icabıd1r 
ile 

bizim de menfaat1mız 

Bir gençlik hatır asıl 

••'' r ..... R .. A:"ö"v" o 
: ,,,,ıı 

••••••••••••••••••••••••••••• 

ANKARA RADYOSU: 
Öğle neoriyatı: 

Saat 1 3. 00 te Alaturka plal< 
13.15 te haberler, 14.00 tek• 

Acayip bir rastgeli§ti bu. Bir zamanki zifesinl ifadan dönüyonım. Eğer canım neıriyatı ve son. 

mektep arkadaşları Münilıli Kristiyan ı •ıkmazsa, sana küçük bir hiklye anlata-
Akf.am nefTiyatı: Bendfeldle, Viyanalı Han. Oberhavzın, yun. Belki de bugünün anlayışına göre 

senel..-ce sonra lnııbrukdan geçerken bir parça eski moda bir hiklyedir ama.. 18, 30-19 · 15 plakla dan~' 
karşılaşmaları. Her ikisi de başlı başına İki eski arkadaş, sigaralarını tazeledi- 19· 15•20.00 türle musikiııi v• zı 1' 
iş, güç sahibi, hür ve her il<isl de iyi va- !er.Kadehlerini tekrar doldurdular, otur- !arı (Makbule Çakar), 20.00·Z~ 
ziyette. İkisinin de yaşları erkek için en dukları rahat klüp koltuklarına keyifil arapça neıriyat ve oaat ayarı. 1 

· T kr bul ı Uz · keyifil" yasl-~dılar. 15 haberler, 20.15-21.00 in« 
müsaıt yaş. e ar uşma arı erme ~·· 5 ş.ı 

rdikl ık d "ildi v· '-'b !ar ahali . d Tahoin Karakuı. 21.00-2 l .1 g&te · eri sevinç, yapmac eg , - ıyananın .ıu ar m esın en 01 

b kr bul · b' -1..- ··t d ~-• b rd ·imli" kil ük kah lan, 21. 15-22.00 otüdyo .alon u te ar ıışma gününiı, ır ...-.am o e e """' e yu u> ıs ç ve h , 
·ı · · il d kıllı 'd •· ka bul rd B kah "k k d klı 22.00-22.15 haberler ve av eg entisı e1 a am a tesı etmegı - unuyo u. u vecı o a ar sa 

22. l 5 yarınki program ve ooıı. 
rarlaştırdılar. ikisin.in de ayni otele in· bir vaziyetteydi ki, ihtimfil önünden ge-
miş oldukları anlaşıldı ve saat 8 de ye- çenlerden çok kişin.in gözlerine ilişmez
mek salonunda buluşmak üzere sözleş- di bile.. Buzlu camlı, ter temiz, beyaz 
tiler. tülbend perdeli ve koyu kahve rengi 

ISTANBUL RADYOSU: 

Böyle bir mü,..vereye madam dö La- YiNE TEHDiT oöyledi: Yemekten sonra otelin holündeki, için- boyalı bir kapıdan girildi mi, kahveye 
,.,otun nasıl müsaade ettiği belli değildir. Madam dö Lamot, Lorenzanın yüzü- - Prensin düoündüğü ıey, tam iten· de onların çatır çatır yandığı büyük şö- ayak basılırdı. Burada bilhassa nefis 

Saat 18. 30 da danı musiki>i 1 

19.00 da spor müaahabeleri: W 
tarafından, 19. 00 da karııık 
(plik), 19.55 te borsa haberle.> 
de aaat ayarı, Niha1 Asım ve at~' 
tarafından türk muıikiai ve halk I' 
20.40 ta ajanı haberleri, 20.47 ıJı 

Fakat, müllkatın olacağını kendine mah- ne ve gözlerinin içine dikkatle baktı: diııine layık bir harekettir; budan çok is· minenin önünde kahve, likör ve seçme I kahve ve bilhassa leziz çikolata hazırla-
.... vaoıtalarla haber aldığı ve Kağliyoot- - Güzel bayan .. dedi. Çok eyi bilir- tifade edilecektir. Bu hareket oayesinde sigaralar içe içe, oturuyorlardı. Dışarda nırdı. Her ikisi de tepsiye gösterişli, sils
royu kendi arzuıu dahilinde ıöz söyle- ıiniz ki benim menafiime hizmet mec- şişaalı bir kraliçenin en yüksek teveccü- hava berbattı. Bir kar fırtınası sokakla- ]ü püslü yerleştirilmiş olarak masa lis-
meğe razı ettiği ele muhakkaktır 1. buriyetindeainiz !. hü kazanılacak, ve Kardinal dö Roban rın altını üstüne getirerek kah şarkı söy- tüne konuldu mu hemen daima burada 

LORENZANIN ACZiYLE Bu, sarih bir taarruz idi, bunun ne de- da Fransanın en parlak yıldızlan araoına !etmek, kfilı inletmek suretiyle şöminede oyalanan gençlik, bunları iştahla, neşey-
Fakat, teYtan kadın, Kailiyootroya mek olduğunu anlıyan Lorenza, gözleri- karıpcaktırl tesir deniyordu; kah öyle, kaJı böyle, le ele alırdı tabü; çünkü buraya 

doğrudan dofruya müracaat etmedi. ni indirdi, ve: Kardinal dö Rohanın en ıon tered- keyfine göre! gelip giden delikanlılardan çoğu için 
Bu it için Lorenzanın tavuautunu daha - Biliyorum bayan, biliyorum! Fa- dütleri de bu oözler ile kalktı! Senelerce sonra bulıışmayı müteakip kahvaltı, aynı zamanda öğle ve ak-
mühim ve faydalı buldu. MalGrn olduğu kat hüanü niyetime he" zaman için ina- Bu, Kağ]iyootronun yeni bir muvaffa- ilk safuada duydukları yabancılığı çar- şam yemeği, demekti. Kahvede yeter 
llzere Madam dö Lamot, Lorenzanm bir nabiliroiniz 1 •• dedi. kıyeti demekti. Herif, Kardinalin kendi- çabuk silip atmışlardı, şimdi, müşterek derecede gazete ve mecmua vardı. Ya-
delikanlı ile aeviftiğini biliyordu. Bu ae- - Bu akıam vukua gelecek müla- sini ne için davet ettiğini, odaya girer mektep zamanının ileri hamle ve zorla- zın modem olınıyan beyaz saksılar içer
beple Kailiyootronun karıoını bir kukla katın neticeaiyle allkam çok büyüktür. girmez söylemit idi 1 ma devrelerine ait hatıraları canlandın- sinde moda sayılan çiçekler açardı. Fa-

Riza Doğrul tarafından arapç' . 
2 1. 00 de saat ayarı, orkestro, Z I· 
Rifat ve arkadaıları tarafından t< 
sikioi ve halk ,..rkıları, 22. l O d• 
tin Sadak: Viyolonsel konseri, 
refakatiyle 22.50 de son haberler 
teıi günün programı, 23.00 te 11•

