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In.giltere Cenevre' den eliilecel{ Mi? 
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---- - -- T ::;e-T ev tik Rüştü Aras bugün Rel- Afrika'ya Mısır Kral• Fuad öldo 
Sevkiyat devam y b •• •• k 

grad'a hareket ediyor ediyor arın uyu cenaze 
Don parti grubunda Boğazlar mes'elesi ve dllyuuu umumiye tok· 

sitleriuin mal ile ödenmesi esası dahilinde Pariste cereyan 
eden milzakereler hakkında izahat verdi 

Roma, 29 (Radyo) - ltal- • • J k 
ya'nın muhtelif limanların· merasımı yapı aca tır 
dan düa de doiu Afrika-

Tevfik Rflştn Aras 
Ankara, 28 ( A. A ) - C. ödenmesi esası dahilinde 

H. Partiai kamutay grubu Pariı'te cereyan etmekte 
idare beyeti baıkanlıiından olan müzakerelerin son saf
C. H. Partiai kamutay basını putiye bildirmit ve 
grubu bugün öğleden sonra icabeden izahat. vermiştir. 
Dr. Cemal Tunca'nın baş· lstanbul, 29 (Özel) - Dış 
kanhiında toplandı. Dıı itleri bakanı doktor Tevfik 
bakaaı Dr. Tevfik R&ıtü Rllttli Aras yarın sabah 
Araı. ıehrimize gelecek ve derhal 

1 - 4 Ma,aıta Belırad'da Belgrad'a hareket edecektir. 
toplanacak olan Balkan Belgrad'da yapılacak olan 
konıeyine iıtirik için yarın toplantıda, Yuııanistan 'ı baı-
hareket edeceiini. bakan general Metaksas, 

2 - Bojazlar notasına Romanyayı M. Titülesko, 
devletlerin vermit oldukları Yugoslavya'yı da M. Stoya
cevab, cevapların miiıbet dinoviç temsil edecek, RDştii 
malliyetini. Aras konseye riyaset ede· 

3 - D&yunu umumiye cektir. 
takıitlerinin yarıaınıa mal ile Konseyin bu teplanbsında 

M. Alber Saro Fransız 
nazırlarile konuştu 

·-·-· Sol tarafın 1kazanması, Fransız dış 
siyasasında değişiklik olaca

ğını gösteriyor 

M. Alber Saro 
Istanbul 29 (Özel) - Fran

ııı saylav seçiminin ikinci 
turu, önümüzdeki P•ıar günü 
yapılacaktır. Pazar gllnkü 
ikinci Turun daha çok sola 
ıa&teveccib olacaiı kanaati 
vardır. 

Gueteler, mlttefik balk 

cephesi teıkil edilirse, aol 
namzetlerin mailOp olacak
larını yazmaktadırJ. 

Övr, aol tarafın kazanması 
ile Fransız dahili ıiyaıaıında 
deiitiklik olmıyacaiını ve 
fakat dıı ıiyasada önemli 
tadilit yapalacaiını ve lngil
tere ile çalııma birliiinin ar
tırılacağını yazıyor. 

Pariı 29 (Radyo)- Baıba· 

kan M. Alber Saro, buıiln 
F ranaanın Berlin elçisi M. 
Franıuva Naıe ile Dıı işler 
'-akanı M. Flanden'i ve daha 
bazı Nazırları kabul etmiı ve 
uzun müddet konuımuıtur. 

Paris 29 (Radyo)- Radikal 
Soıyaliatler baıkanı M. Her
yo, aaylavlıktan çekilmek hu
susundaki fikrinden aarfına
zar etmiıtir. Arkadaılarının 
ısrarı üzerine ıelecekl Pazar 
ıiinkli tura iştirik edeceiini 
bildirmiftir. 

ıına ıiJih, cephane, mlhim
mat ve aıker gönderilmiflİr. 

Azana ruzname harici olarak Bo
ğazların tahkimi mes'elesi 
de görüıülecektir. Cum ur reisi olacak mı 

Numan Rifat 
BugDn Varşova'dan 

Moskova'ya hareket 
ediyor 

Iıtanbul 29 (Özel) - Ha
rıcıye vekaleti müşteıarı 

büyük elçi Numan Mene
mencioilu Varşova'y• var
mıf, istasyonda Leh dış iş

leri bakanı Kolonel Bek ta 
tarafından karşılanmııtır. Bu 
rün Moıkova'ya hareket 
edecektir. 

Bükreı, 28 (A.A) - Bü
yiik elçi Numan Menemen-

M. Azana 

Maclrit 29 (Ratlyo)- lıpanya 
mencioilu bu sabah Var- parllmeatosu sat cenah par· 
şova tarikile Moskova'ya tisi, başbakan M. Azananın 
hareket etmiştir. lstasyenda Cumur riyasetine nımzetli
dıı bakanlık müsteşarı Sa- tini koymata razı olmuştur. 
vel, Romanya 'nın Ankara • zarı ve elçilik memurları, 
elçiıi Filotti, orta elçi Rai- Sovyet elçiıi Astronki ve 
coviceınu, Titülesko'nun mil- dıı bakaalak erklnı tarafın
meHili, Tilrkiye maslahatril· daa aellmlaamıştır. 

1 

ı Ingiliz'ler deniz progra-
mını tatbike başlıyorlar 
iki torpito ile Oç denizalti gemisi 

CebelOttarık'tan lngiltere'ye 
hareket etti 

lngiliz 
lstanbul, ?.9 (Özel) - in · 

giliz harp gemileri, Akde
niz'den çekilmekte devam 
ediyorlar. DUn de Cebelilt
tarık'tan iki torpito ile üç 
denizaltı ıemiıi lnıiltere'ye 
hareket etmiştir. 

Aden'de bulunan lngiliz 
gemilerinden bir kıımı da 
IıkıDcleriyı ıelmiı ye bu· 

gemileri 
rada bulunan iki zırbh 
Malta'ya ıeçmiştir. 

