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• . ~ Yeni H,a~ay rejiminin birinci 
saf hası Hatay Türklerinin yük
sek azim ve enerjisi ile başlamış
tır. Başka türlü olamazdı. Ve 
bundan sonrada olamaz. 

.................................................................... 
ANKARA, 1 (Hususi) - Yeni Hatay rejiminin 

mer'iyete girmesi münasebetiyle Halaydan ve Türki-

yenin her tarafından Atatürke sayısız minnet, §Ülaan 
telgrafları gelmektedir. 

BOYOK ŞEF bu husustaki ihtısaalannm Ulus tara
fından nakledilmesine müsaade buyunnutlardır. 

Milletler Cemiyetinin kararına ı;öre 29 ıon te§rİn 

~~~~~in~~~_i:~:Jllll!ll~~lllllllilililillll!llllll edilecekti. 
ATATORK bu mevzuda : 
- Evet bu olmuştur, buyurmuşlardır .• 

- SONU OÇONCO SAHiFEDE -

Türkiye 
Hakları ve şerefi le 
oynanmasına 

müsaade edemez 
-<r--

y eni Hatay rejiminin mer'iye.te 
teçtiği bir günde beklenmiyen bir 
Vaziyetle karşılaştık. Milletler cemi
Yetinin yüksek idaresi altında imza
lanan vesikalarin Hataydaki F ran
aız delegesi Roje Caro tarafından 
inkanna muadil sayılacak mahiyette 
tecavüzlere şahit olduk. Yeni rejimi, 
amaçlanan gayeye uygun bir §e· 
kilde tatbik vazifesiyle mükellef o
lan bu adam Suriyeden getirilen fe
aad unsurlarının başına geçerek te
cavüzleri bizzat idare etti. Bütün bu 
çılgınlıklor, bütün bu caniyane sui
kastlar kendisıyle emek birliğine 
ltıymet verdiğimiz F ransanın ağır 
lllesuliyetini meydana koymıyor 
mu} 

Notamızın son şekli ..• 
........................................................ 

Halayda Fransız delegesi köy köy 
dolaşarak tahrikat 

Ankara, 1 (Hususi) - Ivra Vekilleri 
heyeti dünkü toplantısında Hatay hak
kında Fransaya verilmesi kararlaştırı
lan nota etrafında müzakerelerde bu
lunmuş, hariciye vekili T.R. Arasın iza
hatını dinlemiştir. Nota ~ip bir ihti
male göre bugün son şeklini alacaktır. 

ROJENIN DOLAPLARI 
Ankara, 1 (Hususi) - Hatayoa Fran

sız delegesi Rojenin dolaplar çevirdiği 
gelen haberlerden anlı:ışılıyor. Köy köy 
dola§an d<'lege bilhassa hıristiyanları 
Tiirklere karvı cephe almağa teşvik et
mi§tir. Rojc beyanatında Fransız hi
mayesinin Hatayda devam edeceğini 

söylemiştir. Hatayda yeni rejim.in ilanı 

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

Roje Garo 
---··---

Hıristiyanları 
Türklere karşı 
cephe almağa 
teşvik ediyor 

•••••••••••••••••• 
Ünlversltelller Hatay-
dakl tazylklerl pro
testo ettller 

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

yapıyor 
gUnil Halk bütiln tazyik ve tehditlere 
rağmen konsoloshruıemlz &ıUnde teza. 
hilratta bulunmU§tur. Koneolo.un oto
mobili Hatayın Tilrk hallo tarafından 
sarılmış, otomobilde bulunan TUrit 
bayrağı h.Mretle kucaklanarak göz yq
larly Je öpUlmU:tür. 

üNIVERSITEDE 

Istanbul, 1 (Husus!) - üniversite 
talebesi Hataydaki tazyllderi protesto 
için buglin üniversiteden 1st1kW maı'§l
ru söyliyerek çr~lardır. Talebeler 
bUytik bir mHing yapmak teşobbUsUn
de bulurunuşlarsa da bu teşebbU., yann 
öğleden sonraya bırakılmıştır. 

s(I)(,~' 
:cemil Mürdem bey Pariste 
ı Paris, 1 ( ö.R) - Hariciye müstqan B. 1 

Françoia de Teuan dün öğleden sonra Suri-
1 ye baıvekili Cemi! Mürdem beyle mü

zakerelerine devam eylemiftir. 

