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Batmuharrir ve umumf neşriyat müdtlru : Ramazan 
HAKKI OCAKOCLU 

A B 0-N E Ş E R A-IT-ı- Salı günüdür 
.. 

DEVAM MODDETt Türkiye için 

Sen«lik. .•. ........ 1400 
Altı aylık . • .. .. • • •• • .. • • 7 50 

Hariç tc;ırı 

2900 
1650 

Ramcıuını feTilin iptida.ı önümüzdeki 
SALI giiniine Tastlıyacağını •ayın Ula•a 
bildiririm. 

lzmir Müftiiaü L TELEFON: 2697 R. ÇELEBIOCL~ 

FlA Tl ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve c;ımhuriyet eserinin bekçb:, sabahlan çıka,. siyasi gazetedir YENi ASIR Matbaasında buıhnıtbr 

Şef 
Parti 
Kongrelerinde 

Açık ve samimi 
konusmak milli ve 

~ 

vatani bir vazifedir 
--0-

Belediye intihabatından bahseden 
Dahiliye Vekilimiz ve C. H. P. ge
nel sekreteri bay Şükrü Kaya lzmir 
leçiın neticeleri için bir yazısında şu 
tiimlt:yi kullanmıştır : 
, «İzmir hemşehrisi yüz bin vatan
daşın, bir günde sandıklara rey ver
ınesi ve intihabatı bitirmesi çok şa· 
Yanı dikkat ve iftihar siyasi bir ol
RUnluk ve medeni bir merhaledir.> 

tatürkün · sıhhi vaziyeti 
Rapordan: Asabi ir-azda 

fakat işik8r bir iyilik 
hafif 
var 

Meclis Reisi ve Vekiller Istanbula gitti 
ISTANBUL, 19 (A.A) - Riyaaeticümhur umumi katipliğinden: 
1 - Reiaicümhur Atatürkün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi 

ve mütavir tabipleri tarafından bu sabah saat 1 O da verilen rapor 
ikinci maddededir : 

2 - Umumi vaziyette bir değitiklik yoktur. Geceyi rahatça geçir
miflerdir. Nabız muntazam 88, teneffüs 18 ve hararet dereceai 36,4 
tür

. . .. 
ISTANBUL, 19 (A.A) - Riya.aeticümhur umumi katipliğinden: 
1 - Reisicümhur Atatürkün sıhhi vaZiyetleri hakkında müdavi 

ve müta-rir tabipleri tarafından bu akşam saat 20 de verilen rapor 
ikinci maddededir : 

2 - Asabi irazda hafif, fakat qikir bir iyilik var. Umumi hal da
ha iyi •• Nabız muntazam 108, teneffüs 20, hararet derecesi 36,9 dur. 

ANKARA, 19 (A.A) - Büyük Millet Mecliıi Reisi Abdülhalik , 
Renda ile ıehrimizde bulunan vekiller bu alqamki ekapreae bağlanan 
huausi vagonlarla lstanbula hareket ebnİ§lerdir. 

tSTANBUL, 19 (Telgraf) - Şehrimizde C. H. Parti merkezinde 
Dahiliye vekili B. Şülaü Kaya, Hariciye vekili Dr. Ara.sın İ§tirakiyle 
&§vekil 8. Celil Bayarın riyasetinde yapılan toplantıda umumi dev
let i,lerine dair müzakereler cereyan ettiği tahmin ediliyor. 

ANKARA, 19 (A.A) - Yedinci bp kurultayı bugün aon içtima
mı yapmııhr. 

Kurultay kapanıt kararını vermeden Önce Ulu Şef ATA TORKE 
olan sonsuz tazim ve bağlılığını tezahürlerle izhar et1Dİ4tir .. 

EDEN 
Yeni bir nu
tuk söyledi 
Londra, 19 (A.A) - Guildhall' de 

bir nutuk söyliyen Eden ezcümle demi§
tir ki : 

- Şimdiki parti mücadeleleri meto
dunu takip ettiğimiz müddetçe silah ya
noında daima geri kalacağız. Eğer bü
tün partileri temsil eden bir hükümetin 
gelmesiyle silahlanma daha seri ve mü
essir bir surette yapılabilecek ise böyle 
bir hükümetin gelmesi arzuya §ayandır .. 
İngiltere arzusunu yaptırmak veya mü
samahasız.lığını göstermek için değil 

beynelmilel hayatta sulh için elzem olan 
bazı hadleri idame etmek için kuvvetini 
kullanmalıdır. 

Hakikaten alınan neticelerden, 
Jnilletimizin gösterdiği hassasiyetten 
"e alakadan yalnız İzmirli bir hem
lehri olmak sıfatiyle değil, Türk 
Jnilleti adına övünç duyuyoruz. 

Çünkü alaka ve hassasiyet siyasi 
\re medeni terbiyemizin inkişafını 
demokrasiye bağlılığı ifade eyle

iNGiLİZ TAKAS PRİMLERi ARTTI Filistinde fevkalade durum 

ll'ıektedir. 
Milletler, bir çok defalar muhtelif 

§ekilde buhranlara maruz kalabilir
ler. iktısadi buhranların açtığı yara
lar mühimdir. Fakat medeni ve si
}'asi terbiyC8i yüksek morali kuvvet
li mi11et1er için en müthiş tehlike1er 

Yeni ltalyan anlaşmasında lehimize 
yüzde 20 bir n:ı.arj kabul olundu 
İT ALYA 

Ve buhranlar karşısında asla korku ---o-

lrıevzuubahis olamaz. Türkiyeye munzam 
Çünkü medeni ve siyasi olgunlu-

Bun doğuracağı kuvvet bütün mÜ§- kontenjanlar ayır
küUeri yenmek için başlı başına bir mayı kabul etti. İtaf
•hayatiyet kaynağı teşkil eder. 

Bundan dolayıdır ki biz siyasi ve yan malları Türkiye
~edeni terbiye mevzuuna rnütea1lik 
t~lerde hassasiyetin azami dereceye ye serbest girecek 
ç~~arılmasını, bütün davaların üs- Italya ile aramızda akd ve iıma edilen 
hınde tutmak isteriz. yeni ticaret ~ması, piyasamızda !bü-

Demokrasimiz yenidir. On beşse- yük bir memnuniyet uyandırmıştır. Ital
nclik bir hayatı vardır. Amma mil- ya ile ~ yapan mahfellerdıe söylendiği
?etimizin asırları yıllara sığdırmak ne göre, yeni anlaşma bu sene Italyaya 
ıı:abiliyeti de çok yüksektir. Halkı- ihracatımızın artmasına yal'dım. edecek
lllız milli bir heyecanla bu kabiliyeti tir. 
kullanır, şuurlu hareketlere geniş !kinci teşrin ayının ilk gtinünden iti
rtıikyasta yer verirse, her halde biz- haren yürürlüğe girecek olan anlaşma 

(Foto:A.A) 

Hükümet salahiyeti 
askeri otoritelere geçti 

Londra, 19 (Ö.R) - Filistinde lngiliz 
yüksek komiseri tarafından neşredilen 
hl: emirname bütün hükümet salahiyeti 
askeri otoritelere devretmiş ve bu emir
name clerhal tatbik mevkiine konulmU§
tur. Filistin lngiliz başkumandanı şimdi 
bütün idareyi elinde tutmakta ve polis 
kuvvetleri de ona tabi bulunmaktadır. 

Kudüs 19(A.A) - Ingiliz fevkn1fıde 
komiserinin Filistindeki lngiliz kıtaatı 
kumandanm.a Filistinde askeri bölge ku
mandalıklan ihdası için salahiyet ver
diği bildirilmektedir. Bu kumandanlar 
müdafaa ve emniyet için icabeden ted
birleri alacaklardır. 

Şimdiye kadar bölge komiserlerinin 
deruhte ettikleri Wiıkeri vazifeler bundan 
böyle kumandanlara geçecek ve komiser
ler yalnız tamamen sivil işlerden mesUl 
olarak müşavir sıfatiyle kumandanlara Filistin f cvkalô.de komiseri Sir 

Harold Mecmihdel den çok evvel demokrasiyi benimse- - SONU JKINCI SAHiFEDE - B. Menemencioğlu Itcılyan delegeleriyle bir arada _SONU 4 ONCO SAHlFEDE _ 
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atta onların üstünde yer alacağı- 4 Numaralı sanayi planı s d. k .. ilk Ok 1 
:]~~~~~~:~· bizim yarad>lı- ey 1 oy u u 

İzmir, belediye intihabatında ai- Gıda maddeleri fabrika-
~':!zu~!~~:1:rdu~:~?~n~:1tü:üt~~ l k d k l k Dün köy çocuklarının parlak teza-
ınuvaffakıyetıe vermiş ve takdirlere arı ya ın a uru aca 
lnazhar olmuştur. Bu imtihanı ver- h •• t d t •• l ld 
ıtıek lzmirli hemşehrilerin vazifesi ura ı arasın a oren e aç_) } 
h~ takdire mazhar olmak ta onun ta- ANKARA. 19 (Telgraf) - lktısat vel....aletinin 4 numaralı yeni 

11 bir hakkıdır. bir sanayi planı hazırlamakta olduğu haber verilmektedir. Yeni 4 nu-
Şirndi önümüzde yeni bir imtihan maralı plan, ikinci bcı yıllık sanayi planının 2 ve 3 numaralı planları Vaıı• 

~ha vardır : Parti kongreleri... C. haricinde kalan kısımlan ihtiva edecektir. Planda gıda aanayiine ait 
I · P. Ocak kongreleri baflamışhr.. fabrikalar teaisiyle deniz mahsulleri mühim bir yer ifgal edecektir. 
~k neticelere göre halkımızın ala- Diğer tarahan üç numaralı kalkınma proifamımn tatbikine ait ha-

• • 
· muavını 

ası geçen seneye nisbetle daha kuv- zırlıklar da ilerlcmiftir. 
"etlidir. 

Demokrasiye ve siyasi terbiyeye 
~a~f~uk eden işlerde daha kuvvetli 
egıl, en kuvvetli mevkii almanın 

Vatani bir borç oldu~una imanımız 
a~rdır. Demokrasimiz tek fı kalıdrr. 

1naenaleyh milii irade hep bu ka
llaldan tecelli edecektir. 

. Demokrasilerde ocak kongrclerj.. 
k~~ ehemmiyeti çok büyüktür. Çün
h ul demokrasinin en büyük kuvveti 
k a

1
ka dayanmasındadır. Halk taba-

1 tarı kanaat ve dü~üncelerini, eli
te Ve temennilerini bu kongrelerde 
vebarüz ettirme1idir ki bu kanaatler 
k c dilekler aledderecat müteakip 
l)ıongrelerde kuvvet bula bula çalış
b ·ıü. Programının ana hatlannı çize· 
ısın. 

i . Çünkü kongre kararları hükümct 
]~~. en kuvvetli direktif kaynağıclu .. -

Ankarada lOp1anaıı yodincl Milli J°lfP k.ongreai dün de manisine devam 

~e 7ngreier en serbest konu~ma ederek. öğleden eomeki ce1.ede müznkewder nihoyet butmut n tlS~ k&
\'e rI·~~· Yurd işlerine alaka vatanse- panmı§br. Bu foto~ k.onğrenln ~ celsc:sine ait olniak Anadolu •Jllll&l 

k r ıgın tabii icabıdır. Halkımız bu foto servisi tarafından göııderilmi~. 
~?~cl~~yu~rakme~~ct~ -------------------~-~~~--~~ 
lcr~ ~trafındaki clüşü~ce ve kanaat- sevgisinin bir tezahürüdür. K~ dit'. Siyasi ve medeni olgUnluğ\in ta 
~nı ~çıkca ifade eylemelidirler. lerde yer almak, açık ve samimt ko- kendisidir. 
CÇım işlerine alaka demokrasi nuşmak milli ve vatant blı vazife- J!AKKl OCAKOöLU 

Kısa bir nutukla okulun 
kordel.asını kesti 

Kültür Direktörü 
Se:ydiköy halkımn kültıir işlerine 

gösterdiği yüksek alaka:yı 
işaret etti 

Açılına töreninde bulunu daııetlılcr 

Kültür diTaktörü B. Ali Riza nutkumı qliyor 

Beş senelik vil!yet kUltilr plinme &. 
h&1 bulunan Seydiköy ilk okuluda 
olunarak dOn parlak töreme açılnuş, bu 
su.retle Izmir vilfiyeti bir ıkültür ~ 
aesi daha koummıştır. 

Seydi.köy okulunun açılma tfiııcni, l'&
tün Seydik<Sy ve civar 5yier bfl!kmm 
iştirakiyle yapılmıştır. Törende val1 ada.-

Dil muavin B. Cavit 'Onver, parti adma 
C. H. P. yardımcı ilyesi B. Mehmet .AJ. 
demir, Jdıltür direktörü B. Ali Riza C.. 
kut, külttii' müfettişleri 91! ~ 
hazır bulumn~. 

Konaktan hareket eden otobUslcrle 
Seydiköyüne gidilmi§ ve tören saat on 

- SONU 3 ONCO SAHiFEDE -
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ikiyesi 
ŞEHiR HABERLERi~ ... . 

Bir maceranın 
;ae;s 

Kocasının zoruyla çocuğunu 
,aldıran genç, "Saadetim gitti,, diyor: . . . . 
~Afyonda evlenen Bn. Mürüvvet kadınlara hitap ederek! 

kat'iyyen kürtaj yaptırmamalarını tavsiye ediyor 

Gene kadın anlatıyor: Doktor evvela böyle bir cinayete· ortak. 
• • • . 
• • . 
• . 
• . . 
• . . 
olamıyacağını 

görüştükten 

söyledi. Kocamla gizlice yirmi dakika kadar i 
sonra bunun bir zaruret olduğunu bildirdi ~ 

Genç kadın daima bir çocu.k hayaliyle ya§ı11or 

Çocuklu 1 B. Süreyya 
Hakimlere yardım Şehrimiz üçüncü 
Yardırrıla mükellef noterliğine tayin 
hakimlerin maaşla- d'/d' 

d k ·r e l l 
rın an tev ı.-at 

Çok çocuklu hakimlere yardımla mü
kellef tutulan lunirdcki hakimlerin lis
tesi Adüye vekaletinden Izmir cümhuri
yet müddeiumumiliğine gelmiştir. Ma
lüm olduğu üzere, geçen sene mecliste 
kabul edilen bir kanunla az çocuklu ha
kimlerin maaşlarından yapılacak tevki
!atın her sene 23 Nisan çocuk bayramın
da, ~ok ~cuklu hrıkimlcre vcr11mesi ka
bul edilmişti. 

Çok çocuklu hakimlere yardımla mü
kellef bulunan Izmirdeki 25 hakimin ilk 
id\nun maaşlarından yüzde iki nisbctin
de tcvkifat yapılacaktır. Yine kanunun 
bir maddesi mucibince terfi her .hakim
ler, ilk terfi ettikleri iki aylık zam tu
tarını çok çocuklu hakimlere yardım 
faslına t,,rk etmektedir. 

--=--
Tayin 

lzmir hft.k:im namzdlerinden B. Nezih 
~ulıiyctle Bozdoğan sorgu hakimliğine 
tayin olunmu~tur. 

B. Süreyya. 

lzmir belediye i hukuk mli§aviri bay 
Süreyya l'ehrimiz üçüncü noterliğine ta· 
yin edilmi§ bu hususa dair Adliye veka
letinin emri kendisine tebliğ olunmuştur. 

lll B.ııy Süreyya gerek hakimlik mesleğin-
Mua/ Ji m tayinleri c1e ve gerek belediyede dürü ahlakı, 

lzmi.r Gazi ilk okulu öğretmenlerin- isabetli görüş ve kararlnıiylc temayüz et• 
den Bn. Ferhunde Edem Ankara müzik mİl1 adliyecilerimizdendir. 
olcııla tatbikat öğretmenliğine tayin Bulunduğu yerlerde daima etrafında 
olnn!Dll§trır. samimi Lir sevgi toplam.ağa muvaffak 

Yülı:aek öğretmen okulu mezunlann· olmu§, karakteri kuvvetli ve faziletli bir 
dan Bn. Nadire Üngör kız lisesi riyaziye gençtir. 
stajiyerliğine, lzmir erkek liseai öğret· Adliye vekiletinin noterlik işlerine 
menlerinden bay Kemal Yalnz Buca or- verdiği değer ve son defa kabul edilen 
ta oltulu F ranaızca öğretmenliğine, Buca noterlik kanununun istihdaf eylediği ga· 
orta okulu Franaızca öğretmeni Dr. bay yeler göz önünde bulundurulunca böy
Muhip Özay erkek lisesi Fransızca öi- le genç ve değerli bir adliyecimizin 
ıetmenliğine tayin olunmuştur. üçüncü noterliğe tayinindeki isabet ken

C. H. P. 
diliğinden tezahür eyler. 

Dün sabah erkenden c Yeni Asır> te
lefonunda ince bir kadın sesi: 

caat ediyorduk. olsun çocuğumuzu aldıracağız.. Merkezinde dün bir 
Bay Süreyyayı tebrik ederken yeni 

vazifesinde de muvaffak olacağını mu
hakkak sayarız. 

- Y aı:ı i§lerini istiyorum. dedi. Bir 
muharririnizlc kon~mak istiyorum, an
latacaklanm var, benim için çok mü
himdir .. 

Cevap verdim: 

- idareye buyurmaz mısınız:) 

- Gelmek isterim ama, adliye dai-
resinde tahitliğim Yar. Bir hakaret me
aelesinden phitlik edeceğim. Mümkün 
ise oiz adliye dairesine kadar gelaeniz. 

Beş dakika ıonra orada bulunaca-

ğım .. 

Her şeyden önce şunu söylemek iste
Tim ki, kocam bu kadar çabuk çocuğu
muz olmasını istemiyor gibiydi. O evli
lik hayatının zevkini çıkardıktan sonra 
bile bap bela ••.. olan bir mahHikun evi
mize girmesini istemiyor, bu itibarla fe

na halde sinirleniyordu. 
Bana gelince saadeti ve çocuğu ikiz 

olarak kabul ediyordum. Çocuksuz bir 
yuvanın uzun müddet rasanetini muha
faza cdemİyeceğini sanıyor ve çocuğu
muz olmaıııtnı istiyordum. 

Ben isyan ettim: toplantı yapıldı 
- Hayır, dedim. Bunun ucunda 

ölüm tehlikesi var, buna razı değilim. Dün C. H. P. mer.k.c:zinde V&limiz ve 
Doktor da isyan etti: C. H. P. bafk,am bay F azh Güleçin bat-
- imkanı yolc_ dedi. Ben katil de- h.nlıimda Parti tetkitlhnın kamun ba~

ğilim. Kanunun menettiği bir suçun için- bnlan toplanmıftır. 
de aiziDie ortak olamam. Hayatımda be- Bu toplanbda ocak kongTelerinin va-

nüz cinayet qJcmedim. Bu yattan sonra 
bu ili yapamam. 

ziyeti gğzden geçirilmi,.. Jtoııgre.lere hal
bmınn geçen aeııeden üstün bir alaka 

---"'---
Nafıa şefleri geldi 
Nafıa vekaleti fen heyetinden sular 

ba§ mühtndisi B. Fikret, vekalet tdıirci
lik bürosu ııefi B. Hilmi Baykal, fen he
yetinden B. Mebus Güvenç şelırimize 

gelmi§ler ve dün Muğlay:- tmiılerdir .. 
Muğlada tetldklerde bulunacaklardır. 

~--------------~ 
Ben dışan c;JkttJn. Kocam onunla bir 

şeyler konuftu. Konuımalan bdki de 

gösterdiği müpnede ve tesbit olunmuş- ......... .., .... , ............... .... ....... .,. 

ıur. : Kücük Haberler E 
yanm saat sürmüştü. Bununla beraber halkımızın daha gc- : ....... 11 • • : ............ 11 ............... .. 

All.E.YJ MUHAFAZA ETMELi 

Nevyork 
Sergisi için tablolar 

hazırlandı 
939 Nevyork sergisi için §ehrimizdc 

yapılmakta olan hazırlıklar ilerlemiştir.• 
Ticaret odası, Türkiyenin ve lzmirin aoıı 
on yıl içinde Amerikaya ihracatını gÖY 

terir tablolar hauilamıştır. 

Oda, Amerika ile tesis edilecek iyi ti• 
caret münasebetleriyle Amcrikadan bit· 
den satın alabileceği maddelerle, biz• 
satabileceği maddeleri kıymetleriyle göl' 

terir bazı afişler de hazırlamıştır. Bunlaı 
Nevyork sergisi komiserliğine gönderile
cektir. 

Haber aldığımıza göre b:mirdeki bet 
lıca üzüm ve incir linnalanndan bazıla· 
n Nevyork sergisinde geniş ölçüde rek· 
lam işine ehemmiyet vennektec1irfer. 
Üzüm kurumu Nevyork sergisinde tevıl 
edilmek üzere broşür1er hazır1atacaktır. 

. 
ITALYA 

Türkiyeye munzam 
kontenjanlar ayır
mayı kabul etti. ltal
yan malları Türkiye
ye serbest girecek 

- BAŞT ARAFI 1 fNCf SAHtFEDE -
940 yılı haziraruna kadar mer'l olacak· 
tır. Yeni anlaşmada Türkiye lchiııc Ual· 
:yadan gelen cmtea ıkontenjana tabi iken. 
bundnn son.ra Italya menşeli mallar .içlP 
tahdit yoktur. ltalyanın ihracatını kaf"' 
şı1amak üzere memleketimizden de ya· 
pılacak ihracatın mütekabilen artma51 

için yüksek kontenjanlar ayrılmıştır. 

tNGtLlZ TAKASI 

Son zamanlarda takns primlerinin art· 
ması yüzünaen Ingiltere ile takas mua· 
melelerinde azalma müşahede edilmek· 
tedir. Eylul nyında yüzde 35 olan taka' 
primleri şimdi yüzde yetmiş beştir. aıı 
yükselme, Jngiltcrenin mcmlekcUmiı• 

den mahdut miktarda mal almasındaJI 

ve hususi takas mevzuu olan maddclerfll 
Türkiye bakımından mahdut olmasııı· 

dan ileri gelmiştir. Buna mukabil s~bc5t 
dövizle çalışan Malta ve Kıbrısa ihraca' 
tunızaa gözleri çekecek ktıdar bariz bir 

artma vardır. 

* 
MUAYENEHANEDE 

Bir gün öğleye yakın hazırlanarak er
keğimle birlikte evimizden çıktık. Kadın 
doktorunun muayenehanesine gidiyor
duk. Bu doktor muhitte itimat toplamış, 
eyi bir insandı. Çehresinde bir baba ve 
olgun insan hali gfzliydi. 

Hayret ediyorum, hem de çok hayTet 
içindeyim. Okumuf. yüksek tahsil yap

mıı, insanların hayatını tekeffül et:mİJ 

bir insanın ağzı. bu kadar ktsa bir zaman 
iç.inde nasıl değioinnİ§ .. 

Belediye reisi Dr. Behçet Uz: dün be
ni§ mikyasta kongrderc i§tirakini temin lediyc miihendisleriyJe birlikte muhtelif 
için toplan ta saatlerinin İ§ zamanlan na •• • • 11 • • •••• • .. • • ..... • 11 .... •• .. • .... • • • ••• 

belediye ınuessesderini ve yeni inşaatı ·=· Kendı· kendı·me :. rast getirilmemesine karar verilmi§tir. Adliye dairesinde rastladığım her ka-
dan çehresi, bana çile çekmiş insanluın 
hüznünü, daha doğrusu hüzün severliği 

hissini verir. Orada bckliyen her kadının, 
hayatında romantik bir vaka gizlediğini 
ve yaşadığuu sanmm. Tahmin ederim 
k.i bu hissim pek te yanlıı olmasa gerek. 
Netekim bu defa da böyle oldu. 

MA"rEMU BiR KADIN 

Koyu mai bir roba bürünmü~. yaşlı 

bir kadın çehresi beni müddeiumumflik 

önünde karşıladL Silah.ara Bn. Mürüvvet 

oldu~unu öğrendiğim bu genç kadın ora· 
daki polis memurundan beni soruyor, 
gelince göstermesini istiyordu. 

Hnyatımda ilk defa gördüğüm bu 
çehreyi scluml11yınca kim olduğumu an
lnmıstı. Hafifçe tebessüm etti ve: 

- lsteracniz, dedi. Burada görüşelim. 
içeri çağımuılan ihtimali var da .• 

- Hayhay, sizi dinliyorum .• 
HA7JN BiR MACERA 

Genç kadın bundan üç yal önce Af
yonda bir hububat tüccariyle evlenmİ§. 

Kendisi Afyonun yerlisi değilmiı.. Bun· 
Clan dokuz yıl öncesi lstanbuldan, ailece 
Afyona nakletmi§ler. 

Evlendiği adam, muhitte eyi tanının~ 
bir kimse imiş .. Gayet nazik yapJı, ala
yişe mütemayil, alkolden nefret eden 
bir adammış.Bn.Mürüvvet evlenirken bu 
zatla mesut olacağını sanıyor ve bekar
lığa veda etmekten mütevellit bir sevinç 
içinde ne yapacağını adeta taŞmyonnUJ. 