l•taabul, 29 (Ôzel) - Be· 
yaz kitapta neşredilen deniz 
alllhlanma proıramınıa tat· 
bikine birkaç aya kadar 
baılanacak ve ilk olarak 9 
kruvaz&r, 3 denizaltı ıemisi 
ve bir tayyare ıemiıi tez
ıiba koaacaktar. 

~~~-----~-~~~~ 
Mısır'da matem tutuluyor. Yeni kral 

derhal Kahire'ye gelecek 
Iıtanbıd 29 (Özel) - Mı· 

sır Krala birinci Fuad'ın ölü
mü, Mısır'd• olduğu gibi 
Londra'da büyük bir tees· 
sür uyand1rmışhr. Mareşal 

Allenbi, genel savaşta Kral 
Fuad'ın sempatisini kazan · 
mış olduğundan ölüm habe · 
rini alınca büyük bir tees
sür duymuş ve: 

- lngiltere büyük bir 
dost, Mısır da akıllı ve ha · 
yukir bir kral kaybetmiştir. 

Demiıtir. 

lıtanbul 29 (Özel) - Mı
sır krala birinci Fuad'ın ce
nazesi, bugün büyük törenle 
Kubbe sarayından Abidin 
sarayına nakledilecek ve ya
rın, Mehmet Ali paşanın 
türbesi yanında gömülecek
tir. 

Loadra'da bulunmakta 
olaa kralın biiyik otlu prenı 
Faruk, baba11aın ölimliaü 
haber alınca büylk bir te· 
easür içinde kalmıı ve der
hal telefonu açarak Mııır 
baş'-akanı Mahir Paıa ile 
konuımuı. hemen M11ıra 
hareket edecetini bildir· 
mittir. 

Pre•ı Faruk, buınn in· 
ıiltere kralı tar•fıadan ka
ba) oluaacak ve miiteakilıten 
Mısıra hareket edecektir. 

Prenı Faruk, lnıilizce, 
Almanca, ltalyanca ve ıayet 
iyi F raa111ca l»iltın bir 
ı•nçtir. 

Kralın llümü mBnaaebetile 
• dün ıece Kabire'de ve Mı· 
sırın her tarafında tiyatrolar 
ve diier eğlence yerleri ta
til etmiılerdir. 

lıkenderiye limanında bu
luna• Inıiliı harb gemileri 
bayraklarını yarıya indir-
r -

MGteveffa Mııır kralı Fuad 
mitlerdir. 

Kahire 29 ( Radyo ) -
Kral Fuad'ıa ölllmll, bltlla 
Mısır' da bilyük teesaiirll mu· 
cip olmuştur. Bayraklar der· 
hal yarıya indirilmiıtir. V • 
reımi dairelerde matem tu· 
tulmuıtur. Nazarlar medili, 
toplantısını tatil eylemiıtir. 

Krallık niyabet heyeti, 
miiteveff a kralın eniıteıi •• 
Mııır

1

111 Pariı elçisi Fahri 
paşa ile sabık baıbakaa 
Neıimi paıadan ibaret ola· 
caktır. 

Kral Fuad kimdir? 
Kral Fuad lım•ll .,. .. nıa 

o~ladar. Clıe'de 1868 eeut1la· 
de do~ma11tpr. Kn•lah Meb· 
- Devamı 4 ncü "ahifede -

L -- ( Ulusal Birlik ) e Göre 

-----
" Sıra memurları " da kim? 

Gazeteler4e aık ıık 16rlyerm : 
Otobn.. sıra memurları ... 

"Memur" denildiiine ıCSre, hatırıma resmi veya yarı reımt 

bir teıekkililn bilhaaH belediyenin atlamları ıeliyor. Soru• 
yorum, menfi cevap alayorum .. 

- Acaba otobllıclUerin, kamyon, kamyonet ıahipleriaia 
keadi adamlandır da bunlara "memur" unvanı mı verilmiıtir? 

Diyorum. Gene hayır!. Maaı alıyerlar mı? .. Eveti. Ki•· 
dea? .. Otobllscillertlea ?. 

- Kimin namına iı ıörllrler ?. 

- Ne bakla para alırlar, neyin nesi, kimin mlltevelliıi, 
hangi siıtem veya itlarenin miraacıııdırlar?. 

Bu ıon iki suale cevap alamayınca hayret ediyorum : 
Yerde alıp ıakte yiyen, hikmeti, bafıı, mes'uliyeti o'.mı• 

yan, ıoförden, muavininden otomobil sahibinden para alıp 
hayabnın çarbını kendiliii•clen ç••İren bu " Sıra memur• 

• De&ıanaı 4 nai sahi./ede ~ 



Emniyet direktörü, sıkı 
adımlarla Baba Anri'nin ya· 
nından uzaklaştı ritti. 

Müsyü Anri, direktö· 
rün sözleri üzerine meb· 
hut olmuş ve faşkın bir 
halde ortada kalmıştı. 
Ne dilsizin kaçırılmasında 

•lakası olmadıiını ıöy1iye· 
cek ve ne de daha azıcık 
olsun direktörü durmağa 

mecbur edecek imkin bula· 
bilmişti. 

Maamafih, kendisini itham 
etmenin aazarında hiçbir 
ehemmiyeti olamazdı. Çün
kü oğlunu kurtaracağından 
emindi. Bu husustaki ümidi 
henüz zail olmamıfh. 

Onbirinci kısım 
Çok kasvetli bir gecede• 

ıonra tam sekiz gün geçmişti. 
B•ba Anri, (Tuyleri) sarayı· 
nın bahçesindeki sandalya· 
l•rdan birisinin üzerine otu· 
muı, oradan nadiren gelib 
geçmekte olanlar ise, Şubatta 
en ziyade rüzgir uğrağı olan 
bir mahalde bir ihtiyar ada
mın, dalrın bir halde otur· 
makta bulunmasına hayret 
•e taaccfip ediyorlardı. 

ihtiyar Anri'nin açık başı, 
ne tiddetli rüzgardan ve ne de 
atır ağır düıen kardan biç 
ltir ıey hissetmiyordu. Göz
leri bir nektaya dikilmiı ol· 
duiu halde gelip geçenlerin 
kendisine bir nazarı hayret 
atfeylediklerine de ehemmi 
yet Yermiyerek olduğu yer· 
de hareketsiz duruyordu. 

Bu bahçede, ötedenberi 
ekmek ufaltarak kuılara 
atan ihtiyar Anri'nin etrafı· 
nı burüa de birçok ıerçe· 
ler çevirmiıti. Fakat kendisi 
onl•ra iltifat edecek, itiyab 
olduj'u üzere yem atacak 
halde değildi. Güzel hay· 
vancıklar, liıanı bal ile 
"dostumuza acaba ne oldu? 
Bize ne için iltifat etmiyor?" 
Demek istiyorlarmıı gibi 
uçuıuyorlar, öteye beriye 
aıçrayorlardı. 

Baba Anri, çok derin bir 
tee11iir içinde idi. Hakikaten 
herıeyi unutmuıtu. Oilun
dan baıka hiçbir ıey dü
fiinmek istemiyordu. Bütün 
mWihazası, oğlunun hapis
hanedeki ahvalini düşüame;e 
inlaisar etmişti. Kendi ken· 
dine: 

- Kimbilir ne haldedir? 
Onu mütemadiyen sıkıştıra· 
yorlar. Biçare çocuia bun· 
dan sonra ben de muavenet 
edemiyeceğim . Hapishaae 
kapısı artık benim için büs· 
bütan kapanmııhr. Zaptiye 
nezareti, beni de nezaret 
alhada bulunduruyor. Emni
yet direktöril bena acımamıı 
olsaydı, beıki de şimdi hap· 
ıedilmiı olacaktım.. Biçare 
Piyedoş'u tevkif etmişler a!. 

O sefil, dilsizi kaçırmak 
için bilmem kimin kime 
para v1;rmi1 olduğumu söy
liyormuı ah ah .. 

Beni de mütemadi bir 
nezaret altında bulunduru· 
yorlar. Daha dlin akşam, 

bundan evvel maiyetimde 
bulunan sivil bir memurun 
arkam sıra gelmekte oldu
ğunu gördüm. 

Heriflerin yaptıklarından 

bir türlü haberdar olamıyor· 
dum. istintakın sureti cere
yanını gizli tutuyorlar. Ga
zetelerde artık hiçbir şey 

yazmıyorlar. Anlaşılan yasak 
edilmişlerdir. Maamafih, şim· 
diye kadar oilumun töhmeti 
hakkında yazmadıkları kal
mamıştır. Gene de aleyhinde 
birşey oldumu hemen yaz· 
maktan geri durmıyorlar. 

Ahali, şimdi muhakemenin 
başlamasını bekliyor. Benim 
de en çok korktuğum umumi 
efkarın gazab ve infialidir. 

Baba Anri, bu mülahaza· 
lardan sonra derinden bir 
ah çekti ve kendi kendine: 

Paris'te bir "Arsen Lüpen,, 
yakalanmıştır. Bu adamın üç 
şahsiyeti vardır: Kibar bir 
muhasebeci, Kont dö Mont· 
for, sahtekar ve hırsız. 

Hanri Düfur adında olan 
bu adam daha küçükken şık, 
kibar bir adam olmayı, gü
zel kokulu kürklü palto 
giymeyi, en güzel kadınlara 
şampanya ikram etmeyi dü· 
şünüyordu. Bu hayalinin 
arka tarafında bir gölge 
vardı. Geceleri bu kibar 
