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·Lehler de istediklerini aldılar 

T eşen mıntakası . bugün tahliye ed.liyor ve 
Polonya ordusunun işgali altına giriyor 
Prag - ,, 

Son dakikada 
Leh notasını ka
bul etmekle yeni 
bir harbin önü-

nü aldı 
SruJetler lehindeki bü
tün tedbirler aynen 
lehlere de tatbik 

edilecek 
Çeko•lovakyıı hududunda harekatta buluna" Polonya askeTleri 

- YAZISI 3 ONCO SAHlFEDE -

Sem:~, 

Başvekil Ankara ya gidiyor 
ı..tanbul 1 (Hususi) - Bir kaç günden beri 

ltıehrlıoı'izde bulunan Başvekil B. CelM Bayu'm 
azartesi Aııkaraya avdet etme.!! muhtemeldir. 

·------~ YENi ASIR Matbauuıda baaılmqtır 

niz ba ın 

Valimiz Diyor ki: 
lzmirliler Bugün 

bir olgunluk imtihanı 
verecekle·rdir 

lzmir halkı intihabata kadını ile 
büyük bir bayram 

içinde iştirak edecektir 
erkeği ile 

' . 
neş esı 

Zira bugün, ayni zamanda milletin büyük 
aşkını taşıyan sevgili Atatürke minnettarlık 

duygumuzu izhar için de bir vesiledir 

Belediye seçimi bugün Türltiyenin her nanacak ve oeçim bayramma her l'-J 

yerinde yapılarak ııkf'Ull Uzeri nihayet aahibi mutlaka iıtirak edecektir. 

bulacak ve seçimin neticesi anlaıılacak· C. H. Partisi teıkilatınm derin bir in· 
---::::-===============--=========--=======---'====~==--=----...----=== tır. Şehirlerin hayatında mühim bir dö- celemeden ıonra ıehrin idaresini tevdi 

İzmirliler Çek Başvekili Sirovi kararı niçin ~~~,::~:-~ıd0~;: ~~;d;:m~==~~: :!::::~~~e:~~ İl~~~~!:n ::~:ec~: 
Bugün büyük ve mu
kaddes bir vazife ile 

de uyandırdığı alaka çok büyük ve ye- lıyan zevattan mürekkeptir. Eğer parti• 

k b ı tt •ki • • ı t rindedir. Dünden beri ıelıirde hummali nin ikinci sahifemizde bulacaKınız nam• a U e ) erını an a ıyor bir faaliyet vardır. Bu aabah tehir bay- zet listesi dikkatle gözden geçirilecell 
raklanmızla ve Parti bayraklariyle do· - SONU iKiNCi SAHiFEDE -

Dünden itibaren şehri
mizde tatbika başlandı 

Bilhassa genç ahlaklar lizerinde ya 
)ancılık, aldatıcdık gibi fena itiyat ve. 
noksanların yer a1maıına yol açan pa 
zarlık mulii ortadan kalkarken blitil 
vatandaıların derin bir lnfirah duyduk 
]arını işaret etmek isteriz. 

Dün aabah, perakende satıı yapan 
'Ve ltanunun ıümu1üne giren müessese, 

- SONU 2 iNCi SAHtFEDE -

Miihim haber 
lngiljz kabinesinde 

fikir ihtilafı mı var? 
Hükümetin harici siyasetini hatalı 
bulan Bahriye nazırı istifa etti 

Yarın 
Avam Kamara
sında cok hara-, 
retli münakaşa
lar bekleniyor 

Başvekil B. Çember
/ayn izahat verecek 

işgale başladı 

Alman topçulcın 
Paris 1 (ö.R) - Südet arazisinin Al- bir vakarla boyun eğmiştir. Çekoslovak kumandanlığı orduya hitaben şu teblil> 

man kıtaları tarafından işgaline mUteal- J!lyasl partilerinin hepsi hilkUmetin ka- neşretmiştir: 

ilk olan Munih anlaşması bu gün tatbik rarım tasvip etmiştir. < General Fon Tôyren kumandasında
mevkilne girmiştir. Çekoslovak hüküıne- Anlaşmaya mutabık olarak Alman kı- ki Alman kuvvetleri bu gün saat 14 de 
U bu anlaşmaya dün mutabakatını bil- taları eski Ahnan • Çekoslovak hududu- Bohemya ormanında Helsenbe-rg ve Pms-



SAYFA ı 2 • • 

lzmir Belediyesi 
1938 YILI 

C. H. P. Asil ve yedek · 
aza namzetleri 

Asil aza 
- Dr. Behçet Uz 

2 - Cevriye İsmail lJyam 
3 - Ferhunde Atld Eren 
4 - Ya~r ülkü 
S - Belkia Bilawı 
6 - Avukat Mustafa Münir Birsel 
7 - Dr. Mitat Orel 
8 - Suad Y urdkoru 
9 - Ruşen Mehmet AkııUn 

10 - f'--ik Ener 
11 - Reşat Leblebicioğlu 

12 - Muzaffer Özgen 
13 - Atıf inan 
f 4 - Hakkı Bakıoilu 
15 - Dr. Ramih Saylam 
16 - Dr. Sami Salih içen 
17 - Avukat Tevfik Fikret Adaman 
18 - Avukat Baha Yörük 
19 > Halit Tevfik Özyaman 
20 > ömer Necmettin Kilim· 

cioğlu 

2 1 - Eczacı Lütfi Açlan 
22 - Galip Sezer 
2 3 - Haydar Aryal 
24 - Dr. Re§at Toktay 
25 - Ali Naci Alnıak 
26 - Ihsan Kayın 
2 7 - ömer D•o;ıler 
28 - Muammer Apaydın 
29 - Eaat Akı 
30 - Fahri Dokuzeylül 
31 - Nusret Siber 
32 - Ahmet Mümtaz ı.tanbullu 
3 3 - T ah.in Piyale 
H - Sadettin Dinmez. 

Yedek aza 
Yedek iızalal' 
3 5 - Rasim Dirim 
36 - Sıtlcı Özenir 
3 7 - Dr. Sadık Ahmet Çağlar 
38 - Sabire Salt 
39 - Recai Tur:\alı 
40 - Adnan Paşalı 
41 - Mitat Onat 
42 - Tosun özman 
4 3 - Lütfi Krom 
44 - Arif Abacı 
45 - Mazhar Yalay 
46 - thrahim Yafes 
4 7 - Osman Kutay 
46 - Şerif Remzi Reyent 
49 - Sadi Hekimgiller 
5 O - Haliın Alanyalı 

5 1 - Neşet Kahya 
5 2 - Sabri Ezber 
5 3 - Ali Şerif Ertuz 
5 4 - Kazım Enis Bayölken 
SS - Ahmet Saymukenoğlu 
56 - Salim Salepçi 
5 7 - Mustafa Caım 
58 - Emin Manifaturacı 
59 - Nuri Sevil 
60 - Mehmet Seyrek 
61 - Hayri Bakırcı 
62 - Zübeyir Enen 
6 :3 - Mehmet Ali Tüzün 
64 - Hayri Pündük 
65 - lbrahim Halit Atıl 
66 - Hakkı Mert 
67 - Adnan Dövencl 
68 - A.ukat Remzi Duyar 

YEM ASIR 
EZ - u wıo o aa•z QIU - a 

~ ··-ER• İzmirliler $EHiR HABERL 1 Bugün büyük ve mo· 

Fransız Valimiz Diyor ki: kad:::§;i~::;,~: il• 
--·• bulunuyorlar 

Şehircilik müta- BASTARAFI 1 iNCI SAHIFED' 

hassısı fzrrıirliler Bugün Mm •• ı.nnhayaıındahugününi 
lzmirin imar iılerini bı·r olgunluk ı· mtibanı t~k aii<ı:;~ı;ı. .:;~; 

tetkik etti mücadddede lendilerini YJt1lll!"_ 
Trabzon şehrinin planını hazırlamak- verecekle·rdı•r mffietler önünde zaafa döşmeit' 

ta olan Framız ,ehircilik mütahusm m~ boyunlanru eğmektedirler. 
mar B.Lomber birkaç gÜndenberi lzmi· Türkiye cümhuriyeti demo~ 
rin planını etüd etmektedir. l:ıınir tehir havası içinde bu birlik ve bütünlüi' 
planının henüz kimin tarafından yapıla· - BAŞTARAFI 1 tNCt SAHtFEDE - laka rey aandıklanna siderek reylerini üstün bir kudretle gösteren bir def' 

olursa, içlerinde her meslek ve İ.§ saha· kullanmalannı tavsiye ederiz. T k h • k 'fl'le' cağı tayin edilmiş değildir. R d-'-l b hl . t ed"d lettir. ür iye Cüm urıyeti u 
Mimar B.Lomhar dün belediye mÜ· smı temsil eden gayretli phsiyetler bu- ey un ~arı 16 a eyın ... Y,_ dı e tine dayanarak bütün haklarını ., 

hendi:ıleriyle Rehirde bir gezinti yaparak lunduğunu anlıyacak ve inıirah duya· açılarak akşam saat on dokuza u ar "dd' l d.. k bol ttire' 
.. --·ı.. bulundurulacaktır. Hu Tatandaı,m t ıkaendiarı~ı. unJ!yıkaya olclağua.. e ynıc11 

PlaA n ü:urinde m --' - 1-- ve belediye cakeımz. • . • • ~ sa 9·1" 
..... uoaaoq _ ~- ı_ ı..:..-- bu L _. • • ~ • ve sıne a 

reisi Dr. Behçet Uz tara!111dan kal>ul Her ınecfcm rmamn TJCG&nına ,_... saate .-aar. 'feym.I ıgg.ıanma• ICaP gösterten bir devlettir. 
1 tu eden C. H. Partisi. ıimdiye kadar yurda etmektedir. ki 

o unmuş r. L ._ V 1. B Fazı· Gül • . r.,, d Biz inkar edemeyiz ki bugün F h • ·ıa:: ·· ~ hmir Jı.. yapbğı ôlçG]cmiyecek kadar gen it nız• a ı . ı eç reymı '-6UZtepe e, r'' 
. ~ans~ ıe ":~ . ~- • d t_.__·ı'de metlerle pek W.lı olarak lıüıiin Tiiık Belediye reisi Dr. Behçet Uz Aı.ncak- mcvkiimizi Atatürkün dehası et·~ 
rını ve ımar ı;ıennı ço~ yenn e D'1 u· k il k fında milletlerimizin gösterdiği J1l1 
~ t · · · 'kb ld A vatandaşlarının itimat ve sevgisini ka· ta u anaca tır. 
gunu, 0zmı0rın ıstı a . e vrupanın sa .. • VALtNtN BEYANATI li birliğe borçluyuz. 

d b d ld :r.anmııbr. Partinin namzet listeai dikkat• 
yılı tehırlen arasın a ır yer 0 urmaga l k dil Bı'naenaleyh bugu"'n ı"ntihap saır 

h nlı le ve derin incelemelerle meydana geti• Vali bay Fazlı Gü eç.. dün en ı eri-
namzet olduğunu söylemi, ve ayra • dıklarına atacagvımız reyler yalnı 11 Şt' ğını bildirmiştir. rildiğinden hiç tereddüt etmeden hepi· ni ziyarette bulunan bir muharririmize h" 

1 
.. ,., la k ~·et 

o mizin reylerini üzerinde toplıyacaktır. aşağıdaki beyanatta bulunmuşlardır : ır mec ısı aza rını seçme ne ı · U 

Bir genç . kız Kulağımıza kadar gelen bir noktaya clzmirliler yann (Bugün) siyasi bir sini vermekle kalmıyacaktır. Mıl 
burada işaret etmek isteriz : olgunluk imtihanı vermek fusatını bulu- birliğimizin ifadesi olacaktır. 

TrenJP, parçalana• - Bazı kimseler, bütün lzmirlilerin yorlar. Bu fırsatı kaçırmamalarını ve in· C. H. P. Namzetlerine reyleriınİ' 
rak öf dü Cümhuriyet Halk partisine olan derin tihap hakkı olanların istisnasız olarak va- zi vermekle Atatürke bağlılığımıP 

bağlılıklannı ileri sürerek bugünkü be- zifelerine ko§lllalarını, İzmir ıehrinin Atatürkün Partisi, etrafında sarSl~ 
Bayındınn Çamlı köy halkından 20 tediye seçiminde reylerini kullanmamak manevi mevcudiyetine kuvvet vermek maz, kırılmaz, bükülmez bir biri 

Yllflannda Bn. Utife .isminde bir kız, bir isteğinde bulunuyorlarmıı. .... bakımından her İzmirliye aamimt wrette ve bütünlükle durduğumuzu bütÜ11 

tTen kazası netidainde parçalanarak öl- Bizce bu çok yanhı bir görüı ve dü· tavsiye ediyorum. cihana ilan eylemiş olacağız. 
mU,~r. Bn. Latife aaralı ve dilsiz bir kız- f(inüıün mahsulüdür. Her medent mil· Sandıklara atılacak her fazla reyin Bunu böylece ifade eylemdJ' 
dır. Kendi ldeti veçlıile evinden firar Jetin ve medeni inanın seçimlere itt.irak tehrin ve tebirlilerin aiyut terbiyelerine Atatürke borçlu bulunduğumııl 
ederek Kızılca köyü çayın kenanndaki suretiyle riiftü siyasisini göstermesi. her miyar olacak adedi yühelteceği fÜpbe- minnet ve şükran borcumuzun Jdj· 
demiryolu üzerinde dolqırken lzmirden ıeyin üzerinde in.sanhğınm borcudur. Ce- sizdir. Türle ve hattı dünya tehirleri çük bir parçasını daha ödemio oJ.: 
Bayındıra gitmek üzere tTenin gelmek· miyet itlerine lcanpnıyan ve aiyut hak· arasında hakla olan mevkü alahilmeai, cağız. Atatürk, hepimiz biliyoruz ~ 
te olduğunu görmü6tür. lannı kullanmakta ihmal gösteren mil· fzmirHlerin srö.terecekleri alakaya bağlı demokrasiyi en geni§ manasiy1' 

Saralı kız, hareket halinde bulunan letlerin nasıl izmihlallerle karşılaştığını bulunacaktır. Şehirlerine, mevküni ve Türk milletinin bünyesine sindif" 
trene binmek istemiş, sağ kolu kırılmış hemen her zaman görmekte veya duy· ehemmiyetini temin etmek hemşehrile- mek için geceli gündüzlü çalışan, bil 
ve vücudunun muhtelif yerlerinden ağır maktayız. Bu itibarladır ki her vatanda- rin vatan borçları arasındadır. Bütün lz. uğurda en büyük heyecanı duyall 
yaralar alarak hayata gözlerini yummuş- §in ve lzmir hemşehrilerinin buaün mut~ mirlilere candan muvaffakıyet dilerim.> Büyük Şefimizdir. . 

Rey sandıklarının bulundukları yerler tur. Hadiseye adliir~ce el konulmuıtur. Reylere İ§tİrak nisbcti milJetirıı•· 
ilk mektep .. le~ du·· n Orta okul muallimleri arasında zin siyasi terbiyesini ifade edeceği· 

• ne göre netice Büyük Şefimizin eıı 
BELEDiYE fNTIHAP ENCOMENI RIY ASETINDEN : -f d • • büyük manevi zevki ve huzuru olıt' 

2 Birinci teşrin Pazar günQ intiha~ sandıklarının bulunacağı intihap mınta- açı 1 Og"' retmen tayı·n ve nakı·ı :aktır. Zira ektiği inkılap tohurnlıt• 
kalan ve bu mmtakalara bağlı mahalle isimleri aşağıya yazılmıştır: rının verım· lerı"nı' mwmek bahtı·yarb-

938-939 ders yılı faaliyetine dünden e-•04• 

itibaren Türkiyenin her yerindeki ilk hl d ld ~na kavuşacaktır. MAHALLE tSMt SANDIÇIN BULUNDUGU YER 

O'çkuyular, GUzelyalı, Göztepe Göztepe Mez gulnoswıda. 
mekteplerde başlanmış ve çocuklar inek- 1 ı• s tes ı• te ı• g"' e )• ı• Yalnız bu manevi zevki Atatiir-
tebe devama başlamışlardır. BaZJ ilk ke tattırmak düşüncesi. hepirniıl 
mekteplerin muallim kadroları henüz ik· Gazi Terbiye enstitüsü mezunların· meni B. Faile AlcÇUl Kız lileaine, Karataı 'ntihap sandıkları başına koşturıtı'B' 
mal edilmemiştir. Bunlar pek yakında dan B. Zekeriya Tongue köy öğretmen orta okulu Türkçe öğretmeni B. Şakir ja kafi gelir sanırım. 

Mitat paşa, Murat reis, Barbaros, Tur· 
gut reis, Kılıç reis, Çankaya. Karantina belediye zabıta rnıntakası . 

Salepçioğlu, Yıldız, Fevzi~a, Kurtu
luş, Kahraman Mescit, Kestelll, Uğur, 

ikmal edilecektir. okulu ~ • resim öğretmenliğine, bayan Candoğan Erkek lisesine, erkek l..ieesi Bize hayat, istiklal, hürriyet ,,e 
Yarın fehrimizdeki orta ok-ullarla Li· Pakize Genç Kız Lisesi beden terbiyesi tarih • coğrafya stijayeri Bn. Fatma refah temin eden Büyük Şeften bO 

seler, muallim mektebi ve sanat okulla· stajiyerliğin~. B. İsmail Hakkı Menkü Mesadet Öner fzmir Kız Jiseaine, Erkek manevi zevki kıskanmak kelimenİfl 
larında tedrisata başlanacaktır. Buca orta okulc riyaziye öğretmenliği- lisesi beden terbiyesi öğretmeni B. Meh· t"n hafif manasiyle nankörlük olur· 

Türkyılmaz. Hacı Mahmut cnmiinde. 
Yeşiltcpe, Çnhabey, Osmaniye, GUn-

gör, Altıok, Altıntaş. Değirmendağı caıniindc. 

Tınaztepe, Kocatepe, Duatepe, Çemen-
tepe, Bozynkn, Karabnğlar, Attila. Eşrclpaşa belediye zabıta mıntakasında. 
Dolaplıkuyu, Orhanlyc, ikinci A2iziye, 

tmariyc, Altny, Kndiriye. Yapıcıoğlu camiinde. 
Tan, Namık Kemal, OikU, Snmer. 

Odunkapı, Bozkurt, Halil efendi, Kala
fat, Dayıemlr, Batçunescit, ha reb, Tuz-
cu ve Hasta mescit tkiçeşmelik: polis karakolunda. 

Pazaryeri, Ba11ıkuyu, KubilAy, Mlrali, 
Faile paşa, Güzelyurt, Ali reis, Altınordu, 
Yeni, Sakarya, tstiklAl, Oruç reis. Puaryerl camllnde. 

Akıncı, Hatuniye, Etiler, Oğuzlar, Er-
ler, YenlgUn, Akdeniz, Hurşidiye. Hatunlye camiinde. 

Tepecik. Dağyolu, Güney, Kocakapı. Tepecik belediye temizlik dairesinde. 
Alsancak, ismet kaptaİı, KUltUr. Al.sancak belediye zabıta mıntakasmda. 
Kahramanlar Kahramanlar polis karakolunda. 
Bayraklı, Mersinli. Bayraklı belediye zabıta mmtakasında. 

Limanda 
Sekiz vapur mal 

bek!iyor 
Orta Avrupada aiyut vaziyetin dü· 

zelmeai üzerine lzmir piyaaaaında büyük 
bir hararet vardır. Muhtelif mah.ul aatıı· 
lan hızlanmış ve borsada l 8000 çuval 
üzüm aatılmııtır. incir aatışlan da dur• 
muPen hararetlenmit ve fiatlerde istik• 
rar h&aıl olmuştur. Dün üzüm fiatlerinde 
yirmi paralık bir tereffü k.aydedilmiıtir. 

Hamile kadın dögü
lürmü? 

ne, lzrnir Esnaf hıınkası muamele memu· met Alptekin ayni okulun Almanca öğ- İzmirliler hiç bir zaman nankÖ' 
nı B. Mahir Gülteki!l Tire orta okulu retmenliğine. Nevıchir orta okulu sekre· olmamıilardır ve olmıyacaklardıt 
katip ve hC3ap memurluğu namzetliğine, teri B. Gaffar Tulun Buca orta okulu da .. 
Gazi terbiye er..rtitüsü mezunlanndan B. sekreterliğine, lzmir bölge san'at okulu fzmir yurdumuzun en müneV'f'el 
Yayha Tan lzınir Erk~ lisesi beden ter- kabôi B. Süleyman ÖZmerih ilaveten ay· narçalarından biridir. Her zaına" 
biyesi öğretmenliğine, Bn. Vasfiye Sü- ni okulun anhar memurluğuna, İzmir milli hareketlerde şuurla hareket eı• 
er Buca orta obılu beden terbiyesi öğ- Erkek l.iseai idare memuru B. Ziya Boz· miş ve hareket etmesini bilmiştir· 
retmenliğine B. Burhan Eliçin köy öi· dağ ödemit Orta okul eekreterliğine, İz· Belediye intihabatında bir keıf' 
retmen okulu Türkçe öğretmenliiine, B. mir Erkek Uae.i İngilizce yardımcı öğ· daha §uurlu hareketini siyasi rüştiY 
Akif Karan köy öğretmen okulu 1iyazi· retmeni bay Re,at Yılancı ayni okul in· nü ispat eyliyecektir. Bu onun ~ 
ye öğretmenliğine, Bursa Necati B. ens· gilizce sitajyerliğine, Erkek lisesi Fizik· l:>ir fırsatbr. Netedc kaldı ki geçeır 
titüsü ve kız Ertik öğretmen okulu ihb· Kimya aitajyeri Bn. Müveddet Kız Lise· lerde bir münasebetle kaydettiğ~ 
aas ıubesinden mezl!l'l Bn. Nedime Ta- sine, lzmir orta okul tabüye öğretmeni ~ibi lzmir belediyecilik bakrmındıl' 
nol İzmir Kız e:l'Jtitüsü moda öğretmen Bn. Ulviye öncel Karataş orta okuluna, bahtiyar bir tchirdir. 
sitajiyerliğine, Gazi terbiye enstitüsün- Tekirdağ Merkez ilbay okulu öğretme• Bu bahtiyarlığı hükümet merke' 
den mezun Bn. Ayşe Onat Kız eruıtitÜ· ni tsmail Geran lzmir lisesi idare me· 

zinin bile gözünden kaçmamı§, <?' 
sü tahüye öğretmenliğine, Bn. Ophet murluğuna, lzmit orta okul direktör ve lııan lzmirlilere daha geni! yardıııt' 

YURTTAŞ! 
Dokuman İzmir Kız lisesi Türkçe öğret• tabiiye öirctmeni Bn. Sacide Öncel İz· lar yapılmaııı düşünülmü! ve icıd' 
menliğine, B. Kadriye Güçlü lzmir Kız mir erkek lisesi öğretmenliğine, Bilecik eden vaitler de alınmıshr. lzmirlil~ 

Dün §ehrimiz Şehitler karakoluna mü· öğretmen okulu öğr=tmenliğine, tsmet orta okul tarih • coğrafya öğretmeni B. h ~ ) ~ 
racaat eden bir zat. Halkapınar iplik fab- p k 1 G er zamandan ziyade belediye e 

aşa o u u mezunlarından Bn. Semiha Mürteza ürkanyak lzmir Karataı orta takviye eylemek mecburiyetindedit' 
rikasanda çalışan Bn. Lütfiyenin fabrika· Erdoğan Kız enstitüsü resim 8itajyerliği- okuluna, Adana kız lisesi Türkçe öğret- l 
dnki amelelerden lhrahim tarafından dö- ne, yine ayni okul mezunlarından Bn. meni ve müdür muavini Bn. Latife Güç· er. 

