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Atatürk 
lstanbulu şereflendirecek 

· lalanbul, 27 (Yeni Aaır) - Büyük Şef 

Atatürkün bugünlerde tebrimizi fereflendire· 
ceği Ankaradan bildirilmektedir. 

--==-FIA TI ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin tıe Ciimhuriyet eserin!" bekçi&i, sabahları çıkaT siyasi gazetedir YENi ASIR Matbaasında basılmittır 

Rumen k binesi istifası·nı verdi 
Kral Karo) Siııyada Bulunuyor 

Yeni başvekili yılbaşından 
evvel tayin edemiyecektir 
Japonlar 

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

Bratyano 
Kabineyi teşkil e • 
derse B. Titülesko 

KaymakamlaT toplantı halinde 
nacak teşvik tedbirleri üzerinde konu
şuldu. Esasen kanunlarımızla muaf olan 
vergilere zamimeten, meyvalı ağaç ye
tişUrece klere işine göre prim verilmek 
ve bundan maada aralarınd3 müsabaka
lar tertip edilerek en iyi cinsleri ba
kımlı şekilde yetiştireceklere mükafat
lar vermek esası üzerinde mutabakat 
hasıl oldu. 

Bunun projesi, yakında toplanacak 
olan umumi vilayet meclisine teklif edi
lecektir. Esasları şunlardır : 

Kirizmeli bahçeler ve" bağlar birinci 
Vali B. Fazlı Güleç, kaymakamlar derecede ikramiyeye müstahak olacak

toplanlısını müteakip gazetemize aşa· !ardır. 

ğıdaki beyanatta bulunmuştur : Arazinin işlenmesi mii§kUlatına göre 
cToplantıda, hem köylerde bilhasrn kirizmeli ve kirizmesiz bağ ve bahçeler 

dağ köylerinde oturan köylümüzU re- derecesi tayin edilecektir. 
fahlandırmak, hem de ihraç edilecek ta· Yetiştirilmesi teklif edilecek meyva
ze meyva ve Uzüm yetiştirmek l~in alı· - SONU DöRDONCO SAHiFEDE -

Göbels 

KADINI 
Anlar mı? 
Bu çok enteresan 
anketimizi mutlaka 
okuyunuz. 

iNHiSARLAR l.JMUM MÜDÜRÜ 

Gazetemize mühim 
beyanatta bulundu .. 

elindeki tütünlerin "Müstahsilin 
tamamını mübayaa edeceğiz .. ,, 

Istanbul, 27 (Hususi muhabirimizden) 
Tiltlin piyasası etrafındaki §lkAye1leri 
nazara alarak inhisarlar umum müdürü 
bay Mitbatla bugün görll§tüm. 

Suallerime cevaben dedi ki : 
- Tütün piyasası daha açılmadan ev

vel idaremiz lazım gelen tedbirleri al
mıştı. Hükumet, çiftçi elindeki mahsu
lün tama.m.ının değer fia ti ile alınmasını 
arzu etmektedir. Biz, buna göre hazır
lıklarımızı yaptık. Bir taraftan Ameri
kalılar ve bir taraftan biz ve cTiltün Li
mited> mlibayaatta bulunmaktayız. Şim
diye kadar Ege bölgesinde aatılmış tü
tünlerin yekunu otuz milyon kiloya 
varmaktadır. Fiatler normaldir. Kanun 

Bin lira 

mucibince yakılması ltızım gelen tütün
lerin mikdarı da bir kaç milyon kiloya 
varmaktadır. Müstahsil elinde ancak 
beş milyon kilo kadar mal kahı.ıştır. 

Yapılacak anlaşmaya göre Alınanların 
piyasamız.dan mal alacakları §Uphesiz. 
dir. Bununla beraber hariçten alıcı "ol• • 
sun veya olmasın gerek idaremiz ve ge
rek cTütün Limited>, müstahsil elin• 
deki malların tamamını mübayaaya de
vam edeceğiz. Fiatlerin dii§Uklilğü key• 
fiyetine gelince, piyasa dUşmeın4tJ:r. 

Normaldir. Yalnız, kaliteye göre fiat ve
rilmektedir. Ucuzluk, elde kalan tütün• 
!erin kalitelerinin daha dilşUk olmasın

dandır. 

sır oldu 

Otel katibi barda düşür
düğünü zannediyor 

Fakat mahkemede bir seneye mahkum oldu 
Zabıta, pazar günü clOOO• liralık bir• iyi muhafaza etmiş olmak için yanına 

kayıp hadisesinin tahkikatiyle alakadar alarak kordondaki barlardan birine git· 
olınıış. hadise dün sabah adliyeye intl- miştir. 

kal etmiştir. Işin esası şudur : Bir milddet burada kalan kAtip otele 
B. Salih adında bir mühendis, cu- avdetinde paralan tekrar kasaya kilit· 

martesi akşamı Kcmeraltı otellerinden liyerek yatmıştır 
birine misafir olmuştur. Bu :zat, yanın- Sabah mütoalı!- ! paraları istemiştir 

da mevcut 4350 lirayı muhafaza etmiş Otel katibi kasayı açınca bir bin lire. 
olmak için otelin kAtibi B. Mehmede ğın noksan olduğu=:ı görmüştür. 
teslim etmiş ve gözil önUnde paralar ka- Iş derhal :ıahıtaya akselıni§, bi!Ahare 
saya konmuştur. müddeiumum1 muavini bay Cevat hA-

Emniyetll bir müesseseye paralarını disenin tahkikatına başlamıştır. 
teslim eden zat, tam bir kalp huzuruyle Oiel katibi, gece vakit geçirdiği yer-
yatağına girmiş ve yatmıştır. de para verirken bır bın lirelığı dilşür-

Gece geç vakit otelin kAtlbl, mezun m~ olmasını muhtemel gb ktedir .• 
bulunduğu için paralarını kasada bırak- Barda araştırma yapılmış de para 

maktan en~e etml§ ve parayı daha - SONU DORDONCO SAHiFEDE -
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ERKEK, KADINI ANLAR MI? ŞEHiR HABERlERi Japonlar 

ERKEK İCİN KADIN Jngiliz sabrını 
aşacaklar mı? • 

i i"'y~;ii''A~i;;ı;;;;;; .. ~ 
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B. Fuat Edip ~ . 
Erkek kadını anlı- ~ 
yamaz.Bugün "gü
lüm,,s6zünden hoş
lanan,yarln gülün 

: dikenleriolduğunu 
düşünerek ayni sö
ze kızan kadın hiç 
anlaşılabilir mi?,, 
diyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ademle Havvanın arkadaşlık et

)lkleri günden bugüne kadar çözül
)nemiş bir sorudur bu. Boylarından 
&§kın eserler yaratan bir çok filezof
lar, kadın üzerinde etüdlerini derin
leştiren sayısız ruhiyatçılar, bu so
runun cevabını tam olarak vereme
mişlerdir. 

Binaenaleyh, bu mevzu üzerinde 
ldtapLhın söylediğini değil, kendi 
tecrübelerimin hülasasını yazaca
lım. : 

Erkek, kadıni anlıyamaz 1 
Çünkü bir şeyin anlaşılmasl için 

b şeyin sık 11k değişen bir karakter
de olmaması lhımdır. Halbuki lca
Clın, Fikretin eöylediğinden çok da
ha mütehavvil ve anlaşılmaz bir 
mahlOktur, o kadar ki, ayni hadi
seler karşıaında bile gösterdiği re
aksiyonlar, başka başkadır. Bugün 
«Gülüm> ııözünden çok hoşlanan 
kadın, ertesi gün ayni hitaba ma
r~ kaldığı zaman: gülün dikenli 

Bir Muamma mıdır? - Katil iki ölüm ipekli ----0-

-BAŞTARAFI BtRlNCl SAHtFEDE-< 

----o- -o-- --o-- lakete göz yumarak pasif vaziyette 

Biri zehirlenerek di- Tabanca sesine Kumaşların mühür- kalaaığı zannedilemez. Bu takdirde 
Büyük Brltanya Ana Vatan filoşun• 

ğeri kalp aektesinden k ı· lenmesi devam ediyor dan büyük kısmını Honıı Konga 
Evvelld gece, rearn1 müesseselerden 0Şa0 p0 JSe.. ipekli kunılf stand.arlk Wio:ıatm.ıne- göndermeğe mecbur kalabilir. Ja· 

birinde çamlfırcılılı: eden bir kadın kö- "Nereye gldlyors·•n .line uyularak ticaret ı>dumca ipekli ponya bu sularda lngiltereyi müsel· 
mü1'den zehirlenerek ölmiJ.ıtilr. Hıl.dis~ ben DldUrdUm,, demlftlr kWD.lflarut mühilrlenmesi.a' devam !ah bir mukavemete mecbur edecek 
şudur : edilmektedir. Dün ticare• odasLna yapı- kadar ci.icetkar olacak mıdır ) Tepecikte Kağıthane caddesinde Ham- '" 

Otuz ~ yaşlarında bir kadın olan d. . k h _._ . d H bibi •1.. • lan bir ınüracaatte bu ~te de bazı fır- Salahiyettar Japon mahfelleri Çin· 
ının a venanestn e a ı n o umıy· J 

bayan Remziye çalıştığı milessesede 1 . 1 d d.. • d sat gözliyenleri.n halk aleyhine bazı ha- apon harbından doğan yeni vaziye-, ' c nehce enen avaya un agırcez:a a 
verilen f"\isaade hil1fuıa evvelki gece başlanmıştır. Dinlenen şahit ifadelerine reketler yaptıkları aıılaşıl.ıı:tJitır. tin bütün zaruretlerile kabul edilıne· 
bir malttz temin ederek odasına almtŞ .. h"d' .. 1 . . Odaya yapılan müracaatte hazt ınü- sini iatiyorlar. Bu zaruretler lngiltegore a ıse şoy c cereyan etmıştır: 
ve kolı: kömürü doldurarak yarı yanmış H b' h"d' .... 'k· k d esseseleri.n, guya Ticaret odasuun bu renin müktesep haklarına el uzata· - a ıp, a ıse gunu ı ı ar a a-
hir şekilde yatağına ya!mıştır. . 1 b. ı ·kt T 'kt K". ıh d kumaşları mühürlemek üzere metre cak kadar kendinde kuvvet görecek 

şıy e ır ı e epecı e agı ane ca • . . 
Fakat yanmamlJ olan kömUrleri.n neı- deııirıde Haındirun kalıvelıaıı.e.ine geli- başına 25 .kuruşluk bir harç aldığt iddia m!'lır) işte ~~ün dünyayı düşün• 

reli.iği hamızı karbonla zehirlenen bu yoc. illdisc<le ııw;lu rnevkiinde bulwıan. edilerek fiatlere metre başına 25 lı:uruı duren en mühım sualler bunlardır. 
kadın boğularak hayata gözlerilli yum- Vehb' kendisini görünce hürmet gös- zam yapılmıştır. Hakikatte Ticaret oda: Japonya tarafından takip edilen po· 
muştur. Sabaiıleyi.n diğer hizmetçilerden terere~ ayağa kalkıyor ve: tByurunl> sı, böyle bir ücret almakta ise de, bu lit''-'l Berlin ve Romanın manevi 

.S biri bu vaziye~ görerek daire n'jlutçi- diyor. üccet top başına bir k~tur ve bu bir müzaheretine dayanıyor. Bu müşa· 
""tlif,; , I sini haberdar etmiş, adliye lıa:itseye el Vehbi misafirlerine nargile Ye kahve kuruşlar, 51rf damga masrafına karşılık hede lngilterenin Sovyet Rusyayıı 

. ,!'li atm~hr. ısmarlamak istiyor. Fakat Habip kahve, olarak alınmaktadır. karşı siyasetinde dahi büyük bir de· 
KALP SEKTESI nargile değil: rakı isteriz. diyor. Top başına odaca alınan bir kuruşun ği§iklik yaratabilir. Şuursuzca mey• 

Pazar sa!>>hı Y eş.ildirelı: ham.ımındı 
bir ölüm hiclliesi olmuştur. Yetmiş yaş-

Vehbi iki tİIC rakı aldmyor. Kafalar metre başına bir santim bile bir masraf dan okumalar serisi devam ederse 
tülsiıleniyor. Bir aralık Habip cebinden icap ettinniyeceği anlaştldığından bu Tokyo - Roma - Berlin mihveri kar· 
bir tahahca çıkarıyor: gibi firmaların takibi.ne karar verilmiş- şısında bir lngiliz-Amerikan-Fran• 

tir. Kendileri mahkemeye sevkedile- sız-Sovyet mihverinin kurulmasi larında bay Lütfü isminde bir zat, pa- - Polis üzerimi aradı. tabanca mua-
bir şey olduğunu düşünerek müte- 1 zar sabahı saat altıda yıkanmalı: üzere yenesi yaptı. Koluma salcladığım için bu-

ı 

ceklerdir. imkansız sayılamaz. 
-=- ŞEVKET BiLGiN 

easir olur. Dakikada bir değişen bu/ Yeşildirek hamamına gitmiş, soyunarak lomadı. 
ruh. anlaşılabilir mi ? kurnanın başına oturmuştur. Bu sırada Diyerek tabancanın namlusunu hava-

Bence kadının anla,ılmamaeı la- baygınlık geçirmesi üzerine hamam müs ya do;inı uzatmıştır. 1 labip tabancayı 
zımdır. Zaten, lredın, teshir edici te- 1 tahdimini bu ihtiyarı dışarı almışlardır. cebine koyduktan bir müddet sonu. tek
sirlerini biraz da bu anlasılmazlıktan 1 B. Lütfü kısa bir müddet içinde ölmüş- ıar çıkanyor. Bu sırada kafalar epiyce 
almıyor mu) içinde gizli bir sır ta-1 tür. 1 yübeloıiı bulunuyordu. Hllbip tı>.banca-
şımıyan, ilk bakışta anlaşılıveren her Adliyece yaptlan tahkilı:atta B. Lüt- Y• ikinci defa çıl<a.rıoca hazirune lıakllret 
şey, bence değersiz ve zevksizdir. fünün kalp sektesinden öldüğü anlaşıl- ediyor. Fakat kendisini tesltin ediyorlar. 

Müphemiyetin verdiği azap, ya- mıştır. Artık rakı tükcnmittir. Herkes eYine 
rattığı tecessüs, ne tatlı seydir ) 1 --o-- gidecek, Habibin vaziyetini iyi görmi-

Anlaşılmıyan ve ebedi bir mu- T • k yeıı arb.daşlan kencfuine bir araba tut-
amma kalacak olan kadını anlama- epeCJ le malc istiyorlar. Suçlu Vehbi bir araba 

ğa değil, ona kar~ı daha yumu~ak Bir otomobil bir k_.dını tutuyor. 
1- • l lı Bu hareket Habibi ktZdımuıtır. Veh-

ounaga ça ışma yız. a.t:oır !:Urette çiğnedi AJAT EDiP !il biye hakarette bulunuyor ve tabanca-

Odanın bütçesi 
Ticaret ve Sanayi. odası riyaset diva

nı ve idare heyeti dün sabah saat onda 
mil§!erek bir toplantı yapıırak 938 yılı 

bütçesini tetkik etmiştir. Bütçe 4800 li
radtr. Fuara yapılacak yardım, ayrı bir 
bütçede yer ılmış!Jr. Bütçe m11vaftk 
görülmüş ve oda meclı.i.ne sevkedilmiş
tir. 

Harice gitmek üzere müracaatle bu
lunan tacirlere verilecek döv!~ işlerine 
ait evrak ta dUnkU toplantıda tetkik 
edilmiş ve karara bağlanm<Ştır. 

Braonun ictimaı , 

Almanya 
--0--

Balık etinden Yün 
imal ediyor 

TAYYARE" SiNEMASINDA 
BUGÜN SAAT 12,40 DAN İTİBAREN 

DONYANlN EN BOYOK FiLMi 

,_~azar günü saat 16.3~ da Tepecikte ı•iyle bir el alC1 ederek hafifçe yaralıyor. 
Kagıthane caddesınde hır kaza olmuş· Vehbi bu vaziyet karşısında, parmak
ıur. Şoför Rıza Bocanın tdare ettiği 13 7 I Jarı arasında sakJadığı biçakla Habibin 
sayılı otomobil Kağıthane caddesinden üzet"İne çıkıyor. kendiani ede.iz ye:rinden 
geçerken aJu yaşında Hanife isminde bir l},arahyor. Ve yaTalı Habip orada can 
çocuk köşeden çıkarak otomobilin önü-1 veriyor. 

ne gdmil. bu Bırada makineyi tevkif Yolda. tabancanuı Ksine koşan bir 

Dün öğleden. sonra saat U.30 da adli
ey dairesinde Baronun heyeti umwni
ye toplantısı yapılmıştır. Bir çok avu
katlar toplantıda hazır bulunuyorlardı. 

Senelik faaliyet raporu ve blAnço 
okunarak münakaşalardan sonra kabul 
edilmiştir. 

Almanyada dört yıllık planın tatbi· 
katt sahasında mevcut bilUmum mcm.• 
balardan uanıl derecede istifadeye ça• 
lışıldığını ve yeni yeni sün'! maddeler 
imali için Alman kimyasuun pek bUyük 
gayreUer gösterdiğini muhtelif nllsha

laruruzda bildirmiştik. Bugün de AJ. 
manlarm halılı: etinden imaline muvaf· 
fak oldukları cBalık yünü• nden bah
sedeceği< : 

Dört yıllık plilnın tatbikine memut 
general Göringi.n bir kaç hafts önce 
Hamburgıı ıı:iyareti münasebetiyle a 
mıntakada dört yıllık plan dahilinde ya
pılım bir takım yeni buluşlar ilan olun
muştu:r. c:Balık yünü> de bu bulu~lar-

f 
~tı 

'~ıııı~ı .. 
' 

eden ~oför kazaya mani olam.amıştır. zabıta memwunu gören Vehbi: 

1-lanife, makinenin çarpmasiyle dü- - Nereye gidiyorsun} Ben öldür-
~.erek otomobilin altında kalmtf ve aya~ düm. diyor ve teslim oluyor. 
ı:ı kırıl~ıştır. Yaralı derlıal Memleketi Davanın diğer tahitleri de dinlene
hastanesıne kaldırılmıştır. Hid.lsenin tah .. cektir. 
kikatınıı müddeiumumi muavini Bn. --=--

Kur'a ile yapılacak üç &za seçimi için 
celseye ara verilmiş, fakat bu sırada ba

zı avukatlar mahkemelere girdikleri 
için ikinci toplanışta ekseriyet temin 
edilememiştir. Top\an!I yenilenecektir. 

Handan el ko_y_m_uttur_. _ B. Necati 
Vilayet daimi Bir isnada uğradığını Kaçırılmamış kaçmış 

u • Cumaovasının Yeni köylinde Fatma 
encu menr söylüyor isminde on altı yaşında bir kızı kaçıran 

Vilayet daimi eneümeni, bugünden Arif oğlu Hüseeyin yakalanmıştır. Hü-
b 

R~vet suçu ile zan altına alınan ha-
iti aren geceleri. çalışarak 938 yılı biit- sh b seyi.nin ve Fatınanın ifadeleri tesbit pi ane aş kiitı'bi B. Necati ile konuşan 
ç.sini hazırlamağ• başlıyacaktır. 1938 edi!ıruş' F tına le k aks di 1 bir muharririmize B Necat' b . . t ' a nm ev nmc m a y e 
bütç~sinin varidat af f 11 - 1 • 

1
• u uttn a· L v~ nusr a5lUJnn- mamen tertip eeeri bulunduğunu v~ ken~ ve .a.endi arzusiylc kaçtığı anlaşılmıştır. 

d~ bir artma o!a:aRı tobmin ediliyor. clisine atfedilen suçun bir isnat olduğunu 1 F~lı::at ~aşı nıü•~it ~m.adtğı için Hüse-

--=-- söylemiştir. Diğeı- t!lraftan iddiayı yapau ytn adliyeye: venlmıştir. 
Türk - Japon ticaret umumi er oalıiplerinden Bn. Melek te Kadının kolunu 

l şunları söylemektedir: kırmış an aşması 8 1 . d ··ıd· e· .. . - u mesc e yenı egı ır. ır sene 
Tu~kiye -.J:ponya ar'."'ı.nda 2.7/10/937 I denberi ben h•pishane başkatibine para Menemenin Aliağa nahiyesine bağlı 

tarihınde katı surette ımıa edılen tica- . V d ·•· _ 1 • d ' ı Karakuyu köyünden bayan Ayşe evin-
i 

. . ı venyorum, er ıgım panuar ~ım ıye ~ ' 
ret an aşması, Icra vekıllerı heye.lince kadar bet .. r d f .ı d B N ı de yalnız bulunauğ11 bir Strada Mehmet 
tetltik edılerek muvakkaten mar'ıyete 1 • • b yuz ıra an s• a ır. · e-1 Al. · · d b. . . . . 

. .. . . ... catı eger enden para is.temekte devam ı ısının e ır1 eve gırmış ve hır ev 
gırnıek uzere tudikı onanmıştır l ı ] · .. ·· d ile kol k 

J 
. . etmemi, olsaydı bu !on vaz.' ti mese esı yuzu.n en sopa unu ır~ 

taazfından ç k;ı lan 'Uıallt ili t 1 yacak, müddeiumumiliğe müracaat etmi- mış ır. ara un e gelir ere 
aponya Tıcaret ve sanayi nezareti• ıye yapıru-ı t y it d.. lzmir · il k 

1 rı ı ve raca / k . N . memle,ket hastanesinde tedavi altına 
müsaadesine dair nizamn:ımesi dün 

1 
yece tım. e yapayım kı mecbur kal- l 
el y • h k 1 a ırunışlır. 

Türkofis .şubesine gelm.4tir. 1.~· .. aptıgım are ete mütee91İrim. 
Çunku B. Nece.tinin ben de bir vakitler 'IT'/7°~7Y7 r.rL777l --=--

Bir ihtilas davası çok pa.ruııu airruıbm. Böyle olmuını is· 1 U Jk ' k ,. • 
temezdim. Ne yapayım ki ıöylediğiın gi-' flQ eVl OŞeSl 

Kupdıuuun Selçuk nahiy.,.; koopen- b; para istemderinin arkaoı kesilmiyecek 1 ~~~~~~ 
. , • • ..L- __ L__•. ı - ~~-~ızı 

tı teı ... mUU49COCCİsi ve arh.dqlMU11n diye korlttum. 1 - EYimizde daktı1o, nakıı ve dikiı 
m;h~e'."eoine düıı ağıreezada devam 1 , -=-- kunlan açılllllfttr. lstelclderin ikinci ka-
c ilmifti•. SuçJ..ı":' .. ait tıe.ah~tı tetkik ı Vılciyet müddçimumisi .:unda baıiıyacak bu kurslara timdiden 
eden vukuf elılının hazırla.dıgı rapor A k 1 bydolunmalan. 
okurunut ve bu kooperatifin sabık mu- . n. ar~ya .gldl~or 2 - 28/12/937 salı günü .... t J 7 de 
hasebecisi Na.zifin 3400 küsur lirayt ih· Cümbunyet muddeıwnuınısi B. Asıın, . . .. . '- - - . . . 

l 
Adi· kile . . . 1 evımıı:: m.w:e ve aergt ~tc11nın top· 

tılaa ıuretiyle ~mmetine geçirdiği 1.,... ıye ve t.inin vaki daveti üzerine bntıa vardrr. 

dan birisidir. Hamburgda cDeutsche Ei
welss • Gesellscbafb, yani <Alman Al
bumin şirketi• adlı bir şirket, balık elin· 
deki albuminden, aynen kazeinden ol• 
du~ gibi, siln'i yün imaline muvaffak 
olmuştur. 

Bilindiği üzere, tabil yün esas itiba· 
riyle albwninden müteşekkil bulun· 
maktadır. Balık yününün esasını da ha· 
lık etinde bulunan albumin teşkil et
mektedir. Ayni şirket balık etinden is· 
!ihsal edilen sün1 yünün boyanma ka

biliyetini dahi tabii yününkine hayli 
yaklaştırmağa muvaffak olmuıtur. Fa· 
kat yeni buluşun en büyük ehemmiye· 
ti, bu yünün diğer sün'! yünlere nisbet
le çok daha ucuza mal olabileceğidir .. 
Filhakika Almanya. iaşe ve yağ istihsa· 
li için olduğu gibi, sun'l yün imali için 
dahi IAztm gelen rnikdarda balık elde 
edebil..,ek vaziyettedir. Billiassa Ham· 
burg coğrafi vaziyeti dolayı.siyle balık 

elinden yün imal edecek sanayi için pek 
müsait bir mevkide bulunmaktadır. AJ. 
mıınya açık denizlerdeki balıklarda.o 

azami derecede istifade temini için ıa. 
zun gelen tedbirleri esasen almış bulun· 
maktadır. Alakadarların beyanatına gö
re, balık yünü Almanyaya tabii yiln· 
den daha ucuza mal edilebilecektir . 

TOrk bı lıkları 
Konserva balık ihracatını tanzim için 

Iktısat vekaleti deniz mahsulleri seksi
yonu tetkiklerine genişletmlşlir. Bilhas· 
sa talya ve Almanya, Türk balıklanna 
taliptir. 

hit edılmiştir. iddia makamı evrak. mü- yann sabah Ankaraya hareket edecek- ı _ 
talöa için almıştır. ı tir. Bay ~ım Anlı:arada adliye işleri _.__.._ __ ..-.;....._ _____ .-=====-----------'== 

---O-

1 

hak.kmda ızahat verecek, şehr;ıruzde ya- il EDEBi FIK.RA: 
Yılbaşı hazırlıkları pılması kestirilen ~eza evi ve adliye sa-
, . . • rayı hakkında mutal5.asını bildirecek-

Karantana pa.rh OCA.g1 taraftndan yıl· lir. 
ba,a münuebetiyle güzd bir gece hazır
laomal<tadır. Yalılar halla. 9 36 yılına gi
t dec.eği gece Karantina parti ocağın eh. 

yapt[acalc eğlencelere davetlidir. 
--=--

Halkevinde konferan:r 

--=--
Ödemişte adli teftiş 
Mahlteme bışkatıbine 

ı,ten el çektirildi 
ödemişte bir haftadan beri teftişte 

F.rkelı: lisesi tarih öğretmeni B. Sü- bulunan Ege mıntakası adliye baş mü-
leyman tarafından dün akşam saat 16. fettişi bay Sırrı 25 ilkkanun cuma günU 
ll da Halkcvinde Sart +ıarabelet"i lıak- ödemiJ mahkeme baş katibi B. Sırrıya 
kınıla cidden kıymetli bir lı:onfer.ıns ve- J,;ten cl çeklirmlştir. 
rilmişlir. Konferansta bir çok öf:ret- :-••••••••••••••••••·~··••••••••••••••••• 
menler ve seçkin bir dinleyici kitiesi ! 
hazır bulunmıtttu r. : DOGUM 

Bay S~leymanın büyüle bir alaka ve.: Gazetemiz Tertip heyetinden Bay 
istifade ile dinlenen konferansı bir bu-!! Yahya Canheyin bir oğlu dünyaya 

1 

' 
Halk şarkılarının besteleri 

Plaklarda di.ıılediiimiz halk ,.rkılarının hemen hepsi, pli.ğıı 
verı;n sanatki.rtarm zevkiııe söre az çok değittirilmiftir. Halkın 
encın ruhunu, ölı;iilü seslerinde ve içli nağmelerinde dinlemek 
iatedieimiz bu tarlalar bu yüzden; mahalli cealdecini kaybetmi'!
Jerdir. tb:eciade önemle dunılınuı gereken b• mahalli renk, du
nı duycular yaratan halk orijinaliteainia öz ifadesidir. 

ÇalqJ.an İzmir HaJkevinio, Az komitesi ceceainde aanatkiı 
Ferid Hilmiaia armonize ettiği iki halJc tarkt.sıaı dinledik. 
. .F.erit H~~in?ı garp tekniğine cöre terkip ettiği bu tarkıların 
ıkıaı de cw:eldi. Mahalli rengin kaybedilmeıneai, u.natki.r için 
aynca ÖY&'üdeğer bir huuaiyettir. 