maskeyi atacak, karanlık 
sokaklarda soygunculuk ya· 
parak zengin olacak. Küçük 
Hanri bu düşünceler arasında 
büyümüş, gittikçe hayalini 
olgunlaştırmıştır. 

yor. Karısı ve bir kızı var· 
dır. Yalnız Hanri çok iti ol· 
doğundan bazan evine gide
miyor. Hatti haftalarca git
mediği d~ oluyor. 

Paris'te bir başka Düfur 
daha var. Bu kibar, zengin 
bir konttur. Ekselman bulva
rında büyük ve muhteşem 

bir apartmanın yedicci ka
tında oturuyor. Daire çok 
yüksek bir surette tefriı 

edilmiştir. Bir esmer güzeli 
olan Rejina bunun kontesi
dir. ikisi de bol bol ve he· 
sapsız para h:ucamaktadır· 

lar. Pariı'te büyük bir itibar 
ve hürmet kazanmışlardır. 

Bllyük hırsızlıkları idare 
eden, bu suretle elde edilen 
menfaatlerin büyücek bir 
kısmını cebine indiren Düfur 
bu iki ıahsiyetin masrafla· 
rını temine çalışıyor. Şimdi 
Sante hapishanesinde bu 
adamın bir dördüncü şahsi· 
yeti daha meydana çıkmıştır. 
Kravatsız, yakuıı bir hile· 
reye tıkılmıı olan serseri 
Düfur. 

"Televizyon" işi aldı yii· 
rüdfi. Amerika'da, lngilte· 
re'de, Almanya'nın belli başlı 
merkezlerinde radyo dinli· 
yenler, kendilerine söyliyen· 
leri, yani spikerleri de küçük 
bir ekran üzerinde görmiye 
baıladılar. Fakat göriUenler 
erkek değildir. R•dyo mer· 
kezleri dinleyicilerine bir 
erkek yerine güzel bir bayan 
göstermeyi daha uygun bu
luyorlar. Bunun için birçok 
radyo merkezleri erkek spi· 
ker yerine kadın spiker 
aramıya baılamışlar fakat 
karşılarına bayanlarla bera
ber büyük müıkfiller de 
çıkmıya başlamıştır. Çünkü 
b•lunacak kadının berıeyden 
evvel fotojenik olması li· 
zımdır. 

Her kadın fotojenik de· 
j'ıldir. Fotojenik olmak gü
zelliğe çirkinliğe bakmıyor. 
Ôyle güzel kadınlar vardır 
ki fotografları biç te gizel 
değildir. 

Televizyon için bu pek 
miihim bir ıeydir. Mütehas· 
sıslar uzun tetkiklerden son· 

Allah • Dedi • oğlu
mun meydanı siyasete götü
rüldüğünü göstereceğine 

daha iyi canımı alsın. Fa
kat ne diyeyim? Belki de 
hayatımın son demlerinde · 
böyle bir felaket mukad
derdir! Yarabbi ben acaba 
bilmiyerek kimin canını yak

Geçen Martın yirmi birinci 
gilnfi bir amele şimendifer 

yohı ilzeriode, Fontenblo 
yakınında yirmi sekiz kilo
luk bir paket bulur. içini 
açınca ikiyüzbin frank de· 
ğerinde ellişer santimlik 
pullar görür ve bunu yakın 
bir polis merkezine götürüp 
teslim eder. Yapılan tetkik
lerle pulların sahte olduğu 
anlaşılarak tahkikata başla
aar. Uzun süren araştırmalar 
neticeıinde Gravilye soka· 
j'ında bir atelye bulunduğu 
keşfedilir. Bu atelyede bir 
Çekoılovakya'hnın kalıpları 
yaptığı ve elinden her iş 
gelen bir adamın kendi· 
sine yardım ettiği ve Hanri 
Düfuruo da yapılan sahte 
pulJarı piyasaya çılf ardıj'ı 

~--~~~------~·-.------~--~~-

mışım? 
Oilumu ölüme mahküm 

edeckler ha!.. Ve ben ise 
bir ıey, hiçbir şey yapmaia 
muktedir olamıyacağım? Bu 
acıya nasıl tahammül ede

F r a o sa husene tayyareci-

ceğim? 

liğe 33 milyon ster
linsartedecektir 

Bu sırada öteden rele.a. ·-·--bir adam, baba Anri'nin ya· 
nıaa yaklaıtı ve nezleli bir 
IHle: 

- Bonjur mllsyli Anril. 
Dedi. 

anlaıılır. Düfur bakkıada ya· 
pılan tahkikat bu adamın 
btıviyetini ~meydana çıkar· 
mııtır. 

Oünyanın en fazla dikkatle mu
hafaza edilen binası, Alman 

hava ekademisidir 
Müıyü Anri, birdenbire 

b•ııaı kafdırınca g&zll öniln· 
de Piyedoı'u görmesin mi? 

Biçare ad•m, henüz hapis· 
haneden yeni çıkmıfh. Üze· 
rindeki elbisenin eakiliii, 
kendisinin fakru zaruretine 
delilet edecek derecede pej· 
murde idi. O derece ki, müs · 
yü Anri'nin, kendisini tını· 
makta terecldild ettijini g5· 
rlnce: 

- Evet • Dedi • muhte
rem üstad, bendenizim, Pi
yedoı, müsaade ediniz de 
size üstadım diye bitab 
edeyim. Zira bundan evvel 
hayli zaman sizin emrinizde 

Ha11ri büyük bir maiaza· 
nın muhasebecisidir. Orada
ki iıleri dürilsttür. Pek ki
bar, pek iyi giyinen bir 
ıenç olarak tanınmaktadır. 
Ayda bin beşyüz frank ah· 

buluadum. Birde ıimdiki 

halde benim sizden baıka 
müracaat edecek bir kimsem 
yoktur. Zaptiye nezaretiaden 
beni çıkardılar. Fazla ola-

rak ta bir haf tadan beri tev· 
kifbanede kalıp bilmediiim 
bir ıeyi bana söyletmek 
il zere gilnde iki def ada iı· 
tintak ettiler. 

-Arkcuıvar -

Avrupa de•letleri arasında 
en mllbim yuıf, tayyare ya· 
rıııdır. Her devlet, yaptığı 

tayyarelere ait sırlan, son 
derece rizli tuttuğu ıçın 

tayyare casusluğu almış yll-

rGmOt bir haldedir. Her dev· 
let, diğer devletin tayyareyi 

tekemmül ettirea keşiflerin· 
den istifade için çalıııyor ve 
bunun için her fedakarlıiı 
göze alıyor. 

Tayyare silihıaa en çok 
ehemmiyet verenlerin batın· 
da Almanya bulunmaktadır. 
Alm•aya'nıa ıimtli 800 tay· 
yareai bulunduğu anlaıılıyor-r 

T;ı~:00 Tayyare Sineması ~00 
31sr 

Herkesin sevdiği, herkesin alkışladığı iki yftks~k, iki sevgili yıldızın iki gftzel filmi 

1 - Hücum Filosu 
Jack Holt tarafından hnynk bir kudretle temsil edilen hava tehlikesini 

ve tayyarecilerin kahramanlıklarını glısteren bnynk film 

2 - Bir Aşk Hikayesi 
Macar yıldızi 1\lagda Schneider'in içten gelen .. bir ilgi ile oynadığı 

AYRICA: Türkçe sözlQ i/oKS 'dü,;ya haberleri 
Seans Saatlarr Hücum filo~u 15 • 18,15 - 21,30, Bir Aşk Hikayesi 16 45 
~ a ILv ILv • 20Cumartesı ve Pazar günleri13,30da Bir Aşk hikayesi b~ştar 
lbJJ0 ~~ac!ba Çouuk haftası mnnasebetile hergllnlS K 

U:aa ve her seasta duhuli çocuklara uruştur 

sa da, Alman hava bakanlı· 
İl· Alman tayyarecilij'ine 
ait lıiçl.ir sırrı k•çırmamata 
en bly6k ehemmiyeti ver
mektedir. 

lt•lya'da iıe havacılık 
ile•i ayrı bir diktatörllie 
tabi ıibidir. ltalya'nın hava 
diktatörli reneral Valle, 
Habeıist•n'a rönderdiği her 
tayyareciye mukabil ltal· 
ya' da on tayyareci bulun· 
durduğunu ıöylemiıtir. ltal-
7a'nın saatte 300-330 mil 
yapan tayyareler yaptıiı 
anlaıılıyor ve yeniden 1500 
pilot yetiıtirdij'i ilive edi· 
liyor. 

Bununla beraber, bava 
bakanları da blöf yapmak· 
t•dular. Geçenlerde Almaa
ya'nın 20000 tayyaresi bu
lunduğuna dair sürü ıilrü 
ıayi•lar piyasayı kaplamıı 
nilaayet M. Hitler, o zaman 
lnriltere dıt bakaaı olan 
Sir Jon Saymon'a, AJman 
t•yyareleriain lnıiliz tayya
relerindea çok olmadıfıaı 
ıöylemiıti. 

Bunuala beraber Fransa 
her ihtim•le karıı ıelmek 
için hazırlıklı daYraam•kta 
Ye 1'u sene tayyarecilite 33 
milyon isterlin sarfetmeyi 