--------------------( ntihap san~ığı . -ıd··w- ·· f b ·k d k. d k k. Binaenaleyh intihap sandıklarıfl' vu ugunu, a rı a a ı o uma ma ıne· Bedia Denizalp Kız enstitüsü dikit • biç· lü tzmir erkek -lisesi öğretmenliğine, İs· 
l · d b' · · .. · ı d w karJllı alaka ve hassası"yetimiz heO' 

Başına Koş! 
erın en ırının uzerıne yuvar an ıgını. ki öğretmen sitajyerliğine tayin edil· metpaıa kız enstitüsü ev idaresi öğret· ~ 

he, aylık hamile bulunan Bn. Lütfiyenin mişlerdir. men sitajiyeri Bn. Müceddet Köktürk siyasi rü§tümüzün miyan, hem A~ 
bu sukut neticui sancılandığını ve haya• 
tının tehlikede bulunduğunu bildirmiştir. 

Vazifen seni orada bekliyor Adliye dün hadise~~ el koymuştur. 
Bugün inUhap var. ıı·ckabet edeceklerdir. Bu suretle Izmir Ôğrefmen okul/arına 
Halk, bu kelimenin yüksek mlin.asını şehrinin yükselmesine, imarına atfettik- a/ına~ak nihari ta/ebe 

bilir. leri ehemmiyeti şuurlu alikalan ile gös- Kültür Bakanlığı, öğretmen okullan 
Bilhassa Izmirin münevver halkı inti- tereceklerdir. direktörlüklerine yeni bir emir gönder· 

babı bir bayram sevinci içinde karşıla- Partinin namzedlerl ittifakla seçile- miftir. Bakanlığın bu emrine göre niha· 
mağa alışmıştır. ceklerclir. Buna eminiz. Memleketin ha- ri olarak bu mekteplere kabul edilecek 

O, medeni haklarına ne kadar büyük yatında bu gün şahidi olduğumuz biltün talebeden de paruız yatılı talebede ol· 
kıymet verdiğini ha.rekitile daima lsbat muazuım değifiklikler Cilmhuriyet halk duğu gıôi sicil f.ifi, rapor, radyoğrafi is· 

etmiştir. partbiniıı realitecl programmdan dol- tenecek ve bunların tetkik.inden 90ora 
Rey sandıkları baJına giden yurddq- duklarına göre her intihapta mutlak ve öiretmen olmıya elveritli olanlar alına· 

lar reylerini kullanırken. ilk önce vata- kat'l bir zafer elde etmek hakkı onun- caktır. 
nm büyük haliskln Atatürke ve onun dur. 
kurdutu inkılAp part.Wn.e karşı mimıe~ Part!nln emniyet ettiif. elemanlara kuvvet verecektir. 
tatlık vazifelerini görmekten bUyU.k bir yurddq1arm da tty ile itim.adlarını baht Belediyenin bqmda yorulmaz enerji 
zevk duyarlar. edecekleri muhaldcaktır. ile tahminlerin fevk.inde i§ler başaran 

Sonra, içinde yapdıldan ıtızel tehrln Biz. lzmlr ıebrt haabına bu aUne Ju... Dr. Behçet Uz halkm itimadına mazhar 
mukadderatına sahip olmak tmlrtmnı dar elde edilen neticelerden. bQyilk bir olan bir belediyenin neler yapabileıcetini 
kendilerine ba~eden bu vazifeyi gurur- ferahlık duyarak diye hili.riz ki, bu gün göstermiştir. 
la yaparlar. yapılacak intihabat Akdeniz incisinin lzmirliler! 

Eminiz ki bu giln intihap daireleri bil- hakikaten modern. bir varlık haline aele- Intlhap sandıkları başıruL koşwıw.! 
yUk bir coşkunluk manzarası verecek- bilmesi için seneferdenberi bilyiik gay· Bu, en mukad.de.., ua~ kulla.nır-
tir. retler sarfeden partinin tam muvaffakı- ken reylerinWn güzel §ehriınizde yeni 
Kadın erkek hlifüa lzmirllier, mukad- yetini. temin ederken bu.odan ~nra da terakki hamleleri yaratacağından şüp

üs helrlenm h.,dJEktı tülaideri ile &l'Q1 yol u.riııde aıilmek hııliv.ı.. ._.. Nma•a 
~-...-~~~-- .__...... ~-...;:e;.~~--:;..o.ı..,,..~· ~ 

\um · in :zevceliie talı un. 

türke, ve onun partisine karoı aı: NAKLEDiLENLER Kız enstitüsü sitajyerliğine naklen tayin " ....ı 
mat ve minnettarlıgı~ mızın ifac:Jc;r Karııyaka orta okulu Türkçe öğret• olunmuştur. 
hem de muvaffak belediyemize kıtf" 

--------------- §1 beslediğimiz temiz duygularını'· 

P 1 k t zın makesi olacaktır. azar 1 sız sa ış lzmirliler bugün büyük bir vaı.ife 
ile kArşı karşıya bulunuyorlar. 

- BAŞTARAFI 1 INct SAHiFEDE -

mağaza ve dükkanlar açılırken beledi· 
ye memurları çarfıyı dolaJ&rak etiket· 
leri kontrola başlamışlar, işaret edilen 
noksanların derhal tamamlanmasını te• 
min etmiflerdir. Bilhassa bakkaliye, 
manifatura, hurdavat, ayakkabı satan 
dükkanlar da etiket ve pazarlık.eız sa· 
tış faaliyeti çok yerinde idi. Her tGrlü 
tedbirler alınml§tı. 

Bir dilkkina ııiriyoreunuz. Maksadı· 
nız bir nyakkabı almaktır. Dükkan ... 
hibi e~yce terliyerek eize bir ayakka· 
b1 be~endirİyor. Ayaiınıza sjydirerek 
boyunu da uyduruyor. Mütteri, •1ak· 
kabını•ı altına Y•P11tinlan etiketi cöı· 
den geçiriyor ve .oruyor 

- Kaç kunıı) -- 22s ••• 

Mukaddes ve medeni haklat1~1 

dört lira ister. Müşteri iki lira verir,. kullanırlarken büyük ve şümull~~ 
arada hararetli bir pazarlıktır, giderdi. vazifeyi de yerine getirmiş ola 
Bu suretle hem dükkancı terlemekten, lardır. 
miif teriyi ikna için bin bir çeşit edebi
yata baş vurmaktan kurtulmUf, bem 

de müşterinin başı dinlenme fırsatını 

bulmuttur. 

HAKKI OCAKOOLU 

Bir haftalık ihra
catımız 

Ancak bazı mÜ§teriler var ki, onlar _ .JJ 
Soo hafta içinde İzmir lima.........-

da eski bir alııkanlık eseri olarak dük- .. ~• 
muhtelif memleketlere 5 538 ton üP--

kan sahibine çatıyorlar.. a~ "" 3373 ton incir, 9 ton pamuk, l 7 

- Yahu bu Allah sözü değil ya... palamut, S7 ton zeytinyaj-1, 3678 -:: 
Ben de inat için 220 veriyorum.. arpa, J 00 ton bakla, 100 ton yulaf. l #' 

Dük.Unc& bittabi, kanWNA hudutla· ton kumdar1, 60 ton nohu, 16 to._fJ~ 
n Olflna Çikmak iatemediii İçİll bu"-· tün, 30 ton meyankökü, 33 ton~ 
bil müşterileri NV• .. ve kaçmJOI'. b.uliauı. 2 ton mazı, 2 3 toa c:e..- 11" 

8.%1 m11h•U&ua bakallarm, Ç&rfl fi- ti.iiü. 3 ton ywnurta, blr buçuk t- t" 
atinin fevldnde etiketler kullandıktan kır humuzu ihraç olunmuttu. Dill 
dün naun dikkati celbetmiftir. Bu si· reye 360 uiv. 39 malalc •e 350 

ihra edil 



Lehler de istediklerini aldılar 
Teşen mıntakası bugün tahliye ediliyor ve Polonya 

ordusunun işgalı altına 

Pra.g, 1 (ö.R) - Şu resmi nota neş- mekte ve Lehistanca istenmit olan ara· 
1•dil . . 
t nııştır : Hükümet hu sabah Prag ta"' zinin yarından itibaren Lehistana bıra-
oıunda reisicümhur B. Beneşin riya- kılmıt olacağını bildirmektedir. 

,.tinde toplanarak 30 eylul Leh notası· Bu tebliğde bildirildiğine göre ı 30 
nı tetkiJı: etmiıtir. Bu nota Çiezen (Te· eyliil tarihli Leh notası Çiezin (Tcten) 
len) e.ra:zisindcn bir kısmının yarın saat Silezyasının Lehistana iadeıi hakkında .. 
On d" d k b 
1 

or e adar tahliyesi ve Lehistana ki Leh taleplerini ilhaua tasrih etrnİf• 
d•ılQ hakkında bir ültimatom mahiyetin· ti. Bu nota bugün Çekoslovakya Cüm• 
~ idi. Hükümet beynelmilel vaziyetir.ı huriye! hükümetl tarafından bütün ge, 

rçlüklerini göz önünde tutarak Münib niıliğiyle kabul edilmiıtir. 
~~tarlanndan h&sıl olan vaziyetin tazyi- Leh notaıının muhteviyatına muvafık 

1
1 

•lbnda Leh tekliflerini kabule kat· olarak Çiezin mıntakası 2 ilk teırinde sa· 
~nınaktan başka bir çare bulamam11br. at 14 e kadar Çekoslovaklar tarafından 
l ~küınet bu ıstıraplı kararı siyasi parti· tahliye edilerek Lehiatana intikal ede
{11rı tneıul ıahsiyetlcriyle tam mutaba- cektir. Leh askeri otoritelerinin Çiezin 

L •t ~•!inde vermiştir. Zira diğer her ve Frihştat nahiyelerine girmeleri esao 
k •ngı bir kararın yeni ihtilatlar ve tehli· itibariyle on güne kadar ikmal edilecek• 
d •ler ihdas edeceğine kani bulunuyor· tir. 
•. Diğer bazı arazinin hudutlarının çizil· 

p . 
l &riıı, 1 ( ö.R) - Polonya • Çekos· 
•vakya nizamın halli de uzun ıürme· 

llılttir. Çekoalovalr. hükümeti Leh ekalli· 
~•tleri için aynen Südet ekalliyetleri tek· 
h nde bir tesviyeyi peıinen kabul etrniı 
lltulunduğu için Vaqova hükümetl dün 

,.ın Praga bir nota tevdi ederek bu 
~._din yerine ııetirilmeainl ve Südet 
~1ntalcaJan Almanyaya terkedildiği gi· 
ı,1 leh mıntalr.asmm tahliyeaini istiyen 
~ Leh notasına müsbet cevap vermiş .. 
~ Tahliye edilecek mıntaka Çiezin 

eıen) arazisidir. 

leı, hükümeti bir tebliğ neşrederek 
•nlaıma h&..ıl olduğunu müşahede et• 

mesi, bu arazide plebiait yapılmuı Te 
bütün bu arazinin Çekoslovakyadan Le· 
biıtana intikalinden ileri gelen heeap 
meseleleri Leh ve Çek h!ikümetlerl ara• 
11nda doğrudan doğruya anlaıma yoliy• 
le halledilecek ve Çek hükümetl Çekoı• 
lovalr. ordusundaki Leh milliyetinde u· 
kerlerin terhisi ve aslen Lehli olan siya· 
et mahk.Um ve mevkuflann eerbest bıra
kılması için derhal tedbir alacaktır. 

Leh hükümeti iki memleket arasında 
ıstıraplı bir ihtilafın mevzuu olan T eşen 
meseleoinin bugün hal ve fasledilmif ol· 
maıını ve Leh milletinin ıulh niyetlerine 

mutabık bir netice elde edilmesini derin 
bir memnuniyetle kar§•lamıştır. 

• • 
gırıyor 

ANLAŞMADAN EVVELKi 
VAZIYET ... 
Varşova, 1 (A.A) - Pat ajansının 

bildirdiğine göre T cten Silieya, Sinden 
gelen Polonyalı mUltecilerin adedi dört 
bini geçmektedir. . 

Varıova, 1 (A.A) - Hariciye nazı
rı Bek Almanya, ltalya, lngiltere, Fran
•a. Ameri1'.a, Romanya ve Macaristan 

elçilerini kabul etmi9tir. 

Ciezln, 30 (A.A) - Pat ajansı, Çe
koslovakyada ıeferber edilen Lehlilerin 
Çek asketl makamlan tarafından Südet 
bölgelerine ıevkedildiklerini bildiriyor. 

Çiezin, 30 (A.A) - Pat ajansı bil
diriyor ı 

Bogmlnde Çekler bOylik demlryolu 
atelyelerlnl tahrip etmitlerdir. Son iki 
giln zarfında atelyelerln teolsab ile dos
yalanma alel&cele memleketin iç taraf
lanna nakledildiği bildirilmektedir. 

Çiezln, 30 (A.A) - Bu gece Lyzbi· 
cede bir ilk mektep berhava edilmiştir .. 
Bu mektebin müdürü Leh aleyhtarlığı 

faaliyetiyle tanınmııbr. 
Çiezin, 30 (A.A) - Pat ajansı bil

diriyor ı 

T azyniec, Vitkovice ve Karvinadaki 
Lehli endüstri amelesine hep birden yol 
verilmiştir. Vitkovicede koğulan Lehli 
amele ile bunların yerine getirilen Çek 

işçiler arasında müsademe vukubulmuş 
ve jandarma ateş açmıştır. 15 kadar ya
ralı vardır. 

Çeklerin Südetlere hitabı 
''Biz sulhu kurtarmak ve insanlığa hizmet etmek 

istedik. Siz de insan olduğunuzu gösterin ve 
hasma hürmet etmesini bilin !,, 

d Pras, 1 ( ö.R) - Dün ak,am radyo· eeven bir hasma hünnet etmesini biliw rak. Berlinde teşkil edilen beynelmilel 

~ Südet Almanlarına ıu hitabe neıre· 
dUıniıtlr ı 
lı tSüdet Almanlan, Çekoılovakya aul
hk kurtarmak için muazzam bir fedaklr-

Y•Pm11, 1000 aeneden beri Bohem· 
hya Te Moravyaya alt olan araziden 
~lllı lleçmiftlr, Böylece hem Çeklerin, 
:\,,,"'° Südet Almanlarının hayatını kur-

l'Jnalc Lıtemqtir. Alman Südetleri, in
lo.n olduiunuzu göıteriniz ve milletini 
lflt., kendi milletiniz! ıevdiğiniz kadar 

niz.> 

Prag, 1 ( ö.R) - Kabine erkanı Mü· 
nih anlaşmasının idari ve elr.onomik 

0

ne· 
ticeleri hakkında görütmüttür. T eıkil 
edilen bir nezaretler komitesi yeni hu
dutların çizilmesiyle ve ahalinin intika
liyle alakadar olan bütün mali, ekono
mik ve huausl meseleleri hukukt bakım· 
dan tetkik edecektir. -

Keza hudutların tahdidine memur ola .. 

beJler komitesinin ealihiyeti dairesine 
giren bütün diğer meselelerle de meıgu) 

olacaktır. 

Prag, 1 ( ö.R) - Çekoslovak geze· 
teleri Münih anlatması mucibince hudut 
mıntakasının tah1iyeaini ıükönet1e, fakat 

acı bir lisanla karıılıyor. Gazeteler dün· 
ya ıulhu menfaatine Çekoslovakyanın 
bin ıencden beri Bohemya ve Moravya

ya dahil olan araziyi terkettiğini kayde
diyorlar. 

Südet yüksek kon.iserliğine Alman
ya ya kaçan bir Südet şefi S{etirildi 

, Prag, 1 ( ö.R) - Londradan bildi- rik telgrafı göndermiştir. 
tildiiine göre Alman hükümeti Südet Londra, 1 (A.A) - Altı lngiliz ta
llıınta1ca11 yübek komiserliğine Prag 

0

burunun bir kaç güne kadar Çekoslo· 
~•rl&mentoaunda Alman mebusu olarak vakyaya hareket etmesi muhtemeldir .. 

• 1ınanyaya lcaçmıı olan B. Hansleti ta· Bu kıt'alar Münib itilafı mucibince ple
r.n •tmiıtir. Bu zat yüksek komiser Für· bisit yapılacak olan mmtakaların İfga

•lin Viyanadaki vazifesine mümasil bir !ine ittirak edeceklerdir. 
~~fe görecektir. Südet partiai reisi bay 

ce ihtiyatları (Ticaret bahriye ihtiyatla· 

n, radyo muavinleri vesaire) seferberlik 

emrine göre henüz kıt' alarına iltihak et

memiş bulunurlarsa bu emri şimdilik ta .. 

lik edilmiı telakki edebilirler. 

Diier taraftan harbiye nezareti fU 

tebliği neŞretrniftir : Hükümet henüz Çe
koslovakyaya askeri kıt'alar izamı hak· 

•YnlaYn B. Hitlere Südetlerin kurtul- Londra, 1 (ö.R) - Amirallık ıu 
bla.e1 m" b ti' 1 b' kk" b d' .. Bahn'ye ı'kı'ncı' dere- kında hiç bir 1'.arar vermemiştir. Bu kıt-unase e y e ır teşe ur ve te • notayı neşre ıyor -

aların gönderilmesi mümkün o]duğu 

Harp rezikoları nor
mal hat/ere indirildi 

takdirde hazır bulunmak üzere harbiye 
nezareti tedbirler almaktadır. Fakat 
şimdilik gönderilecek kıt' aların numara

ları, kumandanlarının isimleri ve hangi 
yolla gidecekleri hakkında verilen ha· 
herler mevsimsizdir. 

Ziraat Vekili ile 
beraber lstanbula gitti 

Iktısat vekili B . .Şakir Kesebir 
Istanbul 1 (Hususi) - Iktisat vekili 

B. Şaltir Kesebir'le ziraat vekili B. Faik 
Kurdoğlu bu gün Apkaradan geldiler. 

lktisat vekili tetkiklerine başladı. lh· 
racatçılar1a temaslarda bulunacaktır. 

Hariciye 
Vekili geliyor 

Belgrad 1 (A.A) - Yirmi dört saat
tenberi burada bulurırnakta olan Türlti
ye hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras 
bu sabah Ankaraya hareket etmiştir. 

Çek Başvekili Si
rovi kararı nicin 

• 
kabul ettıklerini 

arlatıyor 
- BAŞT ARAFI t iNCi SAHiFEDE -
mizden bu fedakarlığı istemiştir. Hakiki 
asker bir muvaffakıyetsizliğe bile taham
mül ebnek vazifesile mükelleftir. Ve 
böylece haltikl kahramanlığını göstermiş 
olur. Bizim ordumuz mağtôp olmamış
tır. Yilksek şöhretini tamamile muhafa
za eylemektedir. istikbalde bunu mu
hafaza etmesi 18..zımdır.> 

Bu nutukların radyo ile yayıldığı sı

rada kesif halk yığınları caddelerde ho
parlörler etrafında dikilerek ciddiyet ve 
vakarla bunları dinlemişlerdir. Bundan 
sonra vatanperverane nümayişler baş
lamıştır. 

Matem alameti olarak Çekoslovak rad
yoları programlarının muzik kısmını ta· 
mamile ilga etmişlerdir. 

Fuar pulları tamamen 
satıldı· 15 inci yıl ve 
harf inkılabı pulları 

basılıyor 
İzmir enternasyonal fuarı pulları, yurd 

içinde ve dışında çok rağbet gÖnnÜ§ ve 

bu pu1ların mevcudu tamamen bitmiştir. 
Pul kolleksiyoncuları bu pulları bulmak
ta bir hayli müşkülat çekmekte, bu va· 
ziyet pulcular arasında büyüle. bir hare
ket tevlit etmİ§ bulunmaktadır. 

Haber aldığımıza göre P. T. T. idare· 
since on beıinci yıl hatırası olarak 6 kıy
mette yüz bin ve harf inkılibı hatırası 
olarak yine altı kıymette yüz bin pulun 
basılmasına başlattırılmııbr. Cümhuriye
tin on beıinci yıldönümüne ait pullar 

29 birinci tetrinde, harf inkılabı hatıra 
pulları da iki ikinci tetrinde tedavüle çı· 
karılacaktır. Tedavülde bulunan normal 
posta pullarının yerine kaim olmak üze ... 
re basılması kararlaştırılan 19 kıymette

ki yeni pullar için hazırlıklar ilerlemiştir. 
Yakında tabına başlanacaktır. 

Belediye seçimi lstan
bayram 
yarattı 

balda da 
havası 

lstanbul, 1 (Hususi} - Belediye seçimi bugün başladı. Sandıklaı 
merasimle açıldı. Bütün şehir intihabat şerefine donanmıştır. Sandık 
başlan reylerini kullanmak istiyen binlerce yurddaşla dolmuştur. Ka· 
dınlar her İntihap dairesinde ekseriyeti teşkil ediyorlar. 

Bütün şehir intihap heyecanı içindedir. 

Pazarlıksız satışlara 
lstanbul ve Ankarada da dünden 

itibaren başlandı 

lstanbul, 1 (Hususi) - Pazarlıksız eatış kanunu ilk tatbik günü 
kudretli geçti. Yalnız talimatnameye riayet etmiycn bazı dükkan aa
hiplerinc alakadar memurlar ihtarlarda bulundular. Etiketlerin görü
lecek şekilde konulmasına bilhassa itina ediliyor. 

Ankara, 1 (Hususi) - Pazarlıksız satış kanunu bugün burada tat
bika başlanmıştır. Kanunun şümulüne dahil pütün aatış maddelerine 
etiket konmuştur. 

Cümhuriyet bayramı
na 2150 izci girecek 

Ankara, 1 (Telefonla) - Cümhuriyet bayramında vilayetlerden 
Ankaraya 1854 izci gelecektir. Merasime Ankara izcileriyle beraber 
2750 izci iştirak edecektir. Vilayetlerden bayan izci gclmiyecektir. 

Bir adli sicil teş
kilatı kurulacak 

lstanbul, 1 (Telefonla) - Emniyet umum müdürlüğü yurdda İş· 
!enen suçların ilmi bir şekilde tetkiki ve mahiyetlerinin tcsbiti, suçlu· 
!arın sabıkalarını, suç mikdarını anlamak için bir adli sicil teşkilatı 
kurmağa karar vermiş ve hazırlıklara geçmiştir. 

Madenlerimiz icin bir 
' 

şirket kuruluyor 
lstanbul, 1 (Telefonla) - Madenlerimizin direk ihtiyacının proıt 

rarnlı bir ıekildc temini için Zonguldak havzasında çalıpn yedi kö
mür ıirketinin iştirakiyle bir maden direği Limitet tirkcti kurulm81l 
kararlaıtı. 

Milletler Cemiyeti 

Uçler komitesi 
Iran hariciye nazırı 
riyasetinde toplandı 

Cenevre, 1 (ö.R) - Milletler cemiyeti konseyi tarafından, lapan. 
yol hükümetinin Cümhuriyct ordusunda bulunan ecnebi muharipleri 
çıkarmak üzere alacağı tedbirleri kontrol etmek maksadiylc ispanya
ya gönderilecek bitaraf komisyonun teşkiline memur üçler komitesi 
bu oabah toplanmıştır. Komite Hollanda delegesi Simson, hariciye 
müsteşarı Kardclya, lran hariciye nazırı Muzaffer ilam, ve milletler 
cemiyeti genci sekreteri Avcnoldan müteşekkildi. Riyasete Iran hari
ciye nazırı Muzaffer ilamı geçirdi ve ispanyaya bitaraf komisyonun 
derhal gönderilmesi için tedbirler aldı. Bu komisyon ispanya ihtilafın
da alakası olmıyan ecnebi devletlerin müıncssillcrinden müteşekkil 
olarak ve derhal teşkil edilerek İspanyaya gönderilecektir. 

Berlin, 1 (ö.R) - D. N. B. Ajansı Almanyanın Brüksel ve Belçi
kanın Berlin orta elçiliklerinin mütekabilen büyük elçilik derecesine 
yükseltildiğini bildiriyor. 

lstanbul, 1 (Telefonla) - Hükümetimiz dünya sulhunun buhran 
i.cçirınekte olduğu bugünlerde ihracatımızı koruyucu mühim ve ye· 
rınde kararlar almıştır . 