Hikayesinin devamını Bn. Mürüvvetin 
ağzından dinliyebiliriz: • 

- Gazeteler, halkın dili ve konu~n 
lisanıdır. lnsan derdini anlatına yarı ya
r.ya hafifliyecekmiş gibi oluyor. Bunları 
size anlatmaktan maksadım nedir bilir 
misiniz? 

istiyorum ki, benim başımdan geçen
leri okuyan kadınlar ayaltlannı dik tu

tarak adımlarını ona göre atsınlar. Küçü
cük bir hevese kapılarak hayatlannı ken
di elleriyle zehirlemesinler. 

SAADET VE ÇOCUK 
Evlendiğimizin dördüncü ayında vü

cudumda bir fevkaladelik hissettim. 

Adetn aş erme alametleri belirmiıti. Fa
bt bir türlü buna inanamıyor, kocamın 
da isteğiyle bir kadın doktoruna müra-

Binaenaleyh mesai saatleri haricinde gözden geçirm.iş, yukarı mahallatta ye- ••••••• .................................... . 

Ne diyordum, muayenehaneye girdik. 
Doktor, beni uzun uzun muayene ettik
ten sonra ayağa kalktı. Kocamın yanına 
gitti ve gülümsiyerek: 

- Dört aylık, dedi. Dört ayını dol
duruyor .. 

Ben ihtiyanm haricinde, kocam ise 
biiyük bir hiddet ve tees ür içinde boca
lamı~. kalmıftık. Doktor, ikimizdeki ta

mamen ayn hisleri farkedemediği için 
söylendi: 

- Şu dakikada ciz.inle beraberim, 
aynı havayı teneffüs ediyor ve içinde bu
lunduğunuz havayı, hisleri tamamen his
seder gibi oluyorum. Sizler henüz genç
siniz:. Tam çocuk yapacak zamanınız. 

Her genç evli. bir dakika önce çocuğu
nun olmasını ister. ihtiyarlayınca çocuk 
yetiştirmek mü,kül olur. 

Siı:Ier fU dakikada çocuğunuzdan şİ· 
kiyetçisiniz, öyle değil mi? 

Kocam derhal atıldı: 
- Doktor, dedi. Biz çocuğumuzu 

aldırmak istiyoruz. Ne bahasına olursa 

Bu def-a doktor, bamhaşlta bir insan

dı. Derhal söze başladı: 
- Ac"!'ltzın derecesini tamamen an· 

lıyorum bayan, dedi. Fakat ne yapma· 
lı... Zaruretler önünde boyun eğmek 

ltwm .. 

Erkeğinizle uzun uzun görüştüm. Bu· 
gün sizin yuvanıza iltihak edecek bir ço· 
cuk, daha açık söyliyeyim, bir yabancı 
ıınadetinizi baltalıyabilir. Kocanız çocı.ik 

istemiyor. Siz de istemiyorsunuz ama. 
sırf tehlikesinden ürktüğünüz için .. 

- Nasıl, çocu~'llmu alacak mısınız 
doktor, dedim. 

- Bu zarurettir. Bizler, cemiyetin ni· 
zamını muhafa;;nyn mecburuz. Bir yuva· 
nın kapısmda vahıi bir kundalcı;;ı, bir eı· 
kıya gibi beliren bir mahluka (Buyurun) 
diyemeyiz. işitiyorsunuz tabii, bunu ya• 
pamıyoruz .. 

- Yani, aıılıyamadım .. 
- Madam ki çocuk, bir yuvayı yık-

mak istidadını göstermiştir. Bunu fenni 
usullerle almalc mecburiyeti vardır. Ve· 

- SONU 5 iNCi SAHİFEDE -

niden yapılacak lağım ve yol işlerini tes
toplantılann yapalmaSt için gereken ted-

bit etmiştir. 
birler almacakttt. 

---ı•---

Bir yavru havuza 
düşerek boğuldu 
Soğukkuyu Ordu sokağında doku?. 

numaralı B. Mehmet Ali Sam.ancıoğlu

nun evinde müessif bir kaza olmuştur. 
Bu evin bahçesindeki havuzun kenann

§ Dün belediye memurları tarafından 
başı boş gezdiği görülen t 2 köpek ve 18 

kedi itlaf edilmiştir. 
§ Türkofia müdürü B. Avni Sakman 

dün tüccarlarla bir görüşme yapmış, bi
lfı.harc valiyi makamında ziyarette bu
lunmU§lur. 

§ Polis divanı dün öğleden sonra İçti
ma ederek ban kararlar almlflır. 

da oynamakla me"'gul bulunan altı ya§· ----------------• ...............................•.....•...... 
lannda Saim isminde bir çocuk havuza : Gelenler Giden/er : 
düşerek boğulmuştur. Saim, bu evin : ................... ! ......... , .......... • .: 
bahçevanı B. Alinin çocuğudur. Adliye ltalyanın Mersin konsolosu B. Loizi 
hadiseye el koyarak bunun kazadnn iba- Mersinden gelmiştir. Sivas mebusu bay 
ret olduğunu tesbit ctrni~tir. Mitat Şükrü lıtnnbula gitmi~tir. 
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Halkevi köşesi 

:! ğu dünyaya gelmiş ve cAHMET> 5 cumartesi giinil akşamı saat 21 de lki-
5 adı verilmiştir. Küçük Ahmet'in S ç~melik musiki birliği tarafından bir 

5 uzun ömürlil olmasını diler ebevey- : konser verilecektir. 
: nini tebrik ederiz. E 2 - 20/10/938 perJCmbe günü saat -..._ - 16 da . . it- cüler lto 0 tesiain haf ~111111111111111111 1111111111111111111 evıımı: oy mı • 

talık toplanbal vardır. 

Kültür Park Sineması: Kibar halkın sinemaaı olacaktır. 

" " ,, 

" " 

" " 

" " DiKKAT: 

" ,, 

" 
" 
,, 

: Ailevi ve içtimai filimler göaterecektir · 
: Programlarının miikemmeliyetile tema

yüz edecektir. 
: latirahat için aranılan tekmil aaafı haiz 

olacaktır. 
: Sizin için bir gezinti oe eflence lıaynağı 
olaca/ıtır. 

: Güzellik ve uıraf et abidesi olacaktır. 

küşada şimdiden hazırlanınız. 

Sinemamızın 

Resmi 
hedefi : Güzel filim ve fiyattır. 

• ' "';}!i;: • ' 

Deditıodu yapan genç 
çocuklar için 

--0--

-Sabahleyin otobüste üç kız talebeoiıı 
konuşmaları beni yakından alılkalandır• 

dı. Oçü de geliJlllif, güzelle~mi, çoe~· 
lardı. Galiba bir kız okulunun orta kıl' 
mına devam ediyorlardı. Konu§malarıJ'' 
dan, daha ders yılına girerken oku1ıJ11 
ve derslerin kendilerini sıkbğını farket· 
tim. 

Konuşurken bir öğretmenlerini 116j 

gelip ettiler. Biri 
-Aksi .. 
Dedi .. öteki.. 
- Gururlu .. 
Diye vasıflandırdı.. Üçüncüsü jse 
- Hem uknla, hem de cahil.. 
Demesin mi) 

.. t,ı. 
Canım sıkıldı doğrusu .. Bir şeyler Oı> 

renmek için okula devam eden ye~ 
çocuklann, bir öğretmenleri için dedikO' 
du yapmalanna fena halde içlenrnİf' 
üzülmüıtüm .. 

bi' Bu çocuklar bir az sonra baıka 
bahis açtılar. Biri dedi ki : 

- Ben akşam evdeki takvime ~
tun .. Cümhuriyet bayramında yine atl'' 

d ,_ .._ ...... wl d oııı' 
uı; •• wa}'TBm cuma gunu og e en s 

başlıyor. Tam iki giln kaybettik .. 
1 iğeri cevap verdi : 
- Ozülme kardeşim, acısını Rıı.J11'' 

zan bayTamında çıkaracağız.. Çarşarnb" . .-· pertcmbe, cuma bayram .. Cumarteeı tiJ 
bahı ben kendiliğimden mektebi t•" 
edeceğim.. Öğleden sonra ve pazar gil' 
nü eaıuen tatil olduğu için haftayı ~-
zandık. demdctir. . .. 6' 

Görülüyor lci talebe pıikoloJıll11 

6 
büyük, hem de pek büyük bir cleiifd' 
Tardır. Otobüste. ba,kalanna itittit~ 
derecede yüksek sesle, kendilerine , 
şeyler öğreten öğretmenini çekiıtire~ :, 
lcbe ile, tatil günlerini sayarak b~li1111"' 
talebe arasında büyükçe bir yakınlık~~ 
ziyorum. Ve bundan, 1'endi adını• fi' 
rebnenler için bir mesuliyet payı • le' 

_ı_ • • A b b" .... une" ma&. iabyorum. ca a ız ogre ,, . . 
1 

mi. yok• öğrenci ruhiyatı mı dciift' 

NERiMAN coRS-4 
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Bazı Sovyet askerleri Tembellikten 
gelen halsizlik 

. . 
• • 

sergısı kapandı Tarih 

A.mor nehrinde bir adayı işgal ederek 
askeri tesisat vücuda getirmişler 

Yazan: Dr. 6. A. 
Herke11 bilir ki insan - hiç olmadan bi-

le- uzunca bir müddet, istiyerek, yahut 

ı 
İstcmiyerek, oturur, hareketsiz kalırsa, 

yeniden hareket etmek İstediği vakıt 

adale.lerinde gev eklik duyar. Çok yatan 
adam güçlükle kalkar, çok oturan da 

Ankarada ziraat alet
leri fabrikası kuruluyor 

ANKARA, 19 (Telgraf) - Şehrimizde kurulmasına karar veri
len Ziraat aletbri fabrikasının inşası için yapılmakta olan tetkikler 
bitmiştir. Fabrika dört sene içinde tam randmaniyle işe başlıyacak ve 
köylü için Türk tipi ziraat aletleri imal edecektir. Kanton üzerine 

mukavemetle 
yürüyen .Japonların ciddi 
karşılaşacakları sanılıyor 

bir güçlüJtle yürür.. Sözün kısası işlemiyen 
ilet paslanır, iılemiyen adale kanncala
nır. Onun için he1c:imler herkese daima 
hareket tavsiye ederler. 

İstanbul, 19 (T elgrafl - Dolmabahçede açılan tarih sergisi An
karaya nakledileceğinden bugünden itibaren kapanmıştır. 

Tokyo, 19 ( ö.R) - Harbinden ga· 
lıı.tclere bildiriliyor : Salı günü ( 14 ilk 
.... rin) 11 Sovyet askeri Amor nehrinde 

~ adayı i§gal ederek çalılıkları yakmış
L ,ve askeri tesisat vücuda getirmeğe 
-.ş&arnışlardır. 

Mançuri hükümetinin Harbin mümes· 
Iİli B. Şonorar Sovyet general konsolosu 
ıı.e2dinde hadiseyi protesto etmiş ve bu 
-.lteri tesisatın derhal bozulmasını iste· 
llaİttir. Bu hadiseden beri Mançuri dev-
11.releri bu mıntakada Sovyet kuvvetle

~ faaliyetini nezaret altında tutuyor· 

Kanton, 19 (A.A) - Japonlar tim
.. Sinaotanıda Çinlüerin tiddetli bir 
~vernetiyle kar11lf11lıtlardır.. Hava 

müdafaa bataryaları iki Japon tayyaresi 
düıürmüşlerdir. 

Hankovdan bildirildiğine göre Çinli
ler Hankone 129 kilometre mesafedt" 
Yangtze nehrinin sahilinde kitin Shuc· 
yayu istirdat etmiılerdir. 

Tokyo, 19 (ö.R) - Kantona karşı 

yürüyen Japon ordusunun bir kolu, ge
nel karargahın bir tebliğine göre, Kan· 
tonun altmış kilometre prkında Şeng 

Şen §Chrini işgal etmiştir. 
Hongkong, 19 (ö.R) - Japon kay· 

nağından bildirildiğine göre Japon kıt· 

alan Çinlilerden mukavemet görmeksi
zin bugün Kantona 5 O kilometre mesa
feye varmışlar ve Kelong mevkiini iıgal 

etmişlerdir. Burası Kanton demiryolu 
üzerinde ve tark ırmağı üzerindedir. 

Bununla beraber daha ileride Çinlilc
rin canlı bir mukavemet gösterecekleri 
ve Japonları Kan tonn 25 kilometre me
safede durdurmağa çalıpcakları tahmin 

ediliyor. 
Hankeu cephesinden ve K uansi '\ ila

yetinden Çin takviye kuvvetleri müsta
celen Kantona aevkedilmiştir. Kanton 
gazeteleri Kanton Çin ordusu başkuman
danının açizliği ve vukufsuzluğu sebebi
le Japonların ilerlemesine sebep oldu
ğunu yazarak azlini istiyorlar.. Bunun 
üzerine Kuansi vilayetindeki hareketler
de kendini gösteren diğer iki general ta
yin edilecktir. 

Bunun gibi halsiz olmadıklarını uzun-
ca b ir müddet İspat etmek fırsatını bula
mıyanlar, yahut İspat etmek istemiyen-
lcr d.- sonra bir gün İspat etmek isteyince 
kendilerini halsiz bulurlar ve bunun ger· 
çekten, devamlı bir halsizlik olduğunu 
sanarak telip düşerler. 

Eskiden yelkenli gemilerde - Aynaroz 
manastırlarında olduğu gibi • haftalarca 
yalnız kalan gemicilerin limana vardık· 
ları zaman halsiz düşmeleri meşhurdu. 

Şimdi buharlı ve motörlü gemiler deniz 
üzerinde haftalarca kalmadıkları gibi, 
yelkenli gemiciler de sıksık limanlara uğ
ramakta kusur etmezler. Onun için bu 
türlü halsizliğin gemicilerde görülmesi 
pelc nadirdir. 

Saylavlar Ankaraya 
dönmeğe başladılar 

Ankara, 19 (Telefonla) - intihap dairelerinde bulunan saylavlar 
Medisin a~ılma tarihin;n yaklaşması dolayısiyle Ankaraya gelmeğe 
başlamışlardır. 

B. Ponso tekaüt edildi 
Jstanbul, 19 (Tele fonla) - F ransamn Ankara elçisi B. Ponso te· 

kaüde sevkedilmittir. Fransanm Ankara elçiliğine hariciye nezareti 
tube müdürlerinden lassigli tayin edilmiştir. 

lskeçeliler Afgan kralının Edirnede 
Cümhuriyet bayra- doğumyıldönümü Bir cinayetin 

Buna karıılık, şehirlerde bekar yaşı· 
yan erkeklerin bazılarında görülür. Bun
ların kimisi bulaşık hastalık korkusundan 
yahut usluluk iddiasından aylarca, yıl

larca tembel kalırlar. Jlk zamanlarda, 

Göering Başkumandan oluyor 
Berlin, 18 ( ö.R) - Alman ordusundaki kumandanlık tayinleri 

hakkında çoktan beri bazı haberler çıkarılmıştır. Mareşal Göringin 
bütün silahlı kuvvetler başkumandanlığına geçirilmesi ihtimalinden 
bahsedihnektedir. Bu tahminlerin bir gün tahakkuk etmesi ihtimal 
harici olmamakla beraber salahiyettar mahfelJerde şimdilik bunun bir 

mında Edirneye Ankara, 19 (Hususi) - Afgan k.ra- muhakemesi halsiz olmadıklarını İspat etmeğe arzu 
lı S. M. Muhammed Zahir hanın doğum duysalar da, arzularını yerine getirme· 

gelecek yıldönümü münasebetiyle evvelki ak- Edirne (Hususi) - Geçen sene-nğus- rnekte ısrar ettikçe, sonunda arzu da emrivaki olmarlığı bildirilmektedir. 
Edirne (Hususi) - Cümhuriyet bay· şam şehrimizdeki Afgan sefaretinde bir tos ayı içinde Edimede müthiş bir cina- kaybolur. Halsizlik yerleşir. 

"'nınuzda merasime ve Edirnelilerin ee· auvare verilmiııtir Bu suvarede §ehrimiz- yet işlenmiş ve fai1lerden biri ortadan yo- Kimi:!i de, bekarlığında bulaşık hasta· 
~lcrine i§tirak etmek üzere lskeçeden deki bir çok güzide kimseler bulunmuş- kolmuştu. lıktan koıkmasa, yahut usluluk iddiaeın-

ispanyada bombalar patlıyor 
~- ltifilik bir kafile ile bir spor takımı !ardır. Dost ve müttefik Afganistan S. Hilmi adındaki bu cani lzmirin Ber- da bulunmasa bile evlenmeğc teşebbüs 
ııııc:ıırneye geleceklerdir. M. Muhammed Zahir Hanın idaresi al- gama kazasında işlediği başka bir cina- edip tc bir kızla nişanlandıktan sonra 

Bu haber üzerine Edirnede bir top· tında çok ileri hamleler yapmıııtır. Bu yet üzerine yakalanmış ve burada gece- bulaşık hastalıktan korkar, yahut nişan
'-ntı yapılmıt dost Yunanlılann bu sa- mutlu yıldönümü münasebetiyle bütün leyin saka Ali ile kımsı Fatmayı balta lısının kulağına gidebilecelc dedikodudan 
llMınt alakalan memnuniyetle karşılan· Afganistanın aevinmekte baltkı vardır. ile öldüren bu cani olduğu anlaşılarak 1c;ekinir, tembellik eder. Nişanlı kalmak 

Barselon, 19 (Ö.R) - Bu sabah saat 10 da liman mıntakası be~ 
nasyonalist üç motörlü tayyaresi tarafından bombardıman edilmiştir. 
iki ölü ve bir çok yaralı vardır. iki defa bombalar atılmış ve defi tay
yare topları tayyareleri kaçmağa mecbur etmişlerdir. 

.... Ye hazırlıklara baılanmışbr. =- tchrimize getirilmiş, ağır ceza rnahke- UZ\ln zaman sürerse, halsiz olmadığını is-
i.keçeliler Edirnede iki gün. üç gece T k b d ·1 • mesine verilmiştir. pat etmek zamanı gelince halsiz kaldığı 

Atılan bom~'\lardan bazıları limanda bulunan ve erzak yüklü olaıı 
üç İngiliz vapuruna isabet etmiştir. 

'-1.c.ak '" Edimecle futbol takımlariyle .1 e zi e l l yor Maznun Hilminin arkadası Faik ile meydana çıkar. 
Lir •i maç yapacaklardır. Bcrlin 19 (Ö.R) - Salahiyettar Alman dün ağır ceza mahkemesinde muhakeme- Böyle, tembdlikten gden halsizlik 

lngiliz - ltalyan anlaşması 
mahfelleri Almanyanın Buenos Ayres, sine başlanmış ve bazı şahitlerin dinlen- te gerçekte deva kabul etmez bir lıasta-

B. Çemberlayn Vaşington ve Roma sefirlerinin geri alı- mesi için mahık.eme talik edilmiştir. lıL..aayılmaz. Nitekim. oturmalı.tan yahut 
Londra, 19 (A.A) - Bazı gazeteler ingiliz - ltalyan anlaşmasının 

yakında tasdik ~ileceğiı.i ümit edi) orlar. 
Londra 19 (A.A) - B. Çemberi.ayn n.aeaiı hakkında hariçte DefrediJeD ha- Edirnede büyük bir teeailr uyandıo- yatmü&an eev§CmİIJ, hattA lı:anncalanmlf 

laıraya ıelmiftir. ber]eri kat'! olarak tekzip ediyorlar. ran bu hAdisenin faillerini görmek ve adeleler de yavaş yavaf diizelir ve insan 
Deyli Ekepreu gazeteei bunun diğer mühim kararlara tekaddüm 

eden bir merhale olduğunu bildiriyor. 
-. mahkemede dinlemek üzere yüzlerce gene yürür, koşar bile .. 

Seydiköy ilk okulu 
Diin köy 

tezahiiratı 
çocuklarının parlak 
arasında törenle acıldı 

' 

Kuy çocuklanmn sevinçli tezahürleri 
.._ BAŞT ARAFI 1 1NCI SAH1FEDE - ibzal ettikleri yüksek yardımı minnetle 
~ yapıhnl§tır. Açılma töreninde Iz- anmak mecburiyetinde olduğunu söyle
~ kültür direktörü B. Ali Riza özkut miştir. 
~ nutuk söyliyerek Seydiköylülerin Köy çocuklarının okudukları şiirler 

llle.ktebi yapmak için sarfottikleri zevkle dinlendikten sonra "vali muavini 
:~ ve mesaiyi takdirle arunış, mek- B. Cavit, okulun kapısındaki kordelAyı 
h hin muhitte yaratacağı feyizle'linden kLcıa bir nutukla kesmiş ve davetliler 
ahsetmı .... ır. k be 1 rd M k b" ~w me te girm~ e ir. e tep ınası ge-
l3ıına Seydiköylüler adına cevap ve- zildikten sonra misafirler, mütevazi bir 

ten Seydiköy münevverlerinden B. Ha- biifede izaz edilmişlerdir. Çay ziyafeti 
~il Sellin, kültüriln içlik manasını Sey- esnasında kısa bir hasbihal yapılarak 

•köylülerin çok iyi takdir ettiklerini, bu köylünün dilekleri tespit olunmuştur. 
~e~tebin yükselmesi için bütün varlık- Misafirler, köylünün içten te'Lahüratı 
:l"iYle çalıştıklarını, vali ve parti başka- arasında Seydiköyünden ayrılmışlardır. 
'$

1 
B. Fazli Güleçin köylerine ve nahi- Bu gün saat on beşte Güzelyalı ilk oku-

eleJine ve bu mektebin yapılmasına lu tören1e açılacaktır. 
~LV'.z7..7'~A~7SN:.tla;G:J~--..Z1& 
1 ,.. ... BUGON LALEDE 

Gübniyenleri güldürecek... Gülenleri bayıltacak... Gönülleri bağ 
)an tark musikisi... Gözleri çalan şark dansları .... 

TORKÇE SöZLO 
1 -ALI BABA HINDISTA N DA 

Göklerin alevlerini delen .. 
Dağları at~leriyle cehenneme çeviren .• 
Ovalan kasırga gibi döndüren... Haydutlara nefes.. Za 

2 
limlere soluk aldınnıyan .. 

- NEVADA 
IZMIRDE iLK DEFA .... 

3 - JURNAL 
4 - KOMtK MtKt 

halle daha sabahtan adliye binası önün- Paslanmış alet te. bir daha işe yara
de toplanmış ve mahkeme salonu hınca~ maz, demek değildir .. Pas temizlenir ge-
hınç dolmuştur. ne göreceği i~i görür. 

Sovyet tayyarecileri tarafından 
Ancak, işlemiycn aletin paslandığı gi· 

Yiiksek muallı'm bi. insan halsiz olmadığını uzun bir müd
det İspat etmeyince, vücudunun bazı yer
lerinde de, adeta pas tutar, idrar yolunmektebi mezun

la1 ının tayinleri 
yapıldı 

da devamlı olarak kan toplanıı. Erkek· 
lik guddelerinden olan prostat guddesi 
de halsizliğe aynca bir sebep olur. Ev
lenmeden önce fazla uzunca müddet us
hı kalmış gençlerin evlendikleri vakıt 
halsiz kalmalarının sebeplerinden biri 
de budur. 

Lindberge şiddetle 
hücum ediliyor! 

Ankara (Hususi) - Kültür bakanlı!,rı 
'Yliksek muallim mektebinin eylôl dev-

-resinde mezun olan gençlerin tayinlerini 
yapml§t.ır. Bu tayinleri yazıyoruz: · 

Oktay Aslana~ a Konya lisesine, En
ver Karay Kars list>sine, Ynhya Pchli· 

van Afyon lisesine, Nezihe Yallan Esk.i
şeıhlr lisesine Sadriye Gökdcl Kay .... eri 
lisesine, Ali Gündiiz Kastamunu lisesine, 
Davut Akpınar Kars lisesine, Cahit Pi· 
yal Gaz.iantep lisesine, Servet Akdoğan 

Bereket versin ki. söylediğim yerlerde 
kan toplanmış olup olmadığı hekim mu-

• Bir çok meşhur Sovyct tayyarecileri 
cPravda> gazetesinde tayyareci Lindber
gin, Rusya seyahatinden sonra. Londra
da Leydi Astor'un verdiği bir ziyafette 
Sovyet tayyareciliğinin cfena vaziyette> 
bulunduğundan bahsetmiş olduğunu 

nyenl'siyle nnlnşılır. Anlasıldığı vakıt ta söyliyerck kendisine hücum etmişlerdir. 
kan toplanması tedavi edilince halsizlik Leydi Astor dngiliz birleşik matbuat 
geçer. Hnlsizlil~ pıeydana çıktıktan sonra Ajansn nın naklettiği (Pravda) nın bu 
da tedavi mümkün olmakla beraber be- haberi üzerine cDeyli Herald> gazetesi
kirlıktan uzun miiddct büsbütün bekar ne bir beyanatta bulunmuş ve Lindberg 

kalmı olanlann evlenmelerinden önce hakkında SÖ) lC'nilenleri tekzip etmiştir. 
kendilerini idrar yolu hastalıklarında mü- Leydi Astor beyanatında şöyle diyor: 
tahassısıs bir hekime muayene ettirmeleri -«Miralay Lindbcrg Rusyadan gcldi-Adana erkek lisesine, Rana önsu Edir-
ihtiyatlı bir hareket olur. Her hangi bir ğindcnbcri bizimle berabeT yemek yeerkek öğrebnen okuluna, Nevzat Tanalp 
arıza meydana çıkmadan, onun önünü miş değildir. Ben de böyle bir ziyafet 

Balıkesir lisesine, Sait Pekin Diyanbakır almak ise daha eyidir. ııernıedim 
lisesine, Esat Ankara lisesine, Salih Çe- L' db b lki b 
tiner Erzuruma, Ebuzer Berksoy Kars 
lisesine, Enis Erdik Malatya lisesine, 

Yakup Ülken Edirne erkek öğretmen 
okuluna, Nadire Üngör lzrnir kız lise
sine, Zeynep Beydoğan Ankara kız li-
sesine. 