kararlaıtarmıı bulumaktadır. 

lnrilterenin hazırladığı yeni 
tayyare prorramı ise, bütün 
tayyarecilik ilemiade en de· 
rin merak ile takip olan· 

ra kimlerin fotojenik elda• 
ğunu tayin edebilmişlerdir. 

Çehre yuvarlak değil bey
zi olmalıdır. Kaşlar ye kir
pikler kömür ribi siyah, 
göz kapakları yeşil, buruD 
k•natları koyu sarı, l:urull 
delikleri kırmızi, dudaklar 
koyu kestane renrinde bu· 
lunacaktır. Bu renkler tabi
ata •e güzelliğe biç· te uy• 
gun olmadığı halde ıinem• 
ve tele•izy•n için çok elve• 
riılidir. 

Kadınlarımızın boyanma 
tHzı, fotogr•fi için biçbit 
kıymet ifade etmez. Bu sÖJ" 
ledij'imiz biçim, çehreyi ka• 
bartmıya benzer bir şekilde 
gösterecek en iyi bir boyaD" 
madır. 

it bununla da bitmiyor• 
Spikerin olacak kadının ıelİ 
rayet ahenkli olmalı, bO" 
lunduiu memleketin dilioİ 
pDrüzstiz, pek temiz konuf8" 
bilmelidir. D•haaı var. lngİ" 
lizler bu iı için kız istemi" 
yerlar. Evlenmiı olmasılll 
ıart koyuyorlar. 

Sebebi ıu: Dllayanın bir" 
çok yerlerinde yapılmıı teC" 
riibelere göre, güzel Spike"' 
rinler az zaman içiade radyo 
operatörleri arasında keneli" 
lerine meftun olanları bulu" 
yor ve evleaerek yaz.ifede• 
ayrılıyorlar. Halbuki bin glÇ" 
Jikle buluna• bir kızın bit 
kaç ay zarfıada iıtea çekil" 
mesi radyo merkezini milf" 
kDl mevkide bırakıyor. 

GGrlllyor ki erkek ıpiket" 
ler yerine bayanları aeçme1' 
oldukça •iır bir ~I olmak' 
tadır. 

•• • 
Peynirciliğimiı 

Uluaal aervet kaynaklart' 
a11zdan biri de bilindiği ıibi 
hayvancıhtımıııbr. Reı•' 
tibi hayvan istatistikleri b-' 
lauı•ıta sarila bir fikir yer~j 
Bununla beraber, ba iıtibP 
ıubeaiain Tnrk ulusal ekO' 
nemiıindeki mevkii, iıtatil' 
tiklerin adedi ifad11indel 
çok daha bllyilkttır. Çünıı' 
hayvancılık nlfuıumaı~ 
bllyük ekseriyetini teflP' 
eden köylü halkın baıbc' 
maiıet vaııtalanndan ltiridit• 
Hayvancılıtın köyll mail" 

- Devamı dördünciJ sahifi / 

makta ve lngiliı:ler de b' 
ıırları kaçırmamaja ağr•f' 
maktadırlar. 

Elhaııl Almanya, ıa,W 
tere, Fr-anıa, Ruya fi 

ltalya tayyarecilik yolaacll 
De yaptaklarını deriad-' 
deriae takip etmekte fi 
biribirinden birıey kapll_, 
i~in uiraımaktadırlar. 

Diiayanıa en çok dikkati' 
muhafaza olunan bir bi• 
Almanya'aıa laava akad• 
sidir. Bu muazzam biaad 
Almanya'nın bazarladığı b 
tlla ıürprizler toplanmııtıt• 

Alm•nya'nın btltla ko,.. 
t•ları da bunları ayrı •1 
merak ediyor ve bu mer• 
uyandırdıtı korku b 
AYr•pa'yı tilr•ti1er •• 
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29 Nasan '"' 
Fındık istihsalatı 

ispanya ziraat nezaretinin 
vilayetlerdeki teşkilatı vası
taıile yaptırdığı tetliiklere 
nazaran bu ülkenin fındık 

istihsal miktarı 1925-1933 
yılları arasındaki 9 seneJik 
devre içinde ortalama olarak 
18-20 milyon kilo arasında 
bulunmuıtur. En yüksek re
kolte 26 ve en düşük re· 
kolte ise 9 milyon olmuştur. 

istihsal mıntakalar1: 
lspanya'da fındık başhca 

iki m1ntakada istihsal edil
mektedir: 

a) Akdeniz havzasında Ka
talonya mıntakası: 

Bu mıntaka Fransa hudu
dundan cenuba doğru sahili 
takip ederek Gerona, Bar
celona ve Tarragona vili
Yetlerini ihtiva etmektedir. 

b) Asturya mıntakaşı: 
Bu mıntaka ispanyanın 

1İmalinde Atlas denizi hav
zasında Oviede ve kısmen 
lugo vilayetini kaplamak
tadır. 

Elde mevcut 1929-1933 yıl
ları arasındaki beş sentlik 
•aıati rakamlarına göre umum 
lıpanyol fındık rekoltesinin 
Yüzde 82 si Katalonya, yüz
de 14 il Aıturya yüzde 4 ü 
de diğer muhtelif mıntaka
lara isabet etmektedir ; 

Katanya lıpanya'nın en 
miihim fındık aabasıdır. 
Normal ve bol ve mabsul 
aenelerinde bu mıntakanın 
istihsal nisbeti yüzde 85-87 
arasında bulunmaktadır. Bu 
mıntaka içinde bilhassa 
Tarragona ehemmiyetli bu
lunmaktadır. Bu vilayet yal
nız Katalonya'nın değil belki 
lıtütiln ispanya 'nın en sık 
fındıklık sahasını ihtiva et
mektedir. 
Filhakika 1933 yıhnda ls

Panya' da mevcut 3 milyon 
fındık fidarının 1,8 milyonu 
bu vilayet içinde bulunmakta 
İdi, Umum istihsalin vasati 
olarak yüzde 65 ini veren 
bu viliyet ayni zamand ih· 
racat için en makbul mahıul 
Yetiıtirmek bakımından da 
ayrıca büyUk bir ehemmiyeti 
haizdir· 

' 

Koçok zabit 
Olınak istiyenler için 

1 - Konya gedikli küçük 
Zabit ihzari mektebine talebe 
kayıt ve kabulüne başlanmış 
\'e Mayıs 936 sonuna kadar 
devam edecektir. 

2 - Doğumları 333 ve 
334 (askeri yoklamaları ya
Pılınaınıt) olanlardan ve ilk 
0 kulun 3, 4, 5 nci sınıflarını 
bitirmiş olanlar (köylü ço
tuldarı tercih edilecek) ah
lıacaktır. 

3 - Kayıt ve kabul şart
ları 18, 19 yatında olanlar. 

A - Mektep ıahadetna
llıesi veya tasdiknamesi (tah
•il gördüğü halde vesiku 
olmıyanlar imtihanla alınır. 

B - Kendisinin ve aileai
llin ıüi ıöhret sahibi olma· 
dıldarına dair mahalli hilkii
llıetten alınacak fotoğraflı 
lıGanlihal kiğıdı. 

C - Bir seneyi geçmemiş 
• ,. kiğıdı. 

D - Fotoğraflı nüfus cüz
clanı. 

E - Gedikli küçilk zabit 
h.ıarlama mektebine girmek 

2 ve 20 komprimclik ambala
0

jlarda 
1' 

bulunur~ 

Ambalaj ve komprime/erin 

üzerinde halisli§in timsali 

1 7'\ k c -:: · mnr as ın ı a rayı n ız. 

Jzmir Eşı·etpaşa hastaııesiııdeıı: 
Eşrefpaşa hastanesi için alınmasına lüzum görülen ront

ken cihazı nevakısı 21-4-936 günlemecinden itibaren IS gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. Şartnameyi görmek ve 
bu husasta malümat edinmek istiyenler her gün hastane 
baştabipJiğine ve eksiltme günü olan 7-5-936 perşembe 
günü saat 9 dan Oh ikiye kadar vilayet encümenine mü-
racaatları ilin olunur. 21-25-29-4 1038 

fızmir Yün mensucatı~ 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 
FABRIKASI 

Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı 
kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulah 

tercih ediniz. 

SATIŞ . YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddesindc FAHRi KANO& 
M1R OGLU 

BAŞ DURAK 

HAMDİ (NÜZHET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalmz taze temiz ' 'e ucu z illlç ve tu· 

' 'alet çeşitleri satar. 

istediklerine dair pullu istida. 
H - istekli 18 yaşını bi-· 

tirmiş ise kendisinden bitir
memiı ise kendisinden ve 
velisinden alınacak taahhüt 

senedi. 
F - Talebenin velisinin 

kim olacağı. 
K - Sıhhat raporu he-

yeti sıhhiyeden. 
1 - iki adet vesika fo

toğrafı . 
4 - isteklilerden kayıt ve 

kabul şartlarını taşıyanların 

h:mir askerlik ıubesine he