YENi ASIR Matlı.e•..ta blıt.lm!ftw. 

c 

Londradan bir manzara 

lngiliz payitahtında 

Bir Türk · enformasyon 
bürosu açılmıştır 

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

Türk - lngiliz 
• 

Birliğinin açtığı bu 
büro iki memleket 
arasında münase
betleri genişletme
ğe çalışacaktır 

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

Londra, r.ıaruf hnz.ı İngiliz devlet 
adam1annın ve ıahıiyetlerinin de hima· 
yesiylc, Türkiye ile Jngihcre arasında 

kültür, ticaret ve eeyahat münasebetle
rini arttırmak üzere bir birlik meydana 
ectirilmlıtir. Türkiye cümhuriycti 
müttehit lngiltcre kraliyeti arasındakJ 
dostane münasebetlerin eon zamanlarda 
rastlanan mesut neticelerinden biri olan 
bu birlik, Osmanlı bankası meclisi ida
resine dahil hıw phıiyctlerin de ittira
k.iyJe merkezi Londrada olmak üzere bit 
- SONU DöRDONCO SAHiFEDE -

Evlenme artıyor 
67 yaşında bir kadın 35 

lik bir gençle evlendi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1931 de 
---o-

Evlenenlerin sayısı 
1936 senesinden 
200 fazla olacağı 
tahmin ediliyor 

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

Afrodisya& harabelerinde çıkanlan 
esnlerden biri 



-------- --- ·- - --

Tedavülden kalkan paralar 
Sıhhatli yaşamakta 
bağırsakların rolü 

Bu paraları geçirmeğe teşeboüs eden-
i 

ler veya kabul eden cezalandırılacak 
-2 -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Peklitin teolit et-
titi bir cok rahat-... . . 
sızlrkların nasıl. 

S::e=~ ::::::ui) m~meZ7.".r.'/.ZZr'/2Z.r~g~./."Jl'UY.:u· .Y/./.n..iY./. 

büyük bir seyyahtı. Bir gün dostlarından 
hazılariyle seyahatin en güzel şeklinden 
bahsediyorlardı. 

l~lerinden bi~iai ~ . f 
- Ben, dedı . Kafıleyle seyahate ba

yılmm .. 

F ransi itira:r. etti: 

- Nasıl, kafıleyle 
diiim şey ... 

Diğer bir dostu: 

mi ! .. Hı; sevme· 

- l layır, dedi, en iyisi samimi dost· 

]arla yapılan seyahatlerdir. 

Bu defa Kruvasi ıu cevabı verdi: 

- l-.ski dostlar gücenirler .. 

- Ya, •e,·gili bir kadınla seyahate 
ne der ini:r. ~ -

flergüri bir karikatür 

ı,izim muavin müdür oldu. 

1' 

BlR KINA YAKMA TORKOSO 

Ce~in kınan al olsun 
Bunda ~irliiin bal olsun 

Dağdan keserler fındıiı 
Hani bu kız:tn sandığı 

Daidan keserler me,eyi 
Hani bu ~elinin dö~eği 

lJ 

Gelinim kınan al olsun 
Bund~ dirliğin bal olsun 

Dağdan keserler gÜıceni 
Hani bu gelinin yorganı 

Gelinim kınan al olsun 
Bunda dirliğin bal olsun 

' BiR NEI llR DENiZE BACLANIYOR 
11 

- Bu da doğru deci! .. insan ya~· Yerine hangi budala geçti? 
yahat ed('r, yahut tıı se\er. lltiııi birden j Ben... Almanyada gelecek sen~ Rür nehrini 
yapdmaL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~o~~dan do~~ya Bahık den~İne ba~-

- O halde çaresi?.. BiRANIN TARH-il BiR F!KtR lıyacak ve Hanakanal ismini alacak olan 
büyük bir kanal yapılmaktadır. 

- Yalnız yola çıkmak 1 ••• Bir ata sö

zünde: cYola çıkmak biraz ölmektir .. > 

deniyor. Öldü~-.\imüz giin yola yalnız 

•ılcmıyacnk mıyız? .. 