1 

lıtik.lil martı. son. 
~~~~~~~~~--. 

aibi kullanabiliyordu. Bu it için ele Lo- Bu neticeyi hana sabah erkenden bildi- Kardinal, Kağliyoıtroya çok tetekkür yorlardı. Şarap kadehleri biribirl arkası kat asla solmuş bir yaprak veya kuru- ce şaşıran, kovalanan, artık ne 1 
renzayı iatediii ııibi kullanabilecekti! rebilecek misiniz> ettikten •onra giderken de bir hatıra ol- sıra boşaltılıyordu. Birbirlerine parıl pa- mıış bir çiçek sarkmazdı. Şefkatli bir el ğını .lı:estiremiyen bir insanın ' 

K.ntea dö Lamot, bir sabah erkenden - Eğer öğrenebilirsem .. Pek tabii!. malt üzere kıymetli ve altın bir tabaka rıl gözlerle bakıyorlardı; ve birbirlerini onları gözetir, onlarla uğraşırdı. Sonra sıydı. 
n Kağliyoatronun bir araba ile kırlara - Bunu sabahleyin öğrenmit olma- verdi. Paraya, altın ve hediyeye karıı hlç değişmemiş gibi buluyorlardı, Adeta! yazın kapı ardına kadar açık durur, ne- Hu!Asası, delikanlı korku i 
~ıkbğı bir urada Senklotta.lı:i konaia gel· nız mutlaka lazımdır 1 mukavemeti pek az olan ,..rlatan adam, - Güneşte ne kadar da yanm~ın, fıs kahve kokıısu !çerden dışarıya yayı- bocalariken, yardım için baba5iJ' 
.ı~ ve Lorenzaya: - Pekala, öğreneceğim 1 bu kıymetli hediyeyi hemen cebine İn· Kristiyan! lırdı. Kışın da bu kahvecik, sıcak ve Ade- İ8§8D blı- p1ısa baş vurmuş, jı/. 

- Sevgili Madam 1 dedi. Bu ak,..m, - Pekila. Yann sabah saat sekizde dirdi. - Evet.. İsviçre güneşi yaptı bu işi.. ta insana kendi evi gibi gelir, sevimli bir şahıs, kendisile makul ve doM 
size evvelce bahsettiğim ve hepimizin buradan geçeceğim. Eğer kocanız Kar- Ertesi sabah, içinde kırmızı karanfil- İsviçre karı .. Can sıkıcı bir grip dolayı- yer olurdu. Kocaman, kapkara, bir soba, şacağı, kendisini koruyacağı y~ 
ııavetini hazırlıyacak olan btıyük oyun dinale İstediğim teyi kabul ettirmiı iae, ler bulunan Çin vazoaunu, mahut pen- siyle hekimim beni oraya gönderdi. Ma- hararetini ı..raf edercesine harcardı; cam- hal üniversite rektörüne yollaııD'" 
eynıyaealttır. Bu ak,..m, yahut yann ko- ıu pençereye bu çiçek vazoıunu koya- çerenin kenarına kondu!. ]oyaya gidip, yer yilzi.inün bu teshir edici !arda buz parçalan pırıl pırıl çiçeklen- tuğu onun yanında alıp bu malı 
canı Kardinal dö Rohan tarahndan da- cakomız 1 - l 9 - parça.sına karşı ötedenl:ıerl deyduğwn dikçe soba kız.ar, kapkara gö~Uşlü dış insan hakkında şiddetli, hatta cJ 
vet edileulttir. Kocanızın bu d&veti ka- Konteı dö Lamot bunları söylerken, KRAUÇE TARAFINDAN hasreti giderdim. Segan1lni yollarında ciheti koyu kırrnızılaştmlırdı. Bütün mt sözler savurarak, ate~ püs~ 
bul etmesi Jhımdırl içinde bir demet kırmızı karanfil bulu- Bütün macerapereıtler gibi, konteo dolaştım ve bir ressam olınak saadetini, bunlara rağmen bu kahveclğin başlıca Tart cezasının tehdidi başgöslt' 

Lorenza teeuürle: nan Çin vazoıunu göoterdi. dö Lamot ta tamamiyle paraaız olmasına bir kere daha hissettim, Ski ile yalnız tipi ve çekici kuvveti, başgarson Martin Sadece bu tehlike değil, aynı # 
- Madam, dedi. Siz beni koeam üze- Lorenza: rağmen, büyük emeller pOfinde dolaıır, başıma yaptığım turlarda bitmez, tU- Tsornlgdi. Kendisi, sadece Martin diye kendisi hakkında dostça di41UP' 

rinde nafiz bir kadın aanıyorounuz. Hal- - Pekala 1 dedi. Bu çiçek demeti ya- çok paraya bağlı itlere bat vururdu. kenmez resim mevzuu edindim. İçim, çağrılırdı. Martin, bu kahvenin ruhu sandığı adamın himayeden inıliP 
buki bu zannınız çok yanlı,tır. Kağli- nn sabah penreye konacaktır. Eğer Kaii· Senjil ıokağında büyiik bir konakta otu· beni gerisin geri işime sevk ve tahrik mesabesindeydi. O , genç müşterilerin- likanlıyı 0 derece kedere uğrat# 
yootro, ıağlam iradeli bir adamdır; her liyoıtro ıözlerimi dinlemozoe, pençerede rurdu. Konağın genit ovalarında vakıa ediyor, yine! den her birini tanırdı. Onların zevklerini yeryüzündeki işini bitirmek, kel>& 
hangi bir teoir ve nüfuza kapılmaz, 0 , hiç birıey bulurunıyacaktır 1 fazla mobilye yoktu. Fakat çok eoki ha· - O halde demek lıAli resim sana tile de bilirdi. Aynı zamanda o, üzüntülerini sine kıymak istiyordu.. , 
yalnız yukarıdan gelen ve bizce meçhul Madam dö Lamot, bir defa daha Lo- !darla ıüıılü idi. Odaların hemen hep- büyülenmiş varlıksın, ha! Ta talebelik zaruretini de. Hayatın bütün ilcalarına - Ya Martin? Martin ne yaptı' 
bulunan bir nüfuza bağlıdır! renzayı arzu ve emeline göre harekete oinde de Türenlerin, Turvijlerin, büotleri zamanında olduğu gibi aynı heyecan, göre bir akıl öğretendi. Hiçbir zaman - Evet, Martin ne yaptı? Ma#• 

Kontea dö Lamot ta böyle sözlerle zorlamıı ve bunda muvaffak olmuıtu. mevcuttu . aynı atılganlık! yüksUnınez, umursamazlık etmezdi. Mar- törle görüşmek üzere yola çıktı. il' 
kararından vazgeçecek kadın değildi. KARDiNALiN DAVETi Bu salonların müdavimleri hüviyetle- - Ya sen, Hana? Ya sen nereden ge- tin, gençliği severdi ve en hAd fellket sit insanın munis, kalbe hulıll ~ 
Bunmı için: Aynı günün saat 1 l ine doğru Kağli- rl ve sicilleri ıüpheli kontlar, açıkta ce- liyor veya nereye gidiyorsun? zamanlarında kaç defa kurtarıcısı ol- sözleri delikanlıyı miidafaa yollıl 1 

- Rica ederim, aöylediiimi yapınız! yootronun konağının aiiır kapdarı açdclı. neraller, uata kumarba.zlar idi. Bunlar - Ben, aziz dost, bir tedfin merasl- muştu onun.. fakat sözlerinin isabetine kan••1 , 

diye ısrar etti. Kağliyostro gibi ıizi çd- Ve Kağ]iyostro, ya kendi arzuaiyle, ya- arasında kont dö Şen ve bir de bay Lot minden geliyorum. Günün birinde, hiç te mutat olınıyan tici, ilzam ve ikna edici tarz, ihnıJ 
dırasiye ıeven bir adamın, sizin sözü- hut ta kar111nın teıviki ile ve bir araba adlı bir adam vardı. Bu adam, yiibek ~ Affet.. Böyle bir §ey hiç de gelme- bir saatte kapı hızla açıldı. Defterlerini kinde kendi gençlik zamanının iV 
nlizden dıtarı çıkacağına ben ölsem bile, içinde olduğu halde Kardinalin konaiına itler gördüğünü iddia ettiği halde, haki- ml§tl aklıma .. &ef ettim doğrusu.. koltuğunun altına sıkıştırmış bir haylaz ve zaruretini hatırlatan tesir bır,.) 
inanmam 1 Siz kocanızın dlveti kabul et- hareket etti. katte ev aahibinin husuıl katibi idi ı Ala- Hans Oberhavzın gözlerinde iyilik içeriye aaldırdı. Martin, delikanlıyı hay- diişi.inceye daldı, neticede de reltl' 
meıini temin edeceksiniz. Cörüıülecek Çok sadık oda hizmetçileri rehberliği cakldarı savmak veya uyuıturmak, bir tezahürü olan bir gü)Umsey~ bellriyor- retle selAmladı. Pek miyop olan Martin, llyemetle hareketi tercih etti. 
meoele de kendi menafiine uygundur. ile Kardinalin nezdine alındı. sUrü hizmetkarlarm iılerini kontrol et· du: parlıyan gözlük camlan arkasından araş- - E peki, ya senin bahsettiğİll 

- Naad meaele> Eğer kendiaine bir Kağliyoatro, nüfuz ve teoirini artırmak mek te bu adamın vazif.eai idi. - Ben bugün bir, diyelim, dostluk va- tıran bakışlarla geleni süzdü. Delikanlı, merasimi? 

ııeyler ıöyliyebilecek olursam, bu me· için elbiseye çok ehemmiyet verirdi. Bu Konakta bir de cKoco vardL Bu ko- yeis lçersinde başını elleri arasına ala- Doğup büyüdüğü köyde bun.!JP 
ıeleyi de izah edecek vaziyette bulun· defa da baıtan ha,. Y"fil bir elbiııe gey- canın Madam dö Lamot üzerinde zet· büyük olacaiiı aıikardır 1 rak, iimit.shliğini belli eden hıçkırıklarla gün evvel gözlerini büsbütün Jıll 
maltlığım lizımdırl. mit ve bu elbisenin kenarları altın kor- rece nüfuzu yoktu. Hatta herkeo möoyö Bu akıam, konağın belli batlı doıtlan bütün vücudu sıtma nöbetine tutulmuş ihtiyar doksanlık Martinin tedfill 

Lorenzanın bu arzusu çok yerinde idi. delilı ve düğıneleri de altın idi. dö Lamotun hayatta olmadığını sanır- biraz eğlendikten sonra dağılddar, d,Ee- gibi sarsıntı geçiriyordu. Martin, uzun simiydi. Ve kendisine her §l'y! ~ 
Bunun için madam dö Lamot: Kağliyostro kardinalin nezdine girdiği lardı. Halbuki kont hayatta ve zevçlik ten oyunda bet. on altın kaybetrniı 11U· uzadıya soruşturmadan bir filcan koyu olan talebe de .. O .. Bendim işte! ! 

- Kardinalın kraliçenin aamiml doot· vakıt, adet veçhile oelamladı. Kardina· haklarını iddiada devam etmekte idil. zel Viyet gÜnÜn 9arkılannı, madam dö kahve ve bir kadeh te konyak getirip, - Ne iyi ettin de anlattın buıı11 

lan araoına girmeoi meaeleoi mevzuu- lin de selamını görmemiı gibi ve doğru- Konakta bir de Retö de Niyet vardL Lamotun kitara ile iftirakiyle okumuıtu. delikanlıyı her ildsini de içmeğe zorladı. Hans! Evet, bugiinün gençleriııd' 
lıahatir. Kardinal dö Rohanı kraliçe ile ca ortadaki masanın yanına yiirüdü. Sabık bir jandarma olan bu zat, yakıııklı Bayan dö Lamot penbe ipekten, kafi Masanın üstünde asabt hareketlerle ğunun da böyle bir Martine ihtİY 
banttırmak, -dootu olduğumuz için- bi- Bu maıa üzerinde, kendi talebi üzere güzel, eyi ıöz ıöyler, her biri baıka bir derecede dekolte bir tuvalet geymiıtil kımıldanan elleri ve avuçlar arasında var, muhakkak .. Hele bugün, JcıS 
ııim de menafiimiz icabıdır 1 Sizin koca- bir mangal dolusu ateı, bir miktar yağ- kıymet ifade eden bir çok huaU1iyetlere Bu tuvalete ve gecenin eğlencelerinin karmakarl§ık olınıış saçları tekrar tek- bir hayat mücadelesinin, bütün ı> 
mzı bu iti mülayim ve muvafık görmeğe mur suyu ve bir altın tas vardı. malik bir adamdı. Güzel ıiir okur, ko- tertip tekline göre, bu akf"[n için büyük rar okşadı, kederli genci saklnleştirmeğe ile ezici devresinde .... 
ikna edeceğinize de ıimdiden eminimi Bunların tamam olduğunu gören ıihir· medi Franaez artiotlerini mükemmel OU· hldiae ve meaeleler var demekti. Ve bu çalıştı. Etrafındaki silk(ln ve Martin.in İki dost ayrıldıkları zaman g~ 
dedi. baz ve farla tan herif cebinden mahiyeti rette taklit eder; ve ... her hangi bir ya- ak,..m konakta üç suç ortağı bulunuyor- nUvazi§k!r yakınlığı genç adamın ayak- rısını geçmişti, her ikisi de, 1« 

- Pekal&.. Elimden geleni yapaca- meçhul bir madde çıkardı. Bu maddeyi zıyı aolından ayqt edilmiyecek ,e.lı:ilde du. Konteo dö Lamot, Retö dö Viyet ve lanmı§ sinirlerini yatıştırdı. Ve ondan için hiçbir inkisarı mucip olınl~• 
iım. Fakat yine tekrar ederim ki, kocam ateı üzerinde eritti. Sonra uzaklardan taklit edebilirdi ki, böyle bir adamın ma- Kontesin huouol katibi! sonra, Martin, delikanlının bütün baht- birlil<te geçirilen akşamdan rot 
".:rinde nüluzum çok azdır! ge]iyonnuı gibi esr~ bir ıeole ıunlan dam dö Lamo( nezdinde itibarının pek = -BiTMEDi- sızlığını Hğrendi. Bu bir kab_ahat işleyin- halde a~rıldılar. // 
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w -ve esrar romanı Demir Maske Tarihi macera Fransa tarihinin 

kördüğüm noktası 
~ 

Bu saray kafileoi bir kaaırga rı'bi hızla 18fan tehlikeden bir in evvel kaçalım. 
aaklandıkları yerin önünden geçerken iç- Miatufle yine: 
Jerinden yılan ıalığı gibi öten bir oesİn - lmk&n.rz.. 
,öyle haykırdığı duyuldu: Dedi ve bu sefer eli ile arka yolu keo-

- lote araba.. Önümüzde gidiyor... mit olan bir ıüvari grubunu gösterdi. 
Onlar .. Yakaladık demek.. ' Hakikaten bir k11ım oililııörler rical 

Ba~ını biraz ileri uzatan Jvon bu f1eei battJnı keamek. ve Parise dönüt imkA.nını 
n sahibini tanıdı. ortadan kaldırmak İçin yolu kemnİf)er· 

Dişleri araoında hiddetle mırıldandı. di. 
· - Gniafon ı.. F aribol yumruklarını sıkarak etrafına 

Süvari takımına kumanda eden zabit bakındL 
te: 

- Haydi.. Hayvanları biraz daha 
mahmuzlayın.. Yakaladık .. 

Emrini verdi. 

Bunu duyan Faribol hafif bir seole: 
- Kuyruğun kopsun z.abit efendi. •• 

dedi. O kadar kolay yakalanır takımdan 
değiliz .. Hey .. Miatufle .. Çabuk hayvan
lanmızı getir .. Hemen athyalım .. 

Mistufle sarfettiii bütün gayrete rağ .. 
men artık ayakta duramıyacak. hale gel

miş ve sendeliyen Jvonu göstererek: 