, . '" ' ' . ' ' . 

.. Londradan gelen telgraflara göre son zamanlarda yüzde ona kadar 
Yuksclen harp rezikosu primleri Alınan - Çek ihtilafının halli üzerine 
nornıaı hadlerine indirilmiştir. 
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fa.na ve ilk 
Yusuf Riza Okulunda 

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

hinden İtibaren başlanacaktır. 

Kestelli Caddesi No. 76 TELEFON : 2914 

Kültür Park Sineması: Kibar halkın sineması olacaktır. 
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DiKKAT: 
Sinemamızın 
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,, 
Resmi 

hedefi: 

.: Ailevi ve içtimai fi/imler gösterecektir· 
: Prograrnlarının mükemmeliyetile tema

yüz edecektir. 
: istirahat icin aranılan tekmil evsafı haiz 

olacaktır. 
• 

: Sizin icin bir gezinti ve eğlence kaynağı 
• 

olacaktır. 
: Güzellik ve zarafet abidesi olacaktır. 

küşada şimdiden hazırlanınız. 

Güzel filim fıyattır. 
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T atiano, içinden: 
- Muhakkak kokain sarhoşu olmu,. 
Diye söylendi. Sonra mülayim bir ses· 

Jeı 
-Oturunuz.. Cem. dedi ve anlatmız. 

Ziyaretinizin sebebi nedir) 
Doktor Cemalyan, lirik bir tavır ile 

ve sanki sahnede rol yapıyormUI gibi 
•Öze başladı: 

- Sevgili.. sevgili... T atiano.. Bu
J'Ün artık beni'll tam kıymetimi anlamı, 
olacaksınız. Tatiano .. Ben artık tıpkı Ne· 
ron glbi Allah olduiumu hissediyorum. 
Dinle.. Beni dinle.. Benim nasıl heye
canla ve heyecanlandırıcı bir karakterde 

olduğumu biliyorsun. E.ğer tAli müsaade 
etse idi ben hiç §iiphesiz bir devlet.. bit 
imparatorluk kurucusu olurdum. Ma.ama
fih artık tiliden de ıikiyet etmiyorum. 
Çünkü içinde bulunduğum tanmınazlılt
tan pek yakın zamanda kurtuluyorum. 
Bizim cmukaddca te§kili.bmız.> da §el 
dediğimiz kimdi> Kudretsiz ve sadece 
kuru bir unvan taııyan meçhul bir adam. 
Öyle ki.. Görünmez tahhna kurulmut 
beklenmiyen hadiseler kar§'.sında karar 

değilim .. Herşeyi biliyorum. Doğru söy
le. Seni teşkilata bağlıyan ciddi bir se

bep var mı~ 
- Fakat .• 
- Ve... Bütün hareketlerini kontrol 

ettiğimi. ne yaptıklarını tamamen öğren
diğimi bilmiyor musun> 

T atiano sert bir hareketle ayağa kalk· 
tı. 

Gözlerini Cemnlyana dikti. 
- Azizim doktor .. dedi. Bir çok de

fa ve birçok vesileler ve ima yolu ile ba
na biT şeyler söylemek istediniz. Ben o 
sözleri hep alay olarak dinlemiştim. Fa
kat göriiyorum ki iş ciddileşiyor. Açık 

konuşalım. 

Cemalyan da nyaia ltalhnıştı. 
Dudal:.lannda ince bir istihza ile: 
- Tatiano .. dedi. Bundan bahsetme

sen eyi olacak. 
- Niçin} 

I 
- Çünlc.ü artık bu sözlerin kıymeti 

ve ehemmiyeti kalmndı. Seni bizden ayı
ran bütün manileri ortadan kaldırdım. 

- Açık konuş dedim Cem. 
-Açık konuşuyo:--·m. Seni kurtardım 

,ve emir veremiyecek kadar aciz biri.. T atiano .. 
Bu sözler Tatianoyu titretti. - Kimden> 
- Ccmalyan •• dedi. Fik.irl~rini ya- - Jan Lö Hel)'eden .. Jan Lö Hel-

vaıı söyle ve sakın bunlan başka yerler- ye öldü Tatiano .. 
'de sarfetme. Kontes elini kalbine bastırdı. 

Doktor Cemalyan mağrurane ba~nı Sendeledi. Dudı:ıklan oynadı.. F nkat 
kaldırdı: ağzından bir ses çıkmadı. 

- Sarfederim .. dedi ve hatta sarf et· Nihayet zorlukla: 
tim de.. - Nasıl.. Nasıl diye kekeledi. Jan .. 

- Korkmadan mı} - Evet .. Janı nrattırdun.. Buldur-
- Neden korkacağım>.. T eşkaatın dum ve .•• öldürttüm. 

buradaki adamlarını, mensuplanru elde 
ettim. Onlar da benim gibi cŞeften), 
ıefin ataletinden ıikAyetçi.. Bekledikleri 
,(büyük sabah)ın gecikmesinden ve sonu 
gelmez sabır ve intiı:arlara katlanmış ol
maktan hepsi de bıkmışlar, ııimdiye ka
dar cBüyiik maksad, a vusi.Jl için zuhur 
eden bir çok fırsatların kaçmldığ-ına ka· 
ni. Ben işte onlann bu hoşnutsuzlUkla
nndan istifade ettim. Hepsini kendi ta
rafıma çektim. 

Bu •aattc hepsi de bütün vasıtalan 

lle bana tabi kalacaktır.lııte Şef dediğin 
böyle olur ve ... böyle yapar. Siz de .söz
lerimi ve fikirlerimi kabul edecek ve be· 
nim yanımda yer alacaksınız. 

- Cemalyan.. görüyorum ki bana 
kar§' da adeta emreder gibi, tahakküma
ne tavır alıyorsunuz! 

- Tatiano .. Dikkat et .. Ben çocuk 

''On iki 

Halkın 

Tatianonun aarartısı ge;ti. 
Suratına kan hücum elti. 
Gözlerinden alev hşkmyordu. 
- Bunu yapmağa cüret ettin ha!.. 

diye haykırdı. Ne hakla .. ne salahiyetle) 
- Kendi kudretimin bana verdiği 

hak ve alahiyetle .. Gevezelikle vakıt ge
çirmiyelim Tatiano ... Siz bana iki bakım
dan liizımsınız. Birincisi teşkilatın bütün 
gizli noktalarına vakıfaınız.. Bu itibarla 
benim için çok kıymetli bir yardımcı 
o!acal:sınız. Diğer taraftan bir kalp zaafı 
sizi büyük davadan biraz uzaklaştırmış· 
tı. Manii ortadan kaldırmakla kalbinizi 
kurtardım ve onu kendime çevirmek is
tedim. Zaafı bırnk Tatiano. El ele vere
lim benim ne yaman ve ne harikulade 
bir adam olduğumu görecek ve o zaman 

aııkını da benden esirgcmiyeceksiıı.. 

-BiTMEDi-

adah,, lar 

• • 
reyının 

sorulmasını istediler 
Fransızca cGurnale de Deha, gaze

tesi merkezi Atinada olan chariçteki on 
iki adalılar komitesi> tarafından Musso
liniye gönderilen bir mektubu neııretmek

tedir. Bunda §Öyle denilmektedir: 
c:Sinyor; 

J 8 Eylülde Triyestedc söylediğiniz nu
tukta cbugün Avrupnyı karıştıran me
sele için bir tek hal ııekli vardır, o da 

plebisittir. Her istiyen eblliyetler için 
plebisit yapmalıdıu demiştiniz. 

yaptıkları bu müracaatlerinde çok hak
lıdırlar. Çünkü onlar, Südetlere yapılan 
ve sizin itiraz: ettiğiniz muarnClelerin hiç 
biriyle kabili kıyas olamayacak bir şerait 
altmdn bulunuyorlar. · 

Asnlardnnberi muhtariyet sahibi olan 
bir memlekette faşist idaresi bu muhta
riyetin hiç bir izini bırakmıunışhr. 

Dili Yunanca olan bir memlekette bu· 
gün smıtçe bir saat bile olsun Yunanca 
okutulnn bir tek mektep yoktur. Esasen 
bir çok mektepler ltnlyan ordusu zabit
leri için yatakhane haline getiTilmiştir. 

On iki ada halkının bu müracaaıini 

YENi-ASIR 

Sosyal mevzular: · 

... Ş.ehir .. ··tiyatrosu kurmakta 
Halkevlerinin mühim rolü 

Halkevleri bayan öğretmenlerine en 
çokalika gösterecekleri yer olmalıdır 

Dr. Osman Yunus'a 1 

hmlr Halk•vi tiyatro koluna girmemi Tiyatro mektebi 
istiyen davetine teşekkür ederim. Lakin 
bu davetine icabet edemiyeceğimden 

mUteessifim. Beni itham etme. Tiyatro 
işlerinde hiç bir fedakarlıktan kaçınmam, 
sana sürü ile şahidler gösterebilirim. 

Sebebini anlarsan bana hak verirsin: 
tzmirde kalıp kalmıyacağımı henüz bil
miyorum. Sana söz veriyorum, eğer lz
mirde kalacak olursam memnuniyetle' 
size bu işlerde arkadaşlık ederim. An
cak müşavir sıfatile. 

Doktorum, beni hizmetten kaçıyor 

diye sakın beni ilham etme. 

Yunusum, fırsat gelmiş iken tiyatro 
meselesinin bir kaç noktasına temas ede
yim. 

Sen bana Halkevi temsille.rinde kadın 
eleman olmadığından şikayet l':liyor
dun. 
Ağzım açık kalmıştı. 

(Nasıl olur, hiç kadın eleman olmaz 
olur mu? 
Kız lisesi olan, kız sanat mektebi olan 

ve bu kadar öğretmen bayanı olan bir 
şehirde böyle şey olur mu?) itirazları

ma sen (öğretmenler aramıza girmiyor
lar. Temsiller için maddi fedakarlıklar 
yaparak dışardan eleman tedarik edi
yoruz.) Cevabını vcr:miştin. 

Bu ne iş? Halkevi teşkilatına öğret
menler ve talebeler girmiyorlar da kah
vede tavla mı oynuyorlar? Ben kahve
lerde tavla oynayan hiç bir bayana he
nüz rast gelmedim. Yoksa o muhiti ka
ranlık mı buluyorlar? O halde daha ay· 
dınlık muhiti bize göstersinler de biz de 
devam edelim. Yoksa benim tahmin ede
mediğim başka şeyler mi var? 

Bu senede mektebe imtihanla leyli 
talebe alınacak ve " 

meccanı 

TiyatTo mektebinde bir ders saati 
Ankara tiyatro ve opera mekteplerine 1 bir yoklama, küçük bir parçanın temsili, 

bu sene de leyli ve meccani olmak üzere ses için kulak yoklaması yapılacak ve bir 
imtihanla talebe alınacaktır. İmtihanlar de şarkı söyletilccektir. 
4 ve 8 birinciteşrin arasında !stanbulda Tiyatro mektebi 3 opera 5 senedir. 
Galatasaray lisesinde, 11 ve 15 birinci- Tiyatro mektebinde tahsilden sonra bir 
teşrin arasında Ank.nrada yapılacaktır. sene de stajiyer olarak çalışmak mecbu
lmtihan heyeti profesör Pereatoryus, riyeli vardır. Bu staj müddeti zarfında 
profesör Braun, orkestra şefi Hasan Fe- talebeye maaş verilecek ve bu müddeti 
rit, fonetik şefi Doktor Tahsin, Bango- muvaUakıyetle ikmal edenler devlet 
oğlu ve tiyatro mektebi edebiyat mual- artisti Unvanını alacaklardır. Mektebe 
!imi Cevdet Kudret Solokdan ibarettir. girmek için her taraftan mektup ve sa-

Talipler için asgari orta okuldan me- ire ile milrocaatleT yapılmaktadır. Ve
zun olmaları ve istidat sahibi bulunma- klliet bu vaziyet karşısında yeni tedbir
ları şart koşulmaktadır. İmtihanda edebi ier almaktadır. 

Kafamı bu mevzu üzerinde epi yor· raya yardım ederek, hastalarına fedaklr
dum. Dil§ündüm, ancak mahalledeki lıkla hizmet ederek mesleğini şereflen
karıların haklarında dedikodu yaptık- dirir, bilnetice şahsını da. Llkin bir dok
larından çekinerek bayan öğretmenler tor ahlaksız ise ve rihUksızlığını mes-

Boş fikirler... Kendi kıymetsizliğini 

müdrik kafaların hayatta bir şey yu
murtlamak için yumurtladıkları çllrUk 
yumurtalar. 

ile bayan :talebelerin Halkevine devam 1eğinde de tatbik ederse o doktordur Bu mevzu üzerinde fazla durmıyaca-
ctmediklerine bir an için ihtimal verdim diye ahlaklı olmaz, o nerde olsa yine ah- ğim. Değmez. 

ve yine kendim bu fikri ;reddettim. 15ksızdır. 

Evvela dedikoduya eh~mmiyet vere- Doktorluğu misal getirmem, Osman Yarının analarını iyi yetiştirecek en 
cek kadar basit düşünceli bir bayan öğ· Yunus, senin çok ~erefli bir adam ol- iyi müessese tiyatrodur. 
rclmen olamadığı gibi :talebe de olamaz. duğundandır onun için boş laflara ehem- Lise mezunları bayanlar gelin hepiniz 
Eğer aileler böyle bir evhama kapılıyor- miyct vermeyerek en yilksek terbiye Darülbedayie intisap edin diyemeyiz, 
sa aldanıyorlar. Kızlarımızla erkekleri- ocağı olan Halkevine devam etmele'J'ini lakin gelin hepimizin olan halkevine yar
miz her yerde bir arada oluyorlar da bayan öğretmenlerle talebelerinden rica dım edin biycbiliriz. Orada başkalarına 
yalnız tehlike sahnede mi var? etmeği Türklüğe karşı bir borç bilirim. öğretmek gayretile kendimiz de çok şey-

Hnlkevine bayanlarımızın devam et- Hatta buraya devam etmeleri vazifeleri- ler öğrenebiliriz. 
memesine bir ihtimal daha veriyonım: nin icabıdır. Farz edelim ki tiyatro ya- Bunu bu günkü etrafınız için değil, 
Acaba bu teşkilattan arzu edildiği kadar pılıyor, ilk taşı atıldı. Doktorsuz hastane yarınki çocuklannıı: için yapın, kendi 
.randıman alınmamasından mı? O halde olur mu? saadetiniz için yapın. 
lise talebeleri baylar neye devam edi- Elemanları nereden alacağız? Hepiniz yarın bir erkeğe eş olacaksı-
yorlar da bayanlar etmiyorlar? Eğer Yarının elemanlarını halkevleri mU- nız. Dünyayı kuran böyle kurmuş. 

randıman alınmamak mevzuu bahisse kemmelcn yetiştiriyor. Kadınlarımız iş Yarınki eşiniz teklmfil etmek için caba· 
bu bizim kabahatimizdir. Elbirliği ile ve hayatına girdikleri bu asırda sahne ha- lnyor. Noksansız olsun, onun tekiimülil
hüsnüniyetle her kes çalışmaz ve yükü yatına neye girmesinler? Bir müesse- ne yardım edin. 
yalnız bir veya mahdut bir kaç kişiye sede çalışan bir kadın emir tel&.kld et- Bilhassa haremlik sel8mlık mantıksız
bırakırlarsa o işden ne randıman alına- mekten, yanlış yaptığı zaman hatti tek· lık kalktığı bu zamanda siz neden kendi 
bilir? clir veya tevbih işitmekten, amirin.in ha- saadetinizi kurmaktan kaçınıyor sunuz? 

Evet her muhitte batıl dii§ünceler zen yaptığı harekfüa - kanaati harici bile Saadet insanın kendi muhitine uyma-
olabilir. Lakin bunlar ile mücadele et- olsn memur olmak dolayısile • haklısı- sıdır. Siz.in en yakın muhitiniz kocanız 
mek ve yıkmak lazım. Bunları yapacak nız, fikriniz ayni keramet müdür bey ve evladlarınız olmıyacak mı? 
münevver tabakadır. demekten korkmıyor da sahne hayatı- Osmnn Yunus sen çok şerefli bir ndam· 

Filfuı meslek iyidir. Diğeri değildir di- nn girerse hakir görüleceğinden ml kor- sın. Senin eşinin başında bulunduğu bir 
yenlerin kafasına şunu sokmalı: kuyor? teşekkül mtıhakkak ki muvaffak olur. 

Mesleklere şeref veren ferdlerdir, Darülbedayie mensup bayanlar etraf- Zira temeli ahlfı.ktır. Senin gözlerinden 
ferdlere şeref veren meslekler değil. !arına hürmet telkin etmiyorlar mı? Bu- öperim. 
Eğer bir doktor şerefli bir adamsa fuka- rada isim saymağa lüzum var mı? Nabi Zeki Ekemen 

Bu vesile ile, Avrupaya teklif ve nu
tuklardan ziyade fiilen bir mi.sal göster· 
mek hakkında bulunduğunuzu size ha
tırlatmak isteriz. 

Bugün on iki ada halkı da. işgal :zama- acı bahsetmiş bir adam için münasip gör-

nazarı dikkate olmanız lazımdır. Zira. Al d d s ee d 
ciki ağırlık ve iki ölçü) siyasetinden aa m an or usu u·· n u et 

