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8qmuharrlr ve umuınt neşriyat mildürü: 

HAKKI OCAKOcLU , ____ _ 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDETl Türkiye için 

Senelik.... ... .... . 1400 
Altı aylık • . ... ••• .. . . •. • 750 

Hariç ıçm 
Z900 
1650 

ı...: T E L E F O N : 2697 

FlA TI ( 5 ) KURUŞTUR 
~ 

m • r 1 e 
Müstaf.i devlet reisi dün 
gece milletine veda etti 
Prag kabinesi de istif asını verdi 

····~·································································································································· Yeni kabinenin teskiline memur edilen General Sirovi bir "Milli : 
Teceddüt,, kabinesi kurmaya muvaffak oldu ~ 

Başvekil general Sirovi milli müdafaa nezaretini uhde-~ 
lsti/aederekmilletineveddedencümhuT :sinde bulunduruyor. Roma sefiri Ha. nazırlığını kabul etti~ 

,.eişi Dr. Beneş i - YAZISI 3 ONCO SAHiFEDE - i ....................................................................................................................................... 

Mareşal lstanbulda 
hararetle karşılandı 

Istanbul 5 (Telgral)-Marqal Fevzi Çakmak 
sabahleyin husud vagonla Ankaradaıı ıeldi. u
tanbul valiai ve komutanı tarafından istikbal 
olundu. Sayın Marqal §ehrimizde bir kaç gün 

kalacaktır. -' 

YENi ASIR Matbaumda buılmqbr 

Dünya siyaai buhranına sahne olan Prcıgdan bir görünii§ 

Sinemalar 
-----<>--

Eğlence değil, 
İfkence yeri 
haline 
gelmektedir 

HÜKÜMETİN iÇ.iŞ MESAİSİ 

Bu sene üç numaralı pli
nın tatbikine geçiliyor 

Çok elim bir . kaza oldu 

Nazilli katarı bir kamyon 
parçaladı, yoldan çıktı 

Dün Istanbulda parlak 
bir merasimle karşılandı 

Şolör • 
trenın altında parçalandı 

Barışı 
Garanti edemem 

o 
Amerika Cumhurrelsl 

•on tavizin aul mlaal ol· 
maaından kor•tuıunu 

gazetecllera beyanahn
da aöyledl 

Verilen. notada 
Macaristan iki hudut 
şehrinin işgalini istedi 
Çekoslovak ordusunda hizmet gö
ren Macarların da terhisi istendi 

NCO SAHiFEDE -
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YÜKSEK KALiTELi BiR iŞ ADAMI 

Dr. Be 
Şehrin çalışan kalbine hayat doktrini 

• • • veren reısımız 
ı··· ·· ·········· ··~~~~~·~~~~···· ······· ······~ 
. . 
İDolaplıkuyu sandığının baJ 
şında yetmişlik bir ihtiyar 
sordu: 

- Evladım, rey pusulasında 
onun adını seçemedim, var mz? 

R ey sandığından çıkan bir 
pusula: 

Dr· Behcet·Uz , .. reis olmak , 
şartiyle bu kimseleri belediye 
azalığına seçerim· 

Başka seçicinın sözleri: 
- Yine seni reis yapıyorum, 

.fakat bizim sokaktaki hava gazı 
i fenerini tamir ettir.· 
• 

nasıl çalışır? 

l .. ,,,,,.~!?P.~!:~~t: . .!.~J?.~!!.: .. ~!!.~.~.~ .. ~!JR.'!~ ........ ~ Tekrar Reis olan Dr. Behçet U:: 
Belediye seçiminin yapıldığı Pazar 1 mak ve b'Jlmak mümkündür. Dr. Behçd j yardım için reisin odasına gelirler. Bir 

gecesi, intihap heyeti huzurunda reylerin Uz, bundan yedi yıl önce lzmir belediye- alay tatlı sözle, yalvarmalar ve ağlama
tamifl sırumda matbu bir rey pualflsl sinin hqına geldiği zamanki günleri hep !arla rei!İ kendi tabirlerince cYumuşat-
Uzerine titrek bir el yazmyla §U kelime• hatırlıyoruz. mıya~ çnlıJırlar. 
}erin yazıldığı nazarı dikkatini celbet· iki milyonluk bir banka borcu, maa· İzmir gibi bir şehirde, belediyenin büt-
ti: şını almak hususunda ikinci ayın sonunu ;esini tamamen yardım işlerine tahsis 

cPartiınizin namzetlerini gönülden ka· bekliyen ve maaş için idareyle çekişen ~tmek icap etse, bu para yardım faslına 
bul ederim. Cöz bebeğimiz Dr. Behçet memurlar, muntazam çalışml\k zevkin· kafi gelmez. Çünkü müracaatler o kadar 

Uz reis olmak ıartiyle bu kimseleri hele- den mahrum olan belediye servisleri lz- 1-esir ve yekünludur. 
diye azalığına seçer, en büyüğümüz Ata- mir için hiç te müsamaha ile knrşılnnacnk REISiN DOŞONCELERI 

~ ŞEHiR -HABERLERi ~ 
ölümlü 

Bir kaza oldu 
Evvelki gün Tirenin Mahmutlar kö· 

yünde, köy telefon odasında ölümlü bir 
kaza olmuvtur. Muıtafa oğlu RamlAh 
Suna köyUn tel fon oda•ında elinde 'bu
lunan eski bir klrada~ tabancasını kur
calark ft attt aldırmıı. çıkan kurşun orll• 
da bulunan 17 yaşlarında Mustafa Tunç
ere isabet ederek derhal ölmesine eebep 

Milli bankalaı ımızdan biri 

Almanyaya yapılan 
ihracat dökümanlarına 

dün avans vermen.iştir 
olmuştur. Suçlu yhkalanmıştır. Hakkında , Diin ihracat tacirleri arasında endişe sıkıntı doğurmasına ve bunun neticesi 
takibat yapılmaktadır. uyandıran yeni bir vaziyet hAdis olmuş- olarak da ihracat maddelerimizin fiatlt" 

B· Hulusi Gür 
Kuşadası ve Selçukta jandarma te,ki· 

!atını teftiş eden vilayet jandarma komu-
tanı B. l fulusi Cür avdet etmiştir. 

Muallim tayinleri 
Ertik öğretmen okulu mezunlarından 

Bn. Mualla Diner Manisa kız enstitüsü 
moda stajyerliğine. Gazi terbiye Enstitü· 
sii mezunlanndan Bn. Tevhide Buca orta 
okulu tniiyc yardımcı öğretmenliğine, B. 
Cnhit Tanyol Karata~ orta okulu Türkçe 
öğretmenliğine tayin edilmişlerdir. 

Koli postalların itha
linde kolaylık 

Yabancı memleketlerden gelecek ve 

1 
beddleri klering yoliyle ödenecek koli
postallarm ithalini kolaylaştırmak maksa
diyle Cümh~riyet merkez bankası bulun· 
mıyıın yerlerde ziraat ve iş bankalarına 
yabrılan paket bedelleri mukabilinde bq 
bankalar tArafından imrarı müsaadeleri 
verilecek ve bu müsaadename ile paket
ler sahiplerine verilecektir. Bu husu!lta 
~iimrüğc bir tamim gelmi§tir. 

Bes firmanın ruhsat .. .. 
nameleri alındı 

1020, 1122, 722, 704 ve 665 sayılı 

tur. Milli bankalarımızdan biri Almanya- rinin düşmesi ihtimaline muhakkak na· 
ya yapılan ihracat dökümanları muka- zarile bakılmaktadır. 
bilinde avans tediyatı muamelesini dur- Bundan başka ihracat tacirleri Avrı.J· 
durmuştur. Gerçi bir, iki banka bu mu· pa umumi vaziyetinde hasıl olan salih8 

meleye devam eteınekte ise de ihracatın rağmen hala harp sigortasının devam et· 
hararetle devam ettiği bugünlerde ihti- tlrilmesindcn de şikayet etmektedir. Si· 
yacı karşılayabileceği şüpheli görülmek- gorta primlerinin ihraeat maddeletlmiıiıı 
tedir. satl§ fiatlcri üzerindeki tesirleri nazarı 
Eğer ihrncat tacirlerine ihtiyaçlan hu- dikkate alınırsa bu meselenin de müstU" 

lunan di)küman mukabili avanslar temin celen halline ihtiyaç bulunduğu ~c;ikir· 
olunmazsa bu vaziyetin piyasada bir dır. 

Çok elim bir kaza oldu 
" 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE metinde maı'§nndiz trenini gördüğü ha~ 
tirccekti. de, delice bir düşünceye kapılmaktaJ! 

222 numaralı kamyonun hakiki şoförü kendini alamıyor. Aklınca şöyle bir bc
olan Ahmet oğlu Cem.al bir alç§a.ın evvel ı sap yapıyor: 
hastalandığı için makineyi ehliyetnamesi Trenin bir kaplumbağa gibi hattı ka· 
bulunmıyan '°för muavini Ahmede tcs- payarak geçmesini beklemektense, bctl 
liın etmiştir. Cemal makineyi teslim et- hızla onu geçer, haltın öte tarafını bıJ· 

tiği sırada: lurum. 
- Diklcat Ahmet, demiştir. Sakın bir Hesap fena değil amma, münasebet· 

çılgırilık yapayım deme.. Hem yakayı sizdi. Şoför muavini, eline geçen şoför· 
ele verir, hem de altından çıkamıyaca- lUk fırsatını böyle bir kahramanlıkla(!) 
ğın bir işle !karşılaşırsın.. yaldızlamak için frenlere kuvvet veri· 

Buna şoför muavininin verdiği cevap yor. Tam hattı geçeceği sırada marş:ın· 
bir «.Başilstilne>dcn ibarettir. diz treniyle karşılaşıyor. 

Ahmet makineyi teslim alınca, çoktan LOKOMOTlFlN ALTINDA 

türke dualar ederim.~ işlerden değildi. Dr. Behçd Uz, ideal bir lzmir şehri 
ruhsatnamclerlc ihracat ticareti yapan 

Dr. Behçet Uz, riyase•,.. (;elince i e vnrııtmak için çok mühim olan tasavvur-* firmalnrın ruhsatnamelerinin geri alındığı 

beri müstakillen idare etmek istediği 

makineye kavtl§maktan mütevellit bir 
sevinçle gidona sarılın~. vitezi her vesi
le ile kullımarak makinenin süratine 
sürat .katml§hr. 

Kamyon, olduğu gibi lokomotifin te
kerlekleri altına geçiyor. 

İçinde şoförü bulunduğu halde yüzler· 
ce metre silrilldeniyor. Faciayı kavrı1aıı 
lokomotif makinisti B. Bekir derhal ınn· 

şöyle başladı: 1arını kuvveden fiile çıkarmak yolunda· 
iktisat vekaletinden alakadarlara bildiril-Dolaplıkuyudaki rey sandığının başı, 

Pazar günü mahıer gı'bi kalabalıkb. Bü
tün bu büyük ve seçkin vatandaı kala
balığına katılmaktan çekinen tek insan, 

bir kö~den olup bitenleri seyreden B. 
Ahmet imıinde yetnıi§lik bir ihtiyardı. 

A) ldnre makanizmasım tanzim.. dır. Önümüzdeki dört sene içinde başa· 
miştir. Bu firmalar bundan böyle ihraB ) Servisleri gençleştirmek ve azami nlac k işler için bir program hazırlan· 

k cat ticaretiyle iştigal etmiyeceklerdir. 

Bu, kmlçullu yolu üzerinde ad bir 
ölüm yolculuıW idi. Her şeyden bihaber 
olan genç kozağaç yoluna ilerleyip du
ruyordu. 

kineyi durdurmak için icap eden tedbir
leri nlınışsn da, kazaya mnni olamam~· 
tır. 

randıman temin etme .. mı tır. Bu i~lerin tahıikkuku her eyden 

C ) Bütçeyi ve bilhassa varidat kısmı· evvel kabarık bir bütçeye dayanır. • 

nı harekete getirmek, Böyle kabank bir bütçeyi yaratmak fsVİçre buğday alıyor 
-------

YEDtNCt KtLOMEI'REDE ÇICLIKLAR ARASINDA 

Elinde bir rey pusluı vardı. miyop 
gözleriyle, kara gözlüğü albndan rey 
puslasını inceden inceye tetkik ediyordu. 
Yanına yanaıtım, benim yerime o ko-

idare makinesinde bozulduk Aşikar· için de varidat kaynaklannı artırmak Yugo!lavya ile lsviçre arasında mÜ· 
him bir buğday anlaşması yapılmıştır. 

Yugoslavya hükümeti ilk bahara kadar 
lsviçreye 2000 vagon buğday ihraç ede· 

nuııtu ve sorduı . 
- Delikanlı, dedi. Bu puslada adını 

seçemedim, o var mı) 

- Kim?-
- Hani fU, bizim belediye reisi dok· 

tor. 

- Var. 
- Nerede) 

dı. Belediye zabıtası eyi işlemiyor ve 
zabıta memurlarına halk arasında bazı 
isnatlarda bulunuluyordu. idarede iktısa
da riayet etmek ve az memurla çok iş 

çıkararak i letmede tasarruf temin et· 
mck icap ediyordu. Memurlar arasında 
ıslahat yapıldı. Servislerin başına genç 
elemanlar ikame olundu. 

Habrlıyonım: 

O zaman denildi iti, bu genç ve mÜp· 
tedi mühendisler, ıehrin iman bahsinde 
nder batarahilirler} 

Cenç §ebir mümessilimiz bütün bu söz 
Hayret, ihtiyar zat bana itimat etmİ· 

yor, reisin adını listede gözleriyle görmek 
istiyordu. Listenin halfrtda reisin adını ve iddialara, en müeuir biT cevap olan 
görünce ferahlandı. Ve puslayı imzalıya- icraatiyle cevap verdi ve o zaman hak
rak sandığa ath. larında dedikodu yapılan genç mühendil

* lk.iç~elikte bakkal B. Salih reyini 
kullanırken orada, onun yanı ba,.nda 
idim. C.H. Partisinin rey pmlıuını eline 
aldı. Duclaklan aruınclan adeta dua eder 
gibi bir kaç kelime mınldandı. Sonra bu 

ler tehrin imarı bah~de oimdi gördü
ğümüz olgunluğu gösterdiler. 

REiS NASIL ÇALlŞJR} 

Belediye reisimiz her gün sabahlan 

yedide kalkar, sekize doğru evinden çı
karak şehirde uzun bir cevelan yapar. 

puslayı rey eandığına atarken etrafında- Muhtelif servislerin çalışmalarını, yukarı 
kilere seslendi: mahallitı. imar sahaauu, otobüs, havaga

- Bu reyi veriyorum ama, bizim vi- zı ve mezbaha i§letmelcrini kontrol eder. 
ran sokaktaki kör havagazı feneri mut- Her belediye zabıta memurunun zama· 
Ja)(a tamir edilmelidir. nında vazife başında bulunup bulunma-

Etraftaltiler bu eözlere gülüştüler ama dığını kontrol eder. 
be.n gi.ilmedim. Çok. isterim ld fzmirin Saat doltuz buçukta belediyedeki va• 
çok muvaffak belediye reisi sayın Dr. zifesl başında bulunur. Belediyede bir 
Behçet Uz bu zatın ıokağını karanlıklar· saat devam eden çalrımalarda, o günkü 
'daa kurtarll&Jl ve havagazı fenerine bir İş tevzii yapdır. Muhtelif ıervialerin ça· 
tutam ı~ık versin. lışmaları kontrol edilir. 

MUVAFFAK BiR REiS Reis bundan sonra inşaat işlerini, la· 
J • • 'd d 1 b-'-- _J _ d aım ve yol faaliyetini gözden geçırır. zmırın ı are a am an wumınaan i- =-

ğer şehirlerimizle mulcayese edilemiye- Muhtelif ziyaretler kabul eder ve ziya· 
ce_k kadar üstün bir phıa vardır. Bu §8· retlerde bulunur. 

hıs ötedenberi fzmiri güzel bir şehir ola· Saat 15 ten on altıya kadar halkın 
rak yüheltmek isteğinde bulunan fzmİr· ve ıehirlilerin müracaatleri makamda 
llleri tatmin etmektedir. kabul edilir. Bu saatte reisin yanma gir-

Çolc değerli ve çalışkan valimiz B. mek epeyce meseledir. Meseli töyle bir 
Fazlı Cülcç nasıl İzmir vilayetinin bllfln· müracaatle karp]qıldığı görülür : 

da kaliteli bir idare elemanı nafiyle - Efendim ben açım. 
muvaffak oluyor ve vilayeti yiilt.eltiyor- Bu müracaate belediyece yardım edi-
aa, belediye reisimiz O r. Behçet Uz da lir. 

aJ"IU mümtaz tehircilik vaaflaruu kulla- - Evde lt~mürüm yok, çocuklanm 
narak lzmiri Egenin en giizel tch ri haline donuyor. 
getirmek huSU9Unda yorulmaz bir faali- Buna 'belediyoee paruaz kömür veri-
yet gösteriyor. lir. 

Yakanda arzedaen küçük miaaller, be- - Ben lzmire ticaret yapmak için 
lediye reisimizin halk J'1imlan içine nud geldim. Y Olda bin linya varan paramı 
ııinniye ve derin bir yer ifgaline muvaf. çaldırdım. Anbd79ya siclecelt param 
fak olduğunu göıtcmıeai bakmımdan yok, beni aönderin. 
mühimdir. Bu adam da memleltetine belediye 

NASIL MUVAFFAK O LUNUR) tah.isati)'le sönderilir. 
Şehircilik hayatında, yüksdc kaliteli Rei•, dilenciliğin sanat ittihımndan 

bir idare elemanının muvaffakıyet sırrını delıtctli ainirlenİ". Belediyenin öyle ge· 
reiain çek mütevazi olan havabnda ara· dikli müıt~rileri var ki, hemen her hafta 

icap ediyor. Belediye bütçesi nasıl ka
barır, denilecektir} 

Umumi ııehir hizmetlerinde tramvay· 
işletmek, elektrik enerjisini idare etmek, 
su şirketini satın almak, garaj santral, 
hal santral. ekmek fabrikası kurmak gibi 
işler vardır. 

Belediye, umumi hizmetleri kendi va· 
sıtalariyle işleterek kazancını belediyeye 
mal etmek isteğindedir. Bütün bu işler, 

kül halinde olmasa bile ayrı ayn ele alı· 
nacak, üzerinde durulacak ve başarıla· 
cnktır. Bel::.: ·;·e. bütün bu işletmeleri eli· 
ne geçirdiği gün, yıllık varidatı iki mil· 
yondan dört miJyona çıkacak ve §ehrin 
yoUan asfalt. kanalizasyonu mükemmel 
olacaktır. 

Üçüncü devrede de riyasete geçmesi 
pek tabii olan Dr. Behçet Uz' un yakın 
senelerde İzmir şehrini, Akdenizin en 
modern bir turist fehri haline getirece
ğine şimdiden inanmamak, şimdiye ka· 
dar başarılan işleri görmemek olur. Biz, 
buna İnanmamak için bir sebep göremi· 
yoruz. 

Bidondan bir kişi 
yaralandı 

fsmetpaıa bulvannda 30 numarala 
dük.lcanda boyacı lımail bir b enzin bido
nuna kanyak yaparken b idon armzın pat· 
lamJf, İsmail ansızın ağır surette yaralan
mıştır. Orada bulunanlardan Nuri de ha· 
fifçe yaralanmıvtır. 

cektir. 

Balkan demiryolla
rında kolaylıklar 

Türkiye· Yugoslavya demiryolları ara
sında, iki memleket ihtiyaçlarına teka· 
hül eden ve bu memleket münasebetle
rine münhasır olmak üzere Bulgaristan 
üzerinden transit geçen bir e§ya tarifesi 
ihdası tekanür etmivtir. Kezalik Türk 

ihracatına mahıuı olmak üzere Yunan, 
Bulgar ve Yugoslav demiryollarından 

transit geçen ve Alman, İtalyan ve Ma· 
car hudutlarına milntehi olan bir transit 
eşya tarifesinin ihdası karar altına alın
mı~tır. 

Polis divanı 
Polis divanı dün öğleden sonra emnl· 

yet müdürlüğünde toplanarak polislere 
ait muameleli evrakı tetkik etmiııtir. 

Ehliyetsiz .,.oför Ahmedin, delice bir Şoför muavininin, makinistin çığlıklD' 
süratlc yola koyulduğu sırnda, sabahın rı kulaklarda akisler yaparken lokornO' 
saat onunda Alsancaktan hareket eden tif ve iki vagon yoldan çıkmış, traversle1 
1350 numara1ı katar Nazilliye gidiyordu. bozulmuş ve hattın yüz metrelik bir kıs
Bu bir mID!andiz treniydi. öndeki va- mı hasara uğramıştır. 
gonlar boştu. Katarın makinlstl de her ADL1YE TAHKtKATI 
şeyden bihaber Kızılçullu yo~unu 

tırmanmıştı. Kaza, en yakın istasyondan derhal SC-
Tren Kızılçulluyu geride bırakmış ve kizincl işletme müfettişliğine bildirilın~ 

koşu yerine doğru ilerlemekte devam ve mahalline teknik memurları gönderi~ 
etmiştir. miştir. Diğer tarafdan da zabıta ve adli· 

Yedinci ikilometredeyiz. Marşandiz ye h.Adiseye el koymuşlardır. 
treni mutemedi işaret düqükleri çalarak Nöbetçi müddei umumi B. Ilhami San' 
ilerlemekte ve civar yollardan çıkması çar Mdise yerinde kcşü yaptırmış ve ka• 
muhtemel nakil vasıtalarına adetA: zanın, şoför muavininin dillitsiziği yil• 

- Dikkat, geliyorum, demektedir. ziinden meydana geldiğini tespit etın~• 
KARŞI KARŞIYA şef dö trenle makinistin ve diğer memur-
TecrUbeslz delikanlı, ko~ yeri istika- ların ifadelerini almıştır. 