men müracaat eylemeleri 
ilin oluaar. 

Foça 
Y olcula .. ına ko

laylık 
Ayvalık, Dikili, Altınova, 

Edremid, Tire Kula, Konya, 
Salihli, bu hatlara yolcu yük 
sevkiyatı, 

Zinet 
garajından her giin munta
zam ve emin bir surette 
otomobil, kamyon ve tenez· 
zühlerle temin edilir. 

sı Limited vapur 
acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
"THURSO., vapuru nisan 

iptidasında LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan gelip tah
liyede bulunacak. 

Not: Vurut tarihleri v~ 
vapurların iıimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

• 
Ali Rıza 
M Ocellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

., ................... mi! 
Ök!Sflreoler! Mut-

laka (Okamrntol) 

öksftrflk şekerle- ~ 
rioi tecrObe edi· ~ 
1iz .. 

Ve Pftrjen ~abapın 

en QsUln bir mfts· 

bil şekeri olduAu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhaı sftrgftn 

haplarını Maruf 

ecza depolarından 

ve eczanelerden 
arasınlar. 

J 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"GANYMEDES,, vapuru 
20 Nisandan 25 Nisana ka-
dar ANVERS, ROTTER
DAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanlar1 içio 
yük alac ıkhr. 

"UL YSSES" vapuru 1 Ma
yısta gelip ayni gün BUR

GAS, V ARN A ve KÖS
TENCE limanlar1 içio yük 
alacaktır. 

"CERES,, vapuru 4 Ma· 
yısta gelip 9 Mayısta 

ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM-
BURG limanlarına hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORİENT 
LINIEN 

"VINGALAND ,, motörü 
30 Nisanda gelip ROTER

DAM - HAMBURG (Doğru 
Bremen ) COPENHAGE -
Dv-NZIG-GDYNIA ve IS
KANDINAVYA limanımları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

..PELES,, vapuru 12-5-36 
da gelip 13-5-36 da PiRE, 
MALTA, ve BARSELONE 
limanlarına hareket ede
cektir. 

"ALBA JUL YA,, vapuru 
7-6-36 da gelip 8-6-36 da 
PiRE, MALTA, MARSIL YA 
ve BARSELONE limanlarına 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihle

rile navlonlardaki d~~işiklik
)erden acente mesuJiyet 
kabul etmez. Fazla tafsilat 
için ikinci Kordonda T abmil 
ve Tabliye tirketi binası 
arkasında FRA TELLi SPER
CO vapur acentaıına m&ra
caat edilmesi rica olunur. 

T eiefon: 2004 - 2005 - 2663 

~atılık motör 
' 

12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıı bir 
..,otör aatılıkbr. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

ilin olunur. 

---== 
N. \'. 

VV. F. H. Vau 
ller Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LaNll 

" ANGORA " vapuru 28 
nisanda bekleniyor, 2 mayı•
kadar ANVERS, ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük alaçakbr. 

"SAMOS., vapuru 6 ma• 
yısta bekleniyor, ANVERS, 

HAMBURG ve BREMEN
yük çıkaracaktır. 

" ANDROS " vapuru 12 
mayısta bekleniyor, 16 ma• 

yısa kadar ANVERS, ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT· 
HAMBURG 

"NORBURG,, vapuru 4 MaJ 
yısta bekleniyor, ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala· 
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
"EXHIBITOR" vapuru 20 

mayısa doğru bekleniyor, 
NEVYORK için yük ala· 
cakhr. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"DUROSTOR,, vapuru 11 
mayısta bekleniyor, KÖS· 
TENCE, SULINA ve GA· 
LAÇ için yük alacaktır. 
Ayni zamanda aktarma su· 
retile BELGRAD, BUDA-

PEST, BRATISLAVA ve 
VIY ANA için yük alacaktır. 
SP ANSKELIN]E • OSLO 

" BOSPHORUS " motörli 
9 mayısta bekleniyor. YAFA 
ve ISKENDERUN için yilk 
alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gel· 
me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taabbiide 
girişilmez." 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007- 2008 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

'"inci Beyler Sokagı N. 68 
Telefon 3452 

,. 

~~· ( 

o ll ıu ıı-
, ~ , 
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29 Nasan .936 

" Sıra memurları " da 
- Baştarafı 1 ci suyf ada -

önümüzdeki salı günü Avam kamarasında mü
him mes'eleler etrafında konuşulacaktır 

ları,, nıo hangi kıt'ada, hangi memlekette mümasilleri var· 
dır? Burada kanunun müsaadesi ve verdiii hak nedir?. 
Faraza bir adam, şu kalabalık olan Kemeraltında dur11; 
herkesi yaya kaldırımından yürümeğe, satdan ridip ıoldan 
dönmeğe icbar etse ve buna mukabil her reçen yolcudan 
onar para alsa ve kendisine " Ylrüyllf intizam memuru 11 

payesini de verse : 
- Münasiptir, şehirde müruru uburu tanzim ediyor ! 
Diyerek susulacak mıdır? Hatıramda yanılmıyorsam, be

lediye reisimiz, geçenlerde bu yerden bitme memur tipini 
ortadan kaldırmııtı . Gazetelere bakılırsa, bu tip, gene sı • 
raya girmekte ve sıralar yaratmaktadır. Ben bu işde, man· 
tık, kanun, hak ve herşey namına büyük bir yanlıtlık ve 
münasebetsizlik görüyorum. Maksat, nakil vasıtalarını sıraya 
tabi tutmak ise; bu memura (!) ne hacet; ıoförler, otomo
bil ve ıaraj sahipleri bunu temine mecbur tutulabilirler. 

L. 
Aınele partisine 

nin d · ş 

nıensup saylavlar, 
siyasası hakkında 

Baldvin kabinesinden lngiltere
istizahlarda bulunacaktır 

Londra 29 { Radyo ) -
Avam kamarasının gelecek 
Salı iÜnkü toplantısı çok 
gürftltülü olacaktır. Amele 
partisine mensup olan bir 
çok saylavlar, lngiltere'nin 
dış siyasası hakkında hüku· 
metten izahat istiyeceklerini 
şimdiden f bildirmişlerdir. 

Londra 29 ( Radyo ) -
AYam kamarasının bugünkü 

toplantııı •Onakaıalı geç· 
miıtir. 

Liberallardao (Mandon), 
uzun beyanatta bulunarak 
elemiştir ki: 

- ltalya Habeş mes'e
lesinde Fransa'nın takibettiği 
siyaset artık maltlm olmuı
tur. Şayet 11 Mayısta ltalya 
aleyhine konulan zecri ted
\tirlerin ıiddetlendirilmesine 

Habeş'ler, ltalyan koluna 
bir baskın yaptılar 

Graçyani'nin cenuptaki taarruzu hi~bir 

netice veremedi. ltalyan'Jar payıtahta 
190 kilometre mesafededirler 

lstanbul 29 (Özel) - Adis leo ve Adis -Ababa'nıo döş
Ababa'dan gelen haberlere mek üzere olduğunu bildiren 
ıöre, Dessiye'clen cenuba haberler tekzib edilmekte, 
hareket etmit olan 300 kam- ltalyan ordularının henüz 
yon, tank ve aiır toplardan payıtahta 190 kilometre me· 
mürekkep ltalyan koluna fede bulundukları bildiril
bir Haltet müfrezeıi taarruz mektedir. 
etmiı ve müsademeler ol- Cenup cephesinde Graç-
muıtur. Birçok ltalyan ve yani'nin taarruzu hiçbir netice 
Habeş ilmüşıür. vermemiştir. Sasabana Ha-

ıtalyan:kaynaklarından ge· beşlerin elinde kalmıştır. 