- Jmkinsız, patron .. dedi. 
Mistuflenin bakışını anlıyan 1von der· 

lıal kendini toplamağa çalıştı. 

- Hayır .• Hayır dedi. İcap ederse 

Vaziyet hakikaten çok nazikti. 

Yolun uğı, ıolu ve önU muhafız aı
kerler tarahndan kapatılmııtı. Onların 

oayıoı kdınç elde bir çarpıtmayı hatıra 
getirmiyecek kadar çoktu.. Kaçmalı: lô.
z.ım.dL. Fakat nereden) Arkaları, Bi
yevr gölüne kadar inen ıarp, elik biı yo

ku9tu. Gölün öte tarafı tarlalar.. iç içe 
girmit birçok ve karııık yollar vardı. 

Bu yollarla Senmarıel mahalleoine kadar 
gidilebilir. Senmarael kapıoından Pariııe 

girilebilirdi. Tek kurtul\IŞ çareoi bu ci· 
bette idi. O da çabuk olmak prtiyle .. 

Faribol bu projeyi birkaç kelime il~ 

arkadaşlarına anlattıktan sonra: 

- Haydin yola .. 

Nakleden 
Kemaleddin ,Şükrü Orbay 

Monsenyör Lu~ itirazlarını dinlemiye·ı Faribol: 
rek lvonu kucağına aldı. Miatufle ile be- - Kuyruğun kopıun .• Şimdi ne yapa-
raber yola düzüldü. caju) 

iki elinde birer tabanca bulunan Fa- Dedi. Miatufle etrafına balwıdıktan 
ribol da arkadan ıeliyordu. 

Gölün kenarına geldiği zaman bura
dan Senmanel kapısına doğru ııiden YO• 

lun tenha olduğunu gördüler. 

Yola saptılar. Önlerine bir ıokak gel
di. 

Sokağa aapmak üzere iken durdular. 
Sokaiın öte tarafınm muhafızlar tarafın
dan kuıatddıiını gönnüılerdi. 

Geri döndüler. Baıka bir ıokağa oap
lllar .• , 

Aksilik olacak .. Bu ıokak ta çıkmazdı. 
Epey gittikten ıonra bunun farkına 

varddar. 
Geri döndükleri zaman iae sokağın 

başından kendi Üzerlerine doğru dört 
ailahşörün geldiğini gördüler. 

aonra oracıkta bulunan yüksek bir bah
çe duvannı gö.terdi. 

Kapıdan bu bahçexe ııirelim .. de· 
di. 

Sonra> 

- Sonraaı bu heriflerden kolay kur
tulmanın çaresi orada .. 

Bahçeye de girerlerıe ... 

- Giremezler.. Cirmeğe valtıtları ol-
maz .. 

Münaka§&nın veya izahat almanın ıı-

rall değildi. ~ 

Yüksek duvarlı bahçenin açık kap11ın· 
dan içeri girdiler. 

Fakat onların bahçeye giriflerini mu
hafızlar görmü~ler, bir zafer ıeoi yiikselt
mitlerdi. 

Ve bahçenin kapıoına doğru koımafa 
baılamqlardL 

Tam yiikaek duvarın altından s eçi.yor· 
lardı ki birden beklenmedik bir h&diae 
oldu. 

Bir .. zelzele oluyormuı gibi aanddL 
Koca ve yüksek d uvar büyük bir ııü· 

rültü ile muhafızlann llzerine yıkıldı. 
Dördünü de ezdi .. 
Faribol: 

-· - Haydi.. Kaçalun .. 
Diye aeolendi. 
Yıkık duvarın üatlinden afllrak bu ..,. 

fer baıka iotikameti tuttular. 

önlerindeki yol bir yokuıtu. 
Ay bulutlar arasına girdiği için karan• 

!ık çok koyulqmı9tı. 
önlerini güç hal ile görmekte idiler. 
Çıktıkları yokuı sur duvarı gibi kalın 

ve çok yükaek bir duvara müntehi oldu. 
Bu duvar .. Bu yokuıu kateden baıka 

bir yol üzerinde bulunuyordu. 
Bu yolun iki tarafı da oililıtörler ta· 

rafından tutulmuştu. Arkadan .• bu yoku
ıun altından iııe takip eden muhafızlann 
aeoleri geliyordu. 

nilebilir. 
Miatufle, önlerine çıkan blJJI ; 

ümitıizce bakarak ı I 
- Galiba bir manaatır b~ 

duvarı.. dedi. Bunu deminki du~' 
deviremem .. 

Faribol da: , 
- Kuyruğu kopsun.. ded~ fi~ 

artık tamamen yandık.. K urıulut · 
Sözünü bitiremedi. 

Sendeledi .. 
Yere kapandı .. 

Duvar dibinden giderlerken ~ . 
ta önünü görememif ve •Y•iı 1'i1 
çarparak yüzükoyun düımüt!Ü· ~ 

Elleri ile yeri yoklayınca ağzıı10' 
ıevinç sayhası çıktı. . Jl 

- Merdiven .. diye ıöylendı. 
bir merdiven ayağı var.. . Jı 

Eğilip baktılar ve filhakika bıf ~ 
üç hasamakh bir merdivenin d 0 "' (111 

noktasında mevcut bir kapıya de.1' 

nı gördüler. . (ı 
-Mistufle haydi, göreyiın ıen•~, 

ter kendini.. Bu kap1y1 aç .. kır·· 

parsan yap .. 

ıse 1 t b~ni 11ıhn ~~~rint": ha.VlRr 1t"!',.,. F J...-,,• ~-"\.\ 
k etme \um için zevce\ıge tahbırn.. 

CTP. " • 



YEN! ASl1'. -• ------··=::z 

Uzüıiı fia ·stisna se eşya 
fıat e d ğ. yoktur •• o 

e 
Şch" • ---" ~-- .. b k. 4"0 l &atılın ve ıanayı vannuı ırnuır ve mute "·ı ::> çuva ınaı 1937 mahsulünden g~çen ıreTıMıin purbuğday A'rtadolu ~'Wlluşak 4.875 

2 
uı>h.Ur.tı mzİyeniD da vad ·ol n.Jc ve heyeti utn.umiyeırinin tarihine kadar ise borpada 69)23 ÇU\.'al ı I3uğdRy ekstra 5.25 

I /27-9-938 tarlhlenziiza a.-.ıL:t -..'le ·-" 3,25 lko.,...• üzerinden satıldırı bor0
• a n•ş- h ı·r · · l l"' " :r... IOn • • ~"L. ~ ~, ·- JJ ·-... I s1Jm ., ,, ~ mu tc ı ıncır satı rnış o augunu oorğa- Arpa yer1i 3. 5 O 

L ~ ,.,.;.,aanaan ana ıcıtır. ı · · -•·- _.r '-- d ~klunaa •y .. nın o zamaıuı ııeşrıy-....a oı..u.cn .ı.:a.y e- Arpa Anadolu beyaz 3.50 
led•v, ilJona ~ f!:Y• F ASlJl. YE: debiliriz. Arpa Anadolu C:3ğır ..ı· 1~ pıyasa ~eri balık:mda Son ihaftaya ait borııa neşriyatındıın Şu halele ild senenin a;ı.-rri 'ıniiddeti BaklR hazır ~:!~5 

altadazll dan edin~ itl nnl:ışıUlığma göre haftalık faımlye. satıtı zarfındnli r.atış yekununda bu~sene ~- 1 
Yulaf 3.875 

ve lbu mey L. boı:ıaruızm kilosu 8.5 :kunıştıı.n 263 çuvaldır. çen ı1ene lehine olarak 4000 çuvala ya- Burçak 
taı:ihlt:rıclc Ler gün ettJğİ yeV~ Fasulye işleri şimdilik dahili ihtiyaÇlar kın bir noksanlık vardır. Akdarı 3

·
50 

5.50 
5.25 
3.625 
3.625 
3.50 
3.875 
3.875 
4.00 
3.25 
3.75 . dı- ibçin yapılmnktndır.1 Piyasamıza henüz Son haftayı teşkil eden tarihfer; · ae ~:~~ 

orus ve ire nevi erden eyi ve fevka1a- borsada ı>atılan incir mikdariyle fiaıtleri-
cina, 6.0-0 8.00 
ed' de mallar gelmemiş olduğundan işler ni giindelik itibariyle aşağı4a töeteny-o-- 6.00 6.25 
Ci 'Yo : ~i ana mallanna münhasır kalmakta ruz : Fasulya 8.50 9.00 
M nsj miktarı kabı az çok ve borsa haricinde yapılan muameleler- Satlf t f'thi Sattl;!t Ciindeltk .fiat Böğriike beyaz 9.00 9.25 
.Buğday 6735çuval 4,625 5,375 ele 'faitlerin 9 kuruşa kadar ol<l •ğu anla- çuval Az Çok 'susam n \S.50 16.50 

~ arpa 5229 > 3.567 3,60 şılmaktadır. Piyasa bucrün için istekli- 21 - 9 - 936 3393 7.00 ~ 6.0'0 Haşhaş 11.00 15.00 
: baklaJl.35 > 3.95 3.97S ~İT. 22-9-938 '2527 1-.3~ 1 >:~oıkalmkep }.75 3.75 

tlan 508 > 5.00 7.50 NOHUT~ 23 .. 9 - 938 1213 ~.10~ '16.0'0 1tnco kepek 3.75 ~.75 
~ akdan 587 > 3.25 3,.;ı5 Son hafta içinde borsada satılan na- 24 - 9 - 938 1837 :'/. O 16.00 Pamuk yer!!' zıf 33.50 33.50 
t,;ı•ulye 263 > 8.50 3.2S but miktarının 225 çuvaldan ibaret Ol- 26 - 9 - 938 250 8.eb 11.00 1 Pamuk ~rli v:ıdeli 34.00 34.00 
Y ~ 225 > 6, 125'. 6.25 duğu ve kilosunun 6, 125-6.25 kuruş 2 7 - 9 • 938 6376 7.00 · 16.00' Pamuk ali°ala hazır 39. 75 39. 75 

ulat 28 > 3,875 3,875 arasında atıldığı anlaşılmıştır. Yekun 15596 • ·; 1 Akala 11adeli 39. 75 40.00 
~ J 7 > 16.50 16.50 Geçen hafta da yine aynı fiatlerle bir •tncn fiatlerinin ynya'!ıa açıf~Cian bu-ı Pamuk çekirdeği· 3.00 3.00 
~·Parnuk !47" balya 54.00 40.50 miktar rnal satılmış ve geçen senenin bu :;üne kadar bu ene takip elttlği seviyel UMUMi PiYASA VAZiYETi : 

· Çekirdeği 330 ton S.00 3.625 haftasmda 5,375-7,5 kuruş arasında fiat- ayni olup geçen seneye nisbAUe Cle tıı\. Zeh-alr ve hubtıbat ite kuru yemiş pi-
~· Palamut 974 kental320.00 460.00 lerle 584 çuval nohut muamelesi cere- ha elveri~li bulunmaktadır. İ ya'lalannda Lu sene sair senelere nisbet-

incir i'letme işlerine araret e cıevam ıu a a şayan ır va-M~ı B. içi 618 kilo 106.00 106.00 yan ettiği o haftaya ait borsa bülteninde · • h ' lı '~ ' le f cvkalade addo"--nın gv ' b
0 

1S51'>.t.. -ı O 00 ..,.örülmücriitT. ı k • 7u '!s'"'"..... 7. O 18. e .. - edilmekte ve öabi1den irsalatın munta- ı;Uyet yo tur. Ban mahııül rekoltelerinin 
DA y: 1ohut işleri kısmen ihracat için yapıl- zamen icra edilmelCte olması' !hasebiyle azlık veya fazlalığı ve talebin k\ıvvet ve-

~ r d ...:ıd v • tı· 6735 --1 maktadır. istihbaratımıza nazaran son • 
1 ~ ' f. ti' k d f• 1 • d b 1 a sam ıgı ışare 1 .,........ piyasada ~işkinlik hasıl olmad~ ından fi- ya za _1:'~ • a11ısm a eşya • .. t _~nn .e a-. 

"-~-"n n • ·ı·b ·...:ı ... mikt hafta Jrindc 5 00 ton kadar ııohut ihraç .... d kl kl ... ~ t ·J - fi l R~ evı ı ı anyıe ııa~ ar ve ., atlerde kuvvetli bir istikr~r tc:ü~edc ...... egışı ı .... va sa ~a - uzum at ~n 
't..ı eri §U suretle ta.'lnif ol\INl'luştur: edalm· tir. Fiatler şimdilik 6-6.25 kuruş edilmektedir. • 1 muııtesna ~ mtkdıuı goze çarpacak nıs-
''I~ Çuval az "'OE arasında bulunmakta i!!e de talebin fazla 1 b tt d v·ıd· S "" Şimdiye kadar vadeli olarak: mual'Y\e- e e egı ır. '-;rt > 1466 5.00 5.125 olmast k.ar .. ıaında piynsanm kuvvetli iler- a '• Bu müna•nbetl ı.~ ~ ~-' t k r " le gören 1000 - 1500 çuval mik annda "" e \llllumı VilZıye no -

urn, .. ~k mallar 5 ... '69 4.625 5.375 lemeler göstereceği kuvvetle ümit edi· ·' tasından p·ya•• n l I k t ı·ı_ı., -'i" incir hurtlasının beş kuruş liatle satıldı-1 1 00 onna o ara e aıır>.KJ 
Y ckun 67.35 liyor. ğına göre hurda fia'tleri de bu~n için Ye kabul edilmektedir. 
iki senenin aynı haftalanna ait fiat YULAF : müsait telakki ediliyor. Piyasa 'vaziyeti 1 ABDI SOKULLU 

Vaziyetinde --en sena lehine olarak ol- Yulaf muameleleri kuvvetsiz ve yerli 
1 

d .. ~,, umumi noktadan normalin fevK.inde gö .. 
ukça fark mevcuttur. Bu farla tevlit ihtiyaçlar için yapılmaktac!ır. ihracat için rülm'ekt~dir. 
~~sebep bu seneki rekoltenin dolgun- mal mübnyaa edilmedi\:>indcn fiatlerin 
~ atfedilmektedir. ,. bugünkü vnziyctini :ro,uhafa:ıa edeceii 

d .. .P~~ıza lilzumundan çok fazla mal anl lıyor, 
ok\lldüğünden ve ı;m,vrudat· günden SUS~M : . 
~ne fazlal tığından buğday fiatleri ted- Susam üzerine geçen ruuta eöcterilen 

969 tnhi r 7 
7 75 

10 

7 2' 
10 
12 

tı:MIR CIL't ncARET ME- name ve ıaireyi tanmn ve İn'ı%aya 
MURLUöÜNDAN: bütün resmi ve kbsusi ve Ukeri 

(Wrclmann ve feriki lzmir fU· dairttlerin Ve müe-.seselerin '111fr
b~si) ticaret unvanile liıirirde &- ma •e miltme ve p~ına 
%1 WvarmL 1i 4 nümaialı lbiııa • ijtüilke, pey süfinege pey akçesi 
ki ~ususi aairesin:te «Bayer, Rei- muvakkat ve kat'i tetMna\ niclli:
~ Sanitas> ve sair tanınmıf tup~ le'Wi •e'i'l\irdadma, 1ıh
buy\fk fabrikaların mamulatnu ~ ih'ilfe ~anfann uiaft. 
.. ~ ili'fttan ~hU ~ ne ftı- len•1Weleı ii{ı Ot ft imn ft . . 
besinin ticaret unvanı ve şirk'el ye, teahlrifc1atı ma!!affen:ne tesn. 
m~i'elf.'llamesile eczacı Miiker- ~' t>ede1lenm ~ ;p "i'e alin -ftab
rem Berkaoya verilen temsil vekl- za, ua~rm e mtluınriafa, 

l~~ tic.aı:':t kanunu hüküm- . ~ ~ TRMcelenm ntiır\ ya 
lerıne gore sıcılın 2366 numarası- ıtıraza, gümrüklerle olacak tma • 
na kayıt ve tescil edildiği i:lia 1iimiı\ moamelibmm ıfaya, ordi· 
~tiuıar. n6, kônşımerrtfu ve be~eteri 

lzmir sicili ticaret memurluğu liiiraya, eıilleai ticariyeyi kat>W 
l'esmi mülırii ve F. T enik imtası. ve tesellüme ve manaf™rine uv .. 

1 - Sirket ınu'kavelenamesi. kelnıeğe, ıpos\a idareleri •aaititsile 
2-Vekaletname. naımmıza elmif Jnyme\li, kıyma~ 

Widmann ve şeriki Kol1eWf i2 eıai ve 'teahlnidlü m~lm 
•irketi mukavelenamesi ye elgrafla Ye havaıcleri alız~ 

lstanbul<la sırkeciC:le Mitalpafa tesellüme, ve Mı iştcfle sair cillet
h~nı~a hali ~~~liyette hu unan len!ett mütevellit 'Ol rll: halkalan 
hız zmie \iazıul mza M&X Wid· t afın an bize ve MZim tAr&Fı
mAnn 't'e Herbert Widmann'dan mu:aa'n onlara karşı açtımt, Ve'ilçt· 
müte~ekkil (Widmann ve 'eriki) laciık «lavalardan ve aramızdaki 
unvanlı ıirketimizin Viyana Noo. her çefİt anbı,maıttl\z11İdardit.b 
teri Yohan Gail ve T. C. Be- 'ötürii: mahkemeler, meclisler, da
yo~lu albncı noteri H. Ki.mil ta· irelerle sosyeteler ve kürumlar Jci. 
raflarından tasdik edilen Viyana tında h~ yönden irll:etımizi im· 
25/Te,rinisani/932, lstanbul 13/ selemeğe, anct içirtmeğe, haciz ko
Kinunuevvel/932 tarihli ve sicili yup kaldırmağa, bir uzıa,ım n 
ticare!çe (11783) sicil nwnarüına ibra yap , paralahm almağa 
~üseccel ve 1821 nwnaralı sicili dan. açma.ğa veya .vaz geçmeğe 