Alman nazırı 
Dün lstanbulda parlak 
merasimle karşılandı 
- BA.ŞTARAFI 1 lNCt SAHtFEDE -

Kız orta okulu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• k..a.!1ılannııştır 

~ Gelenler' Gidenler ~ Bir pollı millrezesı selAın resmini yap-

Kestelli cadde.inde, birinci sınıflar• 

mahsuı olmak üzere açılan kız orta ok'1' 

lu direktörlüğüne Karatq orta okulu di• 

rektörü B.Avni Kayral tayin olunmUf' 
tur. 

....... : .................................... m m.isafirler halle tarafından iddetle 
fzmır mebusu B. Mahmut Eaat Bozkurt 

1
:• 1anm lard ' ş 

Anka.raya gİtmittir. Müddeiumumt mu- a lJ lJ ır. 
avinlerinden B. Cevat lstanbula gitmlt- Dr. Funk ve maiyeti Perapalasta bir 
tir. mUddet istirahat ettikten sonra saat 11, 

Maruf Alman gazetecilerinden Chulle 30 da mihmandarlarile birlikte villyete 
Hudvig oehrimize gelmiştir. Tetkikat ya· gelerek vali 'O'stUndağı makamında %iya-
pacaktır. ret etmişlerdir. 

---=:---
Köpek ısırdı 

Cilzelyalıda Arap Hasan dereeinc:I• 

kadayifçi Alinin köpeği, 6 yatında tbr•· 

him isminde bir çocuğu ısırmak sureti)')' 

yaralamıştır. Köpek müşahede altıo" 

alınmııtır. 

Kültür Park Sineması: Kibar halkın sineması olacaktır. 
,, 
" 

" 

" 

" 

" 
" 
,, 
,, 

,, 
DiKKAT: 
Sinemamızın 

,, 
,, 
,, 
,, 

" 
Resmi 

hedefi: 

: Ailevi ve içtimai filim/er gösterecektir· 
: Programlarının mükemmeliyetile tema

yüz edecektir. 
: l•tirahat için aranılan tekmil evsafı haiz 

olacaktır. 
: Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynafı 

olacaktır. 
: Güzellik ve zar af et abidesi olacaktır. 

küşada şimdiden hazırlanınız. 

Güzel filim fiyattır. 
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Sinemalar 
---o--

Cümhurreisi Dr. Benes istila etti Eğlence değil, 
işkence yeri 
haline 
gelmektedir Müstafi devlet reisi dün 

gece milletine veda etti - BAŞT ARAFI 1 ıNCt SAHiFEDE -

Geçen pazar günü bir sinemada 
yüzlerce insan ayakta sinemayı sey
rediyorlardı. 

Ayakta sinema seyretmek zevk 

P k b• • d • t•f d• değil bence işkencedir. Ayakta du~ rag a 1. nesı e JS l asını ver 1 ranlar yalnız kendi nefislerine izap 
etmekle kalmıyorlar. Daha evvel 

Prag 5 (ö.R) _ ReisicUmhur B. Be- suz nazır da vardır. Kabinede Slovaklar rı azaltılmıştır. gelip yerlerini almış bulunan insan-
.o.eş dün general Sirovi kabinesinin isti- iki nazır tarafından terrıSil edilmektedir. Prag 3 (ö.R) - Reisicüınhur B. Be- ların önüne dikilmek veya omuzla
fasını kabul etmiş ve yeni bir esas da- Yarın fazla olarak bir Slovakya nazm neş bu gün ilk Slrovi kabinesi erkanını rına yaslanmak suretiyle de onların 
hılinde tekrar kabineyi teşkile yine ge- tayin edilecektir. kabul etmiş ve iş birliklerine teşekkür huzur ve istirahatlerini ihlal eyliyor-
neral Siroviyi memur etmiştir. General etmiştir. Reisici.iınhur son hadiselerin l 

Prag 5 (Ö.R) - Uk Sirovi kabinesi 1 b dd ar. 
Sirovi başvekiiletle birlikte milli müda- dün akşamki içtimaında bundan böyle dahili ve harici ~iyasbe'tltd~ e~st~ te e ül- Sinemaya kavga etmek değil, eğ-
faa nezaretini muhafaza etmektedir. leri zaruri kıldıgını 1 ırmış ır. 1 k · · · · l l d l Slovakyada memur tayin ve tebdillerlnin . k~ d . enme ıçın gıtmış o an ar a ses e-
liariciye nezaretine Çekoslovakyanın ikinci Sirovi kabınesi er anı a reısi · · k b" l · l • · ancak Slovakya. nazırının muvafakatile . . . . . rını çı armayıp asa ıyet e ıç erını 
Roma sefiri B. Nalkovski geçmiştir. Da- cümhura takdim edilmı.ş ve reısı cilm- k ·· "ld"kl · l k lı 1 

yapılmasına karar ve~tlr. k ühi yeyere uzu u erıy e a yor ar. 
biliye nezaretine B. Jan Bemi fayin edil- hur Üzerlerine aldıkları ço m m va- N'h t b · t h h · b" k 

ikin · ı s· vi '--'b' · d Mil . . ı aye u vazıye er angı ır a-
rnı .. tir. Adliye ve Maliye nazırları yerle- cı genera ıro Ali ınesı e c - züede muvaffakıyetlennı temenni eyle- t ' • d b" "k f" . l l 
--:i ıı T ddild k bi sı ad ftı- ... t . za ne ıcesın e uyu acıa ara yo 
rinde kalm•c:lardır. Ticaret ve endüstri ece > a ne mı ~ ır. miştir Yeni kabinenin vazifesi devletin k b" h t 

"$ • açaca ır ma zuru yara ıyor. 
nezaretine Bratislava üniversitesi pro- Birinci Sirovl kabinesi memleketin bil- yeni esa~Iar üzerinde .kurulması olacak- U ,. l . . . t. 
f Hin milli kuvvetlerini blrle§tirmiştl. Mil- ~ mumı yer erın nızam ve ın ıza-
esörlerinden B. Kardaş, Şimendüierler tır. B kil 

1 
s· mı, belediye ve zabıtanın umumi ve 

nezaretine general Dailoş, Nafıa ve istih- ll birlik yeni kabinenin de başlıca gayesi Prag 3 (Ö.R) - aşve genera ı- sıkı kontrol altında bulunmak lazım-
ltrnıar nezaretine general Rosari, ziraat kalmaktadır. rovi saat 18 de radyoda reisi cümhur Be- d 

. B B ır. 
nezaretine hububat şirketi mtidUrü tayin Nazırlar arasında ik.1 generalin bulun- neşin istifasını bildirıniştır. · eneş saat Çünkü halkın huzur ve emniye-
tdtlmışlerdlr. Prağ belediye reisi içtimat ması ordu ve milletin ııkı sıkıya bağlı 11 de radyoda söyliyeceği bir nutukla ti onla ra m evdudur. 
basiret nazırı olmu~tur. Blr kaç portfoy- olduklarını gösteriyor. Nazırların mikta- millete veda edecektir. Dünyanın her tarafında sinema-

Alman işgal kuvvetleri 
l~r. halkın huzuru, sıhhati bakımın
dan bir çok takyidata tabidir. 

Seans ortalarında sinema salonla
rına mü~teri kabul edilmez. Bir sine
ma salonunda ne kadar yer varsa o 
kadar bilet satılır ve kapılar kapatı-

P aza rt esi gününe kadar tayin edilen ~;:~··lescf şehrimizde böyle değil-
mıntakaları işgale d d kt• Halkın çok alakalı bulunduğu sie va m e ece ır nemalarda ucuzluğu, emniyet ve hu

zuru temin etmek için bazı tedbirler 
alınmasına ve bunun ehemmiyetle 

Berlln ıs (ö.R) - Umumiyetle iyi ha- memleketi, Çekoslovakyanın Varşova se- rovi, Haric!yeknazırhı ']~imdi RomaCsefi~i takio ve kontrol edilmesine ihtiyaç 
ber alım mahfellerin fikrince dün ve bu firi de Çekoslovakyayı temsil etmekte- olan Frantıse , Da ı ıye nazm ernı, d 
gUn beynelmilel komisyonda Almanların 
10 ilk teşrlne kadar işgal edecekleri ara
l:inln hududunu tayin hususunda bazı 
gUçlUkler çılonış olmasına rağmen bu 
lkşam kat'i bir anlaşma hAsıl olacağı zan 
edihnclttcdlr. 

GUçlUkler, etnoğrafik bakımdan SU
detlerln 1928 seneslndenberi Çekoslovak
Yanın takip etUğl Çekleştlrme siyasetin
den dolayı uğradıkları zararı tamir et
tirmek iddiasında olan Almanların kabul 
ettirmek istedikleri prensipten ileri ge
Uyordu. 

Prag :1 (Ö.R) - Teşen mıntakasmın 

Polonyaya tE!-'liml için teşkil edilen Çe
koslovak - Polonya komisyonu Pragda 
toplanmıştır. Lehlstanın Prag sefiri bu 

r • var ır: 
dir Askeı1 ve mülki mütahassıslar da maliye nazırı Kalfuss, adlıye nazırı Faj- ) 5· b'l tl · d 1 t · - ınema ı e erı ev e vergı 
vardır. Leh kıtaatı bu gün Teşenin işga
lini ikmal etmişlerdir. Moravskavada sü
kunet hüküm sürmektedir. 

nor. ve resimlerinde yapılan tenzilata uy-
Diğer cihetten bildirildiğine göre ya- gun b ir sekilde ucuzlatılmalıdır. 

~ında S~ovaky~ için hususi bir nezaret 2 _ Sinemalarda sandalye ve 

ihdas edıleccktır. ko1tuklar mü terilerin istirahati-
Prag 5 (ÖR) - Alman ahalisile me.s- ni temin edecek şekilde belediyenin 

k!tn olan şimali garbi Lehistanda sükı'.i- Prag 5 (A.A) - Çctcka ajansı tara- nizamı altında tesbit edilmeli, istiap 
net vardır. Fakat .cenubu garbi rnıntaka- fından neşredilen bir tebliğe göre hudut hacmi tayin olunmalıdır. 
sında, Alınanların işgal ettikleri sahalar mıntakasında Alman halkı sükunetini 3 _Ayakta sinema seyri mutlak 
civarında kargaşalıklar olm~ ve Alman muhafaza etmekte ise de silahlı çeteler surette yasak edilmelidir. 

Çe~ftleri mliteaddit taarruzlarda bulun- Bohemyanın cenubi garbisinde Alman 4 S d 1 l ""' - eans esnasın a sa on ara 
mııc:lardır. Çekoslovak jandarmalarının kıtaları tarafından işgal edilen bazı arazi mu" "ter"ı kab l l 1 d S 

-,, 'il u o unmama ı ır. eans 
mUdahalesile sUklinet iade edil~tlr. civarında gayri meşru bir faaliyet gös- hitam bulunca müşteriler tamamen 

Parg 5 (A.A) - Yeni Çekoslovak bil- termektedirler. Bu çeteler Karspeskeli- çıkarılmalı, salonun havası değişti
kUmeti bilhassa aşağıdaki zevattan mü- eskide bazı umumi binaları tahrip etmiş- rilerek, hatta dezenfekte edilerek 
rekkeptir. lerdir. Bir polis müfrezesi asayişin iade- yeni seans müşterileri içeri alınmalı 

Başvekil ve milli müdafaa nazırı G. Si- sine memur edilmiştir. ve yine kapılar kapatılmalıdır. 

Münib konferansı kifi .. 
5 - Kanunun menettiği yaştaki 

çocukların sinemalara girmelerine 
mutlak surette mani olunmalıdır. 

Belki bunlara dair bazı alınmış 
kararlar da vardır. Fakat kontrol
süzlük ve takipsizlik yüzünden tat
bik edilmediği muhakkaktır. Çünkü 
kucakta çocukları sık sık sinemalar
da görmekteyiz. "Avrupa sulhunu korumak 

dünya konferansına lüzum 

• • 
ıçın 

yok,, 
Geçen sene de bu mevzu üzerin

de ısrarla durmuştuk. Zabıta hare
kete gelmiş kanun hükümlerini ye~ 
rine getirmişti. 

Bir Alman g azetesi bu f ikirde bulunuyor : Yeni mevsimde bu noktanın yine 

olmadığını anlayamamışlardır. Münihde 1 na yardım etmekte serbesttir. Fakat Av- tatbik edilmediğini görüyoruz. Ya
bir konferans değil bir mülakat olmuş- rupa bizzat kendi mes'uliyetini müdrik rın her hangi bir facia karşısında §U 

tur. Eğer mülakattan kısa bir zamanda 1 olarak sulhu garanti etmeğe muktedir vey~ bu mesuliyeti arıyacağımı:a, 

Berlin, 4 (A.A) - Berliner Borsen 
Zeitung gazetesi Avrupa sulhunun de
vamlı olarak garantisi için bir dUnya 
konferansının akti hususunda bazı Ame
rikan senatörlerinin yaptıkları teklife 
itiraz ederek diyor ki: 

milsbet neticeler elde edildise bunun se- olduğunu Milnihde isbat etmiştir. bugunden halkın toplu bulundugu 
bebi milletlerinin selahiyetini haiz dört yerlerde zaruri tedbirleri alır ve de-
devlet adamının hlisnü niyet göstermiş Vaşington, 4 (A.A) - İngiltere ile ya- vamlı bir kontrol tesis edersek ya-
olmasıdır. Bir dünya konferansı Münih- pılmakta olan ve bir kaç haftadanberi rın yüreğimiz yanmaz. Bu tavsiyede bulunan Amerikan sena

törleri öyle anlaşılıyor ki Münihde ya
l>ılan toplnntının henüz bir konferans 

de yapılmış olanı ancak berbat eder. Bu- tnkitaa uğrayan ticaret muahedesi mü- Belediyemizden ve zabıtadan hal-
nunla beraber Amerikada di.inya sulhu- zakerelerine tekrar başlanmıştır. kın çok alakalı bulunduğu bu mev

önümüzdeki hafta için
de Splitte toplanacak 
Belgrad, 5 (A.A) - Balkan antantı devletleri deniz komitesi 12 

teşrinicvvelde Splitte toplanacaklardır. Konferans sekiz gün devam 
e.decektir. Murahhaslar konferansı müteakip Yugoslavyanın Adriya
tık sahillerini ziyare t edeceklerdir. 

Belgrad, 5 (A.A) - B. Stoyadinoviç hariciye nezaretindeki oda
sındn Almanyanın Belgrad sefiri B. Fon Herren ile Rumen maslahat
güzarı B. Anjeleskoyu kabul etmiştir. 
t,;z7-Z7.77J.7Z7.7J7J.zJ0'-7ZZT.Z/L/7ZT.ZY.Y.n7..T7.I!l?!Z7.Z/ZL'L'ZZZl'7.L:J!l4itfJ 

LALENiN YENt StNEMA MEVStMlNE BAŞLARKEN 
lLK KUVVETLt PROGRAMI 

1 - Makinalardan Ordular •• A levlerden mitralyözler •• Yıldırım
lardan Elektrikler ölüm yağdıran .• 
YE R A L TI H A K1M 1 

2 - YA K AN B USE L E R 
Tino R ossinin en güzel filmi .• 

3 - PARAMUNT JURNAL 

~~ ~~. stgo~ ~KA ~E1 ~ ~ 

Fransız 
işçileri 

Seferberlik yüzünden 
zararları nın tazmi· 

nini istiyorlar 
Faris, 4 (A.A) - Umumi iş konfede

zuun ehemmiyetle ele alınmasını, 
halkın huzur ve sağlığını temin edi
ci kontrolün tesisini pek haklı ola
rak istiyoruz. 

HAKKI OCAKOöLU 

Prens 
Hariciye nazırı 

arıyor 

rasyonu hükümete mürncaat ederek Tokyo, 5 (A.A) - Başvekil Prens 
umwni seferberlik dolayısiyle işlerinden Konoyenin bir hariciye nazm bulmak 
alınan amelcmin tekrar eski işlerine ia- hususundaki bütün gayretleri akim kal
desini ve seferberlik ytizünden uğradık- miştır. Eslci hariciye nazırlarından Avita 
ları zarar ve ziyanın tazminini hükilmet- ile büyük elçilerden Sigemitsu ve Saito 
ten istemiştir. da kendilerine yapılan teklifleri kabul 

-0-- etmemişlerdir. Bunun sebebi hariciye 

S ' i k b ll nezaretinde te§kil olunan ve Japonyanın 
ıyas a u er harict siyasetinde de mühim bir rol oy-

İstanbul , 5 (Telefonla ) - Hari- nıyacak olan yarı müstakil Çin işleri ko-
ciye vekili B . Tevfik Rüştü Aras, mitesinin faaliyetidir. Binaenaleyh ba§
bugün öğleden sonra makamında vekil hariciyeyi muvakkaten kendisi ida
Sovyet ve lngiliz aefirlerini kabul re etmek mecburiyetinde bulunmakta-

. ir dır. 

~AYFA: 3 
n=at 

Bir şebeke yakalandı 

Viyana yahudilerini 
Istanbula kaçırıyorlardı 

lstanbul. 5 (Telefonla) - Müddeiumumilik makamı, Viyanadaki 
yahudileri Türkiyeye kaçıran bir şebekenin mevcudiyeti üzerinde tah· 
kikata devam etmektedir. 

Şehrimize gelen bazı yahudilerin pasaport vizelerindeki mühürleı 
ve yazıların Viyana baş konsolosumuzun yazısı olmadığı anlaşılmıştır. 

Buraya gelen Yahudilerden bazılan isticvap edilmişlerdir. 
Bunlardan biri pasaportu 2400 marka satın aldığını söylemiştir. 

Vekiller he yeti geç va • 
kite kadar toplandı 

lstanbul, 5 (Telefonla) - Vekiller heyeti bu~ün B. M. Meclisi bi· 
nasında Başvekil B. Celal Bayarın riyasetinde toplanmıştır. içtima 
geç vakite kadar devam etmiştir. 

Türk - Bulgar futbolcuları 
arasında maclar 

' 
İstanbul, 5 (Tele fonla ) - Bulgar futbol federasyonu Türk futbol 

federasyonuna müracaat ederek iki memleket arasında futbol temas· 
ları yapılmasını istemiştir. 

Öğrenildiğine göre, önümüzdeki aylarda ilk karşılaşmalara başla
nacaktır. 

Venedik meydarında lngiliz 
marşı çalınıyor 

Roma, 5 (ö.R) - Venedik meydanında bu sabah «God Sev de 
Kingıı> marşı çalınmıştır. cVolta> konferansı İngiliz mümessilleri 
meçhul asker abidesine çelenk koymağa gitmişlerdi. Delegeler abi
denin merdiven inden çıkarken askeri muzika iki memleketin milli 
marşlarını çalmış ve halk tarafından şiddetle alkışlanmıştır. 

Japonlara tesir etmiyorn1uş 
Tokyo, 5 (A.A) - Hariciye nezareti tarafından bildirildiğine gö· 

re Japonyanın Milletler cemiyeti t;şekkü1leriyle olan bütün alakc<>ı
nın kesilmesi Japonyanın cenup denizi adaların üzerindeki mandası
nı kat'iyyen müteessir edemiyecektir. Çünkü bu adala r J apon idare
sine Milletler Cemiyeti tarafından değil 1919 dn Pariste toplanan beş
ler konferansı ta:r: fın~u vrnlmi tir. 

Pragda Fransa aleyhin-
de nümayiş yapılmıştır 

Moskova, S (A.A) - Pravda gazetesinin Prag muhabiri bildiriyor: 
Prag kulfibünde Fransa aleyhinde büyük bir toplantı yapılmışhr •. 

Bu toplantıya İştirak etmiş olan bir çok büyük rütbeli subaylar, ilim 
adamları ve Pragın yüksek sosyetesine mensup zevat (Ki bunların 
hepsi umumi harpte Fransız kıtalarında h izmet eden eski muharipler· 
dir) yirmi sene miiddetle göğüslerinde taşıdıkları Fransız nişanlarıni 
ve harp madalyalarını ellerine kağıt sepetlerini alarak birer birer içine 
atmışlardır. Eski Prag üniversitesi rektörü Slavik, meşhur Çek gene
rali Medek Fransız reisicümhuruna birer mektup yazarak artık F ran• 
sız nişanlarını taşımıyacaklarını bildirmi!lerdir. 

Sovyet mareşalı Blüher 
Rivayet kabilinden bir habere göre 

Moskovada gözden düşmüştür 
Moskova, 5 ( ö.R) - Uzak Şark Sovyet kuvvetlerinin başkuman• 

danı mareşal Blüherin gözden düştüğü rivayeti bir aydan beri ısrarla 
devam etmektedir. Bu haber şimdiye kadar resmen teyit edilmemişse 
de tekzibe de uğramaması dikkati c1betmektdir. Mareşal Blüherden 
Sovyet gazeteleri son defa olarak 14 eylulde parti konferansı bürosu 
azalığına seçilmesi dolayısiyle bahsetmişlerdi. Fakat birinci ve ikinci 
ordularda parti konferanslarının ilk celseleri açıldığı halde mareşalden 
bahsedilmemesi hayret uyandırmıştır. 

Eğer mareşal Blüherin gözden düştüğü doğru ise, mareşal Toka
çevski ve Y egovdan sonra üçüncü bir Sovyet mareşalı daha meydan· 
dan çekiliyor demektir. Böylece 1935 te tayin edilen beş mareşalden 
yalnız mareşal Voroşilof ve mareşal Budyeni kalmış olacaktır. 

Verilen. notada 
Macaristan iki hudut 
şehrinin işgalini istedi 
Budapeşte 5 (A.A) - 3 ilk teşrinde terhisi. 