AYRICA RENKLi MIKI VE JURNAL 
Bugünkü seanılar 12.40- 3.15 - 5.50- 8.25 de .• 

j 
çuk saat sürmü tür. I; gdmiı Ye Acar Uğur . adı ko11ul

Habec alclığunız.a göre yakında Sartı: muştur. Babasını tebrık eder, kil
~arab~lerinn bir gez.in ti t~rtip eclil!:-cek- 1 ~ ~Ü~. u~~ra. uzun ve uğurlu bir 
tir. t; orr.ur aıJerız. 

Şarkılan okuyan genç bayan, sesinin baJk f&l'lı:ılarına uyırun 
geldiğini muvaffakıyetle isbat etti. Veni bir kapa.site kartı11nda 
bulıın~~~umuz m~akkakhr. B~ yoldaki denemelerin 'i,Oğalma
sını butün aanatkarlaruwzdan diler ve gi.izel örneklere yol ~ 
Ferit Hilmiyi tebrik ed<!Oriz. 

FUAT EDiP ···~······--··••&9••········ .. ·········--
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KOMÜNiST KONGRESiNDE THOREZ DiYOR Ki: 

Fransanın tutacağı yol 
Demokratik bir siyaset yoludur 

Rahata dalarak uyumanın sırası değil 
Paris, 2 7 ( ö.R) - Komünist kongre· 

ainde F ranııamn harici siyaseti hakkııı
pa M. Maurice Thorez demiştir ki : 

c- Fransn demokratik bir harici f.İ· 

)'aset takip etmelidir. Fransanın gayreti 
Milletler Cemiyetin• doğru teveccüh et
melidir. Milletler Cemiyeti lspanyol da
hili harbının dosyasını tekrar ele almalı 
ve Çin • Japon ihtilafına da vazıyet et· 
melidir. Fransanın diplomatik miime~
ıiller heyetini de gençleştirmek 'e de
molnatlaıunnrı.k kap eder.> 

Paris, 27 (ö.R) - Dün Arles §ehrin· 
Öe komtinist partisi milli kongTeııinin 

ikinci günü idi. Parti genel sekreteri B. 
Maurice Thorez raporunu okuduğu İçin 
bu celse oldukça ehemmiyetli olmu;,tur. 
B. Thorez halk cephesi adı altında par-

I. lnönüne 1 
Bir ameliyat 

yapıldı 
Istanbul, 27 (Yeni Asır) - lkı haf

tadan beri enjinden muzUırip bulunan 
Malatya saylavı general İsmet lnönüne 
boğazından küçilk b ir ameliyat yapıl
mıstır. Hastalık hiç b ir ihtilat yapma
dan gcçirilmiııtir. General ismet tnönü
nün sıhhi nhvali iyidır. 

ilk dava 
Bugün başlıyor 
lstanbul, 27 (Yeni Asır) - Tan ga

zet!si başmuharriri B. Ahmet Emin 
Yalman aleyhine müddeiumumilikçe 

açılan davaya yarın bakılncakhr. 
Bu dava, otobüs, dcdıkodusu davafa

Tının ilkidir. 

Afyonda kız 
enstitüsü 

Afyon, 27 (A.A) - Vilayet umumi 
meclisi t ıır:ıf ından y:ıptırılmasına karar 
'er.ilmiş -01 n Ali Çetinkaya Kız ensti
tüsü binasının temel atma töreni d"in 

yapılmıştır. 

tiler arasınd" ittifakın nasıl kurulduğu- ı Thorc:: ı:c <'.Tk acla~ları 
nu ''e 19 36 intihabatında bu sayede na- zem cLirleşmeyi ~ temin için faaliyet· ~ına l,:eldiüim :z.m.an ,·edeli hiç hir ik- ~ • 1 h 1 
--1 f k ld... l k - " •.Jll1)1 H' a il Ul1U)

1

0r 

Kral Karol 
ıw :r:a er az.anı ıgını an attı tan sonra !erine devam ed<;cckleriııi söylemiştir. 1111: elde edemiyordum. O vakit ecnebi 
halk cephesi ittifakı tara!ından iş iba~ı- Pari~. 2 7 ( ö.R) _ Bütçe üzerinde (innns muhnrrırleri frankın da mark gibi -· BAŞTA RAFI BiRtNCl SAH1FEDE -· 
ııa geçtiği tarihtcnberi bıışarılan eserle- ayan mecliıünde cereyan eden müzake- bir inhidama uğrayacnKını tah_min edi- relere baflamak maksadiyle olduğu ri-
rin bilfmçoıunu yapmış ' 'e demi.,tir ki: reler esnasında maliye nazırı B. Don net yorlardı. \'ayet edilmektedir. 

· cRahata dalarak uyumak doğru ol - f rnnsanın mali va7.iyeti ve frangın is· ı cBu elde ettiğimiz netice ancak bir 1ntihabatta hiç bir parti ekseriyet ka-

rnaz. Daima basiretli ve uyanık kıılmak tikbali hakkında ehemmiyetli beyanat- merhaledir. Mevcut güçlükler izale edil- zanmamıf olduğundan buhranın ne ıe· 
rerektir. Halk cephesi İş başına gclelibe- ta bulunmuştur. Nazır B. Caillaux' nun dikten ııonra Fransa artık bir mali is- kilde halledilebileceği belli değildir. Li
ri hava daha ıaf olmu$tur. Şimdi i~çi sı- bir sözünü tekrar ederek demiştir ki: raf ~İynsetine avdet e'demeı: . .Memleket beral partisiyle milli köylü partisi ara
nıfları nefes alabiliyorlar.> c Hakikat hay;,llere kapılmamak için nnlamalıdır ki haddinden fazla masraflar tında bir temerküz kati-lesinden bahse· 

B. Thorez bundan sonra Sovyet reji- en iyi vaı:ıtadır. Bütçe nihayet tahminle- istediği Ulınan bunun neticeleri kendi dildiği gibi daha esaslı bir ekseriyet te
mini methetmİ§ ve demokrasinin rolü bit- ri ihtİ\'a eden bir rapordur. Bu tahmin- zı:.ranna olur. Demokratlar_ anlamalıdır- mini zaruri ohrak tezahür ederse yeni I 
mi• midir sualine yine kendisi cu cevabı 1 · h kı. k d ... · · B ı· · f h. l ' d • tih b t " ,. erın ta n ıı:u e ecegını umuyorum. u lıu ki mali demagojiye kar~ı ko\ malt mec ısın es ıy e yem en ın a a ya-
'\ermicıtir: cHalk cephesinin mevcut olu- 1 b' • b ) 1 b · b. d 1 'ht' }' d d b h d·ı· Y ;a ıne ıt- aşınn ge e i erı ütün va e- için yübeltilen manialara riayet etmek pı ması ı ıma ın en e a se ı ıyor. 
§U isbat ediyor ki bu rol bitmemiştir.> Jcrde gerekli olan tediyatı yapmıştır. icap eder. Milli köylü partisi genci sekreteri beya
Hatip demokrasinin inkişafını İ!ltemiııtir. Yalnız ilkkanun içinde hazineden on bir «Kambiyo kontrolün~ gelinci'! bun- natta bulunarak partisinin Fransız. siya-

B. Thorez bundan aonra harici ıiyase· milyar frank çıkmı,ıır. Altı milyarı in- dan mütemıniııı varidat çıkamaz. Ben !etine bağlı olduğunu tek:ı:ip etmiıı ye ne 

le geçerek komünist partisinin ıulh ar- ~illerede yapılan istikrazın tediyesi için- Frırnsa bankası tarafından kambiyo frz.e-ı F~ansa, ne de A ~iğ~r her hangi bir .. hi:.: 
2usunu \'e azmini bildirmiş ve İngiltere <lir. Böyle bir gayret ııarfedebilen bir tinde bir müraknbe yapılmasına bile lü- kum~~l~ h~suı.ı ırhbatı 0~~ıyan k~ylu ı 
ile Fransa arasında i~ birliğini memnuni· millet ancak nizam ve ~ayret içinde bu· zum görmedim. Fakat kambiyo kontroli.i parlısının lf batma geldııı takdırde 
yet le karşılayarak reisicümhur Ruz.velt na muktedir olabilir. 19 38 ıenesinde bundan da daha fazla bir fCYdir. Eko· ı memleketi. ancak R~a~~anın k~di 
ınrafından takip edilen siyaseti de alkış- bütçe haricinde ha:zinenin yapmağa mec- nomik diktatorlüktür. Her hilrriyctin menfaallerıne ve va:ı.ıyetırun u.ruretme 
Jam1ttır. Fakat 1apanya hakkında B. :bur olacağı tediyat 26 milyardır. ölümüdür. Frank bu :ıuretle kurtarıla- göre idare etmek niyetinde olduğunu 
Jhorez Fran1&nın takip ettiği ıiyaseti bir .Para meselesine gelince frangın şim- ma7• hildinni,ttir. 
feraeat ıiyaseti diye tavsif ederek tt n· dilci seviyede kanuni istikrarını temin •Diktatörlük memlekt"tlerinde para Paris, 27 ( ö.R) - Bükr~ten gelen 1 
ltit etmiıtir. edebilecek vaziyetteyiz. Bu hususta tek- kı~ metten düşmüştür. Bunlardan biTinin haberlere röre kral yeni kabine hakkın-

B. Thorez dahili aiyasette acele ta· nik imkanlara psikolojik !lebcpler de ka- bir nnırı geçenlerde ;Gittikçe daha te· da karannı yıl Da.ımdıtn sonra verecek- \ 
· hnlluk ettirilmeıi icap eden daha bazı tıJmaktadır. Frama bankasının son haf- rcyaib ve gittikçe daha çok top.> diyor, tir. Mili köylü fırkası ile Bralyonun li-1 

. nlfıhat olduiunu aöyliyt"rek ba1ta zirat tnlar içinde altın mevcudu 1 O milyar du. F ranaızlar hu sözler üzerine te emmül beralleri arasında hasıl olan bir anlaı · 1 
Uetlerc kartı ıiıorta ıandığının tcsiıini frank artmıttır. Altı milyarı istikraz mu· etınt:li<lirlcr. Memleketin mukadderatı maya cöre yeni kabineyi teşkile mösyö 

~e ihtiyar ioçilrre tekaüdiye teminini iı- ka~ili lngiltereye depozito edilmi~ olan kendi ellerindedir. Eğt-r mura'1arı yük- Bra tyonun memur edilmesi pek muhte-
1 

temi~tir. altındır. Dört milyarı da haz.inenin tedi· ıcltccelc. talepler devam ederse. e~er meldir. Bu takdirde kab ine i.zalannın ı 
Nihayet iıçi ıınılının birleşmesi husu- yatıd ır. Milletin tasarruf gayreti d e bu- patronlar ve İşçiler ara~ında İş birliği ol· çoi u anilli k öylü partisine mensup ola-: 

ıunda B. Thorez komünist partiıi tara· na inzim:ım etmiştir. Yeni hazine tahvi- m&zıa, karışıklıklar devam edersf! mem- cak ve yine kuvvetli b ir ihtimale ıöre 
fından sarf edilen ıayretlerin ıoıyaliatler litı üç milyardan fazla vermiştir. Umu· lcket haraoiyete doiru gider. Bizim tut· hariciye ne:r.arctine B. T ituleako re~- 1 
hezdinde makeı bulmamı~ olmasına te- mt kasalara tevdiat ta 700 milyon art· l tuğumu:z yol güçtür. Fakat bunu muvaf- I <ektir. 
~üf etmiı, fakat komüniıtlcrin bu el- mıştır. Halbulıti geçen temmuzda iş ba- fakıyetle takip edeceğimize eminim.> j Belcrad, 27 ( ö .R) - Baıvekil B. 

Türkiye • 
surıye -

B. C. Mardamın dostluk 
teminatı veren Telgrafı 
Ankara, 26 (A.A) - Suriye ba§VC· 

kili Cemil Mardam bey huduttan geçer· 
1'en aşnğıdaki iki telgrafı göndermiştir: 

F.Juelins B. Celal Bayar 

Başvekil 
. ANKARA 

)'ürk topraklarından ayrılırken Ekse
lanılanna ve cümhuriyet hükümetinin 

mümtaz azasına bana gösterilmiş olan 
hararetli kabulden dolayı en iyi hisleri
mi arz ve dost ve komşu büyük Türk 

milleti hakkındaki derin takdir n hay-

doğrudan doğruya kalbine varacaktır. 
CEMiL MARDAM 

Hariciye vekili Dr. Rüştü Aras Suriye 
başvekilinin iki telgrafına aşağıdaki tel· 
grafla cevap vermiştir: 

Cemil Mardam Bey, 
Batvckil 

ŞAM 

Başvekil ve ben Ekselansları tarafın· 

dan Türkiyeden ayrılırken lütfen ifade 

buyurulan dostane ıözlerdcn pek ziya· 
de mütehassis olduk. 

ranlık hislerimi teyit ederim. E.kııelanıılarının ziyareti birçok bağla

n yaklaştırdığı, iki millet uaııındaki ııa
mimiliği ıüpheıi:z takviye edecektir. 

kelimiz arasında kardeşlik münasebetle- Ekselanslarının kendileri hakkında i:z. 

rine dayanacağı ümidi ile dönüyorum. har buyurdukları temennileri Şefimize 

Memleketime kar§ılıldı anla~ı~ımız ıa· 

yesinde müstakbel devrenin iki memle-

Büyük Türk cümhuriyetine ve onun 1 kten ger· kal d k A ·· k b arxe me ı ma ı . tatur un-
Büyük Şefi Ekııelans Atatürke bütün kal- d k '"t h · ld 1 an ço · ınu c assıs o u ar. 
bimle yüksek bir 'aadet ve ebedi iti!d I S • . . b'" .. '- lb" · I . 
d

'l . • urıyf' ıçın ulun ıı:a ımız e daıma da-
ı erıın. 

CEM1L MARDAM 1 ha büyiik refah ve aaadet dileriz. 

Ekıel&ns B. Rüıtü Aras 
Hariciye vekili 

ANKARA 
Anlı:arada ikametim esnasında gÖste· 

ıilen doıtlulc. ve sempati hiılcrinden çok 

• 2iyade mütchassiı olarak Ekselanslarına 

c:n hararetli t~ekkürlcrimi arz.ederim. 
Büyük Şef Ekselanı Cümhur Batkanı 

Atatürk tarafından söylenen sözler Bü

yi..ık Türk milleti n onun Yüksek Şefi 
hakkında derin bir d oıılulc. ve hudutıux 
bir ha) ranlılc b caliyen Suriye mllletihin 

DOKT OR ARAS ---*' __ _ 
Arnavutluk ve Yu

goslav ticaret 
münasebetleri 

Belgrad, 27 (ö.R) - Arnavutlukla 
Yugoslavya arasında ticari mUnaııebntın 

terakki~i için üsküpte bir cvnlyel te
ıekkül etn~. niıam.ııa111e1inin hazırlan

nuı!ı )çJn bir t-ıicüm•n ı•cilmiştir. 

Harp 
Bütceleri 

• 

fazlalaştı 
Cenevre, 27 (A.A) - Milletler cemi

yeti salahiyettar :;ervisleriuin hazırla

dıkları istatistiklere göre bütün dünya 
ml!ınleketleri harp biitçelerinin umumi 
senelik yekunu 1932 de 4,3 milyar ve 
1935 5, 6 milyar iken 1937 7.1 milyar al· 

tın dolara çıkmıştır. 1913 teki ayni ma
sarif ancak 2,5 milyar altın dolardı. Bu 
senenin 7,1 milyarının 4,6 milyarı Av
rupa diğer 2,5 milyarı da geri kalan 
kıt'alar tarafından harcanmaktadır. 

Toprak altında 
can verdi 

Istanbul, 27 (Yeni Asır) - Beyoğ

lunda eski Yunan konsoloshanesi, yeni 
~ahibi tarafından yıktırılırken iki ame
le toprak yığını altında kalmıştır. Ame
lelerden Kastamoninin Cambaz köyün-
den HUsnU ölmiişti.ir. · 

Mussolininin oğ
lunun biroğlu oldu 

Roma, 27 (ö.R) - B . Mussolininin 

o~lunun bir çocuğu dünyaya gelmiş ve 
adına Guido denilmiştir. B. Musqolini 
bu doğumdan çok memnun olduğunu 

gazetecilere söylemiştir. 

Normandi altın 
yüklü 

Paris, 27 (A.A) - Norm:mdi npuru 
150 milyon frank kıymetinde altın kül
çeyi hamil olarak Ne\•yorktan hareket 
etmiştir. Amerikadan Fran&aya iÖnde
rilen altın mikdarı kıymet iUbarlyle blr 
mil.rar 200 mih·on franı;ıı bulmuııfor. 

Tatareıko, Noel yortusu münasebetiyle 
uraya r:derek krala al'.ZI tazimatla b u
lunmuı ve bu aırada da kabinenin isti
f P.~mı vermiftir. Kral, ancak yıl baıın

dım sonra bu husustaki kararını verecek
tir. Söy1endiğine &'Öre ahrar fırkası reisi 
B. Bratyanonun yeni kabineyi tctkile 
memur edileceği muhtemeldir .Mumailey
hin milli çiftçi fırkası ile anlaıarak yeni 
kabineyi kuracağı rivayet ediliyor. 

Alman istihbarat bürosunun haber al
dığına göre ahrar fırkasının tetriki me
saisi ile heyeti vek ilede bazı tad ilat ya
pılmak suretiyle yeni kabinenin teıek

külü mümkün olacağı zannolunmaktadır. 
Ilütün bu vaziyet ikinci k&nunnun onu
na doğru be1li olacaktır. 

Mebus intihabatı de,·let encümenin
ce verilen haberlere göre intihabatta ah- ' 
rar fırkası 145, milli çiftçi fırkası 142, 
nuyonal parti 62, m illi Hıristiyan par
tisi 40, Ma<:llr partisi 19, Müfrit ahrar 
17, Radikal çiftçiler 9 mebusluk kazan
mışlardır. 387 m ebusta n ibaret olan mec
füte ahrar fırkuı ekseriyeti bile kazana
maml§tır. 

Hükreş, 27 (A.A) - H:.ıvas ajansının 

muhabiri bildiriyor : 
lntihabattan sonra yüksek intihap ko

misyonu mebuslukların hükümet blok
larının kazandıklan reyler nisbetinde 
dağıtılmasına ve yüz.de ıkiden az rt-y al
mış olan fırkaların mebusluk tcvzintm-
da nazarı itibare alınmamasına karar 
vermiştir. 

Kral Karol ile Tatare.sko siyasi vazi
yet hakkında uzun bir mülakat yapmış
lardır. Dolaşan lıir şayiaya göre Tata
ı-~sko istifasını vermiştir. Ve kral da se
ne başından sonra bu hwus1a bir karar 
verecektir. Ba~vekalete milli köylü par
tisinin müıaheretiylc Liberal partinin 
§Cli Constantin Bratiano cetirilecektir .. 
Bö~·le bir anlaşma Tatareo;konun in

fik:ıki ile kolııyl~tırılmL~ o1acaktır. 

Tntaresko inlihnbat c~na:ı;ında millt 
köylü partisinin ıefi Jule Maniuya kar
~ı bi7..zat ceph e almak n1ecburi_>•etinde 

kıllnu.stır. 

( :yea 
SAYFA·:~ ... 

18 inci yılı için 
Ankara hazırlanıyor 

Ankara, 2 7 (Hususi) - Müstevii} e karı;ı mili= ınucnd ı-lc teskilatına ba~· 

lamak Üzere 18 sene evvel Ankara_>.\ n)o:ık bu n Atatuıkun. ~imdıki hükü· 
met merkezine ilk girdiği gi.inün kutlulanma merasimi için hnzırlıklara baş
lanmıııtır. Bu münasebetle Ankara Hnlkevi bu kutlu güniı bütün kwmet ve 
heyecanı ile yaşatacaktır. 

Evlenmeyen klzlar • • 
ıçın 

Devlet yardımının 
devamı isteniyor 

lstanbul. 2 7 (Yeni Asır) - Tekaüt kanunlarının yetim maaşlnrına ait mad
desinin deği§tirilmesi hakkında Anknrada bir Ct'rcyan ''ardır. Değiştirilmek 
İstenen maddede evlenmiyen yirmi hcş ya~ını doldurmu 1:11.ların maaşları 

luilerck kendilerin~ ikramiye veriımeı:ine dairdır. 
Ankamdan sızan bir habere göre, bu gıbi e\•lenmiyen kuların maaşları kt'· 

silmiyecck. bu gibiler üzerine devlet yardımı de' anı edecektir. 

Istanbul tevkifhanesinde hadise 

Sarı Bekir Salimi 
beş Yerinden yaraladı 

lııtanbul. 2 7 (Yeni Asır) - Düı~ şt-hrimiz tevkifhanesinde bir yaralama hn
dısesi olmuştur. Bır alacak yüzünden çıkan bu hadisede, sabıkalı San Bekir 
mangal ayağını eğeleyerek ) aptığı Liçakla mevkuf abıkalı Salimi, beşyerin• 
den yaralamıştır. Tevkifhanede kahvecilik yapan Salim tcdnvi alıma alınını~· 
tır. Adliye tahkikat yapmaktadır. 

Prens Pol evleniyor 
• 

lngiliz kralı Yunan veliahdı ile 
nişanlısının evlenmesine 

müsaade verdi 
Londrıı, 2 7 { ö.R) - Büyük Brit:m) a saray ''e taç şurası bugün Altıncı 

Jorjun riyasetinde Birmingham !tarayında toplanmıştır. 
Bu toplantıda Diık dö Kent, Lord Halifakıı, kralın hususi katibi ham bu

lunmuıtur. Toplantıda görü,ülecek ~ey, Prens Fredrikin kızı ile Yunan HIİ· 
ahtı Prens Pohın evlenmelerinin tasvib: i~i idi. Prens Fredrikin kızının evlen· 

me~i ancak Kral J orjun muvafalcatine ha~l ı idi. Yapılan müzaknelcr ıonunda 
lngilterc: Kralı bu i.ı:divacın yapılmasına nıüsaadeıini -vermiştir. 

Atina, 27 (Hususi) - Yunan veliahtı Prenıı Pol ile nişanlısının velime ce• 
nıiyetleri için Atinada büyük hazırlıkar yapılmaktadır. Prens Polun evlen
mesi münasebetiyle bütün Yun.:ınistunda büyük şenlikler yapılacaktır. 

Almanyanın borçları 
. ... 

ın ahi yet t ed i r değil Ticari sı yası 

Berlin, 2 7 ( ö.R) - Alman finans mecmualarından birinin neşrettiği ista· 
tistiklere göre Almanyanın harici borcu 19 30 da 30 milyar mark iken 19 3 7 de 
1 O milyar marka İnmiştir. Bu borcun yıılnız faiz servisi için senede 600 mil) on 
mnık tediyesi İcap eder. Amortisman servisi için de bir o kadar liı:zımdır. Al
mıııı mecmuası Almanyanın ticari mi.iva:zenesinin lehinde olarak bıraktığı faz. 
)alığı 500 milyon mark tahmin ediyor ve bu iki rakkamı karşılnştuarak Al· 
man harici borçlar rejiminin tadili li.izumumı gösteriyor. Gerçi ilk görünüşttı 
bu borçlar ticari mahiyette ise de ;yice tahlil edilirse )İne esasının !'iyasi biı 

borç olduğu görülür. 

istilacı memleketlere B. 
Ruzveltin bir ihtarı 

Bt-lgrad, 2 7 ( ö.R) - Birleşik Amerika rei ici.imhunı B. Ruzvelı, istilacı 
memlt-kdlcre demokrat hükümctlerin sahırlarının artık bitmek Üzere olduğu
nu bild İrıni~tir. 

,! ________________________ .......... 
• Yılbaşı gecesı 

FUAR GAZiNOSU SALONLARINDA 
Senenin beklenen en muhteaem balosu 

Bu balo için Avrupadan bilh~ııa getirtilen 

Revü heyeti 
Ve Şehir gazinoau artist k ndrosunun herkesçe beğenilen nu· 
araları ... 
Dana, Kotiyen, eğlence, ne.~. lzmirde hiç görülm~mi' dekor 

ve sürprizler ... Salonların konforu için her türlü tertibat al ın~ 

., 

·········1······· ··············••\··························· · ······ Ya nız hu ıcceye mahsus otomobiller Kültür- : 
park içine ıiret:ek ler ve gazino önüne kadar ge- : 
lece'klcrdir. : . 

Saat on ikid~n sonra otohü• ler dahi temin : . 
edilmittir. : 

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



~AYFA ı 4 YENi ASIR 

Manisada ik. Köylün ··n refahı 
-BAŞTARAFI BlRtNCt SAHtFEDE
lar, gerek yabani ağaçlardan aşılamak 
ve gerek yeti~tirmek suretiyle zeytin, 
çekirdeksiz.den başka ynş ihracata el

verişli üzümler, iyi cins bademler, ce
viz, Gazinntcp fıs tığı, kaysı, kurutınağa 

ışın mahsur kalan e • 
ırc 

ile anisa - Menemen yolu ap ı o elver~li cinslerden erik, Malla eriği ve 
e e şeftali. 

Bu cinsler, umumiyet itibariyle nra-

---...... ---
Jkiyoldan muvasa
le temin etmiş ola
caktır . Salihli .. Öde 
miş yolunun güzer
gahı yaza kadar 
açılmış ve temiz
lenmiş olacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Manisa, 27 (Hususi mulıabiıimizden)-

y eni Asır karii erine bütün Manisa vila
yeti halkını sevindirecek bir haber ula~
tınnakla bahtiyar bulunuyorum. 

Manisa vilayet merkezinin en yakın 
bir kazası yıllardanberidir ki artık bu de
fa 9ose ile merkeze bağlanmak üzere bu
hınuyor. Bu yolun inıaatı geçen perşem
be günü 105000 liraya mühendis Fer· 
ruh Veyıiye ihale edilmiştir. On b~ yıl
C:ianberi yapılması istenen ve fakat bir 
türlü inıasına baılanamıyan bu büyük 
işin neticelendirilmesi yine vali doktor 
B. Lütfü Kırdar!' nasip oldu. 

Bu yolun ihalesinden duyduğumu:r. se
vinçle Manisa vilayeti yol faaliyeti hak
kında bira~ malumat edinmeği faydalı 

buldum.: 
iKi MOHIM YOL 

M~isa bu mali yıl son?na kadar iki 
mühim yolun tamnmen bitirilmesine mu
vaffak olacakhr. 

Yolun biri, ıimdiye kadar kışın üze· 
ıinden geçilmesine imkan olmıvnn ve 
halkı mahsur bir halde kalan Demirci 
)'Olu: diğeri de bundan on bir yıl evvel 
:inıasına teşebbüı edilmiş ve hatta bir 
losım köprüleri yapıldığı halde yüz üstü 
bırakılmış olan Manisa - Mencm~n hu
dudu yoludur. lzmir vilayeti de kendi hu
duduna kadar yolunu yapmakta olduğu 

l· 
l 

zi;C dar ve gcc;inmc - şartları oldukça 
mü,kül olan dug köylerinde en ileri de
recede teşvike tabi tutulacaktır. 

Bundan maada, şimdiye kadar pa
muk cinsleri üzerinde yapılan teşvikle-

re katkı olarak soya fasulyaS1 da teşvik 
olunacak ve bunun tohumu gctirtill'rek 
çiftçilere tavizen tevzi olunacaktır. 

Kazalnrdn, kaymakam arkadaşlar ken
di zirnat memurlariylc konuşup, her 

I meyva için tayin edilecek dereceli teş

vik mıntak:ılarını tesbit edecekler, vi
lnyete bildireceklerdir. 