tıcaret gazetesiyle nesr ve ilan ı tahkime, teblii almaia, dan aç. 
edilen esas mukavele ile · lıtanbul 1 nıağa ftya vazgeçme~c, tahkime, 
lki!'ci noterinden 31~ ·ıani/936 1 tebliğ ve tebellüğa, •ilıi~ ikamesi· 
tarıh ve 00/6 numara ile tasdik ne, isterse kendiaile birlikte Teya 
edilil> ve yine sicili ticaret me- ayrı ayrı çalı~ahilir ~~ka vekil· 
murluğunca ayni sicil numarası ler tutmaia, aözün kısası: bu İfl~r 
altında 2993 JlUmual.ı sicili tiearel için firketin haklarını korumak ve 
~azeteaiyle neşr ve ilin edilen mu· barınıak ve m -:d f aa etmek her 
kavelename zeytini . tevh;t etmek neyi emrediyor ve her neye lüzum 
ve esas mukavele yerine ka;m ol- gösteriyor ise yeni ve ayn bir seli· 
mak üzere işbu esaı mukaveleyi hiyet almağa; lüzum görmede11 
tanzim ettik. • bütün bunları bizden farksız bir 

1 - Şirket, MaX \Yidmann ve surette yapmnğA ve yaptırmağa, 
Herbert Widmann' dan mütetek- gjrketimiz memurlarından eczacı 
kil kollektif 'irkettir. Mükerrem Berksoyu veltil yaptık. 

Şfrketin unvanı: Widmann ve 16 T. san\ 1936 
Şeriki'dir. Klife: 

Şeriklerden her biri, şirketin Widmann ve feriki Sirkeci Mi-
bilcümle umur ve muamelabnda tatpaşa ham lstanhul. 
tirket namına müııferiden imza imza 
vaz'ma selahiyettardır. Herbert Widmann 

2 - Şirketin mevzuu: Bilcümle ADRES: 
eczayı t~bbiye, tıbbi aletler, alel- Sirkecide Mitatpata han nda 
umum ti~re~ ~e he.r ~eyi komia. i~inci katta (Widmann ve feriki) 
vonculuk ışlerı fie ıştıgal etmek- ,ırketi namına münleriden imza-
tir. · ya mezun Herbert Widınann. 
_ 3 -. Şirlcetf n sermayesi 30000 Bu gün bin dokuz yüz otuz altı 
~rk hraıınd ~ ibare't olup 2250? senesi tefrİniaanisinin on albncı 
ltrası M X Wıdmann ve 7500 lı- pazart~i gün .. d .. tici bir dil§künlük göstennektedir. taleJ>ler son hafta içinde; gevşemiş ve ih-

ARPA: r~catçılar mal m.übaya~ında istisna öı- $alı§ tarihi Satıl 
l Son hafta içinde borsad'il aabldığı an• tenniştir. Son Eiatler l 6. 5. ta kal:nıştır.. • 1 Çuval 
.a§ılan 5269 çuval muhtelif a:rpamn nevi Piyns:ıya bugün gevşek nazariyle ha- 21 • 9 • 938 10842 
itibariyle ve satı§ şekli üzerinden miktar Jolıvor. 22 - 9 • 938. 3519 

l 88 M. H. Nazh 
l 72 S. Erlcln • · 
118 N. Oıtümcü 

"i 3 Albııyrok 
50 Özt'iirk. 
24 E. ·So}'daD 

9 75 
9 375 
9 50 
9 25 

10 50 
9 75 
9 50 

1.3 50 

rası Herbert Widmann tarafın- B k" 1 tnu ur\ al d ki ki 
dan tamamert vai:o\u~ınustur. .u ve 

8 e dame tm da . i!e 
4 Ş . k . • . ve ımzanın a ını sanını aıremın 

- ır etın merkezı: lstanbul- tanıdıg- cw·d 'k') . d ı ı mann "fe fel'l ı şır· 

uHr. l f • tt b l d - keti n{\mına münferiden imzaya 
~e fiatleri şöyledir: PAMUK : 23 • 9 - 938 11817 

evi miktnn kabı az çok Borsa neşriyatının pamuk kımıınln 24 ~ 9 • 936 5599 
~ 1819ç6va1 hazır 3.567 3.6875 hülisasından istihsal eylediğimiz netice- 26 - 9 • 938 13638 7.00 

• ı. 3450 çuval vadeli 3.60 3.60 yi aşağıda arzcdiyoruz. 27 • 9 • 938 7235 !·91 
b Son hnft içinde arpa işleri miktar iti- Nevi Satı~ şekli Balya Az Çok Yekun 52650° 

ariyle geçen bnfta muame1atına tefav- Akala 1 ci mal hnzır 122 39.50 40.50 ·işbu haTtalık yekun ile beraber b~ ~e-
~ etmekte ise de fiat keyfiyeti geçen Akala 1 c:İ m l va. 2302 39.50 40.50 ne mahsullerinin piyasaya arz~ t~rihin· 

aftadan biraz daha gevşektir. Yerli 1 ci mal va. 50 34.00 34.SO den son tnrihe kadar borsada yirmi b~ 
L Esasen bu hafta zarfında kuvvetli ta- Yekun 2474 bin tona yakın mal aatılmıştır. ~37 ml!h· 
~ler va.10 olmnml}tır. Alakadarların Geçen hafta başlarında piyasaya geti- sulünden geçen senenin bu tarihine ka
~Ylediğine göre bu~ün için arpa fiatleri ıilmiş olan üç balyadan ibaret yeni mah- dar ise satılmış olan mal mikdan azaınl 
lSrncn yer1i mallar 3,5, Uşak bevazlar sıılü takiben aatışa arzedilen pamukların on bir bin ton kadar hesap edilmişti. 
l,625 ve Uşak çakır mallar ise 3.5 kuruş- fazlalığı karşısında fiatlerde i !'ıtikrar ha- Bundan bir hafta evvel borsada 5S 73~' 
l\ır. P"ıyasada sükunet vardrr. sı1 olamamnltta ve buna inzimam eden çuval ve geçen acnenin bu haf tasında 

BAKLA: mübayaa i tahsızlığı da yine fiatler üze- ise 17818 çuva1 çekirdeksiz üzUn s~tı1clı-
.. Borsa neşriyatına nazaran son hıtfta rinde müessir olmaktadır. Alakadarlar- ğı o zamana ait borsa listelerinden anla· 
•ç.nde kilosu 3. 95 ten 6 35 çuval hazır ca yapılan hesaplara son hafta içinde pa- şılmışbr. 
~e ~ilosu 3,975 kuru~tan 500,çuva1 va- muk fintlcri geçen haftaki seviyesinden ~on hafta içinde çeldrdeksiı: uzum 
elı ki c 1135 ) b ki J • • asngıv ·-·Lan elli santim kadar kaybet- fiı:ıtlerinde görülmü!\ olan tebeddülatı ta· em an çuva a a a ışverışı • Y..., 

Ya.pılrnıştır. mi-;tir. 
k Ceçcn hafta 48 çuval hazır mal 3,8 75 Piyasaya fazla mal arzı ve satı,ta bu-

1 2 YakP Karaso 
9 Şrnlak oğulları 

1615 Yekfın. 
24868 1 Dünkü Yekun 
2Ş0296 Umumi yekun 

tNCtR 
, 1 7 30 Tütsil şirketi 
1288 M. H. Nazh 

• ;5 68 S. Remzi 
524 lai ve Ali 

. " 1 1 H. Lcvi 
2 3 3 B. S. Alazraki 
1-49 fu';,af bank 
129 S. Bayezit 
98 Ş. Riza ha; 
93 F. Solari 

, 40 P. Paci 
5317 Yek~n 

05270 Dünkü yekun 
70587 Umumi yekWı 

\O 50 . 
9 75 

7 
7 

1 o 125 
7 so 
7 
7 50 
6 12S 

10 
6 50 

10 
7 

PtRiNA YACI 

12 
13 

15 
16 
10 25 

"' 16 
13 
8 25 

12 
15 
16 

7 

a en aa ıye e u un Ul?\1 yer: H b '"'d ' d 
S. k •d M•t t h d mezun er ert n ı mann ın ol u· 
ır ecı e ı a pa5a anı ır. - d.k d · s s· k ti" b . ı .. d' gunu tas ı e erım. - . ır e n su esı: zmır ır. 16 11 1936 
Faalivette bulunduğu yer: fz. R • A. ..h .. • 

mirde, Ca?:i Bulvarında 14 numa- T C I t b 1e•1m• mu ur 
ralı mahaldir. • • san. u ~ tı~ı noter 

6 s· k y·· k' h d l Galıp Bıngol - , ır et, ur ıye u ut arı ı . G B' ··ı 
dahilinde ba~kaca tubeler, acen- . mza. · mgo 
teHkler küsad ve ihdas ve uha· Bu ıuretın dairede saklı 16/11/ 
birler t ·~ ve intihao ede:ıir 1936 tarihli ve 14837 No. lu lıli,e 

7 - Hasıl olacak kir ve za~ar ve imz~lı nüıh~sının aynı olduğu
her iki şerik arasında yarı yarıya nu tasdık ederım. 
taksim edilecektir. ~t~!'bul altıncı noteri resmi 

8 - Serjkler ara•ında zuhur m ru ve ımza 
edecek ihtilaf1ar hakem marifeti- 3564 (2961) 

le halledileceJ<tir. 
Merci, lıtanbul mahkeme ve ic· 

ralarıdır. 
9 - Şirketin müddeti bet ıene- O 

dir. 

3 Urustan ve 485 çuval vadeli bakla da günkü inhimak devam ettiği takdirde fi-
·975 ten muamele görmüs ve bir sene atlerin tenezzi.U ederek arpa piya~ları 

c\r\rclki hu hafta içinde vadeli olarak seviye•ine dü~~ce;;i endi-,csi varittir. 

~SS çuval bakla 4.25 kuru~tan satılmış- PAMUK CEKIRDECI 

rih &ıra .. iyle orzetmi~ olmak için borsa 
üzüm hakem heyetinin muhtelif tarihler· 
de tesbit ettiği piyasa fiatlerini aynen 
işaretliyoruı.: : 

No. 21-9-938 26-9-938 27-9-938 
7 9.50 9.25 9.QO 

ıoooo kilo Artur Lafo. ı 6 50 16 ~o 
28/9/ 938 ça~a.. Borsa OZOM 

mümeyyiz heyetince teabit edilen piya· 

Bu müddetin hitamında feshe
dilmediği t kdirde fİrket otoma· 
tikman devam edecektir. Şerik· 
lerden biri firketi feshetmek İa• 
terae, usulü dairesinde üç ay evvel ,._. 
ihbar etmek mecburiyetindedir. Hııfta içinde' borsada kilosu 3.00 - 3. 

de:.~1a piyasasında son iki hafta içinde 0625 kuruş atasında fotlerle 3 30 ton 
lıu •§ıklik yoktur.' Geçen şene,Jiatleri ile pamuk çekirdeği şatılm~ştır. Geçep. haf
ed·ı'e~ekiler arasında y~·nda' mütalea ta muamele mikdan bu, raddeye j vasıl 
d 1 rnııı olacağı üzere oldukça fark var- olmamnklR beraber fİlltler daha ~iyade 
ır. Baki l ru a satıcı arının ara..Uğı dört ku- l; ·vvl'tli idi. 

~t:kf~ate değil. hatta 3,875 kuruşa bile Hala piyasada duran yağ fabr?kasın-
lı alıcı yoktur. , dan maada kuvvetli alıcı yok gibidir. lh-

da.~akla Üzerine talep olmadığı .alaka· rncatçılar imdilik çekirdek mübayaa et-
K~ı tarafından söyleıımektedir. menıektedir. Son çekirdek piyasası üç 
l( MDARI: ·' rı. 

1 
kuruşta ist;laar göstermektedir. 

lcre Urndan ~nhsuliinün muhtelif nevi· PALAMUT ' 
tıisb a.ynldığına ve m;vad<lı ıecnebiye Yeni mnhşul p:ıl~mutlar hen Uz piyn-
~ etı nazarı dikkete alınrnııUta oldu- mıya kuvvetle arzedilmediğinden pala-

na rn b • ı· . lcr .. e nı ıat1erinde kuvvetli t,.haliif- mut için hr\len müesses müstakar bir pi-
gorüt . . r . 

&atı l mekteC:lir. Bu itibarla son hafta yasa yoktur. 
klı~ı 0 an 508 Çuval malda fötler 5-5,5 TATU BADEM iÇi 

8 9.iS 9.50 9.25 
9 10.00 10.00 9. 75 

1 o 11.50 11.00 11.00 
11 16.00 16 - 15.5 15.7-5 

.. fiatleri ı 
No. 
No ... 

7 
8 
9 

8 75 
9 

"' ,.. . , .. : 
Bu sene satış "leri aeçen ' senenin bir 

No. 
No. 
No. 

10 
11 

9 50 
10 75 
15 so misli fazla ol!l'akla beraber fiatler ge~e~ 

~ene ki seviyeden pek dun bir· raddede 
kalmakta ve mübayaatta gösteri1en ha· 
rarete rağmen mütemadi v·e teÖricİ' füit 
suktıtları hasıl olmaktadır. Bu h~l bir taw 
raftan mahsulün bu ıenek; 1.:Slit~ farkına 
atfedilmekle beraber müstehlik 4piyaııa 
foıtlerinin de müsaitsizliğine··haınledil-
rnrl;tedir. ·, 

I •• C. • 

Havaların gösterdiği itratsızllk , karı1-

" ZAHiRE 
l 20 çuval Buğday 
B5 çuval Arpa 
~44 çuval Bakla· · 

12 çuval Nohut 
J 0000 ltilo T. B. içi 

l 70 ken~1 Palamut 
> 300 ton P. Çekirdeği 

1 ~182 balya ,Pamuk 34 25 

Zayi 

s 
3 50. 
3 1.s. 
6 125 

105 
.. 60 

3 
40 ıs 

' 

t 
B~ esas. mukadv~1le. ~stanbulda 3: . 

anzım ve ımza e ı mı,tır. 

11 / Ağuıtos/938 
imza imza 

11/Ağuıtos/938 tarihli bu mu· 
kavelename nüshası altındaki im- t/l 
zalann ıah11 ve hiiviyetleri daire
ce maruf MaX Widmann Te Her
bert .Widmann\n, olduiuiıu tas- Her tarafı bl'OD% niktlll en sağ~ 
dik ederim. .. ı en kolay kull~lı ve en idareli fenel'o 

On bir Ağuatoı bin· dokuz yüz lerdir. Her şehirde biıl tek satıcı arıyo
otuz aekiz senesi perfembe aünü. ruz. Kendilerine çok istifadeli fiatler ve. 

Resmi mühür~ T. C. latanbul receğiz. 
dördüncü noter Ali Mürtaza Acentesi: H. HUsnU tdemen 

Astan. imza: M. Altan. Iklnd kordon, Saman iskeleat 
Bu suretin dairede doıyuıncla No. 55/3 IZMIR D. 10 

saklı 11 / Ağuıtoı/938 tarih ve ---..,-------...,.-...,.---""" 
itin :J. nrıı!ıındadır. Fiat vaziyeti mahsu- Son hı:ı fta içinde borııad~ satılmış olan 

Pıyasaya "Jk l d w: 'h b · ] b d · · w k · ·ık !i:Unc k ı arzo un ugıı tarı ten u tnt ı a cm ıçı aşa"'ı yu arı senenın ı 

dit M ndar aynı seviyeyi takip etmekte- munmeleııi gibi telnkki edilmekte ve fi· 
le ~z ahsul bu sene geçen seneye nisbet- ntler oldukç:ı. mfü:ait teliikki edilmekte-

sında halen sergilerde mevcut !mallann 
nefaııetlerinden bir · kaamını kayhedecek· 
!erine binaen elde mevcut nor~al mal
lnrın iıtiy~n iyi fintlerlc .satılmaı:.ı ihtima
li kuvvetli olarak görüll)lektedit. ' 

tnhi,ar idllresi ve üzüm kuruinu piya· 
sndn görtinmekte ve m~I müb~aa et· 
mektedirler. ihracat işleri şimdilik. tabii 
birbirini takip eylemektedir. 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat ban· 11343/1279 •ayılı ikinci nüshuı
kası lzmir ~ub"sinden vuku bulan na mutabak tını tasdik ederim. 
te~diabma mukabil istihsal eyledi- Istanbu1 dördüncü noteri resmi 

Göz hekimi 

Mitat Orel olduğu d h l. . . lltlcr haftan n an ay ı talep vardır. Fı· dır. 
~öre ~ tn en son günü için nevine lNCIR : 
..,~ ku~ arasında mütetcvviç bir Son hnf tn içinde borsada cereyan eden 
A, et l?Öster • • p· v al b l """'ICı mıştır. ıyasa saglamdır. incir 11atışl21rırun yekiınu çuv iti ariy e 

'Vardır AKDARİ. 15596 çuval olup mevsim bapıdan son 
So · tarihe kadarki 14tq yckanunwt ise muh-

dctti~ ~afta Batı~ olarak yukarıda kay- telif ncvilerden 75370 çuvala baliğ ol
~ 587 tuval akdannın 137 çu- duğu hesap edilmektedir. 

Borsa simsarları tarafından tesbit edi
len son hafta piyasa vaziyeti : ' 
E~a isimleri Az 
Buğday yerli 4.50 
Buiday Anadolu eert ... 50 

Çok 
4.875 