Praga tevdi edilen Macar notasında Ma- 3 - Çekoslovakyanın Macarlarla m~· 
car hükümetinin Çek - Macar müzake- kfuı kısımlarında asayişin temini için 
relerinin dostane bir hava içinde cere- müfrezeler teşkil edilerek bunların muh
yan etmesi için Çekoslovak hükilmetine l telit bir kumanda heyetinin emrine ve
aşağıdaki tedbirlerin alınmasını t eklif! rilmesi. 
ettiği Macar telgraf ajansı tarafından bil- 4 - Bir sembol mahiyetinde olmak 
dirilmektedir: üzere huduttaki şehirlerden ikisinin Ma-

l - Bütün Macar siyasi mücrimleri- ~ar kıtaları tarafından işgali. 

nin tahliyesi. Macar hükümeti müzakerelere Koma· 
2 - Çekoslovak hizmet romda 6 ilk teşrinde başlanmasını tekli! 

eden bütün derW 



SAl'FA: 4 YENi ASIR 

ŞEYTAN 
VE KUMPANYASI ...................................... 

Son hafta • 
pıyasa vaziyeti 

.. ~ B'iJyük aşlı ve macera 
- 66 -

romanı-•, 

Xl vi ederiz. 

•• iTiRAF - Zahmet itme doktor .. Çlflkü faf' 

Uzüm muamelesi 
muvakkat te 

hararetli 
olsa istikrar 

• 
ıse de f iatlerde 

yoktur 

- Çok tük.tir di>ndük dokt~r.. Ne du11 .• 
haber~ 

Yoldan ReldiA'f belli olan doktor Han
tl Sübeyran. bir şedonga yan uzanmıt 

Jan L6 He.iyeye dofru yürlid\l. 
Delikanlının ellerini hararetle sıka

rak: 

Hanri Sübeyran şezlongtıl\ kenann" 
Janm yantba,ma "Otm'du. 

- Do~tluğumuz, dedi. o,f e p.rtlat 
~nde tcUis ettl ki, hwnun f>ozulrnall 
ve aarsılması arttk imkansızdır. Bana ta' 

Dıamen ~ •ar lablnhı. 
Şehrimiz: ticaret ve sanayi borsası ta

rafından 110n ekonomi haftamm teşkil 

• den 28-9 ill 4-10-9 36 tarihlerinde ne"
~edilmit olan gilndelik satış listelerinden 

mezkur müddet içinde borsada aatılmı\ 
olan muhtelif eşyanın cina, miktar ve 
h afta zarfındaki asgari v e azami fiatleri 
apğıdakl surette icmal edilmiştir: 

Cinsi Mikdan Haftalık 

çuval az çok 

M. Buğday 7296 4.375 5.625 
M. Arpa 563 3.50 3.6875 

M. Bakla 501 3.925 3.9S 
M. Akdan 300 3.25 3.25 
M . Fasulya 129 9.25 9.25 
M. Nohut 37 6.125 6.25 
M. Susam 44 16.25 16.25 
M. Pamuk (Ba. 2020 34.25 41.00 
M. Pamuk çe. ton 330 3.00 3.00 
M.Palamut ken. 1691 2 \ 0.00 460.00 
M.T. B. içi kilo 13243 105.00 106.00 
> Pirina ya. kil. 20000 16.50 16.50 
M. lncir çuval 169\9 5.00 17.50 
M. Çe. üzüm 52708 6.50 19.00 

Haftalık muamela t yekununu bu ve
kilde topladıktan eonra işbu eşyanın en
vaı üzerinden satış miktan borsa neşri

yabndan iktibasen berveçhi ati kayde 
ve piyasa vaziyetleri hakkında alakadar• 
lanndan edindiğimiz malumatı da ayrıca 
ve ilaveten arzediyoruz: 

BUCDAY: 

Son hafta içinde borsada satıldıSını 

kmalen yukarıya kaydettiğimiz 7298 çu· 
val buğdayın nevi üzerinden miktar ve 
fiatleri ayn ayn apğıda gösterilmiştir: 

Nevi 
Yumuşak maUar 
Sert mallar 

Muhtelit 

Çuval 

2600 
500 
1094 

Sert mallar va. hu. 31 04 
Yekun 7298 

Az çok 
Fiat 

5.00 5.25 
5.625 5.625 

4.875 5.00 
4.375 4.375 

Bundan evvelki hafta içinde borsada 
satılan buğday yekönu 6735 ve geçen 

senenin bu haftasındaki buğday satışının 

mecmuu ise 65 l 5 çuval olduğu o zaman· 
lara ait borsa neşrİyabnın tetkikinden 

anla§ılmıştır. Geçen hafta yumuşak mal
lar 4,625-5,375, sertler 5-5. 125 kuruş

tan satılmış ve mahlut mallar üzerine 
i, yapılmamıştı. 

Bir sene evvelki bu haftanın liatleri 
ise, yumuşaklar 5,875-6, sertler 6-5,75 
ve mahlut mallar da 4,875-6,125 kuruş 
arnsında muamele görmüştü. 

Buğday piyasa51 son hafta içinden ge
çen haftadan daha canlı görünmüş ve 

fiatler bir hafta evvelkine nisbetle l>iraz 

daha kuvvetli görülmüştür. Piyasanın bu 
vaziyete girmesinin amili istekten fazla 
eon hafta lzmire geçen haftaya ni~bctle 
az mal gelmiş olmasından ileri gelmiştir. 

Mevrudat intizama alınıp ta piyasada de
ğişiklik 

0

hasıl etmiyecek miktarda mnl 
gelmezse fıatlerin b iraz daha kuvvetlenip 
ilerlemesi ihtimali kuvvetlidir. 

ARPA: 

Son hafta içinde satılan 563 çuval ar
pa beyaz neviden olup kilosu yukanda 

işaretlediğimiz gibi 3.5-3,6875 kuruş 
arasında satılmıştır. 

Geçen hafta bu neviden l 8 19 çuval 

arpa 3.567-3,6875 kuruş fiatle satılmış 

ve yine bu neviden vadeli olarak 3450 
çuval arpa da 3.60 kuruştan mua mele 
görmü~ü. 

Geçen senenin bu haftasında ise 3. 75-
4,25 kuruş arasında faitlerle !'!atılmış olan 
b eyaz a rpa yek\ınunun 1012 çuvaldan 
ib ret bulunduğu anlaşılmıştır. 

istihlak piyasalarından talep olmama· 
sı yüzünden arpa iş l erimizde şimdilik dur 
gunluğa yakın bir sükUııet vardır. Hafta 
muameldtının dahili istihla k ve kısmen 
spekülasyon için yapıldığı söylenmekte

d ir. Bugünkü fint vaziyetine müstakar 
nazariyle bakılmaktadır. 

BAKLA: 

Hnftn aa~ı olarak yukı:mda gösteri
len 501 çuval b akla hazır ola rak kilosu 

3.925 • 3.95 kuruş arasında satılmıştır. 
G eçen hafta 3.95 kurU§tan 635 çuval 

hazır ve 3.975 kurU§tan 500 çuval va

deli ki cernan 1135 çuval bakla mua· 
melesi olmU§tu. 

Borsanın geçeıı senenin bu haftaaın-
1 1 • ' •• , • ' . . . . . 

-:'llôliollı.!'C ..... "\lllll~U - t 

nın 4. 125 - 4.25 ve 437 çuval vadeli 
baklanın da 4.25 kuruştan satıldaiı mez

kur bulunmaktadır. 
Son hafta içinde balda piyasası geçen 

haftakinden biraz daha sakin geçmiş ve 
teklif edilen fiatlcr de geçen haftakin
den birıız daha noksan görülmüııtür. Bu 

itibarla a,ıığı yukarı İş olmamı1 gibidir .. 
lııtihlik piyasalarında fiatlerin mütenez· 

zil bir halde bulunması balda işlerimi· 
zin ink.ipf etmemesine amil bulunmak· 
tadır. Bugün için pjyasaya durgun naza
r!yle bakılmaktadır. 

AKDARI : 

sonunda bu mikdar 38.5 • 39 kurup ka
dar yük~lmiştfr. Bu hesaba göre piya

sı1da !'lağlam olarak 0.5 santimlik bir le· 
reffü hasıl olmuştur. 

Geçen senenin bu tarihinde ise 
zırlar '40 vadeliler 40.5 • 4 f kuruş 
!ında muamele görmekte idi. 

ha-: 
ara-

Hali hazırda hazır mallar üzerine io 
olmadığından ihracatçı ve yerli tüccar 
kuvvetli muamelelerini alivreler Üterin-
de teksif etmektedir. Yerli mensucat 
fabrikaları son hafta içinde piyasadan 

mal !latın almamışlardır. 
Alakadarların !!Öylediğine nazaren ge

rek ihracat evlerinin ve gerek tüccarın 
alivre mübayaaları ekseriyetle spekülas
yona matuf bulunduğuna göre satışa faz
lı\ mal arzedilmediği takdirde f:atlerin 
biraz d!lha ilerleme~i ihtimalden uzak 
değildir. Piyasa bugün için sağlamdır. 

bahttır. 

lNCtR: 

Borsa tarafından her i'Üll yapılan neı

riyata i:Öre son hafta içind• borsada a

tılan incirlerin i'Ündelik itibariyle mikdar 

- Jan .. dedi. müdfur oldv.k .. .Ha:e
tahğı yendi.it.. 

- Her taraf ta mı~ 
- Evet .• Her tarafta .. Yaptığım tet

kik seyahatinden çok memnunum .. Bul· 
duğwnuz serem sayesinde hastalık ta• 

mamen ortadan kalkmışhr. 

v~ fiatleri ıöyledir : 
Satıı tarihi Mikdar 

28/ 9/ 938 5323 
29/ 9/ 938 3403 
30/ 9 / 938 881 

1/ 10/ 938 777 
2/ 10/ 938 4463 
4/ 10/ 938 2072 

Yekun 16919 

Az 
7.00 
5.00 
6.15 
7.00 
6.50 
6.25 

- Eski hastalar .. 

çok 
16.00 
16.SO 
l 5. 

75 
- Serom onlann da üzerin°de şifalı 

tesirini gösterdi. Onlar da tedricen eyi 

: ~·~~ oluyorlar. Yerlilerin sevinci ve hana kar
t 7· SO şı gôstetdikleri teTtiyi bir IÖrM idilli&. 

· Siz[n yanımda olmanm çok ieterdiAı. 

Beni bir hail.Ur cibi .ı üatünde tuttıılar. 
- Onlann halaskan deiil misiniz) 
- Ent .. Fakat .Wn eııycniı:de .. Si-

ııin büyük feclaklrlılınız MYninde.. Sa 
nasılsınız) Artık alqinb: falan 1olt dc

ail mi> 
Doktor Janın elini aldı. Nabzına bak-

- &lmd&n .,upt.e mi MilJ'oftlöl\ül 1 
- O halde ~i dinleYiNI.. Bir der' 

dini% olduluhun çGkıa.n fatkınca weı-
Size (Jan .. lnna kalbiıht •çm.. Sili lıiU' 
lıiı altında nen •rn bMMı t6yleyin. Ob• 
beraber ta~ Teya beraber ._ıe 

edelim.) deımk için müftasip ~111 
gelmesini beldiyordYlft. 

J an bird n e.7ağa kal\ti. 
- Bende bir 111' oldufumı nerecteıı 

öirendiniz ~ Y oba bunu .iu G.n .rııı 
tıöy)edi) 

- Hayn kitnee sö7lemedi.. Fabl 
ıiz nöbet buhranlannuı: arunida n bit 
çok defalar C;>yle kelimeler tali.f haz etti
niı: ki .. 

Jan .. bit.kiıa biT halde b.finı 6..Urıe 
eimifti. Doktor, elini delikanlının ocflU' 

zuna koydu: 

Son hafta eatL'ı 300 çuvaldır .. Geçen 
hafta satılan akdan ise 587 çuval hesap

la.nmn, ve geçen senenin bu haftasında 
bu madde üzerine iş yapıldığına dair 

borsa neııriyatında mal\ımata tesadüf 
cdilememiııtir. 

Son ve geçen haftaların akdarı fiat

lerinde h iç bir tebeddül yoktur.. Fiatler 
3.25 kuruş üzerinde kuvvetli bir istikrar 

göstermekte ve ufak tefek i~ler de ol
maktadır. 

PAMUK ÇEKIRDECl : 

Pamuk çekirdeği satışlan normal bir 
halde cereyan etmektedir. Hafta ııatışı 

yukarıda i~retlediğimiz gibi 3 30 ton 
olarak hesaplanmış ve kilosu 3 kuruştan 

satılmıştır. Geçen hafta sabşı yine ayni 
mikdarda ise de fiatler 3 - 3.0625 ara· 
ııında dolaşmıştı. 

Yapılan hesaplara göre bu sene inci
rin p:, ;ısaya arzı tarihinden ııon tarihe 
kadar borsada 82 189 çuval muhtelif ln· 
cir satılmıştır. Geçen ıene mahsulünden 

4 / l O / 9 3 7 tarihine kadar borsada satıl
mış olan incir mikdan ise 78480 çuva,1 
olarak hesaplanmalt.ta idi. Son hafta için-

h. 
de borsada yapılmış olan incir rnuame• 

Janı 

- Artık sırrınızı :rainııa kendinize '10 

İçinizde klunayınıZ,. dedi. Karanlık dil• 

t\ifteclere dalma.yuuz. içinizi iaana açmlto 
Mantığın sözünü dinleyiniz. itirafınızı 18' 

dece bir merak için istemiyorum. Siı• 
sıhhat ve hayabnız üzerinde biiyiik bİf 
yenilik yapacak gifayı da vermeğe çalı' 
pcağrm. 

FASULYA: 

129 çuvaldan ibaret bulunan eon ha f
tanın fasulya satışı 9.25 kuruş üzerinden 

cereya n etmiştir. Geçen hafta muhtelif 
pnrti!crde 263 çuval faııulya 8 .5 - 9.25 
kuruıı arasında muamele görmüş ve ge

çen senenin bu haftasına ait borsa liste
sinde 5 4 çuval fasulyanın kilosunun 1 3 

Bir sene evvelki bu hafta İçinde 1 38 
ton pamuk çekirdeğinin 2.90 ile 3 ku

ruş arasında fiatlerle satılmış bulundu· 
ğuna göre bu sene fiatleri daha müterek
ki görülmektedir. 

Piyasada k uvvetli alıcı vardır. 
PALAMllf: 

lelerinin !iat üzerinden yapılmış tasnifa• 
tını borsa bültenlerinden iktibasen hüla
sa ederek aşağıya dercediyoruz : 
incir nevileri Son haf ta fiatleri 

Az. çok 
Muhtelif Süzme mallar l 0.50 l 7.50 
MUhtelif elleme mallar 8.00 11.50 
Muhtelif paçal 6.75 8.50 
Muhtelif naturel 7.00 8.00 
Hurda mallar vadeli 5.00 5.00 

kuruştan satıldığı görülmüştür. Son hafta satışı olarak İcmalen yuka-

Bundan hir hafta evvelki fiat vaziye• 

ti aynen hu şekilde olmakla beraber ıe
çen senenin bu tarihlerindeld incir fiat~ 

leri &§ağıda ipretli seviyede bulunmakta 
idi: Mevııim doloyısiyle piyasamıza hayli rıdn gösterdiğimiz 1691 kental palamu

mikdarda fasulya gelmeğe başlamış ise tun nevi mikdar ve fiatleri borsa bülten
de muamelenin kısmı mühimmi borsa !erinde berveçhi ati toplanmıştır : 

Süzme mallar 
Elleme mallar 

9.50 15.00 
6.50 13.50 

haricinde cereyan etmekte olduğundan Nevi Kental Az çok Paçal mallar 5.50 7.75 
muhtelif nevilcre inkisam eden hu malın Tırnak birinci 440 460.00 460.00 Naturel 5.00 6.00 
piyasa fia ıleri hakkında yaptığımız tah- Tırnaklı birinci 70 360.00 360.00 Hurda mallar 4.50 4.75 
kikatlan iyi ve iri ve pişken malların 13 Kaba tırnaklı 1032 335.00 350.00 Bu rakkamlara göre incirlerin her ne-
15 kuruşa kadar satı1dığı öğrenilmiştir .. Kaba rüfüz 149 210.00 230.00 vinin fiat vaziyetinde bu sene geçen ıe• 
Bugün için fosulyanın h er nevi için piya- Yekun 1691 ne aleyhine olarak az çok bir yükselme 

sada alıcı vardır. Piyasa da sağlamdır. G eçen hafta içinde borııada yapılan farl,ı mevcut olmakla beraber muamele 

NOHUT : palnmut i2leri : noktasından da keyfiyet yine bu ~ekil-

Nohut satışı yuka rıda i,aretlediğimiz 

gibi 3 7 çuvaldan ibaret olup kilosu 

6. 125 - 6.25 kuruş arasında muamele 
görmüştür. Geçen hafta nyni fiatlerle 
muhtelif partilerde 225 çuval nohut aa
ttlmııı ve geçen senenin hu haftasında üç 
yüz yetmiş yedi çuval nohudun 5.4355 
ile 7.5 kuruş arasında satıldığı anlaııl· 
mışbr. 

Nohut işleri bu haf ta geçen haftaya 
nazaran gev§ek olmakla beraber fiat 'Va
ziyetinde hiç bir tebeddül yoktur. Piya
sada kuvvetli bir istikrar mevcuttur. 

SUSAM~ 

Son hnfta içinde borsada kil osu 16.25 
16.75 kuruş arasında fıatlerle 44 çuval 
susam satılmıştır. G eçen hafta 1 6. 5 ku· 
nıştan yalnız 1 7 çuval susam satılmış ve 
geçen ı:enenin bu haftasında satılan 23 
çuvnl susnmın 16 - 16.5 kuruş nrasında 
fiatlcrle muamele gördüğü o zamana ait 
borsa listelerinde ı;örülmüştür. 

Susam piyasasında bir hafta evvclisi

ne nisbetle yazılmağa değer değişiklik 

yoktur. Piyasada kuvvetli stoklar olma
makla beraber esasen geniş mikyacta mal 

istiyen alıcıya da tesadüf edilmemekte· 
dir. 

PAMUK: 

Son haf ta içinde borsaca yapılmış 
yevmi n~iyntın telmihinden anlaşıldığı
na göre borsadn 2020 balya muhtelif 

pamuk satılmıştır. Geçen hafta borsada 
satılmış olan pnmuk mikdan 247'4 bal
ya '\'e geçen yılın bu haf tasındaki satış 

yekunu ise 1 784 balya olarak toplan· 
mıştı. Borsa ne§l'iyabna göre son hafta

nın pamuk satı ları nevi. mikdar ve ırat·~ 
şekli itibariyle a,ağıdaki şekilde cereyan 
etmiştir : 

Tımak 1 ci mal 172 460.00 460.00 dedir. incir muameleleri bu sene mev• 
Kaba birin. rpal 758 325.00 360.00 sim ba§ından beri hararetli devam et· 
Kaba üçüncü 44 320.00 320.00 mekte ve fiatler ayni seviyeyi takip et· 
Yekun 9 7 4 mektedir. Kuvvetli hurda işlerine henilz: 

G eçen senenin bu haf tasında ise bor• baulanmamı' olmakla beraber mahsulün 
sada pnlamut üzerine iş yapıldığı hak· kalite noktasından vaziyeti hurda fiatle
ı..,nda borsa ne§Tiyatında bir kayıt mev• !erinin de elveri§li olacaiı kanaatini ver· 
cut dei;;-ildir. mektedir. Manipülasyon i~lerine ve ihra· 

Bu sene rekoltesinin kemiyet ve key- cata devam edilmektedir. 

fiyet noktalıuından geçen sene rekolte· ÇEKlRDEKStZ OZOM 1 

•İne faikiyetine rağmen istihlak piyasa· Boraa neşriyatının icmali üzerine ıon 
lımnın ha1en kuvvetli taleplerde bulun- hafta İçinde borsad a giindelik itibariyle 
maması muamelatın genişlemesine mani yapılmı, olan üzüm muıımelelerl tarih 
olduğu gibi fiatlerin inki,ahna da hail sırasiyle aşağıda gösterilmektedir ı 
olmaktadır. Satı1 tarihi Mikdar Fiat 
Şu sualarda yapılmakta olan işler he- çuval Az. çok 

men hemen dahili ihtiyaçları karıııla- 28/ 9/ 938 1615 7.00 13.50 
mak için olup muamelenin nisheti ve ar· 29/ 9/ 938 3192 6.2S 16.25 
zeylediğinıiz dahili isteklere kar§l yapıl· 30/ 9/ 938 14346 6.SO 17.SO 
makta bulunmam bir ihracat piyasası te- 1/ 10/ 938 11941 6.50 18.00 
şckkül edememesine Baik telakki edil- 2/ 10/ 938 12776 6.50 18.00 
mcktedir. 4/ 10/ 938 8838 6.25 17.5 

Maamafih hali hazır fıatlere bugün Yekun 52708 
için elverişli gözüyle bakılmaktadır . . Pi· Hafta eatış yekunu ile beraber çekir· 

yasa sağlam ve mÜ9takardır. deksiz üzümlerin bu sene pi)raaaya arzı 
TATLI BADEM lÇt : tarihinden ıon tarihe kadar borsada be· 

Son hafta içinde piyasada tatlı ve acı heri 1 00 kilo itibariyle 30 l 404 çuval 
badem içleri üzerine muamele yapılmış çekirdeksiz üzüm satılmıştır. 
olmasına rağmen bir haftalık borsa neş· Geçen senenin bu tarihine kadar ise 
riyatında yalnız yukarıda işaretli 8atı~a borsada satılmıı olan çekirdeksiz üzüm 
tesadüf edilmiştir. mikdarı beher çuvalı 142 kilo itibariyle 

Geçen hafta da 618 kilo mal 106 ku- 89022 çuval olarak toplandığı anlqıl-
ru, tan ve geçen senenin bu haftasında 
26499 kilo malın 74 - 83 kuru~ arasında 
sa tıldığı anla ılmıştıt'. 