nındanbcri mütemadiyen yaptıkları gi- düğü takdirde bu siyaseti bizzat kendisi-

~~~:~:: ~l~i:tu:~~:~~r~::a:~~=:: kullnnm&31 tarihe karııı alay etmek- topraklarını ı·şgale başladı 
fal-~~ ~~i :~:h~:~~:r~:!':a:r~tme~=~~ =~~~k~:~:i ;o~!~e:~ 
kendilerini idare prensibinin tatbiki ic;;in Atina 2 1 Eylül 19 38 - BAŞT ARAFI 1 1NCI SAHiFEDE - lerle hudut ahalisine bu yasağın şümulü için .artık kifi olamıyacağından Londra 

yoktur. hükümeti Çekoslovak hükümetinden 
ternhavz arasında eski Alınan - Çekoslo· Munih anlaşması icabından olarak bu bunların :miktarını artırmağa muvafa
vak hududunu geçerek 30 eylul anlaş- ::ınlaşmanın tatbikatı malum olduğu üze- katini istemiştir. Çekoslovak kabinesi 
masın<l~ ta~in edilen 1 numaralı mınta- re Berlindeki Ingiltcrc, Fransa, Italya bunu memnuniyetle kabul ettiğinden altı 
kanın ışgalme başlamışlardır.> sefirlerile Çekoslovakya ve Almanyanın yeni Ingiliz asker! müşahidi dün hareket 

rY.ZZL.77.U-LZZZZT..eJ/"JlQ~J~n: MfkP1&/) 

Alaiyeli Abdullahta 

Yeni Fiatlar 
Rivayet edildiğine göre B. Hitler ge- bi d 1 1 . d .. kk b 1 etmiştir. 

. . .. .. .. rer e ege crın en mure ep eyne • 
lecck hafta ıptıdusında uçuncu mıntaka-ı .1 1 b' k • t f d k tr 1 Şimdilik eski Alman - Çekoslovak hu-

. . mı e ır omısyon ara ın an on o 
nın da ışgalı t namlandıktan sonra Eger dudunda saat 14 de başlıyan askeri ha-

satışlar Rekabetsiz 
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Turgutlu 
Belediye seçimin· 

de C. H. P . 
Namzetleri 

--o-
Turgutlu husu.sat : Her milli hadited• 

olduğu gibi, Atatürkün çizdiği yol~ 
yürümeği kendine borç hilen Türk rıJ
leti, Atatürke karıı olan bağlılığını ~ 
sevgisini ispat için bugünleri sabı~ 
la beklemiı ve her geçen hadise bunufıı 
bir evveline nazaran daha olgun bir el 
kilde ifade etmiştir. 

Geçen, 26 eylw çaroamba günü • .,. 
ni seçilecek belediye azalığı için, p.,dı 
mizin göstereceği namzetlerin seçiıniıJll 
yoklaması için yeni Parti binasına da~ 
edilen 45 mahalle ocak heyetlerine, Si' 
yaz kırmızı çiçeklerle aüslenmiı bir rııW 
sa ba~ında çok nC§eli geçen bir çay .J 
yafeti verilmiştir. Bu arada söz alan k1f' 
metli hatipler, Atatürkün Part.islnl' 
saymı,lar ve bunu müteakip, intihap Jçlli 
memlekete yapmış olduğu bizmetle4 
rey puslıılan, seçicilere dağıtılm11 ~ 
aşağıda isimleri yazılı zevata mütte~ 
rey verilmiş ve bu suretle Parti yoklf 
ması neticelenmiştir. 

ASLI AZALAR 
- Ba}tan Hıfziye Onaal 

2 - Bayan Aliye Onvet' 
3 - B. Kemal Ostüner 
4 - B. Nuri Gürelli 
5 - B. Suheyl Bayer 
6 - B. Hakkı Özkan 
7 - B. Dr. Fadıl Bilge 
8 - B. Sadık Hanrlı 
9 - B. Remzi Aytaç 

1 O - B. Ali Güven 
11 - B. Zühtü Akın 
12 - B. Osman SumeT 
13 - B. Haydar Artam 
14 - B. Cevdet Öktem 
1 5 - B. Hasan Şevki 
16 - B. Kaya 
1 7 - B. Muhtar Karagözlil 
18 - B. Ne~et 
19 - B. Hüseyin Tekeli 
20 - B. Osman Nasuholu 
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Bal arıları 
kadınları 

güzel 
daha 

cok sokar 
t 

Londra zabıtasının balansı mütahar 
stsı ihtiyarladığı için artık tekaüde çıkıv 

rılmıştır. Bu mütahaS919, Londra .okak' 
larında ara sıra cnizamsız) bal anlar&' 

nın dolaştığını haber al•a.k takibata gi• 
ri~ekte idi. 

Hakikaten, Londra gibi büyük bit f"' 
hirde sokaklarda dolaşan serseri anlat• 
halkı oldukça end~e düfiirebilir. 

Şimdi tekaüde çıkan mütahuua geJ'4 

meslelc.daşlarına 40 •cnedir edindiği teU 
rübclerinin neticelerini anlatmaktadır. 

Mütahassısa göre. bal anlan, en çolı 
kızıl veya açık kumral saçlılan yabıl1 

saçları biryantinli olanlara, etraflarııı' 
güzel kokular ve alkol kokusu yayan iıt' 
sanları daha çok sokmaktadır.. Neticd 
itibariyle güzellere kar!Jı fazla sempati• 

leri vardır. Pazarlıksız sata§ kanununun tatbikinden itibaren mağazamlzdaki 
kumaşlann fiatleri rekabet kabul etmiyecek derecede indirilerek 
maktu fiat tesbit edilıniştir. 

şehrine girecektir. Bu mıntakanın 4-5 edilecektir. Bu ko~on bu gün Vil- reketlerin programı beynelmilel komis-
ilk teşrinde Almanlara teslim edilmiş ol- helmştrasede iki içtima yapmıştır. yon hiı.mctindeki askeri eksperler tara- ---------------
mnsı lazımdır. Vor Ofis Ingiliz harbiye nezareti, plc- fından tanzim edilmiştir. Her türlü Iıa-

Yeni gelen Dormeuil Fiıer, F ayn V ulen yerli ve Avrupa kumqla· 
n etiketlerindeki yeni fiatleri mutlaka görmelerini sayın müşterileri
e tavıiye ederim. 

Doyçe Nahrihten Büro tarafından bil- bisit muamelesinin devamı müddetince disenin önüne geçmek için iki ordu ara
dirildiğine göre Südet arazisindeki as- plebisite tftbi mıntakalarda asayişi mu- sında yerine göre bir buçuk • üç kilo
kcri işgal sahnlarına Almanyadan gelen hafaza etmek üzere gönderilecek Ingiliz metre genişliğinde bir bitaraf mıntaka-

Pe~temalcılar Kazmirci kimselerin - yeni bir emre kadar - gir- askeri kıtalarının hangileri olacağını nın tesisi derp~ edilmiştir. Bu mıntaka 
H. ALAtYELt( ABD)Ull..AH meleri menedilmiştir. 'Bu arazi üzerinde bildirmiştir. Diğer tarafdan bir kaç ha!- dahilinde irtibat vazifesi Alman ve Çe-

~-~~R~~DHDk~~~~E~m~™DD~~~c~~Z~*•••P~U~N~---•s•••mmm~~MRWWW~•w••~™~- ~~~~~~~~~~~~~~~~bul~~~~~~ri~~ant~in~~ 
1tat Almamran, iltica etmb._olan Sildet- olan iki Iıuıll1z ukert mUDhidi bu vazüe lecektlı'. 

kiralık apartman 
Celal Bayar Bulvarında Vahit Deııılt 

Kan apartmanının 5 odalı birinci t-:ıU 
ile 7 odalı üçüncü katı kiralıktır. ~ 
konforu havi bu iki daireyi gezmek 
yenlerin ayni apartman odacısına ınUrl" 
caatleri. 1--4 ~ 
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64- Yazan: Kemalettin Şükrü YARDIM 

Kıskanç 
aşık 

Sevgilisini kimse gör
mesin diye otomobilin 
içinde hapsediyordu. 

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

BJZANS SARAYININ iÇ YVZU Kızla delikanlı evlenn1e~o karar ver- vasıta ile geri göndereceğim. 
1 

Koca p;p·;~L: .. ·M~~k;y; .. b~ğ~~din mi? 
Onu ben kendi elimle güzel Andromet yanın 

cözerek cıkardım belinden • • 
k - Etmiyeceğiz ve yalnız bununla da 1 Gözleri bir haydut gibi parlıyordu. Bunu, Sebaatiyanonun papasın bitap 
llnııyacağız., Sarayda kiliseye ve kilise Sebastiyano, onu bu halde görünce ve pşkın halinde kafasına daha ağır bir 

lttcnsupl k dil k hk h b tırd tokmak gibi inen cı.u sözlerinden biraz , anna arşı nasıl hürmet e · me• a a ayı as ı ve • 
:. l~ıın geldiğini bilmiyen, mukaddes - Papaa efendi.. Dedi.. O hançeri anlıyabüiriz : 
lrltınize hakaret eden bir muhafız ku· aforozuna karşı da muskam var ... Fakat ı - Muhterem peder .. Şüphesiz kilise· 

ltla.ndanını da. afaroz edeceğiz. Kilisenin korkma.. Senin canını cennete gönder.-
1 
nin takdisini tanıyan ve kilisenin mukad

~U~eti ne d.recededir. Bunu derhal an·' mekle kendimi cehenneme sokmak ni· desatı sırasında bulunan bu kıymetli ıa
liJ.-.,.ı,.ın.. Allahın laneti üzerine ol.un yetinde deiilim. Elimi belime kılmcımı 1 lı, Meryem anamızın beline bağlar gibi 
ııetıinı çekmek için değil .. Bunu çıkarmak için kendi eli ile Andromedyanın çıplak be-

Papaa Eftinı09 kudurm~ gibi •Öyli- atbm.. !ine bağladıklarını h~tırlamışlardır. 
10rdu. Ve böyle söyliyerek belinden ııan Papas bir daha inledi : 
Sebastıyano: renkte uzun bir şal çıkardL - Merhamet .. Merhame~. Sizi tel'in 

()· - Behey keçi sakallı beyinsiz papas.. - işte benim muokam .. Dedi .. Nasıl değil.. Takdis ediyorum.. Ne derseniz .. 
.•Ye bağırdı .. Senin ve kilisenin }&neti- koca papaz 1 .. Beğendiniz mi) .. Bu mus- Ne söylerseniz yapacağım .. 

ltit bana tesir etmez. Çünkü üzerimde kayı ben güzel bayan Andromedyanın Filhakika kendine din rehberi süsü 
~~ardan kendimi koruyacak kuvvetli belinden kendi elimle çözdüm, çıkar• veren bu papao, 0 devirde bir çok pa-

ır ın k B k k d 1 1 paslar gibi gündüz külahlı, gece silahlı . Us arn var.. u mus ayı görme ım .. 
ıate....,n baki. Eftimyosun havaya kalkmış elindeki kabilinden kadın maceralarına kendini 

IVluha!ız kumandanı bu söz:eri söyli· hançer yere düştü.. kaptırmıştı. 
~trek aağ elini beline götürdü. Papa.91n dizleri titredi.. Andromedya da Samatya manaotın 

Pa Yuz" u", 0··ıu" yuz" Un gibı· sarardı. baı papasının bq gözdesi idi. • Paa, Sebastiyanonun elini beline 
td~tii.'.~~ğünü görünce can pazarlığına Bacakları büküldü.. Eftimyos onunla Bizanıın en çılgın ve 

llftügunü anladL Diz çöker gibi yere çöktü.. en azılı hovardalanndan a~ğı kalmıya-
A-' "-- • d-'-' d t h · k M ham t M h t cak ~kı'lde Orı'i alemleri ya~ordu. 

ti.ruuıt ~nn cıU in ilviyetinl ter et· - er e .. er ame .. ~ ~, 

Parmaklan gevtedi. 
1' esbih yere dU,tü. 

E:lini göğsünde urkan kocaman haçın 
hrıına " " d'· gotür u ve ••• 

E:linde bir hançer parladL 

Diye inledi.. Fakat din adamlarının bu dünya ke-

Ne olmuıtu) .. Bir ıal parçası kilisenin pazelikleri çok büyük bir dikkat ve ti

pdıa kalkm11 taıuısubunun timsali olan tizlikle gizli tutulurdu •. 
kara cübbeli kara ruhlu bu yobazın üze- Sebastiyano, nasıl olmuştu da bunu 

rinde ölümden daha korkunç olan bu 

1 

öğrenmişti) 

tesiri nasıl gösterebilıniıti. - BrrMEDI -

diler. 
Delikanlı dedi ki: 
- Ben lokomotif!erl çok seviyorum. 

Bunun için de yol mühendisi olmak iı .. 
tiyorum. 

Kız cevabent 
- Ben seni seviyorum. dedi. Onun 

için de yol mühendisi olmak istiyoıum. 
Bu kadardan sonra, ikisi de, arderda 

kitaplan yutmağa baıladılar. Onlarda 
kitap çoktu: koskoca bir bavul dolusu 

idi. Onlar, üniversitede okuyacakları beı 

cenelik ,kitabı birden tedarik etmişlerdi. 
Delikanlı okuyor, kız dinliyordu: kız 

okuyor, delikanlı dinliyordu. 
Profesörlerin takrirlerini ise, ikisi hir· 

den dinliyorlardı. ikisi de, sınıflarının 

eyi talebesi sayılıyorlardı. 

Birinci sene eyi geçti. 

ikinci de fena geçmedi. 
Üçüncü yıla gelince .. . 
- Fena mı geçti~ diyeceksiniz .. 
Hayır, ben hiç te böyle birıey söyle-

mek istemedim. Fakat üçüncü yı1a ge· 
lince, cmemleketi imar sosyetesi• görÜ· 

len lüzum ve ihtiyaç üzerine delikanlıyı 
tahsilden çekip inşaat işlerine eevkettL 

Memleketin bir bucağından diğer bu

cağına koskocaman, upuzun bir 1imendi
fer yolu yapılacakbr. Delikanlı oraya, 

bir idareci, bir teşkilatçı olarak gönde

riliyordu. 
Disiplin her şeyin üstünde idi. Yapı

lacak birşey yoktu .. Gitmek lazımdı. De
likanlı eşyalannı topladı. Sevgilisine: 

- Allaha ısmarladık Olya, dedi. 
- Güle güle Viktor. Sana verilen iıi 

yap, fakat kitaplannı da ihmal etme 1. 
- Kitap okuyabileceğim şüpheli. 

Okuma işim şimdilik ister istemez geri 
kalacak. Şimendifer yolu yapılsın. Lo· 

komotifin ilk düdükleri çalmağa başla-

Vikton 
Kitapları paketleyip aevketmeğe va· 

kıt bulmadan Olyadan cevap geldi: 
cSevgilim. Üzülme .. Kitaplar sende 

kalsın.. Ben yenilerini tedarik ettim .. 

Kucaklarım ... 
oı,. •• 

Viktor yeni ışıne baıladı.. Akp.rna 
kadar çal111L Geceleyin rüyaaında Olya· 

yı gördü .. 
Birkaç gün sonra Olyadan şu mektu• 

bu aldı: 
c:Sevgiliml Kütüphanede okuyor ve 

hep seni düıünüyorum. Fazla dalgınlı• 

ğımdan olsa gerek, derslerin bir çoğunu 
anlıyamıyorum. Bu anlamadığım kısım• 
lan sen bana anlant mısın) Ben bunlan 
mektubuma ekliyorum.> ı 

Olyanın anlamadığı yerler pek çok

muıl 

Viktor: 
- Bir de biz anlamağa çalışalım 1 di

ye söylendi ve karyolasının altındaki 

kitap bavulunu çıkardL 

Olya ikinci mektubunda ıunlan yazı· 
yordu: 

cViktorl Ben sana o kadar ala~nuıım 
ki, verdiğin izahat profesörün takrirle
rinden daha çok itime yaradı. Yazdığım 
filan ve falan meseleleri de halleder mi
sin).> 

Üçüncü mektup, bundan evvelkiler• 
den daha kalındL Bunun içinde, üçüncü 

aınıfın muhtelif derslerine ait bir ıürü 

sualler vardı. Bunlara Olyanın ıu kısa 

tezkeresi eklenmifti: 
c Yardımlarına çok teşekkür ederim .. 

Bilmem bana ne oldu) Derslerin hiç bi· 
rini anlamaz oldum. Acaba tahsilimi hı· 
rakayım mı?> 

Viktor telgrafla §U cevabı v,.'t,a;. 
c Tahsilini bırakma 1 Yardıma devam 

Nevyork - Levis Turtariyello bir de
mirci amelesidir. 18 yaşında Vilma Ley· 
kroft adında genç ve güzel bir kızla se
vişmektedir. Bu kız amelenin metresi· 
dir. 

Beraber yaşayorlar, yalnız Levis h~ 
nedense çok kıskançtır. Her sabah oto
mobiline binerek çalıştığı fabrikaya gi· 
derken gözü hep arkasında kalmaktadır. 

Buna bir çare bulmuştur. Bir sabah sev
gilisini de yanına alarak fabrikaya git
miştir. Otomobilden ineceği sırada geng 
kıza: 

- Ben çalışırken senin başkalarını 
görmeni ve yahutta başkalarının seni 
görmesini istemiyorum. Demiştir. 

- Ne yapalım öyle ise ... 
- Yapacağın şey.. Seni otomobilin 

içinde direksiyona bağlıyacağım. Akşa• 
ma kadar burada kalacaksın olmaz mı? 

Genç kız: 
- Peki .. Olur. 
Demiş ve kıskanç Aşık ta onu sım sıkı 

direksiyona bağladiktan ve otomobil ka· 
pısını kilitledikten sonra işinin başına 

gitmiştir. 

Bu bir giln .. üç gün değil .. Hep böy
le devam etmekte iken bu hal zabıtanın 
nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Nihayet bir gün iki polis memuru, bil
tiln itirazlarına rağmen genç kızın ipleri• 
nl keserek karakola götürmüşler ve Le
visi de çağırmışlardır. 

Zabıta Levisin eski ve epi zamandan 

beri aranılan bir dolandırıcı olduğunu 
da meydana çıkarmış, genç kız bu suret
le iki türlii beladan birden kurtulmuş
tur. 

Öfke baldan tatlıdır sın ben de ancak o zaman geri dönebili .. edeceğim. lzahabmı beklel Anlamadığın. 

Çek Cümhur reisi 
Beneş istifaya 

harar verdi 
j rimÖlya içini çekerek: 

Fakat yiyenin ağzını yakar ve 
- Bu ancak üç yıl sonra olabilir, de

di. Halbuki üç yıl sonra ben artık mü
hendis çıkmış bulunacağım .. 

Viktor, düşünceli düşünceli odanın 

içinde dolaşmağa başladı. Kitaplannı ka

nştırdı. içini çekti... Olyasını kucakladı 
ve yol hazırlığına koyuldu. 

• 
ınsanı çirkinleştirir 

Mahzun Olya, her nedense uzun müd
det bavullarla uğra~h. Oralara bir şeyler 

Öfke ufacık oebeplerden doğar.. Bir 
tn.ektup alırsanız, canınız aıkılır. Bir tele
fon nıük· ·ı · · · kı d b'l' Ç • a. emcsı •W z ıra ı ır. ocugu-
ll1J2la ufacık bir münakaıa yüzünden ateı 
Püakürmeğe bqlarsınız. 

Fakat düşünüyor musunuz ki hiddet 
~~ela zekanızı, muhakemenizi öldürür. 

h !'c~1enince düşünemezsiniz. Verdiğiniz 
d UkUınJer :vanl11 olur. Vakıa cöfke bal
Lı. an tatlıdın ama cöfkeyle kalkan ziyan-

Oturur.• 

lier hangi bir ıeye öfkelenmek o işte 
~'_% olduğunu itiraf etmek demektir. 
Ö u 1~ah yapmamak için öfkelenmeyiniz, 

fite ın.ana boı yere ıatırap çektirir, ca· 
~ aıkar, muhitinizi bqınıza zmdan 
•der, etrafınızdaki havayı zehirler. 

Öfltelenen kadın baıkalannı dinle
fil~, rnüna.kap.ya yanaımaz, hattı •Öy]e .. 
ilen teyleri işitmez bile.. Yalnız azarlar 

~~ ~ağırırlar. öfkelendiğiniz vakıt ken' 

b ~· ne kadar büyük zararlar verdiğini 
ilaeniz. derhal öfkeniz geçer. 

ÖFKE KADINI ÇiRKiNLEŞTiRiR 
Öfkeli bir kadına bakınız. Alnı kızar· 

mış, ağzı korkunç bir şekil almıştır.Göz

leri çanaklanndan fırlamış, yıldırımlar 
ııaçıyor. Saçları karmakarışıktır. 

Sesini dinleyiniz. Tatlı bir musikiyi an• 

dıran kadın sesinin güzel nağmelerini bu 

haykıran oeıte bulamıyacaksınız. Kadın 

kutuları tekmeliyor, elindeki kitabı oda· 

nın öbür kö§esine atıyor, mektubu ihti .. 
laçlı hareketlerle yırbyor, kapıyı çat di

ye kapatarak dışarı çıkıyor, ne kadar çir

kin bir mah!Uk değil mn 
Kendi kendinizi teselli ediyorsunuz: 

hiddet bir dakika devam eder. Biraz 

•Onra bu çirkin mah!Uk olmaktan çıkar, 
eııki güzelliğimi tekrar alırım. imkansız 

ırizi temin ederim öfke yüzdeki buruıuk· 
!uklan meydana çıkaran, yüz etlerinde 

tiıkinlikler yapan en mühim sebeptir. 
Kızmayınız. çirki.nle~ireiniz. 

öfke çabuk ihtiyarlatır. Bir kadın için 

en fena akıbet gençken ihtiyar görün

mek değil midir) 

öfke bir hastalıktır. Tedavisi mümkün 

bir hastalık. Bakınız tanınmıı bir asabi· 

ye doktoru, öfke için ıle diyor) yerl~tirdi. 

cöfke kanın zehirlenmesinden doğar. istasyonda, elele vermiş konuşuyor-

Guddeler yavaş yavaş muzır ifrazlarını !ardı. O iş ten ve mektepten, kız da mek

vücutta yığarlar. insan öfkelendikçe bu 1 tepten ve işten bah,ediyorlardı. Fakat 

guddeler ifrazlatını artırır, öfke yavaş ikisi de bir ağızdan karş1hklı sevgiden 
yavaş insanı kuvvetten düşürür, ahlaki bahsediyorlardı. 
meziyetlerini kaybettirir. lhtiyarhğı vü- Şimendifer hareket etti. Viktor pen-
cutta yerleştirir.> çereden sarkarak: 

Kızdınız mı) Bir dakika sabrediniz. - Bana yaz Olya 1 dedi. 
Fazla istemiyoru;.,, Yalnız f;ıir dakika. Kız: 
Bu bir dakika içinde derhal banyonuza - Cevaplarını mutlaka beklerim, 
koşunuz, bir duş yapınız. Buna imkiln Viktor, diye seslendi .. 

yoksa elinizi, yüzünüzü soğuk auyla yıka- Viktor, oldukça uzun süren bir yol· 
yınız. öfkeniz geçer. culuktan sonra inşaat yerine geldi. Oda-

Sık sık hiddetleniyorsunuz. Yemek sis- sına yerleşti. Müstakbel şimendifer yo
teminizi değiştiriniz. Eti azaltınız. Bol !unun haritalarını duvara astı. Olyam:ı 
vitaminli yemekler yeyiniz. Sonra ıun- resmini masasının üstüne koydu .. Ve ba. ... 
!arı düşününüz. vullannı açmağa koyuldu. 

öfkeyle karoınızdakine iıtediğinizi Bunlardan birincisini açar açmaz: 
yapbramazsınız. öfkeniz karıınızdakileri - Rezalet, diye haykırdL Kızın bü-
sadece güldürür. O halde ne diye öf- tün kitaplarını alıp getirmişim .. Olya 

kelenceksiniz), kitapsız kaldı. Bunların içinde bulunması 
Bu fikri zihninize koyunuz. Ve günde çok gÜç olanlar da var. 

birkaç defa zihninizden geçiriniz. öfke- Viktor, derhal kıza bir telgraf çekti: 
lenmemek hakkındaki azminizi artıra· cF ecl bir yanlıılık yüzünden bütün ki
caktır. taplarını beraberimde getirmişim.. ilk 

Halk masalları 
sult~nlara layık-bir kat elbise ile hizme

tinde bulunmak ve yanında gitmek için 
on iki cariye isterim. Bu cariyeler ayın 
on dördü gibi güzel, bir padipdı kızı gibi 

elbiselerl mükemmel olmalıdır. Haydi 
git ve dön. 

Padişah Alaeddini bizzat kendisinden 
daha ağır elbiselerle müzeyyen görünce 

taıırdı kaldL Tebaasından birinin bu de· 
rece zengin olabileceğini hiç hatır ve ha· 

yaline getirmemişti. Hemen tahtından 
kalkıp genci karııladL. Kucaklıyarak 
odasına götürdü. Tahtına geçip oturun
ca genç önünde yere kapanmak istedi 

ise de padi1&h elinden tutup kaldırdı. 
Ve Yer Öpmesine müsaade etmedi. Yanı 
başında bulunan bir •edir üstüne oturt "' 