BiR MANi 

Sarı gülüm yerinde 

Senin insaf nerende~ 

Suç bende değil yavrum 

S.na cönül verende •• 

Bahilliler hira İçerlermiş.. ( Babilon) 
şehri civatında yapılan son ara~tırmaiar· 
da uulunnn kilden mamul bir kabın Üze
rinde biranın nwııl yapıldığı yazılıdır. 

Fnkat o zamanlar, şimdiki gibi ömür 
otu kullanılmayor, biralar ardıçla veya 
çiçekleri tnünebbih bir hassaya malik giİ· 
ı:el kokulu otlarla yapılıyorı'n~ .. 

BiR ATA SöZO 

Çürük. taltta rnlk tutmaz. 

Bir kadın : fı§ıkı melelc, kocası şeytAn, 
oğlu ana, damadı da kaynana ı;:özüyle 
bakar. Fakat gariptir lci böyle ayrı ayrı 
nazarlarla baktıklan halde' gördükleri 
hakikat yalnız bir şeydir: Kadınlık!.. 

BiR ELDiVEN 

Hint mihracelerindcn Bahadırın eli 
tamam 12 bin lira deierinde taşlarla, 

iııcilcrle süslü; eldiV'en içinde aaldı İmİJ. 

Eldiveni yalnız. dua ~derken çakarırmlf .• 

Kanalın Bre.men ile Hamburg aruın. 
daki ille kısmı 140 milyon marka çılı:a
calctır. 

BiR BiLMECE 

Oatü gön puan 
içi un pazarı 

Daha içi odun pazan 

(C~1,.ahı : Yarın) 

Dünl:ü bilmecemizin 1'alli: Pamuk 

Birinci bölge İtpekteri Bilalın ba.tkan· 
lığı altında toplanan merkez ba~öiret· 
menleri <Öğretmen ve bqöiretmen> 
mesai birlilderinin çal11ma tanlan üze• 
rinde durarak programlarının ana hat· 
larını belirtmiıler ve haftanın çarpmba 
ııünlerini toplantı aünü kabul ederek fa· 
aliycte aeçmiılerdir. Bu feyizli faaliyet 

·Karacasu 
- .nAŞT ARAFI BtRtNCl SAHıFEDE
diayastan müzeye bazı parçalar ıetiril· 
miıtir. Bunlar arasında resmini ~örd~ü
nüz i'&yet nefis eserler vardır. 

Bu resim Afrodisyas hamamlarının 
konsol denilen köte ta larından birini 
göstcrmclctedir. 

Son defa hültümetin izniyle ayni yerde 
İtalyan arkeoloiu C. Yaltohi tarafından 
yapılan araştırmalarda miladdan sonra 
birinci asra ait çok mühim eserler bu· 

lumuştur. Bunlar sütun üzerinde duran 
Ye yübek kabartma heykelleri ihtiva 
eden firizler ve korni§lerdir. SeyL11 bir· 
kaç yüzü bulmal::tadır. 

Manisada yaıayan cmw> ve cıivet1 
ler tesbit edilmiıtir. Yaltmda ecen~ 
han• cSelçukiler devrmde Man.Ltu ~ 
manlılar devrinde Manisa t&lrihleıiyle biN 
likte bastınlacaktır. 

OKUMA ODAI.ARl 

Ev bu ay içinde lcitaplarından c 1 OOtı 
tanesini ciltle.miı yeniden 18 kitap sa
tın almış Akıam, Tan, ' Yeni Asır saıeA 
teleriıic abone olmuıtur. Horoz köy, Mıt .. 
radiye, :Karaoğlanlı, Saruhanlı köyledıi .. 

de l)irer cOkuma odası>' at;ılmııtır. 

lNKILAP SERGiSi 

Evimiz halka daimi olaralc açık ıfo .. 
lunduru1ma\i.: Üzere 'inlcılabimızı'n verimli 
sc;yrini gösterir %lr \.ergi' ıiçm1etır.' Bur~ . . 
da 14 yıl içinde bapnlan varlıklar rr 

6İm, grafik: halinde 'belirtilmekte ve ç~ 
bir görücü bulmaktadır: 

' Aile bilgisi, teaim, yazı deralerine barı 
!anılmak üzere hazırlı~a girifilmiıtir. Ce-1 
za evinde de i~i de.rsane açılac.a)dır. 