T ntlı ve acı badem piyaslllan istekli 
ve alıcılar hararetlidir. Bu sene mahsulü
nün azlığ ı karşısında gösterilen iştihanın 

fiatl er üzerinde tesiri aşikardır. . Geçen 
sene 80 - 90 kuruşa satılan mallar bu ıe· 
ne 105 - 11 O kurU§a fatekli al ıcı bul· 
makt:ıdır. B:.ı itibarla piyasanın biraz da· 

mıştır. 

Son haftanın 5 2 708 çuval satışına 
mukabil geçen hafta da 52650 çuval ve 

geçen senenin bu haftasında ise 13683 
çuval Üzüm muamelesi olmu1 ise de ge
çen ıenenin bu çuvallannın yukarıda ar
zettiğimiz ıekilde 142 kilo üzerinden he
sap edilmesi iktiza eylemektedir. 

Nevi Sat~ şekli Az çok hn tercffü c~me: i ihtimalleri pek kuv• 

Son hafta içinde üzüm fiatlerind e yine 
<le8ifiklikler olmuş ve haf ta ortalarına 
kadar fintler her gün temevvüçler gÖs· 
tcrmiş ve hafta piyasası bazı numarala· 

tın lehine tereffü ve bazılannın aleyhine 

Oalya vc tl idir. 

Akalıı birinci hazır 73 39.50 40.00 P IRtNA YA CI 

A knla l ci v adeli 1935 38.25 41.00 rvieveim clol-yısiyle yağlar üzerine ıe-
't e rl i hazır 12 34.2S 34.50 ni~ mikyasta muamele yoktur. Son haf· 
Yekun 2020 tn içinde b orsada ısabldığını yukarıda 

Son h afta içinde p amuk fiatle rinde i aretlediğimiz yirmi ton Pirina yağı ge
geçen ha ftaya nisb etle hiraz tereffü kay- çcn sene mahsulü olup ağlebi ihtimal ı;a· 

dedilmi, ve işler biraz daha istekli ol- bun imali için alınmıştır. 

muıtur. • Bugün için müstakar zeytinyağı piy~-
28 9/ 938 de Akala hazır pamuk pi· sası yoktur. Mahsul hakkında gelmekte 

"" ,. ' 

kiralık apartman 
Ceial Bayar Bulvarında Vahit D emir 

Kan npartmanımn 5 odalı birinci k:ıtı 

ile 7 odalı ilçüncü katı kir.ılıktır. Asri 
konforu havi bu iki daireyi gezmek isti
yenlerin ayni apartman odacısına müra-

1-4 s 4 

- Artık hiç bir şe:Yim kalmadı .. <Ie
idiniz .izi bırak.ıp gideT mi idim. Fwt 
di. 

- Bilıeniz J an.. Seyahatim esnasın
da hep eirl dü~n'düm. Sizin sıhhıı.tinizi 

düşünürken hep endişe içinde idim. 

- Falcat doktorum, ben tehlikeyi at
latmı,tım. 

- Doiru .. Esasen tehlikede bulunsa 
nedense belki hutalık ni.ibe~tir kor
kusu içinde idim. Zavallı hastalara her 

iğne yapııta kanlarına sizin hayatınızdan 
bir tifa veriyormuşum gibi IWaindc idim. 
Feda kar lığınız: ve hastalıkla olan müca-
dele ve mukavemet kuvvetiniz beni hay
ran bıraktı. 

Gua te cüler yüzle ili.ve etti: 

- Ama.. ilk önce ikimizi de adama
kıllı korkutmU§tu. Bereket versin kork
tuğumuz başımıza ıelmedi. 

Jan Lö Helye dii§ünceli bir halde ba
tını ealladı ı 

- Zavallı hayatımla ikiniz de lüzum
ıuz: yere menul oldunuz. Ben bu ihti· 
mama ve bu ali.kaya ... layık değilim .• 

Doktor, hayret içinde evveli Janın 

sonra da Cilsun yüzlerine baktı. 

- Az.izim Jan .• dedi. Sizde manevi 
bir hastalık var. Bir inkisar veya ıukutu 
hayal belki.. Merak etme .• Onu da teda-

tedenni göıtermek IUl'etiyle kapan.ıtUf· 

br. 

MUhtelif tarihlere ait piyasa temev· 
vüçlerfn( borsa ne;ıriyatından iktibasen, 
aşaaıya kaydediyoruz ı 

No. 28/ 9/938 29/ 9/ 938 
7 875 9.00 

Heyhat Hanri •• Bu şifa ebediyen berı• 
den uzak kalacak. . Bununla beraber ..... 

dam ki öğrenmek istiyorsun.. Anfat11• 
yım .. 

J an hala tereddüt eder gibi sustu. 
Derin bir göğüs geçirdi. 

Ve sonra, büyük bir gayret sarfe<li
yormuı gıôi 11c>rdu: 

- H nri.. Hastalık buhnmi içinCl6 

sarfettiğim kelimeler •. Nelerdi} 
- Janl •• 
- Görüy orsun ya .. O kelimeleri tek' 

rarlamağn cesaret bile cdemiyonurt" 
Halbuki onlar hep benim kafamın iç.in' 

de her an beynimi tokmaklryorlar nere' 
ye gitsem •• Ne yapsam •• Hep hep 1>ıan• 

musallat oluyorlar. Ve ben onların tesiri 

altında da.ima kendi kendime rnınldaot' 
yorum : Ben.. bir katilim .. 

Gua haykırdı: 

- Hayır mösyö Jan .• Bu doğru değtl• 
dir .. Ben her vakıt söyledi,iim.i yine tek' 

rar ediyorum •• Siz bir telkin altmduınıJ. 
Sizi hipnotize etmişler!. 

-BtTMEDI-

No. Fiat 
7 14.25 
8 15.00 
9 15.75 

lO l 7.00 
11 20.25 
12 22.25 

8 9.00 9.50 Yani üzüm fiatlerinin buaünkil 11efİ' 
9 9. 5 O 9. 7 5 yesi geçen 9enenin bu tarih.ine nazar.ıl 

10 10.75 11.00 yedi numara 4.75, sekiz 5.25, dok~ 
l 1 l 5.50 15.50 5.5, on 5.25, on bir 4 kurut düşldinl~ 
No. 30/ 9 / 936 1/10/ 938 3/ 10/ 38 a::zetmektedir. 

7 9.50 9.50 9.50 Üzüm rnuameleleıi hararetli denebill' 

8 9.75 10.00 9.75 cek bir ıekilde devam etmekte olmakl• 
9 10.25 10.50 10.25 beraber fiat vaziyetinde muvakkat dııJıl 

1 O 1 1.50 12.25 l J. 75 olsa iatikrar yoktur. 

il 16. 16.00 16.25 inhisar idaresi ve Ta~ üzüm müb•' 
tıbu fiatler dununda yukarıda görü- yaa etmektedirler. 

len fiatler ise yağmur yemiş ve 5 ve altı UMUMt V AZtYET ı 

numaralı üzümler ve fevkindekiler de 12 Genel bakımdan piyasa vaziyeti ı,ır 
numaralara ait olduğu anlaşılmaktadır. hafta evvelkine nisbetle daha sıcak gli' 

Son yağmurlardan sergilerde ıslanıp rünmüı ve yapılan işlerde göze çarp•' 
kalitesi bozulan mallardan mühim mik- cak kadar fazlalık ve fıat yükseklikle~ 
dan piyasaya arzedilmiftir. Son hafta kaydedllmemiı olmakla beraber nıullrrıe' 
satışlarınıa dörtte birini bu mallann teş· leler daha tatlı cereyan etmiştir. Jstihl~ 
kil ettiği anla~ılmı;ıbr. 19 3 7 senesi te,ri· piyasaları durumlarının inkişaf ve ta'1şj' 
ni evvelinin dördüncü günü boraada ce· zuhu karŞ1aında ihracat eşyamız fiatlerl' 
reyan eden Üzüm fiatlerinin aşağıdaki nin terakki meyilleri göstereceği ümitle' 
§ele.ilde bulunduğu borsa neşriyatında ri vardır. 
görülmüştür. ABDI SOKULLll 
oz:r~./7.J!'"~~wwwzz' aıwıw:aCM'm +a:azt+? J 

Alaiyeli Abdullahta 

Yeni Fiatlar 
Rekabetsiz satışlar . 

Pazarlıksız sah§ kanununun tatbikinden itibaren mağazamız~ 
kumaşların fiatleri rekabet kabul etmiyecek derecede indirilete 
maktu fiat teıbit edilmittir. 

Yeni gelen Dormeuil Fişer, F ayn V ulen yerli ve Avrupa kurıı~· 
rın etiketlerindeki yeni fiatleri mutlaka görmelerini sayın mÜ§terilerti 
me tavsiye ederim. 

Peıtemalcılar Kamıirci •1 
H. ALAtYELt ABDUILAn 

(2902) 

.......................... 



'[ 8 0 R 5 A1 lngiliz ~aşvekili ~~maya 
•m F. So,.JZVM , 17 s• gıdecek mı • 
986 A. Fesçi 8 l 7 k ·~ 
921 Pl\lerson 10 2S l4 50 ltalya görüşmeleri ne mer ezde f 

......................................................................................................................... 797 inhisar ida. 6 .SO 9
5

3
5
75

0 
Londra, 4 (A.A) - Deyll telgraf, dün men 'Romaya gitmesinln e'lzem ve hatta 

735 Alb&)'rak 8 675 1 
615 N. Uııiimcii 5 7S 7 15 Romada İtalya hariciye nazırı Ciano pyanı arzu g~ yazmaktadır. K A G L I Y O S TR O- Dünyayı büyüleyen adam • üe tnglltere bliJQ elçisi Lord Perth ara-

~- 590 Y. t. Tıalit 7 50 12 50 suıda -yapılan kmı1Jl?l1'llftm. mbttde Bunuala b.raber l'talya - bıgiliz mil-
1 4 30 Ş. Riza ha. 9 12 mUhim olduğunu kaydetmekle beraber aasebetlerinin yeni bir yolda inkipf 

309 K. Taner 1 56 t t L- 1 

..... . ............................................................................................................... ,. 
Nakleden: Faik Şemsettin -36 

308 öztürk L. l O :10 13 
278 P. Ktvk l I 16 51 
2 73 jiro ve şü. 11 11 25 meydana çıkınca .. Foya 
266 A. R. Ozümcıli 1 O 1 O rs 
358 L U. Taran 9 11 1 J 
256 M. H. Nazh 9 25 17 25 
2S2 M. Metikçi 10 u 
189 E...af budc 9 9 so 

alAlra.Jar mahafilde Çemuer aynın he- edecdi zannediliyor. 

Fransa kazanmamıştır 
bilakis in/irada düştü Kağliyostronun foyası meydana çıkınca, vaziyeti ber

batlaşh, kapısına icra memurları gelmeğe başladı 
I ._ .:L 1 •.. - • · } 8 b' t"' l" tahl'l "mk" oldu. Kagvliyostro prkta bulunduğu za-ııw - ~ .:ew s•• .-.n- ~çmııhr unu ır ur u ı mu un 

.. lı.,. ellıu ..... ._ ,.ilEle 1.fif ewr-ru değildir. Bu, eenıeriaie izaha kat.il oimı- raeftlanian b.Neclerken Medine Arslan, 

....... Ye &aara loımıl * F.bt d.ha yan itlerinden birisidir. Kaplan, Kurt, Sırtlan gibi korkunç hay

...... 9' a,. .. J + Ba dela evi, Londra bu vak.ada oarlatan için mü· vantann şerrinden kurtulmak için arap· 

...... icll!llMe .!..r anıCLlu .. Bir çok sait bir yer olmamııtır. Londrada umdu- lann yavru bir domuza arsenikli §eyler 

......... le..- ,,. ~. ~r- iu it.der mÜT;İt bulana.da. Gelenle!' bir yedirerek ormana ea1dı1tlarını söylemek 
'-w., dea. B.dar toPlenank hüküme· bç eenericlen ibaretti. Bu.lar arumda ak.tında bulunmuştUT. Vahıi hayvanlar 
te "ili.. edidier. zengin ~ nüfuzlu kinne biç yOktu. Fran- bu zehirli domuzu yemek suretiyie ölür-

ın ş. Re.mi a ıo 
81 Al,-i 12 

• 1 Si Mo.ı1ııGva S (AA) - llaılkctYa ~si ı Enternasy<mal efldn umumiye diler bir 
12 ,..,_~ sual daha .aruyM": 

SOS. Etlin 9 1' 
3 .. Vilıd u 

14 ıs 11•..a.t. tıelliıa 01-. Fnw bfc bir feY Fransanın Sovyetler birliğine ve Frm-t' bı n=• WJAkls Wbwla .... '1ftür. m -~ "8-'d>aa 01- '6a1a1al~ 
t ı K.dri Akyiiit a so 
9 i. T__.. 9 

8 SO Fnma ~ ptwmcla adık k17meti nedir? Fllhakika Fransa kendi 
9 Wr ıalltteflkl w köçflk alantl Qıbet- elledyle Sovyet Rusya ile istişarede bu-

9 Necllli Binılcçi ' ı 
s s. e.,.. 9 

l! llliftlr. :e. atmtm dtter Ud mvu Olan ltramabma Fransıa-. ~paktının 
10 se y ..... ,, ... Rıım-.p ..... fimdiClen bir ırıütemmimi ve mıntakavt şark pak
• O 7S Alıınmpnm pnmda ;,er aJmq buhmu- tının cla en mühim bir unsuru 'O\aıı Fran-Zel... mem.lan. K.ili>-oetııwm :ma- ..dan da gelen ,oktu. Fnnu ve Pan.tn lermiı. Muharrir bunu eline ve kalemine 

1ı1r. ....... IBYet ik.erıımnda büyü bir kendisine bu icada!' ya1cmlıik gö.te!'ell doladı ve zavanı Kailiyostroyu rezil et· 

~ İçinde ltaldller. dost ve mürideri, Manı denizini geçecek ti. 
KAC.UYOSTROLAR ZiNDANDA kadar aadalat göstermediler. Kağtiyostro da boı durmadı. mu'kabe-

28 Abeki ..... 9 75 
968S Ydttıa 

30 l.fOS DWtii ,.... 
3l •09o u .... ı ,..._ 

OZOM RAll.ERt IC._ dö Kajliyoetro. Liriaci giia zm- ltia ea kötiiW,. ~nun tedavi leye çııl~tı. fakat bütün bu münakap-
d.._da aekin bir hayat lliirdi. Ma.um ol· ltadreliai ~ ol.... idi. Artık !ar neticesinde Kağliyoıtronun hakı"ki No. 
dııC-. emia idi. Feliketten lcurtalaaiı· ........._.eyi~. Letti kendi.ine a<İının Balsamo olduğu, mazisini, 'kansa- No. 
ltı da ltunetie ......-cwdu. münıcaat edealeria çoi. öliiyOl'du. nın ahvali meydana çıktı. No. 
k.a~ .la Lir iltiatak geçirdi. ~o Peri.te ~ gibi bir Allah bir insanın foyasını meydana No. 

7 
a 
9 

10 

,.-.. Flllae'Mb )lunihte teslim olan sız - Çekoslovak paktını yu"tml§hr. !rfa.. 
Fn r m l6dlm aıtdt kim imMhilir? lliın olduğu Uzere Almanya ve Polonya 
m.- mfltlıefik olarak b'=Nltr! Biz- bu ınmtahvi şark pa'\dına :girmekten 
zııt Polma.Ja dahi l"rula 1çlD tememile imtina etmişlerdir. Bina'enAleyh bütb 

,: St lr.Q\ı .. uqtur. Şuma..,._ ..._ki 1N sistenden bugün merlyette ancak'" 
lh~ Mt1Jt AttQ!F .. t.lı: llir .Ut- ancak Fransız - Sovyet pÜtı blm~. 

10 St tı.al:I ......... O da ........ O in- Fra.nsanın bu gün yırttığı Fransız - Çe
l Z . 
6 

S ........ ld l'lllf' -·• MitaıMl&a Da1p ile koslonk paktından sonra Fransız • Sov· 

" Ve ....... er de K.ifiyoetro.an bnfi- ...,... loc.. kanaalt ~rordu. Baadan çıkarmasın! derler. No. 
illi dö Robaa jle mhuebette ıüpheli ela Liıril!i dde edem eılit KailiJcıetnw Eoyuı meydana c.;1- ZAHiRE 
llok _. K • 24 V asoa BuidaY 5 ... ta bulamadılar, fakat masumiyetine S. enıLk. l...o..lnıdacA....- kuıyaıD b.ca. yuiyeti -~ ....... ıcıa 

35 
,,.ı K. O 

I..._ ltuar wıre.mediler. edh Wr pzıetıe Vr=eia ._..,., K.ili- ,,. al.ta • len Pft. 9ft selmeie çu • 

• ~ro bir müddet eonra ze.ce- 7Getro ha pzetede MaN .ah .ı.J'ICI ,,. htledıle•. Nilııeyet Kaili7cwtnt Lwlıa S O balya Pamuk 

' o blr anlaşma yapmış ve bu gün de mtl~r yet paktının ne gibi bir kıymeti bhtt 
S ile ~ıştır. mnrad işte Fransanın ol- Husullle ki Fran!ll yırttıil meikth mll

S :~ mamıın neticesi budur. Ve bu olacaktır. ahede ile Çekoslonlcyaya daha Tlyade 
7 

75 
Zaten Hitlerin de (Memı Xampf) kita- ballı idi. Çtinktl bu memlebt faşist ta-

40 bmcla islediii bu delil miydi'? Bir çok am.mma utramqtı. B\ltb m.\itteflk!ed
~ de Bublde Ye aym ltoıridonla 1'u- bwpıca Wır a ' ıitle ........ O. -- Ye lscitued.e ~ bt"I SU- ---::-=---
llıı.J.i•u öin:ndi. s.,..n Loreaza. im- wm Kaili:fOilla• *"h + tidktli llPf- 1e1te ..w.. bir ..-~ bçtı. Yunani~tana giJecelr 
~ pdc çok fe)'ier öğreacliği Ye bir riyet ~ Ye KailQıOllbwwwm banda. ~ Olarak ta l@medi f9a Ye Dıi- yolcuların avdet 
t.it kabiJiyetler göatıerdiii halde. pebz en-el Londnıda yept;ldaaw aewre l.t- ce.l.eatea.W dm nwl p..derdil 
~ ,.~a. tadı. Biitiia inlcldamm nıimea. K.p. EYYda Hollendaya Kitti. Atmanyadan biletleri 
~oetro, :zevcaıiıün de bu korlcunç yoetro 1677 de Lir ..addet Loodrada geçti. Bele Yardı. Oradan de Framaya Atina ticaret mümessilliğinin i§'arına 
~. ve yalcmmda olmasmdan bü- balunduğuna itirafa mecbur hldL ceçmelt iltedi. Fakat düpnanlan onu la- atfen Yunanlstandan dl§ ülkelerin vapur 
~ ÜaıitleTe düttü. MuLariir. KailiYostroya tamam>,.le bal etmed1Jer. Môqö dö Bretö,. ona: biletlerini serbest dövizle tedarik etme-

Kardinal dö Rohan, parlamentoya meilGp edemiyordu. Bunan üurine iti - Fnmmı: topraklerma girdiği gün leri hahlcında Yunan hükümeti tarafın.. 
--.caat ederek muhakemesinin nizami tehzil vadisine döktü. kendüini tevkif ettireceğim 1 haberini dan alınan tedbir üzerine memleketi-
~ltOde yapılmasını istemi~ idi. Bu arzu, Tehzil. bir düşmanı yıkmak için en gönderdi! ınmien Yunanistana giden ve seyahat 
llaıf.rnento taraftndan kabul edildi -w: lı:uv wetli ve en kodmnç bit' silahtrr. Mu- masrafları klirfng yoJile havale edilen 
~rdinat ite biTfilt~ diğe!' müc:rimler de harrir, bu aayede tamamiyfe muvaffak -BiTMEDi- turlstlerimttin bilet tedarikinde m~ki-
~ nüfuzundan a1maTak resmt mah- lAta uğradıkları bUdirllerek bu müşkilatı 
'e ... erilditcr. Hı.la" Jda ltalyanın Paris kaldırmak nttre badema Yunanistana 
~iyorno bu sayede bir de aTUltat gidecek yolcuların Türk vapurlan1e yap-

trl m&saadm aldı. Kağliyostronun F7ansanın Roma malan ve biletlerini TUrldyede TUrk 

t lld~fii mösyö Tiyoriye idi. ,Bu nt. T•en ka•a•ı ol- Hlirleri ::.almalan mvnfık Olaealı bfldj.. 
~~ nudnıt hatrralannı bin- • · M g "~ 
~ e nlisha tdtm ~derelt halka dağıttı. Jı b , k , . • ıJ .. tstanbul - İzmir - Pire hattı açılmış ve 

"•tın.tar da zamanm maruf ,ahsi- U lT lŞl O U Paris 5 (ö.R) -Fransanın yeni Roma yolcu nakliyatına başlanmış olduğundan 
~ett-rine ait lbir c;olc kısımlar vardı. Bun· Dün gece Bilıil istasyonu civarında scfırinin tayini hususunda henüz hiç bir Yunanistana gidecek i~ sahiplerinin ve 

.:- ~üz 1'ayatta idiler -re hiç hiritıi de müessif bir tren kazası olmU§tur. Bu ci- karar verilmemiştir. Italyanın Faris se- turistlerimizin istiyecekleri döviz müsa

btalan tehip etmediler. varda dolaşan ve trene binmek istediği firliğine gelince, en kuvveUi namzed -::= kemafissıwbık kliring yolile 
l<:ağfiyostro bu sayede büyük bir şöh- zannedilen hüviyeti meçhul bir ~hıs olarak şimdi Buenoıs Ayres sefiri olan v e ~e~am .. olunmakla ~raber 

'et hnndı. Adı bütün Paris halkının ağ- karfulaıı gelen Karşıyaka treni altında . • . . bu seyahatlennın Turk vapurlanle yap-
~ idi. Herltea onun büyük bir adam ,_1_ lanarak .. ..mıctı.. B. Guarıba, hancaye müsteşarı B. BaJ- mak üzere biletlerini azimet ve avdet ola-
"~ ~uış, parça can v ... ··~~· 
~olduğuna inandı. Hid.iseye derhal zabıta ve adliye el tiyamini ve eski Vapngton sefiri B . Ho- rak TU~ed~n te~rik edi~esin~ mil-
l<ağliyoıtro, zındanda da huauıJ bir koymuş&ur. Müddeiumum1 muavini B. raçyonun isimleri ileri sürülmektedir. saade edilmesı ve ldiring yohle venlecek 

~e1e gönneie baıladı. Zevc:esiyle I1ham1 ıeoe yansından :80lll'aya .kadar bilt\~urn· mtlsaadelerde bilet bed.elinin 
~dan karftYa olsun görü,cbiliymd•. hidUe yerinde tahkikatla meuuJ olmut- • terw edilmesi muvafık g5rülmüştilr. 