tu. 

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

Sihirli Lamba Alieddinin bu emri vermesi üzerine 
cin gözden kayboldu ve bir lilıza aonra 

döndü. Gencin istediği ıeyleri getirdi. -10-
Alleddin annesini geydirdi. On torba 

lendi. Hamamın aoğukluğuna çıktığı za• altından dördünü ona verip altısını ken· 

man mükemmel bir bohçe ile o kadar disi aldL Bunlan·altı köleye vererek üçü 
müzeyyen ve mükemmel phane bir el- sağ ve üçü de sol tarafta yürüyecek ve 

bise buldu ki bundan kendi bile hayrete I avuç avuç seyirciler arasına albn saçacak 
düıtü. Bunu arkasına geydikten sonra idi. Annesiyle beraber giden cariyeler· 

cin Alaeddini kucağına alıp evindeki den dördü de böyle para ıerpeceklerdi. 

Annesinin bu müjdesinden pek zi
~de ih . memnun olan genç, anneaının 

it'~Yar eylediği zahmetten dolayı teıek· 
ı.;ır eyledikten sonra odasına çekildi. 

ı.:,ınen lambasını alıp yaktL Derhal cin 
O&aına gelip: 

- Emrediniz. Ne istiyor•unuz) 
Dedi. Alaeddin: 

odasına ıı:ötürdükten sonra diğer bir emrl Alaeddin, paditahla ilk mülakatı için 

olup olmadığını ıordu. kendini bu auretle hazırladıktan ıonra 

Padişah yeni damadının şerefine ola· 
rak mükemmel bir ziyafet emreylediğin• 
den türlü türlü çalgılar, muzikalar celb
olunup icrayi ahenge bqladL O aırada 
kurulan sofrada padipdı ile Alaeddin 
ka111 karşıya oturarak çıktılar. Sonra pa• 

yerleri sormaktan sıkılma I> 
Bu telgraftan sonra Olyanın sual do

lu mektupları gittikçe sıklaıtı. Olyanın 

mektep tatili bqladığı zaman Viktor 
rahat bir nefes aldı. 

Sonbaharda mekteplerin açılmaeiyle 

beraber Olyadan gene aual yağmurlan 

gelmeğe bqladL 
Rake.mlann. pl8.nların arasında buna

lan Viktor: 
- Olyayı teşhiste çok yanılmamışım, 

bu kızın mütekabilen kendi kendine ça· 
lışma !.. .biliyeti hiç yokmuş 1.. Bilmem 

ki nasıl mühendis olacak} 1. diye oöylen
di ve ac: acı güldü. 

Kışın Olyanın suallerine son izahatı 

verirken ıöyle bir de tezkere yazdı: 
cOlya 1 Bundan sonra sana cevap ver· 

meğe vaktim yok f .. İnşaat en hummalı 
bir safhada .. Kendi kendine çalıı.. Beni 
dü~ünme .. . > 

Olya acele bir mektupla şu cevabı vei· 
di: 

cSon mektubundan aezindiğime göre, 
artık beni sevmiyorsun 1 Fakat ne olursa 
olsun, yapbğın yardımlara çok teıekkür 

ederim bütün deralerin nazar imtihan· 
lannı da pek eyi olarak verdim. 

cŞimdi diploma için bir vazife aldım: 
Köprü projesi.. Ben projeye bll§ladun 
bile ... Fakat en giiç kısmını sana gönder
mek mecburiyetindeyim. Şayet bunu da 

yaparsan, aramızdaki münasebetlerin 
değişmediğine kani olacağım. Cevap 
bekliyorum.> 

Viktor cevap vermedi. 

Çünkü bir köprü inpatiyle meıııul· 

dar beni bendeliğe kabulünüz ve hak
kımda gösterdiğiniz teveccüh benim için 
iftihara değer ise de efendimizden evvel· 

emirde bir ricam vardır. O da aultan 
hazretlerini kabule layık bir aaray inta 
eylemekliğim için müaaade buyurmanız
dır. Lütfen sarayı hümayununuz civann
da. bir yer gösteriniz oraya götüreyim. 

Demekle padişah gencin bu ricaaını 

derhal kabul ile kendi aarayı civarında 
vi.si araziyi inta olunacak yeni aaray iç.in 
tahsiı etti, 

Bundan •onra Alaeddin ahalinin alkıt
lan arasında kendi evine döndü. Halk 
genç için bütün saadet ve refahı ve dün

yanın türlü ikbal ve devletini dua edi· 
yorlar ve {çok yap) diyorlardL 

B erlin 1 (A.A) - Berlindeki Çek ma· 
haiilinde zannedildiğine göre Çekoslo
vakya reisicilmhuru Beneş, bu sabah 
istifaya karar vermiştir. 

Amiral/ık seferberliği 

aldı • 
gerı 

Londra 1 (A.A) - Amirallık donan
manın seferberliğini geri almıştır. 

Mektep . kitapları 
Bu sene Kültür Bakanlığınm 

basdırtmı• olduğu bütün mektep 
kitapları Hisar önünde: 

Ege kitap 
evinde 

SATILMAKT-ADIR 
1-26 (2985) S.6 

dü. Süratle köprünün projelerini yapmak 
ve hemen İnpata bll§lamak med>uriy.,. 
tinde idi. 

Çok geçmeden projeler bitti. Köp. 
rü, kocaman nehrin iki kıyuını birlq
tirdi. Viktoru tebrik ettiler. Elini ıık· 
tılar. Yeni yolda hareket eden ilk trea 
Viktoru denize götürüyordu. 

Yeni yol, mesafeyi yan yarıya kıaalt· 

mııtır. Viktor merkeze gelir gdmez ı 

- Olyaya uğrayayım da: cHiç ı. 
ümit ettiğim gibi değilrnİfSinl Elvedu 
diyeyim 1 diye dU,ündü. 

Olyanın evine gittiği zaman kızı evdt 
bulamadL 

Masanın Ü•tünde, Viktor portreoiylı 
bir demet gül arasında: 

Viktor GranatoY 
adını tqıyan antetli, resmi bir zarf du· 
ruyordu. Viktor zarlı açtL ve ıunlan 
okudu: 

TASDiKNAME 
c Yol inpat enatitüaüne ait bütün n• 

zan imtihanlan (peklili) olarak verce 

Viktor Granatova i§bu tasdikname ito 
kıJındL 

Granatov, diploma projeRni de ver· 

dikten sonra kendisine yol mühendial 
Unvanı verilecektir .. > 

h .._ Ey hadimi evvelemirde beni bir 

.:;;ıanıa ıı:ötiirüp yıka, •onra beni padi
a layık olacalı: derecede ağır ve kıy• 

lltetli elb · 1 

Bunun üzerine genç dedi lciı cine izin verdi. Ata binerek saraya doğru 
Bunun albnda mühürler ve imzalu 

vardı . dişah hemen divan kurulmumı emretti. -BlTMEDl -
Bütün vezirler, ricali devlet, ulema top-1 •================"'-===============-

E:ın . :•e erle geydir. 
ler nnı verdi. Gencin ağzından bu aöz· 
~.. çıkar çıkmaz Alaeddini kendi gibi 
,o:t:e g·· .. 
"'it b. orunmez ederek misli görülme-
taa dır hamama götürdü. Hamamın or· 
te Ut a bir fiskıyeli ıadırvan vardL Dö· 

ille taıl .. 
de arı ayna gıbı parlak ve mermer· 

ıı olup d l 
illa( I uvar an altın nakışlar ve oy-

ar a .. 
g{j( ınuzeyyendi. Musluklarından 

- Sans daha emirlerim vardır. Ev· yola çıktı. Her ne kadar ilk defa ata bi· 

velemirde bana bir at getir. Bu at padi· ı niyor ise de çoktanberi at aırtında bulun• 
şahın ahırlannda bulunan en güzel atlar· mağa alıım11 •Üvarilere gıpta verecek 

dan daha güzel olsun. Altın ve gümüı 1 gibi bir meharetle hayvanını kullanıyor
iılemeler, saçaklar, mücevherat ile süslü du. Kibarlarda adet olduğu veçhile iki 
eğerl, murassa üzengilerl bulun•un. Son- köle cesim bir ıemsiye tutuyorlardı. 
ra yirmisi önümde ve yirmisi iki yanımda Sokaklar kadın erkek, genç ihtiyar 

diğer yirmisi de arkamda gitmek üzere ahali ile dolu idi, Herkes bu alayı seyir 
altmış köle isterim ki bunlar padişaha için kotUfmuşlardı. '' ., ağızdan mapal

gönderdiğim hediyeyi götüren köleler• !ah sadası gök yüzüne doğru yükseliyor

den daha mükemmel geyinmiı olsunlar. du. 
raftna sel.im vererek, para 

larup ayakta durdular. Padişah reis ule

maya kızı sultan cBedir> ile Alleddinin 

nikô.hını kıymuını emreylediğinden o da 
emir mucibince diz üstüne oturup nikah 
duasını okudu. 

Sonra padiıah Alaeddine artık ea
rayda kcJmasını ve hemen düğün İ.cra .. 
sına b3•lanmasını teklif eyledi. Bunun 
üzerine AJieddin: 

- Şevketli padiıahım, zatışahanele· 
ri tarafından layık görüldüğüm lütuf ve 

Satılık banka binası ve depoları 
Akşehir Bankasından: 

ikinci Kordonda kiin Banka binuiyle Kaaap bızır mahallesi Arap 
bam ve Otücüler aokağında 19, 25, 27 numarah ev ve iki dükkanın 
mülkiyeti sablığa çıkanlmlf olduğundan binayı gönnek ve teklifleri
ni dermeyan etmek için lzmirde Gazi bulvannda 16 numarada Alqe
bir Ticaret evi müdürü bay Halil Akkende müracaat etmeleri ilin 
olunur. 1 - 25 (2858) 
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- 33 - Nakleden: Faik Şemsettin 

Madam Dölamot Kardinale: 
Büyük müjdem var! Dedi.. Yarın aksam , K ralice 

' 
sıze bir mektup ve bir de çiçek demeti verecektir 

- 20 - kısmı kulak kulağa birşeyler fısıldaşıyor· 
SARAYDA KARŞILAŞMA lar, her tekilde cinsten hizmetçiler, a..-

Bu maruf gün ve geceden sonra aylar kerler de hiç durmadan gidip geliyorlar• 

ıeçtiği halde vaziyet Kardinal dö Roha- dı. 
PJD umduğu ve beklediği gibi inki,af et· Ko1ko1a gezen, yanyana oturup gü}ü
medi. Resmi günler birbirini takip ettiği' ten ve konu§aJl kadınlara katılmamıı 
ve kraliçe de bu merasimde ha21r olduğu olan genç ve güzel bir kadın da, yanı
halde mahut gerdanlık kraliçenin güzel başında oynamakta olan dört yaşında 
aerdanında görünmedi. bir oğlan çocuğu muhabbet ve tefltatle 

Bu vaziyet Kardinali endiıelere dü- bakmakta idi. Genç kadının çok güzel 
türdü. Arada bir hile olduğunu düşün- olmaaı, birçok erkeklerin önUnden de
meie, baıladıl falarea geçmesini ieap ettiriyordu. Fa

Hileki.r madam dö Lamot bu endiıele- ltat bunların içinden birisi bu giizel ka-
rine mukabil, Kardinal dö Rohana: dının nazan dikkatini celbetti. 

- Kraliçenin bu gerdanlığa olan ar- Bu adam, ıenç ve güzeldi ve biz bu 
aueunu çok eyi biliyorum. Fakat zavallı adamı tanıyabiliriz; Madam dö Lamo
kraliçenin bugünlerde para eıkmtıaı çek- tun zevci, mösyö dö Lamot. herkesin 
tiğini de biliyorum. Jlk taksit olarak üç verdiği isimle cMomob idil 
bin lirayı siz verseniz çok eyi olaeakbr, Momot ta genç ve giıl:zel kadınla ıid-

kanaatindeyim 1 dedi. detle alakadar görünüyor ve görüımek 
- Fakat .. param yok! için de fırsat bekliyordu. 
- Kağliyostro albn yapan bir adam- Bu fıraabn elde edilmesi ne güç ne de 

(Jır, ıize de hürmeti vardır. Ondan iste- geç olmadı. Çocuk oynarken düştü, Mo
)'İniz I mot, genç kadından çok daha fazla bir 

- Eyi, fakat altın yapmak aylara süratle koıtu, düşen çocuğu yerden kal-
muhtaç bir iıtirl dırdı! 

- Başka tedbir var. Ben Mi,ter Sen Bu fırsat sayesinde görüştüler. Genç 
Ceymis adlı bir Jngi)iz tanırım. Bu ada- kadının adı Nikol idi. Terzilik ile geçi• 
nun size hizmet fırsatını kaçırmıyacağını niyordu. Fur mahallesinde Lamlost bina-
~yice biliyorum! ınnda oturmakta idi. 

Kardinal dö Rohan müşkül bir vazi- Bu hadise, genç ve güzel Nikola ile 
yetten kurtulmak için; Momotun dost olmasını temin etti ve 

- Madam, size itimadım vardır. Ne bahçeden kolkola ve görÜ§erek çıktılar! 
icap ediyoraa yapmanızı rica ederim 1 de- dSTEDlölMlZJ BULDUK!> 
C!i: Momot karısı madam dö Lamotun ya-

Madam dö Lamot, lngilizden Kardi- mna döndüğü ;ı:aman: 
nalin iıtediii parayı aldı. Birinci takıit - istediğimizi bulduk 1 dedi. 
bu auretle bir ık.arıdala meydan kalma· Evet, bu genç Nikol, Fransanın lua-
Clan verilmiş oldu. Fakat, Kardinalin liçesi Mari Antuvanetin bpkısı idil. 
aıkıntı ve endişesi zerre kadar azalmadı! Nikolü gördüğü valcıt, fettan kadın da 

SARAY BAHÇESiNDE kocasının fikrini tamamiy1e kabul etti. 
Kral bahçesinde mesut bir kaynaşma Madam dö Lam ot gibi fettan bir kadı-

vardı. Bahçenin güzel yollannda küçük nın Nikol adlı ve Fransız kraliçeaine ta-
1\ meydancık.larında küme küme kadın- mamiyle benziyen bu masum ve e&f ka-
Jnra tesadüf ediliyordu. dını avlamak güç bir ~ değildi. Ve ... pek 

1 Kadınlar birbiriyle ıakalaşıyorlar, bir çabuk Nikolle dost oldu.. O nun bütün 
r 

sırlarını ve sıkınblarını öğrendi, ona dert 
ortağı oldu. 

Zemini hazırladıktan sonra, Madam 
dö Lamot Nikole: 

- Güzel kardeşim.. dedi. Size bir 
hizmette bulunmak ve aize 1 5 00 lira ka
zandırmak isterim 1 

Hayret içinde lı:alan Nikol: 
- Fakat.. Buna mukabil ben aize ne 

yapacağım) diye sormaktan kendisini 
alamadı. 

- Çok buit.. Bir bahçe safuı veya 
eğlenceti. .. 

- Anlıyamadım da .. 
- Çok kolay dedim ya .• Yenay aa-

rayında, bahçede bir aktam bir bUlr.et 
çiçeği ve mektubu göstereceğim yere bı
rakacaksınız 1. bu kadar t 

- Sade bu kadar mı) 
- Evet .. Ve bin bet yüz lirayı da 

hemen kazanmış olacakaıruzl. Bu ıuretle 
de kraliçenin minnet ve ıükranını kaza
nacabınız 1 

- Kraliçenin minnet ve şükranını mı) 
Bu işten kraliçenin ne istifadesi olabilir, 
aanki> 

- Saf kızını .. bunu size bıı.ıka bir za
man anlatının, çünkü çok uzunduTI 

- Bunda bir fenalık yok değil mi~ 
- Tabii yok .. Ben sizi fenalığa sev-

keder miyim hiç} Benim vaziyetim, mev
kiim, alicenaplığım fenalığa müsait mi
dir~ 

- Pekala .. mektup ve büketi ne za
man yerine koyacağım~ .. 

- Yarın .. Fakat Nikol ismini size 
kafi görrniyorum. Sizin bundan böyle is
miniz kontes d'Olivadırl 

-21 -
BJR DEMET .. VE BJR MEKTIJP 

Rolü oynıyacak oyuncu bulunduktan 
aonra, bu qi baprmak madam dö La
mot için arbk bir hiçti 1 

Madam dö Lamot hemen Kardinal 
dö Rohana koştu ve: 

-BtTMEDl-

~·Let~c(u;ııctf ,, 
Bitlerle Çemberlayn'ı 
konuşturan tercüman! 
Her ikisinin de teliffuz ve 

jestlerini taklit etmiş 
Bitler Çemberlayn arasındaki görüş- miyle anlatamamak veya yanlış anlat- !etmekte mahir değildir. Onun bUfllSİ' 

me]erde tercümanlık eden Şmit Avru- mak korktUU ile, karşı karşıya yal- yeti, bilhassa, söylenilen cümleyi ,yr}ı 
panın en iyi tercümanı olarak tanın- ruz konuşmayı değil, aralarında bir ter- tonda - meselA hiddetle söylen.nı!t" 
JDJ§tır. cüman bulundurmayı tercih etmektedir- hiddetle - nakletmektir. Son gö~t 
Şmit bu gibi bir çok siyasi görüşmeler- ler. lerde bulunanlar Şmitin Çemberla~ 

de terciirnanlık etmiştir. Çün1dl devlet Bitler - Çemberlayn mülAkatının bu kat'i ve soğuk konuşu.şunu, Bitlerin r# 
adamları hazan diğerlerinin dilini olduk- tariht tercümanı yaln.ıi; birinin söyledi- hlrane telaffuz.larmı aynen taklit~ 
ça bildikleri halde bile fikirlerini tama- ti kelimeleri ötekine tam marumle nak- aöylUyorlar. 

lngiliz 
Valide kraliçesi 
eşyasını satıyor 

• 
Parasını Milli müda
faaya tahsis edecek 

--o--
İngiltere Valide kraliçesi Meri bazı 

antika eşyasını satmıya ve parasını milli 

müdafaaya tahsis etmeye karar vermiş
tir. 

Kraliçenin sattığ ı antika eşya arasında 

bilhassa Çin işi çay takımları vardır. 

Yüzlerce parçadan ibaret olan bu çok 

kfymetli koleksiyonu esasen kraliçe ko

yacak yer bulamamaktadır. Çünkü ge

çenlerde Londrada başka bir köşke ta

şmmıştır. Burada ise antika eşya kolek

siyonlarının hepsini alacak yer yoktur. 

Kraliçe Meri satmağa karar verdiği 

eşyalarını müzayedeye çıkar~tır. Alı

nacak para, masraf çıktıktan sonra, 

milli müdafaa nezaretine verilecektir. 

Kraliçenin bu hareketi İngilterede çok 

iyi kar§ılanmıştır. Diğer zenginlerin de 

~ 

Trans - /ranyen 
hattının açılış töreni 

Bir kaç gün evvel açdıt resmini yazdığımız Tranairaniyen demiryolunda trao 
Şahinphı Majeste Peb1evi Riza Han Fevziye İltaayonanun kiifat ret.mini yapı· , 

J'Or. Şahinphm sobmda vel.ibat bulunmaktadır. 

bu misali takip etmeleri temenni olun- kül bir vaziyete düştUğü zaman, Holan· 
maktadır. daya gitmiş ve orada kendisinin nıücev· 

Tarihte buna blr misal daha görül- herlerini kızlarının da çehizlerlnt aat .. 
mektedir. :tnglliz kraliçesi Mar Hanriyet mış, parasile bir filotilla kurarak koca
kocası Çarliz Stuvarl muharebede mUş- sının imdadına göndermiştir. 

1 Tarihi macera Demir Maske 
1 Fransa tarihinin 
kördüğüm noktası ve esrar romanı .......................................... ... ... _,: ' ' ' , . , 

- - -

Hayır ıövalye .. Bu imkansız .. Zira kapıdan yandaki odaya girdiler. 
Sör Anjelin manastıra girmezden evvel Baş rahibe halıyı tekrar yerine indir-
halm sarayında bulunuyordu ve pek çok di. 
defalar kralı pek yakından görmüıtü. Mevkiine oturdu. 

Genç rahibe: 
- Yanımdaki diğer iki hemşire de 

benim gibi majesteyi görür görmez der
hal tanıdılar. 

Madam dö Monte Span: 
- O halde.. dedi valut kaybetme

den hemen koşalım. Fırsatın önümüze 
çıkardığı bu vaziyetten istifade edelim. 

Bu sırada manastmn büyük sokak ka
pıeı şiddetle çalındı. 

Kuvvetli.. . Kuvvetli ve amirane bir 
seı: 

- Kral namına ... Açınız! ... 
Diye bağırdı .. 

Şövalye, içinde bulunduk.lan mahal
lin kudsiyetini unutarak kaba bir küfür 
aavurdu. Sonra: 

- AIJah belasını versin.. dedi. Yok
aa hepimiz kurulmuş bir tuzağa mı düıü
riiJdük) 

Sör Tezer, odada duran hem~ireye: 
- Haydi kızım, dedi. Kral namına 

geldiklerini aöyliyen bu zatlara kapıyı 

açınız ve buraya getiriniz. 
Genç hem§ire .. çıktıktan sonra duvar-

dan bir halı kanadını kaldırdı. 
Ufak bir kapı meydana çıktı. 

Cdadakilere hitaben: 
- Bu kapıdan geçiniz. dedi. Yandaki 

odada blınız. Oradan, burada söylenen 
bütün sözleri dinliyebilirsiniz. Eğer bu 
ıözler bir tehlikenin mevcudiyetini gös
terirse o zaman bulunduğunuz yerin ıu 
l:öıesindeki kadife perdeyi açarsınız .. 
önünüze b ir merdiven gelir. Merdiven· 
den İner ve koridordan geçersiniz. Sizi 
doğruca manastırın bahçesine çıkanr. 
Oradan da kaçmak kolaydır. 

Sakin ve ciddi bekledi. 
Koridorda ayak eesleri duyuldu. 
Odanın kapısı açıldı. 

Eşikte üç kiıi göründü . 
Sör Tezer, yüzlerine bile bakmadan, 

soğukkanlılığını muhafaza ederek, so
iuk bir sesle: 

- Mösyöler .. dedi. Siz buraya, benim 
yer yüzünde yeglne itaat edeceğim zahn 
adını vermek suretiyle girdiniz. Söyleyi
niz.. Kral benden ne iatiyor) 

Oç kiıiden biri birkaç adım ilerledi. 
Baı rahibenin ağır sözlerini umurlama
dığını belli bir tonlar 

- Madam., dedi. Benim adım Sen· 
marsbr. Ben, Pinyeroil kalesi kumand~ 
nıyım) 

- Ya arkadaılann12) ) 

- Onların biri muavinim Rozarj, di
ğeri de kral hazretlerinin muhafız kuv
vetleri yüzbaşısı Tresnes .. 

- Kim olduklarınızı anladım .. Fakat 
ne istediğinizi ve buraya niçin geldiği

nizi henüz bilmiyorum. 

- Madam .. Majestenin elimde mev
cut fevkalade salahiyetnameai kendi na
mına her yere ginneğe hakkım ve müsa~ 
adem var. İ§te salahiytnamem. 

- Görmeğe lüzum yok. Manastırımı
zın kut,İyetini böyle ihlal için her halde 
ı;ok mühim bir sebebiniz olacak 1 

- Evet madam,. Fevkalade ehemmi
yetli ve muhafazasını hayatımla temin 
ettiğim bir cmevkub firar etmiıtir. Bu 
mevkufun manastınnıza girdiği hakkında 
kuvvetli şüphelerimiz mevcuttur, 

- Demek kral hazretleri smn manas
tıra girmek istediğinizden haberdar de-

- 20 -

Nakleden 
Kemaleddin Şükrü Orbay 

- Hayır madam.. Majeste fU aaatte 
muhterem validelerinin cenazeleri ha§ln• 
da dua etmekle meıguldur. 

- Manubnrruz.a dışarıdan bir ada
mın kimseye görünmeden girebileceğini 
mi zannediyorsunuz} 

- lıte bunu anlamak için geldik ma
dam .. 

Baı hemtire baıını önüne eğmiş, el-

yük bir cesaretle beni kurtarmağa gel
diğinizi görünce, ölmek üzere bulundu• 

ğumu hissettiğim o tehlikeli anda dudak· 
lanmdan yalnız sizin isminiz çıkmııtı .. 
Hatırlıyor musun~ 

- Evet.. Naaı1 hatırlamam. . Fakat 
ıiz burada nasıl oldu da bulunuyorsu• 
nuz} 

- Meşum gece kendimi kaybetmiş· 

)erini şakaklarına dayamış, kralın emrine tim. Gözlerimi açtığım zaman bir araba· 

itaat etmekle etmemek arasında kalmış da olduğumu gördüm. Yanımda çirkin 