Zaten, uzun zaman tembelliğin ilk za- « ın erg, 11c izim evve · ir ziya-
manlarında, halsizliğe sebep olup ol- fette, ne de herhangi bir toplantımızda 
madığını, muayeneden de önce, haber Rus hava kuvvetleri veyahut herhangi 
verecek alamet vardır: Tembelliğin ilk ba§ka bir §CY hakkında hiç bir şey söy
zamanlarında, halsiz olmadığını ispat et· lememiştir, bıınlann hepsi yalandır.> 
melt arzusu sık.ık geldiği halde, tembel- Bu beyanatı neşreden cDeyli Herald> 
lik devam ettikçe 0 arzu seyrekleşir ve gazetesi şunları ilave ediyor: 

• sonra büsbütün kaybolur. Bu arzunun Miralay Lindberg ağustosta Rusyayı 
F a•ist Meclisi .e:rrekleımeai. hele büsbütün kaybolma- ziyaret ettiği zaman son senelerde hiç bir 

l" sı, evlenecek gencin kendisini muayene yabancıya gösterilmiyen iyi bir tarzda 
Roma 19 (A.A) - Saat 12 de B. Mus- tti . . karşılanmıştır. Fakat, Lindberg Sovyet 

SOfinin. rı"yaseti altında toplnnmu: olan e rmeaı ıçin bir İpret demektir. l 
---s Ç k tayyarecilerinin ketum davranma arm-

büyük faşist meclisi saat 1/15 de mesai- .ocu .• korkusu da, uzun zaman tem- dan memnun olmaml§tır. 
. . ikm 1 +...,;.,ti· bellik gıbı çokca devam ederse, genç 
smı a ew .. ":i' r. h l · 1.... Bugün cPravda> da çıkah yazı Lind-

fJ'Olr~ClQE 
liME ·MA,.I 

Yak1nda 

YEN 1 

Bir idare altında 

AÇILIYOR 

a sız ıge sebep olur. Bir erkeğin halsiz 
l d ... bergi faşistliğe karşı sevgi beslemekle 

o ma ıgını ispat etmesi baba olmasiyle k R dl! 
tamam) H 1 ·z1· • A itham cbne te ve onun usyaya <1vet 

anır. a sı ıkten şıkayet edenle- ed'l d"ği h ld 1 · ıt ed k" nfl 
rin bazılan da, evli olsun, yahut bekar . 1 me 1 

•• a ~ « .~g~ er e ı ıne 
bulu k b b 1 k 

sıyaset gudenlerın, Munıhte Çemberlay-nsun. çocu a ası o maktan or· . 
kanlard N d k . d·w· . b"• nın muvaffakıyet kazanmak mnksadile 

ır. e eme uıte ıgımı ta ıı an· .. w. • • 

1 O Sovyet tayyarecılıgının kuvvetsız oldu-
ıy rsunuz. 

ğunu ileri sünnesi için, gönderildiğini 
söylemeJ...-tc<lir. 

ita~ya Frankoya Yazıda: 
«Parayla tutulan Lindberg, efcndıleri-

bağl ıdı r nin kendisine verdiği vazieyi yerine ge-
Roma 19 (AA) - Mussolini tarafın- tirmiştir> denilmektedir. 

dan general Fran.koya gönderilen bir tel- Makaleyi yazanlar, Lindberge Sovyet 
grafta ezcDmle şöy!e denilmiştir: sivil tayyareciliğinde bir müdürlük tek-

F8§ist Iıalyanın istihsal edeceğiniz za- lif edildiğini de tekzip ederek şöyle de
fare kadar sise ka-defÇe ballı kalacağı- mektedirler. 
DA lilıi temla etmek iMerim. d..iııdQerg eski bir ı.,vyareci ve siyasi 

bir entrikacıdır. Atlas Okyanusunu geç
tiğindenbcri de her Sovyet köylü veya 
işçisinin yapabileceğinden fazla bir şey 
yapml§ değildir. 

Mnkale~·e göre Lindbcrg, Alınan hava 
kuvvetlerinin Spvyet, İngiltere, Fran :ı 

ve Çekoslovakya hava kuvvetlerinin 
hepsini birden ma'1lup edebilecek mahi
yette olduğunu söylemiştir. Yazıda buna 
~idaetle hücum ediliyor ve deniliyor ki: 

cLondra, Paris ve Pragdaki en salahi
yetli mahnfilden alınan malumata gore, 
Sovyet hm a kuvvetleri, hiç olmazsa Al
mnn) a ile Japonyanın hava filosu reku
nuna adedce müsavidir, kalite itibarile 
sc onların çok fevkindedir .. 

Yazı şu şekilde nihayet bulmaktadır: 
«Tayyareci kendisini dünya karşısında 

gülünç bir vaziyete sokmuştur. Ken
disinin abdal bir yalancı olduğunu, Al
man faşistleri ile bunların İngiliz arka
daşlarının hizmetinde ç.alıstığını ispat 
etmiştir.> 

lngiliz birleşik matbuat acentesi So\'• 
yet hava kuvvetlerinin bu günkü vazi
yeti hakkında resmi bir rakam verilme
diğini, fakat Sovyet hava filosunun 4000-
5000 tayyareden ibaret bulunacağım bil
dirmektedir. 

* 
Lind~rg Rus~a S!'yahatine 16 ağus

tosta Jngiltereden harekc>t ederek basla
mıştı. Tayyareci knrısıyle beraber, ken
di tayyares.ilc> Londradnn ayrıldığı gü
niin akşamı Varşovaya inmiş ve erte i 
giin oradan Moskovaya hareke>t etmişti. 

Lindberg Moskovada bir hafta kadar 
kalmış ve 26 nğusto ta oradan ayrılarak 
Kırım, Kafkas~ a yoluyla Çekoslovakya
ya gelmiş ve, 2 <'yl(ıldc Çt>koslovakyad..ı 
Olmutzda karaya in nişti. 3 eylfıldc Prn
ga giden Lindbe-rg ,.e kı>rısı orada da bir 
muddet kalmışlar ve 10 eylülde Parise 
gelmiştir. Me hur tayyareci bugün, bir 
havacılık kongresine istirak etmek Ü? -

re Berline ıütnıiş bulunuvor. 



SAYFA: 4 

ŞEY A -VE KUMPANYASI 
........................................ llillım!m ... 

Büyük aşk ve macera romanı 
-75-

Bu sırada hastanın göz kapakları !it- - Evet... 
reeli. - Le Marş Forestiyer arazisini sen-
Dudaklarından anlaşılmaz kelimeler den almak için ... Seninle ... Uğraşıyor-

döküldü. lar ... 
Haııta bakıcı bir yudum su verdi. Ba- Hasta bir baygınlık geçirdi. 

ılnın altındaki yastıkları düzeltti. Başı, yastığın yanına düştü. 

- Bakınız Mösyö .. dedi .. Sizi görme- Hasta bakıcı ile Jan onu tekrar dü-
ğe gelmişler. zelttiler. 

Jan Noterin üzerine doğru eğildi: Hemşire: 

Metr Tevenot başını onun tarafına - Artık çekiliniz Mö<yö ... dedi. Metr 
ı;evirdi. Delikanlıyı görür görmez bütün Tevenot lüzumundan fazla kuvvet israf 
vücudu birden sarsıldı. etti. 
Sağ elini biraz kaldırdı. Jan, çekilmek için bir harekette bu-

YENi ASIR 

Kızılay 61 yaşına bastı 
Bu~ünden itibaren Cemiyete yeni 
azaların kayıt muamelesi başlıyor 

haftanın Bu programını aynen • 
verıyoruz 

En büyük şefkat müessesemiz KIZIL-! öğrenciyi bu iş için saat tam dokuzda 
AY Cemiyeti, bugün tesbit olunan hafta Kızılay merkezine gönderilmiş buluna· 

4 - Haftanın ikinci günü olan 21/10/-

938 cuma günü saat 17 de Karşıyaka 

Halkevinde öğretmen Bay Necati Çiftçi 
tarafından bir söylev verilecektir. 

programını tatbika başlıyor. Kız.ılayın caklardır. 

Türk Cemiyetine her vesile ile gösterdi- Erkek Lisesi 
ği yüksek alaka ve yardımlar, bilfilstis- Erkek > Şubesi 
na hepimizin kalplerimizde daima min· 
net hisleri yaşatmaktadır. 

Ktzılay haftası programı aynen şudur: 
1 - Hafta, 20/ 10/ 938 Perşembe günü 

başlayıp 26/10 1938 çarşamba günü ak
şanlına kadar devam eder. 

Tecim Lisesi 
Bölge San'at Okulu 
Karataş Orta Okulu 
Tilkilik > > 

20/ 10/938 
21 •• 
22 • • 
23 • • 

5 - Haftanın üçüncü günil olan 22/-
10/938 cumartesi günü saat 17 de Borno-

24 • 
25 • 

, vada öğretmen Bay Reşit Gürol tarafın
• dan bir söylev verilecektir. 

zo iLK TEŞRiN PERŞEMBE 938 

Filistin de 
Fevkalade durum 
- BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHtFEDE -

bağlı bulunacaklardır . 
Kudüs 19 (A.A) - Evvelce olduğtı 

gibi şimdi de askeri harekata ön safta 
sahne olan yer Kudüs şehri ve bilhassa 
şehrin eski mahallesidir. Eski şehrin ka
pılanndan gündüz ve gece çıkmak ya.salı: 
edilmiştir. Kudüste bir çok mağazalar 
kapalıdır. Yafada bir arabın evine boııı
ba atılmış ve ev sahibi ölmüş ve diğ~ 
iki kişi ağır surette yaralanmışhr. 

Dörtyol elektriğe 
kavuşacak 

Dudaklarından biraz yüksekçe bir lundu. 
isim döküldü. Hasta bu hareketi sezdi. 

- Jan!.. Bir inilti halinde: 
Hemşire: - Hayır ... Hayır ... Diye 

2 - Haftanın birinci günü olan 23/ 10/ 
938 de, Lise ve Orta okullardan ve Gazi, 

kek 
1 

di • şehit Fethi, Alsancak, ülkü, Durrılupı· 
e e ... nar, tstiklal, Sakarya ilk okullarının son 

E - Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl 
Kızılay konusu üzerine ilk, orta ve lise
lerde güzel yazı musabakası açılacak, 

üstün başarısı saptanan her dereceli okul 
öğrencileri kıymetli hediyelerle taltif 
edileceklerdir. Yazılar haftanın son gü

nü ilgili okulların direktörleri tarafından 
doğruca Kızılay merkezine gönderilmiş 
bulunacaktır. 

6 - Haftanın dördüncü günü olan 
23/10/938 pazar günü saat 17 de yine 

öğretmen Bay Reşit Gürol tarafından 

Buca, Alsancak C. H. P. Kamununda 

Bayan Şehime Yunus, Tilkilik C. H. P. 
Kamununda Dr. Bay Suat tarafından bi· 
rer söylev verilecektir. 

Adana (Hususi) - Adananın şirin bir 
kasabası olan Dörtyol, nihayet elektril!e 
kavuşmak üzere bulunuyor, Dörtyol 

elektrik tesisatının inşasına yakında ha? 
!anacaktır. Bu işin inşaatı eksiltmeye ko
nulmuştur. Dörtyolun elektriği su kuV" 
vetinden istihsal edilecektir. Bu tesisa• 

tın inşası için otuz bin lira kadar bir pa• 
ra gidecektir. Münakasarun bu günlerde 

yapılacağı ve inşaat işinin bir şirkete ve
rileceği muhakkaktır. 

- Bakınız .. dedi. Sizi tanıdı. Bu has- Jan ... Çok ... Mühim .. . 
tamız için çok iyi bir alfunet... Jan tekrar eğildi. 

Metr Tevenot Janın yüzüne bakmak- Sanki içeriye azı·ail girmiş de hasta-
ta devam ediyordu. nın canını almak için onun söyliyeceği 

Feri kaçmış gözlerinde hem sevinç, son sözleri bekleyorn1uş gibi odada bir 
hem üzünç bir arada parlıyordu. ha"a vardı . 

Gördüğünün rüya ve hayal değil.. Ha- MC'lr Tevenot, bir ınüdd~t boğazından 
kikat olduğunu anlamak ister gibi elini \ıkan hırıltılarla müoadele etti. Sonra, 
delikanlıya uzatmağa .. Onun vücuduna ı son bir gayretle: 
temas etmeğe çalışıyordu. - Asili... A.;la ... Diye mırıldandı ... 

Nihayet hafif ve ancak işitilir bir ses· Orasını elden çıkarma... Buna ... Asla 
le: razı olma ... Çünkü: Baban ... 

- Sen misin .. Sen mi.sin Jan.. Bu si.izler, anlaşılabilen son sözler ol-
Diye mırıldandı. du. 
Jan, vaftiz babasının parmaklarını Hırıltılar sıklaştı. 

avuçları arasına aldı, eğilerek ce\•ap ver- Gözleri t?iltikçe .5Önüyordu. 

di: Nihayet hırıltılar yavaş yavaı; söndü. 
- Evet.. Benim.. Kendinizi yonna- Gözlerinde bakış manası kalmadı. 

yınız. Ve Melr Tevenolun nefesi kesildi. 
Fakat, ölmek üzere bulunan ihtiyarı Artık bitmi~ti. ölümün tıkacı Noterin 

birden ve beklenmedik bir enerji kav- ağzını kapamış, fazla bir şoy söylemesi
ramıştı. Teneffüs bir an için tabiileşti. ne müsaade vermemi.:;li. 

Delikanlının elini sıktı. Hasta bakıcı henu;ire, ölünün göz ka-
- Beni .. Dinle .. dedi. Dosya adliyede paklarını kapadı. 

hıfzedildi .. Fakat.. ötekiler .. israr .. edi- Noterin emektar katibi bir koltuğa yı-
yorlar.... kılmış, kendini büyük teessürüne kaptır-

Sustu. Boğuluyor gibi idL m,..t.ı. 

Alnından soğuk ter daneleri yuvarla- - Ah ... Ne kadar iyi... Ne kadar iyi 
myordu. 

Jan ... Tevenotıın elini yatağa koymak, 
kalkık olan kolunu dinlendirmek istedi. 
Noter buna mlini oldu. 

- Dinle.. . Dirıle ... 
Jan, yüzünü hastanın yüzüne yap:ştı

racak gibi eğilmiş, kulağını dudaklarına 
vermişti 

- Onlar... Senden... Orasını... Al
mak istiyorlar ... 

adamdı. .. 
Diye hınçkırıyordu. 
Jan, gözleri yaşlı Lir halde Sebasti

yaniye yaklaştı. 
Onu elinden tutarak kaldırdı. 
Hemşirryi ölüye yapacağı son vazife

sinde serbest bırakmak için odadan 
çıktılar ... 

- BlTMED!-

150 ton gelen balina 
Balinalar1, 

avlıyorlardı, 
zamanlarda nasıl eski 

şimdi nasıl avlıyorlar? 

tnsanlar on dördüncü asırdanberi ba- !inanın vücudu haber alınır alınmaz ge
llna avlarlar. Bu işe ilk girişenler lspan· miler onun takibine koyulur ve balinayı 
yanın şimalinde oturan Basklardır. Bun- zıpkınla vuracak bir mesafeye kadar 
lar balinayı ilk defa sahillere yakın yer- küçük kayıklarla gidilirdi. Zıpkıru yiyen 
!erde avladılar. Sonra 1372 den itibaren hayvan şaşırır ve ufak kayığı arkasında 
de şimale doğru açılmakta tereddüt et·, bir mantar parçası gibi sürükliyerek kaç
mediler. Labradora kadar açıldılar. maya başlardı. Ekseriya yaralanan hay-

Basklardan sonra Holandalılar balina van denize dalar ve balina ile beraber 
avcılığına merak ettiler. 1676 dan 1722 denizin dibine kadar sürüklenmek kar
ye kadar Holandalılar haline avlamak kusuyla balıkçılar halatı bırakırdı. 
için altı bin gemi hazırladılar ve 33 bin Bugün balinalar fenni bir şekilde av-
balina avladılar. !anıyor. Balinc avlıyan balıkçı gemileri-
Yakın bir zamana kadar balina avcı- nin güvertesi hakiki bir fabrika hallnde

lığı çok tehlikeli bir meceraydı. Bir ba- dir. Balinaların üzerine çok uzaktan ateş 

...... Bu iştf!n iki sene kadar sonra da 

istiklal savaşına katılmak için (Kuvayi· 

milliyf!) çetelerine girdim. Ve ağalara 
musallat ettiğim silahımı bu sefer düşma· 

na çevirmiş ol~um .. ı,te böyle delikan· 
lıml... 

Ocak yavaş yava~ sönüyor, gecenin eli, 

gözlerimize uykuyu dolduruyordu. Erte
si gün gene bulu!}mak üzere ayrıldık .. 

Dıtarıda parlak ay ıtığına karşı uluyan 
köpelıdf!rİn sesine, gece yansı horozları

nın sesleri karışıyordu .. 

* Ertesi gÜn, geç uyandım .. Vakıt öğ~ 
leye yaklaşıyordu. Evinde misafir kal

dığım çolak hatırımı sordu: 

-Nasıl beyim .. Rahat edebildin mi? 
- Eksik olma!.. 
Dedim ve ilUve ettim: 

ğına şaşıyorum.. ı-ıaıa dağ gibi adam ... 
Çolak güldü : 
- Onu birkaç yıl önce görmeliydin 

bey .. Şimdi illeri biraz kötü gidiyor da 
yıprandı gayri .. 

- işleri kötü mü gidiyor} 
- Evet .. Tıi!isizlik işte!.. 

Dedi ve anlatmağa başladı: 

- GB.vur dayının yirmi yaşlarında 

yakı~ıklı bir oğlu var.. Adı da Recep .. 
Bu delikanlı köyümüzün en usta sazcısı· 
dır. Geçen yıl bir feli.ket geçirdi zavallı~ 

cık J Sevgilisini kaybetti. 
Çolak, gözlerini gittikçe alevlenen 

ocağa dikti ve: 

- Geçen >'d, dedi, Recebin yavuk· 
lu'u Keziban, düğünlerinden iki gün Ön· 
ce baltasını alıp oduna gitmiş .. Aksi gibl 
o gün df! zorlu bir fJrtına kopmasın mı? 

Akşama kadar dağdan dönmeyince Ke· 

sınıflarından ayrılacak Kızılay gençlik 
teşkilatına mensup talebe ve izci grup
ları saat tam 15,30 da Cümhuriyet mey
danında Atatürk heykeli önünde yerle-
rini almış bulunacaklardır. F - Hafta münascbetile ilk. ve orta 

A - Saat tam 15 45 de Askeri bando- dereceli okullara devam eden 260 yoksul 
nun çalacağı ve bü;ün öğrencilerin işti· çocuğa elbise yaptırılacaktır. Muhtaç 
rak edeceği istik.lal marşile törene b3§- öğrencilerin vakit ve zamanında Kız.ıl
lanacaktır. Marştan sonra heykele Kı- aya g:'.,derilınek üzere ilgili okullara 
zılay tarafından şükran çelengi konula- Kültür Direktörlüğü tarafından yayım 
rak \'e Erkek, Kız liseleri Kızılay genç- yapılacaktır. 
lik teşkilalına mensup birer öğrenci ta- G - Törene iştirak edecek okullar 
rafından kısa bir söylev verilecektir. yalnız !zmirde bulıınanlaniır. Karşıya-
(Söyle\'i ve-recek öğrenciler ilgili okul ka, Buca ve Bornovadaki okullar, İz· 

direktörleri tarafından seçilecektir.) mirde tatbik edilen program mucibince 
B - Söylevden sonra, ilkokul öğrenci- bulundukları yerlerde haftanın ilk gü

leri heykel önünden okullarına döne- nünde tören yapmaları !3z.ınıdır. 
ceklerdir. Orta ve liseliler bandoyu ta- 3 - Cemiyet tarafından bastırılan du· 
kip ederek muntazam kollar halinde bi- var afişleri ve Kızılay mevzulu ufak ve
rinci Kordonu takiben Halkevine gide- cizeler ait olduklan mahallere yapıştırı
ceklerdir. Halkevinde Mitat Oksancak Iacak ve dağıtılacaktır. 

7 - Haftanın beşinci günü olan 24/-
10/938 paz.:ırtesi günü saat 17 de C. H. -

P. tkiçeşmellk Kamununda Dr. Bay 
Kamran örs, Dolaplıkuyu C. H. P. Ka

mununda Dr. Bayan Saada Kağıtçılar, 
Eşrefpaşa C. H. P. Kamununda Dr. Bay 

--=--
Gülen ağlayan müte· 
hassıslardan başka 

Ekrem Hayri Üstündağ, Karantina C. H. Filimcilik ıanati, artistlerden, bazı oa· 
P. Kamununda Dr. Bay Bahtiyar Tara halarda öyle maharetler istiyor ki en bü• 
tarafından birer söylev verilecektir. 

8 - Hafta deovamınca yoksul ve fakir 
halkın, aşağıdaki isimleri yazılı hamam

larda bulundukları semtin mahalle mü

messilliğinden alacakları vesikalarla pa
rasız yıkanmaları temin edilecektir. 

Tepecikte HilAI, Tepecikte Ferah, Na
mazga!ıta Saçmacı, Kestelli caddesinde 

Çivici, Eşrefpaşada Kalafat, Pazaryerin
de Kasım, Karataşta Karataş. 

tarafından Kızılay kanununa ait bir söy- -------------------------------

yük sanatkarlar bile buna muvaffak ola .. 

rnıyor. Holivutta öyle artistler vardır ki 

bunlar hiç bir vakit perdede görünmez. 
perde arkasında maharf!t gösterir. Gülme 

müteha"ııı olan ve istediği her dakika 
istenildiği ıekilde gülebilen Meri Nataon 

isminde bir kadın artist. filimde rol alan 
artist yerine, güler, ve günde 5 dolat 

alır. Bu le.adın her türlü gülmesini bilen 
bu kadından sonra feryat ederek her ia-
tediği zaman çığlık koparmasıru bilen 
Bayan Bulver de günde yüz dolar alır. lcv verilerek törene son verilecektir. 

C - Törene Yalı semtinden iştirak 

edecek talebe grupları saat tam on beşte 
Halkevi bahçesinde toplanıp orada bu
lunacak olan askeri bando ile birlikte 
Cümhuriyet meydanına hareket edecek

Pazar maçlarından sonra Henri Vord isminde haftada üç yii% 
dolar alan bir artiot istenildiii ,ekild• 
anırabilir. Artİ3t J eni Dorgan aksuılc mü• 
tehassısıdır ve ayda yedi yüz dolar kaza• 
nır, Har J ons ismjndeki artist ise her tür .. 

lü ağlama mütahaasısıdır. lerdir. 
Takımlarımızı yeniden 

Ç - Haftanın ilk gününden itibaren 
bütün ilk ve orta okullardaki ilk ders
lerde öğrencilere bağlı plan sını.f sevi

yelerine göre işlenmiş bulunacaktır. 

tanzime ihtiyaç var Bir papağanın 
muzipliği 

D - Haftanın tertibin~ en mühim esas 
Cemiyete üye yazmak olduğundan, aşa
ğıda adları yazılı okullar hizalarında 

işaret edilen günlerde seçecekleri yirmi 

Üçok,Doğanspor ve Alsancak takım-
1arı kötü birer oyun çıkarmışlardır 

Berslay • Beittelvald ekopreo treııl 

Hobelschverdt İ3taoyonuna ııelmiı. faka! 
muayyen vaktinden bir dakika evvel iı· 

tasyondan hareket etmqtir. Tabii birçok 
ediliyor. zıpkınlar mükemmel nişangah 
tartibatına malik hakild toplar tarafın· 
dan atılıyor. Hayvan gemiye kadar ma· 
kinelerle çekiliyor ve yine hususi maki
nelerle kolayca güverte üzerine çıkarılı-

Pazar günkü maçların verdiği netice
ler üzerinde kısaca tevakkuf etmek, bel
ki de faydalı olaeakbr diye düşünüyo· 
rum. Pazar günü stadyumda seyrettiği
miz için maçın dört takımını kısaca ele 
alabiliriz : yor. 