~hayet mah'keme vaziyeti aydmlata- tur Defıneler aranıyor 
tQ MeYltuf Ye ınıçlularcJan möut Re- ~a uğnyan zatın üzerinde c B. Yunanlı avukat Koetantin, maliyece IZMtR ASKERUK ŞUBESi 
bı.~ V-lYet. ha1içenin el yazunnı ve im- Z-eyııelibidin • adına yazılı bir mek- nl h t' .. .. d Bo iki RIY ASETINDEN: 
~1 ınad.m dö Lamot,ın tavsiyai ilze- tup çıkmlf, bir phtt te bunun Burnava- ay . an eye ın onun e movanm K~ hlane~i 1333 doğumlularla el. 

;::- ke!ladi taklit etliiiDi itiraf etti Ye tak. da wılri• B. Ablclıı olduğunu zarz • ,._ele ar.,....W==--r·:.:.:: ha ~ dojlmaluludan bs ae ~ 
)'a_zayı aynen hakimler huzurunda tek· ~ .. · .. ı ml•tir tın ..... ma tlSe " ft ile O lllSa olmn •ere ,.._.lr_,iş t,r IS ... & soy e-·-, • } ..1-.o_ ..il 
)a,zdı. 'Mldbta denm olunmaktadır. .-telf ~ W- allllilü defi- 0 an·~ mufı ınUlle- - Je•"'\ ft 

el ~Clllltro ve eoara Lorenza zmcla• B • l neler ve Yunanldar zamanından kalma yabancı ytı1tsek ehliyetnameyl haiz olan 
"'~....,._,. ır yara ama ... 112 Tef.im t..lhlmll aw1ctqııı 

· paralar mevcuttur. Araştırma yaptl.a . 
- 25 - ' Tilkilikte ~e camü civarında bir . . .. . bulunacakları veçhile sevk edileceldenn-

)' l(•ili.Foetroyu teluer Londrada. aörü- b&di.e olmut. Sapbi -...de biri ..ı.,... iki yerde henuz bıqey çıkmallllftır. Bu dm bu. 8ihiledn 25/1 TetJ938 &adlııine 
d ~ KaiiiToatro, aoe eenluılık .kan- Wıu7an bir .l>eptıee dola71 Bulpri.- sat araşhrmalara devam edecektir. Kea- lradar tubeye mUracaatlerl ge1mlyenler 
) ~an aonra, F rana71 terk mechuıi· t.aıJ. ~ bıçakla 7enlanut ve kaç- tliai balen araıtırmalara nikbiwe deY.- ..,......,.. askerlik kanununun 89 uncu 
::::- llia.eUiji sırada. Loedz1171 ne için DUfbr. Suçlu ...aıalctad.. etmektedir. ımddesinia tatbik edileceği illn olunur. 

d.emokrat memleketlerin gazeteleri Fran- nhı ziJaı ve inftrad lşte mtttecmz tfılllıa.. 
sn taalılıtıdteriıün bunam böy\e ne kıy- de teslim olmanın Fransa tçtn mubiaa 
met1 olabllecellni somutla başlamıştır. neticesi. 

ispanya meselesinde 
anlaşma oluyormuş 

Londra S (Ö.R) ..: fngiliz diplomatik malıfellerinde aöylendijine göre 
lngilterenin Roma sefiri Lord Pertle ltalya hariciye nazırı Kont Ciano 
arasındaki son görü~meler ispanya mese1esine ve bu davanın halli 
ihtimallerine ait olmuştur. Bu fikir teati.sinin şimdiye kadar ancak 
ihzari bir mahiyette old~ J~min edi1mekle beraber çok müsait bir 
hava içinde cereyan ettiii ve B. Muaaolininin Münib konferanaınclaıı 
evvel ve bu konferana esnasındaki phsi rolünün de bunu 'kolaylaftır
dığı gizlenmemekt~. 

Bu görüşmeler bazı terakkiler kaydedilmesine imkan vermiştir. 
ltalyanın Habeşistan üzerindeki hükümranlığının tasdiki için ispan
yadaki ecnebi müdahalesi meselesinin, hiç olmazsa kısmen, hallinin 
şart olduğu hatırlatılmaktadır. Bu şartlar dahilinde salahiyetli mah
feller general F ranko nezdindeki İtalyan muhariplerinin külliyetli bir 
nisbct dahilinde geri ahnabileceği kanaatini gösteriyorlar. 

Ayni mahfeller ispanya meselesinde bir anlatınanın tahakkuk et
mek üzere olduğuna dair cEvning Standard• tarafından neıredilen 
haberi tekzip etmiyorlar. Sadece evvelki haberlere ilave edilecek bir 
,ey olmadığını ileri sürüyorlar. 

Filistinde sulh ve sükii-
nu iade edecek proje 
Londra, j (ö.R) - Kudüsten bildiriliyor : Filistinde aon günlerde 

vukubulan kanlı hadiselerden sonra yahudilerle Araplar arasındaki 
ilıtiWın hal ve tıeewi.Joei ıa-v.,,ı.k; yem IDSiliz projeeinin ne derece 
muvaffakıyet ihtimlıli olaaıiı 111nU1Dun cabt ft merakını tahrik et· 
mektedir. 

Bu projenin ıu euılan ihtiva edeceği söyleniyor : Araplara ait 
arazinin yahuclilere ablmumın men °i Filiıtine yahudi hicretinin tah
didi, aalahiyeti bütün Filiıtine pmil olacak bir tctrii meclisi tesiıi ve 
ıiyut af.. 

Halk masalları re.iae götürdü ve cariyeye teslim etti. böyle büyük bir aarayın birden kaybolu- laaWwri•m &a7i eyl-+liii-« eebep - E'ftt &ık.at b.aada be.im llit W. 
Si i.tnz .mlı: ..... dm + ......... MiuıWd ...,. bir tiidl bı,ı.clemı. olu k ........... liitf- hal.. veriniz. Bea habedıııa ,.bar. H.tti awl olup ta ,.. 

...................................................... 
..k • ;• k ' 'f .._ ..._ ... ,...ı.. Hawa Yairi ~ de k•hMe•Wi bileyim. rindm lr•taiw bea de uılo-eınt)'ona. 
...- ..a.. ......... Bila .... r/r Al&eddin ile U1111 lai; eJi olauyan ve- Pediıela hiddetle 1.ıPrciı: Bun11 a~p çuesiai aörmek içia bua 

Sihirli Lamba dip r 1w b,llaL' la w • ..... •· ......._ --.. ceYa1aea eledi ki: - ET lailekk herif. CirmUi ... bil- 1urk .- müeaade bu:rurmwD rica ecle-
1.ir eabia ....... Şel.riıa ~ Wır - Paıııliphaa bu prip W. anm ..U,or mmun) Öyle iN beaimle beraber rim. Eier bu müddet zarfında ....,1 
W ._ ....., • a .W ol r ~ b- 1ıc·m...._ aönı töJ1e Taki olmattur. Al&- gel de una söetereyiml ,.Uae mahalline getirip kmamu iMm o 

d. .ıialıcli. Oreda -- • 1 ıı • ıi eddia bir 8ilaidaez idi. SuQ. da hir ge- Bunun üzerine padifM Ala.eddini kay- zaman hayabm •izia emriaiae t&bi ol.aa. 
_ l 3 _ wtetli ce içinde Lina etmeli onaa el.abu ol- bolu arq tarafındaki odqe sötürüp Baoımı fedaya •Öı: veririm. letediliılıık 

di. Sıiı..,_ ., Aqaım ol.p ortMk branLia __.. .... delalet eder. Mekad. .ai .ada- pençerenin önüne i.el eyledi: aibi eaıredeniniı:. 
'~ valttia miiait oldqunu he- nem diye Wıi:ırı.vor. Sau.ıiı limoaler o .a.idi lambe7i ~ yekta o hela .. kmnRa alın.ek oldaiandan IMa mak- - Sen eenia Rraywn :nerecle oldu- - Sana istediğin izini vtıri.J'onm. Fa-
,_ ~k ........ wnii. Lim.balann ga- kadar &üzd ki pek bot-ama gitti. f.ier c:ia sderek dedi ki: wla ha..ı oldUka.n eoma :ri.e .a.ir kuY• iuo- blinia. .şimdi olUID nereye gittiği· ket kırk günin hitıemmde d.UI buzu-
tıı t~ Ve llliikemı:nel cilila olmalara- mü.ead.e edneniz Premia odH•nda .... - Ben .ize 1Nr - cibi İtaat Ye ...... ntiyle sözden lm7'>old.. ni eöyle bek.yun. rWDe aelmeni -~ 

E:. "••ye etti. sanın üzeıiııdeki eıık.i limbayı yerip bir pt dmeje ;wL.r.a. Çiak& bu l&m- Vezir bu gilM eöz1ede ....... L. pda- Alaeddin pençereden bakıp o cesim Buaan üaeriM Aliııeddia. pek ID8J'9 

ia ı::e:.i .gün balwan.a :y-... l.rwJada- tane yenİlini aleLm. Preaa avdetüade o bQa melik o'-•• ıye .._Ye t..aiııa ... ,.._.ederek AIWdini derW tutN .ara7ıa yerinde yelle ..diiai söriince bir halde •raydaa ÇJkb. ikbali~
lll.p ~ lazlaaiyle bedelini vererek süz.el limbayı görüp ~ ıneaumn sili l&-henm cliiw Udisırılwd ite.et ee-- lallLP hapis etmefe tepik eJWi. lftflnla. Biqey eöyle111ipnk hayretle et• da öaiecle b.t ...... .1 Ye eteiini öpea 

~ 9eJ>ete lt07du. Satıcı sibi •<>kak- olur. mele ~~ Padir\aa d-W da=dw Wup hu- rafma t.ekmdı. Acebe W1l7 weye ait· wq eıkba oaa ..a&.a v•mei• bile 
tetere1tclol.11naia baaladL S...yın önüne 1 imbamn ne büyük ehemmiyeti oldu- Banan izaiDe ....... dedi ki: mruna aetinnelerl emri ,.em.. ptirildi. mitti>. Niheyei Mndini topl;yarak dedi t.eoeail ettniyorlaıdL Ba halde 69. 

- E4 ~d_a durdu :ve bağırdı: ğlmden haberdar olnuyaa aultan cariye- - Derhal bent ve senin i1e 1lmbanin Her tarafa adamlar ve aıkerler ggnder- ki: -BITMEOI-
~ ~~~~~~a~~~~ü~~~~~~~W~~~~~~~~~~~~~P~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'Böy)ın. .. bayı Yerip bir yeni limba ile tebdil et· raymm kaqıanda bina eylediiiaiz ura- oadım bu lu ..... deir bir wal eomaaia 
-Or~ baaırarak sarayın önünde dola- meği emreylediiiadaa cariye limba71 bir 71. iGiode bulunanlarla heraber Afrika,.a lüzum görrniyerek hemen idam olımma· 
-....; Suıt.a bu sesi ifit,ti peaçeıeden köleye :vererek deiittirmeğe aöndenli. nakletmeği aana emrediyorum. 81111 emreyledi. Fakat Alleddinin eyi)ik-
~daı.nı~ Ye sakallı, uma bot-la bir Köle kOfftrak .,k.p Çlktı, ihtiyan çağı- S. emri el.r elmu cin, Mirbazı ve...- leri ihsan ve keremi cihetiyle mal.abbe-
~ı 0 .. ol.._da bir •epet olarak dolaşb- rerak: rayı bütün muhte'riJ-ati,ıe benber Afri. tini kazanmıı olduiu memleket halb 
k ..or~ . 1. 1t'İnj .,_ tner.& edip c:viyelerinden - Bunu bir yeni lamba ile deiiftir. kaya aötürdü , pad.., an bu emrine lr.erp ltinza ve bo .. 
t • a~taı:'- ne ... hitm anlamak üze- Dedi. Sihirbaz bu l&mbaaın eredıiı lam- Ertesi gün sabahleyin ........ yeta• nataızluk CÖ*nnei• ~ 

cid-. ı. . ba olduğundan biç fÜpbe etmediiiaclen iın• bıkıp pencereeini ~ zunu lıükümdar bir koram ve i.yanden korb· 
- Bir ~e avdetle dedi .ki: ~nia eliaden aldL Fakat nazarı dik- feYkalide bir hqnte düttil. Çünldi -.. rak hayatını baiıllameia mecbur .W.. 
~ ~Yar adam, kolundaki yeni kati celbetmemek içia eyice JDua7e99- ..da AJ&edcliaia....,.. orada :rolct11. Ye- Bu earetle Alieddia ölümdea brtu· 

•rla dolu bir MPet ver eaki den eonra Hpete koyarak >'~ bir 18aaha ri ..Üi pbi hali bir ana haline • hmc:a aorduı _ __._ ...... _. 

Satılık banka binası ve depoları 
Akfehir Bankasından: . 

ikinci ICordoıııda illin Benlca Wnuiy1e ICuap lamr mahalle.\ 
'ft Otidiler ........ 19, 25, rr numarala n 'H iki dülı:kilı ... 

diyeti abLia ~ o1duiundan bina11 görmek ve t.-lrl~F'-i .. 
• dermeyan etmek IPn bmirde Gazi bulvannda 16 aumarada ....... _._ 
• Tıc:aret m m6clBrii bar Halil AWıemle mUncaat etmeleri 

........ ı ..... 25 (2858) 
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Olüm saçan gaz bom.baları 

Uzak Şarkta casusluk! 
Çin ve Mançuryalı halk Mareşal 
Blühere bedava casusluk ediyorlar 

--~•·-,---

BiR HÜCUP.1 
PLANI 

Daha Japon harbiye 
nazırı tarafından gö
rülmeden casuslar 
tarafından nasıl 

aşırılmış? 
Entransijan gazeteainin yazdığına gö

re, Sovyet • Japon hudut mmtakasında 
her iki tarafça gayet mükemmel bir §C· 

kilde organize edilmiş casus te§kilatı fa. 
eliyettedir. 

Mare§BI Bıüher on yedin aenelik tec-

' rübeden aonra latihbarat teşkilatının 

ehemmiyetini ıayet gilzel anlamıştır. 
• Japon casus teıkil!tl, casusları satın 

almakta, para aayealnde it görmekte
ilcen Sovyetler, ajanların vatanperverli
iinden istifade ediyorlar. Çin ve Man
çurynlı vatanperverler Japonlar hakkın
da en gfzU malilmatı Mareşal Blühere 

Rus ve Japon zabitleri Uzak Şarkta ..• 
parasız olarak vermeği vatani bir hiz· plan Şanghayda çıkan bir gazetede ba
met telakki ediyorlar. ııılmı!ltır. Planı yapan Amiral Suetsugu 

Uzak Şarktaki Sovyet istihbarat teş- hazırladığı bu planı Japon harbiye nazırı 
kilatı G.P. U. teşkilatından ayrıdır. Vla- Mikadoya henüz göstermeden bir gaze
divostoga yapılacak bir hücumun plan- tedc neşredildiğini görünce hayretler 
lannı Sovyet ajanları ele geçirmi' ve bu içinde kalmıştır. 

lngiliz şehir halkı ayak/ardı 2,090 iğne yapılarak 
--------------· kalbura dönen adam 

"Biz, Orta mektebe kadın 
m 

1,te bir rekorcu daha 1 Fakat bu adam 
ne tayyareci, ne de atlettir. Sadece, 

Yeni orduların ellerinde 
çokkorkunçveçokehem
miyetli bir harp silihıdır 

harbı yeni Tarihte kimya 
Romalılar devrinde 

teslim almak 
kullanıldığı 

değildir. 
bir kaleyi 

için duman 
görülmüştür 

bile 

T ARtHTE KtMY A HARBi Bugünkü harplerin en büyük tehlikesi· 
ni teşkil eden zehirli gazlar ilk defa ola
rak Umumi harpte, 1915 senesi 22 Ağus-

Zehirli gazların değil~e bile, kimyevi 
maddelerin muharebe vasıtası olarak 

tosunda, sabahleyin ııaat 5 te Almanlar kullanıldığını tarihin çok eski devirlerin· 
tarafından kullanılmıştı. 

Dünya harp tarihinde ilk defa olarak 
kullanılan bu gaz bombalanndaki madde 
o zaman için ııadece klordu. Sonra bom
balara diğer gazlar da konulmuııtur. Bu
gün iee müstakbel bir bcı.rp için hazırla
nan daha müthiıı bombalar icat edilmiş 
bulunuyor. 

İngilizler zehirli i'az bombalarım Al
manlardan bir sene sonra, 19 16 Tem-

de de görüyoruz. Romalılar zehirli gaz
ların ilk tatbikatı sayılabilecek usulleri 
muharebelerinde kullanırlardı. 

.. d .. . t . ' umumi harpte arkası arkasına bir şarap- Gaz bombalarından korunacak bir sığınak 

mu ur ıs emeyız ... ,, ne!, bir süngü, bir mitralyöz ve bir muzunda kullanmı,lardır. Meııel& Romalılar bir muhasarada 
obüsle yaralanmıı olan bir Fransızdır. Milletleraraaı Kızı1haç tctkil!tı zehirli kendller:lne mukavemet eden düşmanla-

lngilterede bir teh!Mekl muhtelit Ol'- Orta mektepte okuyacak kız, erkek Hele bir kerre bir mermi parçalan· &'azın kullanılmasına mani olmak için nnı teslim olmağa mecbur etmek için 
ıa mektebe bir kadının mUdUr tayin edil- bUtUn çocuklar 15 yaşından yukarıdır. mış, kürek kemi~inin yarısını alıp götilr· Milletler cemiyetinde bir toplantı yap- duman kuUanmışlardır. Dördüncü Afrl
me31 bllyUk protestolarla kar§:ı!a~, Kız çocuklar belki bir kadın müdilrün milştUr. Doktorlar bu adam için cTene!- mlf, fakat bunun 8nUne 1reçilern)yeceiine kanua lı:ltabelerinde Romalıların harpte 

' halk ve talebt isyan et:mJF. sözUnU diıiler, idaresini beğenirler, Fa- füs siası tenakus etmio, adale vo kemik karar vererek dalt1mıttır. Hakikaten, ye- zehire mUracaat ettiklerini yazar. Seka-

1dl.9 Spender ismJndeki kadın mUdUr, kat, oğlan çocukların ~ına bir erkek mukavemeti ziyaa uğramıştır> clemioler- nJ ordularda zehirli gular mUhJm bir tm'a a~re Romalılar bu zehirlerle dü§
flmdiyt b.dar kızlara mahsus bir ilk mUdilr lhımdır. llk mektepteyken idare dir. harp vasıtası olarak kabul ediliyor ve mantarının yalnız yeyeceklerini değil, 
mektep mUdürUymUş. Çalışması ve mek- edebilirlerdi. Fakat bilyük çocuklara ka- Bu adam, epey zamandan beri her bütUn askert rUeaa bunda müttefiktir. kneffüı edecekleri havayı bile zehirle
tebi idare.si maarll nezareti tarafından dın1arın sözlerini geçirmeleri çok müş- hafta bir hastaneye devam etmekte, ora- Mesel&, general Ludendorf ıon kitabın- di.lclerlnl il&ve etmektedir. Şilpheaiz kf, 
takdir edilmiş ve Hakeni Vık ismindeld küldür. da ayakta tedavi görmekte, kendiaine da Clüomanın mukavemetini kırmak için havanın tehlrlenmes' için zehirleyici 
kasabada yeni açılan muhtelit orta mek- Diğer taraftan, Mis Spender bundan bir çok ıerum enjeksiyonu yapılmakta~ zehirli gazların kullanı1ması tavaiyeılnde maddenin bir buhar halinde havaya ka-
tebe müdür tayin olunmU§tur. evvel, uzun miiddet hep kız mekteplerin- dır. Şimdiye kadar sırbna 2000 iğne 10_ bulunmuı, Marctal Foı da ukert bir nıtın)maıı lhımdır. Bu da, bir nevi H· 

Bunu haber alınca kasaba halkı der- de bulunmuştur. Orta mektepte de bil- kulmuı, adamın sırtı kalbura dönmliı- kitaba yazdığı başlangıçta zehirli ıuların birli gazdan ba,ka bir şey olamaz .. 
hal ayaklanıyor. Talebe velileri, çocuk- tün çocuklara, kızlara ettiği gibi muame- ileride alacalı mühim rolü daha çok ev• On üçüncü aeır<ıa mcthur cGrejun' 
larının da iınz.alarını toplıyarak, maarife le edecektir. müdUr istiyor. velden tahmin etmiftf. ateıinin ordular arasına nasıl bir dehşet 
1500 imz.alı bir l.!tlda veriyorlar ve: cBiz Bundan b~ka, mektepte erkek çocuk- Maarif nezareti henüz kararını verme- Bugün, kızılhaç tetlilab gibl, bütün aaçtıJı malt1mdur. Bu da, düıman ordu· 
orta mektebe kadın müdür Utemeyiz> lar kızlardan çok bulunacaktır. Sonra, mlştir ve mektebe yeni bir müdür ta- memleketlerin ordu erkanı da milstakbel ıuna karıı ablan ve içinde kükürtlü mad· 
diyorlar. kasabadaki erkek çocuklar fazla yara- yin edip etmlyeceği henüz malOm değil- bir harpten zehirli gazların hldınlamı· deler bulunan bir nevi bombadır. Bu 

Sebep olarak gösterdikleri b~lıca §eY maz ve afacanmış. Onun için, kasaba dir. Çünkü, böyle bir Mdiseye ilk defa yacaaı huauaunda kanaat beslemektedir- atotl w ile MSndürmek kabil değildi. Ve 
ıu: halkı orta mektebe muhakkak bir erkek olarak tesadilf edi~. ler. dUttUIU yeri yakuak, neırettiii kükürdü 

Bir gaz bombcuı maktaı 

dumanlarla etrafındakileri boğarak uı~ 
müddet devam ederdi. Grejua ate~ 

söndürmek için üzerine ya sirke, ya ıd· 
rar, yahut ta kum dökmek lazımdı. 