1 Zira::ıl mlidürlüğü de bunların ilmı
I ıniye ve mükafatlara istihkakı esasları-

nı muhte,•i projeyi izhnr edip umumi 
meclise yetiştirecektir. 

l\fanisadan b ır gi.rüniiı I Bin 1i r a s 1 r o 1 d u 
ic;in yolun bitmesiyle Manisa - 1zmirle ! tahvil olunmuş; Gördes köprüsünün ta· 1 

iki yoldan muvasala temin etmi;ı olacak- mirine b:ışlanmııı, Akhisarı Sınclırgıya - BAŞTARAFI 1 INCI SAH1FEDE-
tır. Bunun iktısaden memlekete verece8i I h:ıflıyan büyük ve çok mühim yol ÜZ.e· ı' bulun~amıştır. . .. . . 
faydalar pek büyüktür. Bu yıl üzerinde I riııde ehemmiyetle çalışılmış, Kırkağaç -

1 
Tahkıkal şekline gore otel kntıbı şu 

hal:!'astyetle çalışılan yollardan biri de Celenbe yolunun bataklık yapan kısım· dakikada suçlu m"vkiindcdir. Ve suçu
Sıdihli • ödemiş yoludur. Bundan iki se- hnrının taş ihz.arnlı için mahalline para' na cyiln emniyeti suiistimal mnd<lesin
nı- kadar evvel yapılması istenmiş ve fa-' rollanıırak yine mahallinde bunun için 

1 
den takip edilmektedir. 

l,;nt bir milyon lirndnn f zlaya çıkacağı, b:r komiııyon teşkil edilmi~. Akhisnrdan 1 · * 
mütalaasiyle yapılmasından vazgeçilmiş Mani!<aya doğru olan kısmın da şose ve Dün akşam geç vakit kntip B. Meh-
bulunan Salihli - ödemiş yolunun vali-~ silindirnjı ikmal edilmek iiı:ere hulun~ mecijn cürmü meşhut mahkemesinde 
nıizin mühendisleri yanına olarak mahal- muştur. iyi haldeki şoseler de birer birer 

1 
muhakemesi görülmüştür. Mahkeme bin 

lmdc ve clağlar üzerinde yaptıkları tet- elden geçirilmektedir. ! liranın tazminine ve B. Mehmedin bir 
kikler neticesindı- çalı mnsına haşlanmı~- BEYNELMiLEL ISARF.l;LER sene hapse mahlniıniyetine karnr ver· 
tır. n·· .. T l . il . b l miŞtir. 

yol üzerinde nıükdld amele çalış- ulun vı uyct şose erı zenne eyne • 
mill'I işaretler konulnrncıtur. ·Bütün bu 

makta ve mülı:.ellef amelenin ynpamıya
inşant ve ıslahat nnısında şoselerin t':lra• 

cağı işlerde de paralı amele çalıştmlmak- f ... ) _ı 
1 . . ın•n agaç nraırı ınasırta d11. tı-şebbüs h t 

tadır. Şımdıye k:ıdıır yapılan işler çok ı B h f •L 1 • 1 seya a yapıyor .. . . , " unmucıtur. u n fa mn ~ı yapı ~n · 
ınuhım netıceler vermi~tir. Yaza kadar M . • T I I . . B .k. -BAŞTARAFI B1RtNC! SAHtFEDE-.. • . anıc;:l - ur..,.ut u yo u ıçın ur :lyn ı ·ı 

guzergah açılacak ve yol temızlenmd; l . k f d 1 b 1 1 Göcbels hususi bir tayyare ile Kahire-. 1 • . . . 1 >ın a nsyn ı anı ısmar nnmış u unu- . 
ıuret1y e muhakkak gıdış gelış temın olu· yor. 1 ye gidecek ve orada üç hafta kalacak-
nncaktır. ı t Al · ]• k• d Vilayetimizin her sahasındı:.ki kalkın· ır. man ~nzıı ı n .ı son a~un n res-

ALAŞEHIR • KULA YOLU ına harı-kc-tleri snyılamıyacnk clerecedc men basvekıl Nahas paşayı zıyarct ede-
Bu yıl vjf:iyettc yalnız nnn yolların açıl- <"Oktur. Geceyi gi:ndüze katnrak hu fa.! eektir. 

Göbels Mısıra bir 

ınasiyle iktifa edilmi~ değildir. Alaşehir- ı:ıliyetleri idnre edenleri t::ı.kdirle anmak Paris, 27 {Ö.R) - Fransız gazeteleri 
Kula yolundaki ahşap köpriıler betona horcumuzdur. Alrnanr:mın Şarkta propaganda faali

Türkiye -Ira o 
yetlerini çok genişlettiklerini kaydedi-

)'Orlar. Hıtlerin bir mümessilinin Tah
rat:R hareketi sır\}sında şimdi Alman 
pto}>aganda n:ız.ırının da Ka'hircye gi-

dec('ğin~en pahsediliyor. Bu faaliyetler 
Alman diploına!iisinin Şarkla büyük bir 
faaliyette bulunmak hevesini göstermek
tedir • .. bu 
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Amerika Adliye nazırının sözleri 

atronlar mali s hada 
ı dan açıyorlar 

Vaşington, 27 (ö.R) - Adliye nazırı Birleşik devletlerin mali güçlükleri 
hakkında Val-Street mahafilinde heyecan uyandıran bir nutuk aöylemiştir. 

Nazır Amerikadcı. iş adamlarının finans sahasında hükümete ya;dım etmedik· 
lerioi ve fiatlerini yükseltmeğe devam ettiklerini kaydeylemekte ve bunun ne• 
ticesi olarak İşçilerin satın alma kudretinin fiatlerin dununda kaldığını bildir
mektedir. Memleketin istihsal fnnliyelini elleri arasında tutan büyük endüstri 
patronları New Den kanununun tatbikine hiç bir suretle müzaheret göster• 
memektedirler. Adliye nazın hükümetin mali ekonomik siyasetinin tathi· 
kine engel olanlara kar§ı ciddi tedbirler almak fikrinde olduğunu söyliyerelt 
nutkunu bitirmiştir. 

Papanın Noel nutku ve Almanya 
Roma, 27 (ö.R) - Vatikan nezdindeki Alman sefiri kordiplomatikin en 

kıdemlisi sıfatiyle Papaya Noel mün:ıscbetiyle bir tebrik telgrafı göndermiş· 
lir. Vatikan nezdindeki ecnebi sefir ve clçier yarın Papa tarafından kabul 
tir. Vatikan nczdindeki ecnebi sefir ve elçiler yarın Papa tarafından kabul 
edilecektir. 

Berlin, 27 (ö.R) - O. N. B. ajansı Papanın Almanyaya karşı esası olmı
yan haksız ve ıiddetli hücumlarda bulunmak için Noel tarihini intihap etme
sine hayret etmekte, fakat Almanyi.!da Noel sulh havasının bu yüzden hiç 
bir suretle bozulmadığını kaydeylemcktedir. 

Beri in, 2 7 ( ö.R) - O. N. B. ajansı Papanın Noel nutkunda Almanyada 
katoliklere yapıldığını iddia ettiği işkenceler hakkındaki sözlerinin Noel yor· 
tuları sebebiyle Almanyada hiçbir akis uyandırmadığını kaydcylemekte<M. 

Haiti' de ölenleri11 sayısı ne kadar? 
Vaşington, 2 7 (ö.R) - San Domingo cümhuriyetinin Va~ington sefiri 

Haili cümhuriyetiyle hükümeti arasındaki ihtilafa dair matbuata beyanatta 
bulunmuştur. Sefir &n Domingo arnrisinde öldürülen Haili vatanda9ları hak
kında Haiti hükümeti tarafından neşredilen rakamların m~balağalı olduğunu 
bildirmektedir. Haiti notasında 1 000 ölüden bahsediliyor . . Halbuki ölenler , 
yüz kadardır. Geçen ilktC§rinde yapılan son nüfus tahriri de bunu isbat etmit
tir. Hakikat şudur ki Haiti ile hudut mıntakasında bulunan Domingolular 
Haitililerin hücumlarından ve yaptık.hırı zararlardan bıkmıı vaziyette idiler, 
Bu bir aksülamele sebep olmuı ve bunu takip eden kanlı çarpı,maya herkesten 
evvel San Domingo hükümeti müteessif kalmı~tır. 

Almanya ile ticaretimiz 

Almanyadan ithalatımız 
hafifçe çoğalmıştır 

ihracat hemen hemen aynı kalmıştır 
Berlill Türk Ticaret odasının raporu-ı sinde Almanyanın Türkiyeye bu yJkJ 

na göre l l - 18 ilk haftası içinde Türki- ihracatı henüz şimdiden Türkiyeden ge• 
ye ile işler bu hafta dahi yalnız mahdut nel ithalutından 2 ilmyon mark kadar 
miktarlarda cereyan etmiştir. Bu az iş· fazla bulunmaktadır. Şöyle ki, 19 3 7 yİ· 
ler bilhassa üzüm, incir ve fındık gibi lının ilk 11 ayı içinde Almanyanın Tür· 
kuru meyvalar üzerinde yapılmıştır. kiyeden ithalatı 91, 7 milyon mark, Tür• 
r'.LMAN tSTAT,tST1KLERlNE GöRE kiycye ihracatı ise 93,6 milyon mark 

Iranın Alman 
yoldan istifa 

a ile ticaretinin 
esi tedkik ediliyor Yugoslavyada kış Alman istatistiklerine göre, Türk - Al- yapmıştır. 19 36 yılının ilk 11 ayı içind~ 

Belgrad, 27 (ö.R) - Bir kaç gündür man ticareti son teşrin 19 3 7 de bir ay ön- ithalat 100, 3 milyon mark ihracat ta 
şiddetle yağan kar, Sava nehrini tama- ccsine nisbetle ithalatça hafif nisbetle 70,4 milyon mark yapmıotı. 

Tahrandan bir man.:ara 
Tahran, 20 (Hususi) - Almanyanm hükümet tarafından Mısır ve Fılistine 

ayni 7.amanda ticaret müme~ili bulu-1 gönderilmişlerdir. Eski ufak paralar tc
nan Tibrizdeki Alman konsolosu İran- davUlden kaldırılmaktadır. 
Trabzon transit yolunu görmeğe git- BtR ZİRAAT PROGRAMI 

Teşrinisani, kanunuevvel ve kanunu
sani aylarında üç kilosu doksan altı ku-
ruş. 

HA VA YOLLARI 
miştir. İran - Alman ticaretinin bu yol-

dan istüadesi zımnında telkikalta. bu- Eütün vilayeller ziraat müdürleri ve Gerek posta ve eşya nakli gerekse 
ltınmuştur. ı bazı baytar1arının iştirakiyle ve ziraat , yolcu hususunda Iranın en işlek yolla· 

lRANDA ANTROPOLOJİ nazırının başkanlığı altında Tahranda! rından biri Tahranla Kennanşah arası 
MUESSESESl ı bir kongre yapılmış ve on beş gün sü- olup yollar gayet muntazam olmakla 

ren içtima neticesinde yedi senelik bir. beraber k~ın ~iddetli karlar yağmakta 
Maarif nezareti bir antropoloji miles- ziranl progı·amı t nz.im edilmiştir. ve müthiş soğuklar hüküm sürmekte-

sesesi kurm~tur. Bu mUes.scscnin iki J>E'I'ROL 1STlHSALA Ti dir. Teahhürün önünü almak için hü-
şubesi vardır : l - Etneoloji. 2 - Folk- kümet tarafından Tahmnla Kermanşah 
lor. Her şube üç kısımdır : 1 - Müze • 19~7 yılı yedi ayı zarfında Iranın ce- arasında hava seferlerine başlanmıştır. 
ve kütüphane 2 - Tetkikat encümeni. nup madenlerinden yedi buçuk milyon Tayyareler sabahleyin Tahrandan 
3 - Neşriyat. ton petrol istihsal ve istihraç olunarak Kermanşaha hareketle ayni glin öğle-

1ran - Amerika hcyeU Iranda arkco- bunun 5.5 milyon tonu harice gönderil- den sonra Kermanşahtan Tahrana dö-
lojik tetkikatta bulunmaktadır. mistir. Geçen sennnin ayni aylarındaki neceklerdir. 

!RANDA lZCJLtK istihsal ise ancak beş milyon tona ~·n- Tahranla Kermanşah arası Hemadan-
Kanunuevvelin eyilik haftası Iranda iz- kın yani bu yılınkinden iki buçuk mil- dan geçmek suretiyle 400 kilometre ka-

ciler için ilk haftası olarak tanınmıştır. yon ton kadar noksan idi. dar ve Knzvin tarikiyle ise 560 kilomet-
Bu sene tranda izciliğin teesstisünün BELEDiYE HABERLER! re k:: dnrdır. 

on sekizincJ yılı kutlulanmıştır. 
1KTtSADt HAREKETLER 

Esfehanda taş kömürü ihracına baş
lanma}\ üzeredir. 

Tahranda bir karbonat dö süt fabri
kası kurulmaktadır. 

Ziraat fakültesi mezunlarından iki 
genç :tirat tetkikatta bulunmak ilzere 

Tahran beledi~ si et fiatini şu şekil
de tesbit ve tayin etmiştir. 

Şubat, mart ve nisan aylarında üç ki
losu yliz sekiz kuruş. 

Mayıs, haziran ve 1emmuz aylarında 
üç kilosu seksen dört kuruş. 

Ağustos. eylOl ve teşrinievvel ayla
rında üc kilosu yetmi' iki kuruş. 

Evli bir kadına 
tecavüz 

Bayındırın Ören köyünden Bekir oğ
lu Ömer, evli bir kadın olan bayan Zey
nebin gece vakti evine girmek suretiy
le tecavilzde bulunmuştur. Suçlu yaka
lanmıştır. 

men örtmüştür. Irmağın derecesi sıfır

dır. Civ:ır dnğlarda eriyen karların şid
detle; 1lehre hücumundan sular kabar

maktadır. Havalar müthiş suretle so
ğumuştur. Köylerde donlardan bir çok 
hayvanların telef olduğu bildirilmektc
dır. 

Edirnede Kar 
Edirne, 2 7 (Huausi) - On beş gün

denberi devam eden lodos rüzgarı bu 
sabnh poyraza çevirmiş ve hava soğu· 
muştur. Esasen kapalı bulunan hava dün 
nkşam kara çevirmiştir. Kar bugün de 
yağmakta devam ediyor. 

çoğalmış, ihracatça ise hemen hemen ay· 
ni kalmıştır. Almanyanın Türkiyeden it
halatı 3, 7 milyon mark, Türkiyeye ihra· 
catı ise yuvarlak hesap 13 milyon mark 
yapmıştır. tlkteşrin 19 3 7 deki ithalat 3, 1 
milyon Mark, ihracat ise yine takriben 
1 3 milyon mark yapmı,tı. Buna göre bir 
yıl Öncesine karşı Almanyanın Tiirkiye
den ithalatı ehemmiyetli nisbctlerde azal-
ınış '\'e fakat ihracatı yine ehemmiyetli 
nisbetlerde çoğalmıştır. 

Bir taraftan ithalatın azalması, diğer 
taraftan da ihracatın çoğalması netice· 

Kuru üzüm Üzerinden muamelder 
mahdut bulunmuştur. Yapılan İ§ler ara
sında daha önce Hamburg serbest lima• 
uma gelmi, bazı partilerin ithaline de 
imkan bulunmuştur. Fiatlerde değişiklik 
olmamıştır. 100 kilo başına cif Hamburg 
ödenen bu fiatleri bir hafta öncekilerle 
birlikte aşağıda gösteriyoruz: 

İncir piyasası dahi pek durgun geçmiı· 
tir, Önemli olarak, yine ıtaktiyle Ham· 
burg limanına varmış olan birkaç bin. 
torba incirin ithali s'öylenebilir. Fiatler .. 
de değişilik olmamıştır. 

::s 

E D I R N EMİZDE 

(B'""C;··R··s··~·u Etnoğrafya müzesi yeni 
eserlerle genişletilecek üZüM 

522 A. R. Üzümcil 
426 Ü. Kurumu 
318 .snnf bankası 
281 jiro ve şürekası 
240 M. j. Taranto 
188 Inhisar idaresi 
79 K. Taner 
36 Ş. Riza halef. 
33 s Erkin 
27 j. Kohen 
19 H. Alberti 
11 Şınlak o. 

2180 Yekfuı 
184164 
186343 

12.50 15. 
13.25 15. 
12 15.75 
13.62 16.50 
13.62 15. 
10.37 13. 
14. 15. 
13. 13.50 
14.12 H.25 
15.25 15.50 
13.75 13.87 
12. 14.50 

iNCiR 
482 Ş Riza 

120825 
121307 

5.50 6.50 

ZEYTINYACI 
10000 kilo Ege şir. 26.50 26.50 
10000 kilo A. Pajkaç 26.50 26.50 

5000 kilo M. Karaoğlan 27. 27. 
27/12/ 237 çekirdeksiz tizi.im fiatleri : 

ORTA 
No. 7 12.25 
No. 8 13.00 
No. 9 15.25 
No. 10 15.25 
No. 11 17.75 
No. 12 22.75 

Edime, 27 (Husust) - Umumi mü
fettiş General Kazım Dirikin başkanlı-

ğı altında iktısat müşaviri Saffet, Sıh
hat milşaviri doktor Sabri, Mıntaka is-

tatistik ınüdilrii Nazım Balkuv ve daha 
bazı zevatın iştirakiyle müfetti~lik sa

lonunda bir toplantı yapılmıştır. 
Haber aldığıma göre bu toplantıda 

Edirnemlzi süsliyecek Koca Sinanın 

e~erlerinden Darulkurada açılmış olan 

Etnoğrafya müzesırun genişletilmesi, 

zenginleştirilmesi ve Trakyanın Etnoğ-

rafik tiplerinden örnekler temin ve te
dariki etrafında görüşülmüştür. 

Macaristandan getirilmiş olan Etnoğ .. 
rafik eserler üz.erinde yapılan. tetkikat 
hakkında iklL'!at müşaviri B. Saffet uzun 
boylu izahat vermiştir. 

Bunun üzerine Budapeşteye yeniden 
Arkeolojik ve EtnoğraCik eserleri ihU· 
va eden zengin kitaplar sipariş edilmlf
tir. 

Müzenin pek yakın bir zamanda te· 
kemmülU ve Trakyanm yegine bir mil• 
:ı.esi haline konması için Gi!neralımızın 
yüksek irşat ve direktifleriyle hummall 
bir faa1iyete geçilmiştir. Müzeye kona· 
cak eşyalar için modem dolaplar ısmar
lanmıştır. 

9 

Büyük bir souk dalgası 
-BAŞTARAFI BIRlNCl SAHlFEDE-j lzmirin bazı knzalariyle Garbt A~ 
ise de iki derecelik bir fark görUlmemiş- dolunun hemen bütün kısımlarında ha· 
ti. Alakadarlar bunu, belki de suhunet • ı · ı· y • b ı va yagış ı geçnuş ır. ag~ azı yer er-
derecesini tesbit eden aleUerde hassa-
. t f k d ·ı · 1 . k b 1 t de kar, bazı yerlerde de vağmur halin-
sıye ar ın an ı erı ge ınq ·a u c - . . .. . . • 

ktedi 
de kendını gostermıştir. 

me r. 
Dün lzmir civarındaki dağlara meb

z.ul surette kar düştüğil gibi şehre de iki 
saat kadar kar dil,2mtiş, fakat bulutla
nn alçalması üzerine akşama doğru kar 
yaimura cevrilmlştir. 

Kömür işinde fakir halkın, havanın 

soğuması dolnyısiyle karşılaştığı müşkU

lat devnm ediyor. Belediyenin mutlaka 

Izmire kömtir celbederek fakir halka 
ucuz fiatle satması lhundır. 

:rınaa ıaurr~ U2J'aını:>. M.tx UJ.J••"" 
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Ankara-Bükreş revanşı 
Ankara rnuhteliti güzel bir oyunla 
Rumenleri 5-3yenmiye muvaffak oldu 

Yenilen Rumen takımının •ağ beki 
Pet<e•ko 

Ankara, 27 (Hususi) - Ankara-Bük
reş muhtelitleri arasındaki revanş ma
çı dün saat on birde başladı. Karın yağ
makta olmasına rağmen oaha kahbalık-
1ı. Ankara muhlelitinde bazı değişiklik
ler yap>ldığı, Bükreş muhlelitinde bir 
iki oyuncunun değiştirildiği görülüyor
du. 

Oyun Ankaralı1arın akını ile ba~~adı. 
lki tJraf ta revanş maçını kazanmağa 

büyük ehemmiyet veriyordu. Lapa la

pa yağan kar altında Rumenler kafadan 
vuruşlarla vaziyete hfıkim olmağa ça
lışmakta idiler. }'akat Ankaralılar bir 
gün evvelki beraberlik neticesini ht'l 

bir galebcyc çevirmcğe azrnetmişlerdi. 

llk golü bizim çocuklar yaptı. Stadı dol
duranların alkış tufanı ile karşılanan 

bu gole pek az sonra Rumenler muko

bele ederek beraberliği t°'is ettiler. 
Rumen muhacimleri daha iyi iş!emeğe 
başfamışlardı. Ankara muhtlitini çem
berleme gayretleri fayda vermiyordu .. 

!Jizimkiler ikinci golü yaptık1an son
ra Rumenlerin oyun tarzlarında değişik
lik yaptıkları, sert oynadıkları görüldü. 
Rumenler birbiri ardınca iki gol yapa

rak 2 - 3 galip vaziyete geçtiler. Kaleci 
Fuadın yer tutamaması bu gollere se
bep oldu. ikinci haftayimde kar biraz 

durmuştu. Bizimkiler cidden enfes bir 
oyun gösteriyorlardı. Oyuna başlandık

tan az sonra birbiri ardınca üç gol ya
parak 5 - 3 galip vaziyete gelmişlerdi .. 
Gollerden biri penaltıdandır. Bu mu
vaffakıyet Rumen muhtelitinin rnane-

l~ 
• L 
f.~ ' 

~. 

r 
f 
} 

Yenilen Rumen takımının kalecisi 
Eudreffi 

1 

böyle devam etmiş, Ankara muhteliti 

revanş maçını 5 - 3 galibiyetle bitirmiş

tir. 

Öğleden sonra at koşuları yapıldı. 

Önümüzdeki cuma günü Bükreş - Is

tanbul muhtelitleri Fener stadında kar-
viyatını kırmıştır. Oyun sonuna kadar şılaşacaklardır. 

Liklerin ikinci devresi 
Alsancak takımı bütün gayretlere 

Doğansporla berabere kaldı v ragmen 
Günün en büyiik sürprizi, Ateş takımının Yamanlara 

muvaffak olmasıdır sıfıra karşı oniiç gol çıkarmıya 
kalade bir \'Ole vuruşuyle Alsancağın 

golleri üçe çıkıyor. Şimdi vaziyet O - 3 
Alsancak lehinedir. 

., 
Artık her kute Doğansporun büyük 

bir sayı farkiyle mağlf.ıp ola::ağı kanaa
ti var. Bundan tabii bir şoy olamaz. Fa

~ 
'' kat Alsancaklılar o güzel oyunlarını bı-

raktılar. Basri lüzur,,suz yere geri1erde 
dolaşmnğa başladı. 

Ş:ıns Doğanspora bundan sonra gül
meğe ba~ladı. Alsancağın geri çekilme
si üz0 rine Do~ansporlular Alsancak ka-l lesine kadar sokulmağa baslarlılar. Oyu
nun otuz ikinci dttkik:.sında Doğanspor 
sağ açığının çektiği çok kuvvetli bir ışu
tu çeviremiyen kaleci Hilmi Al>ancağın 
birinci golünü yemesine sebep oluyor. 

• 
V çoktan Sait 

Llk devresinin ikinci devresinin ilk 
karşılaşmaları ... Günün programını De
mirspor - Uçok - Alsancak - Doğanspor 

Ateş - Yamanlar maçları ihtiva ediyor. 
Saat il de hakem Yamanlardan bay 

Esadın idaresinde oynıyan Demirspor
Uçok maçı sonuncunun 1 - 9 galibiyetiy
le neticelenmiştir. 

Günün en mühim ma~ı olan Alsancak 
Doğan..<por maçına sıra geldiği vakit tri
bünlerin dolacağı zannedilirken stad
yumda böyle güneşli ve güzel bir hava
ya rağmen ancak yüz kadar seyirci var
dı. 

Saat tam 13 ... Hakem Uçaktan Mus
tafa. , Takımların ikisi de hazır .. 

Alsancok takımında Saim ve Necmi 
yok ... Bunların yerlerini Feyyaz ve Ali 
dolduruyorlar 
Doğanspora gelince: En kuvvetli ta

kımını Alsancağa karşı oynatıyor. Belli 
ki geçen hafta bıraktıkları fena intibaı 
güzel bir oyunla unutturmak istiyorlar. 

Oyuna Alsancaklılar başladılar. Ka
leye kada• akan siyah beyazlılar bir 
korner kazandılar. Güzel çekilen bu 
kornerden Alsancak daha ilk dakikada 
birinci golünü yaptı. 

Alsancaklılar mütemadiyen akıyorlar. 
Beş dakika sonra ikinci gollerini de ka
zandılar Biiylece beş dakika içinde 0-2 
gibi kati bir netice elde eden Alsancak
lılar müte-ııad'yen hasım kalesini teh
dit ediyorlar 

Doğan.•por takımı başta Hakkı ol
mak üzere, tak·mların bir paniğe uğra

maması !çın çok çalışıyor. Her tarafta 
onu ı:ür'llck kabı!, fakat Basrinin fev-

Bu vazıyet ilk <levrenin sonuna ka
dar değişmedi. Takımlar bahadan çıkar
ken Alsancak 1 - 3 galip vaziyette idi. 

Oyunun geriye kalan kısmını bitir-
mek üzere her iki takım da sahada gö- Doğanspordan Hakkı 
ründüler. Bu devrede Alsancağın raki-1 bittiğini bildiren dildüğü işitildi. 
bine s2yı fırsatı vermiyeceği ve sayı Günün son maçı olan Ateş - Yaman
adedini lehlerine arttıracağı zannedili- !ar maçında yapılan gollerden başka 
yordu. Bütün tahminler hilafına Alsan- kayde d~er vaziyetler olmamıştır. Bu 
cak mühacimleri geride oynadığı ıçın oyun hiç te beklenmiyen bir netice ile 
Doğansporlular Alsancağı sıkıştırmağa bitti. Ateş Yamanlara tam 13 gol ata
başladılar. Münferiden yapılan bu akın- rak Doğansporun gol rekorunu egalize 
lar bir türlü semeresini verıniyordu.. etti. 

Bunda Alsancak müdafaasının da gay- Dünkü oyunlardnn sonra puantaj şu 

reli kayde değer . ., şekildedir. 
17-1 
16-2 

Devrenin ortalarına doğru Doğan- Uçok 
spordan Mehmet aldığı güzel bir pası Alsancak 
şuta tahvil ederek güzel bir gol çıkar- Doğanspor 11-4 

13-3 
7-5 

dı. ı$imdi 2 - 3 gibi nazik bir durum Ateş 
h5dis olmuştu. Yamanlar 

işte bu golden sonra Alsancaklılar va- Demirspor 6-6 

ziyeti kavrıyarak iyi oynamağa başladı
lar. Şimdi onlar da hücum ediyorlar .. 
Fakat hazan sağda oynıyan oyuncular 
hazan soldakiler geride kaldıkları için 
bir şey yop~mıyorlar. llyas bir iki defa 
müd3ileri geçliği halde hakem tarafın
dan of,ayt k3rariyle durduruldu. 

Oyunun •onları yaklaşıyor. Her iki 
takım da çok çalışıyor. Dakika 40 ... Fu
at bütün oyunun devamı müddetince 
kendi•ine gelen paslardan ancak birini 
iyi kullanmış ve eski şutlarını hatırla
tan güzrl bir vuruşla topu Alsancak ka
lesine soktu. 

Hiç te beklcnmiyen bu beraberlik Al
sancaklıları kamçıladı, Artık onlar bü
tün hatlariyle hücuma geçtiler. Arka 
arkaya 43 üncü dakikada iki korner ka
zandılar. 

Basri sonuncu korneri çok güzel çek
ti. Toıı havada iken ha kemin <ıYUnun 

Dünyanın en iyi ağır 
siklet boksörleri 

kimlerdir? 
Nevyorktan verilen bir habere göre, 

cNational Bocing Anociation> dünya
nın en iyi ağır sıklet boksörlerinin lis
tesini tesbit etmiştir. Bu listen.in ba~1n
da zenci Coe Luis bulunmaktadır. Ar
kasından Alman Şmeling, ve Ingiltere 
şampiyonu Tommi Far gelmektedir
ler. 

Dördüncü vaziyette Amerikalı Tony 
Galento bulunmakta, onu da sırayla 

N~than Mann, Arjantinli Albert Loveil, 
eski dünya şampiyonu Braddok, Bob 
Paston vesaire gelmektedirler. 