Fakat haline avının kolay oluşu ve çok Ateşe mağlup olan Alsaneak takımı. 
kar bırakışı yüzünden haline neslini yok pazar günkü futbol ve oyun bünyesi iti· 
olmak tehlikesine maruz bırakmıştır. bariyle cidden zaif ve Clüşünüleeek bir 
Butehlikenin önüne geçmek için millet- vaziyette idi. Her ne kadar bir kulübün 
ler cemiyeti 21 milletin iştirakıyle ba· futboldeki derecesi, o kulübün hüviyeti· 
lina avcılığı hakkında beynelmilel bir le kıyas edilemezse de, lzmirde vaziyet 
itilaf yapmıştır. tamamen aksinedir. Yani futbolda mev· 

En büyük balinalar 150 ton kadar ge- kiinden bir teyler kaybeden takım iz
lir. Bir balinadan 40 bin kilo sulh halin· mirde hüviyetinden büyiik te1ler kay
de yağ çıkarılır ki bu eritilince 30 bin betmiş manasına geliyor. 
kilo balina yağı verir. Aloancak takımı, pazar maçında çok 

Şimal milletleri balina etini yerler. zaifti. Alsancağa galip gelen Aıe,liler, 
Avrupalı milletler yalnız yağını ve Fa- ateı gibi enerjik oyruyarak bir galı'biyet 
nonlarını kullanırlar. Fakat Almanya, hak etmqlerdir. Eier AI.ancak takımı. 
Alman gemilerinin avladığı balinalar zi· kısa bir u.manda vaziyetini tanzim et· 
yan olmasın diye balina eti yenilmesi mezse Milli küme kadroıuna girrneoi 
hakkında memleket dahilinde mütemadi· müşkülleıir sanının. 
yen propaganda yapılmaktadır. ikinci maçta berabere kalan Oçok ve 

-4-
- Öyle ... 
Bir müddet sustuk ... Ben, açık pençe· 

reden karşl bayır lan seyrediyorum .. Tar .. 

lalarda köylüler canla batla çal!fıyorlar· 
dı. Arasıra dağlann rüzg8.rlarına k.ab[a ... 

rak bize kadar gelen, türkü sesleri iş:itiJj ... 
yordu. 

- Köydedir emme, son günlerde İn· 

sandan kaçar oldu. Bilmem çağırsak ge
lir mi>.. 

- Biz yanına gitsek. .• 
- En eyisi onu Söğütderede bulmak-

tır. Boş vakıtlarını orada geçiriyor. 

- Söğütdere uzak mı) 

Doğanspor takım.lan, ikiai de blrbirin· yolcular trene binmiıler ve büyük bir 
den fenadL İki takım da i.deta uzun za• panik çıkmıştır. Bir ti.li eseri olarak tren 
man futbol sahasından ayrdmı~ gibi maç 
kabiliyetini kaybetmi~lerdi. Halbuki he· 

nüz Ege lik.lerini bitiren Doğanspor ta· 

lrnnından bu maçta daha iyi bir netice 

!masa bile daha iyi bir oyun beklemek 
hakkımızdı. 

Oçok talcıminin yeniden tanzim.ine ve 

bu takım iç.inde bir lcurtaneıya ihtiyaç 

makinisti işin farkına varmış ve geri dön"' 

müı,tür. Derhal giri~ilen tahkikat netice" 

sinde, hareket işaretinin. istasyon tefi 
tarafından değil, onun düdüğünün seaini 
aynen taklid eden bir papagan tarafın" 

dan verildiği meydana çıkmıtbr. 

Kiralık ev 
vardrr. Siatemaizlik ve oyunouzluk iç.in· 
de boealıyan Oçok takımı. kısa bir za· Bütün asri konforu haiz 5 odalı v• 

. • . içinde elektriği, suyu, banyosu, fevkal· 
manda tanzim ve tenoike muhtaçtır. Bır d . lan G'" 1 lı r• üncU' • . . . a e nezareti o uze ya "'*- SiY 
futbol takımım tanzun ıçın her te)'den kakta ( eski Nuribey sokak ) 6 nWJ*'&• 
evvel çok oyun ve çok antrenman Ji. lı kira\ıkt H .. ...led .1 ev ır. er gun og en eVV"' 
zımdrr. Oyuncuların topu ıtop etmeleri ayni eve müracaat. D.4 S.4 
bile yanlıfb. Hele oyun ahengi bu maç-ı---------------
ta her iki takımda da yoktu, teeuüo 
edemiyordu. Kiralık daireler 

T akunlarımrz iç.in sıkı bir çal!fmaya 1 inci kordon Saman iskelesinde uctJl 
ihtiyaç vardır. Aksi takdirde milll kü- kiralık daireler vardır. 
meye lzmirden ııöıterileeek kuvvetli bir 
namzet göstermek im.Un.azdır. 

Dedi. Oturduk ... Sular durgun gibiy
di. Rüzgar yoktu.. Dalmışım.... Neden 
sonra gözlerimi sulardan ayırınca, kar .. 
~ıdan üstü baıı oldukça temiz bir ada• 
mın geçtiğini gördüm ... Bize yabancı ya· 

hancı bakıyordu .. Kuru bir dereden ge· 
çerek ötedeki yola girip gözden kaybol· 
du ... 

Al.aklandığımı gören Çolak : 
- Bu adam kimdir bilir miain) 
Dedi. Ve cevabını gene kendisi ver· 

di: 

- Adı Halil beydir emme, deli klir· 
netçi, diyorlar. 

Müracaat: Saat 16 dan sonra Yeni~ 
idarehanesine. D.4 S.• 

- Sahiden deli mi bu adam> 
Yok ... Öyle diyorlar itte ... 

- Sebep~ ... - .............. . 
- Söylesene!. ... 
- Ne söyliyeyim bey! Köyümüze il"' 

leli daha bir gün olmadı, oana bir oü~ 
acıklı §eyler anlattık. Yeter gayri.. Birol 
da öteden beriden konuşalım ... 

- Aldırma canım ... Anlabvert. .. 
- Deli klarnetçinin hikayesi uzu•' 

dur. Adamcağwn çok sevdiği htanbull• 
bir kansı vardı .• Bundan iki sene Iı:aclıaf 

-BITMEDI-

~~·· 
Ala iyeli 

Yeni 
Abcfuilahta 

Fiatlar 

22* ,,,, 

- Babana, öğleye kadar deliksiz bir 
uyku çektim .. zibanı merak ~tmişler, aramı~1ar, tara- l\1anzara ne kadar da güzeldi. Geni' - Yok canım.. Köyün kenrında bir Rekabetsiz satıslar 

- Yorgundun, geç te yattın... an• mışlar ... Hayli uğraşmalardan sonra kız· Lir diizlük .• \ 'r: bu dlizlüğün ortasından 

ca.k... ca~ızı bir n~acın dibinde ölü bulmuşlar .. akan salk1m Söğütlü bir çay ... 

Dedi .. Zavallıcığa yıldırım çarpmtf meğer.. Yavuklusunu kaybeden. genç sazcının 
Çolak, bir yandan kahve pi.şirmek, Gördün mü tillisizliği? İ!Jte bu acıdan derin ıstırapları gözümde canlandı .. Yü· 

İç.İn ocağı yakıyor. bi.r yandan da benim- sonra Recep evlenmedi.. l~leri yÜz Üs· 
le konuşuyordu. Bir aralık gi.vur dayının tü kaldL. 
dün geceki heyecanlı maceralarından aöz - Çok yazık olmuş, dedim. Köyün 

açhm, dedim k.i: en usta sazcısının murada ermeaini gÖ· 

- Çok acı günler yaııyan givur da· nülden isterdim.. 
yının nasıl olup ta bu kadar dinç kaldı- - Kısmet değilmiı ki, olm.adL. 

zünü görmediğim bu delikanlıya karıı 

içimde bir yakınhk. acımaktan doğan 

bir sevgi uyandı. Bir aralık: 

- Bugün sazcı Recebi göremez mi
yiz> 

Dedim .. 

yerde ..• 

ikindiye doğru gezmeğe çıktık. 

Ağır ağır ak.an çayın yet:İftirdiği sal
kım söğütler, koyu gölgelerini suya aer· 
mi~lerdi. Melankolik duygularımı ok~ı

yan bu dekor, beni kendine çekti .. 
Ço\ağa : 
- Oturalım mı} 

Dedim. 
Sen bilirsin! ... 

' -ı.: Pazarlıksız satl§ kanununun tatbikinden itibaren mağaı:amızd_. 
kumatların fiatleri rekabet kabul etmiyecek derecede indirilere 
maktu fiat tesbit edilmittir. 

Yeni gelen Donneuil Fiter, Fayn Vulen yerli ve Avrupa kuma§la.· 
rın etiketlerindeki yeni fiatleri mutlaka görmelerini sayın mÜ§terilerİ· 
me tavsiye ederim. 

Pqtemalcılar Kazmirci 
H. ALAtYELI ABDULLAH 



HARP ve EKONOMi 

Modern harbın ruhu: 

4 Milyon franklık 
vergi hazan da böyle 

ödenir 
--o--

76- Yazan: Kemalettin Şükrü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BJZANS SARAYININ iÇ YUZU PARA!.. 
Paris maliye şubesinde geçen gün çok 

enteresan bir vaka olmuştur. 

Büyük bir çikolata fabrikasının, Fran
sanın hemen her şehrinde otomatik çi-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• kolata satış mahalleri bulunmakta~: 

Güzel kız anlatıyordu 
işte böyle o haydut ocağından bu haydut ocağına ve 

o kucaktan bu kucağa atılmak suretile sürünüyorum .. 

Askerler cephede çarpışırken para da 
cephe gerisinde mühim bir rol oynar 

Bu fabrika sahipleri, otomatik yerlerde 

çikolata satışından kazanç vergisi verme
dikleri için son zamanlarda büyük bir 

meblağı tediyeye mahkum edilmişlerdi. 
Fabrika, kararı tam maruı.sile yerine ge-

Yazan: Brovman - Noye ZUrhsr Saytung'tan tirmek için, dört btiyük kamyon içinde 

Sebastiyano §alabı içtikten sonra 
~ silmek için elini iç cebine gö
tiitdü. 

Kara gözlü güzel kız, zeki bakıı-
1-rı ile onun el hareketini takip et
tniş, elbis,.sinin iç tarafında, omu
l:undan as :ı. pırlanta kakmalı saplı 
bir hançer görmüıtü. 

- Çok güzel hançer iniz var. de
di .. Tıpkı babamın hançerine benz.i
Yor. Fakat o hançer burada işe ya
taınaz •. 

Bu sözler Sebastiyanonun büsbü
tün ınerak ve hayretini mucip oldu. 

- Siz kimsiniz.. Dedi .. Babanız 
khn .. ·Ve hana niçin bunları aöyli
Yoraunuz? 

- Adım Zoiçe .. Babamın adı bu 
l>İa yerde söylenmiyecek kadar yük
sektir. Onu burada anmak suretiyle 
ıii91.aha girmek. istemem. Ben 1tim 
ıtıiyim ~ ~ Görüyorsunuz ya.. Bir ha
talr.hane sermayesi.. Haydutlar elin
de bir avlama tuzağı.. Bunlan size 
niçin mi aöyliyorum > 
Adının Zoiçe olduğunu söyliyen 

Riiı:el kız gözlerini Sebastiyanonun 
l'iiziine dikti .. 

Nazarları saray muhafız kuman
danmm sağ yanağında bulunan ve 
eski haydutluk devrinin yadigarı 
bıÇak yarasından ayrılmıyordu. 

Bunun farkında olan Sebastiyano 
sordu : 

- Yoksa yüzümdeki yara mı sizi 
kor le.uttu. 

- Hayır .. Bilakis bana emniyet 
Ve cesaret veren yüzünüzdeki .. Sağ 
Yanağımzdaki o yara oldu. 

- Anlamıyorum .. 
- Y engeçin yanında iken bir bü-

YÜcü kadın falıma bakmıştı .. 
- Yengeç kimL 
- O da bunlar haydut .. 
- Adı Kosti mi? 
- Evet •. Fakat siz onu nereden 

tanıyorsunuz? 
- Hiç adını işitmiştim .. 
- işte o Yengeç ile bu haydutla-

rın ele başısı olan Eftim birbirlerine 
düşman, ben Yengeçin yanında iken 
E:ftim ve arkadaşlan orasını bastı
lar ve beni buraya kaçırdılar. Birçok 
ta adam öldü .. 

Yengeç çok intikamcı bir adam, 
muhakkak o da buraya bir gün bas
kın verecek ve beni kaçıracak.. işte 
RÖrüyoraunuz ya, hayatım bir 
haydut ocağından öbür haydut oca
Rtna kaçırılmak ve o kucaktan bu 
kucağa atılmak suretiyle geçiyor ... 
F" aknt bu çok sürmiyecek .. Çünkü o 
falçı kadın .. 

Tam bu sırada meyhane tarafın
dan bir takım gürültüler aksetti. 

Zoiçenin gözleri korkudan büyü
d" u .. 

Ayni zamanda dışarı çıkmış olan 
haydut içeri telaşla girdi. Eftimin 
kansının yanında olan arkadaşının .... 

kulağına birşeyler söyledikten sonra ı Ve cebinden yine m~şhur. ~ltın 
ayni telaşla kapıdan çılctı. dolu kesesini çıkardı.. İçınden ıkı al

Madam Eftirnle ·konuşan haydut tın aldı. 
ta telaşa kapılmıştı. - Birini hesap için veriyorum ... 

Hemen yerinden kalkarak Sebas- Dedi. Ötekini de zahmetiniz İçin. 
tiyanoya yaklaştı.. Altını gören haydudun gözleri 

- Babalık... Dedi.. Bizim patro- faltaşı gibi açıldı. 
nun misafirleri gelmiş ... Buraya gi- Hele Sebastiyano, keseyi koynu
receklermiş .. Haydi iç şu şarabı da.. na koyacak yerde masanın bir ucu
Bu güzel kızı da alıp buradan başka na koyması herifin büsbütün ihtira-
bir yere gidelim.. sını atesledi .. 

Böyle söylerken masanın üstüne Gözl~ri keseye dikili kaldı.. 
elinde tuttuğu ve diğer rnaşrapabra Onu bu dalgınlıktan yine Sebasti-
benziyen bir maşrapa ~arap koydu. yano ayırdı.. 

Zoiçenin yüzü sapsan kesildi. - Haydi evlat.. Ben şarabımı içi
Zavallı kız, haydut görecek diye yorum .. Sen de hesabı gör, çabuk 

korkusundan şarabın zehirli olduğu- gidelim .. 
nu gözü ile işaret edemiyordu. Ve maşrapayı kaldırdığı gibi son 

Sebastiyano istifini bozmadı. yudumuna kadar içti. 
- Öyle mi evlat .. Dedi.. Pek ala. Bunu gören Zoiçe hafif bir çığlık 
Bari §U içtiğimiz !!arapların da he- kopararak yere yıkıldı.. 

aabını görelim.. - BiTMEDİ -

Adliye koridorlarında 

Bir maceranın hikiyeisi 
- BAŞTARAFI 2 tNCt SAYFADA-, - Nihayet, dedi. Beni de ~~n~ırdılar 
hali size ait olmak üzere bunu yapaca· f ve çocuğumu al~ılar. Asi~ gıbı bır yav
ğım, gün geçirmemek, çocuğun daha zi· ı rum olacaktı. Cın~yette bırleıen kocam 
yade büyÜmesine meydan vermemek la-, ve doktor, çocugwnu karnımdan al-
zımdır. dıktan sonra ilcisi de ferahladılar. 

- Katil, diye bağırdtm. Siz doktor 
değil, katilsiniz. 

Doktor, uzun bir kahkaha attı: 
- Ben katilim, değil mi) Şu halde 

bütün dünya katildir. Bütün ilim adam

lan birer katildir. Bayan, haberiniz var 
mı Ici RusyaJ'a şu dakikada yüzler~e kür
taj müessesesi faaliyet halindedir. Bun
ların her birinde yevmiye yüz çocuk alı
nıyor. Hamdolsun ki bizde henüz böyle 
bir şey yoktur. Size bu hususta biraz taf
silat verebilirim: 

- Geçenlerde bir Fransız ilim heyeti 

Rusyaya giderek bu kürtaj müesseseleri~ 
ni tetkik etti. Frans,ız doktorları, her kür
taj müe.cısesesinin salonunda. çıplak ba· 
caklarını açarak, kürtaj masasma kabul 
edilmiye intizar eden yüzlerce kadını gÖ· 
rünce hayret ettiler. Bu kadınların, nasıl, 
ölüm masası adı verilen bu hunhar masa
ya kendi arzulariyle bncakJannı uzattık
larını hayretle gördül~r. Bu kadınlarda 
haya denilen birşey yoktu. Fransız dok· 
torlan bu kadınların haya denilen ,ey
den mahrum bulunmalarmı hayretle kar
şıladığı kadar, kürtaj denilen bu ameli
yatların da Sovyet doktorları tarafından 
bu kadar kolaylıkla yapılmasını, eyi ne
tice vermesini hayretle karşılamıştır. Size 
bunu riyazi bir katiyetle iddia ediyorum. 
Kürtajda ölüm nisbeti yüzde bir veya 
yarımdır. 

ÇOCUCUMU ALDILAR 
Bana maceraıını anlntan kadın acı acı 

konuttu: 

BEN BEDBAHTIM 

O tarihten sonra bir daha çocuğum ol
madı. Muhterem doktor galiba ameli
yatta bir az acemice hareket ettiğinden 

çocuğum olmıyor. 

Ben betbaht bir İnsanım. Hem de yüz
de yüz betbaht.. Öyle sanıyorum lci ço· 
cuğum olsaydı, aile bağlarımız daha kuv
vetli olacak ve kocam benden yüz çevi· 
remiyecekti. 

• Şimdi bütün evli kadınlara hitap edi

yorum. Eğer bir gün hamile kalırsanız, 
sakın şifayı çocuk aldırmakta aramayı

nız. O zaman karşınıza çıkacak doktor, 

size derhal ters yüz gösterecek, çocuğu· 

nuzu alamıyacnğından bahsedecek, bila· 
hara da bunu bir zaruret olarak kabul 

ettiğini söyliyerek bu müşkül ameliyeyi 
yapacaktır. 

Ben betbaht olduğum için, diğer Türk 

analarının bundan kendilerini tenzih et
melerini is,:yorum. 

* Bn. Mürüvvetten ayrılırken 

düm: 
düşün· 

- Bu kadın, ne diye bunları bana an· 
}attı, diyordum. 

Anlıyorum ki, bir çocuğu olması için 
hasret çeken bu ana hem derdini anla
tarak bir saat için müte.elli olmak, hem 
de başkalarını böyle bir maceradan ko· 
rumak İstiyor .. 

Bol bol hak veriyorum ona .. 
ADNAN BILGET 

Beşeriyetin başına gelmiş olan fela
ketlerin en büyüğü olan Cihan harbı, 

19 14 Ağustosunun ilk günlerinde başla

dı. O imtihan V!- JSbrap günlerinin ani 
olarak yaratbğı hadiseleri ayrıca tebarüz 
ettirmeğe hacet olmasa gerek.. Çünkü 

sonsuz münakaşalara mevzu teşkil etmiş 
olan bu hadiselerin hatırasını canlandır
ma!c, üzüntüden ba,ka bir işe yaramıya
caktır. 

Büyüle devletlerin harp ilanı, tarihin 
bir faslını kapıyarak, yeni bir faslını açtı. 

Bu mücadelede en mükemmel çağda bu
lunan milyonlarca erkek can verdi, ve 
onlarla birli.kte, koca bir asrın bile t~lafi 
etme.ııine imkan olmıyan bir kuvvet ye· 
deği israf edildi. 

Hodbin hükümdarlar, yaşlanmış dev
let adamları uzun bir sulh devre&inde, 
hiç aksamadan ~liyerek faydalı oluıut 

olan dünya ticaretinin nazik makine.inin 
hurda haline sokulmasını emrettiler. 
Tüccarlarla müşteri arasındaki dostluk 

münasebetleri hiç tereddüt edilmeden 
bozuldu. En sağlam esham ve tahviller 
kağıt sepetine atıldı. M~tazam bir in
kip.E halinde olan biTçolc müesseseler 
mahvolup gitti. 

Daha harp patlamadan bir ay evvel, 
bazı bankaların içtima ve direktörlük 
salonlannda korku yaratan muaibetirı 

tehdit edici alametleri seziliyordu. Bos
na-Hersek facia.al, korkunç bir kara bulut 
gibi Avrupa htasmı .kaplıyarak en kuv
vetli optimistleri bile sarstL Hele 23 
Temmuz 1 91.f te, Avuııturya Macaris
tan Sırb.iııtana bir ültimatom vererek, 
Bosna-Hersek hadisesi için maddi ve 
manevi tazminat iıleyince. bu emniyet

sizlik hissi katmerleşti. Dıt politikayı ta· 
kip eden bir harp çıkacağına kanaat ge

tirmişlerdi. Fakat bu Balkan harbının 

bütün bir cihanı tutuıturaeak bir yangın 
halini alacağını düşünmemislerdi. 

Felaket, şaşılacak derecede süratle in· 
kişaf ettiği için, tüccar, hadisenin eeyrini 

büyük bir tasa içinde tak.ip ediyordu. 

Ma~ ve kambiyo borsalannda korkunç 
rivayetler dolaşıyor, enternasyonal es

ham ve tahviller büyük zararlar görülü

yordu. Avusturya - Macaristan ültima
tomunun gönderildiği tarihten dört gfin 

sonra, yani, 2 7 Tem muzda Paris ve 
Brükseldeki kambiyo borsaları kapandı. 
28 Temmuzda Avusturya - Macaristan 
Sırbistana harp ilan etti. Bunun üzerine 
iki gün Ronra, Rus hükümeti kııımi sefer· 
bcrlik emretti. Ayni gün, İngiltere ban
kası iskonto fiatini yüzde dörde, Rusyn

da umumi seferberlik ilan edildiği anln
ıılınca da yüzde sekize yükselttiği gibi 
Londranın Stock Exc.hange'i tatil edildi. 

Bu arada Hamburg borsası kapanda, 
Temmuzda Berlin borsasının idare 

meclisi reisi. kambiyo kayıt muamelesi
nin kesilmiş olduğunu S.znlara bildirdi. 
Fransada altın talebi büyüdükçe büyü
dü! bankaları müşteriler muhasara albna 
aldı. Fransa bankası 31 Temmuzda is
konto fiatini 3 buçuktan 4 buçuğa çıkar
dı. O güne kadar 200 milyon altın tedi
yesinde bulunan Rayhsbank iskonto fia-

Halk masalları 
de eizin sualinize cevap vereyiın. Dedi. Kelim şah başını kaldırıp bak-

- Ben bu kö,kün bekçisinin kansı· tı. Pençereden güneşi andıran çehrenin, 
yun. Bu bağ Emirimiz.in kızı cZühre> bu kadar zamandır arayıp gezdiği cZüh
ıultanın sayfiyesidir. Arasıra buraya ge- re> olduğunu tanıdı. Ancak: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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bir k.erre o rengarenk yuzunu görsen, Dadı şu genç birine qık olmut-
0nu enin halinden haberdar edebilsen tur. Biraz evvel sanğun karşımı& koya
Iakin onu görmeğe, halden haberdar et- rak konl14Uyordu. Pek merak ediyorum. 
ltıcğe çaren yok. Halin ne olacak? Sa- Buna kalbimde bir meyil ve muhabbet 

na. rnerhamet eden yokf Sana bir acıyan uyandı. Kime af1)c. olduğunu öğrenmek 
bulunmaz. Senin ask belasına girmen ne- istiyorum. Şununla konut ve derdini ao-
llc lazımdı? rup anla. Ben de buradan dinliyeyiro. 

Diyerek ağladı. Şahzade sanğiyle yu- Dedi. Dadı cZühre:t sultanı pek zi-
lcarıdaki görüşmesinde iken penç~reden yade ııevdiği için onu memnun etmek 
tı'.ühre:t sultan onu gördü. .maksadiyle ltafeai açıp cKelim:t i çağır. 

O bina sultanın sayfiyesi olup o gün dı. 
biraz eğlenmek ve sahrayı seyretmek için Şahzade, pençereden orta yaşlı bir 

orllya gelmiıı ve pençerenin önünde otur· kadının kencllsini çağırd.ığuu gorunce 

~Uftu. Şahzadenin ağladığını ve sanğı hayrete diiferek kötkün yak1D1na gitti. 
'. c konuştuğunu tamamiyle gördü, ,.e Dadı - Ey genç ııenden bir sualim 
1
'1tti. Kendi kendine : var, eier maıukanı aevenen saklamıya-
lliz. -Anlatıldı bu genç bir ıahzade imit- rak doğrusunu söyle. Sana söz veririm 
b ~ apk o1muıl Fakat mllfuh.ı. aca• lci eier beni sizli sırlanndan haberdar 
~ ltirndir} Çünkü ismini söylemedi. edersen elimden geldiği kadar derdine 

cra.ka düıtüm, tunu Dhll anlasam. ortak olmaia çal11ınm. 
Diye diifGnerek dadısını çağırdı ve - Ey merhametli baıum! dünya 'Ve 

'"°lıQe ... ;_ ·- Y•nındalti ııahzo.deyi göstere- ahret ,.alidem oll E.vvda ıizin kim oldu
r~ 

~ .. _,,_,. ı_ ___ 1. - L- ··- -:_ :_ ----- 1---

lip zevk ve safa eder. On gÜn evvel bu- - Ahi efendim! sen misin?. 
rada idi. Diyebilerek düıüp ba~<lı. cZühre> 

- Sen bende ne nipn gördün ki bu h&Ii görünce f&llI'dı. aşağıya inmek 
iltık olduğumu anladın? münasip olmıyacağını dü~nCTek oldu-

- Çqmenin yanında sarığın ile ko- ğu yerden haykırdı: 
DUftuğunu İ§İttim. Ondan i§ık olduğunu - A1clını başına al ıahzadem.. Bü-
anladım. Fakat maşukanın ismini söyle- tün mevcudiyetimle seninim .. 
medin. l§te bu merakımı mucip oldu. Biraz kendine gelen phzade dedi ki: 
Rica ederim halini benden gizleme. - Ey epiz dilberi Senin güzeJliğine 

Bunun üzerine şahzade sergüzeıtini uzaktan hayran oldum. Beni unutma .. 
anlatb ve: Buna cevaben Zühre: 

- İıte o aşk ile buraya geldlın. Mü· - Ey şahzadem. Bugün akpma ka-
tehayyir geziyorum. Malım ve askerim dar o çşemenin yanında otur. Akşam 

yok. Bana merhamet ve lütuf edip ah- olunca bir pençereden seni içeri alırız. 
valimi sordun ve anladın, ne olur o .ev~ Cöriitü? sohbet eyleriz. 
diğimi bir kerre olsun bana göster. On- Demek.le cKelim> aevincinden deli 
dan sonra ölünıem gam yemem. gibi lbÇrıyarak çe,ınenin yanına gitti. Ve 

Diyerek yüzü üstü diifüp hınç.kıra oturdo. 
hınçkııa ağladı. Ba sözleri diğer pençe- Vutaki a"9am olup etraf karardık ol
reden dini.iyen cZiihre:> bu ifıkm haline du. Zühre pençereye gelip İc.af9İ açtı. 