T ariblerin yazdığına göre grejua ate/ 
ni haçlılar Kudüsü muhasara esnasındl 
kullanmışlardır. Jslam tarihçileri bund'
nefretle bahsederler ve düşmanlarıll 

Arap cesaretine karşı ancak böyle zehitU 
maddelerle karşı koyabilmeye çalıştıld'' 
rını söylerler. t 

FEN ASKERLJK EMRtND6 

On beşinci asırdan itibaren fen, -'' 
kerlik sahasına da yardım etmeye bıf 
lamış ve yeni silahlar lcat edilmiştir. ()ro 

dördüncü asrın büyük fizik ve kimyacJ*I 
Loypniç düşman araaına fena kokıJ~ 
dumanlar saçacak bir bomba yaprıı•)1 

dilıünmüştilr. 

Fak"at, on be,inci Lui harplerde zehitP 
ve boğucu duman gibi ıeylerin kullenıl' 
masına tiddetle itiraz etmit ve bu uıı1'' 
)erin ortadan kaldırılmasında amil o~ 
muıtur. Kral, o zamana kadar gizli tll' 

tuJan grejua ateşinin ıırrını öğrendikt'~ 
aonra onu derhal tahrip etmiıtir. 

1 inci Napolyonla 3 üncü Napo1Y0
-

da kendilerine teklif edilen kimyevt h•1P 
maddelerini reddetmişler, bu usulli kul' 
lanmak istememişlerdir. 

Rua • Japon harbinde de boğucu g,I' 

lar kullanıldığı görülmüş, fakat fazla ıl' 
sirli netice alınmam11hr. 

Tarihi macera 
ve esrar romanı Demir Maske 

- 23 -

Fransa tarihinin 1 

kördüğüm noktası 
Kimi} - Nasihatlerimi tutacaksınız. Emi-
Kralı.. nim ki birkaç gün için madam dö Mon• 

- Kral mı} ne demek İltediğini7i tespan ıize emin bir melce temin ede-
anlamadım madam 1 bilir. 

- Canım, biraz evvel Sör Anjeliiin Markiz gülerek cevap verdi: 
sözlerini hatırlamadınız mı} Majestenin - Tabii.. tabii.. Hem de büyük bir 
burada olduğunu haber veriyordu. memnuniyetle.. Ben, majestenin kardeşi 

- Biz burada kimseyi görmedik. Orlean dükünün zevcesi Hanriyet Dang• 
- O halde niçin buraya geldiniz? leterin dam dönürlerindenlm. Hanriyet 

• - Sadece son verdiğimiz kararı tat· Dangleterin de sizi her hususta himaye 
bik için... edeceğine söz veriyorum. Zannederim 

Sonra matmazel dö Brevana döndü. şövalye de bunu arzu etmektedirler. 
- Siz de gördüniiz ve duydunuz, bu· - Tamam Markiz .. ve bu genç kız 

radn nasıl bir tehlike içindesiniz. 1 artık himayenizdedir. Onu hatta bu gece 
- Evet mösyö .. Eyiliğinizi asla unu- buradan alıp götürebilirsiniz. 

tomıyacağım. Markiz dö Monteııpan Suzana döndü: 
- Hayır matmazel.. Ben asaletimin - O halde hemen hazı~anınız kJZJm. 

v~ vicdanımın emrettiği bir hareketi Bir iki dakikaya kadar"burasını terkedi
yaptım. Böyle hareketlere teşekkür edil- yoruz. 
me2. Asıl mesele bu manastırın artık Matmazel Brevan en ufak bir ıüphe· 
siz.in için bir melce olamıyacağıdır. y~ bile düımemişti . Bununla beraber kal-

- Nasıl mösyö I Burada .. Bu manas- binde bir üzüntü vardı. Sevgilisini biı 

tırın kalın duvarları arasında emniyette daha görmek, onunla ~eda busesi teati 
dt-i;il miyim) etmek istiyordu. 

Nakleden ' 
Kemaleddin Şükrü Orbay 

, validesinin alümüne ağlama için birkaç 
ııün mUaaade vermek istiyoruz. Bu müd
det zarfında ben monsenyör Lui ile be
raber olanlarla meşgul olmıyacağım. On
lar nereye İlterlerse oraya gitainJer. 

Kontea dö Suvanson ı8ze karı,b. 
- Hata ediyorsunuz azizim şövalye .• 

dedi. Yaralı olan genç kız bilmem neden 
benim üzerimde eyi bir tesir bıralttl. Onu 
da ben alıp götüreceğim. 

Rohan da ıu teklifte bulundu: 
- O halde geride kalan iki adami 

da ben maiyetime alıyorum. 
Şövalye güldü: 

- Madam La Kontesin bu yaralı kü
çük kızı ne maksatla almak istediğini 

biraz sonra sezer gibi oluyorum. Fakat 
sizin serseri tavırlı bu iki adamı himaye 
etmekteki gayenize aklım ermiyor. 

- Kazın ayağı öyle değil ,övalye ... 
Onların ikisi de yaman postacılık vazife
sini görebilirler. Bilhassa gönderilecek 
çok mühim bir mektubum da var. 

- Ya .. Muhakkak siyasi ve gizli bir 
- Evet .. Öyle bir manastır ki kral Şövalyeye yakla,tı. Kulağına doğru gidelim .. Sizi takibe hazırım. )edikten sonra odadan çıktı. mektup .. 

her hangi zaman isterse buraya serbest· 
çe girebilir. Hayır matmazel.. Burası 

emin bir yer değil.. Hatta biraz evvel 
buraya gelen Senmarsın sözde bir fira· 
Tİyi aradığını söylemesi de bence bir ba
haneden başka birşey değildi. O buraya 
kral tarafından sizi almak için gönderil
mişti. 

- Aman yarabbi.. Şimdi ne yapa· 
caiım) 

sordu: 
- Yao) 

Şövalye aynı hafif ııesle cevap verdi : 
- Onu.. merak etmeyin .. Oç gün ıonra 
göreceksiniz. Çünkü (0) .. Oç gün sonra 
F rama kralı olacak .. 

Suzanın gözlerinde bir sevinç ve aaa• 
det ıulesi çaktı. 

Markize doğru koştu: 
- Haydi madam.. dedi.. Buradan 

Şövalye dö Loren bir nezaket gÖs· 
terdi. 

Acaba, dedi. Sör Tezer müsaade 
ediyorlar mı? 

Manastır baş rahibesi: 
- Mösyö Loren.. dedi. Bilirsiniz ki 

sizin arzunuz benim için birer emirdirler. 
Haydi gel kızım.. Gidelim de hazırlan

mana nezaret edeyim. 
Suzanla beraber Sör Tezer, böyle söy-

Kapı kapanıp ta yalnız kaldıkları za- - Hayır.. Siyasi değil.. Mektubu 
man tövalye Markize hitaben yavaş bir Amsterdamda zengin tüccarlardan Van 
sesle: der Edden adında birine yollıyacağım. 

- Madam .. dedi. Himayeniz altında - Azizim Rohan.. Ben bu hareketi-
bulunan bu genç kw üç gün kralın gör· nizde krala karşı bir komplo kokusu du-
memesi hususunda itina göstermenizi Tİca 
ve tavsiye edeceğim. 

- Anlıyorum ıövalye .. Valide kra· 
liçenin cenazesi merasimi olacağı için .. 

- Evet .• Cenaze merasimi ve krala 

yuyorum. 
Bu sırada kontes dö Suvanson iki er· 

keğin sözlerini keserek Lorene hitaben: 

- Peki ama .. dedi. Hep faaliyet ha· 
Jindeyiz. Fakat takip etmekte olduğumuz 

gaye Üzerinde henüz anlqmadık. 

- Bunu sizlere üç gün sonra il'~ 
edeceğim madam.. ı 

- Nerede? Sizin evinizde mi) Jı 
- Hayır.. Ne benim evimde ne 

bizlerden birinin evinde.. Y apbğun.S ti' 
tebbüalerin en ufak bir ıUpheyi bile ,ıs~ 
cip olmaması ıarttır. işte bunun içİf1~ 
ki toplanacağımız yeri tayinde :ıorl 
çekiyorum. 1 

Ben emin bir yer biliyorum. Jtif1'1' 
ettiğim bir kadın var. Ona hazı yard.ııı' 
)arda bulunduğum için bana karşı ııı; 
nettar bir vaziyettedir. Adı F rantU 
D" obinyedir. 

- Şair Skarronun dul karısı ını? 
- Zavallı.. pek perişan bir bald~ 

Arasıra muavenet etmesem açlıktan ıs 
cek .. 

Nerede oturuyor? 

-BiTME':/ 

Mektep kitapl~t!~ 
Bu ıene Kültür Bakanbtı•~~P 

baıdırtmıt olduğu bütün nıe1' 
kitapları Hiıar önünde: 

Ege kitap 
evinde 

SATJLMAKTAD I:~ 
1-26 (2985) . 
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.!s iLK TEŞRiN PERŞEMBE 1933 YENi ASIR SAYFA: 7 

1999 ................................... .. 

~ RADYO ~ 
........................................ : 
ANKARA RADYOSU: aranıyor 

Usulü def:ttti bilir genç bir mu-

Bir muhasip 

HASAN ÖZLÜ UNLAR/ 
6 a· · · hasibe ihtiyaç vardır. Fevzi pafa ı. •• ırıncıteşrin Perşembe programı 

l(oif BulTannda Güzel lzmir nakliyatı c neşriyatı tecrübe mahiyetinde ola-
taL "' • d umumiye 1tirketine müracaat. " 'enı s tü yoda yapılacaktır.) T 

Öile neşriyatı: 

S.at 12.30-13.00 te Alturka plak 
il . 
I Clriyatı. 13.00-13. 15 te haberler. 13. 
5-t 4.00 te hrı~ılc plak ncşrİyab n son. 

(1~3) (2919) 

BERGAMA ASUYE HUKUK 
MAHKEMEStNDEN : 

Kınık nahiyesi Türk cedid M. Ali 
oihı Salih kapa tznfmdan bnsı 
Habibe aleyhine ikame eylediği be> 
şanma davasının müddeialevhin ih-

Saat 1830.-19.15 te kanpk_ plü neş. l metgihınm meçlıuliyeti hasebiyle 
tintı, 19. 15-2 O. 00 de türk musikisi ve 1 gıyabında yapılan mahkeme sonun-
~llt tarkılan (Salibittio). 20.00-20. 10 da : T~rın boş~ 19/7 
Cla taat . 938 tarihınde karar venhnıı oldu-
,. ayarı ve arapça nC§rıyat. 20. 1 O. - d t ih" ·1~nc1 · ibar 15 ;10 15 gun an ar ı ım an ıt en 
hl· • ~e haberler, 20.15-21.00 de türk gün nrfmda mezl•ur karara brp 
'le\leilc.iaı. ve h.allt. şarkıları (Sadi Hoşses bir itirumız varsa ilam sureti ala-

Radıfe Neydık), 21.00-21 15 te şan rak temyiz yoluna müracaat edebi
~llltar 21.15-22.00 de stüdyo salon or- leceğiniz, aksi takdirde kat'ileşeceği 
leatrası, 22.00-22. 15 te haberler ve ha- hukuk U. M. K. 407 ci madde:li mu
\'a raporu, 22.15 te yarınki program. cibince tebliğ olunur. 

ISTANBUL RADYOSU: 
3665 (2914) 

Alcpm ne~riyatı: Göz hekimi 
S..t 18.30 da dam musikisi (plik), M• o ı 

19.0o da konferans: Fatih halkevi namı- } tat re 
~ •'VUkat Cemalettin Fazll Ertan (fstan- Ajultos 90D1IDll kadar bastalanm öi-

un kurtuluşu), 19.30 da Keman kon- l k d b t ., te baht •eri ~ a ar u U'1ll n sonra sa an 
SS ı Ali Sezin, pi1ano refakatiyle, 19. 10 • 12, öğleden sonra 3 - 5 arasında 
. te bora haberleri, 20.00 de saat aya- kabul eder. 

Pirinç •• •• ozu Bezelye özü 

Yulaf özü 

Patates özü Mercimek ızu 

Mısır özü İrmik özü 
.,. 

ozu 
oe 

Çavdar özü 

Türlü özü badem özü 
tı, F'aide ve arkadaıları tarafından türk ADRFS :: 1kinci Beyler Numanzade 
tllUsilcisi ve halk şarkıları, 20.30 da ajans sokağı Numara 23TELEFON : 3434 
haberleri, 20.47 de Ömer Riza Doğrul 
t.tılftndan arapça neıriyat, 21.00 de saat ------- --- ----

~Yarı, orkestra, 21.30 da Rifat ve arka-

daıları tarafından türk musikiai ve halk o 
"rkılan, 22.1 O da bava raporu. 22. 13 

Vitamini, Kalorisi ve Gıdai kuvvet ve kudreti, tabiiliii, safiyeti ve halisiyeti itibariyle bilha.asa Y A V R U L A R mut~ 
nılara aıhhi bir gıdadır. Vitamini, .kaloriıi ve gıdai kuvvet Ye kudreti, tabiiliği safiyeti ve halisiyeti itibarile bilhasaa yavrular mut· 
lak Hu.an özlü unlarımn bütün ÇCfİtlerinden tam bir ıurette istifade ederler ve gıdalanırlar ve beslenirler. Hayatt kudretleri in· 
kiı;ıaf eder. Cihaz hazımlarda ve uzviyette kolaylıkla temessül ettiği için kemikleri, adeleleri ve bütün hayati kısımları kuvvetlenir. 
Çabuk neşvünema bulurlar. Çabuk yürürler. Çabuk dif çıkarırlar. Yanaldan, kan cibi kırmızı, neteli, tomhul tombul olurlar. 

Hasan özlü unları yalnız tabiatın ve kudretin feyiz kanunlarile yetifen saf hububattan •e bu hububatın en iyisin~ en temiz ak'· 
samından, en feyizli cevherinden, en mugaddi özlerinden fenni vesaitle imal edildiği için çocuklarınıza, yavrularmıza, ihtiyar ana ve 
babalarınıza, hastalıktan yeni kalkanlara hiç tereddüt etmeden, hiç dü,ünmeden Hasan özlü unlarından hol bol veriniz. te viyolonsel konseri: Muhittin Sadak 

Piyano refakatiyle, 22.50 de son haber

'1 00"(? 'rtm?ıBoıd unu~ ~:ılı:ı :!:\. ı:ıy 
&aıı.t ayan, istiklal mar~ ve son. 

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

...... 
3180 
2862 HASAN DEPOSU- ~:":~;..r~!K:::..~T-r!i!:.: 

Karpyaka penkende satq yeri Ferah eczanesi Telefon 5023 

Satılık ve kiralık ev 
Güzelyaıi tramny caddesinde 921 

'-nlı ey satılık ve kiralıktır. 
~ 

o 

Biluıoum Eczane ve ecza depolarında, tuhafiye bakkaliye ve 
hurdavat mağazalarında muvaffakıyetle satılmaktadı1'. 

Görmek istiyen1erin ayni eve mü
l'acaatleri. 

1-6 (2968) 

IZMIR 2 iNCi iCRA DAiRESi 
D. No. 938/9346 

GAYRI MENKUL MALLARIN 
Açık Ar~a llinı ' .. 

Her tırafı bronz nikelli en s;ığlam, Madde 1~ 
en k olay kullanışlı ve en idareli fener- IZMIR 2 iNCi iCRA MEMUR-

D k •ı lerdir. Her şehirde bir tek satıcı arıyo- Ö 
8 tJ 0 aranıyor ruz. K endilerine çok istifadeli fiatler ve- LU UNDAN: 

Açık artırma ile para.ya çevrile-
l'icarethane veya Bankalarda ça- receğiz. cek gayri menkulün ne olduğu: 

fıırnıı bay veya Bayan daktilo bilen Acentesi: II. Hüsnii !demen 6 oda ve mütefeıri miiftemili.b 
'-' tnemura ihtiyaç .,ardtT. Lisan bi- i kinci kordon , Saman iskelesi havi 2 katlı ev. 

len tercih edilir. Müracaat edecek- No. 5513 IZMIR D. lO Gayri menkulün bulunduğu mev-
lertn ikin ' K d d C--h ki, mahnllesi, &okağı numarası: L...,.' cı • or. on a......, ~e .so- BUCA BELEDiYE ASE-
-Plda , Şerıf Rıza Halefleri tica- TiNDEN. RIY Dibek başı Mwahane caddesi 
tetlıaneame.. · 40 ada, 33 parsel ve 114 No. tajlL 

4 - 6 - 8 (5012) 1 - Buca belediyesi için 6 adet Takdir olunan kıymet: 1500 
otobüı fail maa kanuerin alınma- liradır. 

___ ;..;,._ ___________ sı pazarlığa bırakılmıttır. Artırmanın yapılacağı yer, gün, 

JZMIR BELEDiYESiNDEN: 2- Muhammen bedeli (15000) saat: 7/11/9"38 pazartesi saat 11 
liradır. de ikinci icra dairesinde. 

Türk kontrplak normları 2/ 3 - Şartnameyi görmek ve pa- 1 - işbu gayri menkUlün artır· 
9:'176 ıayılı ve 13/9/938 netir ta- zarlığa ittirak etmek istiyenler ma ~~tnameıi 11/10/938 tar~in
tihli nizamname belediyenin ilan 20/10/938 gününe kadar Buca ~~ ~tıbare~ 9~8{9346 No. ıle 2 
~laaınaaaalmıttır. belediyeıine müracaatleri. mcı ıcra daıreaınm muayyen nu: 

3666 (2912) 3546 (2917) marasmda her kesin görebilmesı 
~ için açıktır. llinda yutlı olanlar-

. dan fazla malfunat almak istiyen-

f z m İ r Ticaret mahkemesinden: ıer, işbu şartnameye ve 9346 dos-
ya numarasile memuriyetimize 

Müddcialeyh : Tirenin Dere mahallesinde mukim iken elyevm ika
~ ~ul bUlunan Ali oğlu Haydar tarafına : 

Davacı : tzmirde tüccardan Lütfü Sabri tarafından açılan alacak 
da"Ya&uun mahkemesi sonunda : Müddeabihten (6494} lira (26) lru
ı,._ iatifa tekerrür ebılemek üzere müddeaaleyhler Haydar Ye Sa
ridedeaı tahsiliyle davacıya verilmesine ve miiddemin fada talebinin 
~ ve (16583) lrunq masarifi rmhkemenin üçte ~ davacı 
~için mahkUmünbihin yüzde üçü nisbetinde takdir Olunan aTU
~ iicrtönin maWriimüoaleyblere tômi1ine temyizi bbil olmak 
~ 21161938 tariünde mahkemece karar veıilmit Ye bu husustaki 
~ ibbunamesiniaı bir niillau mahbme dinDhanesine talik la
~ o1duiu tebliğ mabmme bir, olmak üzere ke,fi,et hukuk 
"-alii melılewe1eri bnunanun 407 inci maddesi biilaniine teTfib.n 
"lalii Ye mı... olunur. 3661 (2913) 

müracaat etmelidir. 
2 - Artırmaya ittirak iç.in yu

karıda yazıh kıymetin yüzde 7,5 
niabetinde pey veya milli bir ban
kanın teminat mektubu tevdi edi
lecektir. (124) 

3 - ipotek siJıibi alacaklılarla 
diğer alikacİarların ve ittifak hak
kı sahiplerinin gaJl'i menkul üze
rindeki b&klannı husuile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarım ifbu 
ili.n tarilıinden itibaren yirmi ~ 
ıiç.inde cnakı müıbitelerile birlik· 
te memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Ahi halde hnkları tapu 

lzml·, ·oefterdarlıg""' ından.· sicilile sabit olmadıkça satı, be
delinin paylafmasından hariç ka-

ıc_. No. Lira lırlar. 
39'7 Ba,nkb Baliliye yeni 1612 numuah snblrta 6 ıs 4 - Gösterilen günde artırma- , 

taj numaralı ev ya iftirak edenler artırma faıtDa-
398 Bum.ava Mansur oğlu Narlı Kuyu mevkiinde 32 mesini okumut ve lüzumlu malii-

15 dönüm bili nmnarah tarla matı almıf ıve bunları tamamen ka-
399 KavakÇuıar Karantina yolu üatünde 100 dö- 12 bul ebnİf ad Ye itibar olunurlar. 

Hayal; Heyecan ve neş' e ile kaimdir 
Doktorlarımız tasdik ederler ki; hastalıklarımızın çoğu ruhidir. 
Zaaftan, cesaretsizlikten, korkudan, melankoliden, ümitsizlikten doğar. Menşei ise ~ meydana ge

tirdiği durgunluk dediğim.iz heyecansızlık ve neşesizliktir. Bu giln hastaneleri 'boşaltacak y egine ilnç da b udur: 
Heyecan ve Neş'e~. 