~~~~-----...... ~···------~~~~-
Filistin Yahudilerinden 
bir ordu teşkili istendi 

-~·--
Londra'da nümayişler yapıldı. ~,ilis

tin'de arbedeler devam ediyor 
Londn, 28 (R•dyo) - Vlk· 

ıoteo'dekl ılyoolet ıeekilAtı ta· 

rafından Filletlo harekatı hak· 
kında bir miting yapılmıı,tır. 

80 teekllAt relel M. Zıbo 

tJneki : 
" - FtlletlD bakumetlnln 

muHfıkatl Ue FUlatio'de Yı 

hadilerden mGrekkep bir ordu 

ıeıktll lizımdır. 80 kuvvet, 
Flliatln'dekl Yıhudl'lerl Anp 

tHrrozlaraoa karıı mobıfazı 
edecektir . ., Oeml~tlr. 

80 mltlngte I•Jllatln toprak 

tarını gayri kanuni ıekllde gir 

mlı olan Arap'ların hudut hı 

rlcl edilmesinin htenllmeelne 
karar verllmletlr. 

Kndaı, 28 (Radyo)- Ef kA· 
raumumlye, bOtüo Filletlo'de 
azımf bir gerginlik muhafaza 
etmekte ve birçok yerlerde ye· 
ol bAdlseler olmaktadu. 

Yahudlltrlo ıevklyat n &e• 

yahaılerl zabıta kuvvetleri hl· 
mayeılode olmaktadır. 

Y abudller, ıerla ve Soryc 

den Arapların ft'lllettne geçme 

lerlatn menedllmeelnl fıtemlo 
lerdlr. 

Kudftıı, 28 (Radyo) - Fallı 
tln'ln muhtelif kasabalarında 

arbedeler devam edlyor.:Yahodl 
mGeueeelerlolo ekııerlııl muha· 
fazı altındadır. Ar•p liderleri 
ı~vkalAcle komiserin tenblbatıoı 
nğmen gre•deo YBzgeçmek le 
tememekte ve ıonuna kadar 
ıebat edecekleriol bildirmekte 
dlrler. 

1etınbul, 28 (Ôzel) - Ko 
dtll'ıeo blldlrlllyor : KudOe Al 

•HD konıoloıunu Yahu dl &an 

1 

neden Arap i,bıllAlcllerl fena 

halde dövmGolerdlr. Alman'lar, 

bu hueketl proteııo etmişlerdir. 