5.00 

iim 1890 numaralı cüzdanonı zayi mührü ve M. Astan imzuı. 
ettiğimden yenisini istihsal ebnİ4 ol- U. V. 14837 
duium cihetle mezkUr cüzdanm Şirketimizin resmi ve hususi Aiuıtoı .anıma kadar hastalannı öt-
hülanü olmadığı ilin olunur. daireler, bankalar, tirketler, mü- leye kadar bu tarihten ıonra sabahlan 

lzmirde Gündoğduda Hayat to- eueseler ve tahıalarla olacak mu- 10 • 12, öğleden ıonra 3 • 5 arasında 
kağmda 19 numarada mukim amelatı ticariyesine müteallik bü- kabul eder. 

Ahmet kızı EMtNE TANEU tün itleri takip ve intaca, her nevi ADRES :: ikinci Beyler Numanzade 
3571 (2962) evrak, ıenedat, mukavelat, beyan· aokatı Numara 23TELEFON ı 3434 
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SAHiFE 8 

ÇEŞME iCRA DAiRESi: 
D. No. 938/137 

GAYRI MENKUL MALLARIN 
AÇIK ARTIRMA iLANI 

ÇEŞME iCRA MEMURLU • 
CUNDAN: Madde 126 

..................... 1 

lzmir - Buca 

Kültür lisesi 
Açık artırma ile paraya çevri- L f• AT h • K 

lecek gayri menkulün ne olduğu: ' ey ı - ,,.e arı; ız 
içinde elli zeytin ağacını havi tar- ; Erkek her gün tale
ladan borçlunun hissesi. 

Gayri menkulün bulunduğu be kaydına devam 
mevki, mahallesi, sokağı, numa- ediyor 
ruı: Çe4menin Ayasaramda mev- i:ıG!%1'22':ZZ"ZZTJZZZZZZZ'ZZZYJ.Jr:t:r. 
kiinde. 

Takdir ol.:nan kıymet: Tarla-
nın beher dönümü altı liradan ıso Satılık ve kiralık ev 
lira. Zeytin a~acının beherinin 
üçer liradan ıso lira. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, 
saat: Çefme icra dairesi birinci 
artırma ı/11/938 salı günü saat 
ı4 de ikinci artırma 16/11/938 
pertembe günü saat ı4 de. 

Güzelyalı tramvay caddesinde 92ı 
sayılı ev satılık ve kiralıktır. 

Görmek istiyenlerin ayni eve mü
racaatleri. 

ı-6 (2968) 
---

ı - lfbu gayri menkulün artır· GAYRI MENKUL AÇIK 
ma tartnamesi 20/ı0/938 tarihin- ARTIRMA iLANI 
den itibaren 137 No. ile Çe,me ic- TORBALI iCRA MEMURLU-
ra dairesinin muayyen numara- ôUNDAN: 
11nda herkesin görebilmesi için Artırmaya çıkarılan gayri men-
açıktır. ilanda yazılı olanlardan kulün: 
fazla malumat almak istiyenler, Cinsi • Ev ve bir evlek bahçe 
itbu •artnameye ve 938/ı37 dos- içinde 33 ağaç muhtelif meyva ve 
ya numarasile memuriyetimize lS asmayı müttemil. 
müracaat etmelidi r. Mevkii • Torbalı Ertuğrul ma-

2 - Artırmaya i4tirak için yu- halleıi Arslanlar sokağı. , 
karda yazılı kıymetin yüzde 7,S Numarası • ı98 
nisbetinde pey veya milli bir ban- Hududu _ Sağı Molla Jbrahim, 
kanın teminat mektubu tevdi edi- solu lsmail usta, arka1t Zarife 
lecektir.(ı24) olup halen Mehmet Oral, önü yol 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla di- ile mahduttur. 
ier alakadarların ve irtifak hakkı sa- Muhammen kıymeti • 446 lira-
lıiplerinin gayri menkul üzerinde- dır. 
ki haklarını hususile faiz ve mas- Artırma gün ve saati - Birinci 
rafa dair olan iddialarını itbu ilin artırması 29/10/938 tarihine mü
tarihinden itibaren yirmi gün için- sadif cumartesi günü ıaat ı ı de, 
de evrakı müsbitelerile birlikte muhammen kıymetin yüzde yet
memuriyetimize bildirmeleri icap mit beti ile talip zuhur etmediği 
eder. Aksi halde hakları tapu ıi- takdirde lS/11/938 tarihine mü
cilile sabit olmadıkça satı4 bedeli- sadif salı günü ıaat ı4 de ikinci 
nuı paylaşmasından hariç kalır- artırma11 icra edilecektir. Satı4 
lar. yeri Torbalı İcra dairesidir. 

4 - Gösterilen günde artırma- Hesnanın Sait Güre SOOlira bor-
ya ittirak edenler artırma 4artna- cundım dolayı alacaklı namına 
mesini okumut ve lüzumlu mallı- merhun ve bu kerre paraya çevril
mat almı4 ve bunları tamamen ka- mesi istenilen yukarıda cins, mev
bul etmi4 ad ve itibar olunurlar. ki ve hududile evsafı aaireıi ya-

S -Tayin edilen zamanda gay- zıh taou kavdında ev helen mey
ri menkul üç defa bağırıldıktan va bahceıi halindeki mahal 
ıonra en çok artırana ihale edilir. tarihinden itibaren bir ay wüddet
Ancak artırma bedPli muhammen le açık artırmaya çıkarılmı•hr. 
kıymetin yüzde yetmit be4ini bul- Sartname 24/9/938 t,..,.:h:nden 
maz veya aatı4 iıtiyenin alacağına itibaren yirmi gün müddetle ve 
rüchanı olan diğer alacaklılar bu- 938/198 dosva numarası ile talip. 
lunup ta bedel bunların o gayri !ere açık bulundurulacaktır. Ar
menkul ile temin edilmi4 alacak- tırmaya ittirak edeceklerin bu 
!arının mecmuundan fazlaya çık- müddet zarfında icrava müracat
mazsa en çok artıranın taahhüdü le fl\rtnameyi görmeleri, gavri 
baki kalmak üzere artırma on bet menkul üzerinde mülkiyet, rehin 
gün daha temdit ve on be4inci vesaire l!'ibi herhangi h;r hak id
günü ayni saatte yapılacak artır- dia edenlerin illin tllrihinden yir
mada, bedeli satıf iıtiyenin alaca- mi !!'Ün içinde iddialarını icraya 
ğına rüchanı olan diğer alacaklı- kaydettirmeleri lazımdır. Bu me
ların o gayri menkul ile temin edil- rasimi yapmıyanlar hakları tapu 
mit alacakları mecmuundan faz- sid'i ile sabit olmadıkca pllvlas
laya çıkmak tartiyle, en çok artı- maya istirak edemezler. Gayri 
rana ihale edilir. Böyle bir bedel menkul birinci artırma ic;n muay
elde edilemezse ihale yapılamaz. yen ~ünde muhammen kıvmetin 
Ve aah4 talebi düter. yüzde yetmit be,ini bulmak ,ar-

6 - Gayri menkul kendisine tiyle en çok artıranın taahhüdü 
ihale olunan kimse derhal veya baki kalmak tartiyle ikinci artır
verilen mühlet içinde parayı ver- maya bırakılır. O gün her ne be
mezse ihale kararı fesholunarak delle olursa olsun talibi uhdesin
kendisinden evvel en yüksek tek- de ihalesi yal)ılır. Alıcı satı• bede
lifte bulunan kimse arzetmiş oldu- !ini ı>e~in öder. BedeH ötl•mediği 
ğu bedelle razı olursa ona, olmaz takdirde ihale feshedilir. Mal ik;n. 
veya bulunmazsa heman on be4 ci defa artırmaya konulur. Arada
gün müddetle artırmaya çıkarılıp ki farkla masraflar ve faiz evvel
en çok artırana ihale edilir. iki ki mü,teriden tazmin ettirilir. Ta
ihale arasındaki· fark ve geçen !iplerin muayyen gün ve saatte 
günler için yüzde S ten hesap olu- yüzde yedi buçuk teminat akçası 
nacak faiz ve diğer zararlar ayrı-
ca hükme hacet kalmaksızın me- ile &atıf için tayin edilen Torbalı 

icra dairesinde bulunmaları liizumuriyetimizce alıcıdan tahıil olu-
nur. Madde 133) mu ilin olunur. 

Mevkii yukarıda gösterilen gay· 3S73 (2966) 
ri menkul 1 / 11 / 938 tarihinde Çeş
me icra memurluğu odasında işbu 
ilin ve gösterilen arttırma şartna
mesi dairesinde satılacağı ilin olu-
nur. 

3569 (296S) 

Diş Hekimi 

Abdullah Naci 
Hortaçsu 

Dif ve Çene Rontkeni ile tqhis 
ve tedavi 

ADRES : Birinci Beyler sokağı .• 
36 .•. TELEFON : 2946 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Belediye varidat daire.i kadrola

rındaki münhallere memur alına
caktır. 

Yaşı otuz betten fazla olmıyan ve 
orta mektep mezunu bulunanlardan 
arzu edenlerin ellerindeki vesaik ile 
ı/ı0/938 cumartesi gÜnüne kadar 
her gün belediye varidat dairesine 
müracaatleri. 
25 - 27 - 29 3Sı4 (293ı) 

Yolların tamirinde kullanılmak 
üzere satın alınacak on bin adet 
Bandırma parke taşı başmühendis
likten tedarik edilecek keşif ve şart

------------- namesi veçhile açık eksiltmeye ko-

T es v İyecİ aranıyor nuımuştur. 
Keşif bedeli (1250) lira olup iha-

Bayındır Yıldız yağ fabrikası için lesi ı4/ı0/938 cuma günü saat on 
birinci ıınıf bir tesviyeci ustasına altıdadır. iştirak etmek istiyenler 93 
ihtiyaç vardır. lira yetmiş bet kuruşluk muvakkat 

Taliplerin vesaikleriyle İzmirde teminat makbuzu veya banka temi
Yemiş çarşısında No. ıs te Yahya nat mektubu ile söylenen gün ve aa
Kerim ticarethanesine müracaatleri. atte encümene gelirler. 

1 

1 - 2 <2967) 1-1.3 S.4 29 4 7-11 3578- C2964L. c 

YENi ASfR. 

TORNAX Motorsikletleri 
Bet sene garanti, en konforlu 

BUZ DOLAPLARI 
ı936 ve ı937 de Dünya radyolan içinde birinciliği kazanan 

MiNERV A Radyoları 
Her marka bisiklet, gramofon plik ve her cins musiki alitı 

IZMIR ve Havalisi toptan ve perakende &atıf deposu 

M. ALIM Şenocak 
Emirler çarıısı karşısında B&§lurak No. ı 43 Telefon : 4079 

lzmir ticaret ve zahire borsa
sından: 
Borsamızın zahire ve hububat analiz itleri için aylık en az 90 lira 

ücretle bir kimyager alınacaktır. 
isteklilerin vesikalariyle borsa idaresine müracaatleri. 

27 - 29 - ı 3S22 (2938) 

Izmir Vaklflar müdürlüğünden: 
lla§turak Camiinin tamiratı 26/9/938 tarihindeki ihalesinin ayni 

ıerait dahilinde 6/10/938 tarihine müsadif perşembe günü saat onda 
yapılmak üzere on gün müddetle temdit edildiği ilin olunur. 

3S52 (29S9) 

YILDIZ 
Kadın Dikiş 

atelyesi 
tkinci Beyler sokağında Ahenk matbaası 
kart ısında ( 36) No. ya t&§mmıştır. 

Dikkat: 
Atölyemiz sayın mü§terilerini daha çok 

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

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

Saime Öz Gören 
ı - ıs H.3 

Denizli Nafıa müdürlüğünden: 
Sarayköy hül:ümet konağuıın 24288 lira 82 kurut keıif bedelli 

dördüncü kısım inıaatırun 938 mali yılı içinde yapılacak lSOOO lira
lık kısmı vahidi kıyasi fiatle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl
mı§tır. 

Eksiltme ı9/ı0/938 çarfamba günü saat 10 da Denizli Nafıa mü
dürlüğü odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat mikdarı ı ı2s liradır. 
Bu işe ait eksiltme prtııamesi ile bu tarlnameye bağlı evrak De

nizli Nafıa müdürlüğünden 75 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kar-un hükümlerine göre hazırlıyacaklan 

teklif mektuplarını ı9/10/938 günü saat dokuza kadar Denizli Nafıa 
müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya teahhütlü olarak 
göndermeleri ilin olunur. «6866» 

29-2-S-8 3S62 (2963) 

lzmir Tramvay ve Elektrik Türk 
Anonim şirketinden: 
Şebeke ameliyatı dolayııiyle ilktC§rin 938 ayı zarfında : 
ı - 2 - ı6 ve 30 ilktC§l'inde saat 9 dan ıs e kadar : 

Sektör Mahalle 
v Çarıı 
vı Bahribaba 
Vll Karantina 
VIU Güzelyah 
X Bahribaba 
XI Gazi bulvan 
Xll Mezarlık batı 
XllI Asansör 
xıv Gazi bulvan 
XVI Gümrük 
2 - 9 ve 23 ilktqrinde Saat 9 dan ıs e kadar : 
1 Darağaç 

il Tepecik 
ili Alsancak 
iV Basmahane 
IX Efrefı>afa 
XV Kültürpark 

• 

Kar§ıyaka 
Turan 
Bayraklı 
Bumova 
Buca 

Şebekesi üzerinde cereyanm ke.ileceği ilin olunur. 

29 EYLOL PERŞEMBE 1938,,, 
z 

GRiPiN 
Niçin daima tercih ediliyor? 

Çünkü 
Evveiki gUn soğuk alınl§tı, 

dün yatıyordu, bu sabah 
dipdiri ayağa kalktı 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sı· 

zı ve sancıları 

dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algın

lığına, nezleye, 
grine, diş, bel, 
siı • , adale ağrı
larile roma tiz. 
maya karşı bil
hassa müessir ... 
dir. 

GRiPiN 
1 

Tecrübe ediııJs. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
lsim ve markaya dikkat, Taklitlerinden sakınınız ....... . 

. 
Karaciğer, böbrek, ta~ ve kumlarından 
mütevelli sancılarınız, damar ıertlıkleri 

ve şişmanlık şikayetlerinizi URtNAL ile 
geçiriniz 

Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat gi
bi maddeleri eritir, kanı, temizJer, lez
zeti hoş, alınması kolaydır. Yemekler
den sonra yarinl bardak su içerisinde alı~ 

nır. 

INGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 
BEYOC.LU • IST ANBUL 

.Laiö:ı!!!!!ıi ____ __.. .......................... ..-ı-ı 

~ ~;;c(~~n :'10N~t7~ 

DiŞLERiN ÇOROMESINDEN BiR ÇOK HASTALIKLARIN 
DOGDUGUNU HER KES BiLiR 

BRONZ 
DIŞ FIRÇALARI DiŞLERi ÇOROMEDEN VE KIRLENMED~ 
KURTARIR •.• Her eczane ve tuhafiyeciden arayınız. 

D A 1 M O N Masa vantilatörleri .. ~ 
~~~ ~~'~ 
~ -. 
.,,,._~··.., 
~ 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç adet pil
le itler. Bir saatte bir kuru4tan daha az sarfiyat yapar. Bankala• 
ra ve yazıhanelere, evlere hastanelere ve her yerde lazım olall 
bir ihtiyaçtır. Bilha11a saatte bir kurut gibi az sarfiyat yapnı••1 