Bir hastaneye gidiniz, hastaların elemlerini, enditelerini güler bir yüz ve itimadla kaldırınız, 
yani durııun ve yorgun .kanlarını harekete getiriniz; derhal yataJ.r..!armdan kalkarlar, evleı-i· 
ne koıarlar. itte insan makinesine maddi ve manevi bu kUdretleri vermek, hayah saadetlerle 
geçirmek, her tetebbüa ve azimde muyaffak olmanın ıımdır. Bu da, her menim aeiitme
lerinde kanın kırmızı yuvarlacıklarını tazeleyip çoğaltmak ve tabii bir tekilde harekete ge
tirmekle olur. Bu yükaek kudreti sizlere, ancak: 

Kan, Ku~ tstah fUl'Ubu temin eder. Forfaraol; tatlı bir ittah verir. Kanı, kuvveti çoğal
tır. Zeki. ve ~Jl parlatır. Görmek, koklamak, ititmek hassalarını artırı~. Sinir ve adaleyi 
aağlamlqtırarak uYkuauzluğu ve fena düsünceleri pierir. Mide ve Baraa.gı tenbih ederek 
Muannid i..nlabazlan geçirir. Bel gevtekliii ve ademi iktidarda büyük rol oynar. Velhaaıl 
iman makinesine li.zım olan Oütün kalori ve enttjiyi •ere!"ek fte!'e Ye he,.ec~'!l yaratn'. 

' u 
l)iğer mukavvi ilaçfardan ayıran başfıca has~~: . . 

göstermesidir. Yüce Sağlık Vekaleti ve i,ştiha temin etınesi ve jlk: ıkullananlarda bile aumt hir hafta ıçınde teşırini 
Devamlı bir surette kan, kuvvet mizin r e'Smt müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

. . ..,_:\. ' . 

400 'lıüm mer'a ve mütlhedim kilise arsası 5 -Tayin edilen zamanda gay-
Şehitler ikinci Altın sokak 17 taj numaralı 2 25 ri menkul üç defa b~ğırıldık.t~n g~n .. daha. temdit ve on befinci l ihale olunan kimse derhal veya 1 ve geçen günler iç}n yüz~~ 5 ten 
adet kilise odaları ve avlusu sonra en çok artırana ihale echlir. gu.nu aynı saatte yapılacak arbr- verilen mühlet içinde parayı ver- hesap olunacak .!aız ve dıger za-

4oı Seycfilr.öy Deminrolu hath solunda 15 dekar 350 S6 Ancak artırma bedeli muhammen mada, bedeli ı&i.ıf istiyenin alaca- 'h 1 k feaholunarak rarlar ayrıca hükme hacet kal· 
~, .., . mezıe ı a e ar ara , k . . . l 

402 lllelre tarla. kıymetin yüzde yetmif betini bal- gına rüchanı olan diğer alacaklı-4 Ja:nd• • d el üksek tek- 1 ma sızın. memur.ıyetimızce a ıcı· 
Birinci Kordon Balıkhane a1tmda 9 tnj numaralı 135 .maz veya satq iatiyenin alacağına lamı o gayri menkul ile temin edil-1 · wn en ev:' en y . ld \dan tahııl olunur. Madde (133) 
dQkkaıı rüchanı olan diğer alacaklılar bu- mİf alacakları mec:muundan faz- ~fte bulunan kı~se arzetmıf 0 u-1 ~ir ha~ e~. yukarıda gö~erilen 

reı7;1'-a:~a yazıla em.,atin senelik icsları 5/ 10/938 tarihinden itiJa- lanup ta bedel bmılarm o gayri laya çıkmak fartİyle, en çok artı- gu bedelle •lme.tr• ru:ı oluna ona, 1 laribd~2 ı~c! ıcra m:mur.lugu oda. 
1hal ~ Ruo müddetle açık arttınna usuliyle müzayedeye konulmufblr. menkul ile temin edilmit alacakla- rana ihale edilir. Böyle bir bedel razı olmaz ve~.a bu~_unmana he-ıt amda ifbu ı~ ve ~ost~len artır· 
..__ eaa 20/10/938 tarilünde peqembe pü sut 15 tedir.· Taliplerin rınm mec:aıuundan fazlaya çık- elde edil~ıe. ihale J'.pılamaz men on ~ cun müddetle ~-l~ ~~tnameaı daıreıınde satıla· 
,...... EıaliJc •iidürlüiüne miincaatleri. mazaa ea ç.oık artuuııa 'taahlHidi ye &&bf talebı difer. maya çıkarılıp en çok artıra.na ıha- cagı ılan olunur. 

G - 14 3669 <.291S) baki kalmak üzere artırma on be 6 - Ga ri menkul kendiıine le edilir. lki ihale arasındaki fark\ 3662 (2916)' .................................. .. ...... 
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Eezaeı Kemal KAmll Ak.taş diyor ki: 

Gözünüzü kapayınız bir elinize HiLAL ECZANESiNDEN aldığınız beuim 

( Baharçl~eğl) Do ·dereeell ( Llmont;lt;e;-1 ) 
Kolonyalarımı öbür elinize de herhangi bir kokuyu alıp hemen kavşılaştırınız : 

1 

Hilal Eczanesinin okuculuk aleminde daima üstün kalmasının sebeblerini, lzmirin 
Üzümü, nciri gibi Kemal Aktaş Ko:onyasil~ şöhret almasının h~kmetlerini bilenler 
kafilesine girecek 

Kolonya Hilal Ecz&nesi Kemal Kamil Aktaşın 
Bir kanaatiniz bütünlenecektir. riy~ zi düstur olduğuna 

, .............. ~ .................................................................................. l!lm ........................... .. 

• . - ... . .· . . . . • ', • . . ' .. . .• ,· ·•. !" • . . .· .(. ': .. . . .• ' ; .' . ' ~ . . .. : : .· - . 

GRiPiN 
Niçin daima tercih ediliyor? 

Çünkü 
Evvelki gUn soğuk alınıştı, 

dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRiPiN 
Biltiln ağn, sı

zı ve sancıları 

dindirir. 

GRiPjN 
Soğuk algın

lığına, nezleye, 
gripe, diş, bel, 
sinir, adale ağrı
larile romatiz -
maya karşı bil
hassa milessir -
dir. 

GRiPiN 
1 

Tecrübe ediniz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir ~ 

_ _ __ ısı-·m_v_e -m-ark_a_ya_w_·k-ka-t, T_a_kl-itl-enn_· d_e_n _sn-kı-nı-nız._._ .... _ .. --- Saç 1 arı dök Ü 1en1 ere Kom oje rı Kan z u k , ' t , 
. . ..,.. . ' ~ ~ . ':.· . . 

Doyçe Oriyentbank 
DRESDNER BANK 

IZ:DliB 
.MitRK .KZl : HJi~HL1N 

Almangada 175 Şubesi Mevculiar 
Seı mayı) ve ıhtiyat akçesi 
171,500,000 Rl\ybsmnrk 

'l'ürkiye<le ~ntıelerı: ISTANBUJ" ve İZ.MIR 
J\lıınrılR Şuhelerı : R AH lRE ve ISKENDERlf E 

Her tiirlii bnnka ıııırnın tt l:\trıı ıfa '"" kalınl t><lcr 

iki kontröl mimarı veya mühen
disi aranıyor: 
T. H. K. BAŞKANLIGINDAN: 
T. H. K. için Ankara veya lnönünde çalıştınlmak üzere bir sene 

müddetle iki kontrol mühendisi veya kontrol mimarı aranmaktadır. 
Talip olanlar, tercüme halleriyle diploma ve bonservislerinin kop

yalarını ve ücret tekliflerini 10/10/1938 tarihine kadar Türk Hava 
Kurumu Başkanlığına göndermelidir. 

4 - 6 - 8 3644 (5008) 

Kayseri Cümhuriyet Halk Partisi 
r lyönkurul başkanlığından: 
Eksiltmeye konulan Kayseri Halkevi İn'8alına talip çıkmadığından 

ayni ıerait altında 3/10/938 den itibaren on gün aonra pazarlıkla iha-
le edileceii ilin olunur. & - 6 - 7 

Saçların dökülmesine ve kepekienmeaine mani olur. Komojen AÇ• 

lann köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen aaçlann gıdaaı<:br .. 
Tabü renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk 
ıaç ekıiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarında bulunur. 

. BRISTOL I 

Beyoğlunda 

O SMANi YE 
Sirkecide 
nn:zı.:z~ 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini aevdirmittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu· 
lurlar. 

lıtanbulda bütün Eae ve lzmlrliler bu otellerde buluıurlar. 
Bircok hU1U1iYetlerine ilaveten flatler müthlı ucuzdur. 

YILDIZ 
Kadın Dikiş 

atelyesi 
ikinci Beyler sokağında Ahenk matbaafl 
kartııında (36) No. ya tqınmıttır. 

Dikkat: 
Atölyemiz sayın müıterilerini daha ço1' 

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

Ayrıca hevesli olanlara hususi biçki ve dikit 
dersleri vermeyi deruhte ettiğini, isteklileril1 
yeni atölyeye müracaatleri rica olunur. 

Saime Öz Gören 
1 - 15 H.3 

.... ~ ... ----~la·----------------,.,, 
~-zıf:). 

DtŞLERtN ÇOROMEStNDEN BiR ÇOK HASTALIKLARIN 
DOODUOUNU HER KES BlUR 

BRONZ 
DIŞ f1RÇALARI DiŞLERi ÇOROMEDEN VE KiRLENMEDE 
KURTARIR ..• Her eczane ve tuhafiyeciden arayınız. 

Türkiye 
KızıJay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı marı en suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

lımir eczanesi TELEF~ 



!, iLK TEŞRiN PERŞEMBE 1938 - -- u 

EY GENÇ! 
Sağlığını, aileni, vatanını 

Frengi ve Belsoğukluğu 
Afetinden koru 

KöRLER, SAKATLAR, HAPiSHANELERi DOLDURAN KA-
1'1LLER, TIMARHANELERDE tNUYEN DEULER, MEZARLA
RA GON GöRMEDEN gömülen masumlar, bütün dejenere iNSAN
LAR ekseriyetle ya kendileri tarafından kazaruLm veya ana ve baba
larından miru kalan bu mel'un bastahklamı kurbanlarıdır.. GA YRt 
MEŞRU MONASEBETI..ERDEN ÇEKiN!.. Her gördüğünü temiz 
&anma ve bayatını kaput dediğimiz prezervatiflere teslim ebne .. 

Nefsine hikim olmazsan behemehal PROFtLAKSlN kullan .. PRO
FlLAK.stN bütün mütemecldin memleketlerde gençliği yüzde yüz bu 
beli tufanlarmdan koruyan en birinci ıilahtır. Sthbat Telıı:iletimizin 

.... -.~ müaaadeaini hiivlir. Tarzı istimali kutular içinde yazılıdır. 

Her Eczanede bulunur .• 

Profilaksin daima ve her zaman - Profilaksin! , 

TORNAX Motorsikletleri 
Bet ıene garanti, en konforlu 

BUZ DOLAPLARI 
1936 ve 1937 de Dünya radyoları içinde birinciliği kazanan 

MiNERV A Radyoları 
Her marka biaiklet, gramofon plik ve her cins muıiki alib 

tZMIR ve Havalisi toptan ve perakende ıatıt deposu 

M. ALİM Şenocak 
Emirler ?fflll karıısmda Başturak No. 143 Telefon : 4079 

Tiirkkuşu Genel Direktörlüğün
den: 
Tü.rldmtu tqkilitmda motörlii ve motörıüz tayyareler üzerinde 

öiretmen olarak çalıfmak maksadiyle yetiftirilecek 15 gence ihtiyaç 
Tardır. Aranan belli bqlı patlar §unlardır : 

1 -Türk (Soyundan) olmak. 
2 - İyi bal ve töbret aahibi bulunmak. 
3 - Sağlık durumu tayyareci olmağa elverifli olmak. 
4 - Boyu 1.58 den ap.ğı olmamak. 
S - En az Liaeniıı onımcu mufmı bitirmif olmak. 
6 - En az 18, en çok 22 yapnda olmak. 
7 - tki ve.ika fotoğn.fı ibraz ebnek. 
Öğretmen namzedi olmak üzere i.lınacak gençlerden Türkkufu 

letlriJitmda uçuculuğu öğren.mit bullDlan plinörcülük B. veya C. 
bröveleriyle İ§e bqladıldan tarihten, hiç uçmamıt bulunanlara da pli
nörcülük B. Brövesi aldıkları tarihten itı'baren nizamname mucibin
ce yatmak, yemek ve giyim maaraflan Türkkutuna ait olmak üzere 
ayda Liae on tahail.ini görmiiflere 25, liseyi bitinnit olanlara 30 lira
dan ücret verilecektir. 

Gelecek seneler içinde uçuculuk kudretlerinin arh§ derecelerine gö
re görecekleri zamlar hususi bir talimatla tesbit edilmit bulunnwdda
dır. 

L Türkkuıuna bu suretle seçileceklerin öğretmen muavini oluncaya 
qdar, normal olarak be§ ıene evlenmemeyi ve hususi bir taahhübıa
llleyi İmza ederek TürkkUJunun vereceği vazifeleri on sene müddetle 
RÖrmeği kabul ve taahhüt etmesi §arttır. 
ı:_ Bu hususlar bakkmda fazla tafsilit almak iıtiyenler Türkku§U ta
-.rn - Terbiye Bürosu direktörlüğüne doğrudan doğruya p.hsen veya 
~b.I ile müracaat edebilirler. 
.. Kayıt muamelesine Cümhuriyet bayramına kadar devam olunaca
llndan müracaatlerin bu tarihe kadar yapıhnuı §arttır. 

6--tt~IG--21~26--1--6--12--1~24 (2800) 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
lezize vereıisinin 928 yıh veraset vergisinden olan 173 lira 36 ku 
~·t>?lannın temini tahsili için tahsili emval kanununa tevfikan hac· 
e ~ olan KIU'Jıyakada Y emİfçİ pqa sokağında kam 64 nwnarali 
: .. Yeniden takdir ettirilnıİf olan 600 lira üzerinden 21 gün müddetle 

uzayedeye çıkanlmııtır. 
lll A~~' müzayede §artlarını öğrenmek istiyenlerin 14/10/938 cu· 

a ~u aaat üçte vilayet idare heyetine müracaatleri. 
.4 ı-- 30 - 6 - 12 3500 (2921) 

YENJ:ASIR 
M -ese "' -

Fratelli 
Vapul'.' 

Sperco 
acentası 

ROY AL NERNALDAlS 
KUMPANYASI 

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

H. SCHUET 

ATLAS LEVANTE UNE BREMEN 

HERl\lli.5 vapuru clycvm limanımız- cBARCELONA> vapur halen limanı-
da olup Amstcrdam. Rotterdam ve mızda olup Rotterdam, Hamburi ve 
Hamburs Jimaıılan için yük almaktadır. Bremen limanlnna yük alacakbr. 

cORE.STES vapuru 6- 1 O da beklen- cSAMOS> vapuru 5 Birinciteşrinde 
mekte olup yükünü tahliyeden sonra bekleniyor. Anvera ve Hambur, Bremen 
Burga!, Varna ve Köstence limanlan için limanlanndan yült ;ıkaracak va Burgas, 
yük alacaktır. Vama limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LtNINE 
GDYNlA motörü clyevm limanımız

da olup Rotterdam, Hamburg Danimark 
ve Baltık limanlım için yük alacaktır. 

V ASLAND motörü 15-1 O da bek
lenmekte olup Rotterdam, Haınburg 
GDYNlA DANZIG Danimarka ve Bal
tık limanları için yük nlacııktır. 15-1 O a 
kadar Norveç için yük kabul eder '. 

SERViCE MARITtME ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 21-1 O da bek

lenmekte olup Malta. Marsilya ve Ce
nova limanları için yük ve yolcu alır. 

HOLLAND AUSTRAJLA LlNE 
ARENDSKERK motörü 7-1 O da bek

lenmekte olup Bombay ve Avusturalya 
için yük alacak ve Nevzeland limanı için 
de yük kabul eder. 

flii.ndaki hareket tarihleriyle navlun
lnrdaki değişikliklerden acenta mesuli
yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 
2 ci kordonda Fratclli Sperco vapur 

cA THEN> vapuru 1 O Birincite§rine 
kadar Rotterdam, Hamburıı ve Bremen 
limanları için yük alacaktır. 

VESTSEE vapuru 2 3 birinci teırin
den 30 birinci teşrlne kadar Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen limanları için yük 
alacaktır. 

ARME.ME.l\'T H. SCHULDT ı 
cBJRKENAU> vapuru 30 Eylülde 

bekleniyor, Rotterdam, Hamburıı ve 
Bremen için yük alacaktır. 1 

AMERICAN EXPORT LINES INC. 
DOCRU SEFER 

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

cEXCHESTER> vapuru 2 7 Eylülde 
bekleniyor. Ncvyork için yük alacaktır. 

cEXT A VIA> vapuru 7 Birincitqrİn• 
de bekleniyor, Nevyork için yük alacak
tır. 

cF..XPRESS> vapuru 14 BirincitC§rin· 
de bekleniyor, Nevyork için yük alacak
tır. 

cEXHIBITOR> ''aP. '""U 24 BirincitC§· 
rinde bekleniyor, Nevyork için yük ala-

acenteliğine müracaat edilmesi rica olu- caktır. 

nur,. c:EXERMONT > vapuru 2 7 Birinciteı-
TELEFON: 2004 - 2005 rinde beklemyOT, N~orlc için yük ala-

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRJNCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ellerman Unes Ltd. 

LONDRA HAffi 
POLO vapuru 19 eylule kadar Lond-

ca'kbr . 
PiRE AKTARMASI SERt SEFERLER 

cEXCAMBION> vapuru 23 Eylülde 
Pireden Nevyork ve Boston için hareket 
edecektir. 

cEXOCHORDA> vapuru 7 Birinci
teırinde Pireden Nevyor'k ve Baston için 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDELHA VLINJE 
OSLO 

cBOSPHORUS> vapuru 26 Eylülde 
bekleniyor, Dieppe Oünkerk ve Norveç 

ra ve Hull için yük alacaktır. umum limanlanncı yük alacaktır. 
ALBATROS vapuru J 8 eylıilde ge- BAY ARD vnpum 24 Birinci teşrinde 

lecek ve 28 eylıile ~adar doğru Londra bekleniyor, Le Havre, Dieppe ve Dün-
için yük alacakbr. -lcerk limımlan için yük alacaktır. 

10N1AN 28 lıild d L SERViCE MARtTIME ROUMAIN 
vapuru ey e g ecea. BUCAREST 

8 birinci te§rine kadar doğru Londra iç.in 

yük alacaktır. 

TRENTfNO vnpuru 1 4 birind tet-
rinde gelecek 18 birinci te§rİne kadar 

cDUROSTOR., vapwu 10 Birinciıe,-
rinde Köstence, Ga1atz ve Ga1atz aktar
muı cTUNA> Jimanfanna yük alacak
tır. 

TÜRKİYE 
CUMHU RIYETI 

SAYFA: 9 

1 BIRAAnBANKASI 
,-.J 

Herkesin 
ettıği 

üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

Saklı., Öğle ve •kfmn her vemekten 
IOftT& günde 3 defa 

Kullanmak 

rŞcırtiZe 

• 

RADYOLIN 
Dişlcrlnlzi tertemiz, bembeyıız 

ve sapsağlam yapar. Ona yirmln-
doğru Londra için yük alacaktır. 

UVERPOOLHA1TI 
STE ROY ALE HONGROtsE cl asır kimyasının bA.ıikalarmaan 

DANUBE MARtTtME biridir, denilebilir. Kokusu gUzel 
BELCRAVlAN vapuru 18 eylıilde BUDAPEST lezzeti hoş, mikroplara karşı te-

Londradan gelecek yük çılcanp ayni %8• TtSZA vapuru eylôl aonlannda bek- mı yüzde yüzdür." .. 
manda Liverpool ve Glaskov için yük !eniyor. Tuna limanlarına yük alacakbr. 

ı alacaktır. cDUNAt vapuru Eylül sonunda bek-
ClTY OF LANCASTER vapuru 26 ey- leniyor, PORT-SAIT ve tskenderiye Jçin 

lulde gelecek 5 birinci t~rine kadar U- yük alacaktır. 
verpool ve Gla.skov için yük alacaktır. JOHNSTON W ARREN LINE.S 

BRJSTOL HA 1TI LIVERPOOL 
SELMA vapuru 20 eylıilde gelecek cDROMQRE., vapuru 30 Birincitet-

22 eylUle kadar doğru Bmtol için yük rinde bekleniyor. Uverpol ve Anven 
alacaktır. limanlarından yük çJhracAk ve Bmgu 

DEUfSCH LEV ANTE - UNtE Köstence, SuUna Galatz ve lbrali için yük 

~ . . 

, RADYOLiN 
DELOS vapuru f 6 e:Vialde gelecek alacakttt. " Kullananlar, 

yük çıkaracaktrr. ARMEMENr DEPPE S.A ANVERS dişlerini en ucuz şeraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

Tarih ve navlunlardald d~1klikler- <MAROC., vapuru 8 Birlncitepinden 
den acenta mesuliyet kabul etmez. 12 Birinci tepine le.adar Annn (Ooinı) 

limanı için yük alacaktır. 
------------ Dlndald hareket tarlhlerl1le nn-

Det Forenede 
Oampskıbs - Selskab 

COPENHAGEN 
MUNf AZAM SERViSLER 
ANVERS - DANEMARK 

SKANDINAVIA 
S/S. SV ANHOLM 
EylUlün birinci on beı günlükte yÜlc 

alacalcbr. 
sıs. ALGARVE 
EylUlün ikinci on bet gthdükte ynk 

alacaktır. 

M/V. ALGtER 
EylUI sonunda ve birinci le§rİn bat

hngıcında yük alacaktır. 
M/S. BROHOLM 
Birinci teşrin ilk haftasında yük ala, 

caktır. 

sıs. ECHOLM 

lunlarda]d dellFklJklerden. acm1a me
sullyet bbul •tma. 