gibi düşünüyordu. Halbuki Sör T ezerin suratlı toıtoparlak bir herif vardı. Bu 

hakikatte düıündüğü bu değildi. O için• herif beni doğru buraya getirdi. Burası 

den ı tahibelerin idaresinde Val dö Graa ma-

- Çok garip ,ey .• diyordu. Sör An· naatırL . Beni bu manastırın bahçeainde
Jelin nasd aldanabilir} Bu kadat benzer• ki bu pavyona koydular. 

lik kabil mn Ve kabilse o halde matma- - Fakat, sevgili Suzancılım, seni bu-
ze] Brevanın yanına giren adam kim} raya getirmekte maksat ne) 

Nihayet başını kaldırarak ı - Bilmiyorum. Ya siz.. Hangi me· 

- PeUlA mösy& dö Senmare.. dedi. ıut tesadüf sizi buraya sevketti. Erkek
Manasbn aramanızda aize bizzat ben de- lerin girmesi yasak olan bu manastıra na

lllet edeceğim. eıl girebildiniz. Hem yalnız değileiniı 
zannederim. Arkadqlannızdan bahsedi-

Monsenyör Lui, çocukluiundanberi 
beraber büyüdüğü, hayalini kalbine işle-

diği, onun için göz yqı döktüğü ilk aş
kını, ilk sevgisini ve sevgilisini böyle bir
denbire ve hiç beklemediği bir anda gö
rllnce ideta sevinç delisi olmU§tu. 

Genç kızın ellerini mütemadiyen 
öpüyor veı 

- Suzan .• Suzancığım .. Beni hiç dil· 
ıündün mü .. Beni yine eskisi gibi seviyor 
musun.. Çocukluk zamanlanmızı hatırlı
yor musun} 

Diye sordu. 

Genç kız da tatlı, hafif bir seale cevap 
veriyordu: 

- Evet Lui.. Sizi seviyorum. Ve dai-

yordunuz. Hatt! bir de yaralı var.. di
yordunuz. 

DelikanJı, diz çöktüğü yerden ayağa 
kalkb. 

Hayabnı ve hatta bu andaki aaadetl· 

ni borçlu olduğu arkadaşlannı unutmuı 
olmaktan utandı. 

- Suzan.. Suzancığım.. dedi. Senin 
aıkın bana herşeyi unutturdu. Arkadaı

larıma karşı nankörlük etmiş bir vaziyete 
düıtüm. Rica ederim. Emir veriniz de .• 

- O emri siz veriniz LuL Allah ve· 
re de benim hizmetime verilmiş olan 
hemşireler vereceğiniz emri dinleseler .. 

Suzan bunları söylerken yanıbaşındakl 

çıngırağı çaldı. 

1 ~ 
I' 
\ ı 



YENi ASIR 

[~o .;s~~ıısatılık vekiralıkev 
~-----------....1 Güzelyalı uamvay caddesınde 921 

1ZM1R S1CIL1 TiCARET ME- Ahnlıam G. Roitman. 
MURLUcUNDAN: imzalan 

Tescil edibniş olan Namloze Ve- Okunup anlatılan bu velrilebıa-

UZUM 
I 61 1 inhisar idL 
I 597 iiro ve şü. 
1308 M. j. Taranto 
105 7 Paterson 
947 Akseki ba. 
740 K. Taner 
472 1. O. Tarım 
431 Y. 1. Talat 
421 Albayrak 
4 18 F. Solari 
726 Ş. R.iza Ha. 
363 A. Fesçi 
362 A R. üzümcü 
219 i D. Arditi 
218 j. Kohen 
204 Ş. Remzi 
183 Esnaf bank. 
1 7 4 M. Beşikçi 
135 M. H. Nazlı 

6 50 
10 50 

7 50 
10 
9 2S 
6 75 
9 25 
7 50 
9 
8 25 
6 
7 50 
7 
9 

10 50 
11 50 
7 25 
7 50 
9 50 

10 
9 50 

10 875 

8 

14 
17 
16 25 
13 25 
17 
12 75 
12 25 
13 
16 50 
12 
16 25 
16 25 
13 25 
18 
13 25 
10 50 
16 50 
11 
11 

aayıh ev satılık ve kirahktır. 
Görme!; istiyenlerin ayni eve mü

racaatleri. 
1-6 (2968) 

IZMIR SiCiLi TlCARET ME.HUR
LUGUNDAN: 

( M. Etem Özgökçm ve S. Zeki öz
gökçen ) ticaret unvanile Izmirdo Ana
fartalar caddesinde 6 numaralı mağaza
da her türlü jilet biçaklan ve balık olta-
Iarı ve hurdavat ve buna benzer emtia 
üzerine ticaret yapmak üzere teşekkül 
eden işbu şirketin ticaret unvanı ve şir
ket mukavclenamesi ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 2367 numatasına 
kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

nobhap Stenkolen Maçhapey ) me altındaki imzalar şahıs ve hüvi
W. Henrilı: Van Der Zee lzmir ,u- yetleri dairece maruf N.V. Steenkc>
beai) için Refik Çulluya verilen tem- len Mij W. Hendrik Van der Zee 
sil vekaletnamesi ticaret kanmıu hü- namına vekileten imzaya mezun 
kümlerine göre sicilin 2369 numara- Sari de Racivonoviç ile Abralıam G. 
ama kııyt ve tescil dildiği ilin olu- Roitmanın imzaları olduğu tudik 
nur. kıhnır. 22 Temmuz 938. 

lzmir ıicili ticaret memurluğu res- Mühür resmi: Beyoğhı befinci no-
mi mühürü ve F.Tenik imzası. teri imza H. Karcıoğlu. 

1: Vekaletname No. 11900. 
2: Beyanname 
Merkezi idaresi Noterdamd:ı kain Bu suretin dairede mahfuz 22 

Namloze Venotshap Steen Kolen temmuz 938 tarih ve 11899-1318 
Mac:ha.,ev W.Hendrik Van der Zee numaralı imzalı nüshaya mutabık 
(NAMLOOZE VENNOOTSHAP olduğu tasdik kılınır. 
STEENKOLEN W. HENDlRIK 22 Temmuz 1938. 
VAN DER ZEE) nam Hollandah Türkiye Cümhuriyeti Beyoğhı be-
Anonim şirketi tarafından bir tem- şinci noteri H. Halim Karcıoğlu rea
muz 933 tarihli vekiletname muci- mi mührü ve imzası. 

Izmir sicili ticaret memurluğu resmi bince bizlere verilen bu tirketin fev- Genel sayı 11548 
mührü ve F. Tenik imzası. • kalade heyeti umumiyeaınin 25 Ni- Özel sayı 2196 

1 - Mukavele. san 934 tarihli ictimaında imzalanıp işbu vekaletname suretirıin daire-
Bu gün bin dokuz yüz otuz sekiz sene- Amsterdamda Tiirkiye konso!cslo- ye mübrez aslına ve dosyamızda aak

SAYFA: 7 

Cildinizin tahriş edilmemesını 
lateraeni:ı: 

Dünyanın ber tarafından seve seve kullanılan ve 
cildi trattan sonra pamuk ıibi YiJDlUfAlan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 1 32 lbrahim G. 

5 1 j. Taranto 
38 Alyoti bi. 
37 S. Erkin 
34 H. Besim 

10 
10 75 
12 si ey1Cıl ayının dördüncü cumartesi gü- ğunca 2 Mayıs 934 tarih ve 1529-31 lı mübrizi tarafından imzalı nüshası- lalliii::!!!!!lll!!lllllll•-.-wn---------------•ıı 

nüdür. 24/9; 938 numara ile vize olunan zabıtname na uygun olduğu tasdik kılındı. Bin 
2 4 S. Bayezit 
20 Öztürlı: tir. 
16 Yite! 
3 H. Alberli 

11943 i Yekun 
267837 o·· k.. ,_,_ 

12 
12 50 
10 
10 50 
13 25 

2 
un u ye~un 

79780 i Umumi yekun 

INClR 
438 Ş. Riza HL 
19 5 H. Şeş be§ 
72 D. Arditi 
72 Benmayor 

777 YekQn 
74677 Dünkü yelı:<ln 
75654 Umumi yeldlıı 

7 
8 50 
7 50 
8 so 

UZUM FIA TLERt 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

ZAHiRE 
12 O çuval Buiday 
J .5 çuval Börülce 

.124 çuval Susam 
4 3 ton F aaulya 

15 75 

30 ton P. Çelcirdeii 

16 50 
12 50 
10 
11 50 
13 25 

16 
8 50 
7 50 
8 so 

9 50 
10 00 
10 50 
12 00 
16 00 

5 375 
9 25 

16 
9 
3 

ISO balya Pamuk 38 50 
15 ton Acı Çek.irdek.i 

ho kental palamut 340 

40 
34 

460 

Ben Türkiye Cümhuriyeti kanunları- mucibince bir müddetle mukayyet dol:uz yüz otuz sekiz yılı Eylül ayı
na dayanan Izmir birinci noteri Mehmet olmamak üzere teyit olunan vekalet nın yirmi dördüncü Cwnarteai günü. 
Rifat Bayraktaroğlu, Izmirde Bahçeliler ve mezuniyete binaen mezkUr. •İr· Türkiye Cümhuriyeti Beyoğlu be
harunda 12, 14 sayılı hususi dairemde iş ketin Türkiye acenteleri aıfatiyle ha- sinci noteri resmi mührü ve H.Ha
görınekte iken yanıma gelen, . Izmirde rekct eden biz aşağıya imza koy;m liın Kercıoğlu imzası. 
Anafartalar caddesinde Ankara palas Sari de Racivonoviç ( Charles de , Ankara 
altında 6 numaralı dükkanda mukimler Radzivonowicz) ve Abraham G. T. C. 
Süleyman oğlu Mustafa Etem özgökçen Roitman, fzmirde mukim Bay Refik iktısat vekaleti 
ve biraderi Süleyman oğlu Salih Zeki Culluyu şirketin lzmirde diğer ve- iç ticaret umum müdürlüğü. 
özgökçen bana müracaatle resen bir killerinden biriyle müştereken İmza 1 L A N: -
mukavelename tanzimini istediler kcn- ve hareket etmek Hrtiyle §irketin 
dilerinin kanun! ehliyetlm haiz olduk- lzmir ,ubesine vekil nasp ve tayin lktıaat vekaleti iç ticaret umum 
!arını anladım. Izmirde ikinci Aziziye eyledik. Şöyleki: Sirketin İzmir ı:u- müdürlüğünden: 
mahallesinde Seyran sokağında 17 sayılı besine ait mu8"'!elib tüccar!yeyi ifa 30 ikinci Teşrin 1300 tarihli im-
evde oturan Hakkı oğlu Mustafa Dağ etmek üzere tedıyat yapmaga ve al- h'·kü· ) · t fika T·· ki 

I · d kar - b nkal d h ab . nun u m erıne ev n ur -ve zınır e ataşta dokuz eylı'.ıl soka- maga, a ar a es ı carı açma. ed h · • ·ı E b. 
- d 1 ıl d - b. bakı • • ima" Y e ça şmasına ızm ven en ene 1 
gın a say ı ev e oturan Ali oğlu Halil ga ve tes ıte, yeaını a ga ve · k ti rd (NAMLOZE VENO-
Hızal şahit ve muarif sıfatiyle hazır bu- vermeğe, her türlü medfuat para Ts~~ SITENKOLEN MAÇHA
l~uyorlardı. Bunların önünde ne iste- çekme ve mehuzat yapmağa, her PEY W. HENDRIK y AN DER 
dikleri soruldu. Bunun Uzerine müttefi- türlü a"nedatı tüccariye, poliçe, em- ZEE) • k f T .. ki kili 
kan söze başlıyarak mevat ve şeraiti ati- re muharrer senet, çek ve saireleri b d f şır ~ 1 

utrl yel un;ıum ve 
1
• 

d · · d akd k 1 . h .. 1 .. h • • • . u e a muracaa e zmır acente ı-
ye aıresın e ı mu ave e eylemiş- cıroya, er turu uıusı ış ıcın vekil -· · t R f.k ç il · 
1 dir Şö. ı ki · . bil .. 1 al; d gıne zamıme en e ı u uyu tayın 
er . y e : tavın tayıne, cum e m ıye ai- .. :- · · bild. · t• 

1 
• . oda! . ın· . e • .,gını ırmış ır. 

1. M - Bu mukavelenamenin tarihi re erı tıcaret an ate ı ticaret ve An ak • . 
tanzimi 24 cylı'.ıl 938 cumart""i günüdür. saire nezdine kayt ve tescilleri icra- c mumaileyh Refik Çullu 

Ya her nevi icar mukavelelerı· akt halen şirketin İzmir acenteliğini der-
2. M - Şüreka MusWa Etem Özgök- ' • uht ed B R T Ed 

t d•t f h li ·· · e en ayan ene opuz • çen ve Salih Zeki özgökçenden ibaret ec ı ve es e, emva tuccarıye H Aı· · o:_ R • ' • 
be •·· · h · d · var . ıoti ve ·~ar ecıodan bı-

olup Mustafa Etem özgökçenin kanuni y u tıraya er nevı evır ve tem- · 1 b. rkt · k • J 
ikametgahı Izmirde Natır zada mahalle- likleri vapmağa, ve kabule, her nevi n~. e ırkı ~ ımza etmlde. • §&rtidy e 

nazarlıkları yaomağa, rehin almal>a muştere .en ?ymus o ugu ımza an 
· sinin çömez sokağında 5 numaralı hane h . la kl tah •

1 
h ~ ! dolayı ııırketı mebhuae mesul ola-

er nevı a ca an sı e, er nevı aktır ve Salih Zeki ÖZgökçenin kanuni ika- c 
vedia vermeğe ve almağa, her nevi · • • • • 

ınctgah.ı.1=lı:de Ismet p~a mahallesin- iraalatı icraya kon,imentolar alız ci- Keyfiyet tetkik edilerek kanunı 
Harp korkusu de üçüncü yüksek sokağında ı sayılı ha- ro ve ibrava.' postahanelerden mek- ~~ere uygun görülmüıı olmakla 

ne olup bu şirkete dahil b~ka bir şirket tup, telgraf, taahhütlü ve teahhütsüz ılan olun~ır1. 
yoktur. koliler, mandapostlar çekmeğe, ve 14 Eylü 1933 

Nişanlıları bir an 3. 114 - Bu şirketin merkezi ticareti: ibraname vermepe, her nevi sigorta- T.C. lktısat vekaleti iç ticaret 
Izmirde Anafartalar caddesinde Ankara !ar akte, her nevi poliçalar imza de- umum müdürlüğü resmi mührü ve 

evvel evlenmeğe palas altında 6 numaralı mağazadır. vir ve temlik ve bedellerini alızıı İl· bir imza. 
&eVketti 4. M - Bu şirket kollektif nev,inden- tifaya; her nevi vergi rüsum ve Genel sayı: 11549 

lrarp korkusu şehirlerin hayatını baş- dir. harçları ve alelhusus kazanç vergileri Özel sayı: 2-197 
leııbaşa değiştirirken evlenme işlerinde 5. M - Şirketin unvanı: ( M. Etem tediyeye bu bapta her türlü beyana- fııbu ilin suretirıin daireye müb-
de bil,yük bir tesir göstermeğe başlamış- Özgökçen ve S. Zeki Özgökçen) olup tı yapmağa, komisyonların her de- rez aslına ve dosyasında saklı müb-
tu-. merkezi Izmirdedir. recesinde her türlü itirazları yapma- rizi tarafından imzah nüshasına uy-

Fillıaklka, Londrada son hafta içlnde 6. M - Şirketi alakadar eden bil'u- ~a, hususab anifeden ve i,bu veka- gun olduğu tasdik kılındı. Bin do-
·'"lenmekte acele edenlerin pek çok ol- mum muame!At, ukudat, teahhüdat ve !etin icrasına müteallik huıusab sai- kuz YÜZ otuz sekiz yılı Eylül ayının 
duğu görülınUştür. Niı;anlılan harbe g;. sairede her bir şerikin unvanı şirketi is- reden lelı ve aleyhimizdeki bütün yirmi dördüncü Cumartesi günü. 
~ecelt genç kızlar onlarla derhal ev- timal etmek kaydiyle ayrı ayrı koyacağı davalardan dolayı Türkiye Cümhuri- 3634 (2994) 
-eyi arzu etmekte, askere çağınlan imza şirketi ilzam edecektir. yeti sulh, asliye ve temyiz mabke-
deııkanıwu, da ayni arzuyu göstermek- 7. M - Şirketin mevzuu: Her nevi meleriyle bütün meclis ve daireleri DOKTOR OPERATÖR 
tedıı-. jilet biça.kları çeşitleri ve balık oltaları her bir kısım ve derecesinde dava M 1\ 1 
~ndrada geçen gün biraz garip bir ve hurdavat ve buna mümasil eıntea üze- eden ve edilen ve üçüncü §ahıs ve • l ~uri Arkan 

olmuştur. rine icrai ticaret etmekten ibarettir. itirazı gayr ve davaya dahil aıfat ve MEMLEKET HASTANESi BAŞ 
Şehrin bir çok yerlerinde ahali gaz 8. M - Şirketin sermayesi: Cem'an yollariyle bidayeten, itiraten, temyİ· OPERATöRO 

lnaskesi almak irin beklerken evlenme 8384 S kiz b. · · ks •adet uhak uh d • e ın uç yüz se en dört türk zen, ~. en m . eme, n;ı ~sama Hastalarını her gün öğleden son-
~Ierinin kapısı önünde de uzun bir lirası ve 44 kırk dört kuruştan ibaret ve muı:afaaya, .'ırk~t ~leyhine ik'.':111~ ra 3-7 ye kadar ikinci Beyler aoka-

balık sürü halinde toplanmıya b~- olup bu sermaye her iki şerik tarafın- olunabilecek bila ıstıana her turlu ğında fırın k d ki 25 ) 
~tır. Fakat, önlerine çıkan bir kala- d lard • k ti" te ·ı . arşısın a numara ı 
balık dan yarı yarıya konulmuş olup bu ser-ı av_a a şır e msı e, yem~ ver- muayenehanesinde kabul ve tedavi 

yeri evlenme dairesi zanneden iki maye elyevm mağazada mevcut ve şir- ır.e'{e . a kabul veya red etmege, p- eder. 
ııenç, içeri girdikleri zaman, yanlışlıkla . . bitler ikamesine ve dinlenmesine ve T 1 f M ehan 
lif~ maskesi dağıtılan yere geldiklerini ketin mevzuunu teşkil eden emteadan edd" h .. 1.. akı k d.. e e on: uayen e, 3125 
arkeh..'·lerdir. ibarettir. r . ıne ve .er turu evı: en .ı_ım- Ev 2980 

···~ zasıyle tanzım ve takdıme, teblig ve 

Dünya cinko 
' 

istihsalatı 
' k Bu senenin baoından haziran ayına 

•dar dünya çinko istihıalab 922.231 
ton olarak tesbit edilmiştir. Geçen eene 

~Yni müddet zarfında bu mikdar 
52.487 ton tutmakta idi. 

Bugün Avrupada 428.839 ton çinko 
~ılcına'-t~c!ır. Almanyada geçen ıene 

3· l 3 7 ton çinko istihsal edilmişken bu 
~ 109. 1 76 tona yükselmi§tir. Avus
Uralya da dahil olmak üzere lngilterede 

g•Çen •eneye nazaran 1 000 ton fazlalık 
"•rdır. Bu yıl 7 7 .868 tondur. 

. Arncrikada istihsalat geçen seneye 
llııaran 60 b. t d .. .. .. M k .k " ın on uşmuşti.ir. e sı a 
• e l<anadada senede 96.016 ton oldu
ltt 11 halde bu sene 1 12. 900 tona çıkmı§
ır. 

17 Yaşında bir 
tayyareci kız 

}:' 
1

7 
ransanın en genç kadın tayyarecisi 

ı, Yaşında Şanyo adında bir kızdır. Ba
y •oı da tayyareci olan bu kız daha küçüle 
•ıta ta 

Çe l YYareye merak ııardırmış, ge· 
1., n ~rd~ bütün ailesinin huzuriylc pilot-

9 .. M. - . ~er b~ şe~ikin kar ve zarar- tebellüğa, protesto çekmeğe, ve ce-
daki hisseı ıştirakiyesı yarı yarıyadır. vabıru ve - - • ·· rmege, yazı ve ımza ve mu· 

10. M - Bu şirketin müddeti mukave- hürü tetkike ve istil.-taba, mümeyyiz 
le tarihinden itibaren on sene olup 23/ ve elıli hibre ve vukuf ve hakem nup 
eylı'.ıl/938 tarihinde b~lar ve 23/eyh11/ ve tayin ve azline, hakimlerden i§ti-
948 tarihinde nihayet bulur. kaya ve azayı redde, aharın iflaaını 

Diş Hekimi 
Abdullah Naci 

Hortaçsu 
Dit ve Çene Rontkeni ile tethis 

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

Akitlerin başka bir diyecekleri olma- talebe, konkordato aktine, ve aley
d._ından ben yeminli noter bir nüsha hine itiraza müteallik bütün işleri 
olarak resen tanzim ettim ve içindeki- yapmağa, ihtiyati ve icrai haciz koy
lerini açıkça okuyarak anlattım. Arzu· mağa ve kaldırmağa, iiimların ve 
larının tamamen istedikleri gibi yazıldı- kararların ahkamının tenfizini iıte
ğmı tasdik etmeleri üzerine işbu muka- meğe, ve İcra dairelerinde takip ve 
velename aşağısını hepimiz imza ettik istintaca, sulh olmağa, avukatlar ta· BERGAMA ASUYE HUKUK 
ve mühürledik. yin, azil ve diierlerini naaba mezun MAHKEMESiNDEN: 

Bin dokuz yüz otuz sekiz senesi eyH\I olmak üzere aelihiyeti mezkUremi- Dosya 844 
ayının yirmi dördüncü cumartesi günü. ze binaen vekili mumaileyhe her tür- Bergamanın kırath K.den İbrahim 
24/9/938 lü se!ihiyet ve mezuniyet verdik. kızı Fatma vekili Avukat Recep ta-

Akitler imzaları. Şahitler imzaları . 
Noter: Izmir birinci noteri resmi mil

hürü ve M. R. Bayraktaroğlu imzası. 

Genel sayı: 9741 
t~bu mukavelename suretinin dairede 

saklı 24/9/938 tarih ve 9741 genel sayılı 
aslına uygun olduğu tasdik kılındı. Bin 
dokuz yüz otuz sekiz senesi eyltll ayının 
yirmi dördücü cumartesi günü. 24/9/938 

Otuz kuruşuk Damga pulu üzerine 
Izmir birinci noteri resml mühürü ve 

M. R. Bayraktar oğlu imzası. 

1,bu vekalet ancak vekili mumaileyh !ay tarafından kırath köyünde olup 
bay Refik Çullunun Bayan Rene T o- sekiz sene evvel gaybubet eden Mua
puz ve Blly Edvar H. Aliotti (Edu- tafa Kemal p&Jalı Bekir oğlu lbra
ard Aliotti) ile Bay Rişar Recio ·him aleyhine açtığı boşanma dava
(Richard Reggio) dan biriyle bir- sının yapılan mu! :ıkemeainde: Müd
lilı:te imza etmek •artiyle müştere- deialeyhin ikametgahının meçhuli
ken koymuş olduğu imzadan dolayı yeti hasebiyle ilanen tebligat ifasına 
sirketi mebhuse mesul olmak üzere karar verilıni, olduğundan tarihi 
ita kılınmıştır. ilandan itibaren 15 gün zarfında 

22 Temmuz 938. Bergama asliye hukuk mahkemesin
Galatada Hüdavendigar hanında de 18-1().938 Sah günü saat 10 da 

N.V. Stenkolen Mij W. Hendrik hazır bulunması tebliğ makamına 
Van der Zee namına vekaleten im- kaim olmak üzere ilin olunur. 

3627 {2995) 

-- 8AOWlı71 

DiŞLERiN ÇOROMESINDEN BiR ÇOK HASTALIKLARIN 
l>Oô.DU~UNU HER KES BUJR 

BRONZ 
DtŞ FIRÇALAR! DtŞLERI ÇOROMEDEN VE KiRLENMEDEN 
KURTARIR. •• Her eczane ve tuhafiyeciden arayınız. 

• 

Denizli Nafıa müdürlüğünden: 
Sarayköy hükümet konağının 24288 lira 82 kurut ketif bedelli 

dördüncü kısım İnfUtının 938 mali yılı içinde yapılacak 15000 lira
hk kısmı vahidi kıyui fiatle ve kapah zarf uıuliyle eksiltmeye çıkarıl
mıttır. 

Eksiltme 19/10/938 ÇAJJamba günü saat 10 da Denizli Nafıa mil· 
dürlüğü odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat mikdan 1125 liradır. 
Bu ite ait eksiltme p.rtnameıi ile bu tarlnameye bağlı evrak De

nizli Nafa müdürlüğünden 75 kurut bedel mukabilinde alınabilir. 
isteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazırhyacaklari 

teklif mektuplarını 19/10/938 günü saat dokuza kadar Denizli Nafıa 
müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya teahhütlü olarak 
göndermeleri ilan olunur. «6866» 

29-2-5-8 3562 (2963) 

: anisa belediyesinden: 
Beheri (750) liradan (1500) lira kıymeti muhammeneli iki adet 

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