Bu listenin Amerikan organizatörle
rinin işlerine geldiği tarı.da yapıldığını 
hatırlatroai!a tabii lüzum yoktur, 

Dev adam Karnera hasta 
Param yok,yemek yiyemiyorum has
tane köşesinde sürünüyorum, diyor 

İtalyan federasyon katibi 

"Karnera artık bir 
bulamaz,, 

daha eski 
diyor 

halini 

Dört sene evvel dünya ağır siklet 
boks ş:ımpiyonu olan meşhur boksör 
Primo Karnera. o dev adam şimdi bir 
Budapeşte sanatoryumunda böbrekle
rinden muztarip olarak yatıyor. 

Daily Ekspres gazetesinin muhabiri 
Londradan kendisine telefon etmiş ve 
eski şampiyon, şimdiki hasta boksör şu 
haz.in cevabı vermiştir : 

- Çok fenayım.. Böbreklerimin ka
nadığını söyliyorlar. Bu bana öyle ıstı

rap veriyor ki. Yemek yeyemiyorum .. 
Düşünün: 

BenL. Karnera!.. Yemek yeyemesin. 
Uzülüyorurn da ... Yatıp düşünmek

ten başka bir işim yok. Bu iyi bir şey ., 
mı .. 

Param yok ve burada kalınağa mec
burum. Düşünün halimi. 

Kamera dokuz senelik boks hayatinda 
iki yüz bin lngiliz lirası yapmış ve 
kaybetmiştir .. 

Doktorlar her gün beni görmeğe ge
liyorlar. Onlan soruyorum : 

- İyi olacak ve yeniden boks yapa
bilecek miyim ? 

- Belki diyorlar. Daha iyi olduğun 
zaman sana haber veririz. 
Ah, ne yapacağun, bütün vaktim üzün

tü ile geçiyor. Uzülmemek elimden gel
miyor. Ben rakibim Dineglio ile yeni
den boks yapmak isterdim. O beni mağ
lup etmişti. Herkes bana (yuha) lıay

kırmıştı. 

Bunun acısını çık:ıramıyacak mıyım? 
Maamafih, belki iyi olurum. Değil mi 
bay muharrir? İyi olurum da, yine 
onunla boks yaparak maçı kazanabili
rim. 

Kamera, telefonu kapatmak isteme-

miş ve demiştir ki : 
- Böyle yataktan telefonla konuş

mak hoşuma gidiyor .. Zaten bugünler
de telefonun zili pek te sık çalmıyor ... 

Beni arayan soran kalmadı gibi bir şey. 

Dev cüsseli Kameranın, İtalya hari
cinde boks yapmaktan menedümesi hu

susunda, ltalya boks federasyonu ka

tibi umumisi Maçya gazetecilere şun

ları söylemiştir : 

- Kameranın, bir daha bir kaç sene 
evvelki haline geleıniyeceğini zannedi

yorum. Maamafih, ümit ediyorum ki, 
iyileştikten sonra, hayatını bok.. yap

mak suretiyle kazanabilir. Ve bir gün 
münasip bir forma girerse, federasyon, 

onun, ecnebi memleketlerde bok.. yap
masına kat'iyyen mümanaat etmez. 

Almanya Amerika atle
tizm müsabakası 

Berlinden bildiriliyor : 
Önümüzdeki temrouı ayında, Berli

nin olimpiyat stadında Avrupa ile Ame
rika arasında, bilyilk atletizm müsaba
kaları yapılacağı huııusundakl şayialar 

hakkında, Alınan atletizm diktatöril şö
valye fon Halt gazetecilere şu beyanat
ta bulunmuştur : 

cBu hususta dolaşan şayialar mev
simsizdir. Maamafih, uıun mUddetten
beri Avrupa ile Amerika arasında bir 
atletizm maçı yapılması için çalıştığım 

doğrudur, Fakat, Berlin olimpiyatların
dan sonra, Amerika atletlerinin AJınan. 
yaya gelmeleri menedilmiş olduğundan 
bunu henüz tahakkuk ettiremedim., 
Şimdi bu men kararı feshedil.mi§tir,, 
Bunun için, derhal, Amerikadaki «Ama. 
tör Atletik Unyon> la müzakerelert 
başladım. Bunun için, Paristeki Avru· 
pa şampiyonasından sonra, Avrupayla 
Amerika arasında, son derece güzel bir 
atletizm bayramında hazır bulunacaAı• 
mızı kuvvetle ümit ediyorum. 

Iskoçyada birdirbir ve ı{ayda 

!.koçyalılar, pinti olduk· 
l•n iddia edilen fakat çok 
neıeli ve eilenmeıini iyi bi
len in.anlardır, Bilhassa l•
koçyalıların tulumlu dü
dükleri bu memleketin en 
büyük ne;e kaynağıdır. Yıl 
başı eğlencelerjne §İmdiden 

hazırlanmaktadırlar. 

Kli~emiz lskoç
ya kıt' aları arasın

da eğlence tarzla
nnı gösteriyor. 

Gördüğünüz o
yun bize birdir bir 
oyununu hahrlatı

yor. 

··~ 

Bu eğlencelere 

yalnız erkekler de
ğil, genç kadınlar 

da iıtirak ederler. 
!'!oel bu auretle bü
tün lakoçyada çok 
eğlenceli bir şekil

de geçer. 

oyun ve atlama 1'a
gaydalan faali· 
yelle llr.en mille· 
tin nqeai 18· 
rünmektedir. 
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Bardasın ölümü Bizansa dehşet saldı 
Fakat ölen bir kerre ölmüştü. Şimdi "yaşasın,, demek 

için Bardasın yerine kim geçecek, onu bilmek .• 

Zabıta, terziye müracaat ediyor. Ter
zi, defterini ka.nşt.myor. Son zamanlar
da elbise yaptıranların isimlerini araş
tırıyor, bulamıyor. Telefonla elbisenin 
ölçüsünU soruyor. 

Orfo:ın zabıt.ası derhal cevap veriyor. 
Ter"li yeniden defterini tetkik ediyor .• 
Telefonu açıyor: cBu elbiseyi Lövaluada 
otelci Jozef Kufi hesabına yaptım diyor. Anlamak lazımgeliyordu 

Bu resmi tebliğ orduyu tatmin et-ı değil miydi? luğunu gösterebilse .• idarede, iya- Az sonra jandarmalar geli>·or ve ilk 
ti mi? -k sette. Ve memlekette hakiki bir var- nazarda, cinayetin sirkat mnksadiyle ya-

Belki.. Hemen o gün bütün Bizans için- hk olduğunu meydana koyabilse idi. pıldığını, lcağıtlarının, para ımn alındığı 
Çünld ordu içinde de Bardası sevmi de ve dellallar vasıtaaiyle neşredilen Fakat o .. Bir l:ukladan bafka birşey anlaşılıyor. Maktulün üzerinde, J. K. 

yenler çoktu. Ve bunlar, Bqvekilin İmparatorun resmi tebliği Bardasın değildi. Bir kukla.. m rkalı bir mendil, yakasının İç tarafındl\ 
ölümünden sonra idarenin İmpara· idamını halka ilin ederken ortalığa Bu kuklayı oynatan biri vardı. Parisli bir terzinin etiketinden başka hü-

tor ··...r.-cu·· M;.-le g-~m· 1', u··çu-n-I da birdenbire bir deL-..a. sa'-·.,.·. O kimd' 7 viyetini tesbit edecek bir şey yok. 
!fu.&• ,.- -r--o ·~1. ~u ı. ·· Lovaluvada otelcilik yapan madam 

cü MiJelin İle kendi zevki ve keyfi Bardaa ölmü§tü. lıte timdi bütün Bizans, Bıı:ciasm Kufi Sorguya çekiliyor. üzerinde ölü-
ile eıgul olduğundan iti emin a- Şimdi ne olacaktı? hem taraftarlnrı hem de aleyhtarları 

~L nün resmi bulunan bir gazete kendisine 
Clamlarma bırakacağını umuyorlar ~.rin muhtelif yerlerin<le mubte- bu karar..hk noktayı halletmekle 
ve keri idare edenler her biri bu lif kanaatler belirmişti. · meşguldular. göst~rilliyor. ~~~m.:an~~·ıyor. SaakU J.K. 
«emin adamlardan» biri olmak hını, Bardasm ölümü, onun taraftarla- Bizanslıhırın haleti ruhiyelerini :ar a 

1 
men ı goste ınce a~ı şilp-

·ı lan • 1 d "'l • · t r 1 lru d"' .... k 1 ht l ok _ı_ d b'l B' ihtir. eye mahal kalmıyor. Bu, Lövaluada arzusu ı e o 1§ ere egı ıtiraz e - mı ~or ya uş.urur en e. ey ar a- ç yu.uın an ı en, ızans ası- p . . . . 
ek b·ı~L!_ ..:-1.:._ • ima d · b. d b• - · -L~ • • ..... b ih • ark oteh sahıbı ve bır kira ot.omobili m , lıaKla tas .. ~ v zıyet a - rına a ye."lı ır mey an, ır uımt ve-, mn mwuyet ve ıç yuzunu u lira- fö· •. J f Kufidi G"" . d' knl · d '-b 1ar • • __ cı k ŞO ru oze r. upegUn Uz a-

ğa bakıyorlardı. rıyor u. aın e.ıe qı ınm ıtınınarını oynun- . .. . . . 
Ölen 0··1ınn•tü. Fak t b ·· •t H d f · 1 t da d' l · l T B ki balık bır yol uzerınde ensesıne hır kur-

~ a u umı .. e e sız.. §arc - ın cml§ o an eoıya.. u eı .. .. .. . . 
Şimdi yapyana bakmak.. Onun siz bir ümit idi. Bizans fnhi§eai lizımgelen yerlerde şun sıkılarak oldurulm~tilr. 

huyuna, suyuna göre uymak en Bardaı ölmüştü. Fakat yerine ldm! lizungelen tertibatı almı§tı. SIR OLAN OTOMOBIL 
doğnı hareket değil mi idi. geçecekti. ı Bizansın Bardası sevmiyen mu- Tahk:{c memurlarının ilk işi, ot.omobi-

1:( Herkes, Batvekilin eski Baıv~ hitlerine müteaddit adamlar gönder- lin e;.kwini bütün Fransız zabıtasına, hu-

s!_L_.. • b' t .. · d Sokolarisi öldürerek yerine geçtiğini mis, Baıvekilin imparatorun mukad- dut bekçilerine bildirmek oldu. 1935 mo-
WWNJOI, c:uı1 ar a m uzerın e, b.li d ..ı_: --L--• • • d l' menzillerde bile durmadan doğruca ı yor u. uca 1a.uıuanna kartı bir ıu.ikut ter- e ı 23 beygir kuvvetin<le. 6.200 R.I. 

Bizanaa gitti Bardasm böyJe birdenbir ve hem tip ettiğİ!!İ i,aa ettİnnif, suikastın pliıkh Vivastclla otomobili. 
• • de İmparatorun çadınnda öldüriil- bizza.t cellat vazifesini görmek üzere Bütün bunlar yapılıncaya kadar 12 

ilk ltı meseleyi sarayda ve Teos- meai, nepedilen tebliğ ne olursa olsa iken Allahın büyük lütfü ile itin ö- saat geçiyor. Bu müddet zarfında 2.3 bey-
yaya anlatmak oldu. Teoaya merak Bizansta ondan kuvvetli rnk ku - .. ·ı.ı:::.· • • •~- ha gı·r kuvvetinde blr otomobil hayli yol • ind • di , r- v nune geçııuıı;ını ve IDlpftl'lhU4 un -
ıç. e 1 

•• .. • • vetli bir adamın mevcut olduğunu yatım kurtarmak içb Barclaaın öl- alabilir. Fıakal uçacak değil a ... Her hal-
BqveJ.:il .. veki1!tini yapan adam. da haber veriycrdu. Bardastnn kuv- dürüldüğünü ortaya yaym~tı. de bulunacak, ele geçei:ek. MuUaka bi-

onun eski atıklarindan Korıııkostu. vetli bu adam ftiındi ? T eoaya, aym zamanda artık Bi- risi görecek, haber verecek.Saatler, gUn-
lmparator ordu ve Başvekil ile be- imparator mu ? zansg dönmek üzere olan imparator lcr geçiyor. Otomobilden haber yok. 

raber Bizamtan ayrıldıktan sonra Bizanslılar, (&arhoı) diye andık- için bütün şehr'"! parlak bir kabul Nasıl, bu gÜpegündUz, kalabalık yol-
kumaz kadın bu Kor.akosu saraya lan İmparatorları üçüncü lV'ıişeli pek resmi yapması ici!ı de propaganda da yapılan bu cinayetin failleri yakalan-
'8iırtmlf, bin bir cilve ile onu ken- ala biliyorlardı. ve le§viklerde bulunmU§tU. mıyacak, cezasız mı kalacak? Katil, ne 
Cfine Lağlamıf. itin mahiyetini aöy- Ah.. K&§ki İmpal'ator, İmparator- BiTMEDi kadar cesur, ne kadar kurnaz olsa yine 
lememekle beraber her hangi bir v • hir göz bağcı değildir. Kendini gizliye-

ziyette bu eski çapkını emirlerine A l' J t l k mez. Aynı zamanda, on beş gün evvel 
kul olacak bir hale koymu tu. Sim- UQ f an 0CQ yine böyle bir şoförün öldürüldüğü ha-

tırlanıyor. Gerç.i caniler henUz yakalan-
batyos gelip te Batvela1in öldüğünü man11ş, fakat hiç olmazsa kanlı otomobi-
haber verdiği ve Lu hususta neşredi- im lzi malılın. Bunun tahkikatı kolay-

len resmi tebliğin bir suretini getir- ar1s ı ve ostunu lnşl ac:ığı, katillerin yakalanmasına 
diğf zaman Teoaya derhal 8qvek8.- yardım edeceği muhakkak ... 

let vekili Korsakosu saray d vet rl e 
0 
•• 1 d •• r •• Fakat, Kufinin otomobili, meydanda 

etti : avz u yok. Bulunaıtiıyor .. Ne o\dıı? Yere mi 
Ona çok ciddi bir tavırla işi anlat- gömüldü? Şunun bunun malumatına 

lı. ınüracc.at olunuyor. Salbride bir garajın 
-. Batvekil, dedi. lmparat~ haz- Tarsusun özel köyiind feci bir ci- •Şerife, sonra da Hacı Mustafa üzerine sahibi Vensan, zabıtaya müracaat ediyor, 

retlerınin hayatlanna kastebnege te- nayet olmuş bir adam kendisini hıra- müteaddit kurşunlar sıkarak ikisini de ot.oıilobil yol kenarında dururken gör
tebbüs etmİ§.. Tabii cezaıUÜ bul- kan karısiyle karısının sevdiği adamı öldürmüş ve kaçmıştır. düğünü söyliyor. Fakat garip şey .. Şo-

Uf• 1 le bu huıuıtn neşredilen rea- mavzer kurşunuyle oldürmüştür. Ciııayet derhal Tarsusa haber veril-/ fôrün yanında mavi fistanlı genç bir de 
mi tebliğ! bu resmi t~liği B~s Hadise köyde heyecanla karşılanmış-ı miş, vak'a mahalline Cümhuriyet müd- kadın bulunduğunu ilave ediyor. Bu 
halkına lizımgelen ıekilde bildare- tır. Vak'a şu sureUe cereyan etmiştir : deiumumisi b::ıy Basri gitmiştir. Katili kadın da nereden çıktı? Bunu, ondan 

ceks~ .• !'İmse?İn heyecana düı- ~zel kö~ün.~e Emir kızı 35 yaşlarm~a 
1 
yakalamak için jand~rmalar takibata başka .gören ~ok... . 

memeaı ıçm tertibat alacaksınız. Bu- Şenfe a)•nı koyden 3G yaşlarında Idrıs başlamışlardır. Kısa bır zaman içinde Katilin şoförle beraber }>emek yediğı 
rada Bardası sevenler olduğu kadar oğlu Musl.:ıfa il.c evlidir, beş çocukları tutulacağı umulmaktadır. Olvie lokantasında çalışan bir kadın bu-
onu sevmiyenler ve sırf ondan kork- vardır ve kadın yine yedi ayltk gebe- nui'i' uztın boylu, genç ve ecnebi şivesile 
tuklari için ses çdmramıyan.lar çok- dir. Şerüe on beş senelik evli olduğu Yasak sllah taşıyanlar konuşan bir adam olduğunu söyliyor. 
tur. Bunlari da elde edeceksiniz. im- kocasını sevnıcmeğe başlnmış ve iki ai- Bir ecnebi şivesi? .. Yolun kenannda 

Gazilere mahallesinde Kerimin kah-
parator hazretleri bu son hadiseden lesi olan Hacı Mustafanın e\•ine git- çamurlar üzerinde uzanıp yatan iki ki-

vehanesinde Eyüp oğlu Mustafanın Uze-
aonra artık sefere devam etmiyerek miştir. Mustafanın bu kaçış çok gücü- şiyl gören. Bir de aynı şeyi söyliyor. cBu 

rinde zabıtaca bir bıçak bulunarak alın-
Bizansa dönüyorlar. Dönüışlerinde ne gitmiş ve bunları öldürmek ve inli- bir vilayet şive..c;l değildi. Bir Polonyalı .. 
h 

mştı~ 
allan kendilerine kaı-yı besledikleri kam almak hevesine kapılmıştır. Mus- Daha doğrusu bir Alınan Fransızca ko-

yüksek bağlılık binine liyık bir kar- tafa bir Alman ma~eri tedarik ederek Bir çocuk yaralanch nuşmasına benziyordu .. • 
ıılama töreni yapmak icap eder. E- bir aydan beri kendisini ve çacuklarmı Kahramanlar civarında, Devlet De- Günler birbirini takib~n geçmekte de-
ğer bunda muvaffak olursanız kendi bırakan Şerifeyi ve Hacı Mu tafayı öl- miryollarına ait vagonların içinde oy- vam ediyor. Tahkikat bir netice vermi
istikbalinizi temin ebnİ§ olUHUnuz. dürmek için pazartesi şafakla beraber namaktn olan altı yaşında Fuat ismin-ı yortlu. Zabıta hiddetinden kuduruyor, 
Bugün nesiniz? Başvekil vekili .. Ya- bulunduktan evin önüne gelm~ \'e ka- de bir çocuk, oyun esnasında ayağı de- halk :.ızlanıyordu. Şoförlere karşı taar
~~'! makama uil olarak geçmiye- pının açı~asını b~klemişt.ir. Bir ınüd-ı mire kısarak sol ayağının iki parmağın- ruzun .sık sık vukubulan birşey olduğu 
cegmız ne mnlôm.. det bekledıkten sonra kapı açıldığında dan yaralanmıştır. Yaralı hastaneye kal- malumdu. Fakat son on beş günde iki 

Bu sözler Korsako u tahrike kafi ı Mustafa içeri girmiştir. Mustafa evvela dırılınışlır. ş:ıför taarTuza u[,'ramış, ikisi de öldürül-
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Yukarıda : Löblonun •öW.siinifo bıı-
lunduğu otomobil, ortada Löblonuıı ce
sedi, altta, 1naktuliin annesi ifa.de 
verdikten sonra ağlıycıra1c P.Olis mer

kcziııden çıkıyor 

müştü. Şoför Markof 21 ağustosta, şo

för Kufi de 8 EylCllde. Bunların her ikisi 
de aynı silahla, eynı yerden, yani ense

den vurularak öldilrülınüşlil. Katiller de 
ele geçmemişti. Artık çok oluyordu, Ya
vaş yavaş başlıyan dedikodular büyüdü. 
Halk açıktan açığa ZabrUıyı acizle it
ham etmlye başladı. 

OTOMOBILDE BIR CESET 
Ilkteşrin günü saal 18 e doğru, (Viklor 

Nuar) sokağında, mezarlığın karşısında
ki 16 numaralı köşkte otuı·an ınndnm 
Fnllijer, fenerleri yanan nefti boy~lı şık 
bir otomobilin pencereleri albnda dur
duğunu gördU. 

Ertesi sabah otomobil hala bulunduğu 
yerde duruyordu. Gündüz olmasına rağ
men lô.mbalan yanıyordu. Meraka dü· 
~en Mösyö Fallijer, o sırada yoldan ge-

' çcn belediye memurlarından Toperonla 
beraber otomobile yaklaştı. Kapıyı aç
tı. Içeriye bakınca arka sandalyede çıp
lak bir kadının cesedini gördü. ölü, eski 
bir yeşil perde ile kirli bir yatak çarşa
fına sarılmıştı. Şüphesiz bir sefahat ve 
eğlence yerinde yapılmış bir cina)•et e
seriydi bu. Dalın doğru.~u böyle gösteril
mek istenilmişti. Çarşafın bir köşesinde 
M.B. markası vardı. Maktul ensesine sı
kılan bi~ kurşunla öldürülmüştü. Olomo 
bilin plakasında şu yazılı idi: Roje Lö 
Blan, Malerh meydanı, numara 1. Parti. 

Derhal polis müdüriyetine haber ve
rildi. Katiplerden birisi matmazel Dö
ınone adlı bir kadının dMtunun kaybol
duğunu karakola ihbar ettiğini hatırladL 
Hakikaten ismi ve eşkfıli, kadının söyle
diği ise, \'erdiği eşkale benziyordu. 

Ma!ma1.el Dömoneye ceset gösterilince 
derhal tanıdı. Polis.i tenvir edecek malu
matı da verdi.cDoslum, on on beş gün 

nu nerede, bir türlü h lırlıyamıyordu. mcdcn tekrar gelecektir.----- .::::Halayıklar, kardeşime su getirin. 
Bu sırada lamam :.uyu verirken bardak) Filhakika aradan altı ay henüz geç- Kız bu sefer yeşiller geymiş olduğu HALK MASALLAR/ elinden yere düştü, tuzla buz oldu. Ya- , mişli ki bahçedeki güller açınağa, bül- hııkle yine elinde hatıra bardak ile girdi. 
digar bardağın kı~ıldığını gören peri pa-

1 
büller ötmeğe başladı. Delikanlı kızı bu defa yeşillere bürün-

Evvel Zaman 
dişahının kızı yı:ılancıktan büyük bir 1 Peri padişahının kızı: ınüş görünce büsbütün aklı başından git-

1 hiddete kapıldı. Kızın üzerine yürUdü. ı - Kardeşim geliyor, dedi. Ben söyle- ti. Gözlerini kızın gözünden ayırmaz ol-
1 - Beceriksiz, sakar kız diye bağırdı. ı medim mi, şimdi sen yeşiller geyinecek- du. Kız da yine kazara bardağı etinden 

O bardak bana annemden yftdigfırdı. j sin. Sarayın her tarafı yeşillere bürüne- düşürerek ktrdı. 

içinde 
Onu nasıl kırdın L;e ben de senin kafanı 'cek. Kardeşim geldiği zaman yine su is-1 Peri padişahının kızı bu sefer adam-

rz:zzzzzzz-.LZZJ# kırayım da gör. ı tcdiği 7.aman suyu sen, annemin hatırası akıllı kızdı : 
Ddikanlı, gözü üzerinde kaldığı kızın: ikinci bardakla getireceksin ve bu bar- - Sersem .. diye bağırdı. Annemin y!i-

-7 bu tekdirler karşısında boynunu hazin 1 dağı da yinc,bırinckii gibi yere düşürüp digiırı olan ikinci bardağı ı.la kırdın. Bu 
hazin bükmesinden çok müteessir oldu, kıracaksın. Ben senin bardağı kırdığın sefer artık elimden kurtulamau;ın. 

Gö v• 
gı 

- Hah işte .. Kı:ırdeşim geliyor, der. 
Şimdi evin her tarafını maviye boyataca
ğım. Sana da mavi bir elbise geydirecc
ğim. Kardeşime seni yeni aldığım bir ca
riye diye jakdim edeceğim. O geldiği :za
man benden su ister. Ben de seslenir, su 
geliriniz derim. Babamızdan kalma altı 
kıymetli bardak var. Bunun Uçü karde
şimde üçü de bendedir. Sen o bard?ğın 
biri ile su getirirsin ve bardağı kazaen 
düşürür kırarsın. Ben sana bağırıp ça
ğırırım. Bakalım kardeşim eğer seni se
viyorsa benim bağırıp çağırmam karşı
sında seni müdafaa eder, o zaman anla
rız ve ona göre hareket ederiz. 
Kız d bu teklife oe i der. 

Nihayet peri p:ıdişahının oğlu gelir. 
Kız kardeşi onu merdivenden karşılar. 
Hoş beşten, safa geldin falandan sonra 
sarayın büyük bir odasına çekilerek ko
nuşmağa başlarlar. Delikanlı susar: 

hemen müdahale etti: için sana bağırıp çağıracağım ama .. Sen Oğlıın yine ıniidahale clü: 
- Aman kardeşim, üzülme, dedi. gam kasavet etme. Bakalım kardeşimin - Aman kardeşim, dedi. Bu ,;;;ef er de 
Kırılan ba!dağın bir eşi bende varya.. san:ı karşı olan muhabbeti azaldı mı, :ırt- bana bağışla ... Bir kazadır oldu. 

Onu bir daha sefer sana getiririm. 1 tı mı, anlarız. - Peki ama.. Benim annemin yudi-
Ve bir müddet daha konuştuktan son- Bir hafta _,,onra oğlan geldi. Yine kar- garı idi. 

ra oğlan gözü arkad:ı kalarak çıkıp gitti., <leşi onu merdiven başınrla karşıladı. - Bir eşi bende varya. Onu da sana 
Peri pad~ahının kızı, planında muvaf- 1 Sarıldılar, koklaştılar. vedrim. Zavallı kmn kalbini kımıa. 

fak olmuştu. 1 Kız, neden böyle çabuk geldiğini sor- - Senin dediğin olsun. 

- Sen hiç merak etme, dedi. Kardc- Oğlan da: bir müddet daha konuştuktan sonrı:ı ve 
Kızcağıza: ,. du. Peri padişahının oğlu, kız kardeşi ile 

şim seni seviyor. Bunu anladım. Her hal-, - Unutmuştum, hatırladım, kazaya bu sefer gözü büsbütün arkada kalarak 
- Halayıklar, kardeşime su getirin. de bir gün onu bütün sana bağlanm. Bir 

1 uğrıyan bardak yerine sana benim bar- gitti. Fakat bir türlü s:ı.raymda duramı-
Evvelden tenbihli ya .. Kız. yadigar az daha sabret. i dağımı getirecektim. Onun için geldim yordu. Gönlüne bir ateş düşrntişlii. Gö-

- Kardeşim, bana bir bardak su emr
eder misin der. Kız da derhal kapıdan 
seslenir: 

bardağa su 'koyup getirir. Arkasına la- Kız boynunu büktü. Delikanlının aş- dodi. Tabii bu bir bahane idi. Kardeşi züne uyku girmiyordu. 
~amen kırmızılar geydiği içi~ .güzelliğ~ 1 kının d.erdi ile: . . ~anladı ama sesini çıkarmadı. Bir~z sonra Yine kardeşine vadettiği annesinin ya-
bır kat dahn artmıştı. Odaya gırınce perı - Bır daha sencyı mı beklemek lazım oğlan: <ligarı ikinci bardağı götürmek bahanesi 
padişahının oğlu gözlerini onun yüzüne' artık, dedi. 1 - Kardcşciğim, susadım .. Bir bardak ile ona gilmeğe karar verdi. Halbuki ara-
dikti. Gür.elliğine hayran oldu. - Hayır, ben kardeşimin tabiatini bi- su.. dan hentiz üç y geçmişti. 

Onu bir yerde görmüş gibi oluyordu lirim. Göreceksin o burava senesi ı?CI:- D.::di. Kız da hcm.!n ,., --sll'ndi: -BITMEDI-

n ... .., • .,.,. 
rıncıa ıııanuza u1?J1Wı~ ı.v ... .. tı .... ,, 

evvel askerliğini bitirdi. Bir ilAn. acente. 
si açmak niyetindeydi. Sennaye bulmak 
için 8 llkteşrinde akşam gazetelerinden 
birine küçük bir ilan verdi. Bunun üze
rine Pradiyc isminde birisi müracaat et.
ti. 'Oç defa geldi, görUşliller. Bu adam 
vak'a gUnüniln arifesinde yine geldi. Lö
blonu, şirkete dahil olmak lstiyen UçUn
cü bir şahsın yanına götüreceğini, görU~
tilreceğini sC!Yledi. Beraber çıktılar, git
tiler. Bir daha da geri dönmedi ... » 

Genç hizmetçi kız Düpas ta aynı ifa. 
deyi vermiş ve Pradiyenin son gelişinde 
yanında esmer bir genç kadın bulundu
ğunu llnvc etmişUr. Tarife göre Pradiye 
gr-~. esmer, orta boylu, zayıfça bir a· 
damdı. Çehrcsinde göze çarpan karakte
ristik birşey varsa o da iri ve parlak d· 
yah gözleriydi. Kadının arkasında bir 
kürk manto bulunuyordu. Halinden aşn
f.ı tabakaya mensup bir aşiftc olduğu ilk 
bakışta anlaşılıyordu. 