1 

acıdı ve ona can ve gönülden meftun Dadı ile beTaber apğıya bir İp uzattılar: 
oldu, gencin abüzanna Ye ailayqlanna Buyurunuz plızadem, 9İzİ bekliyorum 
tahammül edemiyerek, oralar pek tenha dedi. 

olduğu için pençereyi açıp kendini gös- Kelim cZühre> nin bu davetini işitince 
terdi ve: hemen köııltün albna geldi. Uzab.lmq 

- Ey sevgiliJ11. sevdiğin cZühre:t ., olan İpe anlıp yukarı çakb. Dadı daru 
te benim. YiWime bak 1 ben ba 'derece hazır olduğu halde bu i§ık Ye matuk o 

tini yüzde 4 ten yüzde beşe yükseltti. on tanesi bir Fransız frangı eden onar 

Harp ilanından iki hafta evvel, ma- santimlik ufak. paralarla dolu çuvalları 
li piyasanın pek az esrarı 1'.endilerinden getirip maliye şu~sinin kapısına dayat

gwenebilen bazı boraacıJar, Dreeden ban mıştır. 4 milyon franklık verginin böyle 
kasının Londra şubesi, lngiliz eshamuu ufak paralarla tediye edilmek istendiğini 

çıkardığını ve müııterilerine de aynı su- gören memurlar evveli tahsilatı bu iC
retle hareket e~leri için tavsiyede bu- kilde yapmağa, katlanmak istcmeınişler
lunduğunu öğrenmişlerdi. Zamanın ala- dlr. Fakat fabrika memurlan tahsilden 
met ve işaretlerini tefsir ve tahlil kudre- imtina fiilini noter huzurunda zabıt tut
tinde olanlar, bankanın bu hareketini bü-

turulmak suretile teşebbüse girişmek b
yülc bir ikaz diye telakki eclerelc, en kötü 

tediklcri zaman, maliye müdürü çarna
ihtimalleri göze aldılar. 

Buhran son derecesini bulmak üzere çar sayılarak tahsil edilmesini emret

iken, lngiltere bankasına ve diğer ban
kalara tazyik arttıkça arttı. Albn talebi 
o kadar büyüdü ki, bu müeaaeseler kre
dileri kesmek zorunda kaldılar. Bu ted
birlerden bilhassa çek üzerine iı yapan
lar çok zarar gördüklerinden, lngiltere 
bankasının yardunına baJ vurdular. İn

giliz bank.ası, her buhran devresinde ol

ınİ§tir. 

Bunun üzet'inc para çuvalları büyiik 
bir salon içine taşınmış ve büyük bir 

memur kütlesi seferber edilerek sayıma 
başlamıştır. Çikolata fabrikasının bir çok 

memurları huzurunda yapılan bu iş bir 
kaç gün sürmüştür. 

duğu gibi, ana.ne.ine .adık kalarak miiş- bu kredileri uzun müddet kullanmadılar 
terilerinin dertlerine dennan bulmak ilk önceleri, topu t.opu 13 milyon ingiliz 
için elinden geleni yapmaktan çekinme- lirası avans vermek icap etti. üzednden 
di. 30 Temmuzda Brokeralerin çekleri altı hafta geçlik ten sonra, tek.mil avans 
başlansıçta yüzde 6 ile, aktama doğru yek<ınu 380,000 ingiliz lirasından ibaretti 
iae yaln1Z yüzde 1 O ile it.konto edildi. çok geçmeden de, bankalar bu imkanı 
l Ağustosta itıkonto fiati yüzde 1 O olaralc kullanmaktan vaz geçtiler. 
tesbit edildi Hadiselere karşı koymak için alınan 

Bundan ~nra gelen üç gün içiaıde tedbirlerden biri de, 6 ağustosta illn 

dünya tarihinin yeni bir sayfuı b,..JadL edilmiş olan moratorium idi. 
Perde açıldı; büyük fAcianm birinci per- Borçlular, bu resmi tebliğ üz.erine 
de.inde rol alanlar birer birer sahneye tebliğ tarihine telmddüm eden ay içinde 
çıkmıya batladalar. BilAhara kendiJeri d~ vadesi gelmiş olan borçlarını, ikinci bir 
bu aahnede bir rol almağa çağnlmıı olan tebliğe kadar tehir edebiliyorlardı. Fa
seyirciler, olup bitenleri fevkalade büyü~ kat, bundan evvel de, 3 ağustos tarihin· 
bir dikkat ile takip ediyorlardı. de vadesi gelmiş olan bütün bonolar için 

İnsan ve milletler için her devirde 
ehemiyetli olan para, harbe gırr,mif 
olan milletler için muazzam bir rol oy
nıyordu. Para, harbin ruhudUT. lngÜtere

de o gün'ere lradar para i )erinin tanzim 

edilmi4 olduğu sistemin nezareti bankeT-

de bir moratorium ilan edilmek suretile 

para piyasası tnkviye edildi. Alınan bu 
tedbirler neticesinde, vaktilc bono kabul 
etmiş olanlara, vadeleri bir ay uzatmak 
salahiyeti verildi. Umumi ınoratorium 

4 ikinci teşrin 1914 de kaldırıldı. 
Harban patlaması, enternasyonal tedi

lerin elinden alınarak de.vlet adamlarına 
verildi. ye makinesini durdurdu. Enternasyonal 

Bereket. versin, 4 ağustos gilnü banka- para. a~_ıntı~ı, ~ün~a~ her ~:ar~d~, 
ların tatil günü idi. Bu tatil iki gün dah sankı sozleşılmış bır ışarete tabı ımı~ gı
uzatıldı. Bu müddet Ulrlındn, hUküm; bi bir anda ~esiliverdi. Çek üzerine iş 
ve bank idaresi hi .. rülmcıniş b' yapanlar faalıyelte bulunamıyorlardı; 
vaziyete çare bulabil!! kadar nef~: Çünkü, tediyeden istinkaf edildiğini göz 
alabildi. Hüki.imet, 4 ağustosta, 1844 ta- önünde tutan bankerler. bonoları artık 
rihli batka kanununun tadiline muva- iskonto etmiyorlardı. Birdenbire durmuş 
fakat etmiş olduğunu bildirdi. Bu vazi- olan makineyi tekrar işletebilmek için, 

hükümet, 4 ağustos 1914 tarihinden evvel yete göre', banka, icabında altın karşılı-
ğı olmailan da banknot çıkarabilecekti memleketin içinde veya d~ında iskonto 

edilmiş olan bonoların zararlarını kabtıl 
ParlAmentoya gelen kanun projesi ale-

etmeğe karar verdi. İngiltere bankası bu 
laeele müzakere edilerek, 6 ağustosta 

·rv . B k .. h • karar üzerine ödemiş olduğu 120 milyon 
men ıge geçti.. u anuna gore, azme, . giliz' 1. 115 ·ı Ih kd' . . ın ırasının mı yonu, su a m-
altın para yerme bır ve yarım ingi1iz li- d .. b .. 1 · · d t kr.ı b k 
ralık banknotlar çrkarablliyordu. Kısa en ıti aren uç yı ıçın : c r an ·a-

b. " dd t · · ta klerlni d k nın kasalarına avdet ettı. 
ır mu e )Çın, pos çe n e a-

nuni tediye vasıtası olarak kabul edile
bileceği ilan edildi. Bu tertip para hava-

leleri, lngiltere bankasından diğer ban
Zayi vesika 

kalara verildi. Bankalar, depoı.isyon ve Iktısat vekrueti çekirdeksiz kuru üzüm 
cari hesap teahhütlcrinin azami yüzde kontrol memurluğundan alınış olduğu-
20 nisbctiııi İngiltere bankasından ödünç muz 1721 - 1722 - 1723 numaralı 19/10/ 
olarak alnbilirler. İngiltere bankası, bu 38 tarihli üzüm kontrol vcsiknları zayi 
münasebetle, bu nvanslann, tamamile olmuştur. Yenileri çıkarılacağından bun
veya kısmen tediyesinde hür oklukları !arın hükmü olmadığını ilan ederiz. 
bankalara temin edildi. J. Taranto ve mahdumları 

Bankalar emrine Amlde kılınnu~ olan 

le vakıt geçirdiler. 
Sabah yaklaşıp şafak attığı sırada 

Zühre: 
- Ey şahz.adem, ben burada on gün 

kalacağım. Yine akçam olunca teşrif edi· 
niz. 

Dedi. Şahzade geldiği yoldan tekrar 
gitti. 

On gün on gece böyle zevk ve ~afa 
ile geçti. Onuncu gece Zühre: 

- Ey şahzadem artık firak geldi diye 
~ıkılma, üzülme. Arasıra burayı yokla .. 
Bir zaman sonra yine gelirim. Ancak ih
tiyatlı hareket ediniz ki <tırrrmız meydana 

çıkmasın. 

Dedi. Birbiriyle veda edip aynldılar. 
Kelim hana, Zühre ise saraya döndü. 

Birkaç gün sonra cKelim> köşkün 
civanna gelip acaba cZühre> gelmiş mi 
diye yolcladı. O gÜn ..ureti mahsusada 
dadı gelmifti. Şabzadeyi görünce pençe
reyİ açarak: 

- Şalızadem cZühru eize selam 
ediyor. Buraya gelmek için izin alamadı. 
Firkate İ9e tahammülü lcalmad.ı. Bundan 
dolayı eizi ıehirdeki daireaine ltahule ka
rar verdi. Saray civarında bir ıervi var
dır. Ben bu sece o .erriden qağıya doğ
ru bir kemend matırmı. Siz gece yarısı 
oraya geliniz. bu yolc:lan içeri gelirsiniz. 

Dedi. Ş.hr.ade gece yansını beki emeğe 
ı. .... 1 • ..t. 

Kollektif şireketi 

Dadı gece yarısından biraz evvel ser
viden kemendi sarkıtmıştı. Şahzadenin 

gelmesinden biraz evvel oradan Emirin 
adamlarından bir kaçı geçmekte iken 
ağaçtan sarkan ipi gördüler. Bunu bir 
hınıazm aamı, olduğunu hesap ederek 
orada bir tarafa gizlendiler. Tam yan 

gecede fahzade geldi. ipe elini ın:attığı 
zaman hizmeıklrlar çıkarak cKelim> 
tuttular. Gece vakıt geç olduğu için: 

- Yarın Emire götürürüz. 

D:yerek bir odaya hapsettiler. Firar 
etmemesi için de nöbetle beklemeğe bllf

ladılar. 
Bir iki nöbetten sonra bekçilik :onrau 

şahzadenin Kur'an hediye ettiği cYu
sub a geldi. Yusuf, odada mahpus ola
nın şahzade olduğunu tanıdığından ken

di kendine: 
- Bu genç bir bıratZ değildir. Çünkü 

bin altınlık bir Kur' aru hediye eden hsr
eı.z olamaz. Fakat haremde ifi ne idi? 
Bunda her halde büyük bir ar .-arcLr. 
Buna ben medyunu 4ükranmı. Y ar.1n bu
zuru Emire çılcanrlarsa dCThal öldürür
ler. 

Diyerek odaya girdi ve eordu: 
- Ey genç sen kimsin? Haremde iti11 

ne idi) Buraya hangi cüretle geldin. 
Kelim bunun Kur'an hediye ettiği Yo

suf a~ olduğunu tanıyınca: 
-'RITM~nı_ 



SAYFA: 8 tEM ASIR 

Son haftanın piyasa vaziyeti 
Buğday 

nohut 

• 
pıyasası 

piyasaları 
dur~un, fasulya ve 

hararetli gidiyor 
bmir ticaıet ve aanayi borsaıı tarafın· 

l~n eon haftayı teıkil eden 12-18/ 1 O/ 
~;8 tarihleri içinde ~eşredi~miş olan .gÜn· 
tlelik borsa satıı bültenlerı muhtevıyatı· 
,_ söre boraada alınıp aatılmış olan 
muhtelif ticaret eşyasının cinı itibariyle 

vetle tahmin edliyor. 
Buğday fiatlerinin bugünkü vaziyeti 

karıııında ekmek fiatleri hala eski sevi
yesini takip eylemektedir. 

ARPA: 
Son hafta aabfı olarak borsa neşriya-

mikdar ve fiatleri ıöyledir : 
ıCinsi Miktarı çuval Az 
Buğday 73-45 > 4.875 

tından iktibaıen yukanya dercettiğimiz 
Çok 185 çuval arpanın beyaz neviden olup 

5.675 hazır olarak kiJoıunun 3.0625-3.75 ku· 

1 

J\rpa 165 > 3.0625 
Bakla 944 > 3.875 
Kumdan 606 > 5.00 
faaulye 160 > 8.50 
Nohut 492 > 5.875 
Susam 241 > 15.00 
Pamuk 2881 balya 35.00 

> Ç. 5 73 ton 3.00 
Palamut 2385ken. 300.00 
Jnciı 

Ç. üzüm 
Siyah üzüm 

12243 çuval 5.00 
70543 > 6.00 

231 > 9.00 

3.75 
4.125 
8.75 
9.00 

6.3125 
16.00 
43.50 

3.05 
550.00 
17.00 
19.00 
10.125 

Razakı 12 > 10.50 10.50 
Haftalık borsa muamdelerini boruca 

yapılmış olan yevmi neşriyatı Üzerinden 
bu IUJ'etle icmal eyledikten ıonra mez
kur qyanın nevi üzerinden haftalık Atıf 
miktan ve fiat vaziyetlerini borsa neşri
yahndan iktibaeen aşağıdaki şekilde tes· 

~it edilmiş olup piyasalan hakkında edin· 
mğimiz malumatı da münhasıran ve ay
nca arzeyleriz: 

BUCDAY: 
Hafta aatı§ı olarak yukarıya ipretledi

fimiz 7 345 çuval buğdayın heyeti umu
ıniyesi yumutalc mallardan olup muhtelif 
partilerde ve 4.875-5.875 kuruş araıın· 

1Cla satılmış bulunmaktadır. Geçen hafta 

1

1nuhtelif nevilerden 7298 çuval buaday 
•hlmıth. Yumupk malların geçen haf· 

l~ki asgari liati 4.875 aiami fiati iıe 
5. 75 kuruş olarak tesbit olunmuıtu. 

Geçen aeneniıı aynı hafta11nda buğ-
Clay satı'1 yekGnu 44.f6 çuval olup yu· 

1muşak mallan teokil eden 2180 çuvalın 
)S.6 75-6 kuruo araıında fiatlerle eatıldığı 

1 borsanın o haftaya ait borsa listeainde 
görülmüıtür. 

Şu rakamlara nazaran aon iki hafta 
buğday fiat1eri arasında hemen hemen 
fark yok gı"bidir. iki senenin aynı haftala
nna ait fiatlerde İle oldukça ehemmiyetli 
ve bu aene aleyhine olarak biT fark vaT· 
C:Jır. 

Son haftaya ait piyasa vaziyetine ge· 
lince, mevnıdat fazlalığının piyaaada 
lauı-u1e getirdiği ıitkinlik hasebiyle alıcı
lar mübayaa hususunda adeta müstağni 
Clananmakta olduklarından ve bi)ha.aa 
fabrilı:atörlerin elinde bir zaman için ih
tiyaçlannı karşı]ıyacak mal bulunduğun
'dan bugün için fiatlerde terekki kabili
yeti görülmemektedir. Asgari on gün 
için sabp yeni partiler arzedildiği tak
'dirde fiatlerde aalah hasıl olacağı kuv-

-

TU' arasında satıldığı anlaşılmıştır. 
Geçen hafta kilosu 3.5 kuruştan 1161 

çuval beyaz mal yine hazır olarak mua
mele görmüş ve geçen senenin bu hafta
sında üe eatılmı§ olan 1 389 çuval beyaz 
arpadan 1080 çuvala hazır olarak 3, 9 3 7 5 

ve 4.25 kufU!tan ve mütebaki 309 çu• 
valınm ise hu1U1İ tartlar dahilinde ve 
.f .25 kufU! fiatle aatı)dığı anla§Jlmıştır. 

Geçen haftaki nqriyatımızda da arz. 
eylediğimiz gibi istihlak piyaaalan fiat
lerinin müsaadesizliği arpalanmız üzerine 
geni, milı:yaata muamele yapılması İm· 
kanını vermemektedir. Şimdilik arpa pi
yaauı durgun telakki ediliyorsa da fiat· 
lerde bu hafta geçen haftaya nisbetle 
biraz daha sağlamlık hisaedilmiıtir. 

BAKLA: 
Borsa haftalık nqriyatından anlaoıldı· 

ğına göre son hafta içinde borsada muh
telif partilerde Mtılmış olan baklanın 

miktan 944 çuval olup kilosu hazır ola
rak 3.875-.f.125 kuru§ arasında mua
mele görmiiftür. 

Geçen hafta satılan 243 çuval bakla
nın tamamı 3.95 kuruı üzerinden alın
mıştı. Geçen senenin bu haftasında da 
hazır olarak kilosu 4 kuruştan 185 2 çu· 
'Yal bakla muameleai olduğu borsanın 
o tarihlere ait nqriyatından anlaoılmış.. 
hr. 

Satıcıların geçen haftadanberi teklif 
ettikleri fiatlerle it yapılması iinlı::insız• 

lığı katiyen anlaıJllllf olmasına ve va
desi hulu) etmi§ bulunan eali angajman
ların ifa1&na mecburiyet hasıl olmut bu
lunmaaına mebni aon hafta içinde bazı 
alıcılar mübayaata giripnifler ee de yine 
muamelltta mevaimin İcap ettirdiği ha
raret tamamiyle 1ıörülememekte bulun
muttur. 

Maamafih bakla etokJannm tedricen 
azalmakta olmaıı huebiyle fiatlerin bu· 
giinkü seviyeainden qağı düf111İyeceği 

ihtimali de vardır. Bugün için piyasaya 
aağlam göziyle bakılıyor. 

KUMDARI: 

Muhtelif kalitelerden terekküp eClen 
yuk.anda ipret1i 806 çunl kumdan ne· 
vine göre 5-8. 75 k.ufUf arumda deği
,en fiatlerle aatılmtttır. 

Geçen hafta 7.25 kuruştan 325 çuval 
geçen aenenin bu haftasında İle 5. 7 5. 
7 kuruş arasında fiatlerle yalnız 63 çuval 
kumdan muamelesi olmuştu. 

Kumdan işleri normal bir §Ckilde de-j 5 73 ton olup 3-3.05 kuruş arasında fiat
vam ve cereyan etmekte ve mallar nevi lerle yapılmıştır. Geçen hafta 15 ton çe· 
itibariyle elveri~li telakki edilen fiatlerle kirdek 3 kuru§ fiatle satılmı§ ve geçen 
satılmaktadır. !'enenin bu haftasındaki çekirdek satışı· 

Piyasa ıağlamdır. nın 189 ton olup işbu yekununun 2.80 
FASULYE: kuruş üzerinden yapıldığı anlaşılmıştır. 
Muhtelif kalitelerden ııatılmış olan Piyasa sağlamdır. 

l 66 çuval fuulye yukarıda işaretlendiği PALAMUT: 
gibi 8.5-9 kuruş fiatle muamele görmüş.. Haftalık palamut satışlarını borsa taı-
tür. 

Geçen hafta kilosu 9 kuruştan 1 30 çu~ 
val fasulye satılmış ve geçen ıenenin bu 
haftasında borsada fasulye üzerine mu
amele olmamıştı. 

Fasulye piyasası geçen haftaki vaziye
tini muhafaza etmektedir. Piyasa aai
lamdır. Alıcı vardır. 

NOHUT: 
Mevsim icabı nohut üzerine gerek da

hili sarfiyat ve gerek ihracat için olduk
ça işler yapılmaktadır. Son hafta içinde 
492, geçen hafta 36 ve geçen senenin 
bu haftasında 354 çuval nohut muamele
si olmuştur. 

Fiatlerde bazı nevi farkları müstesna 
olmak Üzere kuvvetli bir istikrar vardır. 
Piyasa sağlamdır. 

SUSAM: 
Hafta satışı 15-16 kuruş arasında fiat

Jerle 241 çuvalden ibaret olup geçen 
hafta 16. 3 75 kuruştan yalnız on bir çu
val susam muamelesi olmuştu. 

Geçen senenin bu haftasında 15. 75-
16. 5 kuruş arasında fiatlerle 2 00 çuval 
susam muamelesi olmuştu. 

Susam muamelesinde vaziyet geçen 
haftakinin aynıdır. Stokların fazlalığı 
karıısında talep az olduğundan fiatlerde 
terakki meyilleri şimdilik mevcut değil
dir. 

PAMUK 

Son hafta içinde borsada yapılan neş
riyatın icmali üzerine istihsal ettiğimiz 
neticeyi aşağıda arzediyoruz : 
Nevi MBalya Az Çok 
Ak.ala l ci hazır 1390 40.00 42.50 

> > vadeli 1 066 40. 00 4 3. 5 O 
Yerli lci hazır 100 35.00 35.00 

nifab Üzerinden alarak 
yoruz : 
Nevi 
J~lenmiş tırm:.k 

Birinci .t 

> tırnaklı 

> kaba 
ikinci 
Bil olu 

Yekun 

kental 
102 
613 
236 

1190 
102 
142 

2385N 

aynen dercedi-

Az Çok 
550.00 550.00 
440.00 460.00 
340.00 355.00 
320.00 385.00 
300.00 3 '0.00 
325.00 32S.OO 

Geçen haftanın satış yekunu muhtelif 
nevile!den 2266 kental olup fiatler ata· 
ğı yukarı bugünkü ıeviyeıinde bulunmut· 
tu. 

Geçen senenin bu haftasında İle 160 
kental tırnak 4 2 5 kuruştan ve l 3 14 ken
tal kaba palamut ta 380 ile 41 O kuruş 
arasında muamele gönnÜ§lÜ. 

Palamut piyasasında ıon hafta İçinde 
geçen haftaya nisbetle yazılmağa değer 
bir oey yoktur. Fiatler geçen senenin bu 
sıralarındaki fiatlerden geri bulunmakla 
beraber i,lerin inkişafı halinde ileride 
yine o seviyeyi bulması ihtimalleri mev
cuttur. 

Bugünkü vaziyette piyasaya 
nazariyle bakılıyor. 

INClR: 

sağlam 

Borsa idareai. tarafından yapılmış olan 
ne§T_İyata göre ıon hafta içinde borsada 

alınıp satılmış olan incirlerin gündelik 

itibariyle ıatı, miktarı ve fiatleri •öyle· 
dir: 
Tarihi 
12-10936 
13 > > 
14 > 

15 > 
17 > 

> 
> 
> 

Çuval 
2373 
1404 
2673 

> vadeli 325 35.50 36.50 18 > > 

712 
566 

4515 

12243 

Az Çok 
6 .50 16.00 
6.50 17.00 
6 . 75 17.00 
5.00 16.00 
6.50 16.50 
5.50 16.00 

Yekün 2881 
Geçen hafta akala ve yerli cinslerden 

hazır ve vadeli olarak 1661 ve geçen 
senenin bu haftasında ise 2836 balya 
pamuk muamelesi olmU§tu. 

Hafta içinde piyasanın terakkisine 
amil bu ay teslim şartiyle evvelce yapıl
Dllf alivreden İbnam ve tahmili olduğu 
eöylenmektedir. Bugün için piyasa sağ
lam ve bilhassa alivre iıler kuvvetle ce· 
reyan etmektedir. Fiatler tereffü meyil
leri arzetmektedir. 

PAMUK ÇEKIRDECI: 
Çekirdek. İ§leri mecrayı tabüıini taki· 

ben devam etmektedir. Haftalık eatış 

Yekun 

Bu ıuretle mevsim batından aon tarihe 
kadar borsada satılmış olan muhtelif İn· 
cirler yekununun 1129 78 çuval olduğu 
borsa listelerinde mezkGrdur. Geçen haf
ta borsada 185 36 çuval incir satJm19 ve 
geçen •enenin bu haftaıı satış yekunu 
7525 çuval olarak toplanmıotı. Geçen 
mevıiın hatmdan aynı senenin bu tarihi
ne kadarki incir satış yekGnu İle bu ıe· 
neki yekfuldan 17624 çuval noksan ola
rak hesaplanmaktadır. 

incir faitleri borsa listelerine ııöre fU 

şekilde cereyan etmiştir: 

- SONU 7 iNCi SAHiFEDE -

-~ 
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20 iLK TEŞRiN PERŞEMBE 

Kendisirii Çar ilin 
eden eski veliaht 

Büyük dük Siril Fransada öldü 
Bir gün olup Rusya çarlık tahtına çı- tememİ§ler ve bu sıfatı başka bir bU 

k.acağını ümit eden bliyük dük Siril, 62 düke vermişlerdi ki, onun da Alınan 
yaşında olduğu halde Paris civarında bir fuzu altında olduğu söylenir. 
Amerikan hastahanesinde ölmüştür. Büyük dük Siril bolşeviklere d'. 