Sigoni markalı Pompariya. 
( 150) lira kıymeti muhammeneli bir adet zeytin la§ı. 
Beheri (50) liradan (100) lira kıymeti muhammeneli iki adet 

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

mur pulimi. 
Beheri (10) liradan {20} lira kıymeti muhammeneli iki adet ıu 

pulimi. 
(10) lira kıymeti muhammeneli bir adet su tulumbası. 
Belediyemize ait yukarıda müfredatı yazılı zeytinyağı makina ak· 

samı gerek toptan ve gerekse ayn ayn satılmak üzere açık arttırmaya 
konulmu,tur. 

ihalesi 11 /10/938 tarihine rasthyan sah günü saat 15 te belediye 
dairesinde toplanacak olan Belediye daİıni encümenince yapılacaktır. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk nisbetindeki muvakkat teminatlariylo 
müracaatleri. 

1-3-5-7 3608 (2991) 

Devlet demiryollarından: 
26/9/938 tarihine müsadif pazartesi günü kapalı zarf usuliyle iha. 

Iei kat'iyyeai yapılacağı ilin edilmif olan kömür tahmil, tahliye istif 
ve lokomotif tenderlerine verilmesi itine ait i!An 2490 sayılı kanwıun 
yedinci maddesine aykırı olarak intitar ettiğinden yeniden ilana mec· 
buriyet hasıl olmuştur. 

Alaancak ve Halkapınar depolarına vagon içerisinde bir aenede ge
lecek takriben {35.000) ton kömürün vagonlardan yere tahliye ve 
istifi ve istif mahallinden azami (15) metre mesafeye nakil ve loko
motif tenderlerine verilmesi işinin ebilbnesi 21/10/938 tarihine mü
aadif cuma günü saat 17 de Alaancak Sekizinci ifletme komisyonmıca 
kapah zarf usulü ile yapılacaktır. Bu iş için tahmin edilen bedel atağı
da yazılıdır. Bu eksiltmeye girmek iatiyenlerin (1050) lirahk mu
vakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla ayni ka
nunun dördüncü maddesi mucibince ite gİrmeğe minii kanuni bir 
halleri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini havi mektupla· 
n ayni gün saat (16) ya kadar komisyon Reig~ine vermeleri la
zımdır. 

Bu ite ait §artnameler lzmirde Sekizinci ifletme komisyonunda pa· 
rasız olarak dağıtılmaktadır. 
lfin Nevi Beher ton için 

tahmin edilen 
Kurut 

Kömürün Vagonlardan yere tahliye ve istifi 17,5 
Kömürün istif mahallinden {15) metre me
safeye nakil ve lokomotif tenderlerine veril-
mesi. 22,5 

2 - 11 3541 (2998) 

Tutarı 

Kurut 
6125.00 

7875.00 

T. S. K. iz mir bölgesi başkan-
lığından: 
Karııyakadaki stadyumda yapılacak kulüp binası ve spor salonu in

§llatı on dokuz bin yedi yüz elli iki lira 35 kuruşluk keşifnamesi üz.,. 
rinden 6 birinci teşrin 938 perfembe günü aaat 17 de Beyler sokağında 
Cümhuriyet Halk Partisi binası dahilindeki bölge merkezinde açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 

Talip olanlar keşifname ve şartnameyi görmek üzere bölge başlgın. 
lığına müracaatleri ilin olunur. 30- 3 3589 (2978) 



SAHiFE 8 YENi ASIR 2 iLK TEŞRiN PAZAR 1938 # 
== = 

il 

Memleketimizin hütiin ıtriyat ve müstahzarat ihtiyacını sanat ve rekabet sahasında · en 
mükelT mel bir surette tatmin ile bütün milletler arasında ve 1938 lzmir Enternasyonal 

l narında dahi birinciliği ve altın madalyayı kazanmıştır. Sayın lzmir halkının 
•• uzere gösterdiği büyük teveccühü idame etmek 

HASAN DEPOSU Kemeraltında şubesini açtı 

Hasan kolonya ve losyonları 

Hasan kolonyası. Losyonları fantazi §işe 
c « c < Top ve Fantazi 
« c « < 
c « « c 
« c < c düz şişe 
c c c c 8 köşe lüka şişe 
c c c c lüks kutulu şişe 
c « c c tırtıllı şişe 
c c c c düz büyük ~e 

Hasan o dö lavant ( eau de lavante ) 
Hasan o dö lavant 
Hasan Buz-Ateş kolonyası 
Hasan Buz-Ateş kolonyası 
H.asan Buz-Ateş kolonyası 

Kur~ 
1/24 litre 25 
1/18 c 40 
1/4 « 125 
1/8 « 70 
1/3 c 150 
1/3 « 150 
1/3 c 200 
1/2 c 225 
1/1 c 500 
1/8 c 70 
1/3 c 150 
1/24 c 25 
1/8 « 70 
1/ 3 c 150 

Nesrin kolonya ve losyonları 
Nesrin kolonya ve Losyonları 

c c c Top ve Fantaz.i 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
« 
c 
« 

« 
c 
« 
« 
« 
c 
« 
c 
c 
« 
< 

« < 
< c 
c düz şişe 
c karafa 
c 8 kö;.eli lüks 
c Düz büyük fişe 
c 
c 
c litre ile açık 
c 1/4 lüks kutu 
c 1/8 c c 

1/24 litre 15 
1/16 « 25 
l/8 c 40 
1/4 « 70 
1/4 c 60 
1/4 c 65 

75 
1/3 « 100 
1/2 c 125 
1 c 250 

250 
100 

60 

Traş kolonyaları 

TRAŞ Kolonyası 
« c 

c c tam bir litre 

Esanslar 
Ha~ Esansları 3 gr. §İ§e 

c c 5 « 
c « 10 « 
c c 15 c lüks kutu 
« c 25 c c 
« c 50 c c « 

Hasan esansları gramla açık 

l/ .( litre 30 
1/3 « 60 

150 

25 
50 
75 

100 
200 
800 
10 

Sabunlar, tuvalet sabunları 
Hasan tuvalet sabunları küçük yuvarlak 

c c c Yuvarlak orta 
« c c Yuvarlak bilyük 
c « c lüks 
« « « c 
c « c « 
c c « büyük ve beyzi 
c Tuvalet sabunu 6 lık: paket küçük 
c Tuvalet sabunu 6 lık büyük 

Gliserin sabunları 

10 
15 
25 
12 5 
20 
so 
30 
27 5 
40 

Hasan Gilserin sabunu gül ve limon kokulu 30 
Hasan Gilserin sabunu gül ve limon kokulu 20 
Kokulu yuvarlak 25 

Toz sabunları 
Hasan toz sabunu 10 gr. şişe içinde 20 

Tıbbi sabunlar 
Gudron, Sufr, Panama 

Hasan tıbbi sabunlrrı 15 

• 

Pudralar 

Hasan tuvalet pudrası kutu (Origan) 
c c c « 

Hasan tra.ş pudrası kutu (Origan) 
« c « c 
c « c büyük kutu 

Hasan çocuk pudrası ( leylak, gUl, fujer lavanta 
c c paket c c 

Hasan Talk pudrası 500 gr. c 

Kremler 

Kuruş 
30 
45 
15 
25 
40 
20 
10 
40 

Traş levazımatı 

Adet Kr. Adet Kr. Adet Kr. 

Hasan traş bıçağı 1---4 10-35 100-300 
Hasan tra.ş bıçağı paslanmaz 1-6 10-50 100-450 
HAS traş biçağı 10- 15 

« « 100-125 
Hasan traş sabunu 30 
Hasan traş sabunu kutusuz 25 
Hasan traş sabunu kremi 30 
Hasan Traş Makinesi 100 

c c c kutulu lüks 150 
c c fırçası 100 
c « halis blero 250 

Yağar müıtahzaratı 

Hasan zeytin yağı tam 1/4 litre şişe 
c c « 1/ 2 
c « « 1 
c c « 2 
c « c 1 kilo tenekemle 
c c « 3 « « 
c « « 5 « c 
c c c 7 c c 

Hasan Huile de parafin 
« fıstık özü yağı 
« fıstık özü yağı küçük 

Hasan kremi vazo ve şişe 50 < < « 550 
c Hindyağı halis 25 gram 
« Hindyağı halis 50 gram 
c tatlı badem yağı küçük şişe 
c tatlı badem yağı büyük şişe 
c tatlı badem yağı 250 gram 

« « tüp küçük 7 5 « < c 350 
c c tüp orta 
« c tüp büyük 

Hasan deniz kremi büyük 
c c « küçük 

Briyantinler 
Hasan Briyantinleri ufak §işe ve vuo 
Hasan Briyantinleri büyük şişe ve vazo 
Hasan Briyantinleri en büyük 

Rujlar 

12 
20 

• 50 

35 

ss 
50 
75 

Hasan Ruj sabit renkli açık, orta, koyu ve mandarin 30 
c « c c « c JUb 50 
c « « c c c çok ltlb 100 

Allıklar 

Hasan allık brünet, blöndi.Mt ve mandarin 35 
« c c c c yallı 50 

Tırnak cilası ve aürmeler 
Hasan tırnak cilA.sı beyaz ve renkll 

c 
c 

« 
c 

c 
c 

< 

< 

c 
« 

« 
« 

« « c 

Hasan Düsulvan Aseton 
Hasan Sürmesi 

« < lüks büyük 
« c paket 
c c kemik 

c 
« 
ıedef 

orta 
bilyilk 

10 
20 
25 
30 
40 
60 
12 
20 
30 

'15 
30 

Saçlarq aid müstahzarat 
Hasan pmpuvan tozu 5 
Hasan ~puvan özü likit 30 
Hasan şampuvan özü likit büyük 50 
Hasan trihofil saç suyu 75 
Hasan saç sabunu 25 
Hasan saç sabunu büyük 40 
Hasan o dö kinin ( eau de quinin ) 60 
Hasan o dö kinin ( eau de quinin ) büyük 150 

Kokulu sular 
Hasan Maimukattar 1 kg. 25 
Hasan Maimukattar 2 kg. siyah şişe 30 
Hasan Maimukattar büyük damacanalarda kiloru 6 
Hasan gUl ve çiçek suyu 1/ 4 kg. 30 
Hasan gül ve çiçek suyu 1/ 2 kg. 50 
Hasan gül ve çiçek suyu l kg. 75 

5 . « c « 800 
c « « 1100 

Yağlar ve esanslar 
Hasan gülyağı ve neroJi halis saf 1 gr. 50 

5 c 225 
10 c 425 

c 
< 

« 
« 

< 
c 

c 
« 

Tıbbi müstahz arat 

« tatlı badem yağı 1000 gram 
c acı badem yağı küçük şişe 
c acı badem yağı büyük §işe 
« balıkyağı 1/ 4 kg. 
« balıkyağı 1/ 2 
c balıkyağı 1 
c balıkyağı 2 

Haşaratı dldüren Fayda 
Hasan kuvvet şurubu küçük 60 Fayda Hasan 1/8 litre 

c c c orta 100 > > 11• « 
« « c büyük 150 c c l /2c 

250 c c 1 
30 « c 5 

c > c en büyük 
Hasan öksürük pastilleri 

c c teneke 15 kilo safi 
c c fıçı ile kilo 

P ompa devamlı Diş müstahzaratı 
Pompa nikel kalın 

Hasan Dan.tos diş macunu küçük tüp 
c c c c orta tUp 

7 5 Pompa ince 
12 5 Pompa teneke 

c « « c büyük tüp 20 Pompa Filida 
« 
c 
c 

c 
« 
c 

c suyu 25 Naltalin özü 
c c orta 50 
« « büyük 75 Far el eri öldüren Far 

Glüten mamulatı 
Hasan Gluten ekmeği 40 
Hasan Gluten Gevreği, Makama, Unu, şehriyesi 60 

c Diyabetik çikulatası 25 
« Diyabetik 6 lık kutu 125 
« Diyabetik 12 lik kutu 240 
c Brekfast bisküvitleri kilosu 250 
« Brekfast bisküvitleri 1/ 2 kilosu 130 
« Brekfast bisküvitleri kutusu 35 

Hasan tuzsuz rejim ekmeği 60 
• 

Özlü unlar 
Pirinç, Buğday, Mısır, Bezelye, Türlü, 

Yulaf, Çavdar, Patates, Arpa, 
Mercimek, İrmik özü 

Ha.san özlü unları 250 gramlık kutu 20 
Hasan özlü unları 500 gramlık: kutu 35 
Hasan badem özü unu 250 gr. 50 
Hasan badem özü unu 500 gr. 90 

Hasan gazoz ve meyva özü 
Hasan gazoz özil 1/ 16 litre 

c « c 1/8 
« c « 1/ 4 
c c « 1/2 
c Meyva özü 1/16 
c « « 1/ 8 
c « c 1/ 4 
« c c 1/ 2 

25 
40 
60 

100 
25 
40 
60 

100 

Far Hasan fare zehiri buğday ve macun kUçWıC 
c c c c macunu « .t mbli 
c c c c ikisi bir arada 
c « c c kilo ile 

Muhtelif müstahzarlar 
Hasan çocuk donları 1 numara 

c c c 2 « 
c « « 3 c 
c c • « tırtıllı No. 1 
c c c tırtıllı No. 2 
c c c tırtıllı No. 3 
« leke suyu 
c çamaşır, bula.şık, cilA tozu kü~ük 
c çamaşır. bulaşık, cila tozu büyük 
c vazelin tüh 
c hasta dereceleri 
« « c 
c Garanto Prezervatifleri 6 adet kutu 
c Garanto Prezervatifleri 1 adet 
« Garanto Prezervatifleri ipekli 6 adet kutu 
c Garanto Prezervatifleri ipekli 1 adet 

Feva kutu 
Feva küçük paket 
Bikarbonat dö sut 100 gr. 

c c c 250 
c « « 500 
c c c l kilogram. 

Hasan ihlamur çiçeği 
c Peynir mayası 25 gr. 
c « « 125 c 
c c c 225 c 
c « « 550 « 
« c « 750 « 

HASAN DEPOSU 
Perakende satış yeri Kemeraltı caddesi 

Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı 

Karşıyaka perake~de .satış yeri Ferah eczanesi 

Telefon 

" 

3180 

2862 

5023 

Bilumum Eczane ve e.cza depolarında, tuhafiye, bakkaliye 
mağazalarında muvaffakıyetle satılmaktadır. 

k ~~, ...... ~·--~··-"":"~~~~======--

ve 

" 

hurdavat 

Kurut 
40 
50 
80 

160 
70 

190 
800 
400 

75 
250 
125 
15 
20 
30 
50 

100 
350 

40 
60 
40 

• ıoe 
190 

20 
25 
4t 
15 

2'15 
858 
50 
45 ... 
35 
32 1 
3t 
25 

10 
25 
so 

200 

70 
80 
90 
85 
40 
45 
10 
10 
15 
12 • 
50 
'15 
30 
7 1 

50 
10 
30 

5 
18 
20 
35 
60 
25 
25 
85 
60 
80 

100 
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Eın ak ve Eytam Bankasından: Fratelli Sperco OEUTSCHE LEVAN 
ta.. No. ven· No.au N • . D . v TE. LINIE 

Zayi 
evı Kıymeti epozıtosu apur acentası 

T. L. G b H 
ROY AL NEERLANDAIS • m. • • 

lzmir e1naf ve ahali bankasın
dan aldıiun dört hine bedeli kar: 
tıhğı ödediğim kırk liradan 15/ 
11/927 T. 2361: 2364 No. dört 

C. 46 
c. 124 
c. 126 
c. 128 
C.131/I 
c. 133 
c. 136 
c. 140 
C.14411 
c. 144 
C.14412 
c. 146 
c. 164 
c. 171 
c. 184 
c. 185 
c. 187 
c. 231 
c. 233 
c. 236 
c. 238 
c. 243 

Manisa Yarhuanlar M. Kara Mızrak C. 10 - 12 Ev ve dükkan 
Manisa Kasaba caddesi 9 - 7 Ev ve dükkan 

700.-
600.-

1350.-
2250.-
175.-

l 40.- KUMPANYASI H. SCHUET 
lıO.- cHERMES> vapuru 28-9- da beklen· ATLAS LEVANTE UNE BREME.N 

Manisa Alaybey M. Kazıkoğlu sokak 4-4/ A. Ev ve dükkan 
Maniaa Göktqh mahallesinde 5 Ev 
Manisa İbrahim Çelebi mahallesinde 51 Dükkin 
Manisa llyaskebir M. Kuyualan sokak 12 Ev 
Manisa Kasaba caddesi Latife sokak 30 - 30/ A. Ev 
Mania l>anİfment Halil M. Çeınigir S. 13 Ev 
Manisa Saray M. Hükümet caddesi taj 27 - 15 Otel 
Manisa Saray M. Hükümet caddesi 17 Banka binuı 
Manisa Saray M. Hükümet caddeai 13 Yazdaane 
Manisa Attarboca M. Hamam sokak taj 19 - 19/A. Ev 
Maniu Alaybey Şehitler Tramvay caddesi taj 11 Ev 
Manisa Çaybaıı M. Mehmet Ali çdnnuıı taj 41 Ev 
Manisa Cartı M. Alibey 10bk taj 18 Ev 

» » » taj 16 Ev 
Manisa Kasaba caddesi 23-32 Ev 
Manisa Alaybey Fmn sokak taj 6 Ev 
Manisa Saray M. Dervit Ali aokak taj 13 Ev 
Mania Dereyolu Çaybqı 10kak taj 17 Kahve 
Manisa Çaprazkebir Mahallesinde taj 161 Kahve ve otel 
Manisa Çarıı Mahallesinde 13, ıs, 21 Otel, fırın "ve 

700.-
800.-

1200.-

270.-
450.-
35.-

140.-
160.-
240.-

5500.- 1100.-

800.- 160.-
550.- 110.-
400.- 80.-
800.- 160.-
650.- 150.-
700.- 140.-
625.- 125.-

3000.- 600.-
225.- 45.

ssoo.- l 100.-
1100.- 220.-

c. dört dükkan 
C 254 Manisa Saray M. Galippaıa cad. 23 Dükkin 800.- 160.-
C' 255 Manisa Saray M. Banka ıokak 21 Dükkin 600.- 120.-
c' 256 Manisa Saray M. Galippqa caddeıi 27 Dükkan 500.- 100.-
c' 261 Manisa Sultan M. lbrabim Çelebi ıokak tai 7 Ev 750.- 150.-

. 262 taı· 9 c » » » » Ev 600.- 120.-
c.' 263 Manisa Sultan M. tbrahim Çelebi ıokak taj 5 Ev 550.- 110.-
c· 264 Manisa Mimar Sinan M. Eder Caddesi taj 48 Ev 800.- 160.-

·1 266 Maniaa Meyhane boğazı Çar§• caddesi taj 134 - 136 Ev ve dükkan 1200.- 240.-
B .. ~hah yukarıda yazılı emlakin peşin bedelle satıılan 8/10/938 cum:ırt:csi günü saat Onda Manisada 
~cılar bankasında yapılacaktır. 

fttttdaıteldi olanların hizalannda yazılı depozito akceıini veznemize yatırarak arttırmaya girmeleri ve yanla-
birer fotoğrafla nüfus tezkerelerini getirmeleri. 27 - 2 (2934) 

...._Emlak ve Evtam Bankasından: 

I>. 
No. No.ıu 

Eaki Yeni Taj 
3 lzmir Urla Kıno.bçe Dumanlı gölü «Çekeli çukuru» 

I>. 4 lzmir Urla Kmlbahçe Çekeli cKuılu» 

~ 582 Oçüncü Karala§ lslibane arkası 
J\ Ada 667, panel 2 

· 286 Hasanhoca M. Yol bedesteni 
Ada 342, panel 28 

.\. 690 Karııyaka Omıa...'1 ade Y aproğlu S. 

.\. 702 

.\.'102/t 

.\.10212 

Ada 117, panel 11 
Hatmıiye M. Dellilbaıı ıokak 
Ada 382, panel 38. 320/ 640 hil1e1i 
Hatuniye M. Dellalbatı sokak 
Ada 382, parsel 38. 320/640 hissen 
Hatuniye M. DeIWbaıı sokak 
Ada 382, panel 38. 320/640 hiueai 

~. 647 Dolaplıkuyu M. Dolaphkuvu C. 

~ 782 
~ 1094 

Ada 466, parsel 10. 8/16 hissesi 
Oçüncü Karatıuı Yeni Duygu sokak 
Çorak kapı M. Piliç sokak 

8 

41 43 19 

2 

6 

54 62 

55/42 
45 46 43 

Nevi Kıymeti Depozitoıu 
T.L 

Tarla ve kısmen bağ 
ve içinde altı ağaç 
zeytin 3704.22 
9 Hr. 4980 M2. 
Bağ ve dört harap dam 
ve bir ıu kuyusu on 
zeytin a~ı içine alan 
önce bai •İmdi 298.62 
tarla 7657 M2. 
Ev 250.-

740.84 

59.72 

50.-

Mağua 1.900.- 360.-

Arsa 
702 M2. 
Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 
Ev 

351.- 70.20 

1.500.- 300.-

1.500.- 300.-

1.soo.- 300.-

135.- 27.-

150.- 30.-
8.71 1.74 

Ada 1524, parsel 34 36864/321 Hissesi 

~a~ yukanda y~la gavri menkullerin. pazarlık~a .'atl§lan ~/10/938 aah gÜnÜ ıaat Onda yapılacaktır. 
~ steldi olanlann hızalarında yazılı depozıto akcesını veznemıze yatırarak artbrmaya girmeleri ve yanla· 

a birer fotoğrafla nüfuı tezkerelerini getirmeleri. 27 - 2 (2940) 

l<iralık satılık 
.. ~epede Şehit Fethi bey soka
~ lS/15 numarah e..- satılık ve 

lıktır. 
8 t.!iiracaat yeri : Gazi bulvarında 
~U~ diı doktoru Azra Demi-

1Ye rnüracaatleri. 
1-3 (3001) 

f\J~MIR ASLiYE tKıNCI HU-
f) DAiRESiNDEN : 38/571 

R\i avacı İzmir vel~flar direktörlü
~arafuıdan müddeialeyh btanbul 
tı ela hastanesi civannda boıtan
'-l\l~lcaiuıda yedi numaralı hanede 
\} kİıne yapıcı Alunet oğlu llyu 

tlı~lıine açtığı ve bedeli icardan 
)t e~ellit alacak davasından do1a
de lnuddeialevhin 16/9/938 tarihin
~~eınede İspatı vücut etmesi 
l:leıt nda alevhinde gazete ile ila
?tıed'~~ligat icra edildiği halde gel
leı, · lRınden davacının ~ebkeden ta
d~ne binaen müddeialeyh hakkın-
~Yap karan tastirine ve gıyap 
ltrek da gazete ile ilanen icra edi
~ R'lYap karannın bir nüshasının 
ltte~brne divanhanesine talik edi-
938 U ~aptaki mahkeme 6/10/ 
tl\i larihıne müsadif perşembe ,;i-

Türkiye 
1\ızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazimsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı ma<' en suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON 
Al 

~ '-t on bire talik edilmit o•du
lll~ müddeialeyhin tayin edilen 
''~· RÜnde bizzat mahkemeye 
"d<l.ıc ız . ..-eyahut tarafından mu-
~İrd bil' vekil göndermesi, aksi ----------------"----------
~ davacı tanfmdan dermiyan 
~ • bütün iddia ve valoi1an b-
1" ebwı!' addiyle kendi.sinin bir da
tdi~ ..-e muhakemeye bbul 
llİra 'Yerek haklandaki muhakeme
llı..!1Y~n bitirileceği tebliğ maka-

iz mir Defterdarlığından: 
kar No. Ura 

395 Oamaniye caddeRnde 15 numaralı maiaa 30 

' "-1111 olmak üzere .,_. llY1IP ilan olunur. 

Y ubnda yazılı mağazanın senelik icarma talip çakmadaimdan on 
.. "~ılelle t::=-~ L-LL.--.br gun .... ~- aDUlllC u.........., . 
ihalesi 10/10/938 talihinde puartesi günü aut 15 tedir. Taliple-

mekte olup Amsterdam Roterdam ve cBARCELONA> vapur ha1en Jimanı- adet ceman yirmi liralık makbu-
Hamburg limanlan için yük alacaktır. mızda olup Rotterdam, Hamburg ve zumu zayi ettim. Yenisini alaca-

cORESTES vapuru 6-10 da beklen- Bremen limanlnna yük alacaktır. .. d h""km'" im d .. "l"' 1...... gım an u u o a ıgı ı an oıa-
mekte olup yükünü tahliyeden sonra cSAMOS> vapuru 5 Birinciteşrinde 
Burgas, Varna ve Köıtence limanlan için beldenİyot. Anverı ve Haınbur, Bremen nur. 
yük alacakhr. limanlanndan yük ;ıkaracak ve Burgas, Çapak karyesinden Hacı Ali 

SVENSKA ORJENT LlNEIN Vama limanlan için yük a1acakbr. ağa 

GDYNIA motörü 29-9 da beklenmek- cATHEN> vapuru 10 Birincitetrine 30, 1, 2 3580 (2982) 
te olup Roterdam, Hamburg Danmark kadar Rotterdam, Hamburg ve Bremen 
ve Baltık )imanları için yülc, alacakhr. limanları için yük alacaktır. AŞÇIBAŞI MARKA 

VASALAND vapuru 15-1 O da bek- VESTSEE vapuru 23 birinci teşrin· 
lenınekte olup Rotterdam, Hamburı den 30 birinci te~rine kadar Rotterdam, 
GDYNIA DANZIG Danmark ve Baltık Hamburg ve Bremen limanlan için yük 

limanları için yük alacakbr. 15-1 O a ka- alacaktır. 
dar Norveç için yük kahul eder. ARMEMENT H. SCHULDT: 

ZEGLUGA POLSKA cBIRKENAU> vapuru 30 Eylülde 
LECHIST AN vapuru 29-9 da Avnen bekleniyor, Rotterdam, Hamburı ve 

Danzig ve Gdynia limanlan için yük Bremen için yük alacaktır. 
alacaktır. AMERICAN EXPORT LINES INC. 

SERViCE MARlTIME ROMAIN DOGRU SEFER 
ALBA JULIA vapuru 21-1 O da bek· cEXMINSTER> vapuru 2 6 Eylülde 

lenmekte olup Malta, Manıilya ve Ce-- bekleniyor, Nevork için yük alacakhr. 
nova limanları için yük ve yolcu ahr. cEXCHESTER> vapuru 2 7 Eylülde 

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