Kudaı, 28 ( A.A ) -~IArap 

belediye relel doktor Balldl; 

FUletlo'fn Anp yurda olduğu · 

na ve Arap kalauğıoı ve Arap· 

larıı tıleplerl kabul ndllmedlkçe 

mGcadeleyl .ıerk.etmlyeceklerlnl 

blldfrmlı,tlr. 

Milletler cemi· 
yetinde 

Bir daimi azalık daha 
tesis edilecek 

lstanbul 29 (Radyo)- Ce
nevre'den haber verildiğine 

göre; Uluslar soıyetesi ma
bafilinde bir daimi izahk 
daha tesiı edilmesi ve bu 
izalıian, ya üç veyahutta bir 
sene milddetle tekrar Çine 
teklif edilmesi fikri mevcut· 
tur. Bu meı'ele, relecek Ma· 
yısın 11 inci ıünll Cenevre· 
tle konuıulacaktır . 

Mısır krah Fuad öldn 
-Baştarafı 1 inci sahifede
met Ali pııa ıGl41eelnln do 

kozunco hOkOmdarıdar. 
Cene•ndo tahsil etmlı ltıl 

yan Torlno aekeri akademtelo 

de rle btabııtl etmfetlr. 
1923 te Matıırda çıkın thttlil 

ftznloe bir kanunu eeul UAnıoa 
mtcbnr olmoıtur. 1929 dıkl 
kanonu eaaelyl boeenekt lbtllAl 

Qzerloe yeniden mer'iyet me• 

kllne koymoııor . 

Fransa razı olmazsa, lagil· 
tere derhal uluılar kuru· 
mundan çekiJmej'i ve Lo
karno misakile olan müna
sebetini de kesmelidir. Bu 
sözlerim, lngiJiz ulusunun 
arzusudur. 

Bu sırada muhafazaklrlar, 
tiddetli gürültilere baılamış
lar ve: 

- Hayır, laayır! Bu soz-

lngiliz notası 
Nazırlar meclisinde 

inceleniyor 
Leallr 29 (Radyo) - ln

giltere'nin Almanya'ya vere
c:eii sual notası, nazırlar 
mecliıiade tetkik edilmekte
dir. Notanın, ne zaman ve· 
rileceii kat'i surette bilin
memektedir. Nota, ancak 
Alm ~nya'ya verildikten ıon· 
ra matbuatta intişar ede
cektir. 

••• 
Çemherla}1 D 

Londra'ya dönüyor 
lstanbul 29 (Özel) - Oı

ten Çemberlayn Peıte'den 

Viyana'ya hareket etmiştir. 

Orada bir güo kalacak ve 
Londra'ya dönecektir. 

. . Tayin 
lzmir idlıallt gümrüiü bat· 

kitibi Mahmud Ankara giim
riiğü müdürlüj"üne tayin edil
miıtir. 

P eynirciliğimiz 
- Başıarafı 2 inci !ahijede

tindeki roltı, hayvan miktarı 

kesif olmakla beraber ayni 

zamanda zirai istihsali mil· 
tenevyvi olan batı viliyetle
rimizde ve Trakya'da birinci 
derecede mühim değilse de 
dotu villyetlerinde ye Orta 
Anadolu'da hayvancılık ilk 
sırada gelmektedir. Filha-
kika buralarda hayvani müı
tal11ilit, çiftçi balkın pazar 
mGnasel>etlerinde toprak 
mahsullerine . nazaran daha 
mühim rol eynamakt•dır. 

Canh hayyanlarla hayvani 
maddder ve mamulitının 

ihracattaki hi11eai de büyük· 
tür. 1934 ihracatında bu 
maddelerin kıymetli ihracat 
umumi kıymetiain yüzde 21,40 
balii olmakta idi. 

Hulasa hayvancılık, a-erek 
ulusal ekonomi, gerekse mön 
hasiran ihracat bakımların• 
dan bilylik bir ehemmiyeti 
haiz bulunmaktadır. Çiftçi 
halkın refahı ile yakından 
alakadar olan bu mühim is
tHual ıubeainin inkiıafı, hiç 
ıUpbe yok, ulusal kalkınma 

savaşımızın hedeflerinden bi · 
rini teıkil etmektedir. ikinci 
beı ıenelik programın ha
zırlıkları arasında hayvani 

maddelerin kıymetlendirilmesi 
tellbirlerinin tetkik edilmekte 
olması da bu H~eptendir. 

ler, ıırf ıizia arzunuzdan 
mülhemdir. lngiliz ulusunun 
böyle bir fikir ve arzu ile 
hitl>ir alikaıı yoktur. 

Diye lıaağırmıılardır. 

lzmir sicilli ticaret 
Bu sıra memuru, insana iıar devrindeki eski mültezim· 

den bile daha haksız bir fikir •ermektedir. Bu zamanda 
böyle bir tip, bayır, hayır!.. Şarbay bunun icabına bakma-
lıdır .. 

memurluğundan: o. R. GÖKÇE 
[Ahmet Zeki Akarslan ve -:b~i~ri~m-=ü~n'ıf~er~i~d~e~n~i~m~z~a~v~az~ı~n~a-~p";"la~n~ç~o~ta_n_z""!'im--v-e~h.:.e-r~ik!!'"'ı!'lll, s-i 

~uis Benadava] ticaret un- mezundur. Binaenaleyh biriıi- tarafından tasdik edilir. 
vanile lzmirde Kuzuoğlu çar· nin vazedecrği imza şirketi Madde 13 - Mağazaya aid 
ş11ında 27 numarada kazmirci mesul eder. Madde 7 - Ti- icar bedelitı kazaDç ve sair 
lik ticaretini yapan işbu şir· caretbanenin idarei umuru vera-iler kalfa ve çırak üc
ketin ticaret unvanı ve şir- Ahmet Zekiye ait olup mu· retleri ve bııka bilcümle 
ket mukavelcnameıi ticaret maileyh işbu şirketin müdü- masarıf elde edilen kardan 
kanunu hükümlerine göre si· rüdür. Diğer şerik satıf ve tenzil edildikten ıonra baki 
cilin 1608 numarasına kayt mağazaya ait işlerle mi.ikel- hiıılatı safiye her iki ferik 
ve tescil edildiği ilin olunur. leftir ve binaenaleyh şürekidan arasında yarı-yarıya taksim 

lzmir sicilli ticaret me- ki her biri iltizam etti eri va- edildij"i 2ibi zarar ve ziyanda 
murluj'u resmi mühürü zifelerde görülecek ihmal bu suretle taksim edilir. 

ve F. Tenik imzası ve tekiıüllerden mesuldürler. Şilreki ahvali sıhhiyye ve 
1-· Şirket mukavelesi Madde 8 - Şirketin serma- ıaıedcn rayri hiçbir ıebeple 
BuiÜn itin dokuz yüz otuz yesi: Ahmet Zeki tarafından bir ıene zarfında nısıf ser

altı yılı Nisan ayının onye- naklen vazedilen üç bin yüz mayeıini zimmetine geçire· 
dinci Cuma günüdür. Türkiye lira ve Muiz BenadaYa tara- mez. Geçirirse geçmiı ıon 
Cumurluğu yaHlarına daya- fından balen mağazada mev· tarihten . üç ay sonra tirket 
naa ve örnej"i tasdikli aşa· cut malile 2ümrükte bulunan tesholunur ve bu hale sebe
ğıdaki mühür ve imzasını malları ve alacakları olarak iyet veren taraf diğer mu
kullanan lzmir ikinci Noteri ve mağazada mevcut malın tazarrır tarafa beı yliz lira 
Mehmet Emin Erener, büyük ~ d b · tazminat vermej'e mecburdur. 