tasarruf için bir harikadır. Tavsiye ederz. 
Satıt yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 

öDEMIŞLI HOSEYIN HOSNO 
r~t İ!le pelt kolay ve t>C!Y~ll!,!.,::,:•::;•u::;,c•:,::••:.:,• .=:;.,.....;;~-....;;~_J.al!;ı;ılil. ~U,!Jll~B:!!.a•!!'C...:::-:!•~~:.;:··;;;..;;;;;_ _ _.;,;;;_ ___ ~-=_,._'-,....;;;;;;;;._ _________________________________ _._ ________ _ 
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Kacianhk aleminde modern 
bir lnkılAb yzpan (aylak 
temlzllk) lerlmlzde kul· 

tandığımız; 

ve BAGl' dır. Her eczanede ve bü
yük ticarethanelerde bulunur. 

·-· Karahisar Maden Suyu 

Böbrek, karaciğer ı ahatsızlıkları
na. hazimsızhğa karşı en jyi ve 

şif alı maden suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

2067 .. 

.-.. Fenni gözlük için ··~ 

KEMAL. KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi · 

Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çefitleri yakından 
•e uzaktan gören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, haı baga ve c;ellüloid çerçeve. ter, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 

Uometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok
torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok .ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

Cildinizin talıriş edılmemesını 
lıteraeniz 

Dünyanın her tarafında.n ıeve ıeve kullanılan ve 
cildi lrattan sonra pamuk gibi yumu,atan 

POKER 
Traş bıçaklesrını kullanınız 

Fratelli 
Vapur 

Sperco 
acentası 

DEUTSCHE I~EV AN 
1'E- LINIE 
G. m. b. H. ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
H. SCHUET 

cHERMES> vapuru 26-9- da beklen- A TI..AS LEV ANTE UNE BREMEN 
mekte olup Amsterdam Roterdam ve cBARCELONA> vapur halen limanı• 
Hamburg limanlan için yük alacaktır. mızda olup Rotterdam, Hamburg Te 

cORESI"ES vapuru 6-1 O da beklen- Bremen limanlnna yük alacaktır. -
mekte olup yükünü tahliyeden sonra cSAMOS> vapuru 5 Birinciteşrinde 
Burgu. Vama ve Köıtence limıuılan için bekleniyor. Anverı ve Hambur, Bremen 
yük alacaktır. limanlannclan yük ;ıkaracak ve Burgu, 

SVENSKA ORIENT LINEIN Varna limanlan için yük alacaktır. 
CDYNIA motörü 29-9 da beklenmek- cATHEN> vapuru 1 O Birinciteşrine 

te olup Roterdam, Hamburg Danınark kadar Rotterdam, Hamb~ ve Bremen 
ve Baltık limanlan için yük alaca.ktır. limanlan için yük alacaktır. 