lenmekte olup Bombay ve Avusturalya de bekleniyor, Nevyork için yük alacak· 

için yük alacak ve Nevzeland limanı için tır. 
de yük kabul eder. cF..XPRESS> vapuru 14 Birincite~n· 

ilandaki hareket tarihleriyle navlun· de bekleniyor, Nevyork için yük alacak· 

Makarnalar 

Selanik •eTgisinin Birincilik 
!ardaki değişikliklerden acnete mesuli- br. 
Yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için cEXHIBITOR> vapuru 24 Birincitct· madalyasını kazanmıflır ••• 
2 ci kordonda Fratelli Sperco vapur rinde bekleniyor, Nevyork için yük ala

acenteliğine müracaat edilmesi rica olu- caktır. Zayi cüzdan 
cE'.XERMOITT> vapuru 27 Birinciteş· nur,. 

Telefon ı 4111 / 4142 / 2663/4221 rinde bekleniyor, Nevyork için yük ala- Vasili bulunduğum birinci dere-
caktır. ceden malul ön yiizbqı Mehmet 
PtRE AKTARMASI SERt SEFERLER Zekinin maluliyet maqma ait olan 

c:EXCAMBION> vapuru 23 Eylülde (1000) nWııarah maq kuponiyle 
ÜIİVİ Ve Şiire. Pired~n Nevyork ve Boıton için hareket resmt aenedi İstanbulda 11/9/938 

LıMİTET edecektir. gÜnÜ ak.tamı çaldırdıfun ~ 

V 
cEXOCHORDA> vapuru 7 Birinci· nimle birlikte kaybolduğundan bun-

a J)U r 3 Cen ta S t teşrinde Pireden Ncvyork ve Boıton için lann yenisini çıkarttıracağım için e... 
hareket edal'•kti'r. kilerinin hükmü ofm-.1.~ı !iL BlRJNCI KORDON REES ""'" GUqi;UI lUUI 

BiNASI TEL. 24 43 DEN NORSKE MIDDELHA VLINJE ederim. 
EJlerman Lines Ltd. OSLO İzmir Darağacı Şehitler caddesi 

LONDRA HA ITI cBOSPHORUS> vapuru 26 Eylülde 97 aavılı evde Malul ~ 
POLO vapuru 19 eylfıle kadar Lond- bekleniyor, Dieppe Dünkerk ve Norveç Mehmet Zeki e•i ve vasi.al 

H 11 
. . "k l k umum limanlanna yük alacakbr. SOREYY A KIZILOK 

ra ve u ıçın yu a aca tar. 
BAY ARD vapuru 24 Birinci · teşrinde 

ALBATROS vapuru 18 eylölde ge- b 1_1 • L H o· O" eK. enıyor, e avre, ıeppe ve un· 
lecek ve 28 eyllıle kadar doğru Londra k k l' 1 · · "k 1 k er ıman an ıçın yu a aca tır. 

için yük alacaktır. SERV1CE MARmME ROUMAIN 
IONIAN vapuru 28 eylUlde gelecek BUCARE.ST 

6 birinci teırine kadar doğru Londra için cDUROSTOR> vapuru 1 O Birincitct· 
yük alacaktır. rinde Köıtence. Galatz Ye Calatz aktar-

TRENTINO vapuru 14 birinci tet- maaı cTUNA> limanlanna yük alacak· 
rinde gelecek 18 birinci teşrine kadar tır • 

doğru Londra için yük alacaktır. STE ROY ALE HONGROtsE 

LtVERPOOL HA Trl DANUBE MARtTtME 
BE.LCRA VIAN vapuru 18 eylUlde BUDAPF.ST 

Londradan gelecek yük çıknnp ayni za· TISZA vapuru ey(Ul ııonlannda bek-
manda Liverpool ve Glaskov için yük !eniyor. Tuna limnnlanna yük alncaktır. 
alacaktır. cDUNAt vapuru Eylül sonunda bek

CITY OF LANGASTER vapuru 28 ey· !eniyor, PORT-SAIT ve lskenderiye için 
lülde gelecek 5 birinci teffine kadar Ll- yük alacakbr. • 
verpool ve Glaskov için yük alacaktır. JOHNSTON WARREN LINES 

BRISTOL HA rn LIVERPOOL 
SELMA vapuru 20 eylulde gelecek cDROMORE'.> vapuru 30 Birinciteş-

22 eylule kadar doiru Briıtoi i.;in yük rinde bekleniyor. Liverpo) ve Anven 
alacaktır. limanlanndan yük çıkaracak ve Burgu 

DEUTSCH LEV ANTE • UNtE Köstence, Sulina Galatz ve lbrali için yük 

DELOS vapuru 16 eylCilde gelecek alacaktır. 
yük çıkaracaktır. ARMEMENT DEPPE S.A. ANVERS 

Parisfakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Memleket hastanesı dış tabibl 

l\luzaf ler Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hasta'arını her gün sahalı 

saat dokuzdan başhyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

Tarih ve navlunlarda1d deittşlkllkler- cMAROC:> vapuru 8 Birincitetrinden 
den acenta mesullyet kabul etmea. 12 Birinciteorine kadar Anven (Doğru) PILLt RADYOSU OLANLAR l 

limanı için yük alacakbr. 
------------- DlndakJ hareket tarihleriyle nav· 

Det Forenede 
Dampskıbs • Selskab 

CCPENHAOEN 
MUNTAZAM SERV!SLER 
ANVERS • DANEMARK 

SKANDlNAVlA 

lunlardaki değişikliklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tabllAt almak için Blrln· 
cl Kordonda ·v. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına milra· 
caat edilmesl rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

S/S. SVANHOLM 

Eylıllün birinci on bq günlü.kto ,ük "UmdaJ,, umumi 

Akümülatör ve Bataryalanna 
ölçmek için mutlak bir VOL TO. 
METRE edinmelidir. Yeni ve mü-
saadeıi almmtf 6/150 volt ölçen 
Voltometrelerimiz geldi, fıraattan 
iıtif ade ediniz ... 

HOSNO IDEMEN - iZMIR 
ikinci Kordon 55/3 

alacaktır. 
S/S. ALCARVE deniz acenteliği Nev - York için yük alacakbr. 

Eylulün ikinci on bet ıı<Inlükte yük L d UNEA SUD AMERtKANA 
alacaktır. t • M. C. HOLM vapuru 20/22 birinci 

M/V. ALGtER HELLENlC.LINES L m tC§rin arasında beklenilmekte olup Nev· 
EylUI sonunda ve birinci teşrin ba,- GERMANJA vapuru halen limanı- york için yük alacakbr. 

langıcında yük alacakbr. mızda olup 30 eyllılde doğru Hamburg. BALKANLAR ARASI HA m 
M/S. BROHOLM Rotterdam ve Anveraa limanlan için ha· ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kot01 
Birinci te,rin ilk haftasında yük ala- reket edecektir. Balkan ittifakı iktısat konferanıınm 

cakbr. ATHINAI vapuru 30 Eyllıldc seyyah, yolcu ve ylik için tesia ettiği bat· 
S/S. EGHOLM beklenilmekte olup Rotterdam ve Ham· ta mensup Yugoslav bandıralı 
Birinci tefl'inin ilk on bet günlükte burg ve Anven limanlan için yük ala- L O V C E N 

yük alacaktır. cakttr. Lüks vapuru 9 birineitqrinde saat 18 
S/S. EBRO GR1GOR10S C. il vapuru 7 /9 birin· de Conatantza ve Vama limanlan içha 
Birinci teşrinin ikinci on bet günlük- ci tetrin arasında beklenilmekte olup hareket edecektir. 

te yük alacaktır. Rotterdam, Hamburg ve Anvena liman- L O V C E N 
M/V. MAROCCO lan için yük alacaktır. Lüka vapuru pazartesi t 1 birincitqrind. 
Son tC§rin ilk haftasında yük al.cak- HEU.AS vapuru 16/20 birinci tefrln saat 12 de lzmirde hareket edecek. Pire 

tır. aruanda beklenilmekte olup Rotterdam Korfu. Adriyatik limanları. Venedik. 
M/V. TUNtS Hambuqı ve Anveraa limanlan için yük Trieate Ye Şup.k limanlan için yolcu ve 
Son teşrin ikinci on beı aünlükte yük alacaktır. yük alacaktır. 

alac.aktu. ANGHYRA vapuru 2.5/28 birinci Cerek vapurlann muyualit tarihled. 
HER ON BEŞ GON MUNT' AZAM tefrin araanda beklenilmekte olup Rot· ıerek vapur lsimlerl ve navlunlan bak-

SERViS OLACAKTIR terdam, Hamburs n Anveraa limanlan kında acenta bir taahhllt altına Jlrma 
Navlun ve bilUınuın ranaenyönwı ~ için yük alacakbr. Daha fazla tafsilAt almak için Birlıu::I 

Acenteliie müracaat edilmeaL UNITFD ST A TES AND LEV ANT Kordonda ısı numarada (UMDAL) 
ADRES ı Feni pap balnn No. 7.. LINE LTD umwnl deniz acentahtı Ltd. mUracut 
TELEFON ı 3304 RAGNA GORTHON vapuru birinci edilmesi rica olunur. 

o....Jı S.nk•• ittiı-Hnde) tepi-• niba7etiade beklenilmekte olup TELEFON : 3111 - 4072 
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lngiliz bahriye nazırının istifası 
Lon.drada son derece hayret ve al&ka uyandırmıştı 

.A vaoi kamB~fjSiıİda B~ Çem
berlayn izahat verecek 

Muhtelif partilerin şelleri, Eden 
alacaklardır ve Loit Corc •• soz 

Lond.ra 1 (ö.R) - Başvekil Sir Nevil 
Çemberlayn Pazartesi günil avam kama
rasına Munih koorleransı hakkında iza-

---:Jj_';lf-- nin b~langıcıd1r. Bu sayede Avrupa 

i•~:< tekrar sulha kovuşacaktır.> 
hava nazırı Kingsley Vood, Milli müdafaa nezaretleri nazırı Tonıas lnskıp ve Harbiye nazırı Hor Beli 

hat verecektir. Diğer tarafdan başvekil 

1 

·· 
Jngi.liz - Alman deklarasyonu hakkında 
da meclise izahatta ibulunacaktır. Bu 
münasebetle açılacak münakaşada işçi 

muhalefet partisi reisi B. Atli ve liberal 
muhalefet parti.51 reisi B. Arşibald Sink
ler söz alacaklardır. Diğer hatipler ara
sında B. Vinston Çurçil, eski hariciye 
nazırı B. Antoni Eden ve eski başvekil 
B. Loyd Corcun söz almaları muhtemel

~ :J Çemberlayn bu beyanatından sonra 
~ .. s 1 otomobiline binmiş ve doğruca kralın 1 

~ 1 kendisini beklemekte olduğu saraya git
miştir. Fransız Başvekili.Dalady 

dir. 
B. ve Bayan Nevil Çemberlayn hafta 

10nunu Çe.kers §atosunda geçirmek üze
re saat 14,10 da Dovn.ing Street 10 nu
maradan hare.ket etmişlerdir. Başvekil 
Lond.raya geldiği sırada olduğu gibi halk 
tarafından ıiddetle alkışlanmıştır. 

Londra 1 (ö.R) - Son derece hayret 
ve alAka uyandıran bir haber öğleden 
soma Londrada UAn edilmiştir. Bu haber 
bahriye nazın ( Amirallık baş Lordu ) 
Sir Def Kuperin istifasıdır. Amirallık 

baş Lordu bu istilayı başvekile gönder
diği aşağıdakl mebıi yazılı mektupla bil
~tir. 

c Aziz ~vekilim, büyük zaferinizin 
ıu Anında umumt sevinç akordunu bo
::ı.an bir ses çıkarmak iztırarmda kaldı
ğım için aon derece muztaribim. Sizin 
bildiğiniz ve avam kamarasında müna
ıip zamanda izah niyetinde olduğum se
beplerle hükümetin §imdiye kadar takip 
ettiği ve hiç şüphesiz devam etmek iste
diği haricl siyasetten çok sakınıyorum. 
Bunu samiınt olarak böyle telakki etti
ğim için şeref ve doğruluk kabineden 
Jstifa.m.ı bana emrediyor. Çok derin bir 
teessürle bu suretle hareket ediyorum. 
Zira biitlln vazifelerim arasında en çok 
ıevdiğim ve iftilıar]a deruhte ettiğim 

bu vazifede bana dalına gösterdiğiniz 
emniyetin ve ibzal ettiğiniz dostluğun 

minnettarıyım. Çok samimi duygularım
la. 

Du.f Kuper 
Başvekil Sir Nevil Çemberlayn şu ce

vabı vermiştir: 

Azizim baş Lorda, vazifenizden istifa
nızı bildirir mektubu derin teessürle al
dım. Hükümetin harlct siyasetini hatalı 
telakki etmekte tamaınile samimi oldu
ğunuzu bilirim. Bu vaziyette kabine aza
sı kalmanızın muvafık olanuyacağım 
ben de takdJr ederim. Mektubunuzu 
kralın tasvibine arzetmezden evvel geç
mi§ mesainizden dolayı samimi te§ekkür
lerimi arzeder ve siyasi görüş farkının 
~ahsi münasebetlerimize tesir edemiye
ceği kanaatini teyit eylerim. Samimi 
duygularımla. 

Nevil Çemberlayn 
Lond.ra 1 (ö.R) - Ingiliz başvekili 

en coşkun bir sevgi ile karşılanmıştır. 
B. Çemberlayn taYY.areden saat 17,40 da 
indi. Bir fın tevakkuf ederek tebessüm 
etti. Halkın sürekli alkışları gökJere yük
seli.yordu. 

Başvekil karaya ayak basar basmaz 
Lord Kleringtonun elinden Sa Majeste 
ıkral VI Corc'un bir telgrafını aldı. Baş 
vekil kralın mektubuna vukuI peyda et
tikten sonra Lord Halifaksa doğru i1cr
Jedj ve muhaobeLkfir bir şekilde el sı

k1ştılar. 

Ahali mendiUerini ve şapkalarını sal
hyarak alkışlarına devam ediyordu. Baş 
vekil kabine arkadaşlarının, ekser sefir
lerin ve muhtelif şahsiyetlerin tebrik ve 
takdirlerini dinledi. Fakat mikrofon ken
disini bekliyordu. Verilen bir işaret lize
rine h alk sustu ve B: Çemberlayn in.ık
rofon önünde şu sözleri söyledi : 

c- Size iki şey söylemek isterim. 
Birincisi şudur: Bütün bu endişe ve 
halecan devresinde hesapsız mektuplar 
aldım. Bir çok mektuplar da kanma 
gönderilmiştir. Bunlar müzaharet, tas

vip, ve minnettarlık mektuplarıdır. Bun· 
Jarın bana ne kadar cesaret verdiğini 

söylemekten acizim. lngiliz milletine bü
tiin yaptığı şeylerden dolayı teşekkür 

etmek isterim. 

Yarın kamarada izahat verecek olan 
B. Çemberlayn 

Muhalefet partisi liderlerinden B. Attlee 

2 inci nokta da şudur: Fikrimce Çe
koslovak meselesinin böylece tesviye 
edilmesi daha geniş bir umumi tesviye-

Paris, l (AA) - Övr gazetesi kadın 

1 

okuyucularım kocasının sulh uğrunda 
yaptığı hizmetten dolayı madam Çem

I berl~yna bir hatıra göndermeğe davet 
etmektedir. 

Bu gazete açtığı iane listesinin başına 
25 bin frankla evvela kendisini kaydet
mektedir. 

Sofya, 1 (AA) - Bir çok Bulgar ri
cali ve bilhaua bütün eski başvekiller 
akşam Daladiye, Çemberlayn, Hitler ve 
Mussoliniye telgraflar çekerek sulhu kur
tardıklarından dolayı kendilerini tebrik 
etmişlerdir. 

Londra, 1 (AA) - 29 eylu)de sa· 
lahiyettar Jngiliz mahfillerine atfen İn

giliz ajansları tarafından neşredilmiş 

olan beyannamenin sıhhati hakkında ec
nebi matbuatının bazı organları tarafın
dan şüphe izhar edilmektedir. 

f Pöti Pariziyen gazetesi tarafından 

1 neşredilrnit olan bu beyannamede bil
hassa Çekoslovakya Almanya tarafın

dan bir taarruza uğradığı takdirde 
Fransanın derhal kendisine yardım ede
ceği ve İngiltere ile Sovyetler birliğinin 
Fransa ile birlikte hareket edecekleri 
kaydedilmekte idi. 

Ecnebi matbuatının bazı organları ta
rafından izhar edilen şüphelerin esasla
rı hakkında bugün bir suale maruz ka
lan (Vhitehall) makamları beyanname
yi teyit ve bunu teyit etmek zaruretinde 
kaldıklarından dolayı hayret izhar et-
mişlerdir. 

Salı günü Parlamentoda Münib 
anlaşması hakkında izahat verece 
Paris, 1 (ö.R) - Fransız hük.ümeti 

önümüzdeki salı günü Fransız parlamen
tosuna beynelmilel vaziyet hakkında bir 
tebliğ yapacak ve Münih anlaımasiyle 
neticelenen dört baıvekil konferansı 

hakkında izahat verecektir. 

Hükümetin beyannamesi mebusan 
meclisinde başvekil B. Daladiye ve 
ayan meclisinde başvekil muavini bay 
Kamil Şotan tarafından okunacaktır .. 

Mebusan meclisinde bu mesele hakkın
da bir münakaşa açılması muhtemeldir. 
Hükümet parlamentonun emrine amade 
olduğunu bildirmiştir. Hük.ümetin muva-

fakatiyle derhal münakaşasına karar ve
rilecek olan istizah takrirleri bu müza-
kerattn vesilesi olacaktır. Münakaşanın 

tek bir celsede neticelenmemesi muhte-
meldir. Zira bazı mebus1arın fikrince 

muvakkat kredilerle karşılanmış olan . . . . 
f kal

Ad k t db" 
1 

. Fransız Ba.şvekilı B. Daladıye Harıciye nazırı B. B011ne ve Mare§al 
ev a e as er te ır ere aıt §U mas- G z· z b. da • ame ın e ır ara 

rafların bu fevkalade içtima devresinde 1 
bütçeye ilhakı mümkündür. Her halde Baıvekil ve Milli Müdafaa nazırı bu Paris, 1 (ö.R) - Başvekil B. D 
bu devrenin müddeti bir haftayı geçmi- anda, silah altındaki ihtiyatların terhisi diye dün akşam riyaset ettiği ka 
yecektir. için alınacak tedbirleri tetkik etmekte- meclisine Münihte dört başvekil an 

dir. Bu terhisin yavaş yavaş ve beynel- ması hakkında izahat vermiştir.. B 

Münib konferansı kararları 
milel vaziyetteki salahın gerçekleşmesi1e müteakip saat 17.45 te El.ize sarayı 

mütenasiben yapılmasına karar veril
miftir. Seferber edilenlerden yaılı olan

lann veya aile yükil fazla olanların hu
susi vaziyeti göz önünde tutulacaktır .. 

Diğer taraftan seferberlik dolayısiy]e 
vazıyet edilmiş olan bütün malzemenin 

bilhassa otomobil, kamyon ve hayvan
ların sahiplerine iadesine karar veril· 

nazırlar konseyi reisicümhur B. Le 
nün riyaseti altında toplanmıştır. 

sey saat 19. l O a kadar devam etmi 

Ve elde edilen muvaffakıyet hakkın
da dünya gazeteleri ne yazıyorlar? 

Hitler askeri te~i§de 

miştir. Bu akşa·ma kadar bunun eşkali 

tayin edilecektir. 

Hükümet gelecek salı günü parla 
toyu İçtimaa davet etmeğe karar 
miştir. Sabahleyin aaat dokuzda ka 
konseyi ve saat on birde de nazı 
konseyi toplanacaktır. Eski muhari 
rin talebiyle başvekil bay Daladiye 
akşam Meçhul asker mezarı üzerin 
alevi canlandıracaktır. 

Hitlerin Berline dönüş·· 
bir zafer alayı oldu 

Berlin, 1 ( ö.R) - Şansölye Hitlerin Berline dönüşü tam bir zafe 
alayı şeklini almış ve Führer halkın delice alk.ışlariyle her tarafta kar 
şılanmıştır. Anhalt istasyonundan şansölyenin dairesine kadar alkış 
lar bir an bile kesilmemiştir. Şansölye Hitler, B. Haynlayn ve mare 
şal Göringle birlikte şansölyelik binasının balkonuna çıkarak h 
aelamlamı§tır. Bütün ağızlardan cTeşekkür ederiz Füıirerl, sesler 
yükseliyordu. 

Ber1in, 1 (Ö.R) - General Franko B. Hitlere bir telgraf göndere 
rek Südet meselesinde kazandığı zaferi tebrik etmiş ve Nasyonalis 
İspanyanın sempatisiyle kendi hayraniık hislerini bildirmiştir. 

Japon başvekili Prens Konoy da Südet meselesinin halli dolayısiy 
le B. Hitlere bir tebrik telgrafı göndermiştir. Japon hükümeti diğe 
taraftan Londra ve Paris sefirlerini de bu meselenin halli dolayısiy] 
1ngiliz ve Fransız hükümet1erini tebrike memur etmiştir. 

Berlin, 1 (Ö.R) - Alman hükümeti bir buçuk milyar marklık bir 
dahili istikraz akdine karar vermiştir. Bu istikraz yeni ilhak edilecek 
araziye ait meselelerin halline tahsis edilecektir. 

cesinden umumi bir yatışma hissi ile ma
lfunat alınmıştır. Şimdi yeni şartları 
Prag hükümetine kabul ettirmek Hizım-

Berlin 30 (A.A) - Munih görüşmeleri I dığını gösterecek mahiyettedir. Almanı' büyük dostu B. Benito Mussoliniyi bil
hakkındaki son tebliğ çok geç vakit neş- milleti şu anda şefi Hitlere karşı bütün hassa selfunlarız. 
redilıniş olduğundan sabah gazetel~rinin ! kalbile minnettarlık beslemektedir. Hit-1 Almanya bundan ~ka Macaristanla dır. Munih konferansı umumi harbin so
ilk tabıları bu hususta tefsiratı ihtiva et- ler ve Duçe tarafından bu kadar muvaf- Lehistanın da derpiş edilen üç ay zar- nundan beri en mühim konferanstır. Bu 
memektedir. Yalnız diğer gazetelerden fakıyetle sevk ve idare edilen politika fında akalliyet meselesinde haklı bir tar- dörtler konseyinin yalnız Çek meselesi
biraz daha geç intişar eden Zvolf Uhr yani devlet adamları arasında doğrudan zı halle varmalarını temenni etmekte- ne değil umumi bir Avrupa antantına 
Biat anlaşmasının ehemmiyeti hakkında doğruya temas usulil bir kere daha mu- dir. esas olacağı anlaşılıyor. Dünya barışının 

bir muahede ile kendisinden ayırdığı l 
yonlarca evladı tizerindeki hak.kını i• 
etmiştir. Lehlilerle Macarlar da adai 
bulacaklardır. Alınan isteklerinin zaf 
tamdır. 

bir yazı neşredilebilmiştir. zaffer olagehniştir. Lo~dra 30 (A.A) - Munih tebliğinin kurtarılması isteniyorsa bu antanta vasıl 
Bu gazete ezcümle diyor ki: Fransa namına hareket eden B. Dala- neşrinden sonra Deyli Telgraf gazetesi olmak lazımdır. 
Munihte yalnız fevkalade vahim bir diye ile lngiliz Başvekili B. Çemberlayn ikinci bir tabı çıkarmıştır. Başyazı Mu-

buhrana çare bulunmakla kalınmamış- kıtamızda bir harbin önüne geçmek için nih anlaşmasına tahsis edilmiştir. Gazete Roma 30 (A.A) - Popolo Ditalia ga-
tır. Verilen kararlar ayni zamanda Av- olan hüsnü niyetlerini ispat etmişlerdir. diyor ki: 
ru a barı mm da kat'i surette kurtarıl- Kend· 1 ın Munih müzakerele eti-

Masajero gazetesi yazıyor: 

Munih mülakatı bir kaç saat içit 
üç buçuk milyon Alınanı Çek tedhişi 
tına koyan Versay muahedesinhl 

menfur yaralarından birini silmiştir. 

Londra 30 (AA) - Sir Con SayJ11 
saat 12 de kral tarafından kabul edi1Jl1 