tutarın•an yüz e on eşı Madlle 14 - Ş&lreki mata-
kardiralı hanındaki dairemde t ·ı d"l k 'k' b. ı· " enzı e ı ere 1 ı ın ıra ıadan birbir kimseye ıenet-
ve itimin başında iken saat ı k ı. d c1·1 " 

ıermaye o ara &ay e ı - ıiz mal veremezler. Şayet 
onaltıda yanıma relen, adı . . ş k d k' b mııtır. u a ar ı ir ıeae verilmesi lazım aelirse tara-
ve sanı lzmir' tle Yeni müza- f • zar ında rümrükte ve tüccar feynce imzalı bir mahtıraya 
yede bedesteninde 14 numa· T 'k d arı o mağazasın a mevcut mlsteniden verilir. Ve bir 
rada mukim Mahmut oöJu Jd b ld ı l • o uğu i iri en ma ın yazılı ıerik tarafından verilen ve· 
Kamil ve birinci aziziyede k tutarı olarak abul edilen rHiye malın tutarı verenin 
birinci rerenlik ıokaiında b d k k in o uz yüz on se iz lira- hesabı cariıine zimmet kayt 
55 numarada sakin Mustafa lık kayde göre o katlar mal oluaup bundan şirket muta-
oğlu Salih adlı ıahitlerle belli zuhur etmezıe ekıik gelen zarrır edilmeı. Madde 15 -
olan lzmire tabi Karııyakada J d B tutarı p anço a Muiz ene- Şirketin feshi veya mildde-
alaybey mahalleıinde meydaD dava ıermayeıioden tenzil tia hitamile infisahı halinde 
ıokagw ında 30 numaralı evi d'I' V b t ·ı d'I k c ı ır. e u enzı e ı en asadaki me•cut para mal 
ikametgihı kanuni ittihaz et· k k"' sermayeye arşı ar araya- ve alacaklar her ferdin ser· 
tiiini söyliyea Denizlili Ak- maz. Ahmet Zeki tarafandan mayesi niıpetiade takıim 
arslan oğullarından lsmail vazedilen 6ç bin yüz lira edilir. Ve ıüreki iç ay zar-
otlu Abmet Zeki ile lzmirde 'k M · B d k , ıerı uız ene avanıa on- fıada alacafli.ı maaıtaa fazla 
Zühre ıokaöında 21 numa- k d t b 1 k 1 k • • or • 0 orç arına arşı ı yekclirw erinin imzalı muvafa-
rah evde oturan Y ako oj'hı 1 k t d' ..ı·ı · t' 0 ara e ıye e.ı mıt ır. katı haricinde çekeceöi fazla 
Muiz Benadava baıtan aıaıwı Madde 9 ŞUreki her bı'rı· • . - . paraya kartı mağaza kazancı 
tarafımdan yazılmak üzer• senede bır takım elbıse ay- aam ·ı ır r t tt 
anlatacakları gibi bir ıirket nen veya bedelen almaia ı • e 1 ıra eme a ver-
mukavelesi yapmaklıiımı is- selihiyettadırlar. Madde l O - mekkle mükellef '9ulunurlar. lıbu 
tetliler yasanın aradıgw ı nibi M w d b' ü t hd mu aveleye muhtelif ıurette • aıaza a ır m ı a em lı k . . w . 
kendilerini ve şahitlerini er· bulunacaktır icabı halinde are et eden ıerık dııerıne 
gin ve olıun görd6m. lıtek- ltunua tezyidi veya maaı- bet yüı lira tazmiaat ver
lerinin ne olduiunu sordum. larının bedeli ıürekica ka· mekle milkelleftir. Madde16 
Müttefikan benim ve ıahit· rarlaıtırılabilir. Madde 11 - Akideyn beyninde zuhur 
lerin yanında söz aldılar ve Maiaza hasılatının ahzu kabzı edecek her türlü ihtilif yal
dediler ki: mevat ve şeraiti ve muhafazası ve muamelatı nız lzmir ticaret mahkeme
atiye dairesinde bir ıirket hesabiyesi Ahmet Zekiye ıinde ruiyet ••intaç olunur. 
mukavelesi akt eyledik ıöyle ait ise ele muhik bir mazeret Ve tasfiye muamelitı da ka
ki: Madde 1 - Yukarıda ya- zuhurunda tayin edilecek nunua ticaretin e•ri daire
zılı elan adreıleri ikametıAhı memuru mahsusun maaşı ıir- ıinlle ve mahkemece yapılır. 
kanuot ittihaz eden akideyn ket tarıtfından tesviye edilir. Akitler baıka bir deyecek· 
mumaileybima beyinlerinde ş·· kid h 'k· · · lerı' olma ... ıtıaı Leyan ve ı'k· ure an er ı ııının mu· • ıı 

atideki ıeraiti teıbit ve tak- vafakatını havi kararla ma- rar etmeleri üzerine bu mu-
rir eylemiılerdir. Madde 2- 1 k kavelename resen tanzim ;azaya aınaca eıya ve 
Iıbu ıirket nevi kollektiftir. emtea vesairenin mftba- kendilerine açıkça okunarak 
Mevzuu kazmir ticaretile iş- tefhim, lıabul ve ı'krarlarıo-yaası ca :z olduğu 2ibi 
tiıtalden ibarettir. Madde 3- verecekleri karar üzerine daa sonra ziri imza ve tah· 
Şirketin unvanı " Ahmet Ze- h tim kılındı. her angi biriıi tarafından 
ki Akulan ve Muiz Senada- Umumi Ne.4643 Husuıi No. dahi yapılabilir. Maiazanın 
va,, dır. Madde 4 - Şirket 4,98 lıbu mukavelename ıu-

~ her ıünkli satışı birer fiıle 
10 Nisan 936 Cuma gliniln· retinin daire doıyaaında mab· yevmiye defterine geçirilir. 
den itibaren başlar ve miid · Ve biıılat llbumıuz olarak fuz 4318 umumi numaralı 
deti iki ıeneden ibaret olup aslına mutabakatı tasdik lnyedlerinde kalmayıp banka· 
10 Nisan 938 de hitama erer landı. Bin dokuz yüz otuz ya teslim edilir. 
Madde 5 - Şirketin merkezi Madde 12 _ Şerikler haf- altı yılı nisan ayının yirmi 
muamelatı lzmirde kuzu oila tada kazançlarına mukabil sekizinci ıah gftail. 
çarııımtla kain 27 numaralı makbuzla onar lira ,.ıabilir- 28 Nisan 1936 
maiazadır ve diier şirketler- ler ve beher üÇay batında lzmir ikinci Noteri r11mi 
le iıtiraki yoktur. husuıi ve sene baıında umu· mübril ve ~Mehmet Emiıı 
Madde 6 - Şürekldan her mi elarak beaabatı ruiyttle Ereaer imza11 -