Köy muht&J"ları. köy parti idare he" 
yetleri Te köy lı:itip]erinin idare mali' 
matlannı. yurda, 'Uluaa ve inkılaba •İl 
bilıilerini arttırmak ma1teadiyle açdmlf 
bulunan kura faaliyetine devam etmek' 
tcdir. l 70 köy dört bö~eye ayn)rolf 
ve her oölıenin ayda dört ııüp dere clr' 
mesi temin edilmiştir. F.vin hummalı Y• 

mütevazi f aaliycti hepimizi sevindirmek• 
tedi~ / 

hafriyatı 
hcddin Kantar acçilmi~ ise de hastalaıÜP. 
gidemediiindcn yerine Beraama mii%
direktörü Oman Bayattekin tayin edil' 
miştir. 

Bu yıl çıkan yukarıda bah.eutibniı 
bu yeni eserlerin, f.ae kültür bölıeleıiıd 
ainuindc toplıyan Jzmir Devlet M~e<' 
sine taıınma<ıı kararlaıtırılmıştır. 

Bu· nadir ve kıymetli eserlerin nakfi' 
ne baflanmak Üzeredir. Nakliyat, ı:ııoit 
müusi direktörü B. Salaheddin Kanlll· 
rın nezareti altında Bergama müzeıi di• 
rektörü Osman Bayattelcinin yardırnitl• 
yapılacaktır. Bu nakliyat için bakanlık~~ 

Anado!unun yerli ıanatk!rları tarafın· 
dan yapılan bu nadir, nefis kabartma
lar mahalli zevkini aksettirmektedir. 

Afrodisyas hafriyat komiserliğine ve
kilctçe müzelerimiz direktörü B. Seli· 

ayrıca tahıieat ıönderilmiotir. . 
Havalarm mü.aadesini mebni müze dı' 

rektörü Saliheddin Kantarın nakliyP 
baflamak üzere mlize tamir i1Yarı ..ı.• 
san Odacıoğlu ile birlikte yann öbür ı'i", 
J.ıardcet edeceği J.ıaber alınmı~trr. 

. şekerlerinizi -Bayram 

Ankarapalas 
Pastahanesinden alınız 

lıtanbul Rovayyal tekerleme fa_brik_!lının çikulit fond.ıt· 
ları, lokumları ve h~r nevi tekerleri fantezi kutular içinde An· 
karapalaı .Putahaneainden tedarik ediniz. 

,ı ........ ~ ... ı .............. ~.s·.4 .. ıiılıliii.iiiıiıilll.,,. 
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BiZANS SARAYINi'N'"IÇ""'yuzu"'""""'"'" 
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v·asil!. Seni bu gece evlendireceğim!. 
Ama evli imişsin •• Bir karın rJarmış, ehemmiyeti yok. Karını boşar 

benim göstereceğim kadını alırsın ve bu kadın sana 
zerJCe olarak oereceğim kadın burada içimizdedir 

lnıpantor Oçünc:ü Mi..,a hir bpa ta
'-P d.ı.a ,._arladıktaa _., 

- Vuil.. dedi. Seııııl ........ tepôfat 
llozırı yapbm. Ve ..,.. tep-ifet - ol
"'-ldığm babı den llltılı: dUna burada 
'-rayda blacaknı.. 8- De d-dı: 

olduf- iMiiyor - ? 
~ ba ... " IWLl karp

&ında Vaail de, üç kacLa da ınenılda ne
ticeyi beldiyorlardL 

- Biraz evel filMof gibi diifiilldüğil
"'6 ııCl,leıııiftiall. Şimdi harada ........ is
kt edeeeğim.. Beni dinleyin.. Hep din
ltn... Çünkü hep ı-ada EeYlt yoldap
hıt. V uiliıa sarayda gece gündüz kalma

KahUI ebeler, imlı:iınım:dL. benim dedip, benim ıötterdiğim ka
Oltada büküm aüren bu endİfe ye lw- dım alacalam dert- bu arzuma karp 

kançbğa kartı ıiipheli havayt dağıtmalı: mı edeceluiıı? 
iater cibi Vasil M;ze batlad.: Bu kat'i töz kart11ında Vasi için tutu-

- Hapnetmeap.. dedi H•ldamd•ki ı· Ia: ...'... iki yol \'ardL 
büyiik teveccühlerinizin daimi minnette- Biri peki, demek ve kartsın1 bopyıp 
nyun. Yalnız zannederıem afak bir ook- imparatorun göstereceği kadınla evleoı
tayı .. brlamadınız. Ben bekir dejilim.. mele.. Halli bu kadın istene kız kardC§i 
EYli,-im.. T eosya olsUD.. 