Bunların eşkltli de jandannal..ı.ra, po

lislere, hudut muhafızlarına bildirildi. 
Paris polisleri bütün çamaşırctlara mü
racaat elti. Lö Blonun cesedine sanlan 
çarşafın markalarının kime ait olduğunu 
öğrenmek istedi. 
Havlının üzerindeki M. B. markasının 

işe yarıyacağı ümit olunuyordu. Fakat 
bi.itUn ümitler, gayretler boşa çıktı. ttg 
yUzden fazla çamaşırcıdan hiç biri mar
kaları tanımıyordu. 

Lö Blonun mazisi araştırıldı. Birçok 
kadınlarla yaşadığı, çok para sarfettiğl 
anlaşıldı. Son zamanlarda parasız kaldı· 
ğına göre zengince birşey bulup ta ka
fese koymıya karar verdiği ve bunun 
için o ilanı neşrettiği. ihtimali dUşünUl
dü. Yedi yüz kişi h:ıkk.ında tahkikat 
yapıldı. Bunlardan hiç birinin cşk.Ulf 

matmazel Dönıone ile hizmetçi kızın söy
lediklerine uymıyordu. Onlar, uzunca 
boylu, sıkça ve Alman şivesiyle konuşan 
birinden bahsetmişlerdi. Lö Blonun kil· 
çi.ik ilanına aldığı mektuptaki yazı v• 
kelimelerin nihayetindeki (R.) lar got.ik 
tarzındaydı. 

Arlık mesele alevlenmişti. Halk ve 
matbuat heyecana dü.şmüşlU. Ç9k olu
yordu. Navaçin, Ujletya, ıTuro ve Roze-
linin kaUi hadiseleri .. Şoför Kufi :ve 
Markofun öldürülmesi. Etualde ablan 
bomba, general Millerin kaçırılması .. 
Tahammül edilecek şeyler değildL in· 
san hayatından emin mi, değil mi? Bir 

gün evinde öldürülmiy~i, bir beze 
sarılıp tenha bir yere bırakılmıyacağı 
ne mahlmdu? Madam ki katiller buluna
mıyor caniler serbest kollarını sallıyarak 
gezebiliyorlardı. O halde hcrşey mUm· 
kündü. Herkesin korkmakta hakkı var
dı. 

Halk, bu düşüncelerle polisi Aciz, liyrr 
katsiz görüyordu. Kalillerin yakalanma· 
ınasını zabıtanın ataletine, işe ehemmi
yet vermemesine hamlediyordu. 

Efkiirı umumiye bunların bir in evvel 
bulunmasını istiyÖrdu. 

Polisler, seferber olmuşlardı. Gece ve 
gündüz durmadan dinlenmeden çalışı

yorlardı. Bir ip ucu ele geçiremiyorlar, 
halkı teskin edemiyorlardı. 

Sanki bu kafi değilmiş gibi 29 Ikincl 
teşrinde S~n Kluda, ev dükkan ve saire 
kiralamakla meşgul bir acentenin mUdil4 
rü Rcymon Leobı da katlolundu. Bu da 
ensesine sıkılan bir kurşunla öldürül
müştü. 

Bu haber şayi olunca halkın korkusu 
büsbUlün arttı. Herkes: cHayatımızdaıı 
emin değiliz, madam ki polislerin katil· 
leri bulmıya, yakalaınıya iktidarı yok. 
Madam ki halkı, halkın hayalını muha
faza edebilmek kabiliyetinde değiller, şu 
halde değiştirmeli bunları.Yerlerine baş
kalarını almalı. Yct~ir! Yet.i§ir arlık! 

Diye söylcnmiye başladı. Bu son katil 
hadisesini de kısaca anlatalım: 

Mösyö Lcobra birisi müracaat ediyor. 
Mon plezir köşkünü kiralamak istediğini 
öyliyor. Köşkün anahtarı Löpeletier is

minde bir başka acentede. Leobr, accn· 
leler arasında adet olduğu veçhile analı· 
tarı alıyor. Kiracı ile beraber köşkü gör· 
ıniye gidiyorlar. 

Lcobrun anahtarı geri gelinnediğinl 
ve aradan iki gün geçliği halde meydana 

çıkmadığını gören Löpelctie keyfiyeti 
polise huber veriyor. 

Zabıta köşkte araştırma yapıyor, ve 
altındaki mahzende Leobrun cesedini bu 

luyor. Bir de kartvizit ele geçiriyor.Kar
lın üzerinde B.Şot yaztlt ... 

Tahkikat neticesinde katilin iki kişi 

tarafından görüldüğü anlaşılıyor. Sive.r 
acentesi memurlarından Amia ile Leobr 
ot.oınobil ile geldiği zaman istasyon ö
nündeki noktada bckliyen polis memu· 
ru Şokei.. .. 

~BITMEDI-
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BÜYÜK VE TARiHi MACERA TEFRiKAMIZ 

Kadın korsanlar 
- 20- Yazan : N. ERDAL 

Ayı kafanın cesedini denize attılar 
Kadınların cilt güzelliklerine ve 
bakıma daha fazla dikkat ve itina 

• göstermelerini ıcap ettirmektedır 

, 

insan sevdiği için hayatını fedaya karar verdikten son
ra karşıs1nda Herbil değil Hergül de olsa vız gelir 

Fransada 
iki Boşanma 
dedikodusu 

Dekolte tuvalet
lerin gittikçe revaç 

bul mas~ bilhassa 
balo mevsimi olan 
kııı meveiminde hu
susi bir ehemmiyet 
almaktadır. Bu tu
va !etler kadının 

göğüs, omuz. sırt 

ve kollarını açık

ta .bırakbğı ıçın 

cildin düzgünlük, 
yumuşaklık ve par
laklığı birinci de-
recedo rol alıyor. 

öyle alelacele ve " .... 
;ı • ~·" ,'O!'. <P!.. ' ~ bit - gece için ya .. 

, .• ~:t_-,, ... '(, _<:.·._ . ,..>::;_~-~ ('""'"' " pılmıo cilt tuvaleti 

· ~~'.""Zi-:ıtf~:zı • .. ı,--~ _p; il.-' ' c;:", -;,~ ,'. pek çabuk bozul-
.,_ 10; ~~)rp: '· ·· ·•, ;")< . ':f» · # makta, birkaç aaat-

Güverte.. Haydudun sırtından gi- sız cesedini bir çuvala koydular ve 1 Demek l;oraanlar bir müddet bir lik bir ömrü ol-
ren palanın parçaladığı ciğerlerinin denize attılar. Güverteyi yıkadılar. ! limanda bannacaklardı. Çabuk ol- maktadır. Bu gibi 
kanı ile kızıl bir renge bulanml§tı. Herkes yerlerine çekildi. ı ması lizundı. ayak üstü tedavisi-

Herbil, birkaç defa, yüzü koyun Raehem da kamara.sına. döndü. .Görülmeden denize atılması İcap ne benzeyen tuva-
kapandığı yerden kalkmak istedi.. Burada Mari ile Anniyi bq bll§ll edıyorda. l !etlerin bir mahzu-
F akat yarası çok ağırdı. buldu. Azimli adımlarla geminin dümen ıu da meaea danı 

Bütün gayretleri bota gidiyordu. - Doğrusu hiç ummıvordum.... tarafına yürüdü. ederken kavalye-
Mari Rid, haydudun belki kurtul- Dedi. Sen yaman bir kadınmıasın.. Gözlerini deı>ize C:ikti. ı nin üzerini kirlet-

ması ihtimalini dütündü.Bugün l:ur- Ayı Kafaya ben bile l<afa tu~maktan Dümeni tamir etmeğe vakti yok- mel<te, omoking ve-
tuluna. •• Yatın Morison için yine bir çekinirdiıt'. Böyle bile bile ölümü tu. 1 ya frakının siyah 
tehlike olmıyacak mı idi? ·· almak Kararını derhal ve hemen tatbik• kumaşı üzerine yağ-goze .• 

Esasen korsıı.rdar arasında bu gibi Mari batını kaldıı·d•. etmek daha iyi olacaktı. lı ve beyaz lekeler 
hallerde yapılan düellonun aonu - insan, dedi sevdi~i için ha- Tam atdacağı aırada ar:<asın- Betti Rove bırakmaktadır. A-
mutlaka iki taraftan birinin ölümü yatını fedava hrar verdikten sonra dan kendisine seı!enildii(ini duydu. Maruf sinema san'atkarlarından Han- çık tuvalet heveslisi 
ile neticelenmesi idi? kartısmda Herbil değil, Hergül bile - Morrison •. He- . Morrison.. j ri Gara aleyhine karısı Mis Betti Rove lıayanlann hu nok-

Bunlan dütünen Mıı.ri Rid, hay- olsa vız gelir. Baktı .. KenC:'.sine ,", :ığru gelen ; tatafından açılan boşanma davası bit- taya büyük ehem-
CJudun kanı hali üzerinden sızan pa- _ Evet doğru .. Şimdi asıl mese- Raekıı.mı gördü. 1 miş ve mahkeme, çocuğun vilayet hak- "'..iyet vermeleri. ve k .. :' ; . , tj 
laaını bir kerre daha herifin sırtına le yarın senin yavukluna. isi açmak- Raekam, sabahleyin erkenden ' kını anneye bırakmak suretiyle boşan- vucutlarına, gıye- . '?' '"l" ·,·. · ' 
sapladı. Herbil artık cansızdı. tır. Dur bakalım, belki de bir aaadet çıkmış, Morrisonlıı. Mari Rid he-1 ma kararı vermiştir. celderl tuvaletlere 

Ayı Kafanın ölümü korsanlar ü- yuvası daha kurarız. sabına hususi bir görütme yapmak 1 Diğer taraftan Gran Dük Dimltrlnln uygun bir itinayı da-
zerinde derin bir tesir yapffil§h. Her * için onun yattığı kama.raya gitmek Amerikalı prenses Tiyoskiden ayrıldığı ima bir cilt hakı-
kea susuyordu. Morroon, yazdığı uzun veda mek- istemİ§tİr. Tesadüfen, güverteye; haber verilmektedir. Bunlar daha ya- mı ~klinde göı-

Herifin birkaç kitiden ibaret olan tubunu bitirdi. çıktığı zaman Morrisonu dümenin 

1 
kın zamanda ve Biariçte evlenmişlerdi. tertnelidirler. 

taraftarları kanlı gözlerini Mari Ri- Onun, gece ıı:üvertede oltı"l bitetJ yanında görmüştü. Prens Diınitri Romanofların tahtına iki 
de dikmiflerdi. iflerden ve Herbilin ölümünden ha- Korsanlar reisi tabii delikanlının namzetten biridir. Diğer namzet Gran 

Belki de üzerine saldıracaklardı. beri yoktu. Vakıa giirültü patırtıyı meş'um maksadını bilmiyordu. 1 Dük Sirildir. 
itte tam bu sırada Raekamm ae- duymu"tu. Fakat 0 bu gürültüyü Morrison, Reakaıiıın tam zama-) Gerek Hanri Garalın ve gereltse prens 

ıi yükseldi: koraanlann ıarhosluk !'.Va ve eğ- nında meydana çıkmış olmasına ca- Dimitrinin karılarından ayrılmış olme-
- Namuslu bir çarpl§mada ölen lentilerine vermitti. nı sıkıldı. Fakat bir fCY yapamazdı.1 ıarı Fransız kibar muhitinde bir çok 

arkadqımız Herbil için dua ediniz Morrison, üzüntünün arttırdığı Korsanların reiai neteli adımlarla dedikodulara sebep olmuştur. 
ve ölüsünü •• Denizcilerin ebedi me- yorgunluk icinde soyunm'.ldan ya- yanına yaklaftı. 
zari olan denize atınız •• Onu o"ldu··ren - Ne yapıyordun burada ? tağına uzandı. ke-
bu delikanlının kollarına kuvvet ve- Uyuvamadı. Diye sordu. Genç marangoz 

KOVMADAN EVVEL 
HABER VERILECEK 

Erkekler sarışınları 
severlermiş? • • 

nıcın 
' ren Allalıtır. Hak ve hakikat tecelli Sabahı güç etti. keledi : 

etmittir. Haydi, güverteyi de temiz- Şafak sökmek üzere iken yerın- - Dümenin hozuk bir yeri var- Erkeklerin sevdiği ideal kadın tipi 
ledikten sonra yerlerinize yatınız. den kalktı. dı da •. Onu tamir edecektim. Almanyada neşriyatı pek uygun gö-

y N d •-- b" k rülmiyen bazı ecnebi gazete muhabirle- sarışın olarak tanınllU§tır, Güzellik ili\-
Yolumuz --'akla beraber iri burun Kararını tatbik edecek tam - az geç.. as 0 ™' ır aç his. V " b'l b. .ı · dilb dir 

!t"" mandı. za- saat sonra lriburun adasında demir- rinin memleket dışına çıkarıldığL Ç<>k • ' enus ı e ır sarı sa,,,., er . 
adasına varacağız. Orada iki gün ka- ld Erkekler niçin sarışınlar• tercih eder-
dar dinleniriz. Gemiyi temizleriz. Şimdi kamaraaırnlan çıkıı.cak. 00- liyeceğiz. O zamım bol bol tamire 

0 
u. !er ? Buna tiirlü türlü cevap ver~-

Sonra da tekrar kısmet yoluna yel- d d ak 1 ·· "k t • vaktin olur. Bu muhabirler hep birdenbire çıkarıl- tir. Fakat bir Ingiliz doktoru meseleyi 
~en azife .Yll~ ~c :uçuk d amır l§I- -BiTMEDi- mış, memleketi terketmek için de hazan 

ken açarız.. nı, v eımt SO'lUJ'a a ar yapmıf k b. ,. dd il . . tip cihetinqen görüyor ve diyor ki : 
Raekam böyle söylerken Ann olmak için, bitireeek, ondan aonra f7JM//7/b?7WYf'3~/772 ~) • pe az ır mu et ver mışti. - Erkeklerin sarışınları tercih elme-

Bonney de Mari Ridin yanına gel- da ...• Kendini fırlat•!> de.,ize ata- U asıp arayan ar& Bugün Fransız-Alman matbuat daire- !erinin sebebi, sarışın kadınların gözle-
mif, elinden kanlı palasını alml§, ko- cak •• Yalnız hayattan değil, Ayı Ka- Tecrübeli ve muktedir iyi !eri arasında yapılan temaslardan sonra, rlnin büyük. açık renk ve daha parlak 
luna girerek kamarasına götürmü§- fanın elinde uğnyacağı korkunç referanslı bir muhasip saat- yeni bir karar verilmiş bulunuyor. olmasıdır. 
tü. ölümden de kurtulacaktı. l il 1 k Eğer Berlindeki bir Fransız gazeteci- cBu gibi gözler insana daha merhae veya teme i o ara it ara-

Mari çok heyecaQ!ı idi. Yazdığı mektubu yatağının üze- maktadır. ihtiyacı olanların sinin, her hangi hareketinden dolayı, metil, daha müşfik, daha sıcak görUnilr. 
Yaptığı hareketle sevgili"sini kur- rine bıraktı. memleketten çıkarılmasına lüzum görll- Kadından sevgi arıyan erkek bunu an-

lzmir posta kutusu 407 E. D. 
tardığma, kendi hayatının kurtul- Güverteye çıktı. lürse, Alman topraklarını terkebnesl bil- cak bu gözlerde bulunacağım zanneder. 
mut olmasından fazla seviniyordu.. Etrafına bakındı.. adresine yazı ile müracaat- dirilmeden evvel, hareketin.in mahzuru cBundan başka bu şekilde gözler, 

Herbili sevmiyenler grubundan Geminin burnu uzakta bir kara- leri rica olunur. kendisine ihtar olunacak ve devam eder- çehreye şen, şuh bir ifade verir. Bu da 
ayrılan bir kaç kiti, haydudun can- ya doğru çevrilmi§ti. O"'~V!Y~.J,;,,JrJ»4,.,._ se kovulacağı bildirilecektir. erkeklerin kadında tercih ettikler! şey-

(#~"-: w7Y'~~~v~.n, be;-;,ermeğe gittf"" §ele vardı. Doktorun önünde kurtarılacak iki 

P • ı · K d Marjol geldiği zaman hastasına Bu ıifelerden her hangi biri onu hayat vardı. 

arı S 1 a 1 n bakar bakmaz vaziyeti anlamakta bir in içinde bu hayattan kurtarabi- Bütün meslek llfkı ile İ§e gİrİ§ti. 
gecikmedi. Derhal bir enjeksiyon lirdi. Kararını vennit insanların az- Nihayet kadın, gürbüz bir oğlan 
yaptı. mı ile yerinden kalktı. doğurdu. 

Nakleden: A. öZYAMAN V/T/%/LaT/ll - Müsterih olunuz .. dedi. Zaten Titremiyen adımlarla İliç ve zehir ikisinin de hayatı kurtulmU§ •• 
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- Eğer ikinci tube plinı elde e

demezse benim askerlik §Cfefim 
mahvolacak •• 

- Fakat bu İ§te senin ne suçun 
var .• Sana taarruz edeceklerini nere
Jlen bilebilirdin? 

- Hayır.. Benim de ihmalim 
var .. Daha tedbirli hareket ehneli i
dim. ihmalim yüzündendir ki baban 
da öldü. 

- Yanılıyorsun Fılip.. Babam, 
ifşıı etmemekliğim icap eden bir sır 
olmakla beraber sana söyliyebilirim, 
babam zannedildiği gibi bir anjin dö 
ruat:inden ölmedi. o ... 
• - Zehirlendi değil mi.. Biliyo
tum. Ve onu zehirleyen de •• 
1 - Evet onu zehirliyen de bu 
«Par sli kadın» dır. 
1 - Alçak.. Sefil.. Namuasuz ka
Clın.. E.i{er onu bir ele geçirirsem •• 
Ellerimle boğnıaldan büyük bir zevk 
duyacağını. 

- Filip ! .. Allah aakına sakin ol. 

Mülilim Lüsile baktı. 
Göz bebe!<!erinde derin bir elemin 

titreyİ§İnİ gördü. 
Kendini tutamıyarak meydana 

verdiği heyecan Jiddetli bir kalp çar
pıntısı yapmıştı. 

- Biliyorum, diye mırıldandı .• 
Evet •• Eğer tedbirsizliğimle meyda
na gelen bu fenalık derhal önlenmez 
ise ne yapacağımı ben biliyorum. 

Lamarı sustu. 
Kafasında, verilmi§ bir fikri sabit 

karan vardL 
Bu sözlerle Filip ne de.."llek isti

yordu.? 
Acaba meaut geçen günler artık 

sayılı mı idi? 
Acaba Lamar9 ile Lüailin saadet

leri yeni bir teblüke kaqıaında mı 
bulunuyordu 1 

Mülhim birden bir buhrana ka
pıld!. Birbirini tutmaz sözlerle Jan 
ile konuşan doktor Buaaeye ko,tu. 

Jan da klinik doktoru Mariora ha-

sizin kendisine vereceğiniz haberler- dolabına doğru yürüdü. Kurtanlml§tı. 
den bu neticeyi bekliyordum. Maa- Bu ıırada odasının kapısı vurul- Genç doktor evine döndüğü za-
mafih çabuk geçer. Bugece hastamı- du. man iae artık bqkala§ml§tı. 
zın rahat bir uyku uyumasını temin - Kim o?? Ne istiyorsunuz? Artık ölmek istemiyordu. 
ederim. Yarın tekrar gelitinizde onu Sadakatli hizmetçi kadının sesi Mesleği .• Vazifesi ona ölmeği de-
daha eyi vaziyette görürsünüz. duyuldu: ğil, y~ağı ve... Y ll§lltmağı emr-

- Doktor.. Doktor.. Komtu- ediyordu. 
Doktor Buaaey genç kızı evine gö- muzdaki genç kadın ölüm halinde i

türürken onun mülizime kartı olan mia .• 
qkuun temizliğine ve kuvvetine bir Hemen kapıyı açtı. 
kerre daha iman etmişti. - Neai vıı.rmıt? 

Lüsili bırakıp ta kendi evine dö- - itte annesi burada .• 
nerken onun kendisini sevemiyece- ihtiyar bir kadın, elemin yükü ile 
ğine daha kuvvetle inanmıftı. daha ziyade katlanın!§ bir halde yal-

Doktor, namuslu bir gençti. Lü- vanyordu: 
silin saadeti için icap ederse hayatını - Aaman doktor. Kızım Buray 
bile fedadan çekinmiyecekti. doğuruyor. Fakat çocuk bir türlü 

Lüıil. Hayat •• Ve hayatın fedası. gelmiyor •• Ebe, bu benim İ§im değil, 
Bunlar Buaaeyin kafasında birbi- dedi. Çocuğun vaziyeti ters •• Y avnı

rini kovahyan ve birbirini takviye mu kurtarmak için ancak yetifebili-
eden fikir teklinde yer buldu. riz. 

Hayat •• Ne idi sanki.. Doktor Buaaey: 
Hele Lüsilsiz olduktan sonra.. - Peki, dedi. Hemen ilet çanta-
Gözleri odanın camekinlı dolabı-, sını alarak kadınla beraber çıktı. Ba-

na çevrildi. sık tavanlı daracık bir odada genç 
Burada kırmızı etiketli bir'4)k ıi- kadın aanedar icinde kıvrantYordu. 

iKiNCi KISIM 
1 

iKi iZCi 
Isviçrede, Montröde, Leman gölü

nün lienıı.rında bir otel taraçasında, 
izci elbisesi geymif ik genç oturu
yordu. 

Bu genç çocuklardan biri, henüz 
on üç yqında olduğu halde bir atlet 
yapılı idi. iri aiyah gözleri ile çok ca
zip bir esmerdi. 

Diğeri ise daha zaif •• Fakat daha 
güler yüzlü ve tam manası ile bir Pa
risli olan aıı.rtfın, güzel bir gençti. 

Bu aanşın çocuk, gözlerini demin
denberi diktiği Leman gölünden ayı
rarak arkasına çevirdi : 

Çok tuhaf .• dedi. 
-BiTMEDi-

lerden biridir.• 
Bu, dediğimiz gibi, bir Ingiliz dokto-

runun fikri. Herkes bu fikre iştirak edip 
etmemekte serbesttir, • bilhas.!a esmer 
bayanlarla, esmeri tercih eden baylıtrl 

"Baba! Beni sen 
öldürdün!,, 
-o-

Fransa da faili meçhul kalan 
nayet epeydir unutulmuştu. 

bir el, 

Bir kasabada bir gün bir çoban ço
cuğu ölü olarak bulunuyor. Uzun uzwı 

tahkikat yapıyorlar, bir iki kişi katil 
şüphesiyle tevkif ediliyor. Fakat cina
yetle alakadar olmad•kları anlaşılarak 

bırakLlıyor. 

Çoban çocuk, dağda ölü bulunduğu 
kayanın dibinde gömülüyor ve clnayetln 
esrar perdesi böylece kapanıyor. 

Fakat bugün bir köylü, çocuğun meza. 
rının bulunduğu kaya üzerinde şöyle bir 
yazı olduğunu haber vermiştir: 

cBaba, beni sen öldürdün.. Cilni .. P<>o 
lis seni tutacak .. Katil yalnız babam .. , 
intikam ....... • 

Bu yazılar, hakikaten, kayanın üze
rinde titrek bir elle yazılmış ır. Ilk ha. 
kışta, bunları, ölürken çocuğun yazdığı 
düşünülebilir. Babası çocuğu ölüm ha. 
!inde yaralı bırakarak kaçmış, çocuk ta 
son nefesini verirken bunları yazmağa 
çalışın~ olabilir. 

Fakat, bu yazılar evvela niçin kimse
nin gözüne çarpmamıştı? Kayanın o ka
dar görünür bir yerine yazılmıştır kl 
bu yazıyL kayanın dibine her giden mu
hakkak görür. 

Onun için bu yazıların çocuk. tarafın
dan yazılmadığı muhakkak gorüliiyor. 
Esasen çocuğun babası her türlü şüphe
den uzak tutulacak bir adamdır. Bu ya• 
zının son günlerde, kendisini tehlikede 
gören katil tarafından yazıldığı zannedi· 
liyor. Katil, bu suretle, kendi.ı üzeri.no 
deki şüpheleri başka tarafa çevınnek is
temiştir .. 
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I"'ONDRAOA lllR CAMBAZHANEDE 

Bi arslanın cambaz ığı 
ocaman vücudu ile teller üzerinde 

yürüyerek numara yap yor 
Bir Hintli Kadın Fakirde yılanları teshir ediyQr 

zan p~k bahalı ödemiştir. Yılanlar

dan şimdiye kadar bir z::ır::ır gelmediy
se de vücudunu, kollorını, hatta bir se
ferinde başını timsah ve aslanların, ağ-

Bu cesim ciisse her an, yere düşecek
miş gibi geliyor. Fakat aslan en mahir 
ip cambazları kad::ır hüyük bir maha-

ı z.ından zor kurtarmıştır. Bununla be
rober, sevdiklerinden yine nefret etme
miştir. Vücudunda bu kazaların yarası
nı birer nişan gibi göstermekte4ir. 

retle yürüyor ve on metre kadar bir 
mesafe katettikten sonra, tellerin bağlı 

olduğu diğer taraftan aşağı yine merdi
venlerden koşa koşa iniyor. 

ip cambazı aslanın sahibi Tussiyi na-
1 sıl yetiştirdiğini anlatıyor : 

Yılanlan teıhfr eeden KOTingcı 
Yıl~ı eğlencelerine hazırlanan Lon

draya iki garlp §ey ge~: Bir kadın 

foltir, bir de cambaz aslan. Bunların 

ikisine de cDilnyanın tek> va<dı verili
yor : Biri dünyanın tek kadın fakiri, 
diğeri diinyıının tek aslım cnmbazı .. 

Vücudunu bir panter derisi ile kap
lıyan bu kadın yılanları ı!lıklariyle tes
hir ediyor, koca koca kartalları par
maklarının ucundn oynatıyor, timsah
ları bir kedi yavrusu gibl okşıyor. 
Kadın fakir eyni zamanda iyi bir 

cambazdır. Kılıçlardan yapılmış bir 
merdivene hızlı hızlı tırmanır, boğazı
na bıçak saplar ve diri diri kendini toır 
rağa gömdürür. 

Koringa ismindeki bu kadın fakir. ana 
tarafından Hintlidir. Çocuklui,'Unu Hin
distanda geçirmiş "'e sonra, Cezayirli 
Arap olan babasiyle Avrup::ıl a gelmiş
tir. 

Bir teshir ve cezp meselesi olan fa
<irlikte kadınların erkeklerden daha 
büyilk bir mevki nlmaları mümkündür. 
Bununla beraber, şimdiye kadar kadın 
fakir görülmemesi Koringaya büyük 
şöhret temin etmiştir. 

Koringa bugün Ingilterede çok meş
hurdur ve günde yüze yakın aşk mek
tubu almaktadır. Fakat, en vahşi ,.e 
tehlikeli hayvanları bile mağlup etmiş 
olan Koringa böyle oşk teranelerine ku-
lak asmıyormuş. · 
Kadın fakir kencdisinden bahseder

ken şöyle diyor : 
- Dünyada en çok sevdiğim şey yı

lanlarım, timsahlarını ve .. Soğukkanlı
lıktır. 

Koringa bunu söylemekte haklıdır .. 
Çünkü, büyük bir soğukkanlılığa sa
hip olmıyan bir in.san - bilhassa bir ka
dın - her halde parmaklarını bir tim
osahın ağzına sokarken korkar. 