VASALAND vapuru 15-10 da bek- . VESTSEE vapuru 23 birinci teşrin
lenmekte olup Rotterdam, Hamburg den 30 birinci te~ine kadar Rotterdam, 
CDYNIA DANZIG Danmark ve Baltık Hamburg ve Bremen limanları için yük 

limanlan için yük alacaktır. 15-1 O a ka- alacakhr. 
dar Norveç için yük kahul eder. ARME.MENT H. SCHULDT: 

ZECLUGA POLSKA cBtRKENAU> vapuru 30 Eylülde 
LECHISTAN vapuru 29-9 da Avners bekleniyor, Rotterdam, Hamburg ve 

D:ınzig ve Gdynia limaruan için yük Bremen kin yük alacakbr. 
alacaktır. AMERICAN J:"_.'(PORT LINES INC. 

lenmekte olup Bombay ve Avusturalya 

SERViCE MARITIME ROMAIN DOGRU SEFER 
ALBA jULIA vapuru 21-1 O da belt- cEXMINSTER• vapuru 26 Eylülde 

lcnmekte olup Malta, Marsilya ve Ce- bekleniyor, Nıo:vot'k için yük alacaktır. 
nova limnnlan için yük ve yolcu alır. cEXCl lESTER> vapuru 2 7 Eylülde 

HOLLAND AUSTRAILA LINE beklenivor. Nevyork için yük alacaktır. 
ARENDSKERK motörü 7-1 O da bek- cEXT A VIA> vapuru 7 Birinciteşrin-

de bekleniyor, Nevyork için yük alacak-

için yük alacak ve Nevzeland limanı için tır. 
de yük kabul eder. cF..XPRE.SS> vapuru 14 Birinciteşrin-

llandaki hı:ıreket tarihleriyle navlun- de bekleniyor, Nevyork için yük alacak-

)ardaki değişikliklerden acnete mesuli- br. 
yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için cEXHIBITOR> vapuru 24 Birinciteş-
2 ci kordonda Fratelli Sperco vapur :rinde bekleniyor, Nevyork için yük ala

ncenteliğinc müracaat edilmesi rica olu- caktır. 
nur,. cEXERMONT> vapuru 27 Birinciteş-

Telefon : 411 l / 4142 / 2663/4221 rinde bekleniyor, Nevyork için yük ala• 
cakbt'. 
P1R~ AKTARMASI SERt SEFERLER 

Ş 
cEXCAMBION> vapuru 23 Eylülde 

ÜlİVİ Ve Üre. Pireden Nevyork ve Boston için hareket 

LtMiTET edecektir. 

V 
cEXOCHORDA> vapuru 7 Birinci-

a p Ur acentast teşrinde Pireden Nevyork ve Boston için 

BlR'NCI KORDON REES !-ıat'eket edect"ktir. 
BINASI TEL. 2443 DE.N NORSKE MIDDELHAVLlNJE 

EJ!erman Line<J Ltd. OSLO 
LONDRA HA Tfl cBOSPHORUS> vapuru 26 Eylülde 

POLO vapuru 19 cyliile kadar Lond- bekleniyor, Dieppe Dünkerk ve Norveç 
'Jmum limanlarına yük alacaktır. 

ra ve Hull için yük alacaktır. 

ALBATROS vapuru 18 eylulde ge
tccek ve 28 eyliile kadar doğru Londra 
için yük alacaktır . 

lONlAN vapuru 28 eylulde gelecek 

BAY ARD vapur.ı 24 Birinci te,rinde 
bekleniyor, Le Havre, Dieppe ve Dün
kerk limanları için yük alacaktır. 

SERViCE Mı\RtTIME ROUMAIN 
BUCAREST 

6 birinci tCŞTİne kadar doğru Londra için cDUROSTOR-. vapuru 1 O Birinciteş-
yük alacaktır. rinde Köstence. Galatz ve Calatz aktar-

TRENTINO vapuru 14 birinci te§- ması cTUNA> limanlanna yük alacak
rinde gelecek 18 birinci teşrine kadar tır. 
doğru Londra için yük alacaktır. STE ROY ALE HONCROISE 

LtVERPOOL HATn DANUBE MARmME 
BELCRA VIAN vapuru t 6 eylulde BUDAPFST 

Londradan gelecek yük çıkarıp ayni za- TlSZA vapuru eylUl sonlarında bek-
manda Liverpool ve Claskov için yük leniyor. Tuna limanlarına yük alacaktır. 
alacaktır. cDUNA> vapuru Eylül sonunda bek-

CITY OF LANGASTER vapuru 26 ey- !eniyor, PORT-SAIT ve lı:bnderiye için 

liilde gelecek 5 birinci teşrine kadar Ll
vcrpool ve Claskov için yÜk alacaktır. 

BRISTOL HA Tn 
SELMA vapuru 20 eylUlde gelecek 

22 eylule kadar doğru Bristol için yÜk 
alacaktır. 

DElrrSCH LEY ANTE • UNlE 
DELOS vapuru 16 eylülde gelecek 

yük çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardakl del'!işlklikler· 
den acenta mesuliyet kabuJ etmez. 

f)ı~t Forenede 
i)ampskıbs - Selskab 

CQPENHAGEN · 
MUNTAZAM SERViSLER 
ANVERS - DANEMARI< 

SKANDINAVtA 
S/S. SV ANHOLM 
E.ylulün birinci on beş günlükte yük 

alacaktır. 

S/S. ALCARVE 
Evliilün ikinci on he§ günlükte yük 

alaC':nktır. 

M/V. ALCtER 
Eyliil sonunda ve birinci teşrin ba~

lanr:ıcında yiik alacaktır. 
M/S. BROHOLM 

yük alacakbr. 
JOHNSTON W ARREN LINES 

LIVERPOOL 
cDROMORE> vapuru ;ıo Birincitet

rlndc bekleniyor. Liverpoİ ve Anvers 
limanlarından yÜk çıkaracak ve Burgıı.s 
Köstence, Sulina Galatz ve lbrali için yük 
alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE S.A. ANVERS 
cMAROC> vapuru 8 Birinciteşt'inden 

12 Birinciteşrine kadar Anvers (Doğru) 
limanı için yük alacaktır. 

11Andald hareket tarihleriyle nav· 
lunlardaki değiş;kliklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla taf!lillt almak için Birin· 
el Kordonda 'U. F. Henry Van Der Zer 
ve Co. n. v. Vapur aceatalığına mUra· 
caat edilmesi rlca olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

uUmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELLENIC LtNES LTD 

11JRK1A vapuru halen )imanımızda 
olup Rotterdam, Hamburg ve Anvers 
limanları için yük almaktadır. 

Birinci teşrin ilk haftasında yük ala
caktır. 

S/S. ECHOLM 

GERMANIA vapuru 20 eylülde 
beklenilmekte olup Rotterdam Ham 
burg ve Anvers limanlarına yük 

Birinci teşrinin ilk on beı günlükte alacaktır. 
yük alacaktır. ATHINAl vapuru eylulün nihayetinde 

S/S. EBRO beklenilmekte olup Rotterdam ve Ham-
Birinci teşrinin ikinci on be~ günlük- burg ve Anvers limıı.nlan için yük ala 

te yük alacakhr. caktır. 

M/V. MAROCCO UNITED STATf.S AND LEVANl 
Son teşrin ilk haftaaında yük alacak-

tır. 

M/V.TUNts 

LINE LTD 
BAALBEK npuru 2 1 eylUlde ıelip 

ayni gün Nevyorka doğru hareket ede
cel<tir. 

KUmbar~~biri 

1 -ar. ' 
TÜRKİYE 

CUMHU RİYETt 

• 

SJRAAT;BANKASI ı 

Herkesin 
ettıği 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat: 

Sabah, öğle ı>e ak~am her yP.mekten 
sonra. günde 3 defa 

Kullanmak 

RADYOLİN 
Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 

ve sapsağlam yapar. Ona yirmin
ci asır kimyasının hltikalarmdan 
biridir, denilebilir. Kokusu güzel 
lezzeti hoş, mikroplara karşı te
siri yilzde yüzdür ..... 

• 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şerait.le 
sigorta ettirmiş sayılırlaı~ sabah öğle ve 
akşam her yenıekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi fırçala yı nız. 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESJ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

tefrİn arumda beklenilmekte olup Nev· ı L O V C E N 
york için yük alacakb.r. LüU vapuru 8 birinci teşrinde aaat 18 

B~ ARASI HA Tn de Constantza ve Varna limanları için 
ZETo">AA PLOVIDBA A. D. Kotor . 

Ba)L- • ·LL. ,L L nl hareket edecektir. ..an ıttirau absat -.o eransının Son teşrin ikinci on beı günlükte yük 
alacaktır. Cubanın cHavana ve Santiago liman- seyyah. yolcu Ye yük için tais ettiii hat- Gerek vapurlann muYasalit tannleri. 

gerek vapur isimleri ve navlunları hak· 
HER ON BE.S CON MUNTAZAM 

SERViS OLACAKTIR 
Navlun ve bilUınum ransenyömıı.n için 

Acenteliğe müracaat edilmesi. 
ADRES : Fevzi pa~a bulvan No. 1 .. 
TELE.FON : 3304 

(Osmanlı Bankası ittiaalinde) 

ları için yük alacaktır. ta memup YugoalaY bandıralı 
lzmir - Nevyork seyahati 19 gündür. L OV CEM 
RACNA CORTHON vapuru birinci Lüks vapuru pazartesi 19 eylUlde saat 

teşrin nihayetinde beklenilmekte olup 12 de lzmirden hareket edecek, Piıe 
Nevyork için yük alacaktır. Korfıa. Adriyatik limanları. Venedik. 

LtNEA SUD AMERiKANA 1 rieste ve Şu§ak limanlan için yolcu ve 

M. C. HOLM vapuru 20/22 birinci yük alacaktır. 

kında aceota bir taahhüt altına girmez. 
Daha fazla tafsilat almak için Birinci 

Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
umwnJ deniz acentalığt Ltd. milracaat 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 31'11 - 4072 
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lngiliz Başvekilinin mühim nutku 
B. Cemberlayn Berlin-Prag arasında yaptığı harbi önleme teşebbüsle-, ' 

rini anlatırken: 914 den beri misli görülmemiş bir vaziyetteyiz. Dedi 

Romanın teklifi •• • 
uzerıne 

Almanya, tekziplere rağmen ilan 
edilmek Üzere bulunan Umumi sefer-
herliği 24 saat tehire muvafakat etti 

Bugün Münihte Alman devlet reisi lngiliz, Fransız 
ve ltalya başvekillerlyle bir konferans _yapacak 

Len~ 28 (Ö.R) - Bu ~ lngiliz 
başvekili B. Çemberlayn avam kamara
sında çok mühim' beyanatta bulunmll}' 
tur. Sözüne başlarken demiştir Jci: 

- c 1914 denberi görülmemiş bir va
ziyetteyiz.> 

B. Çemberlayn, milletler cemiyeti 
paktının 19 uncu maddesi mucibince ih
tirasların en aon derecesini bulmadan 
muahedelerin anlaşma yolile tadili yo
luna gidihni§ olsaydı fimdiki buhran
dan ictinap edilm.İ§ olabileceğini llive 
ettikten sonra Lord Rnnsimanın gayret
lerini gözden geçirmiş ve şwıları söy

lemiştir: 

c Almanyanın hareketleri muazzam 
bir endişe husule getirmeğe başlamıştı. 
Ağustôs iptidasında Almanyada vasi 
ınikyasda askerl tedbirler alındığını öğ
rendik.> 
Başvekil 1ngiliz hüklimeotinin derhal 

Alman hükilmeti nezdinde bu tedbirlerin 
te.oiri hakkında teşebbüsde bulunarak 
bunların değiştirileceği Umidini izhar et
tiğini hatırlattı. Fakat Almanya buna 
merl tedbirler hakkında münakaşaya 
glrişmeği reddettiği yolunda cevap ver
di. Ve lngilterenin Pragdaki gayretleri
nin ancak Çekoslovak uzlaşmazlığını teş
vik ettiği mütalaasında bulundu. 

tıraya ve buna ilişik ayni derecede meş

hur haritaya geçti. Bu yeni mülakat ile 

Führerin ısrarındaki vahameti bir kat 
daha anlamıştı. Bu şartlarla müzakere 
imkansızdı. cBu muhtıra değil, bir ülti
matomdu.> B. Hitlero sulh lehinde bir 
karar iktidarsızlığı sebebile tarizde bu
lundum. Bu son görüşmeden B. Hitler 
vahim müstemlekeler meselesinin de 
mevcut olduğunu, fakat buna temas et
miyeceğinl bildirdi. 