Daha fazla ta&lllt almU için BJrln
cl Kordon.da V. P. Hemy Van Der Zee 

n Co. n. •· Vapur aceııtalılma mfln
cut edil.mest rica olmıur. 

Tel No. 2007 n 2008. 

''UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HEl.LENIC LtNE.S LTD. 

Ahinal vapuru halen limanımızda 
olup 8 birinci tcıriıı doğru Rotterdam 
Hamburg ve Anven limanlan için hare
ket edecektir. 

Birinci teşrinin ilk on bet günlükte Grigorios C. il vapuru 8-9 birinci teı-
yük alacaktır. · d · R Si EBRO nn arasın a beklenılmekte olup otter~ 

B
. ~· • • • ,,_,_ • ._ ünlük dam, Hamburg ve Anvers lirnanlan için 
ırıncı teırırun uuncı on oeı g - _-:1. al '-t ,... aca.: ır. 

te yük alacakbr. 
M/V. MAROCCO 
Son teırin ilk haftasında y~ alacalt· 

tır. 

M/V.nJNts 
Son teırin ikinci on bet Kiinl~te yük 

alacakhr. 
HER ON BEŞ GON MUNTAZAM 

SERViS OLACAKTIR 
Navlun ve bilumum ransenyöman için 

Acenteliğe müracaat edilmesi. 
ADRES : Fevzi paıa bulvarı No. 7 .. 
TELEFON : 3304 

HeUaa vapuru 16-20 birinci tefrin 
arastnda beklenilmekte olup Rottcrdam 
Hambu.rg ve Anvers limanlan için yük 
alacaktır. 

Anshyra vapuru 25/28 birinci tqrin 
aıaauıda beklenilmekte olup Rotterdam 
Hamburi ve Anverse limanlan için yük 
alacaktır. 

UNlTED STA TES AND LEVANT 
UNE LTD .. -

dişlerinizi fırçalayınız. 

TAZE TEMiZ 
- z 

.UCUZ iLAÇ 
Her türlii tuvalet 

Hamdi Nüzhet 
çeşitleri 

Çan çar 

SIHHAT ECZANESl 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1s1nda 

nihayetinde beklenilmekte olup Nevyork 1 ket edecektir. 
için yUk alacaktır. Lovcen lüks vapuru Pazartesi l 7 bl· 

UNEA SUD AMERlKAN rincite,rlnde saat l 2 de lzmirden hare-
M.C. Holm vapuru 20-22 birinci teırin ket edecek, Pire, Korfo, Adriyatik liman-

araaında beklenilmekte olup Nevyork lan. Venedik, Triyeate ve Şu,ak liman-
için yük alacaktır. lan iç.in yolcu ve yük alacaktır. 

Gerek vapurların muvasalat tarihleri. 
BALKANLAR ARASI HA lTI ZETS- acrek vapur ilimleri va navlunlan halc-

KA PLOVJDBA A.D. KOTOR kında acenta bir taahhüt altına airmez. 
Balkan ittifakı aktı.sat konferansının Daha fazla tafsUlt almak için Blrinc:i Jı:.or-

1eyyah, yolcu ve yük için tcsia ettiği hat- donda l 52 numarada (Umdal umumi 
ta mensup Yuıoslav bandıralı Lovcen deniz acenteliği Ltd. müracaat edilmesi 
lükı vapuru 9 birinci teırinde sa.at 18 de rica olunur. 

(Osmanlı Bankası ittisalinde) Ragna Gorthon vapuru birinci teşrinin Conıtantz.a ve Varna limanlan itin hare- TELEFON : 3171 - 4072 
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Benesin istifanamesinden. satırlar .. 
"Reisicumhurluğumun son günleri kalplerimizi ıstırapla dolduran 
hadiselere dayandı, imanımız sarsılmadı, bu itibarla istila ediyorum,, 

Ben es devam ediyor 
'Fakat ben 
terkeden 

fırtınada. gerrı.isini 
kaptan değilim,s 

Şimdi de Çek milleti haykırmıya basladı .. 

' 'Allaha ısmarladık Fransa, bundan 
sonra sizin hudut jandarmanız değiliz,, 

Paris, .5 ( ö.R) - B. Beneıin Çekos· 
Jovakya reislcilmhurluiundan istifası ha· 
beri burada teeaalirle öğrenUmiıtir .. Fa
kat hayret uyandırmamııtır. Zira bekle
niyordu. Mazarikten eonra Çekoıılovak· 
yanın en bUyUk dev]et adamının bu ka· 
Tart son ay]ardaki hldiselcrin mantıkt 

neticesidir. Beneti tanıyanlar pek iyi bi· 
lirJer ld haile aona ermeden vazilcai ba· 
tından kaç1D17acak kadar cesurdur. tik 
önce memleketin alikuna ltavuımaaını 

beklemele mecburdu. Fakat yine herkes 
bilirdi k.i, memleketinin tasfiyeye uğra· 
maaından sonra, devletin bqında k.al
mıyacak ltadar da merddir. O vicdanı· 
nın emrettlll ,eyi yapb. Çekoslovakya• 
mn sulh ulrunda kabul ettiji emsalsiz 
fedaklrlılm mesuliyetini kabul etti. An· 
eak bundan aonradır ki buıılin 1.tifa etti 
ve bu karannı ıu mektupla baıvekil ge· 
neral Siro~e bildirdi ı 

- cOç sene devam eden hadi!!elerle bu kararı bildirmiştir. Milleti çalışmağa, 
dolu reisicümhurluğumun son günleri nizam ve disipline davet ettikten sonra 
kalplerimizi ıııtırapla dolduran hadiaele· bir dakika sükutu muhafaza eden gene
re dayandı. Fakat bu ıstırap ne imanımı• ıal Sirovi demiıtir ki : 
zı, ne de devlet ve milletin ideallerine c - Bu devletin kurulmasına hizmet 
.adakatimizi sarsmış değildir. Geçirdiği· ı' etmiş ~ski bir lejiyonerin duyabileceği 
miz esaslı tarihi hadise milli hayatımızın en derin ıstırapla, B. Beneşin vazifesin· 
ana prtlarını değiıtirmiıtir. Bu sebeple den feragat ettiğini bildiririm. Reieicüm· 
vazilemden istifa ediyorum. Fakat fırb· hur bu suretle ferakat ve fedakarlığın en 
na esnasında gemiden kaçıyor değilim.. yük.sek örneği olmuştur. Bu hadiae o 
Gerek dahilf, gerek harici aiyaaette ye· kadar ıııtırap veriyor ki sözler bu ıatıra· 
ni devletin aıhhatli bir inkipfa kavuşma· hımın ancak !IÖnük bir aksi olabilir.> 
sını kolaylaıtırmak isterim. Başvekil sı- General Sirovi bundan sonra reisi· 
fatiyle ve anayasaya uygun olarak ica- cümhur Beneıin mektubunu okumu,tur .. 
bını yapmanızı rica eder ve gelecek va· Böylece millet Çekoslovak tarihinin ve 
zifelerde de muvaffakıyetinizi dilerim.. belki Avrupa tarihinin büyük bir hadi
Öyle zannederim ki Çekoslovakya için 

1 

seııini öğrenmiştir. 

daha iyi zamanlar gelecektir. Milletimiz Avrupa tarihi için de bunun büyük 

ve devletimiz için çalııma ve sakin mu· ı bir hadise olması tundan ileri geliyor ki, 
vaffaluyet zamanları.. B. Beneşin mektubundan da anlafıldığı 

General Sirovi saat 1 7 de radyo ile üzere, bu istifa sırf dahili bir hadise de· 

Fransız Ayan Meclisi 
Hükümete fevkalade salahiyet veren 

kanunu 286 reyle kabul etti 
Başvekil nutkunda seferber edilen 

'Fransızın feragatini. minnetle 
Paris 5 (ö.R) - Ayan meclisi bugUn 

mebusaıı meclisince gece kabul edilen 
ve hUkümete ekonomik ve malJ vulye
tin hlAhı için fevkal.Ade selAhlyet veren 
kanun projealn.l tetldk etmiştir. Maliye 

komayonu tarafından ~ekil ve mali
ye nazın dinle~erdir. B. Marşandu 
kambiyo kontrolü tea1.! ebnemeği ve yeni 
bir devalila.syon yapmam.ağı kat't olarak 
taahhild etıııl§tir. Diğer tarafdan hüku
met haftada 40 saat kanununu da Boz-

bir milyon 
andı 

Çekoslovakyayı Almanya lehinde feragate icbar eden ve Reisiciimhunm isıifasile neticelenen Munih anlaşmasını dür. 

nazır böylece imzaladılar 

ğildir. Çekoslovakyanm harici siyasetin-, lt' bir İf birliği aiyaaeti takip edece~~i 
de yeni bir istifanın baılangıcıdır. ı.srarla kaydediyorlar. cliden Novını> 

emniyet ve menfaati ile birlqtirelim.> 
c Veşerna Si ev o> • gazetesi hükümetitl 

Slovaklara geniş tavizatta bulunmai• 
razi olduğunu haber veriyor. Slovaky•" 
nın muhtariyet taleplerine daiına tevCC:" 

Bu itibarla general Sirovinin yeni ka• gazetesi cAllahııımarladık F ran.aa b baş· 
bineııinde hariciye nezaretine eski Berlin lığı altında §unları yazıyor : 
,.e Roma sefiri B. Slakovskinin geçmesi 
manidardır. B. Slakovıık.inin Almanya 
lehindeki temayülleri malumdur. Çekos• 
lovak radyosu da bu tayini bildirirken 
yeni hükümetin Çekoslovakyanın yeni 
vaziyetine intibak edeceğini bildirmi!,I 
ve bu itibarla Berlin ve Romada sefirlik 
yaptığı için Almanya ve İtalyayı çok iyi 
tanıyan B. Slakovakinin hariciye nezare· 
tine tayininin ehemmiyetini kaydetmiş· 
tir. 

Diğer taraftan Çekoslovak gazeteleri 
Prng hükümetinin artık bütün komşula
riyle ve bilhassa bunların en kuvvetlisi· 

c Yarın ne olacağını bilmeyiz.. Yal· _ı 
cüh ıöstermiş olan Sovenski> gazete" 

nız şunu biliyoruz ki yarubaşımızda bü· 
de diyor ki : 

yük bir askeri devlet inkioaf etmi,tir. cÇekler, Slovakların arzusuna ve mür 
Devletimiz artık onunla ihtilafa gire· terek Çekoslovak devletine aadakatleri• 

mez. Şimdiye kadar uzun zaman Orta ne artık kani oldular. 30 ilkteşrin 1918 
Avrupada jandarma vazifesini gördük .. de Slovaklar Çeklere kendi arzulariy1• 

Fakat karar sıraııı gelince bizi yalnız bı- kardeıçe el uzatmı§lardı. Tarih ve coi• 
raktılar, gördük ki hakim olan hak de- rafi vaziyet bizim Çeklerle mukadderıv 
ğil, kuvvettir. Bu sebeple biz de en kuv• tımızı birleştirmiştir. ÇekJer anlamahdıt• 

vetli olan tarafa katılıyoruz. Almanya lar ki milli hürriyet kapısını açık tut•• 
ile anla,maktan başka çıkar yolumuz ve kendilerini boğarcasına sıkan deınlt 
yoktur. Almanyanın l)üyük bir satıcısı ve tazyikten kurtulmak imkanını onlar• 
alıcıııı olalım. Kendi emniyetimizi onun veren biziz I> 

lngiliz Parlamentosu 
Çem·berlayn hükümetinin "Harpten 
sakınma,, politikasını tasvip etti 

lngiliz maliye 
tarihe mal 

nazırı B. 
edildiğine 

Çeınberlaynın 
kani olduğunu 

yaptığı işin 
söylüyor 

Londra, 5 ( ö.R) - Avam Kamara· hareketiyle uyandırdığı ıüphelere temas 1 siyasetinin yeni bir tetkike tabi tutulm•· 
ıında harici siyaset müzakeresi bu ak- etmiş ve demiştir ki : ııına hemen hemen ekseriyetle karar ver 
§affi veya yarın öğleden sonra nihayet c - ilk defa olarak B. Hitler ufak miftir. Hariciye encümeni bu huııust• 
bulacaktır. Bugün öğlede~ eonra açılan tefek bazı tavizler yaptı. Bazı kimseler baııvekili en kıııa bir müddet zarfınd• 
celsede maliye nazırı Sir Con Saymon ı vardır ki harbin muhakkak patlıyacağı- encümende izahat vermeğe davet etrnit• 
ekııeriyet tarafından alkışlarla karııla· nı zannederler. Ve ne olacakııa bir an tir. Başvekilin bu izahatı cuma gürıll 
nan §U karar suretini teklif etmiştir : evvel olsun da şüpheden kurtulalım di· vermesi muhtemeldir. 

mıyacaktır. cMecliıı samajeste hükümetinin takip ye temenni ederler. Diğer bazıları var-

Maliye komisyonu raportörü htiküme- ~ttiği siyaseti tasvip eder. Bu siyaset sa· dır : Harp edeceğimizi her an yüksek Londra. 5 (AA) _ Çekoslovaky•· 
tl fcdakArlık ve tasarruf preruıiplerine yesinde son buhran esnasında harpten sesle tekrar edersek bu mecburiyete düş- ya verilen on milyon sterlinklik kredi• 
avdet ettiği için tebrik etm.l§ ve kanun sakınmak mümkün olmuş ve devamlı miyeceğimizi iddia ederler. Bu mütalaa-
projcsi komisyonun 29 azası tarafından sulh için bir anlaşma yapılmıştır.> ların ikisini de reddederiz.> 

ittifakla kabul edi~tir. Sir Con Saymonun fikrince Münihte 
Umumt celsede B. Abel Gordey rapo- yapılan anlaşmanın dünya için daha iyi Londra, 5 (A.A) - Taymis gazete· 

nınu izah etmiştir. Hazine son zaman- bir hayat mukaddimesi mi olduğunu, si Avam kamarasındaki müzakereleri 
larda güçlüklerle karşılanmıştır. Fran- yoksa tehlikeleri arttırdığı hakkındaki mevzuubahis ederek yeni intihabat ihti-
.sa bankasından alınan avans eylô.lde 10 tahminlerin mi daha doğru olduğunu an• mallerinin artık derpiş edilemiyeceğini, 
buçuk milyarı bulmu, ve daha ancak bir cak tarih aöyliyecektir. çünkü Eden taraftarlarının hükümet üze· 

den bahseden T aymiıı gazet~i bunutl 
Çekoslovakyaya para yardımı sahasın• 

da ilk adım olduğunu ve diğer devletle"' 
rin de bu yardıma İştirak etmelerinİll 
Londraca beklenildiğini yazmaktadır. 

Roma, 5 (A.A) - lngiltere büyiİ• 
elçisi Lord Perth bu sabah hariciye ~· 

buçuk milyarlık avans had<li kalmıştır. ·Kimse timdiden bir hüküm yürüte• rinde ciddi bir tazyik yapacak kadar 
Buhran kambiyo vaziyetine de tesir et- mez. Fakat hükümet giriştiği hareketin fazla olmadığı mütalaasında bulunmak- zırı Kont Ciano ile yeni bir mi.ilakatt• 

b daha bulunmu•tur. Bir aaatten fazla de• miş ve frank tehdide maruz bulunmuş· taııvi ini iııtemeğe mc<:burdur. tadır. v 

tur. 1938 adi bütçesiaie 12 milyar açık Dün Fransız ba§vekili B. Daladiye de De~li Telgraf hükümet blokuna men- vam eden bu mülakatta dün akoaın~I 
olacaktır. Mali mesele artık sırf bir t.ek- böyle bir tasvip istemiş ve çok kuvvetli ııup mahdut bir zümrenin muhalefetin mühim konuşmalara devam edilmiftİf· 
nik işi değildir. Kat'i olarak halli istih- bir ekseriyetle bunu kazanmıştır. vereceği ademi itimat takririne müzahe- Mevcut intibaa göre bu konu§mal.ı 
salfıtın artmasına bağlıdır. Yoksa müte- ret edeceğini, bu zümrenin bazı tabiye lngiltere ile ltalya arasındaki münaaeb•• 

madi istikrnzlarla yürümek mümkün de- Lon<lrn, 5 ( ö.R) - Sir Con Say- mülahazalariyle teşrinisanide umumi in- tın fiili olarak iyilcşmeııine müncer ot•• 
ğildir. Hükümete verilen yeni fevkal- mon Avam kamarasında Çekoıılovakya- tihabat yapılmasını pek at;u etmediğini caktır. Yan reıımi İtalyan matbuatı el•• 
tide sclfıhiyetin 15 son teşrinden ileri nın mukadderatı karşılarken gösterdiği yazdıktan sonra baıvekilin de şimdilik ha şimdiden ltalyan • İngiliz münasebıı• 
gitmiyeceğini memnuniyetle tasrih et- takdire ııayan tavır ve hareketten bah- böyle bir intihabattan çekindiğini ve bi· tının samimiyetinden bahııetmektedit• 
miştir. Tarihi bir resim: Fransız başvekili Daladiye .Munih anlaşmasını im:::a ediyor ııettikten sonra demiQtir ki : naenaleyh bazı arkadaşlarının Çember· •• 

v Maamafih yeni her hangi bir anlaşf11 
Sonra söz alan B. Viyolet şimdiki va~ kışlanan başvekil B. Daladiyc şu nutku c Fakat bir milyondan fazla Fransız c - Çekoslovakya ya bizim ve Fran· layn üzerinde müesııir olması ihtimalini · '1'' 

1 r be d l s f k f k nın husulü nisan anlaşmasının tatbı ziyettc kimsenin, bu kanunu reddedere söy emiştir: sc- er r c i mi§tir. mı ve anaat ar ı sanın tavsiye ettiğimiz gibi arazinin bir ileri sürülmektedir. ·tJ 
b k·ı· l ·ı . . ·rı t k h kk c- Bana daima gösterdi!?i müzahn- olmaksızın hepsi kıtalarma iltihak etmiş- k k girmesine bağlı bulunduğundan bir 

1 

aşve ı ın o orı esını zaı e me a mı 

1 

~ . ısmını ter e, yahut ta iııtila ve belki in-
1 

k d k . . kı:• 
h . 1 d y •• 1 . d . ı· k. retten dolayı ayana teşekkür ederıın. lerdir. Aldığımız tedbirlerin zaruri ola- kirazı göz önüne almagva mecburdu. L d 5 (AA) B kil Ç mem e et rasın a i samimıyetın açı 
aız oma ıgını soy cmış ve emış ır ı: . on ra, . - aşve em- h · di• 

.. . Evvelki beyanatımda franğın Ingiliz lı- rak mali neticeleri olacaktı. Şimdi bunu Fransızlar da bu karan vermeğe Çekos- berlayn hükümcte itimat hakkındaki te7.ahürüne mani olmaktadır. Son a 
c- J~p::ınya, mustemlekeler, ılk mad- rasınn nisbctle 17!) frank bir lira seviye- karşılamağa mecburuz. lovakyayı bizimle birlikte teşvik ettiler. müzakerelerin bugün ve yarın devam scler ve Mussolininin Münihteki faafö'e' 

deler ve saire için yeni müzakereler za. . d v d.. . - · . .. 1 • t' H Ik .. t d·-· . p la •t.e b k h ett1 
~ın en aşagı uşmıyccegını soy emış ım. c a ın gos er ıgı sevgı c opu rı > Milletlerin kendi mukadderatını bizzat edeceğini ve ondan sonra parlamento• ti ugün ü siya~i prtları mü im sur 

ruri olacaktır. Bu müzakereleri siz idare Asla düşmemiştir de. Emniyete müra- ile serhoş olmamak lazım geldiğini bili- tayin etmek haklandır. Gerçi reisicüm· yu bir teşrinisaniye kadar tatil edeceği- değiştirmiııtir. Bunun içindir ki lngilte'' 
etmelisiniz Bay başvekil, ve yalnız siz! caat edeceğimi söylemi§tim. Bu müra- rim. Munih anlaşması Avrupa sulhunu hur Vilsonun bu me~hur formülün dai- ni bildirmiştir. ve talyanın vaktiyle akdedilmiş olan 811• 

Bunun içindir ki bu gün Fransaya elzem caatım neticesinde memlekete 19 milyar kurtardı. Tehlikeli bir burundan geçmek ma ·~rı·h ve memnunı·yetı· mucı·p bı·r •e· t · h 1 f ·ı·d · Atl · · · · 1 · · · · k 1 yla.ı•• .... ,,.. şçı mu a e et ı erı ee ışçı partısı• aşmanın merıyete gırmesmı o a • 
adam olduğunuzu söyliyebilirim. Ist.edi- frank döndü. Böyle bir müşahedede bu- imkanını verdi. Fakat henüz açık de- kilde tatbik edilmediğini bilirim.> nin bu tatili protesto edeceğini söyle· racuk bir formül bulmak üzere olduld~' 
ğiniz fevkalade selahiyet reddedilemez.> lunabilecek pek az hükilmet vardır. Hü- nizde değiliz.> Avrupa meselelerinin müstakbel teıı- miştir. rı kanaati beklenmektedir. Bunun ne~: 

Maliye nazırı kürsüye çıkarak beynel- kümet Fransa bankasından, tayin edi- Ayan meclisi ~muhalife karşı 286 rey- viyesinden Ruııyayı hariç tutmağa lngil- cesi olarak ta Londra Habeşistanın it 
milel gerginliğin sebep olduğu fevkalade len hadden fazla bir santim bile isteme- le hüklimete fevkalade selfilıiyet veren terenin neycti olmadığını kaydettikten Paris, 5 (AA) - Ayan meclisi ha· ya tarafından fethini bılakavdü sart l$• 

murafları hatırlatmıştır. Sonra çok al- miştir. kanunu kabul etmiştir. aonra maliye nazın Almanyuua tava ve riciye encümeni Çekoalovakyanın harici nıyacaktır. 