IP CAMBAZI ASLAN 

D .. b 1 d k l -Bu neticeye varmadan evvel tam .: unynnın en cam az as anı, :ı a- . 

d f k . · ı t v • kt b 1 üç sene çalıştım. Ondan evvel de aynı 
ın a ırın ça ış ıgı sır e u unuyor .. 

Hay\•anlar kralı aslan bur.ada da ken- şeyi. yirmi aslan üz~rinde tccrü~e et
dini göstermiş ve bütün diğer cambaz miştım. Faknt en nıhayet, Tussıde mu

hayvanların hepsini gölgede bırakrrıış- vaffak oldum. 

t Bu aslanı aldığım zaman çok küçük-
ır. 

Ayni sirkte futbol oynıyan atlar, vo- tü" Ağırlığı dört kilo ancak vardı. Ken-

leybol oynıyan Jiller, daha türlü türlü disini bir çocuk gibi bilyüttüm : Gece 
marifet yapan hayvanlar vardır. Fakat, yatakta koyun koyuna yatardık. Ona 
yerden on metre yükseklikte, gerilmiş süt içirir, tıpkı bir insan yavrusu gibi 
ild telin üzerinde, o cisim cüssesj ile beslerdim. 
müvazenesini kaybetmeden yürüyen as- cBüyüyünce. de yanımdan hiç ayrıl-
lnn dururken onlara kim baknr ? . mıyan bir hayvan olmuştu - hayır, ona 

Hakikaten, aslanın yaptığı ma.rifot hayvan diyemiyorum O bana bir ar-

Jp iistüncle canı bazlık edC1ı arslan 

müthiştir. Tussi ismindeki bu ·aslan en tkadaş olmuştur. Köpek gibi hep yanım
iri cins aslanlardan biridir. Yüzünde, bü- I da gezdirirdim, otomobile beraber biner, 

tün aslarda olduğu gibi, vahşi bir 1 nereye gitsek b eraber giderdik. 
bakış vardır. Fnkat, sahibinin emrine bir cTel cambazlığını da ta küçük yaştan 
kuzu gibi itaat C'tmesi insanı ilk şaşır- beri öğrettim. Evvela tabii, daha alçak 

tan şeydir. Fakat, ip üzerinde yürümek, iki tel üzerinde yüriltmeğe çalışır, elim
için, yiiksek yere merdivenle çıkmağa Je de düşmesin diye, ! · -ıt kendisine his

başladığı zr.man h er k c i daha fazla hay- .settirmeden tutnrdım. Bu suretle, hiçbir 
rete düşi.iriiyor. 

Şimdi i)nündc, gerilmiş olan birbirine 
müvazi iki tel vardır. Tussi, hiç kork
madan evvela s~ğ on ayağını atıyor, tc-

lin üzerine bm;ıyor, sonra sol arkn aya

yere tutunmadığını nmnederek tel üzc

rinde yürümeğe, ndımlannı ona göre 

atınağa alışmıştı. Tecrübelerde ilerle

dikçe ve yaşı büyüdükçe tellerin aralı-

ğını öbür taraftaki tele koyuyor ve .. Tı- ğını ve yüksekliğini arttırdım ve bugün 

Hintli kadın fakir bu cesaretini ba- pış tıpış yürüıneğe başlıyor. gördü;,iinüz hayvan meydana geldi.> 

ALMANYA DEMiRi TOP TüFEK 
. y APMACA SAKLIYOR 

JAPONY ANIN ÇINDE ELE GEÇiR-, 
D1C1 ARAZI NE KADAR ? 

KENDiNE PEYGAMBER SUSü 
VEREN SABIKALI 

Habeş hqrbı esnasında Jtalyada her- Ispanyol asileri bir sene muharebeden 

Ingilterede hnpishaneden yeni çıkmış 
bir sabıkalı kendisine pC'ygamber süsü 
vererek büyük bir manto içerisinde ve 
bir yığın saç sakalla Londra sokakların
da yalın ayak dolaşmaktadır. 

kesin parmaklarından yüzüklerini çıka- sonra ancak lspanynnin üçte ikisini el

rıp, bahçelerinde d~ı:.ı-ıir P<!rmaklıkları .lerine geçirmişlerdi. Ondıın sonra da 
ı;öküp .hükUmete verdikleri hatırlarda- ileri hare~etleri _hemen hemen durmuş
dır. Yüzüklerden para, demirlerden de tur. Bugün ise bilakis hükümetçilerin 
1op tüfe~yapılıyordu. harekete geçtikleri ve bazı yerleri asile-

Şimdi Al1J1aiıya d.a demirin muhafaza rin ellerinden almak üzere oldukları gö
cdilmesine çalışıyor. Bir kararname ile rülüyor. 

bazı inşaatta demir ku11anı1mnsı yasak e- Halbuki Çinde Japonya daha süratlc 
diJmiştir. Mes~Hi garaj, kulübe, silo gibi ilerledi. 

binalarda demir kullanılmıyacak, elek- Bir iki aylık harpten sonra Çinin iki 
trik direkleri, mezarlara dikilen putlar, büyük kısmı Japonların eline geçmiş 
mezarlığın le\'haları clemirden yapılmı-
:} acak. 

Bu münasebetle Bitler söylediği bir 
nutukta şunu kaydetmistir: 

cBin senelik bir dcvredeAlmanya ken
dısine demir bulmuştur. Şimdi yine ayni 
şekilde hareket etmesi lazımdır.> 

Diğer taraftan gazeteler, Almanyanın 
dört senelik s:mayı planı ortaya atıldığı 
ıaman cAlmanyada elde edilen demiri 
:lört misline çıkarmak meselesi halledil
miştir.> d~mişlerdi. 

bulunuyor. Bugün Japonların Çinde, 
kendi hfıkimiyetleri altında bulundu·· 
duklnrı arazi Büyük Britanya arazisinin 

(yani lngilterenin müstemlekeleri hiç ol
mak üzere, Avrupadaki Britanya ve Ir
lancla adalarının) Uç misli büyiiklüğün
dedir. 

Daily ekspres gazetesinin muhabirine 
vukubulan b~yanatında demiştir ki: 

•Eğer ben bir günah işledimse cezasını 
da çektim. 

Hapishanede kaldığım on ay zarfında 
dahi diğer mahkumları eyiliğe sevket
mek iizcre onların seciyeleri üzerinde 
müessir olmağa çalıştım. Bir çok ta is
tihzaya tahammül ettim. Artık işime 

devam etmeliyim. Bugün dünyada bir 
tek dostum var. O da karımdır. 

Onunla evlenişimin yirmi beşinci yı
lını kutlamak üzereyim. O bana inanı
yor, beni teşci ediyor. Allah için giriş
tiğimiz bu sergüzeştte hana yardım ede
bilmek üzere hizmetçi olarak çalıştı. 

Tahta sildi ve para biriktirdi.» 
Bir "nevi peygamberlik iddiasında 

bulunan bu sabıkalıya neden böyle ga
rip kıyafete gezdiği sorulduğu zaman 
şöyle cevap vermiştir: 

cBcn bu kıyafette çocukların hatırı i-
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lımir Esnaf ve A.hali Bankasından: 
isimleriyle hisse senetlerinin numaraları ataiıda yazılı olan hissedarlarımız hiaaeden mütevellit 

borç bakiyelerini ödemekten imtina ettiklerinden ellerindeki hisseler esas mukavelenamemizin 011 

sekizinci maddesi hükmüne göre lstanbul Kambiyo Borsasında sattırılmıf ve İptal olunmuştur. Sa• 
tm alanlara yeni hiaae senetleri verilecektir. 
Sıra Müe11iı Hiaae Hisse 

Nu. Adet Adet Nu. ismi ve adresi 

61 1 
112 1 

119 1 

124 1 
291 1 

296 1 
310 1 
312 1 

366 1 

373 1 

434 1 

510 1 
541 1 
582 2 
601 2 
639 1 
767 2 
148 

192 
207 

210 

211 

4 
8 

14 
214 

215 

242 
328 

357 

518 
231 

576 

668 

1135 

1205 

1206 

1220 
1221 

1222 
1234 

1245 
1249 

1258 
1265 

127(, 

1355 

1357 

1520 
1549 

2109 

2587 
3075 

3437 
3438 
3541 

3543 
4490 .. 
5439 

5468 
5534 

5536 
5689 
5745 
5779 

358 

50 688 
50 130 

50 140 

50 254 
50 308 

50 673 
50 459 
50 461 

50 715 

50 384 

50 369 

50 707 
50 792 

100 B. 49 ve. 914 
100 608 - 814 
50 810 

100 1062 - 1071 
10 32 

10 48 
32 52-54 ve 653 

654 
10 56 

20 57 ve 58 

5 73 - 75 
10 12 

5 90-94 
10 61 

.10 62 

10 79 
10 888-895, 3023 

3024 
5 934 - 938 

10 115 
10 116 . 

10 132 

20 1541-1507 ve 
4688,4689 
4690 ve 389 

20 1816-1820 ve 
400 

29 174-175 

20 176,177 

10 
10 

l 
2 

1 o 11-35,26-30 
50 229-233 

10 
10 

10 
5 

10 

246 
258/1428 

261 
3338,3342 

291 

25 996,997,5875 • 
5879 

25 334,335,4505 -

10 
5 

10 

5 
10 

10 
10 
25 

10 
10 
10 

4509 
892 
5727-5731 

1230 

1515 
22 

2256 
2234 
2188,2189 
9196-9200 
2349 
282 
548 

8 10721-10728 
10 1000 

5 
5 
5 
5 
5 

9984-9988 
45984602 
9940-9944 
6104-6108 

939-943 

Yumruklamış 
Güzelynlı Cami sokağında oturan Sa-

lfilıcttin, Hamit oğlu Liitiiyi yumrukla 

d~düğü için yakalanmıştır. 

İzmir 
)) 

» 

Burdur 
lzmir 

» 
» 
» 

» 

» 

ödemİf 
» 

Salihli 
» 

Kemalpafa 
Turgutlu 
İzmir 

lD 

" 
J) 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

J) 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

)) 

» 

» 
]) 

» 
)) 

» 
» 

» 

» 

]) 

Menemen 
» 

Seferi hisar 

Çetme 
Kınık 

Bergama 
J> 

" 
lD 

Balçuva 
Seydiköy 

Seydiköy 

" 
» 
» 
» 

Kemalpafa 
lzmir 

Musa bey Z. Bay Mustafa Muharrem 
Retadiye Tramvay C. Nu. 1003 Ramazan Ruh{ 
bey eti Bayan Feride 
Odun pazarında Nu.3 manifaturacı Bay 1brahim 
Sezai. 
Helvacı Z. Hacı Mehmet Oğ. Bay Hüsnü 
Suluhan No. 7 Hacı Kavas Z. Hacı Etem ve Oğ, 
M. Halit 
Beyler Hamamı sahibi Bay hmail Nail 
Karşıyaka Seli.met eczanesi sahibi Bay Fuat 
Kar,ıyaka Seli.met eczanesi sahibi Bay Fuat kar• 
de~i Erzurum valii sabıkı Bay Zühtü 
Yemi• çarşısında Cezayir hanında tütün tüccari 
Kuşadalı Bay SaduUah 
Cezayir hanında tüccar Kaptan zade Bay Ali 
Haydar 
Ali pa,a meydanında Hastane hanında Kayaerili 
Z. Bay Etem 
Çemen oğlu Bay 1smail 
Tüccardan Ali Bey zade Bay Kadir 
Kökçe köyden Nazir oğlu Bay Hasan 
Ulubeyliden tüccar Toklu Z.' Bay Ali 
Çambel köyünden Bay Molla Kerim 
Sabık nüfuscu manifaturacı Bay Süleyman 
Hisar camii civarında çuha bedesteninde Nu. 10. 
Bay Salamon Eskinazi 
Yol bedesteninde Nu. 80 Bay Mustafa Talat 
Batdurak Nu. 89 Kasap Mehmet Ef. kızı BayaJ\ 
Müterref ~ 
Batdurak Nu. 89 Kasap Hakkı bey oğlu Bay, 
Orhan . İ · 
Eski kasaplarda Nu. 16 Bezzaz Kahya zade BaYı · 
Hu~ / . 
lzmir bakır bedf'lteninde Bay Davi Danon 
Ozüm borsasında Bay A vram Eakinazi 
Ozüm borsasında Simsar Bay Kazım 
Saraçlarda manifaturacı Hacı Bekir zade B~ 
kir Sırkı 
Saraçlarda Nu. 16 manifaturacı Ömer ağa zad~ 
Bay Mehmet Hilmi 
Balcılarda Nu. 44 raobileci Alezraki ve Rozanesl · 
Tapu kadaatro ·müdürü Bay lsmail 

Ahenk gazetesi sahibi imtiyazı Bayan Cevriye 
lsmail · ı 
ikinci Beyler s~k,..ğında Nu. 78 Bay Ali Galip 
Balcılarda Nu. 156 Hasan Halit bey birader za~ 1 

desi Bay Ragıp 
Kestelli C. Nu. 133 Tuz bakkaliyesi sahibi BaY, 
Mustafa Bahri 
Çal jandarma kumandanı yüzbatı Bay lbrahim 

)) ]) )) » » ıo 

Kuzu oğlu çartısında Nu. 16 Aksekili Hacı Mua.c 
taf a Z. Bay Mehmet 
Kuzu oğlu çarfı!mda Nu. 16 Hacı Mustafa zade 
Bay Hüseyin 
Karatat Dizdar Z. Hacı Ali Ef. oğlu Bay Nureddin 
Karata, Dizdar zade Hacı Ali Ef. refikası Baya~ 
Emine 
Karataf Dızdar zade Hacı Ali Ef. kızı Şükran 
lzmir Alipata meydanında tüccar Kayserili zade 
Bay Etem 
Başdurak Kömür pazarında çizmeci Bay Mustafa 
Gündoğduda ikinci Kordon sokağında Nu. 4 Mi
mar Bay Süleyman 
Hisar önünde yazmacı Sivrihisarlı Bay Nuri 
Hükümet caddesinde Nu. 24/26 Bahriaefit bak• 
kaliyeai ve helva imalathanesi aahibi Bay Meh~ 
met Ziver 
Karantina Nu. 383 sabık Merkez kumandanı Bay 
Süreyya 
Zahire borsasında bay Recep Ricai 

Birinci Kordonda Sakarya sineması Müdürü Bay 
Tevfik Sükrü 

iTülbentıi mahallesinden tüccar Bay Etem \ 
Ahihıdır mahallesinden Kulalı Hacı Ali Ef. zad4( 
Bay Mustafa 
Seferihisar Hızırlık mahallesinden Ramazan oi• 
lu Ahmet 
Bakkal Bay Mehmet Arif 
Poyracık kariyeıinden Hacı Musalar mahallesine 
den Rumlu Mehmet ağa. 
Nümunei Terakki ticarethanesi sahibi Bay Hamdi 
Rahmi bey mahallesinde tütün zürraı Bay Murat 
Altınova nahiyesinde Bay Salih 

Altınova nahiyesinde Ziver bey zade Bay Macit 
Tırazlı köyünden Hacı Hüseyin oğla Bay Tahsin 
Çay mahallesinde Nu. 10 Mehmet ağa oğlu Bay 
Kamil. 
Çay mahallesinden Nu. 9 bakkal Ra,it 
Keller kariyesinden Trabzonlu Kani Ömer oğul .. 
)arından Hafız Tahir 
Atıfbey mahall~sinden Ali Rıza oğlu Ramazan 
Hasan Ef. Zade Halil Jbrahim 
Cumaovası eşraf tan ibrahim çavuş 
Çam bel kariyesinden Ali pa,a oğlu Bay Muıtaf a 
Tepecik Kağıthane caddesi Nu. 50/2 bakkal 
lbrahim. 

Devlet Demir yollarından: 

Fakat, tecrübelerden <-onra anlaşıldı
ğına göre Alman arazisinde bulun:m de-

Fakat şimali ve merkezi Çinden sonra 
cenubi Çıni de almak niyetinde o1an 
Japonyanın, bugün bu işte devam edip 
etmemekte biraz tereddut ettiği söyleni
) or. Bu da, Avrupa devletlerinden kork
masıdır. 

çin geziyorum. Çünkü onlar bir pey- Bir kad na taarruz 

Alsancak ve Basmahane ambarlarında dökülerek toplama su
retiyle teraküm eden 120 ton muhtelif cins hububat ve bir ton ka
dar da incir 10/1/938 tarihinde saat 9 dan itibaren Alsancak am· 
barlarında 8 inci İf letme Komisyonu tarafından açık arttırma 
uauliyle ve peşin bedelle satılacaktır. mirler o kadar knrıŞlktır ki bir milyon- · •· .. · · ...... · · .......... · ··· · · ·· ··· .............. . 

yonluk demir çıkarmak için fül ta lı.r demir sarfiyijtını mümkün olduğu kadar 
milyarlık masraf 15zımdır. j kı'Sffiak ve elindeki demirleri top tüfek 

Bunun üzerine Almanya, memlekette l apmağa harcamak karannı VC'rnıiştir. 

gamberin bu kıyafette olduğunu bilmez- Kahrnmnnlar sokağında oturan Mus-
ler, öğrenmemişlerdir. tafa ve Ayşe, ~HA isminde bir kadının 

Bir peygamberi bu halde görmeyi ü- odasına taarruz ettiklerinden dolayı ya-
mit ederler.> kalıınmışlardır. 

Etyanın cinı ve kıymeti hakkında malumat almak isteyenle· 
rin Alaancak ambar tefliğine müracaatleri. 
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-~--~ ...... p==r:'."'o-=:-ı!=-•1n~~·iF·~1EP1J M~:!~'{.~~~~:,_ Limited şir. 1 :i!:., ~Jd:1 z:!t..e:• ':::~ ~!~ t~!::.~ıı:~t.:'.1::i!:; =r~ hiuelere süre taksim ~:".;' ~ .. == ::!'d: 
~-~ { keti) ticaret unvanile lzmirde Mi- ye etmiyen terike yeniden bir 1 ıürekinın adedi yirmiyi tecavüz Madde 22 - Hiısedarandan leriyle istihdam edilecektir. 

B.3bas•nı yaraladı mar Kemalettin caddesinde lıtan· müddet tayin edilerek yeni te-fettiği takdirde hi11edaran heyeti hiç biri veya halefleri her ne se- Madde •33 - Her mali yıl niha· 
Tepecikte yeni mahallede Faik oğlu bul hanında 3 numarada ith~lit d!yat ~u bul?'adığı tak- umumiy~si İçtimaı A:ıonim tirket- bel? ve suretle olursa.~lsun hisse- yetind~ ~im ve _hinedarlar 

Salih isminde bir çocuk, babası Recep ihracat ve komisyonculukla ugra- , d!rde .. ~ırkette':' alak~sınm kate- lerde c:arı ol~ 1!'~rasım ve kuyudu lerınden veya menafıınden dola~ "!11!°1'• hey~nce tasdik olunacak 
otlu Falld çakı ile arkasından hafif tan itbu tirketin ticar~t ';'°vanı ve dılece!'~ne daı~ te~lıgatta. bu- kanunıyey~ tabıdır. . . • 'J! tirket aleyhine dava, ~mvalı b_ılan~o ve kar v.e zarar hesapla
aurette yaralamış ve yakalanm~tır. Ba- tirket mukavelenamesı tıcaret ka- lunabılır. Bu vade liakal bır ay Bu takdırde heyeti umumıyenın tırketi haczedemezler. Hı11eda- ~yle ıdare heyetı raporlanmn ve 

_ hasmı yaralıyan betbaht çocuk 6 dliyeye nunu hükümlerine göre siciln 2128 ' olacaktır. ltbu vadenin hitamında İçtimaı nihayet on bet gün akdem ran türeki. heyetinin mukarrer&· tırketçe çalıt~!~ memur ve 
v rilmiştir numarasına kayt ve tescil edildiği 1 teahhüdünü ifa etmiyen terikin tahriren lktııat vekaletine ihbar tını kabule mecburdurlar. müıtahdemlerın ııun tabiiyet ve 
e A · raba ar lı ilin olunur. j hissesi ve o zamana kadar vuku olunacak ve bunu mutazammın o- Madde 23 _ Şirketin müddeti, miktarı maql~ •. e~terir usu-

~u!a a 
11 

d Ç Ar P fır lzmir sicilli ticaret memurluğu hulmut olan tediyatı tirket menfa- lan iıtidanameye içtima edecek tetekkülil ikbıat vekaletince ıu- len pullu ve tasdiklı ikiter kopya-
Evv siDıd gun :at.. . .. ~ F !ı ~~ mührü ve F. Tenik imzası. 1 atine kir kaydolunabilir. heyeti umumiyeye arz edilmek Ü· reti kat'iyede tasdik edildiği ta- ıınm mali senenin hitamından İti· 

cadde --1-~ .. a.;:1 ı: surilcusil earab e 1 - ŞiRKET MUKA VELESI 1 Bu husus diier terike tahriren zere ihzar edilmif olan meclisi rihten itibaren on senedir. Müdde- baret en geç bir ay zarfında iktuaı 
bet Y~k yan Arzuy~ asını MORIS t. DE SIA VES UMITED teblii olunmak li.zımdır. Her ne idare ve murakıp raporları sene- tin hitamında veya daha nvelden vekiletine gönderilecektir. 
~~= tır alçasından yara lf ve ŞiRKETi MUKA VELENAMESI 5~~e~e olursa '!bun f~reki.dan bi· lik plinçoıunun bi~er ıureti mu· feıh ve infiıahında tirketin tas fi· . ~ad~~ 34 7 Şirket ~ayeei
YIL ş · Atağıda imzaları bulunan: rııının vazetmıt oldugu sermaye- saddakalan rapdedılecek ve gerek yesine müdürler memurdur. Bun- nın ındmlmeaı hakkındaki karar. 

KUçllk bir kızı kaçırmak _ Moriı 1. De Siaves, lzmirde 
1 
ni~ iatihıaline .imkan ~ıl ol~a· idi ".e gerek fevkalade .. he~eti U· lar emri tasfiyede salahiyeti tam- lar Ti~ ~ununun .. 396 ~':' 

lelemlf Karantina Tramvay caddesinde dıgı ve zaruretı kanunıye ve tica· mwnıyelerde lktısat vekileti tara· meyi haiz olarak müttereken ha- maddesme eore tekemmül etıiri-
Narlıderenin yukar.~ maha~e~de Ali 638 No. da mukim. iri.ye bulund~iu.~dir~e m~'~b.a- {ınd!-1' tayin .edilen bir memur, reket ve emY&l ve ef)'ayı tirketi lir. 

km OD bir yaımda Süheyli ı.smınde bir 2 _ Ratel de Siaves, lzmirde kı sermayeyı dıger teriklerın nu- komıser ııfatıle hazır bulunacak- ticaret kanununuo tufiyeye dair 29/11/1937 
kızcalm Ktlizrnanlı Mansur kaçırmağa Karantina tramvay caddesinde bet dairesinde tediye ederek his- tır. Şürekanın adedi yirmiyi teca- abkimi dairesinde nakde tahvil Moriı L de Siavea ve Re.tel 
teşebbill etmiş ve yakalanmıştır. 638 No. da mukim. ı aelere sahip olmaları lizımdır. ~üz etsin etmesin meclisi idare ve ve matlibab taluil ve düyun ve De Siaves imzaları. 

Sarhofun yaplılı Arala~ın~a i~bu mu~avele vei '!f~dcl.e 7 :- ~uk~~tta he~ murakıp ra~rlaril~ senelik plin- taahhüdab tirketi tediye ederler. Genel sa~: 13347 
Arif ollu Ahmet bmlnde bir genç, kanun hukumlerıne tevfıkan af&· ferikin adedı hıuesıne gore reyı c;o ve beyetı umwnıye zabıtname- T f" 1 .. d .. 1 Özel sayı. 16/40 

sarhOf oLarak rezalet çıkardığından za- irıda yazılı .•artlar dairesinde .mah: ! v~dır. An~ bir hiıse~~ ~um: !erinde ve ~eyeti mezkUrede h.a~ı~ dii;•,::.r-:..e:ı::.:ahk':~yi:,1' ,:: ltbu 29/11/193~ ~li maka-
bıtaca yakalanmıştır. dut mes'ulıyetli (Limited) tırketı hııseler miktarının ıulusunden 1 bulunan hı11edarlann esamıımı ket mevcudunun heyeti umumiye- velename albndaki ımzalarm zat 

M8fraba He yaraladı teşkil edilmittir. j fazl~ re!e. malik o~ •. itayı ~~ye 1 ı&terir liste'!in muı~dd~ ikit_er ıini batka tahsi, maddi ve mane- ve himy~leri marufumuz lzmir. 
Çonkbptda Kemer sokağında 38 Madde ı _ Şirketin unvanı , vekilet ıçın mezunıyeti tahnnye nullıaaı heyeti wnumıyenm son ıç- viye devr edebilirler de Karantinada TramYay Cad. 