Nihayet gece Sir Horas Vilson vası
tasile son mesajıma B. Bitlerin cevabııiı 
aldım. B. Hitler Alman kıtalarının har!-
tada kaydedilen hududu geçmiyecekleri-

B. ÇembeTlayn nutuk söy!iyor ni, vazifelerinin nizamt kadar ve hakdan 
B. Çemberlayn Nüremberg kongresin- ibaret kalacağını ve plebisitin serbestçe 

den sonra lngilterenin yeni gayretlerini yapılacağını, bu meselenin müzakere ile 
anlatmış ve demiştir ki: ı halline aklının yatmadığını bildiriyor-

< Nilıayet çokdanberi düşündüğüm gi- du. 

b'. B. ~ti"':~• bizzat mül~ata karar ver- 1 General Gamelin.i derhal Londraya 
dim. Hiç şuphe yoktur ki Berştesgaden , çağırarak görüştüm. Kanaatimce daha 
mülAkatı An! bir barbın önüne geçmiş-

1 
bir hafta müzakere devam etse mesele 

tir. Londraya döndüğlim sırada mesele- halledilebilirdi. Harpden ictinap için tek
nin halli için bir tek çare görülüyor- lifleriınizi B. Hitlerin kabulü maksadile 
du: dostane bir tatbikte bulunmasını B. 

Südetlerin kendi Akıbetlerini bizzat Mussoliniden hususi bir mesajla rica 
tayin etmeleri ... Bu esas dahilinde Lon- ettim. 

drada lngiliz - Fransız planı hazırlandı Italyanın Berlin sefiri Italyanın Al
ve B. Beneşe bildirildi. cBunu kabul et- manyaya karşı teahhüdlerine karşı sa
mekle ne muazzam bir fedakarlık ve ne- dılc kalmakla beraber bu gün saat 14 de 

Çekosl01Jakyanın modern hava ve motöTlü kuvvetleri 

Fransız Başvekili Daladye 
Radyoda söylediği nutukta, büyük 

ümitle Münibe ~ittiğini söyledi 
Parla, 28 (ö.R) - Baııvekil B. Da

ladiye radyoda ıu kıaa nutku ıöylemİt· 
tir ı 

c Ağustos sonunda yeni hadiseler va
ziyete gittikçe artan bir vahamet verdi. 
81 Ağustosda lngilterenin Berlin sefiri, 
Çekoslovakyaya karşı _bir Alman taarru
au halinde bilhassa Fransanın müdaha
leye mecbur kalması takdirinde lngilte
renln alabileceği vaziyet hakkında şah
sen şiddetli bir ihtarda bulundu. 1 Ey
lOlde sefir bizzat Fon Ribbenlropa bu 
llıtan tekrar etti. B. Çemberlayn illi.ve 
ediyor: 

yüksek bir dirayet> göstereceğinin tak
dir edildiği haber verildi. 

Leh ve Macar akalliyetleri meseleleri 
aynca tetkik edilecekti. 
Başvekil Macar ordusunun kuvvetin

den bahsettikten sonra Godesberg mü

cBugün memlekete beynelm.Ilel va .. 

ziyct hakkında tebliğde bulunacağımı 

haber vcrmiftim. Fakat öğleden oonra 
Alman hükümctinin bir davetini aldım. 
Y ann aabah Münihte pnaölye Hitlcr B. 
Muaaolinl, B. Çcmbeılayn ve benim bu· 

ilam mutasavver olan umuml seferber- luımamızı teklif ediyor. Bu daveti ka

liği 24 saat tehir etmesini Almanyadan bul ettim. Bu kadar mühim bir mUzakc
rica ettiğini bildirdi. Bu da B. Muasoli- re arefesinde vermek latediiiim izahatı 
niye sulh yolunda bir hal çaresi için te- tehir etmek vazifesiyle mükellef oldu
şebbüs imkfınını verecekti. ğumu takdir edeniniz. Fakat hareketim-

lftkatına geçti ve dedi ki: 
Nihayet başvekil son haberleri bildir- den evvel Fransız milletine vakar ve ce· 

dl: aaıct dolu tavır ve hareketi dolayuıiyle 

c 3 Ey!Olde lngilterenin Prag sefiri 

c Alman milletinin bana yaptıiiı kabul, 

bu milletin sulh arzusu hakkında bana 
kanaat verdi.>· 

B. Hitler tekziplere rağmen fiilen ilfuı tctckkür etmek isterim. Bilhaua ıilah 
edilmek üzere olan bu umuml seferberli- altına çağırılıp ta ıoğukltanlılıklariyle 
ği tehir etmeği kabul etmiştir. Yarın 

Munihte kendisile birlikte bir konferans-B. Beneş nezdinde teşebbüste bulunarak 
milmkün olan tavizatın son haddine ka
dar derhal gitmesini talep etmiştir. Lord 
Runsiman bu teşebbüse kuvvetle zahir 
olmuştur.> 

Fakat Godesbergde B. Hitler yeni ta
lepler serdetti. lngiliz - Fransız teklif
le'rini tavik mahiyetinde göstererek ka
bul etmedi. 

Sir Nevil Çemberlayn meşhur muh-

da bulunmak üzere beni ve BB. Daladl· 
ye ve Mussolin.iyi davet etmiştir. 

B. Çemberlayn bunun üzerine mecli
sin paz:ratesiye talikini istemiştir. 

Hidisatın dünyada akisleri 
Italyan Kralının istif ası, seferberlik 

ilanı şa yıaları asılsızdır 
' 

Belçika, lsveç 
alındı, 

ve Danimarkada askeri tedbirler 
Tokyo Berlinle beraberdir 

Londra, 28 (AA) - Bütün müte
kait zabıta memurları fjili hizmette iken 

merbut oldukları polis komiserliklcrine 
d~rhr.I müracaat emrini almışlardır. 

INGILIZ FiLOSU SEFERBER 
Londra, 28 (AA) - lngiliz donan· 

masının seferber hale konduğu Amira1-

lık makamı tarafından bildirilmektedir .. 
ALMANY ADA HAZIRLIK 

Londra 28 (AA) - Berlindcn Röy
ter ajansına bHdiriliyor : 

iyi haber alan Alman mahafillcri va
ziyeti büyük bir ciddiyetle derpiş eylc
mektedirler. Zannedildi~ine göre bugün 
aaat ikiye kadar Almanya Çekoslovak
ya hükümetinden müsait bir cevap ala~ 

madığı takdirde memlekette umumi ıse~ 

fcrberlik ilan edilecektir. 
Ecnebi gazete muhabirlerinin bir k.ıs

mı dün akpm Almanyadan hareket et-
m~1crdir. 

B. M usso!ini 

Berlindeki ecnebi kolonisinin Azası sokal:..larından garptcn gelen ve cenubu 
aür' atle hükümet merkezini terketmeğc 18-rki istikametinde giden mühim mo .. 

hazırlanmaktadır. törlü kıtaat geçmi1tir. Bu kıtaatın geçişi 
Berlln, 28 (A.A) - Bugün Berlin iki saatten fazla sürmüştür. 

BiR ŞAYiA 

Dün şehrimizde ltalyanın umumi ıc
ferberlik ili.nına karar verdiğini, sefer
berlik emirnamesini kralın imzadan is-

azim ve kara:rlarmm yeni bir delilini ve
ren Fransızlara teıekkür ederim. V azi.o 
fcm ağırdır, Geçirdiğimiz müıküliıtın 

mebdcindcn beri bir tek gün bile bü· 

tün kuvvetimle aulhun ve Fransanın ha .. 
yaıt mcnfaatlcrlnln vikayesi için çalıı· 
maktan geri kalmadım. Yann da bütün 

milletle tam mutabakat halinde olduğum 
kanaatiyle bu gayrete devam edece-
ğim.> 

Parla, 28 ( ö.R) - Ekseriyet parti
lerinin mümeasil]cri baıvekili ı:iyaret 

edeıek hükümetin ıiyaactine tamamiyl• FTansa haTbiye nezaTetinin önünde 

müzahir olduklarını bildimıiJleıdir.. ınİ§lcrdir. Baııvckil ıelerberlik ilanının Ekalliyet mebusları ihtilafın ıulh yO" 

Ekalliyet partileri mümcsailleri de B. hükümete ait bir aa.lahiyct olduğunu ve liylc halli için ıorar edilmesi talebincl~ 
Daladiycyi ziyaretle bir 1aat kadar ııö· bundan feragat edcmiyeccğini bildir- bulunmuılar ve Gekoslovakyanın yeıı• 
rüımüılcr ve '\lazİyet hakkında izahat al- mcklc beraber bu karar hususunda İca· hudutlarının beynelmilel bir beyci tar•' 
mışlardır. Bunlar ıefcrberlik gibi va· bmda parlamentonun muvafakatini al- fından teobitini teklif c~rdir. 1)11 

biın bir tedbire paılamcntonun ~i 

1 
ma".'n. da muhtemel bulunduğunu ilave mebuslar ıeisicümhur tarafından da 1'•' 

alınmadan müracaat edilmemeaini ıste .. etmı§tır. bul cdilmiılerdir. 

tinkaf etmiı bulunması hasebiyle Ro- vaziyet dolayısiyle hükümct merkczin
mada büyük nümayitler yapıldığı hak .. den kat'iyyen ayrılmamağa karar ver
kında bir ıayia dolaımııtır. miştir. 

Ne Romadan, ne de diğer kaynaklar Brüksel, 2 7 (AA) - Ciheti askeriye 
dan bu şayiayı teyit edecek haber alın .. Brükseldeki bütün otobüslere vazıyet 
mamıştır. etmiştir. 

ait olacağını ikaydediyorlar. 
Deutsche Algemeina Zeit:ung yazıyo': 
Dünya için henüz barış !mkaru vat" 

dır. Fakat ne kadar müteyakkız göril" 
nürse görünsün bu barış imkaru B. Jiii' 
!erin Sildetleri Almanyaya tekrar döll" 
mesine bütün vasıtalarla yardım etJtle1' 
hususundaki sarsılmaz kararile basıl ol-Roma, 27 (AA) .- Rcsm~n ~cnüz 1 Lahayc, 27 (AA) - Enternasyonal 

biç bir askeri tcdbıre teveasul cdılmc· vaziyet dolayısiylc Hollanda hükilmcti, muştur. 
mit ise de bir çok subay ve mütahassıs' hudut k.Jtaatınm tnkviyesine kaıar ver- Frankfurter Zeitung, muhtemel bl1 
ferdi olarak çağınlmıılardır. Diğer ta· miftir. Silah altında bulunan kıtaat harp anlaşmazlığın mesuliyetini Fransa ile Jıı• 
raftan bütün bankalara ecnebi döviz tev- hali vaziyetine getiıilmiştir. gilterenin üzerine atmaktadır. 
diatını kesmeleri cmrolunmuıtur. cAzmet.rn.iş bulunuyoruz> başlıklı bif 

ıel· Paris, 28 (ö.R) - Tokyodan bildi- yazısında Essende çıkan National 
tung B. Bitlerin hakiki vaziyeti tasri!ıd.~ 
gösterdiği cesareti kaydederek diyor J<ı· 

Roma, 28 (AA) - ltalyada umumi riliyor : Japon bükümcti bir Avrupa 
seferberlik ilan edildiğine dair ecnebi harbi halinde ltalya ve Almanya yanın
mcmleketlerde neııredilcn haberler har- da bulunacağını bildirmi~tir. 
biye nezaıeti tarafından kat'iyetle tek
zip edilmektedir. 

Kopcnhag, 28 (A.A) - Danimarka 
harbiye ve sabi! müdafaası efradından 

terhisleri zamanı gelenler gimdilik ıiliıh 

altında ipka edileceklerdir. 
Stokholın. 27 (AA) - Kral· oiyasi 

MESULlYET H1TLER1N DECILMIŞ 

Berlin 28 (A.A) - Almanyanın vazi
yetindeki vuzuhu kasdeden Alman gaze
teleri bir harp ihtimalini derpiş etmekle 
be>raber bunun mesuliyeUnin B. Bitle
rin isteklerini kabulden imtina edenfore 

Milletler ve bilhassa Ingiliz ve Fr"'.'." 
sızlar südetler memeleketinde zulüın gır 
ren üç buçuk milyon Almana bUrri:Yel• 

!eri verilmediği takdirde bir kaç ~ 
içinde vukubulacak şeyden haberdar ~ 
madıklarını sonradan sölemiyecekler~: 
Bu milletler iyi malOmat almamış o!dtı 

}JLI" 
!arından dolayı sonradan şikayette 
lunmıyacaklardır. 

• k kola~ \ve pey1{rıım.u~uu -·-ıse pe , . . ·m.. 
merak etme. \um iç;in zevce\ıi;e trıılıbı 

1 aördil. VKaoaT us-.-·-· -