Büyük dük Siril, son Rus çarı II inci olmakla beraber, Rus tahtını bir 
Nikolanm kardeşinin oğlu idi ve ihtilal ele geçirmeyi d~nmilş değildir. Bu 
olmasaydı, Rusyada Nikoladan sonra için Bitlerin bolşeviklere karşı bir 
tahta o geçecekti. pl8.nına taraftar olan bazı beyaz R 

İhtilalden sonra Hollandaya kaçan, kendisini «hassasiyet ve zafiyetle> ith 
.sonra İsviçre ve Fransada yaşıyan bü- etmişlerdir. 

yük dük 1924 de kendisini Romanof ha- Bilyük dük Siril İngiliz idaresi 
nedanının reisi ve Rus Çarı olarak res- linde meşruti bir krallığa ta 
men ilan etmişti. Rusyadan dışan dağıl- Kendisi daima liberal temayül besle 
mış olan bütün beyaz Rusların çan ol- tir. İhtilal esnasında fazla muhalefet g 
duğunu iddia eden büyük dük Siril bu termediği için de beyaz Ru.51ar ken · 
muhayyel hükümdarlık sıfatı ile gene suçlu görüyorlar. 
muhayyel tebaalarına dair kanunlar, fer- Rusyada Sovyetler idaresi kuruld 
manlar çıkarır ve emirler verirdi. tan sonra iki sene kadar kalmış olan 

. . yük dük Lenine yapılan bir suikast 
Romanof aılesınden ban prens ve nasında bir çok aristokratlann l 

prensesler, hanedan mensubu olmıyan 
1 

.. . H 
1 

da k. 
k. ı 1 ı dikl . onl o unması uzerıne o an ya a 
ımse er e ev en en zaman an da D . ka 1 il '1:\-..-~ .. ora n anımar yo u e 11: .nu ..... 

aile reisi sıfatı ile, reddeder, fakat bu geçmiştir. Romanof ailesinin veliahdi 
csıfatı> kullanarak, bazı kimselere de tl "l" d kurtulm tu · sure e o um en uş . 
prenslik veya prenseslik ünvanı verir. Siril, çar ailesinden 21 kişinin öld 

Mesela Romanof ailesinden kız alan bir mesinden pek az bir mUddet evvel R 
çok Amerikan milyonerleri veya Roma- yadan kaçmıya muvaffak olmuştu. 
nof prenslerinden biri ile evlenen zen- Büyük dük Siri1, İngiliz .kralının 
gin kadınlar prens ve prenses Unvanla- deŞ Kent dükünün karısının da am 
nnı almışlardır. aıdır. 

BUyük dük Sirilin cÇarlık> vaillesi Bugün çarlık veliahai ünvanı Siri 
de bu şekilde, ancak asalet ünvanı dağıt- oğlu prens Vladimir Kiriloviçte bul 
maktan ibaret kal~. maktadır. Bu ünvanı babası 1924 
Diğer taraftan, bir kısım beyaz Ruslar kendisini çar ilôn ettiği zaman v 

kendilerine çar olarak Sirili W>ımak is- tir. Prens Vladimir 21 yaşındadır. 

At hırsızları 
Hollanda prensesine 

çalınmış bir at 
satmışlar 

Bulgarista 
Meyva ağaçları 

1 
dikiyor 

. Sofya (ö.R) - Bulgaristan yorulma 
At hırsızları artık aaraylarla alışve111 bilmeyen bir gayretle, Sebze ve me}"I 

etmeye başlamış bulunuyorlar: Geçen ihracatı için çalışıyor. Ziraatin bu şube 
hafta Hollanda veliaht prenseai Juliana- buğdaydan daha ziyade kar getirmekt 
ya satılan saf kan bir atın meğer çalın- dir. Buğday ziraatin kar getirmediği b 
mış bir hayvan olduğu meydana çıkmıt- yük arazi mahallerinde bu ziraat terci 
br 1 edilmektedir. Irva ve 1ska işi için bir bii 

cMikrob> ismi verilmiş olan bu at kümet komisyonu teşekkül etmiştir. S 
prensese bizim paramızla 1500 liraya ya- sindikaların şimdiye kadar 300,000 hek 
kın bir fiate satılml§br. Halbuki bu cina tar araziyi ruladıkları anlaşılmışt 

at birkaç gün evvel Paris civanndaki bir Akan su cereyanları vasıf.asile 140,00 
haradan çalınan atlardan biridir. Hara hektarlık bir araziyi sulamak kabil ola 
sahibi Mi!I Letberic İlminde zengin ve caktır. Su geçitlerin yardımile 500,00 
at meraklısı bir lngiliz kadındtr. Miı Let- hektara kadar çıkabilir. Tuna suyun 
beriç, mahkemeye müracaat ederek, ken yardım.ile sulanan Şimali Bulg · 
diei çiftliğinde yokken atlanndan do- pek bereketli bir saha haline kalbola 
kuzunun kaçmldığını ve bunlardan biri- caktır. Bunun için şimdilik hazır bulUJl• 
nin de Hollanda preneeseıine eablan at mayan bir elektrik kuvvetine ihtiyaç 
olduğunu bildirmiıtir. vardır. Lomer kömür muhitinde bir ~ 

ili hükümet adliyesi tahkikata geçmİf sene sonra yapılacak olan elektrik sant-
bulunuyor. ra1ı ile elektrik cereyanı ucuz.lıyacaktıt· 

Hasta bakıcı bayan aran1yor 
BiRiNCi KORDONDA YENi AÇll..ACAK HUSUSi BiR 

HASTANE iÇiN 
1 - Okur yazar 25 - 40 yqlarında bet bademe bayan aranıyor •• 

Ayhk 20 liradır. Elbite, iskarpin, yemek, yabnak, banyo hutaney 
ait, haftada bir gün izin vardır .• 

2 - Huta balnmım çok iyi bilen iki huta balacı bayan aranıyor. 
Ayhk 30 lirada •• Elbiae, iskarpin, yemek, yatmak, banyo hutaney 

• ve haftada bir gün iatindıati vardır. 

1 
lstiyenler birinci Kordon, Alaancak ~apur iskelesi kartıamda No. 

_ 332 ye müracaatleri. 

Tarihi macera Demir Maske 
~-

ve esrar romanı 1 -35- --
Fransa tarihinin 
!kördüğüm noktası 

Madam Skarron sevincinden boğula- yenden batJta kim.e kalmadı. 
cak gibi oldu.. Kral, baoka kimse tarafından ifitil-

- Ah Sir.. Sir.. Majestenize 
minnettarlığımı nasıl ödiyeccğim. 

kar§I mekten korkar gibi yava§ bir sesle eor· 
du : 

- Bu minnettarlığınız hana değil... 

Madam La Markize karşıdır. Nasıl ödi· 
yeceğinizi bana değil.. ona sorunuz ma· 
dam ... 

Bu sırada kral, şövalye dö Lorenin 
kendine doğru gelmekte olduğunu gö
rünce hemen o tnrnf a doğru gitti ve üzün

tülü bir sede: 
- Ne haber şövalye? 
Diye sordu. 

- Müsterih olunuz Sir .. Bu genç kı· 
z.ı madnm dö Suvansonla madam dö 
Navayın ihtimamlarına tevdi ettim. Tat· 
llik edilen tedavi sayesinde kendine gel
di. Bu akşam hiç bir !leyi kalmaz. 

On dördüncü Luinin gözlerinde bir 
sevinç şülesi parladı. 

- Onu nereye aötürdüler azizim ıö· 
valye? 

- Dam donörler dairesinde bir oda· 
ya Sir .. 

- Hay Allah kahretsin. Şu halde onu 
görmek imkansız. 

Madam dö Navay o kadar sert ve bu 
hususta o derece titizdir ki.. kadınların 
bulunduğu daireye hiç bir erkek ayağı 
bastırmaz .. 

- Majesteniı: de giremez misiniz'? 
- Evet .. Ben bile giremem. 
- Fakat Sir .. Bu genç kızı bu kadar 

sabırsızlıkla görmek arzunuzu anlıyamı· 

yorum .. 

- Loren, Loren .. farkında değil mi· 
sin ki ben o kıza çılgınca Atık oldum .. 

- Mö!lvöler, yalnız ka lmak istiyo- Ve ne olursa olsun bu gece behemehal 
sum. 

Diye bağırdı. Biran içinde koca sa
lon boşaldı. 

onunla buluşmak. istiyorum. 

- O halde Sir .. Madam ki böyledir. 
Ben bu işe tek bir çare görüyorum. 

- Benim bulduğum çare biraz teh· 

likelidir. Yeter ki bu mösyöler daha iyi 

Kralın yanında 

Kont dö Lozun ve 
şövalye dö I.oren, - Söyle .. çabuk eöyle.. Nedir 0 ça• bir çare bulmuı olmasınlar. 
Marki dö Sent Eti- re? Lozun: 

- Benim bulacağım çare kapıdan 

kadınlar daire.ine girmekten ibaret .. 

Kral yüzünü buruşturdu: 

- Bu.. imkanıız. 

Sent Etyan ilave etti: 
- Pençereden gireriz. 
- Pençerelerde demir parmaklık 

bulunduğunu unutuyorsunuz.. Hayır .. 
Hayır.. Ba§ka.. baıka bir çare.. Sen ne 
diyordun Loren .. 

- Şömineden odaya inmek. 

- Şömineden mi.. Vallahi mükem-
mel fikir.. Geliniz dostlanm.. Odama 

goru§menin ehemmiyeti çok büyüktit· 
En ufak bir ihtiyatsızlık, bir geveze~ 
yalnız bizi değil, bizimle beraber .izi efe 
mahvedebilir. 

Genç kadın Markiz tekrar yeminle vş• 

ad etti. 
Saraydan çıktı. 
Arabasına doğru giderken arabanıf1 

L:.apısını ihtiyar, kanbur ve mendebur bit 

gidelim.. ve bu proje hakkında orada kadın açtı. 
Arabaya giren madam Skarron koC11 

etraflıca görütelim .. 
karının suratına bakar bakmaz deb~ef 

Krnl ile beraber üç asilzade, matma-
içinde kaldı. 

zel Brevanın ismetini pnrçalamağa ma
tuf kararı görü~mek üzere salondan uzak-
la~tılar. 

x 
Madam Skarronun arkasından çıkan 

Markiz dö Montespan ıairin dul kansı
na Luvr sarayının büyük merdiveninin 
aon basamaklarında mülaki oldu. 

- Madam Skarron.. dedi. Görüyor-
9tlnuz ki saadet ve ikbaliniz benim elim
de.. Ben §İmdiye kadar ıize verdiğim 

eözde durdum .. Siz de verdiğiniz aözde 
durdunuz. Biz bu akşam size geleceğiz, 
evde yalnız bulunmak için tertibat alı· 

mz. Bu srece miaafirimzle yapacağımız 

-BiTMEDi-

-----------------
Mektep kitapları 
Bu ıene Kültür Bakanlığ111ı•1 

haıdırtmı• olduğu bütün mekte.P 
kitapları Hisar önünde: 

Ege kitap 
evinde 

SATILMAKTADIR 
1-26 . 6 



20 iLK TEŞRiN PERŞEMS1! 933 
~ -- YENi ASIR SAYFA: 7 

E • ----------· IZMJR SiCiLi TiCARET ME. 

(• (9 O l MURLU{aUNDAN: n Tescil edilmit olan ( Oamanlı 
- BAŞTARAFJ 6 iNCi SAHiFEDE - 1.-----

0
-Z-O_M _____ ,. Banltası lzmir Şubesi ) nirl 13/10/ 

Ne'Vi A - Çok 1 6 ı 938 tarihile tasdikli sirküleri ti-
M.r. 2 3 60 Albnyrnk 12 5 O 

~ mallar 10.50 J 7.00 1356 F. Solari 13 50 15 50 caret kanunu hükümlerine göre 
Elleme mallar 8.00 12.00 11 9 3 ı. Ozüm tarım 9 50 18 50 sicilin 2373 numarasına kayt ve 
t>açal mallar 6 .50 9.25 627 Akseki bank 11 17 25 tescil o!unduğu ilan olunur. 
Naturel mallar 7.00 8.00 436 inhisar idnr. 6 75 11 75 lzmir sicili ticaret memurluğu 
1-t d 11 4 7 5 5 00 1 3 7 5 resmi mührü ve F. T enik imzası. Ur ama ar · · 286 Y.1.Tal5t 10 

Fiat vaziyeti geçen haftanın aynıdır. 2 62 Pa terson 12 375 14 50 1 - Sirkliler. 
Esasen mevsim başından beri fiatl erde '>5 4 /\ R O ·· ·· 1 O 50 l l 75 OSMA BANKASI 
L . - • . zumcu U M"·d- l··-
"lllitc !arklan istisna edildiği takdirde 195 ş. Remzi 1 O 50 17 50 Türkiye rrtum u ur ugü 
IÖze çarpacak kadar değişiklik olmamış- 19 ı M. H. Nazlı 1 3 2 5 1 7 5 O No. 5 
tır. 172j.Kohen 10 75 13 75 Galata 

17 50 
13 
15 75 

Piyasa seyri tabiisini tuiben cereyan ı 29 K. T aner t O 25 
~tınckte olup alışveriıler tatlı bir ~kilde 124 M. j . Taranto 1 O 875 
hpılmalı:ta Ye ihracata da devam edil- 1 1 O S. Cemal 
lııektedir. i7 j . Taranto 

RAZAKI OZOM: 75 D. Arditi 

14 
11 
17 
13 
19 

25 
50 
75 

JSTANBUL, 27 Eyliil 1938 
Posta kutusu No. 1297 

IZMiR OSMANLI BANKASI 

• 
, K IPEKTE enzlnk 

17 1 inci Teşrinden 
BAYANLARA 

Mantoluk, Tayyör/ak. Ropluk, 
Yünlü, /pekli ve her 

7 2 inci T eşrine kadar 
BAYLARA 

Kostümlük kazmirler, ipekli, 
pamuklu gömleklik ve 

çeşit kumaşlar pijama/ık kumaşlar 

.A. -Y IR I C .A. 
Yok Bahasına Satılacak Bir Çok Parça Kumaşlar 

14 62 
10 

Piyasaya arzedilen mallar müşteri 7 2 I f. Alberti 
buluınktadır. Mübayaat dahili ihtiyaçlar 48 P. Klark 
İçin yapılmakta ve çek.irdeksizlere ni> 4 2 Hayim Kori 

15 
11 

75 
75 

lzmir &ubemiz namına muhtelif Ctill! 
sıf atlal'l~ imza atmai?a izinli me
murlcrm imza örneklerini bağlı 

F t k Ç Y 
Odan Pazarı 

ı sa ı a ırma ınız .• 29 .. 31 ızmiı: 
~ 

1 3 75 
16 75 betle fiatler müsait telüki edilmekte- 38 Ş. R iza ha. 

dir. Hafta satışı yukarıda işaretlendiği gi- 29 Barmaimun 

14 
20 

12 50 
12 375 ~i 12 çuval olup kilosu 10.5 kuruştan 2 5 Hilmi Uyar 

latılmıştır. 2 5 S. Erkin 

12 50 
13 25 

SiYAH OZOM: 24 Esnaf bank 
Son hafta içinde piyasaya arzedilen 23 A. Fesçi 

15 
17 
17 

50 16 25 
17 50 

ınaUnnn umumu satılmış gibidir. Muhte- 21) M. Barki 
lif partilerde 231 çuval aiyah üzüm 9-
1O.125 kuru~ BrtlSlnda fiatlerlc satılmış

15 50 
16 

17 
15 50 

tır. 

Mübayaat r azaluda olduğu gibi dahili 
ihtiyaçlar için yapılmaktadır. Alıcı mev
cudiyetine rağmen piyasaya arzedilen 
mallar az olduğundan fıatler kuvvetli
dir. 

ÇEKfRDEKSJZ OZOM : 
Son hafta içinde borsa tarafından ya

t>ılmı§ olan gÜndelik'neşriyata göre satıl
lllı§ olan çekirdeksiz üzüm miktan 70543 
Çuval olarak toplanmaktadır. işbu mik
tar ile beraber mevsim ba§ından son ta· 
ıihe kadar sabim~ olan çekirdeksiz üzüm 
rniktan da 449467 çuval ve 233 torba 
Yani 40465 ton olarak hesaplanmakta
dır. 

Geçen haftaki çekirdeksiz üzüm satış 
Glecmuu 77512 çuval olarak toplanmış 
're geçen senenin bu haftasında ise 12935 
Çuval Üzüm muamelesi yapılmıştı. 

19 3 7 mahsulünden geçen •enenin bu 
tarihine kadar ise beheri 1 40 kilo itiba
riyle 1 1 120 7 çuval olarak hesaplanmak
ta idi. 

Son hafta içinde üzüm fiatlerinde 
lrıemnuniyetbahş terelfüler kaydedildiği 

gibi satı~ noktnsından da işlerde hararet 
görülmüştür. 

1 3 Yuda Knrnsu 
7 Enver Çoral 

821 3 Yekun 
449455 Dünkü yckün 
45 7668 Umumi yekun 

tNCtR 

13 25 

8 59 Tütsü i. T. 1. Ş. 7 
298 B. Alazraki 7 

4 1 B. F ranko 1 O 
1198 Yekun 

113078 Dünkü yekun 
1142 76 Umumi yekun 

16 
13 25 

17 
16". 

ıs 

10/10/938 Üzüm piyasa fiatleri : 
No. 7 11 
No. 8 12 
No. 9 13 
No. 10 14 
No. 11 18 

ZAHtRE 
240 çuval Buğday 

45 ton Arpa 
15 to n Bakla 
76 çuval Nohut 
6 çuval Fasulya 

14 çuval K. D. 

3 75 

6 05 

5 3 75 
4 
4 125 
6 125 
8 50 
8 

r····i~··A·o·v··a·····~ . . 
················~········· ··············: 1STANBUL RADYOSU': • 

Fiatler hafta içinde tedrici tercffüler Akşım neşriyatı: 
göstermiştir. Tereffü niabetinin anlaşıl- Saat 18,30 Dans musikisi (plak), 19,00 

ınası için hafta ba§lllda ve hafta sonunda spor müsahabeleri Eşref Şefik, 19. 30 or-
horsaca tcsbit edilmiı olan fiatleri karşı- t A d 1 t" Aı· K G .. H I a na o u saa ı ı oç urses ve ay-
ıklı olarak aşağıda nrzediyoruz: · K t 19 55 B h b I · 20 

Numara '2-10-938 
10.00 
10. 75 
11.50 
13.00 

rı arame e, . orsa a er en 
T ereffü Be ima ve arkada~ları tara!ından Türk 

18-10-938 musikisi ve halk şarkıları, 20,40 Ajans 
7 
6 
9 

10 

1O.75 00. 75 haberleri, 20,47 ÖınCT Rıza Doğrul tara-

1 1. 5 O 00. 75 fından Arapça söylev, 2 1.30 saat ayarı 
12.50 1.00 ORKESTRA: 
13.75 0. 75 

1 ' 17,50 17_75 0.25 
Geçen senenin 22-23 kuru~ araıııında 

satılan 12 numara çelcirdeksiz üzümleri
nin bu sene mevcudu yok gibidir. 

Oz:üm piyuaaının son hafta arzeyledi
ii vaziyet yulcanda kayıt ve işaret eyle
~iz gibi fevkaladedir. Cerelc fiatlerin 

1 - Cnzbant, 2 - Çıgan musikisi, 21,-

30 Rifat ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkılan, 22,10 hava 

raporu, 22. 1 3 mandolin orkestrası mual
lim Mihalidis ve arkadaşları tarafından, 
22,50 son haberler ve ertesi günün prog
ramı, 23,00 saat ayan, istikl5.I marşı son 

ANKARA RADYOSU: 
tcreffü ve gerek mübayaatta gösterilen 20/ 1/ Teşrin perşembe programı (öğ
hararet bilhassa .kay<le §ayandır. Sene- le n2şriyatı tecrübe mahiyetinde olarak 
Ierdenberi bu derece hararetli mübayaa- yeni Stüdyoda yapılacaktır.) 
tu tesadüf edilmemiı gibidir. 1937 çe- öğle neşriyatı: 
.lcirdeksiz üzüm rekoltesinin azami 80 bin Saat 12,30 - 13,00 Alaturka plak neş-
ton tahmin edilmekte bulunduğuna göre riyatı, 13,00 - 13,15 haberler, 13,15 - 11,00 
\·e bugüne kadar borsada satılmış olan karışık plak neşriyatı 
tnik.tnnn 40 bin tonu tecavüz eylemiş bu- Akşam neşriyatı: 
lunduğuna göre iılerin bu surette deva- Saat 18,30 - 19,15 Karışık plak neşri-

ofo.:-ak sunuyoruz. 
Ithu sirkülerin evvelki sirküler

leri iptal ettiğini bildirir, keyfiyet: 
not etmenizi dileriz. 

SayY.Jlarımızla, 
OSMANLI BANKASI . 

Türkiye Umum Müdürlücü 
Umum müdür: imza okunama.

mılltır. 

Mes'ul murnhhac: imza okuna
mamıs.br. 

OSMANLI BANKASI 
lzmir Subesi 

Namına İ"" zn ~trnağa izinli 
Memurlar 

isimleri a•ağıda yazılı . memur
ların imzaları lzmir ~ubesi İçin 
Banka cari muamelatı hakkında 
muteberdir. ' · 

Bankayı taahhüt alhna sokan 
bütün m~ktuolar ve sair ·resikalar 
atide gösterilen ı;erait dairesinde 
iki memurun imzasını havi olma
lıdır. 

Geri alınmnz krediler, teminat 
mektupları ve kabuller «A> sını
fına dah;} iki memur tarafından 
im.,.a edilecektir. 

Gayri umumi kredi mektupları, 
cekler. poliçalar ı:ihi diğer vesaik 
ile alelumum muhabereler bilatef
rik ya «A» sınıfına dahil 2 memur, 
yahu t «A» tnnıfındaki memurla
rın b irilc «B» sınıfındaki memur_. 
ların biri tarafından müştereken 
imza edilecektir. 

Bu izin umumi kredi mektupla
rına -tıamil değildir. Umumi kredi 
mektupları vermek selahiyetini 
haiz fUbelerimiz namına imza at
mağa izinli memurların imza ör
nekleri için bankamızın muhabir
lerine dağıtılmış olan husm~i mec
muaya bakılmalıdır. 
«A» sınıfı 

Müdür, 
Bay H. HARFUŞ, 

bu suretle imza atacaktır. 

Müdür, 
H. Harfu• 

Bay E. BAKIOGLU, 
bu suretle imza atacaktır. 

E. Bakıoğlu 
Ba, Muhasip, 

Bay M. H. TiBET, 
bu suretle imza atacaktır. 

M. H. Tibet 
Servis Sefi, 

Bay ·A. AKKUM, 
bu suretle imza atacaktır. 

A.Akkum 
Servis Şefi, 

Bay C. BARABICH, 
bu suretle imza atacakbr. rnı takdirinde mahsulün geçen senelere yatı, 19,15 - 20,00 Türk musikisi ve halk 

C. Barabich ııisbctlc dahn çok erken tamamen müs- şarkıları (Salahaddin), 20,00 - 20,10 saat cB> sınıfı 
tahsil dinden çıkactığı kuvvetle umul- ayarı ve arapça söylev, 20, 10 - 20,15 ha- ---- -
ına.kta~ır. herler, 20,15 - 21,00 ince saz faslı (Tahsin Servis Şefi, 

17- 10-938 de tesbit edil~ olan pi- Karakuş} , 21,00 - 21,15 şan plakları, 21,- Bay A. Y. ERKMEN, 

.. 
>'asanın 1_8-I0-938 içinde aynen kabul 00 - 15 - 22,00 Stüdyo salon orkestrası, bu suretle imza atacaktır. 
" e halbukı 18-10-938 :ıatışlarının bir gün 22,00 - 22,15 haberler ve hava raporu A. Y. Erkmen 
e~elki sat17 yekununun ancak üçte biri 22,15 son Servi& Şefi, 
llı~etin~e bul~n.duğu~a nazaran onu- - Bay H. A. KAVUR, 
rt\uzdelu hafta ıçınde fıatlerde küçük fiat Akdarı 3.375 3.625 bu suretle imza atacaktır. 
leheddüllerine rastlandığı anlaşılmakta- Mısırdan 4.00 4.00 A. Kavur 
dır. Kr~darı beyaz 6 .00 8.00 Ba, Kaaadar, 

Maamafih yeni sipari~ler vukuu halin- > sarı muamele yok Bay CH. RECHICHI, 
de işbu fiat tebeddüllerinin lehe inkitaf Nohut 6.00 6.125 bu suretle imza atacaktir. 
Clnıesi ciheti de varidi hatır bulunmak- Fasulye 8.00 8.50 Ch. Redıicbi 
tadır. Börülce beyaz 8 .25 8. 75 Bay R. COCCHINI, 

Bugijn için piyasada hararet vardır. > karagöz muamele yok bu suretle imza atacaktır. 

mektebi mü- lZMlR SULH HUKUK. H.A.
KIMLlöJNDEN: 

F abna Nete ve çocuklarinın ve 
Musa Kahya oğlu Kadri ve Nezihe 

Bornor·a zıraat 
dürlüğünden: 

Cinsi 

Birinci nevi elanek 
Koyun eti 
Dana eti 

Azami Asgari Fi. 
Kilo Kilo Kuruı 

24800 20800 9, 75 
5350 4750 4S 
ıooo 1000 30 
1650 ı350 105 

Yüzd 7 5 ve keza çocuklannın fayian muta
T ~ ıarnf oldukları lzmirde Kirpi so
Lir K kağında kain 1900 lira kıymeti 

1: 1 ;5 muhammeneli büyük küçük dokuz 
ı80 56 oda ve ayrıca mutbah ve bir kısım 

22 50 
avluyu havi ve Jkiçefmelik Şerif 

129 92 
Ali çıkmazında kain 47 'No. lu 

Bedeli 
Lira Ku. 