IUllDUah evde oturan Ahmet lmı 31 (MORIS L DE SIAVES UMITED lazımdır. • • ıti~ gününden itibaren ~iha~et Umur ve muam~lltı tirketin 638. Na. da Moria 1 de Siavea i~e 
'8fında GUllzar, ~t hmlnde bir deli- ŞiRKETi) dir. 1 Macide 8 -.Hıueler tirket ~-tL~ ay ~ın~a lktısat vekaletine tasfiyesinden bakiye kalan mikta- aynı adreste Ratel De Siaveam 
bnlıya su mqrabasını fırlatmak sure- Madde 2 - Şirketin merkezi zarında t~ez~ı .kab!"l e~ez. Sır-t gonderılecektir. . rı hisseleri niıbetinde türeki.ya olup münderecabnı aynen Ye ta .. 
tiyle yaralamıştır. Suçlu GUBzar yaka- (bmir) dir. Tirkiye içinde ve dı-

1 
ket her. hı~ .ıçrn bır sahı~ ta!'ır. 1 Madde 14 - Mukarr~tı tesc~l tevzi olunur. m~ kabulden.~ ~ 

lmmıştır. tmda tubeler açılabilir. Bu takdir- Ancak ıra ırıbı bir suretle bır hıue I ve kayda mabsuı olmak uzere bır M dd 24 Şürekid b. • • da ltazzat vazeltilderiiıe tüitlız. 
y anke8lclllk ele iktıaat vekiletine IDlllAmet ve·' müteaddid ali.kadar lan arasında bir mubrrerat defteri tutular. Bu f : e • fi.. vuku a; 

1~1~ 29/11 /937 
,.. --:w .. -LI v 1.1r •• 11_.ıı_ n1ecektir. 1 gayri kat;ili taksim kaldıiı suretteJdeltere kararlar tarih aırasile derç ve •. af veihya lmı ası Di .. unh~ ~-~ e Sahitler: · 
... e~- -- ~JPDA on~ •· d 3 Ş"rk . lr L.... •-·- haki .. t k . • . • -"!--1-~ •--afmd • 1 mun es o az. ser ıı.euar- ı..._:...ı Q__ "' 1 

b
_..__, ••!--- M hmet B c-ll K Mad e _ 1 etin m• sadı uunuar arını mut ere en ıatı-t-.e zın ~~-.~ an ımza o u- I b • d • b uk l ~-e ~~ . ., ....... K41ilıes 
ı&aıl .ınuıanr e ' . ıuer oç- ' ~ 1 d 1 M"" ek lik d 1 H b 1 f- '-- .. ar eynın e ıt um ave ename- 1 d C!~cli M.:ı-.t.- .&.L '.1 i'= blnd edl lirasını k-' aicortacılıktan maada alelwnum ml e er er. uter a a ar&• .nur. azır u unmayan ve 1UUU d uh ""dclet • • memur ann an ..,.._s ..,,... 

u• .ımın ce en y yan ıı:a&- .. • • 1 !J k"ll . I ı&-L . .. ek" ah ~ m arrer mu ıçın ve ay- k . . • 11 __ 
ellik ti 1 rd x... d Jcal·--·-- ithalat ihracat,. ve komisyonculuk rın mumesıı veya ve ı erı o ma- uwrır~ rey veren tur anın t - . . d . . d bihakk d or . ...._l'L 
tır sure ye aJı lgaD an y•a ~ itleri ile iftifal etmektir. Şirket • dıjı takdirde fi,rketin muamelatı riri cevaplarının Ve baladaki müd nı feraıt aıreıın e in ~ lzmirde Kai°aQlina~& Tl'alll•Y 

·· yukarıda yazıh maksadla doiru· velivki hanlardan yalnız bİriaine j detler zarfmda cevap vermedikle- vam eder. • . . Cad. 638 Mu. - MorclalaQ qJlu 

Od k dan dojruya münaaeheti olan biı-;kartı bile olsa cümlesi hakkında ı·inden dolayı kararı .vak.ıı kabul .~add~ 25 - S~ket. wnuruna llya Eat~e> · .• 
un esen umwn mali, Sınai, ticari maamelit muteberdir. letmit addolunan türekiya müdi- muteferr~ her mesaıde .. ıtbU m~- ltbu 29/11/1937 ~li mub-

Coculller mahkemede icra ve bu maamelit ile ittiial e-J Madde ~ - Şirketin umur ve ran tarafından gönderilen mek- ve!e ah~amı ve .. abk~ı ki~ıye veleaame altnıc.I~ imalann zat 
~h5 numaralı bnuna aykırı hare- den dİger ,irketlerin hisse senet- muamelib türeki.dan Moıü c;le Si- tuplann kaydolunur. mundenç olmadıgı takdırde T!ca- ve hüviyetleri arka sayf~da iaim. 

ketten &layı üçüncü ceu mahkemesl_t)eri ve tahvillerini mübayaa ve bu'aves tarafından münferiden İdare{ Madde 15 - ltbu D)ukavelena· r~t kanununun sarahat ve delale- ve adresleri yazılı .-.bit ve muar· 
ne verilen, suçlular arasında genç ço-tl nevi tirketler tesiı edebilir. iSirket; edilecektir. M~aileyh f~rke~n ı mede ve ticaret ~an.,_n~nda ak~ine tıyle amel olunur· • riflerin ifade ~e tahadetle~den 
ctiklar ek bulmıinaktadır. maksaaının ve ~saı muameleleri- umur ve muamelatını tedvır, tır- 1 ıarahat olmadıgı takdırde laakal Madde 26 - ~sıne sarahat anle.tılan lzmır.fe Karantiaada 

DUn iiçUncO sulh ceu ~~esinde 
1 
nin idaresi İçin kanunu malııusu-' ket aa~ına resmi ve gayri resmi n~ıf ~yeyi tem~il eden türe- olmıya!1 huı~~tta lf~U ~vele: Tramvay Cad. 638 Na. da Moria 

görlllen dava arasında kUçuk bır ço- na tevfikan gayri menkul mallar 1 ~er nC?vı evrak, ve ~.enetler ve m~· ka~ın muzakere ~dılen hu~usun nam~m tadilı, ~~~ı tw:eka be,ı ı. De Siavea ve ayni adreste Ra· 
cuk demlftlr ]d: tasarruf edel>ilir. R~ve!eler ve t~hutle~~ münferı- lehıne ~ar v~f olmuı lazım- t~avuz. eyl~m~d~gı takdırde tek- tel De Siaveain ohap mündereca-

- Bana istediğiniz kadar ceza veri- Madde 4 - Şirketin ıermayeıi den ·~~ etmege, ~zu kab:a ve 
1 
dır· Aksı !:'1"~ırde mukarrerat ke- ~~l fel"!~~erm ı~fakıyle ve tec~- tım aynen ye tamamen kabalden 

Diz. 2000 iki bin Türk lirası olup, ıu}hu ıbra~a v~ reımı vegaytı res-,enlemyekundur. ~~- ettigı tak~ırde se~y~ sonra huzurumda bizzat vazettik· 
Bir çocuk.. Ehliyeti cezaiyeyt anla- 1500 Türk liralık hissesi Moriı mı her neva daıreler, heyetler, ha- Madde 16 - Mukarreratın mü- aulusanını .tems_ıl eden f~anın (erini tasdik ederim. Bin dol"a 

mu.. J'abt, bu itte anlamamaktan an- t. de Siavel kemler ve mahltemeler ônünde diranı tirket tarafından müçtemi- muvafakatiyle ıcra olunabılir. yüz otuz yedi yılı T. Sani aJ111ın 
lamımtia fark vardır. j 500 Türk liralık hissesi Ratel de ~irketi bizzat veya bilvasıta tenHil 1 an veya milnferiden musaddakast Madde 27 - Adedi türeki yir- yirmi dokuzuncu. pazartesi dnü. 

Hlklm aoıdu. : SiaYeS etmeie velhasıl tirket itleri için'. aııl veya hulasaları tirekiya veya miyi tecavüz ettiği takdirde ano- 29/11 /1937 
- Bu odJmJ..ı :nered• keatin ? T ar•fından ahz ve teahhüt edil- lizımselerı her l'ürlü muameleyi; üçüncü tahıslara verilebilir.Bu aııl nim tirke\ler baklandaki abkima T .. C. lwir ua.:i Noteri M. 
- Ormmdan • miftir. :rapmağ~ sa.lah.iyet ve mezuniyeti l'·ey~ hulisalar tirket hakkında her tevfikan 'bir veya priiteaddit mu- Emin Erener resmi mlhrl 
- Bunun cezası vaıı1 Bu şerikler isimleri hizalarında lammeyı lıaizdır. nevı muamelatta nmteberdi•. rakip tayin edilecektir. ve imzuı. 
- C... ı..ı.me .uur. .-a-ilea mebl&im ta&hhit ve Mumaıileylt icabında ba,ka mü- Madde 1 f - Şirketin nUidiirieri Madde 28 - ltbu tirket, iktı- Cmel sayı: 13415 
~un babumm celblne, onmm yan hi11elerini pefinen tediye eyı. diir. veya miİdürler veya vekiller veya onlarclaa yalmz b" • sat~ tudilrinden aoara özel sayı: M/40 

memurlarmdan izahat alınmasına ka- lemislerdir. tayın ederek ialihiyetin birlnımı·lgÖl'dikleri takdirde hiısed•~ :a sureti ba•iyecle tet•kll etmit Ail 1thu MakaYel• 1 MD'elinin 
rar verilerek, mahkeme başka bir güne Hissedaran adedi beşi tecavüz nı vey~.tamamım halkalarına dev··~~etle ittihazım_ tirket .:nienafii olunacaktır. ltbu maka.-elename· dairede alıkonulan 29/11/1937 
ılnrakıldı. etmediği müddetçe hisselerin aha- red~bılır; . . . 1 ı~? muvafık .ırordiiklerı huaus~ de icra edilecek her nevi tadili- tarih -.e 13347 aenel ve 18/40 

0 ra devir ve furuhtu sürekanın itti- . Sırke~ hukuk. ve vezaıfı tırke-1 ~ere ve l>ır karara rapt ettı- tın tekemmülü iktııat vekaletinin özel sayılı uhna mutabakab tas-

Denı• zıı• de farkiyle vefat ve saire gibi ıuret- tın unvanıl~.vazı !mza eden müdi- rebılırler. tasdikine vabestedir. dik kılındı. Bin dokuz yiiz otuz 
lerle hi11eclaran adedi beti teca- ranın t~a~hudatı ıle t~ayyün eder., Madde 18 - Şirket sermayesi- Macide 29 - Şirketin dnaaı yedi -yılı T. Saai aymm utwwwııcu 
tezyidi caizdir. Bu takdirde türe- Taahhudu vaknn tırket nam ve1ni nııfının ziyaı halinde müdlr ve veya tasfiyesi türekinm yekdiie- Salı aiinü. 30/11/1937 

Kızılay bayramı t-:_zyidi caizdir. ~ ~akdırde türe- h~bına y~pıl~ıi1-:ı•ı:ı tasri!ı edilip , Y~ müdürler hiısedaran heyetini riyle ve gerek ınüclürlerle muame- T.C. lzmir ikinci Noteri M. 
Denizli, 29 (özel)_ 25 Blrincl Unun ka veya haleflen lıiueleri niıbe- edıl~eı;nesı musavıdır. ıdavete mecburdurlar. Hiııedaran litı tirketten mütevellit ihtilafa- Emin Erener resmi mülıril 

1931 eumartai gUnn saat on bette Kı- tinde yeni hisselere sahip olur, ve ~udiranın esami ve ıalihiyet-; •irketin devamına veya fesh veya tın halli merbzi tirket Ticaret ve imzası. 
zday kurumunun altmıııncı yılcl&ıUmtl bedellerinin tesviyesini taahhüt lerı ~a~etelerle i~ e~ilir. . . . 'tufiyesine karar verebilirler. mahkemesine aittir. Moria 1. de Siavea Limited Sir· 
HaJkevl önünde Cilmhuriyet alanmda ederler. Mudıramn lmyfıyeti tayınının Madcte 19-Şirketin senei ma- Alikadaran ihtilifatı valrianın ketinin otuz dört maddeden iba· 
puJak Wr tüllde kutlulammftar. Keza ayni ıuretle ve ticaret ka- v~ya bun!az:~~n. biri~ir_ı ~al~iyeti , liyesi. Ki!1unuaani iptidasından taraflarından tayin edilecek tica- ret olan bu esu mukavelenameal 

Şehir Tilrk bayrağı ve Kızılay bay- nununun 504 üncü maddesindeki hıtama .. erdıaının ıacıllı ticarete 1 b.:cl ıle Kinanuevvelin sonuncu ri hakemler marifetiyle hallini ve muvafık eörülmiit olmakla Tica• 
raldarı ile baştan b~a tezyin edilmlf- miktardan a.-ığı dütmemek tar· ~~d~ lazımdır .. ~üdürlerden her.gijnü hitam bulur. Fakat ilk ıenei hakem marifetiyle ihtilif münıe- ret Kanununun 505 inci maddeai
tir. Asker!, millld memurlar, liseliler, tile tirk~ ı~ayeainin tenkisine bır~nın ~~kezı •1rke~en ıarbu:: mali~e m~steına olarak tirketin lip olmadıkça mahkemeye müra- ne tevfikan tasdik kılındı. 
ilk okullar kwlay tqekldılleri, remıt karar verılebıhr. betı takdınnde ~endı mesulıyeti ! suretı katıyede tetekkülü tarihile caat etmemeyi kabul etmitlerdir. iç Ticaret Umum Mel 
ve husus! müesseseler, milli teşekkUDer • Sürek& efh~a! saliseye kaı:t• da- ~~htınd~ ol.mak ~zere ~!ğer birjl937 senes~ kin~u e~elinin so- Hakemler arasında tesavii ira ima okunamadı. 
Esnaf cemiyetleri, Kızılay üyeleri ve hı, ancak sahıbı oldukları hısaele- maeyı vekıl tayın eclebılır. nu~u aünü beynındelri müddete vukuunda Ticaret Odası reisinin Damga Kanununun 26 ncı mad-
halk saat 14.30 da Halkevi önünde Cüm- re tekabül eden mebaliğ nisbetin- Madde 10 - Şirket müdürleriloamıl olacaktır. tayin edeceği ü~üncü hakemin ;ı. desi delaletiyle 12 nci maddesine 
huriyet ıalanında toplanmışlardL Tam de meı'uldürler. türek.i.~~ olduktan •. müddetçe Madd.e 2«'.!-:-. Şirketin muameli- tihak ettiii tarafın reyi tercih olu- tevfikan alınmuı lizımselen bin• 
saat 15 te Halkevi bandosunun çaldılı Gerek tezyid ve gerek tenkisi reye ıttirik ebnemek uzere doku-~ tı hesabıyeıı ıçm mevcudat muva- nur. Berveçhi bala ıadır olacak de iki niıbi resim vekllette saldi 
istikW :maqı ile törene bqlanciL Bun- sermaye dolayııiyle vaki olacak zuncu mad~ecle ~uayy~ ittifaklzene defteri ve yeYIDİye defteri hakem k~arının tebliii tar"- bulanan esas mukavelenameye 
dan sonra Kızılay maqı çalındı. Kızılay mukarrel'at ve tadilatın tekemmü- vjya ~~tetl~ mdel'ıcap tebdil ve kopya defteri namile üç defter hinden itibaren bir güna itira~ dört liralık pul yapıfhnlmak ıu
kunımu namına avukat Hu1Qsi Oral ta- lü ve mut~~r olması için bu mu- 0 unabılırler. Şırk~ .°!ü~ürlerinin 1 tutul~ ve muamelatı ticariye- temyize müracaat edilmeksizin retiyle tahsil olunmuftur. 
rafından bir söylev söylendi. B~u mil- k~erah ıttıhaz ede~ ~ey~ti umu- veya.~~~ bıruımn azl ."~iye daır resen ve cevaben a~tiii on bet gün zarfında infaz olun- 18 K. Evvel 1937 
tealdp liae ve ilk okulların gen~lik te~ mıye e~ak~ ve v~ıkı ~aıre lkb- !İ.~' ·~~falan, vef":~ aıbı mektuplar ve teleraflarla tedıya~ı ması kabul edilmiftir. T.C. iç Ticaret Uumum 
kiJAtı adlanna da birer söylev söylendi. ıad vekaletıne tndı ve lazımgelen • ~ •ürelri derhal ıçtima ede- matazammm evrak muhafaza edı- M dd 30 y· kan Müdürlüiü 

önde TOrk bayrağı ve Kızılay bay- izin ve muvafakat istihsal oluna- rek ıttihazı mukarrerat ederler. lecektir. Defatiri mezkiir aaulen • et. t tb"k" hı~~ dak"~~-
raklan Halkevi bandosu lise izcileri cakbr. Madde 11 - Şirket mGdirleri kitibi adile tasdik ettirilecektir. nun ıure 1 

.. a •. 1 ~ aaa:ın • 1 
,_. 

, . . ' . .. ' M dd 5 S.!!--1-.!!. h. · -~~ I . . d • • 1111nun on uçancu maddesıne tev- 0 1 Q t" 
ilk okullar, Kızılay üyelen ve butiln a e - un:.amn 111ele- Yazue ....un evamı middetiıace Madde 21- Sırketin safi temet· f"L ·ım t k .. leti" • !-L.et ro og - pera or 

· · ""be · ik :. L- • k.-:- __.._ ıaan ı sa ve a nın fırm; halkut lftlrakiyle şehrin muhtelif yer- nnı mu YY•n vesa naına mu- ...... tir ._.... menuuna .~ doi· tiRI, vaku bulan her nm masarİ· üz • d .. ak be 1.. .... D kt 
}erine dolaşıldı. Delikliçınar alanında harrer olacaktır. raclan doiraya Ye pnık dolaJ1Aile fin tenzilinden sonra kalan aıik· d~•~D he.~~ a hveeti'°!zum S • 0 or 
u.-.1-~. .• •• Sür ki h" 1 · · • • -•IAL ed L--· I ~-- ! L---&&!- uaçe ıucuaran ey umwnı· 
~ upsinden Murad GW'IOy tara- e ııse ermı ıermayeı tır· uwua en memur Ye .....uı•L• tar...a u.rwmr. Bunlar laer aene 1 • • d et, k • b f s . .. .. ,_ t• liak 1 ::- b .1 · -L • u· _ 1 ecl ler • • • ye erını av anuna ve ıt u esu t 
fından da bır söylev soylendi ve gundUz "'~ ın .. a -.. ru un~ te~ı eden ...... it ... dlelD9a • cnell Jlade on ihtiyat akçesi ay. maJrayefename ahkimma mup- u f 

1 
y I r 

t&mlne •n verildi. t~ek~nın muvafakatile cliier te- Madde 12 - Mldiranclan olml- nlchktan sonra bakıyesi bilaiıtiına yir hareket vuku takd" • d f 
Alrpmı ,.hrlıı toplu ve kalabalık olan nklsıne veya ahara devir Ye fli. yan tlnlri diledildsi •manda hisselerin cümlesine bedeli tesviye hi tirket hakkın; ik ınn • ed .,. 

yeı11rinde ve tlnemada muhtelif sWe- ralat edebilir. ltbu clnir ve furuht bizzat YeY& hilYekile evrak ve de- edilmit sermaye üzerinden birinci hakknıı haizdir a ameı ava 
rUer yapahmf.,. konferaruılar verilmif- keyfiyeti, hi11eleri miibenin ve- fatiri tetkik ile umur ve muame- bisaei temettü olarak tesviye edi- Macid 31 • ş· ketin fesh 
tir. saikin zahrına keyO,eti dnr ve latı tirkete kesbi ittila edebilirler. lir. tasfi .e haJcb d ıry· et k ve Aüerl H•.._el 

B•vU•• mUlabaaı•ı •••!!':ııl••-----• füruhtun derci ve defteri •ahau- Ancak bunların umana tirkete Mütebaki kalanın tevkif ve hie- yea~l - -
1
:; .cs:~u· 

Doktor ıuna kayt ve liakal iç raba eerma- müdah•le etmeleri ıureti btiyede sedarana tevzii tahaiai tenmiyesi n~dd 1' • h.:11~1-ı • d' . ~ · t .
1 

ed .!•--L.. _____ _. b" k . .. cı ma e erı usum en aıream· Muayene hane: lkinc:i Beyler, Nu-
yeyı emsı en tunıaanın muva- ..... U111Ut11B'. ft ır ıtmımn mem'8'1n Ye mus- d 1 "f 1 aktır 457 

T ri
lt l fakatleri hasıl olduimm mübeyyin Madcle 13 - Hiaıedaraa reyle- tahdemine ikramiye olarak tah- • e .m°dcJe e 

1
t •;;bu~ . • l • manzade sokak No. 17 (E.ki Kül-

1 1 U
• t 1 n tirket müdürlerinin terh ve imza- rini tahriren verirler. ıisat lribi husuıat, sermayenin li- ınccakı ma ib:te e •--t'" b ... n ... zım o u- tür lisesi karpnndaki çakmaz) 

1 ·1 tek mil ed lttih k . . h . ak l .. b ·ı d .. na n ve IUI ı ı ançonun 
arBı e . em

1 
~; ___ .___ m· .az! • arar ıçın1akey~tı umu- k .. a uç ru unfaku ~1mıhı 1

e ~. ıure- musaddak sureti iktııat vekiletine Hasta kabul aaati: Her ırün 1 S de 
u mınva Gzse IUMCICl"C tesa-I ıyenın ıçtımaı mut a lazımdır. anın muva atı e a edılır. Şu .. d "lecektir aonrL 

hüp edenler veya halefiyet tarikile Mukarrerat türekinm içtimaile kadar ki, masarifi fevkalade ve &'OM e_w 32 _· s· ketin bili 
Kul•k. Bolaz, Burun ellerinde tirket hiueai balunanlar'haııl olan heyette ittihaz edileceii gayri melhuzaya kartılık tutula- a e_ - ır -- _mum • 
••lıkları mUtahassısı aynen ve bili kaydiifart itba mu·ltribi muhabere ile de istihsal olu- cak olan ihtiyat akçesinin, miktarı - Emlak ve Eytam bankasından: 

kavele ahkamını kal.al etmİf ad-, nabilir. Bu ıon tekilde tirket mü- şirket ıermayeıinin nııfına müsavi 
Medu Alllısi hastanesi kulak dolunurlar. dürleri mevzuu babı huausu veya miktara balii oldukta ihtiyat ak-

ldiniii tefi 1 Madde 6 - Hisselerin tirkete mutuaner kararı taahlaütlü mek- çesi ifraz olanmıyacaktır. Esas Nu. Yeri Nu. ıı NeTi 
Depozitoeu 

T.L 

Muayenehane: ikinci Beyler, Nu
manzade aokak ( Ealu Kültür lisesi 
b,...nda) Nu. S 

Her sün 1 S den itibaren hasta 

tevdi olunmamıt kıamı birinci his-1 tupla türekidan her birisine teb- ihtiyaç akçesi sermayenin mı- Yeni 
teclarlardan ve gerek mezkfir bi1.11ii ve onlar reylerini talariren ib- fına balij olduktan aonra, ondan 724 Tepecik Hilil aokaiı 12 Ev 90.-
seleri devren tekabhül edenlerdeo lii ederler Süreki.dan merkezi sarfiyat icrası ile mıktan niıbeti izahatı yakarıda yazılı ıayri menlnalin pefİll YeJa taksitle sa· 

'

Ye sair suretle ve halefiyet tarikile tirkette bulunanlarlar tarilai teb- mezkireden ataiı clitsse tekrar bfı 31/12/937 C- t6ni aut m birde puarhlda yapılacaktır. 

'

sahip olanlardan talep olanabilir. lliiden itibaren 8 tqrada bulum- temettüattan teüifat icraama mi- l.e.ldi e.le•1•1'1B lüıralarmda pmh .... .., -~ -.e•aemi
Aac:alr hiueaini detı_. olan lar 15 ve memaliki ecnebiJ'ede bu- h......ı oluucakbr. Zarar ve si- ze ,abrank puarbia ıinuhri w ~ ..,_ ............ 

L_~...llıı .... ~ .............. ~l.1dfllld!ILllllllL..ıll!i.~!!l.J~gij~hm~n~al~•!JID~•~la~sarf~~illlla!!!l!!LJ!!!!ıML!,..!!!...! .. !! .. ~ .. !!!!m!!....!-...!~.,.!!..!~~~_.~~riJle~~Mr~·~-~fı~l~r1~rtıl~;wtia ıh~. (2341) 
... ecler. 



SAYFA: ıo 

IZMIR BELEDIYESINDEN 
1 - liri bin iki yüz bir lira bedeli 

kqifli Halil Rifatpaşa caddesi üze
rinde Mustafa efendi sokağından 
Tıre kapı sokağına kadar 270 met
re kanalizasyon bqkitiplikteki ke
tif ve prtnamesi veçhile 14/1/938 
cuma günü saat on albda açık ek
ailbne ile ihale edilecektir. iştirak 
için yüz altını§ beş lira elli kuruşluk 
muvakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

2 - Uç bin üç yüz altı lira yet~ 
m~ kuruş bedeli · ke§ifli Damlacık 
mal deresinde 63,50 metre boyda 
yapılacak kanalizasyon b&Jkatiplik
teki kqif ve f&rtnamesi veçhile 14 / 
l /938 cuma günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. lttirak 
için iki yüz kırk sekiz lira elli ku
ruşluk muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

3 - Bin iki yüz elli lira bedeli 
kqifli Abdullah efendi mahallesin
de Dere sokağından itibaren Abdul
lah efendi ıokağı ile birinci sokakta 
ve Abdullah efendi çıkmazı sokağın
da (195) metre boyda kanalizasyon 
ba,kitiplikteki keJif ve §&rtnamesi 
veçhile 14/1/938 cuma günü saat 

YENIASIR 
. . -. 

iCABINDA 

GUNDE 3 KAŞE 

ALINABiLiR. 

lıim ve markaya 

dikkat.. Taklitle

rinJ en takınınız. 

28 ILKKANUN SALI 1937 

Kendinizi üşütünce .• 
Baıvuracağınız ilk tedbir 

GRIPIN 
almak olmalıdır. 

G R I-P-1 N 
Soğuk algınlığına, ha~ nezleıine 
ve diğer nezlelere, gripe, kırgınlı• 
ğa, ütütmekten. mütevellid bütün 

ıstıraplara kartı bUhasaa 
müeaairdir. 

-
GRIPIN 

En tiddetli bat ve dit ağrılarini 
derhal dindirir. 

GRIPIN 
Bel, ainir, romati:ı:ma ağrılarinda 
hararetle tavıiye edilmektedir. 

on altıda açık eksiltme ile ihale edi- 11:--mcıliil _________ :l::l __ ı;;ıı:sm _____________________ _ 

lecektir. lttirak için dokaan dört li- altıda ac;ık arttırma ile ihale edi-ı 
ralık muvakkat teminat ma!:buzu lecektir. htirak ic;in iki yüz kırk 
veya banka teminat mektubu ile be~ lira elli kurusluk teminat mak
aöylenen gün ve saatte "ncümene b~u v"ya banka' t"minat mektubu 1 
gelinir. ile söylen"n gün ve saatte encüme- 1\ 

28 4 7-11 4561 (2351) ne gelinir. 
Beher metr" murabbaı bef yüz 17-21-24-28 4430 (2265) 

kuruttan üc; bin iki yüz yetmiş iki BaJı bot tutulup t"mizlik hanına 
lira elli kuruf bedeli muhammen- teslim edilen bir m"rkep, bir tay, 1 
fi 54 üncü adanın 654,50 m..tre bir hindi, 2 sıpanın vesaik ibraziyle 
murabbaındaki 11 sayılı artP.sının sahipleri çıkmadığı takdirde 29/12/ 
satısı bas katiplikteki şartnamesi 1937 ı:_üı:~nde hayvan paza .. nda sa
''eçhile 4/1/938 .alı günü saat on tıla~a'.!I ılan olunur. 

• ---· il 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

Saglaoı Zaı·if 
V E U C U Z J> lJ R 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamuliitı tercih ediniz 

- SATIŞ YERLERi ~p/~i~JH 
Birinci Kordonda 11!6 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş . 
............ 1.-.................................... . 

. Emlak ve Eytam Bankasından: 
H. 1,. Gayri menkul 

407 l:ı:mirde Mahmudiye mahallesi eski 
Balık pazarı «Büyük tuhafiyeciler» 
de 97 Nu. mağaza 

607 lzmirde Kar,ıyakada Bahariye Mah. 
Soğukkuyu caddesinde 16 eski 22 
yeni Nu. lı ev 

141 l:ı:mirde Ahmet ağa Mah. ikinci 
Mıhcılar sokağında 10 ve 12 Nu. lı 
mağaza ve sabunhan" 

Müzayede icra Dosya 
Tarihi Nu. 
3/1/938 37/1335 

3/1/938 37/1633 

5/1/938 37/1058 

Yukarıda yazılı gayri menkull"r hiznlarında gösterilen tarih
lerde İcra dairesi içinde yapılacak açık artlırma ile .atılacaktır. 
Alıcılarile mutabık kalındığı takdirde, bankamızcn bu gayri men
kullere konulacak kıymetin nihayet yüzde ellisine kadar umumi 
'artlarımız dairesinde ikraz yapılabilir. 4541 (2346) 

I LAN 
Türk Tütün Limited şirketinden: 
Şirketimizin Bergama, Ayvalık. Altınova, Menemen, Akhisar, 

Manisa, Turgutlu, ödemİf. Tire, Adagide, Bayındır, Urla, Ala
çatı ve Çetmede mübayaa ettiği yaprak tütünlerin -yoldaki ha
ıar ve zarar nakile ait olmak üzere- mahallindeki depolardan alı
ıup, lzmirdeki depolarımıza te•limi fartiyle ve kamyonla nakli 
matlup olduğundan, yukarıdaki mahallerin birinden, bir kaçın
dan veya hepsinden nakliyatı yapmağa talip olanların 5/1/938 
tarihine kadar kat'i ve tahriri tekliflerini Gazi Bulvarında 36 
numaradaki merk.,zimize göndermeleri ilan olunur. 

28--29-30 4547 (2348) 1 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
l - Aydında tartname ve projesi mucibince yaptırılacak ka

ra baru~ depoıu in,aatı 20/Xll/937 tarihinde ihale edilmediğin
den yemden ve pazarlık usulille eksiltmeye konulmustur. 

il - Ke~if bedeli 2695 lira 17 kuruş ve muvakkat teminatı 
202,14 liradır. 

111 - Eksiltme 13/1/938 tarihine rastlıyan Perfembe günü 
saat 16 da Kabata~ta Levazım ve Mübayaat tubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 13 kurut bedel mukabilinde inhi
sarlar umum müdürlüğü intaal fUbesiyle Aydın ba• müdürlüğün
den alınabilir. 

V - Ekıiltmeye İftirak edeceklerin fenni evrak ve v"saiki 
inhisarlar İnfıı.at •ubesine ibraz ederek münakasaya iftfi-ak için 
ayrıca veıika almaları lazımdır. 

VI - isteklilerin pazarlık için tayin edilen ırün ve saatte yü:ı:de 
7.5 güvenme p.aralariyle birlikte yukarıda adı eeçen komisyona 
aelmeleri ilin olunur. cB.» «8605» 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

Mi ELE 
Krema makinalan geld 

Bu makinalar dünyanın her yerin
de sütçülük aleminde büyük ,öh
rel kazanmıt ve en verimli maki-

ne olarak tanınmıştır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gel mittir. 
AYNI FABRiKANIN: lzmir umum satış deposu: 

MIELE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 

Rl... KAUKI - IZMIR) 
MIELE ELEKTRiK SOPORGE- Telefon 3858 

LERI ... 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK. 
Her cins 

mez fiatler 
Adres: 

Maden kömürü 
kömür perakende suretile rekabet kabul "t

dahilinde satılmaktadır. 
Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN Telefon : 3937 

Radyo nıeraklılarına n1üjde 

Dünyanın en mükemmel ve maruf 
rad yalarından biri olan 

UL TRAMAR'IN 
938 modelleri geldi. tik ve ikinci partisi kısa bir zamanda bitti. 

Uçüncü parti siparitlerimiz geldi. Parazit için yapılan yeni ter
tibat tayanı hayrettir. Sesi temiz. tabii ve tatlıdır. Emsali ile kı
yas kabul elmiyecek derecede mükemmel olan bu yeni modelleri 
bir defa dinlemeniz kafidir. 

Fırsatı Kaçırmayın 
Açık Anadolu bayilikleri vardır 
Türkiye umum depoziteri 

ETABLISSEMNTS EDISON 

Fiatı her keseye elveri•li 
Büyük radyoların evsaf 

ve kudretinae · 
Lüks 1"6steriıtli 

bir radyo 

SPARTON 
LİR1~~REK ~ 38 MODELİ' -

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Kardiçalı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: Avni Güler 
SöKE: Süle'yman Zoman AK.HiSAR Hilmi Faiz 

''saata çÔk-ihemrriı'Yei veren REVUIEUatlilır 

aaal!.., atan ne :aıdılı!l!_bl!~ 

çünkl 80 seneıtk"tecrübe gibi btr4 

.s•ran_ııve .maliktir.:) 
Mocl•ll•t,.•n-•on~ .ve; tarif-'' ~ek ildedir J 

.·~·~.,.. .. ~BER!!_~°-!'.:.ZAHAROF', fztni"r7HUkü~dael .S~ 

' 

·-----------------------------· 
BAGCILAR! ... 

Avrupa Kimyevi Gübreleri 
Bağlarınızı gençlettirmek, omcalarınızı kuvvetlendirmek do

layısiyle mahsulünüzün cinsini yükseltmek, verimini arttırmak 
için tanınmıt ve tecrübeli kimyevi gübrelerimizi kullanınız. 

Teıirleri muhakkak ve kat'idir. 

Telgraf adresi 
Karadavut 

Telefon No. 
3809 

Ad re a 

famir - Halimağa ÇarJ••ı No. 31 
Hacı Davut Zade 
Rahmi Karadavut 
1 - 13 (2194) 

~·mzıımıııııımıı••ı.-ımm ................................. .... 

Daim on 

No. 9248 No. 9280 
D A 1 M O N markalı bu fenerler iki pillidir. Ayarlıdır .. Şuleyi 

uzaltır, daiıtır ve toplar .. 
iki yüz elli metre mesafeyi tamamen aydınlatır. Kat'iyyen bo

zulma:ı: .. Kontak yapmaz. 
Y alnı:ı DAIMON markalı olmasına, Pil Ye ampullerinin de 

DAIMON marka olmaaına dilrkat ediniz. 



DElJTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco ' 
1·E- LINIE V 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 

apur Acentası 
ROYAL NEERLANDAISE 

KUMPANYASI 

DEUCALION vapuru limanırı'hzda 
1 , HAMBURG, A. G. G olup Rotterdam - Amsterdam ve Ham-

1 ATLAS LEV ANTE - LINIE, A. ' burg limanları için yük almaktadır. 
BREMEN 

. . kln da HERCULES vapuru 5/ 1/ 938 de bek- 1 
IONIA vapuru 21 bırıncH l b un lenmekte olup yükünil tahliyeden son-

heklenlyor. Rotterdam, am urg ve 
Ekemen için yük alacaktır. ra Burgu - Varna ve Köstence için 

yUk alacaktır. 
AMERICAN EXPORT LINF.S SVENSKA ORIENT LINIEN 

The Export Steamship Corporation 
NORRUNA vapuru 3/1/ 938 tarihin

EXMOUTH vapuru 11 birinci klnun-
Öa bekleni or Nevyork için yUk alacak- de beklenmekte olup Rotterdam - Ham-

, burg - Gdynia - Dantzig ve Danimark 
tır. 

EXIRIA 2,. bi · · k .. ve Baltık limanları için yük alacaktır. vapuru .. rıncı anun-
'da bekleniyor. Nevyork için yük ala- ISA vapuru 18/1/938 tarihinden bek-
caktır. lenmekte olup Rotterdam - Hamburg -

CARLTON vapuru 31 birinci Unun- Gdynia - Dantzig - Danimnrk ve Bal
Öa bekleniyor. Nevyork için yU alacak- tık limanları için yük alacaktır. 

tır. SERVICE MARITIME ROUMAIN 

STE ROY ALE HONGRISE SUÇEA VA vapuru 1/1/ 938 tarihin-

DANUBE MARITIME l de gelip Malta - Marsilyaya hareket 
TISZA motörU 13 blrincl klnunda edecektir. 

bekleniyor. Port - Salt ve Iskenderlye ALBA JULIA vapuru 17/ 1/938 

limanlarma yük alacaktır. rihinde beklenmekte olup Malta- ·Mar-

SERVICE MARI'l'IME ROUMAIN silya limanları için yük ve yolcu kabul 

RADYOLİN 
Güzelliği hem yaratan, 

hem tamamlıyan 
bir iksirdir 

Şu giizel çehreyi aydınlatan ıli· 
net, ıüpheıiz, incl ditlerdir. Li· 
kin o ditlere can veren de, filp
beaiz « R A D Y O L 1 N • dir. 

Siz tle ayni gliulliği elde idelli
lir•iniz. F alıat banan iein tart 

wiinde iie Jela 

RADYOLİN 

ile aabah, öile ve akf&lll her 
yemekten ıonra günde 3 defa 

ditlerinizi f ırçalayuıız. 

• BUCAREST 
eder. ··----mı:ER:lll-•21 

DUROSTOR vapuru 
22 

birinci ka- Daha fazla tafsilat için !kinci Kordon- B R I s T o L 
nunda K&tence için hareket edecektir. da Tahmil ve Tahliye binası arkasında 

JOHNSTON VARREN LINES LTD. FRATELLI SPERCO vapur acentalığı-

. LILIVERPOl OL na müracaat edilmesi rica olunur. Beyog" lunda A VIEMORE vapunı verpoo ve An-
limanlanndan •• nı.. k k 26 Telefon : 4111 - 4221 - 4142 - 2663 \rers 3 ..,... çı araca ve 

birinci kAnunda Burgu, Vama ve Kös- ••---~~~----• 
lence için hareket e4ecektir. 1 DOKTOR 
DEN NORSKE .MIDDELHA VSLINJE OAHIUYE MVT AHASSISI 

BAGBDAD motöril 14 ikinci klnun- , c 1 laA 1 Yar~ın Cla bekleniyor. Dleppe ve Norveç umum 
limanJarma yOk alacaktır . 

.ARIDllDft' R. SCBULDT 
HAllBURG 

NORBURG vapuru 10 ikinci kinun · 
938 cl9 beldenl~r. Anven ( Dotru ) 
Hanlburg ve Bremen için yUk alacak
tır. 

IlAndakl hareket tarihleriyle nav
lunlardakt deff§ikIUderden ıcenta me- 1 

ırullyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsllA.t almak için Birin

cl Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve- Co. n. v. Vapur acentalığına mtlra-

lzmir Memlelcet butanesi Da
hili Hut•bkler Seririyab Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
...... muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
aobiı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
ıi No: 1018. Telefon: 2545-

caat edilme.t rica olunur. ~~._...~~~~-l!m-~ 
TllLD'ON No. 2007/2008 Kulak, Boiaz, Burun baatahk-

Olivi Ve Şiire. 
LıMITEI 

Vapur acentası 
BİRiNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
LIJerman Lfnes Ltd. 

TRENTINO vapuru birinci kAnunun 
sonunda Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük alacaktır. • 

lan m6teha11111 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
ıi 992. Telefon: 3668 

ALGl!!RIAN vapuru 17 ikinci kinun- -=..:.o; !1!!!!1-i!!!~~,_. 
1-26 (481) 

C1a Loııdra, Hull ve Anversten gelip Ml!l~lllll!l!~ll!l•-'!!11 ... mıl!!"I 
Londra ve Hull için yUk alacaktır. arıı akü lesinden diplomata 

LIVERPOOL~~ 1 
USBIAN vapuru 28 birinci kanunda Dlf tabipler 

,ellp Llverpool için yük alacaktır. Memleket hastanesı dış tabibl 

FLAJ1INIANvapuru121kinc1linun· Muzaffer .Eroğul 
~ Liverpooldan gelip yUk çıkaracaktır. VE 

BRlSTOL ve GLASGOV ~Tn ı 
FEDEIUCO vapuru 28 birinci klnun- Kemal Çetindağ 

Öa gelip Bristol ve Glasgov için yilk 1 
alacaktır. Huta:arına her gün sabah 

DEUTSCHE LEVANTE - LtNlE saat dokuzdan başlıyarak 
CHlOS vapunı ikinci kA.nun iptida- Bey!er ·Numan zade S. 21 

sında Hamburg, Bremen ve Anversten numarab muayenehanelerinde 
gelip yük çıkaracak. kabul eder!er. 

Tarih ve navlunlardaki detifiklikler- T 1 f ~921 
, öen acenta mesuliyet kabul etmez. 1 ill••ııııııiııellıiııe•o•na:•~-----

................................ . 
Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 

Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikaamın Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK A.KSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu tene temin edebilirıiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
P~temalcılar, Enen ıokak No. 3/1 

Singer dikit makinalan kumpanyaıı kartııında 
Telefon: 2413 Posta kutuıu : 234 IZMIR 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en eıki otelcili BA 
MER LOTFO'dür. 43 1enelik tecrübeli idaresiyle bütün Es 
ilana kendiıini ıe.dirmittir. 
Otellerinde miaafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu 

urlar. 
Birçok huıuıiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. 

• lıtanbulda bi"tün E«e ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar. il 

n 

Balıkyağının halisi 

Hilil Eczanesindedir 
1937 reko\teıinin bat mabıulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle satılmaktadır. iki defa timikman ıüzülmüt 

taheser bir terbettir. 

Eczacı Kemal Aktaf bu yağı baıka hiçbir yere vcr.ıı:mittir ve 
vermiyecektir. 

............... ~i9ji·~·~~····~~~i·~·~~~i·············~ 

Noneçyanın haliı Morina balıkJaiıdır. iki 
defa ıizühnüttiir 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
•••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ı.il': 

TURAN rabrikalan mamallbdır. AJIU umanda Taran 
tuvalet ıabanlınnı, traı aabana ve kremi ile gtbellik krem· 
lerini kullanınız. Her yerde sablmaktachr. Y alnı& toptu n· 
hılar için lımlrde Gaıi Bulvarında 2S numarada amam acen• 
telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemıiye mllracaat ecllnb. 

Poete Kut. ••• Telefon •••• 

----------------------------Dima sabit daima tabii 

7' 
Juvantin saç .. boyaları 

INGIUZ KANZUK eczanesi laboratuarlarmda hazırlanan Ju. 
vantin aç boyalan muzır Ye zehirli maddelerden tamamen iri 
olup aaçlara tabii renklerini baJıteder. 

Juvantin aç boyaları kumral ve ıiyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve ıabit olarak temin ecli· 
len renk ,.kanmak, terlemek batti denize airmek suretiyle de 
çakmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde Ye ıtnyat maiazalannda arayınız. 

Yılbaşı 
için alacağınız en güzel ve en, 

makbule geçecek Hediye 

Otomatik GAR Q O Radyolarıdır 
Dün1anin en büyük ye en muhtqem vapuru olan NORMANDI 

aaloalannı da GAROD radyolan t~ etmelrteclir. 

SATIŞ 
YERLERi 

Mimar Kemaleddin caddesi Na. 

35 NiHAT KAR 

inana caddesi HAMZA ROSTEM 

Portatif ANTENLER de 1elmi9tir. 

l. 10 (2303) 
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Tokyo lngiltereye cevap hazırlıyor 
Bu maksatla Japon payitahtında 

• aponya e 

akat a ny n c 
• •v • ""'. ergın ıge a v eg 

---

11ong - Konga karşı Japon askeri harekatının haritası 1 

Tokyo, 27 (ö.R) - Bahriye nazır ve- de değildir. Bilakis Japon hükümcti ec- Tokyo, 27 (A.A) - :?4/12 t...rihli Ja- j 
kili beyanatta bulunarak cPanay> ha- nebilerin beynelmilel muahedelere da- pon notasına cevaben Amerikan notosı-1 
disesinln mesut bir §Ckilde hallcdijmiş yaruın vaziyetlerine hürmet etmek niye- nı tevdi ederken sefir Gren cevabi no
ol:ııuısından dolayı memnuniyetini bil- ünde olup bunu yakında neşredeceği bir tanın son f ıkl."ası üzerinde ısrar ctmiş-
dinniştlr. nota ile tasrih edecektir. tir. Bu fıkrada Amerikan hükümetinin 
Nazır bütün donanmaya bu gibi ha- Tokyo.tara{mdan vadedilen teminatın 

e 
görüşmeler oldu 

eldeki muharebeler 
et • 

1 or 
ayya eler taa ruz)ar 

dak · isi er teslı 

'I 

diselerin tekerrür e tmemesi için en kat'i AMERIKA TATMJN EDlLDl Mt? müessir ola<:1ığını ümit etmekte olduğu . . 
emirleerln verildiğini bildirmiş ve Çin- Tokyo, 27 (A.A) - Gazeteler Ame- bildirilmektedir. 
Japon ihUlMı yUzUnden diğer devletle- rika efkfırı umumiye~nin Japon ceva- Hirota Amerika ile Japonya arasında 
rin menfaatlerine zarar gelmemesi için bından umumiyetle memnun kalmış ol- mevcut dostane zihniyet sayesinde ha
de muharip kuvvetlere yardımda bulu- duğunu bildirmektedirler. disenin kapanmış olmasından dolayı 
nacağı Umidini izhar eylemlştir. Y eminur gazetesine göre Amerika- memnuniyetini izhar etmiştir. 

Fnkat Tokyoda cPanay> hlıdisesinin lılarla Jnponlann hadise hakkındaki be- Tokyo, 27 (A.A) _ Matbuat Ame-
kapanmış .&ayılmasına mukabil < Lndy yanat ve ifadatı yckdiğerine uymakta- rika tarafından verilen cevap hakkındn 
Birlh > Jnglliz vapuru hMisesi hakkın- dır. tefsirlerde bulunmamakta bununla bc
da ayni kanaat yoktur. B u son hl\dise Mikayo gazetesi de mevcut başlıca raber Amerikanın hadisenin fırizi m:ı.
üzerine tahkikat henllz devam etmekte- müşkülün istikbale nit zamanlar mese- hiyeti ve Japon teminatının fiili kıyme
dir. Ingiltereyc h enliz hiç bir cevap ve- lesi olduğu mütaltiasında bulunmakta- ti hakkında hiç bir mütalaa dermeyan 
rilmemiştir. Japon umumt efld1n Ame- dırlnr. etmediğini kaydetmektedir. 
rika iJe Mdisenin kapanmış olması hale- Her halde Japon gazeteleri mütte!iknn Pekin, 27 (A.A) - Röyter muh.:biri 

kında memnuniyet gösterirken Ingiltc
reye karşı bilakis hiddet görsterilmckte 
devam ediyor. 

ÇANG - KAY - ŞEK VE JAPONLAR 

cNişi - Nişi> gazetesi harbe devam 
etmek için son hııdiseler dolayısiyle 

devletlerin müdahalesine güvenmekte 
devletlerin müdahalesine güvenmekte 
olan mareşal Çang - Kay - Şekin şimdi 

hayal sukutuna uğramış olacnğı fik
rindedir. 

Bu gazete Hong - Kongtan gelen bazı 
haberleri bUyük başlıklarla neşrediyor. 

Bunlara göre Hong - Kongta Çinliler 
J apon tebaasmn karşı fena muameleler-

de bulundukları halde mahalli Jngiliz 
memurları hiç bir müdahalede bulunma
mışlardır. Bu haberler Tokyo siyasi ma
hafilinde büyük endişeler uyandırmış-
tır. '"' 

lngilterenın Tokyo sefiri hariciye nc
tareline gittiği zaman hariciye nazır vc
vili tarafından karşılanmıştır. Hariciye 
nazırı bay Hirota bu sırada hudut ha
diseleri hakkında Sovyet sefiriyle gö
rüşmekte idi. 

BiR JAPON GEMiSiNE BOMBA 
ATILMIŞ 

Şanghny, 27 (Ö.R) - Japon nskerl~ 
riyle dolu bir nakliye gemisi U - Nan 
köprüsü altından geçerken köprüden 
bir bomba atılmış ve geminin içine düş-
müştür. Bir Ja.pon askeri ölmüştür. Ja
pon otoritelerinin fikrince suikasi ya
pan bir Çinlidir. Bu hndise beynelmilel 
imtiyazlı mıntaka otoritelerinin bu mın
takadn nizamı korumak için kafi ted
birleri almnğa muktedir olamadıklarını 

göstermekfodir. Bu sebeple Japonyanın 
beynelmi1el imtiyazlı mıntnka polisi 
üzerinde nüfuzunu arltırmağa çalışaca
ğı tahmin. edıliyor. 

Şanghay, 27 (ö.R) - Çinin - Çeu şi
ma1inde Japonlar tarafından işgal edi
len kısmında ecnebilerin vaziyeti hak-

C H ı N .E 

FORHOSE -------

ontJİJ 

Hong - Kongtan lJir manzara 

Japon cevabını iktibas etmekte yalnız 1 bildiriyor : 
Panay hfıclisesi gibi hadiselerin tekerrü- Japon nskerleri dün Ingiliz Anglıkan 
rüne Japonyn.nın askeri hm..._,krıtı mii- misyonerleri mektebine girerek bir çok 
teessir olsa dahi mani olmak için ted- hususi evrak zaptetrnişler bundan son

birler alınmış olduğunu bildiren ve Ja- ra mektebin Çinli müdürünün dairesin~ 
pon tayyare kumnndanının k:ıfi ihtiyat çıkmışlar ve orada bulunall' evrakı da 

tedbirleri almamış olması sebebiyle me- almışlardır. Çinli müdür malum olmıyan 
muriyette azledilmiş olması keyfiyeti sebeplerden dolap tevkif edilmiştir. 

üzerinde ısr:ır eden fıkrayı hfüz edecek- T k 0 27 (A A) N' · N' · t · • o y . . - ışı ışı g:ıze esı 

tir. Panny hadisesinin bir hal suretine rap-
Vaşington, 27 (A.A) - Tokyoya ve- tedilmesi keyfiyetinden bahsederken di

rilen Amerikan notası hadiseyi kapat- yor ki : 

makla beraber Amerikan - Japon diplo
matik gerginliğine nihayet vermemek

tedir. Japonyanın vereceği tazminat 
mikdarı henüz tayine muhtaç ve Japon 

vaitlerine Amerikan itimadı notanın son 
fıkrasının da gösterdiği veçhile mahdut 

bulunduğu için Japonyanın Çindeki tah
rikatı Amerika tarafından en büyük bir 

itina ile takip edilecektir. Bunun!a be
raber nota hiç olmazsa bir kaç gün için 
hadisenin bütün tafsi1fıtmı halka gösle-

Bu meselenin halledilmesi Çang - Kny 
Şek hükümetinin çökmesini kolaylaştı
racaktır. Zira Ingiltere ve Amerikanın 
birlikte yapacakları hareket ihtimalleri
ne dayanan devamlı mukavemet ümit
lerini yok etmektedir. 

Osahi gazetesi ise bilnkis Amerikanın 
notasını Çinin müstakbel vaziyet hak
kında Japonyayn yapılmış kapalı bir ih
bar mahiyetinde tclukki eyleme!dedir. 

kında sorulnn bir suale cevaben Japon rccck olan bombardıman filminin gös

sefarethanesinin mümessili demiştir ki: teri1mcsine kadar Amerikalıları yntıştı
<Japon ordusunun emniyetine taalluk racaktır. Beynelmilel bnkımdan umu

eden kanunlar bu arazide tamamiyle miyetle tahmin olunduğuna göre nota 
tatbik edilecei',ini söylemiştiP. Mesela Japonya yeni htıdiselı;re sebebiyet ver
Japon ordusuna karşı casusluk suçunun diği takdirde Amerikanın Vasington 
cezası ölümdür ve bu ceza ecnebilere muahedesi devletleriyle müştrrck bir 

1NG1LTEREYE CEVAP 

Tokyo, 27 (ö.R) - Haber verildiği
ne göre cLady Birth• vapuru hadisesi 
hakkında Ingiltereye veril 0 cek cevabı 
hazırlamak üzere, hariciye, bahriye ve 
harbiye neznretlerinin mümessilleri ar.a
sında bir konfse:ı;'.anS yapümıştır. 

karşı dn, milliyetleri ne olursa olsun, hattı hareket tayin edebiJmesi için bu 
tatbik edilecektir. Fakat bu karnr ç.n- devletlerle diplomatik teşriki mesaiye 
de ecnebilerin hfı.i7. oldukları harıç ez doğru bir hatvc olarak te1fıkki cdilebi
memlc-ket hukukunun ihl.ili mahivdin-! lir. 

Paris, 27 (Ö.R) - Tokyodan bildiril
diğine göre Sovyet sdiri dün B. Hirotn
yı ziyaret etmiştir. Japon hariciye n::ızı
rı ve Sovyet sefiri hudut hadiselerinin 

Pcıris, 27 (ö.R} - Madridden gelen 
bir telgrafa göre milli müdafaa nczıue
tinin tebliği cümhuriyetçilerin T eruvelde 
'1Silerin mukavemet adncıklarmı temizle
meğe devam ettiklerini göstermektedir. 
Hüküme.t kuvvetleri dün bazı asilerin ha
la dnynnmakta olduklnn piyade kışlasını 
i:gal etmişlerdir. Kışla içindekiler niha
yet teslim olmuşlardır. Papaz mektcbiy
fo hükümet konaiı hala asilerin elinde 
Lulunmaktadır. 

Azi tayyareleri şu son günlerde Ter
uvel cephelerinde hususi bir faaliyet gös-

Roma paktı 

Hariciye nazırları 
Budapeştede topla. 

nacaklar 
Belgrad, 27 (Ö.R) - Gelecek ay or

tasında Roma paktı devletleri hariciye 
nazırları Budapeştede toplanacaklardır. 

Macaristan hariciye nazırı bir kaç gün 
c\'vel Italya seyahatinden avdet etmiş, 
Budapeştedc gazetecilere seyahatinden 
memnun olduğunu ve ltalyadan iyi in
tibalarla döndüğünü söylemiştir. 

Yunan Gönüllü iş 
taburu 

Alina, 27 (Hususi) - Başvekil bny 
Jan Metnksas bugün Yunan gönüllil iş 
taburunun tahlif merasiminde hazır bu
lunmuş ve bu münasebetle bir nutuk 
söylemiştir. 

önünü olmak için tatbiki lüzumu olan 
tedbirler hakkındl görüşmüşlerdir. 

ŞANGHA Y COMHURlYETE 
SADIKTIR 

Moskova, 27 (M. H.) - Pravda ga
zetesinde «Şanghadaki Çinli halkın be
yannamesi> başlığı altında şöyle bir 
haber nc~rolunmakladır : 
cŞanghayın üç milyonluk Çinli halkı 

bütün Çin milletine hitaben gazetelerle 
neşrettikleri beyannamede, şehrin bir 
aydan beri Japonların elinde bulunma
sına r;ığmen tnmamiyle merkezi hükü
metin ve onun rehberlerinin tarafını il
tizam etmekte ve hnyatlannı cümhuri
yet için fedaya hazır bulunduklarını, 

Şanghay halkının düşmanlarla hiç bir 
türlü iş birliği yapınıyacağını, Japon 
mal~arını s:atın almıyacağını, Çin mil
letinin menaliinc mugayir her hangi bir 
harekata iştirak dmiycceğini ve Şang
hnyda tcşel.kül eden kukla mahiyetin
deki •hükümctb kat'i surette reddetti
ğini bildirmektedirler. 

Beyanname, Çin hükümetinin Çin 
milletinin rtıeveudiy.eti jçin mücadeleyi 
devam ettinneğe ve düşmanla her han
gi bir uzlaşma yoluna sapmamağa da
\'et e tmekle niha\ et bulmaktadır.> 

Teslim olan asiler 

termi~lerdir. Mütekabilcn cümhuriyet 
tayyareleri ve topçuları düşman tah,i· 
dalını bombardıman etmişlerdir. 

Sevilden gelen haberlerde ise nasyo
nalist mukavemetinin T eruvelde devam 
etmekte olduğu bildirilmektedir. Sevil· 
ya radyosunda günlük raporundn gene 

ral Kiepo de Llano Truvel garnizonunun 
hiJa dayanmakta olduğunu ve general 
Arandanın radyo ile bir hitabesini almış 
olan mahsurların maneviyatlarının yük
sek olduğunu söylemiştir. 

Roma, 27 (ö.R} - Paristen bildi-

tildiğine göre F rantta • lspanya hudu
dundaki küc;ük Andorn cümhuriyctinde 
umumi mecli!I için ynpılnn intihabat nas• 
yonalistlere tataftar olan partinin gale· 
besiyle neticelenmiştir. Bununla me~gul 
olan cJ our> adlı faşist gazetesi b u neti• 
cey i k üçük cümhuriycte erzak gönder• 

mek hususunda general Frankonun gÖ&o 

terdiği nliıkaya atfetmektedir. Andora 
cümhuriyetc;i ispanya ile hudut olduğ~ 

halde oradan yardım görmemiş, halbuki 
cenernl Frnnko Fransa tarikiyle erzak 
gönderm~ti. 

Bir Leh heyeti 

Romada gizli bir gö
rüşmede bulunacakmış 

• 

Polonya ordulan başkumandanı Ridz Smigli bay Dclbosla göril§ürken 

Moskova, 27 (M.H} - «lzvcstiu rette tatbikatına giriştiği bir çalışma usu• 
gazetesi, bir Leh askeri heyetinin Roma- lü şeklini aldığı kaydedilmektedir. Me
yı ziyaret edeceği hakkında şöyle bir ya- sclfı, Lehistan, Fransaya ve Jngiltereyo 

zı neşretmektedir: karşı açıktan açığa hnreket etmeğc kork-

cRomadaki ecnebi mahafilin teyit et- f tuğ~n~an •. J~alyanın Habeşistanı znptet· 
tiğine göre, mevcut Leh ordusunun iki mesını cgızlı olarak> tanımıştı. Roma 

generalinin riyaseti altında büyük bir Leh matbuatının bildirdiğine göre, Lehistnl\ 
askeri heyeti birkaç gün sonra ltnlyayı Franko chükümetini> de ayni suretle ta• 

z.iyaret edecektir. Bu ziyaretin resmiyet 
ciheti Romn meydanlarından birine Pil· 

sudeskinin bir heykelini rekzetmek teşkil 
ediyorsa dn, hakiki mahiyeti tamnmiy
le bnşkn olduğuna şüphe edilmemelidir. 

Ecnebi gazeteciler mahafilinde, Var
şovayı üç taraflı cAnti komüni3t> anlaı

ması esasları üzerinde hafi surette iş bir
liğine cclbetmekle alakadar hafi Leh
ltalyan ''e Leh - Alman gÖTÜ§meleri ya

pılacağı hakkında iddetli uyialar de
veran etmektedir. Yukarıda bahsi geçen 
rıınhafilde; Lehistanın istilacılarla b u gi
bi chafi> işbirliği, Lt"h d iplomasisinin 
cok hoslnndı2ı '\'C son yıllarda orntik su-

Nmıştır. işte bu sebepten, Varşovanın 
şimdi cyine ayni harici siyaset yolunu> 

gütmek suretiyle Roma ve Bcrlin ile 
anlaşacağı varid ihtimal olduğu snnıl· 

maktadır. 

Bulgaristan Paris 
sergisine iştirak 

etmiyor 
Sofya, 27 (Hususi) - Bulgaristanın 

yabancı fuar ve sergilerine iştirak c~ 

miyeti 1938 Pnris sergisine Bulgarista
nın jştirok ctmo-mcsinc kurar verm\stir• 