2418 ()() 
2407 50 
300 00 
ı732 50 

ı400 lira kıymeti muhammeneli 
Sade yağı (Birinci 
Urfa) 
Zeytinyağı 600 450 40 

25 
27 
ı8 

40 
25 
16 

240 00 18 00 
bet odalı ve ayrıca mutbah ve ta-

_ 525 00 39 37 r~ç!1yı ha.~i ik.i evin 2ı/ı.ı/938 ta· 

378 00 35 
rıhıne musadıf pazartesı saat 15 

28 de lzmir ıulh hukuk mahkemesi 

Pirinç (Tosya) 2ıoo ı900 
Toz şeker 1400 ı ıoo 

ı89 00 14 17 salonunda satıtları yapılacaktır. 
200 00 15 00 Bu artırmada tahmin olunan be-

Kuru fasulya (Horoz) 1050 750 
Beyaz peynir 500 400 

275 00 20 62 dellerin yüzde yetmi' be~i nisbe. 
ı28 00 9 60 tinde bedel verildiği surette ta· 

Malc:arna ı ı 00 800 
rUn ( Ayvansaray) 800 650 
Patates (Sarı) 2300 ı 700 
Arpa (yerli) 9000 9000 

8 
4,50 
s 

ı84 00 13 80 !iplerine ihaleleri yapılacak aksi 
405 00 30 37 takdirde aatıf ıs gün daha uzalı· 
2ıs 00 ı6 ı2 larak ikinci artırmaları 7 /ı2/9'J8 
640 00 48 00 tarihine müsadif çartamba günü 

·~u)af (Yerli) 4300 4300 
:Yemlik ot 16000 16000 4 

ı20 00 9 00 saat 15 de yine dairemizde yapıla-
-- - caktır. 

Yataklık ot 4000 4000 3 

10357 00 Gayri menkul üzerinde hak ta. 
1 - Bumova Ziraat Mektebinin 938 yıh ihtiyacı için açdc eksiltme lehinde bulunanlar ellerindeki r~ 

ile alınacak yukanda cinsleri yazılı erzak 11/10/938 tarihinden . itiba- mi vesaiklerile birlikte 20 gün 
ren on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmu,tur. içinde dairemize müracaatleri la· 

2 - Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatını malsandığına teslim ile zımdır. Aksi takdirde hnklar}nda 
alaca.klan makbuzla beraber ihnle günü olan 26/10/938 çarşamba gü- tapu sicilli malum olmadıkça pay• 
nü saat 15.30 dn mektepte müt~ekkil satın alına komisyonuna gelmel lafmadan hariç kalo.caklardır. 

3 - Bu husuaa ait şartnameleri görmek istiyenlerin her gün mektep Şartname 29/10/938 tarihin· 
müdürlüğüne müracaatleri. den itibaren her kesin görehHmesi 

11 - 15 - 20 - 25 3729 (2967) için açıkta ve gayri menkullerin 

nhjsarlar Çamaltı Tuzlası mü
dür öğünden: 
1 - Tuzlamız için alınacak 108.418.400 metre mikabı çıralı çam 

kerestesi açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Ebat listesi ve ıartnamesi müdüriyetimiZde ve lzmir bqmü~ 

dürlüğümüzde görülebilir. 
3 - Beher metre mikibının muhammen bedeli lzmirde ptta tes

lim 43 lira muvakkat teminatı 349 lira 65 kuruıtur. 
4 - isteklilerin ihale günü olan 7/11/938 pazartesi günü saat on 

be,te teminat akçeleriyle birlikte müdüriyetimiz alım komisyonuna 
müracaatleri. 

20-3ı 38Sı (3017) 

Karahayıt nahiye merkezi Da
lama muhtarlığından: 
Aydına bağlı Karahayıt merkezi olan Dalama ile bet kilometre me

safede bulunan Karahayıt köylerinin tehir pli.nlarının tanzimi ı9/10 
938 tarihinden itibaren açık elailtmeye konulmuttur. 

1 - Her iki köyün iehir plim yapılacak sahanın meaahi aathiyeai 
ve fenni fllrlnamesine bağlı krokisi mucibince 96.5 hektardır. 

Dalamanın 11 hektar meskôn 41.S hektar gayri meslc:Un karahayı
tın 15 hektar gayri meıkUndur. 

2 - MeskU.n olan kısmın muhammen fiati beher hektarı 20 ve gay
ri meskUn kıımının beher hektan 11 liradan 129S lira 50 kunqtur. 

3 - Eksiltmeye İ§tirak şartlan (Nafıa vekiletinin fdıircilik tali
matnamesi ahkimma ve fenni esaslarına tamamen uygun ihb&a.1 ve
si.kaıı ile keıif bedeli olan 129S lira 50 kuruıun yüzde 7.5 tan 9716 
kur114 teminat akçesinin köy sandığına emaneten teslim edildiğine 
dair makbuzun ibrazı .• 

4 - ihale tarihinden itibaren bir hafta içinde teminat akçesinin 
yüzde 1 S ibliğı .• 

5 - Şehircilik talimatnamesi mucibince bilfunum masarif müteah
hide ait olacaktır. 

6 - ihale tarihinden itibaren on gün içinde mukavelenin tanzimi. 
7 - ihale 13/11/938 tarihine müaadif pazar günü saat ı4 te Dala

ma köy odasında icra edileceğinden yukanda üçüncü maddede yazılı 
evsafı biiz olanların Dalama muhtarlığına müracaatleri ilin olunur. 

20- 25-30 - 4 3858 (3020) 

evsnfları da tartnamede yazılıdır. 
Müzayedeye İftirak etmek istiyen· 
ler kıymeti muhammenenin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey ıf\kçası 
veya milli bir banka teminatı irae 
etmeleri lazımdır. Gayri menku
lün vergi ve sair kanuni mükelle
fiyetleri satıcılara ve yüzde iki bu
çuk dellaliye ve ferağ harçlara alı· 
cıya ait olup ihale bedeli def aten 
ve peşinen ödenecektir. ihaleyi 
müteakip müfteri ihale bedelini 
vermediği veya veremediği surette 
gayri menkul tekrar ı5 gün müd
detle artırmaya konulup talibine 
ihaleıi yapılacak arada tahakkuk 
edecek ihale farkı hiç bir güna 
bükme hacet kalmaksızın vecih~ 
sini ifa etmiyen mütteriden tahsil 
olunacaktır. 

Daha fazla malumat almak isti
yenler dairemizin 937 /ı654 sayı
lı dosyasına müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 

IZMtR BELEDiYESiNDEN: 
Bayındırlık ıahası Cümhuriyel 

mahallesinde 26 Ağustos kapısın
dan Cümhuriyet kapıama kadar 
ıs metrelik caddenin bir tarafına 
tretuvar kordonu çekilmesi ve ya
ya yolun imli ve tesviyesi fti bat 
mühendislikten tedarik edilecek 
ketif ve tartnameleri veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif be
deli 793 liradır. ihalesi 8/lt/938 
sah günü saat ıs dadır. Istirak 
edecekler 60 liralık teminat· mak
buzu ile encümene gelirler. 
20, 2S, 1, 4 3861 (3022) 

Boraa aimıııarlnn tarafından son hafta Mercimek 6 .00 7.00 R. Cocchini 
l'lihayetinde borsaya dahil eşya üzerine Su~m l 5.00 15.50 Bay R. DAUMAS, edilen Osmanlı bankasının oldu-
leabit cdilmiı fiatleri a,ağıda gösteriyo- Kalın kepek 3.50 3.50 bu suretle imza atacaktır. ğunu tasdik ederim. 

yüz otuz ıekiz senesi Teşrini ev
vel ayının on üçüncü perşembe 

Batkitiplikteki tartnamesi veç· 
hile ve tartnameaine merbut liste· 
lerde muhammen bedelleri ve 
müfredatı yazılı belediye kimya
haneai için ı20 kalem alit ve ede
vat açık eksiltme ile satm alına· 
caktır. Heyeti umumiyesinin mu
hammen bedeli ·994 lira 60 kuruş· 
tur. ihalesi de 8/11/938 salı günü 
saat on altıdadır. lttirak edecekler 
yetmif bet liralık teminat mak
buzu ile encümene gelirler. 

ttu;: ince kepek 3.50 3.50 R. Daumu Beyoğlu dördüncü noteri Mitat 
f Iaftalık satı, Pamuk yerli ham 34.50 34.50 ı kurut damga 10 kuru' tayya- Cemal Kuntay resmi mührü ve im-

tş · · · d ı 5 T - Ya cınsı > > va c ~ 3 .75 35.75 re pulu üzerine ı3 e •• Ev. 1938 zuı. 
Buğday yerl i 4 .50 5.00 > akala hazır 41. 50 41. 50 tarih ve lzmir üçüncü noter vekili UM. No. 2982 HU. No. 4666 

> Anndoludan sert 4.75 5. 125 > > vadeli 42.50 42.50 Fehmi Tenik resmi mührü. Bu gün Osmanlı bankası lzmir 
> > yumuşak 4.75 5.25 > çekirdeği 3.00 3.00 13328 fUbesinde okunup anlatılan itıbu 
> ekstra 5.25 5.75 UMUMi PiYASA VAZ iYETi : sirkülerde konul· n imzalann Os-

1\rpa yerli 3. 50 3. 75 Piyasa harekatındaki faaliyet bir haf- 3092 manlı bankası lzmir fubesine iza-
:t beyaz 3.50 3. 75 ta cvvelisine nisbetle daha kuvvetli gö- 3/1. Te,rin/ı938 feten imza koymak selahiyetini 
> c;;akır 3.375 3.50 rülmü~ e~ya fiatleri bir d ereceye kadar Bu bin dokuz yüz otuz sekiz haiz olduğu gösterilen zatları ta-

Çcı.vdar 4.00 4.00 te rckki meyilleri arzctmi, olduğu gibi, aenesi T. Evvel ayının üçüncü gü- nmmıt ayni bank fubesinde ser-
Balda hnzır 4.125 4. 125 ih racat zehairi fitıtlcrindeki istikrar da nü tarihile olan bu sirküler zirine vis 'efi Abdullah Yusuf Erkmen 
Bakla nlivre İ§ yok baki kalmış ve umumi noktadan piyasa mevzu imzalar tahis ve hüviyetleri ve tahsil senedat tefi Rodolf Coc-
V ulaf 3. 75 4.00 vaziyeti bir hafta evvelkinden daha mü- dairece manıfum Philippe Garelli chininin olup ellerile vaz eyledik-
Burçak 4.00 4.50 sait teliıkki edilmekte bulunmu:ıtur. ve Della Sudda imzalarile temsil lerini taıdik ederim. Bin dokuz 

günü. 
ı3/10/19'J8 

Izmir üçüncü noter vekili F eh
mi T enik resmi mühür ve imzası. 

UM. No. 2982 HU. No. 4/66 
ltbu sirküler nüshaaımn daire 

dosyasında saklı ıJ/ı0/1938 tarih 
ve 2982 No. lu aslına uygun oldu
ğu tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz aekiz senesi TCfrini evvel ayı
nın on üçüncü perfembe gÜnÜ. 

13/ı0/19'38 
lzmir üçüncü noter vekili F eh

mi Tenik resmi mührü ve imzası. 
3854 

20,25, 1,4 3859 (3023) 
Beher metre murabbaı 350 ku· 

ruştan 11ı4 lira 50 kuruş bedeli 
muhammeneli 58 inci adanın 327 
metre murabbaındald 21 sayılı ar
sasının satışı ba katiplikteki tul· 
nameııi veçhile 8/11/938 salı gü
nü saat 16 da açık arhrma ile iha
le edileceL:tir. Ittirak edecekler 
seksen altı liralık teminat makbu
zu ile encümene gelirler. 
20, 25, 1, 4 3860 (3021) 
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GRiPiN 
Niçin daima tercih ediliyor? 

Çünkü 
Evvelki gün soğuk almıştı , 

dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRiPiN 
Bütiln ai'.,'l'ı, sı

zı ve sancıları 

dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algın

lığına, nezleye, 
gripe, diş, bel, 
sinir, adale ağrı
larile romatiz -
maya kar~ı bil
hassa müessir • 
dir. 

GRiPiN 
1 

Tecrübe ediniz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
İsim ve rr.arkaya dikkat, Taklitlerinden sakınınız. ....... 

Saç arı dökülenlere om ojen Kanzuk 
Saçların dökülm~ine ve kepekienmesine mani olur. Komojen ıaç· 

ların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçlann gıdasıdır •• 
Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihaıı vardır. Komojen Kanzuk 
saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarında bulunur. 

Türkiye Cümhuriyet 
bankasından 

merkez 

Almanyadn bloke matlfıbatı bulunanların bu paraların ne suretle 
tekevvün ettiğini de kaydederek bfokajın vukuu tarihlerini mik,1 :ırlannı 
hanPİ müessese nezdinde olduklarını bir mektupla 15/11/938 tarihine 
kadar Türkiye Cümhuriyet Merkez bankası umum müdürlüğüne isim 
ve adresleriyle l;irliktc bildirmeleri Wn olunur. 

18-20-22 

• 
i tramvay ve ele< rik Türk ı 

a onim ş:rke iuden: 
Cümhuriyetin on beşinci yıldönümü münasebetiyle yapılacak do

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

la mekteplere 4 { kuruşluk tenzilli bir tarifeyi, mezkfu müeascsatın 
donanma tenviralına tahsis ellikleri lambaların adedi ile takatini ve 
ayni zamanda 3 akşamın her biri için yakma saat adedini, en geç 27 
ilkteşrin 938 tarihine kadar bildirmeleri §arlİyle. 

2 - Donanma tenviratı yapmak arzusunda bulunan hususi müea
sesatla eıhasa da üç kilovat saatin meccaniliği, en geç 27 ilktetrin 938 
tarihine kadar ıirketimizi tahriren haberdar etmeleri f8rliyle, tatbik 
edileceği alakadarlarca malum olmak üzere ilin olunur. 

20-22-2..ı:;. 

. BftaHARÇIÇEGI 
KOLONYASI 

Eczacı Kemal K. Aktaşın şaheseri 

Kimya 
••••••••• 

San'at 
••••••••• 

efaset 
••••••••• 

Ambalaj 
Şıklığı 

••••••••• 

Taklit 
kabul 
etmemek 

••••••••• 

iz mire 
şöhret 

Hilal Eczanesi 

YILDIZ 
adın Dikiş 
ate yesi 

tkinci Beyler sokağında Ahenk matbaası 
karıısında (36) No. ya tqınmıttır. 

Dikkat: 
Atölyemiz sayın müıterilerini daha çok 

memnun etmek için, Yeni modeller ve bir 
çok kolaylıklar hazırlamııtır. 

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

Saime Öz Gören 
1-15 H.3 

.......... lll«».i1ı1ı 

DiŞLERiN ÇUROMEStNDEN BtR ÇOK HASTALIKLARIN 
DOöDUöUNU HER KES BlLIR 

BRONZ 
DIŞ FIRÇALARI DlŞLERl ÇOROMEDEN VE KtRLENMEDEN 
KURTARIR ... Her eczane ve tuhafiyeciden arayınız. 

Türkiye 
KızıJay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazimsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı ma .. en suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

2067 

20 iLK TEŞRiN PERŞEMB 

BiR DiŞi 
SiVRiSiNEK 

Müsait bir yerde 4 ayda S milyar ıivriainek meydana getirir. ~( 
zef Tiyerı, Paskal Zukkarelli). 
VATANDAŞ, gıdaaı kan olan bu beli tufanindan konm .. Hiç 1DJ 

met verilmiyen bu mel'un düıman iğnesiyle kana. 

SITMA 
Parazitlerini qılar. Bu parazitler de anaları gibi mütemadiyen çifti 
ıerek hesap kaidelerinin toplıyamıyacağı bir nisbette çoğabrlar •• B 
korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvar1-
cı.kları mahv ve harap olur ve sıbna meydan ahr. 

BiOGENiN 
Drajeleri sıtmadan korunmak ve kurtulmak içi 
kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttınr, adale ve ıinirle 
kuvvetlendirir, qtihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitle 
ni öldürür. Tali olarak belgevtekliği ve ademi iktidarda büyük fayd 
lar temin eder. Sıtmanın bütün tekillerinde tifa temin eden bu yükse 
tesirli ilaç her eczanede bulunur. 

lzmir tramvay ve elektrik 
Türk anonim şir e inden: 
16 llkteırin 1938 tarihinden 15 nisan 1939 tarihine kadar .• 

TRAMVAY SERVtst 
Haftanın Gün) _ i .. 
TRAMVAY DEPOSU : 

BlRtNCt KALKIŞ Saat 6 da 
MOTEAKIP KALKIŞLAR : Saat 19.30 a kad 
her 4 ve 5 dakikada bir, saat 19.30 dan 23.30 • 
kadar her 7 ve 8 dakikada bir .. 
SONUNCU KALKIŞ Saat 23.30 da 

Konak.... BlRlNCt KALKIŞ Saat 6.25 te 
MOTEAKlP KALKIŞLAR : Saat 20 ye kadar heı 
4 ve 5 dakikada bir, saat 20 den 24 e kadar her 7 ve 
8 dakikada bir. 
SONUNCU KALKIŞ Saat 24 te 

Hqiye 1 - Pazar günleri Depo ve Konaktan saat 6 ile 6.54 ara 
ıinda olan kalkıılar her 7 ve 8 dakikada bir, diğer kalkıtlar haftanın 
sair günlerindeki sırayı takip ederler. 

Haıiye : il - Şirket iıçilerini taıımaya tahsis edilen bir araba, d~ 
podan saat 5 le ve Konaktan saat 5.30 da hareket eder. Ayni ite tah 
ıia edilen diğer bir araba da depodan saat 24.30 da ve Konaktan aaa 
1 de hareket eder. 

Yolcular, bo§ yerlerin mevcudu nisbetinde bu arabalara kabul edi~ 
lirler. (3004) 16 - 20 

Devlet den .. iryo larından : 
Basmahane ve Alsancak ambarlarında süpürmek suretiyle topla

nan a!ağıda cins ve mikdarı yazılı muhtelifülcins hububat 9/11 /93 
çar§amba günü saat 15 te Alsancakta 8 inci lıletme komisyonunda 
ayn ayn olarak açık arttınna suretiyle satılacaklardır. Sözü geç 
hububat Alsancak ve Basmahane ambar müdürlüklerine müracaat 
edilmek suretiyle görülebilir. isteklilerin İ§C girmeğe manii kanuni bir 
halleri bulunmadığına dair beyannameler ve muvakkat teminatın da 
yatınldığma dair muktezi makbuzlarla komisyona müracaatleri la
zımdır. Şartnameler komisyondan parasız alınır. Muhammen bedel 
22400 kurut muvakkat teminat 2431 kurugtur. 
Nerede bulunduğu Toplantının Takribi 

cinsi Mikdan 

Alsancak ambarında Zahire 
Alaancak ambarında Hurda İncir 
Basmahane ambarında Kan§ık arpa 

Kilo 
25000 

300 
10000 

ve buğday 
Basmahane ambannda Bakla 

14-20 
5000 

3718 

.. 

Beher kilosuna 
Takdir edilen 

kıymet 
75 santim 
3 kuruf 

65 santim 

1.25 kurut 
(2979) 

Cildinizin tahriş edilmemesını 
isterseniz 

Dünyanın her tarafından seve seve kullanılan ve 
cildi trattan sonra pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
Traş bıcaklarını kullanınız 
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Fratelli 
Vapur 

Sper..:o 
acentası 

ROYAL NERNALDAIS 
KUMPANYASI 

SOCRA TES vapuru 19 / I O da lima
tıınuza gelip Rotterdam, Amstcrdam ve 
Haınburg limanları için yük alacaktır. 

HELDER vapuru 31/1 O da belden
lllelı:te olup Rotterdam, Hamburg ve 
Arnsterdam limanlan için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT lJNiE 
V ASLAND motörü elyevm Iınıaru

trı12da olup Rotterdam, Hamburg 
Danimark ve Baltık 1imanlan için yük 
•lacaktır. 

BIRKALAND motörü 30/10 da bek
lerunekıe olup Rotterdam Hamburg 
CDYNIA DANZIG Danimarka ve Bal
tık lirnanlan için yük alacakbr. 30/ 1 O a 

kadar Norveç için yük kabul eder'. 
FINSKA A/A 

POHJANMAA vapuru limanımızda 
Dlup Anvers Finlandiya limanlaTı için 
Y\ik almaktadır. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 2 1/1 O da li

manımıza gelip Ma1ta, Marıilya ve Ce
nova limanlan için yük ve yolcu alır. 

ADRtA TICA SOCIET A Dl 
NAVIGAZIONE 

ZARA - motörü 19/ 1 O "~ ı;elip 
•Yni gün saat 1 7 de Pire, Korfu, Saran

da, Brindi•i, Valona, Draç, Gravuaa, 
Spalato, Zara, Fiurne, T rieste ve Vene
dik limanlarına yük ve yolcu alarak ha
reket edecektir. 

t.GRIMANI motörü 20-10 da gdip ayni 

lliiıı aaat 19 da Patmo, Lero, Kaliınno, 
latanköy, Rodos, Bari, Ven edik ve T ri
eote limanlan için yük ve yolcu alır. 

YENi ASfR -•• •• 
HASA OZLU 

Pirinç •• •• ozu Bezelye özü 

Bugdayözü Yulaf özü 

Patates özü Mercimek uzu 

Mısır özü İrmik özü 

Arpa .. ~· ozu Çavdar özü 

Türlü özü badem özü 
-

Vitamini. Kalorisi ve Gıdai kuvvet ve kudreti, tabiiliği, aafiyeti ve halisiyeti itibariyle bilhasaa Y A V R U L A R mut
rulara sıhhi bir gıdadır. Vitamini, kalorisi ve gıdai kuvvet ve kudreti, tabiiliği safiyeti ve haliaiyeti itibarile bilhuaa yavrular mut· 
lak Hasan özlü unlannın bütün çetitlerinden tam bir surette istifade ederler ve gıdalanırlar ve beslenirler. Hayati kudretleri in
kitaf eder. Cihaz hazunlarda ve uzviyette kolaylıkla temessül ettiği için kemikleri. adeleleri ve bütün hayati kısımlan kuvvetlenir. 
Çabuk nqvünema bulurlar. Çabuk yürürler. Çabuk dit çıkarırlar. Yanakları, kan gibi kırmızı, neteli, tombul tombul olurlar. 

Haaan özlü unları yalnız tabiatın ve kudretin feyiz kanunlarile yetifen gaf hububattan ve bu hububabn en iyisinden, en temiz ak
aamından, en feyizli cevherinden, en mugaddi özlerinden fenni veaaitle imal edildiği için çocuklarınıza, yavrularınıza, ihtiyar ana ve 
babalarınıza, hastalıktan yeni kalkanlara hiç tereddüt etmeden, hiç dütünmeden Hasan özlü unlarından bol bol veriniz. 

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

Perakende sah§ yeri Kemeraltı caddesi Telefon 3180 
Toptan sah§ yeri Yeni Kavaflar çaı"!ISt Telefon 2862 
!Cartıyaka perakende sah§ yeri Ferah eczanesi Telefon 5023 HASAN DEPOSU 

SAHiFE 9 

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

H. SCHUET 

ATLAS LEV ANTE LJNIE A. B. 
BREMEN 

VESTSEE vapuru halen limanımızda 
olup Rotterdam. Hamburg ve Bremen 
için yük alac.akbr. 

CAIRO vapuru 3 1 birinciteşrindc 

bekleniyor. Rotterdam. Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

HEINRICH SCHMIDT vapuru 31 bi 
rinciteşrinde bekleniyor. Rotterdam. 
Hamburg ve Brem en için yük alaca1c.tır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
EXHIBITOR vapuru 24 birinci teı· 

rinde bekleniyor. Nevyorlc: için yük ala· 
caktır. 

EXERMONT vapuru 30 birinci teş· 

rinde bekleniyor. Nevyork için yük ala
caktır. 

EXMOUTH vapuru 7 ikinci teşrinde 
bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi SEFERLER 

EXCALIBUR vapuru 2 1 birinci teş

rinde Pireden Bostan ve Nevyork için 
hareket edecektir. 

EXETER vapuru 4 ikinci teşrinde Pi
reden Boston ve Nevyork için hareket 
edecektir. 

EXCAMBION vapuru 18 ikinci tet 
rinde Pireden Baston ve Nevyork iç.iı 

h&reket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDELHAVSIJNJE 
O S L O 

BAY ARD vapuru 24 birinci teşrind• 
bekleniyor. Le Havre, Dieppe Dünkerlı: 
ve Norveç umum 1imanlarL için yük ala
caktır. 

STE ROY ALE HONGROISE DANUBI 
MARmME BUDAPF.ŞT 

ilandaki hareket tarihleriyle navlun
lerdalci değişikliklerdeıı acenta meouli
>'et kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 
2 ci kordonda Fratelli Sperco vapur 
'centeliğine müracaat edilmesi rica olu
llur,. 

TELEFON: 2004 - 200S 

DUNA vapuru 20 birinci teşrindı 

Bilumum Eczane ve ecza depolarJnda, tuhafiye bak aliye ve bekleniyor. Tuna limanlan i.;ön yük ala· 
caktır. 

Olivi Ve Süre. 
hurdavat mağazalarında muvaffakıyetle S8tJlmaktadı... SZEGED vapuru ikinci teşrin iptida· 

1 """""""""""""",,.,.,"""""""""--.... --------....,..,,,..,,,..,,...,..,,,..,,,..,,.--......... ...,...,...,...,--.,....;;;..-----....,,..,,,...,...,,..,,,,..,,,,..,,,...,...,...,...,..., ........ ...,...,- lannda bekleniyor. Tuna limanlan içiıı 

LıMİTET 
~ Herkesin 

ettıği 

Üzerinde ittifak ~------------------. -.ük alacaktır. 

bir hakikat: Vapur acentası 
BiRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ellerman Llnes Ltd. 

Sub<ıh, Öğle ue 11fc§11m h.,. l/l'melcten 
aonnı gande l defu 

LONDRA HATTI 
POLO vapuru 19 eylUle kadar Lond

ta ve Hull için yük alacaktır. 
ALBATROS vapura 18 eylUlde ge

lecek ve 28 ey!Ule kadar doğru Londra 
İçin yük alacaktrr. 

IONIAN vapuru 28 eylUlde gelecek 
8 birinci teıırine kadar doğru Londra için 
~ülı: alacaktır. 

TRENTINO vapuru 14 birinci teı

ıinde gelecek 18 birinci teşrine kadar 
İ:loğru Londra için yük alacaktır. 

Kullanmak 

.Şart ile 

RADYOLIN 
Dişlerini.z.i tertemiz, bembeyaz 

ve sapsağlam yapar. Ona yinnin-
lJVERPOOL HA Tn ci asır kimyasının harikalarından 

BELGRA VIAN vapuru 18 eylUlde biridir, denilebilir. Kokusu güzel 
,londradan gelecek yük çık.anp ayni za- lezzeti hoş, mikroplara karşı te
llıanda Liverpool ve Glaskov için yük siri yüzde yüzdür ... -
efaeaktır. 
CtlY OF LANGASTER vapuru 28 ey
.hilde gelecek 5 birinci teşrine kadar Li
\oerpool v~ Gla~kov için yük alacaktrr. 

BRJSTOL HATil 
SELMA vapuru 20 eylUlde gelecek 

22 eylı'.ile kadar doğru Bri•tol için yük 
•lacaktır 

DEUTSCH LEV ANlf - LINIE 
DELOS vapuru 16 eylulde gelecek 

l'iik çıkaracaktır. 
Tarih ve navlunlardakl değişiklikler

den acenta mesu!Jyet kabul etmez. 

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

''Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 

dişlerinizi hrçalayınız. 

seyyah. yolcu ve yük için tesis ettiği 

hatta mensup Yugoslav bandıralı LOV-

DOKTOR OPERATÖR 

M. l\uri Arkan CEN lüks vapuru 6 ikinci teşrinde saat 
16 da Conatantza ve Varna limanları! MEMLEKET HASTANESi BAŞ 

HELLENIC LINES LTD. 
HELENIC LINF.S L m. 

için hareket edecf!ktir. 

HELLAS vapuru 20 birinci teşrinde LOVCEN 

beklenilmekte olup, 2 4 birinci teşrinde Lüb vapuru pazartesi 1 4 ikinci tefi"' 
~areket edecek, Rotterdam, Hamburg . d 8 d 1 . d h k d 
Ve A rın e sa.at e zrnır en are et e e .. 

nvero lirnanlan için yük alacaktır. k p· K f Ad . "- 1. 1 y 
AN 

ce , ıre OT u rıyat"" ıman aTı e ... 
GHYRA vapuru 26 birinci teşrin- . T . . .. 

de b u .
1 

k l b" .,_. . . nedık, rıyeste ve Şuşak lımanları ıçm 
eııuenı me te o up, ıT uuncı teşrın.. l .. k l k 

d h yo cu ve yu a aca tır. 

be: arclcet edecek, Rotterdam. Ham.. Gerek VapuTların muvasali.t tarihleTİ 
Urg ve Anvers limanları için yük ala .. 

C'1ctrr, gerek vapuT isimleri ve navlunları hak .. 

ONrn:o STATF.S AND LEVANT kında acenta bir teahhüt albna giremez. 
LfNE L TD. Daha fazla tafsilat almak için Birinci 

HEJMGAR vapuru birinci teırin ni- Kordonda 15 2 numarada (UMDAL 

~Yetinde beklenilmekte olup Nevyork umumi deniz acenteliği L TD. müracaat 
'Çin Yiik alacaktır. edilmesi rica olunur. 

BALKANLAR. ARASI HATil 
~ETSKA PLOVIDBA A. D. KOTOR 

Balkan ittifakı ikbsat konferansının 

TELEFON: 
3171 ACENTE 
407:2 MODORIYET 

OPERATöRO 
Hastalarını her gün öğleden aon

ra 3-7 ye kadar ikinci Beyler soka
ğında fırın kar§ııındaki 25 numarah 
muayenehanesinde kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon: Muayenehane, 3125 
Ev 2980 

Doktor Operatör 

Cemil Oral 
MEMLEKET HASTANESi 

ESKi OPERA TöRO 
lzmire tekrar avdet eylemit ve 

hastalarını F ranaız hastanesinde ka
bule bqlaını§hr. 
öğleden sonra Birinci Beyler 

Numara 36 TELEFON: 2310 

Diti 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 

Karş1sında 

SERViCE MARtTIME ROUMAIN 
BUCAREST 

1 
DUROSTOR vapuru 5 ikinci teş 

rinde bekleniyor. Köıtence, Galatz T( 

Ga!atz aktarması Tuna limanlan ~ 
yük alacaktır. 

Illndald lıan:ket tarihleriyle Dal'• 

lunlardakl değiş;ltliJclerden aceııta m• 
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsl!At almak için Birin· 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 

ve Co. n_ v. Vapur acentalığına mUra· 
caat edilmesi rlca olıınur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

Det Forenede 
Dampskıhs - Selskab 

COPENHAOEN 
MUNTAZAM SERViSLER 
ANVERS • DANEMARK 

SKANDtNAVIA 

sıs. SV ANHOLM 
Ey!Ulün birinci on beı günlükte yülı 

alacaktır. 

S/S. ALGARVE 
Eylulün ikinci on beı günlükte yia 

alacakbr. 

M/V. ALGIER 
Eylı'.il sonunda ve birinci tetrin ha.,. 

langıcında yük alacalcbr. 

M/S. BROHOLM 
Birinci teşrin ilk haftasında yük .ı.. 

caktır. 

S/S. EGHOLM 
Birinci teşrinin ilk on beş giinlükto 

yijk alacaktır. 

s;s. EBRO 
Birinci tetrinin ikinci on beı günlük ... 

te yük alacaktır. 

M/V. MAROCCO 
Son te,..in ilk haftaanda yült alacalır 

br. 

M/V. TUNIS 
Son teşrin ikinci on bet ııünlükte yük 

a1acalctır. 

HER ON BEŞ GON MUITT AZAM 
SERViS OLACAKTIR 

Navlun ve bilUmum ranaenyömaa ~ 
Acenteliğe müracaat edilmesi. 

ADRES : Fevzi pap. bulvan No. 7_ 
TELEFON : 3304 

(Osmanlı Bankası ittiııaliııd..\ 
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Kolonel ek kral Karolle görüştü 
Macaristan ve Lehistan arasında müşterek hudut tesisi meselesi 

sürüklüyor bütün dünyayı büyük bir merakla arkasından 

Bek'in •• sura • ziyareti Arap kalmalı Filistin 
Romanyanın Macar - Çek ihtH3fında 
alacağı vaziyeti öğrenmek içindir 

kongresi Filistin için Pan - A rap 
beyneln&ilel bir konferans istiyor 

B. Bekin hususi kalem şefi de Budapeştede Macar 
hükümetile temaslarına dün başladı 

Kudüs kuşatan lngiliz kuvvetleri 
tarama hareketi yapmıştır. 

Paria, J 9 ( ö.R) - Macaristan v e 
Lehistan arasında müşterek hud ut tesisi 
"t'e Macarlann Slovakyadalti ekaUiyetle
're ait müddeiyatı aktüalite meselelerin 
birinci sınıfını işgal etmektedir. 

Romanyaya giden Lehistan hariciye 
nazın bay Bek bugün saat J 5 te Galaç 
manevra sahasında kral Karolun nezdi
ne gitmiş ve bu urada Leh hariciye na· 
:ıınnın hwıusi kalem tefi de Bükre§te 
Rumen hariciye nazın B. Komnen ile 
görüımilftür. 

B. Bdtin bu ziyaret programının çok 
kısa saatler içine aılcı~tın)mış olmuı uzun 
görüşmelere pek az yer bırakmııtır. Leh 
hariciye nazın eaat 23 te tayyare ile 
Calaça hareket etmi~tir. Burada R oman• 
yanın eski Varıova sefiri ve timdi Galaç 
genel valisi B. Kadre tarafından verilen 
hususi ziyafette hazır bulunrnu~tur. 

Bu Ziyaretin bu derece sür'atli bir 
.eyir takip etmesinin aebebi Macar-Slo
Ynk ihtilfifmda Romanyanın ne vaziyet 
alacağını Lehistanın bir un evvel öğren
mek arzusuna atfedilmektedir.. Şimdiye 
kadar Bükre§ Tesmi mahnfili bu hususta 
,•on derece ihtiyatlı davranmışlardır .. 
Hatta Rumen gazeteleri Leh hariciye 
nazınnın ziyaretinden sadece kısa bir 
telgraf halinde bahsetmİ§ ve hiç bir tef-
1.İrde bulunmamı§tır. 

Diğer taraftan B. Bekin hususi kalem 
tefi Kont Mişel Lubyanski bu sabah 
tayyare ile Varşovadan hareket ederek 
Budnpeşteye vasıl olmuştur. Kont Lub
)'anski Macar hariciye nazın B. Kanya
hın kalemi mahsus ıcfi kont Etyen Zaki 
tarnfından 16 ilk. tqrinde Leh hükümet 
merkezine yapılan ziyaret iade etmek· 
tcdir. B. Bdtin Bükre§i ziyaret ettiği es· 

r 

nada kont Lubyanskinin Budape~tede 
bulunması Karpat altı Rusya (Rütenya) 
meselesinin bütün safhalarını Macar hü
Jr.ümctiyle müzakere maksadını göster
mektedir. 

bu memleketin ekonomik ve kültürel 
kalkınması yolunda çok hayırlı olduğu
nu yazıyorlar. 

Rüten nazJTlarından Bazenııkinin ga
zetesi şunları ilave ediyor : 

cKarpat altı Rusyada bir tek kasaba 
ve köy yoktur ki burada yirmi seneden 
beri Çekoslovak idaresinin ekonomik 
sahada temin ettiği terakkilerin izleri 
görülmesin .. Her tarafta son yirmi sene 
zarfında yapılan umumi binalar ve 1tu· 

• ru1an endüstriler bunun açık bir delil>
dir. Karpat altı Rusyanın Macar köyle
rinde bile ayni hal göze çarpmaktadır.~ 

Ami.·al Horti 

Bu müddet zarfında Çekoslovak dip· 
lomatlnn da foa1iyetsiz durmıyorlar. 

Slovak ve Rüten nazırlarından Tizo, 
Dokahki ve Bazenski B. 1 liderle mü

lakat için Münihe hareket etmiş bulu
nuyorlar. 

Knrpat altı Rusya (Rütenya) matbu
atı bu memleket nrazisinin Macaristana 
ilhakı hakkındaki Macar müddeiyatını 
reddetmektedir. 

Gazeteler Çekoslovak cümhuriyetinin 

Nihayet muhtariyetçi Slovak Halk 
partisinin reisi Şarl Sidor bu sabah 
Bratislavadan tayyare ile hareket ede
rek saat J 3.35 te Va~vada karaya 
inmiş ve Leh hariciye nezaretinin ilci me
muru tarafından ııe1amlanmıştır. 

Malfundur k i mebus Şarl Sidor geçen
lerde vefat eden rahip Hinka yerine 
muhtariyetçi Slovak halk partisi reisi 
olmuştur ve Bratislavada teşekkül eden 
Slovakya muhtariyet hükümetine dahil 
değildir. 

Sağda ATap kızlan, 

Londra 19 (Ö.R) - Bu sabah saat ll 
de başlıyan kabine içtimaı saat 13,35 de 
bit:mi§tir. Bu gün diğer bir celse yapıl
mıyacaktır. Müzakerelerin başlıca mev
zuu şu üç meseledir: 

1 - Beynelmilel vaziyet ve bilhassa 
Inglliz - Italyan görüşmelerinin şimdiki 

Bu ziyaretle takip ediJcn maksat Ma- vaziyeti, 
car müddeiyatı hakkında Leh ve Slovak 2 - Filistin meselesi ve htikümetin 
görüı:ılerini karşılaştırmaktır. buna ait tasavvurlan, 

Bükre§, 19 (AA) - Polonya hari- 3 - Milli müdafaa meselesi. 
ciye nazırı bu gece Lehiatana dönecek- Kabine içünuımdan evvel hariciye na-
tir. zırı Lord Halifaks başvekille yarını saat 

İyi malumat alan mahfellerden bildi- süren hususi bir mü.Wcatta bulunm~ 
rildiğine göre bay Bekin bu ziyareti Ma- tur. Başvekil B. Nevil Çemberlayn diğer 
caristanla Polonya arasında müşterek tarafdan müstemlekeler nazın B. Mal
bir hududun Romanya • Çekoslovakya kolın Makdonaldı kabul etmiştir. B. Mal
temasını kesmesine rağmen Romanya kohn Makdonald Filistin hakkındaki son 
için bir tehlike teşkil edemiyeceği husu- telgraftan başvekile bildi~c;tir. 
suna Romanya kralını ikna içindir. 

KONFERANSlSTtYORLAR 
Varşova, 19 (A.A) - Hariciye na-

oTtada Filistin Müftüsü, solda ATap gençleri 

Tayyarelerle Kudüs yeni şehrinde, yıı• 
ni ski şehir sürleri haricinde otura• 
ahaliye şu beyanname atılmıştır: 

c Polise müzaharet maksadile eski şe
hir sürleri dahilinde bazı askeri hareket· 
ler yapılacağından sürlerin haricindeki 
ahaliden bu gün evlerinden çıkmama1ntl 
rica olunur.> 

İmza: Nahiye kumandanı 
Okonor 

Bu emir mucibince mektepler talebe
leri evlerine gönderilmişlerdir. öğleyin 
bütün ~ehir ahali tarafından boşnltılmı~ 
vaziyette idi. Yollardan yalnız askeri }tı· 
taları ve otomobiller geçiyor<lu. 

Kudü~ 19 (ö.R) - Goldstrim alayına 
mensup iki tabur Kudüs eski şehrinde 
bil- çok günlerdenberi tüfenkler ve :mit· 
ralyözlerle silahlanarak ahaliyi tcdhi1 
etmekte olan bir çok asileri yakalamağıı 
çalışırken memleketin diğer kısımların• 

zırı Bekin kalemi mahsus müdürü yann 
Budape§teye gidecektir. 

Iskenderiye 19 (ö.R) - Bu gün ka- da lngiltereden ve Hindistandan gcleJI 

Varşova, 19 (A.A) - Hariciye na
zırı Bekin kalemi mahsua müdürü Lu
binski tayyare ile Budape§teye gitmiıtir. 

panan Pan-Arap kongresi BB. Çember- kuvvetler sayesinde bliyük bir askeri fa· 
layn, Daladiye, Hitler ve Mussoliniye bi- aliyet göze çarpmaktadır. 
rer telgraf göndererek Filistin mesele- Hayfa - Nezaret - Taberiye - Safed ve 
sinin halli için beynelmilel bir lronferan- Aka arasında büyük yolları mühim müI1 

Çek askeri makamatı 
sın toplanmasını talep etm.iştir. Tedhişçiler ekilmi§ araziyi yakıyorlar rezeler taramaktadır. Bu sabah 500 şilP" 

Londra 19 (A.A) - !)eyli Telgraf ga- heli şahıs tevkif edilmiştir. Bunların bit 
zetesi Voodhead komisyonunun Filisti- Lond:ra 19 (ö.R) - Kudüste vaziyet çoklan esir olarak alıkonulm~ ve asi1 

nin taksimi planının imkAnsız. olduğu hl1A çok gergin olarak devam ediyor. lerin patlattıklan Tn11<rln enfernaller 'ltJ 
K d.. .. eski hir k .J_ • 'k -~--

neticesine varmış olduğunu bildiriyor. u usun şe ısmmua genış mı - kazdıkları barıkadlarla bozulm~ olafl 

Balassagyarmat'taki Macar hududu
Buna binaen Ingillz hilkümeti taksim yasta bir askeri hareket başlamıştır. In- yoDarın tamirinde kÜllanı1mak Uzere 
pl"Ojeslııden vazgeçerek Filistinde arap- gi.liz yüksek komiseri Sir Mak Mikel bu sevkedilnıişlerdir. 
]arla yahudilerin B üyük Britanyan.ın fevk.alMe tedbirlerin tatbikini .şimdilik Bir miaademede Goldstriın alayı.ndatı 
idaresinde birlikte yaşayacakları bir Kudüs eski şehir nahiyesine hasrederek. bir askerle bir polis yaralanmış, diğer ~· 
Arap - Yahudi devletinin kurulmasını bütün kuvvetleri burada tahşid etmek rafdan 9 tedhişçi öldürülmüştü,. Tar'1• 
tecrübe edecektir. Makdonaldm bu gün istem.i§tir. General Ri§ar Okoner Kudüs ma devam ediyor. Kudüs eski §clıriıl6 

kabineye bu maksadla teklifte bulunaca- nahiyesi kuvvetlerinin kumandanlığına giren askerler yolları işgal etmi§lerdit• 

• • ' nu yenı ış ara kadar kapayacak 
Prag, şimdi Londra ve Parisin maddi yardımını 

istiyor. Macaristana istedikleri tamamen verilmiyecek 

ğı haber verilmektedir. tayin edilmiştir. Bir çok tevkifler yapılmıştır. 

tediklerini alır ve Karpat altı Rusyayı da lerinde muvaffak olduktan aonra bunun dileriyle mümkün olacağını biJdirmiftİ'' 
ele geçirirse Romanyadalti Macar ekal- neticesi Macaristanın çıkarabileceği .lcuv-
liyetleri için müdahaleye o kadar acele veti mühim mikyasta arttırmak ve aev- Prag, J 9 (A.A) - Svalkovaki, ctoi" 
etmiyecektir. külceyş mevkiini de kuvvetlendirmek mi parlamento encümeni ve müttehi' 

Prag. 19 (ö.R) - Şu resmi tebliğ 

neşredilmiştir : 
cŞimdiye kadar Çekoslovak devleti

nin yeni hudutlarının tahdidi için ecnebi 
devletlerle müzakereleri bitirmek müm-
1'.ün olamadığı cihetle yeni reisicümhuru 
intihap etmek üzere milli asaf!lbleyi ana 
yasada tayin f'dilen müddet zarfında iç
timna davet etmek imkanı hasıl oln
mamı~ tır. Mılli asamblenin eski reisicüm
hur boy Beneşin istifnsından iki hafta 
sonra, yani bugün toplanması iktiza 
ederdi. 

ıyi h.ıber alan mahfellerden bildiril
diğine göre reisicümhur)uğa geçirilecek 
§ahsiyet hakkında şimdiden bir karar ve-

rilmi§ olduğu haberi esassızdır ve cüm
lıur riya!etine g~,çecek şahsiyetler hak
kındaki kombinezonlar da hiç bir esasa 
istinnt e tmemektedir. 

Diğer tarnftnn e ki reisicümhur bay 
Beneşin Çekoslovnkyadan ayrıldığı hak
kında ecnebi memleketlerde çıkarılan 

i&yia doğru değildir. B. Beneş daima Ta
l>or civarındaki malikfınesinde bulun
maktadır. 

GAZETELERE CöRE 

Paris, 19 ( ö.R) - Beynelmilel ga· 
l ~telerin umumi ıefsirlerine göre Ro-

3 - Bazıları daha ileri giderek ıunu olacaktır. partilerin ıeflerinin önünde Almanya)'• 
iddia ediyorlar : B. Bek Macar hüküme· Bu sebeple beynelmilel gazeteler bay yaptığı seyahat hakkında izahat yenıÜf' 
tiy)e mutabık kalarak Slovakyadaki bu Bekin Romanyadaki teşebbüsünün ne tir. Bu içtima hakkında hiç bir }aab•' 
taksim ameliyesinden Romanyaya da netice vereceği hakkında tamamiyle şüp- sızmamıştır. 

pay verilmesini teklif etmiştir. Transil- he muhafaza etmektedirler. 
vanya tarafında Macaristanla hududun 
tashihine mukabil Romanyaya şimal hu
dudunda tnvizat verilmiş olacak ve Ma
caristan Romanyada Macar eknlliyctlcri 
meselesiyle Romanyayı taciz etmiyeceği
ni kat'i olarak vandedecektir. 

B. Beke atfedilen bu mülahazalara 
muknbil Fransız mahfelleri Romanyanın 
bunlara kapılmaması için şu sebepleri 

Budapeşte, 19 (AA) - Macar ajan-
111 bildiriyor : 

l !~dut bölgesinden gelen en son ha
berlere göre Çek askeri makamları Ba
lassagyarmat yakınında hududu kapa
mışlardır. Balassngyarmattan görüldü
gune nazaran Çekler halkı korkutmak 
mnksadiyle yollar üzerinde tanklar do-

görüyorlar : laştırmaktadırlar. Slovak ve Macar ne-
Mncar - Leh müşterek hududunun Al- ferlere bir İsyandnn korkulduğu için mü

manyanın cenubu şarkiye doğru genişle- himmat verilmemektedir. 
mesine karşı bir sed olacağına inanmak 

Südet mmtakasmda bulunan Çek ana 1~udutlanna iltica edem muhacirler zaruri değildir. Bahusus ki B. Bek Al~ Prag, 19 (AA) - Finans nazırı B. 

m anya hariciye nazırı albay Bekin Ro- liyor : man devlet adamlnriyle olan temasla- Kalfus bugün matbuat mümessillerine 
manya ziyareti, bu devletin Karpat altı 1 - Macaristan ve Lehüıtan arasın· rında Leh - Macnr blokunun asla Al- yaptığı beyanatta eylul hadiselerinin 
Rusya eyaletinin Mncaristana ilhakı su- dn müşterek hududa teşekkül edecek manyaya karşı olmıyacnğını temin et- devlet hazinesine muazzam masrafları 
retiyl e Lehistan ve Macaristan arasında Leh • Macar bloku Almanynnın cenubu miştir. mucip olduğunu, tedavüldeki paranın 

müşterek bir hudut tesisine mani olma- §arki Anupaya doğru yayılmasına birı Romanya Macaristanın Romanyadaki enflasyona sebep olmamakla beraber 
ması için Rumen devlet adamlarını ikna scd olacaktır. Halbuki bu yayılma doğ- Macar ekalliyetleri meselesinde Roman- arttırdığını, Südet ve Leh topraklarının 
etmek maksadiyle yapılmıştır. rudan doğruya Romanyayı tahdit et- yaya yük olmamak vaadinin kıymeti terkinin ekonomik vaı.iyette müessir 

B. Bek tarafından bu maksatla ileri mektedir. hakkında da tereddüt edebilir. Çünkü olduğunu ve devletin bu yeni te~kilat-

sürülcn mülahazalar ~öylece hülnsa edi- 2 - Macaristan Çekoslovakyadan is- Macarlar Çekoslovakyaya karşı emel· !anmasının ancak Fransız ve lngiliz kre· 

Var§ova, 19 (A.A) - lllU&trovcfd 
K urjer Coodzienny gazetesi Lelüstttıtdl 
KovnoJaki orta elçisinin dün retiJtlcıı 
Litvanya hükümetine müracaat edere1' 
Leh ekalliyetlerine karı:ıı alınan Utvıııı• 

ya tedbirlerini protesto ettiğini bild'ıt' 
mektedir. 

Amerika 
---0-

Müdaf aci planı 
ilerliyor 

Nevyork 19 (A.A) - Cümhur başkatl1 

Ruzve)t dün yaptığı beyanatta y~ .~ 
geniş bir müdafaa planının iler1cdiğitl 
ve fakat şimdiye kadar bu hususta ytY 

pılan neşriyatın tahminden ibaret ~ul~:; 
duğunu ve askeri tayyare ndedinin 1 

misli nrttınlarak dört blııdcn fazltı~s 
çıkarılacağının da doğru olin.adığını ~ 
dirmiştir. 