Oçiincü Mifel, ilk defa olarak Vasile Diğeri ise kabul etmemek .• 
karp hiddet ıöstenli. Fakat bu hiddetle Bu tekilde ise imparatonm gözünden 
ayno zamanda blr ~ ta nrdL diqmek .. Sarayın semtine bir daha uğ

- Hele , .... bak. .. diye bağmlLHem ramamak ve bütün laiilyalanna, rüyalan
bana minnettar olduğunu tÖ,.liyor, bem oa •eda etmek fuungelecek. 
de evliJim, diyor. Vasi!, iıte bu tereddütlü halinde, tan-

Evli olmakla ne çıkar, benim ıözümü ki imdat ist ... ıibi Teotyanın yüzüne 
kanrun muhabbetine fed .. mı edeceksin. baktL 
Ben tana karım bop.yacaksuı ve burada 1 -BITMEDI -

" d-..lc, - barada ,.,nepneoi de
llıtlıtir. Binaeııal.,,.h aarayda yerfetnıeıi 
~ oaa burada blr bdm bulmak, içi-
1'1itde bal-.. Uç kadından birini"Vasile -

~ ...... ~=::!ir.:omb.cibi Romanya göçmenleri 

Alman 
-

Piyasalarında mah
sullerimizin vaziyeti 

Bertin Türk ticaret odumtn .an rapo
runa göre Türkiye i.te muamelelere de .. 
vam 'olunmuıtur. Fakat ya.puan itler be· 
nüz büyük miktarlara balii olmamak~
dır. Fındık fiatlerinin ÇÜ:ardmaso üzerine 
yeni baz< mukaveleler yapı\mııtır. llgm 
kontrol dairea~ diğer ban fiatlere fmdik 
ve üzümde olduğu gibi, yüzde 1 Z kadar 
bir n.m yapma1ı düşünmd<tedir. 

Rapor haftasa içinde lturu üzüm üzerin
den işler olmuşsa da mikta.rlan pek faz
la bulunmanuıtır. Kontrol dairesi l.mir 
üzijnleri için yüz kilo ba.,na cif Ham
burg qağıdalci fıatler üı:erinden müsaa
de vermek istediğini bildirmiıtir. 

Bu hafadan itibaren tatbik edilmek 
üzere yüzde 12 niabetinde yükseltilmit 
olan bu fiatleri bir hafta önceki fiatlerle 
katfılıklı olarak gösteriyoruz: 

Fiat 100 kilo batma Türk 
lirası cif Hamburg 

19 37 lzmir lkinciteırinin lkineitqrinin 
üzümleri 25 inden itibaren 25 İne kadar 

N. 7 2 l.2S 19.00 
> 8 22.ZS 20.00 
> 9 23.00 21.00 
> 1 o 25. 75 24.00 
• 1 t 26.00 25.SO 
incir üzerinden de i'}lere devam edil-

miştir. Fiatlerde hemen hiçbir değ;tilclik 
olmamışttr. ------

lıoı.ıeumedik t...ın lwaldı. Hiç biri bö,le 

~~i~;?:-_::: 1800 kişilik kafile Mar- A 

~~~d:::::d:::: mara Ereğlisine çıkarıldı E~~~;1!!d~rç'!!1!1ca. 

Meğer 
Sepetlerin birer 

L• • •----• L--•- __ , ed" T k" d • dınlannm bu ış· 1 biT maksa.Ua yaptılda-..; ile e...lenclirmdı: •• .....---or _... T d<irdağ. 1 (HU5usi) -Köstenccuen Bu oebeple iki ocn ır e ır ag ve 
ileri ft ı.imi -• ediylll'CIL ltnparato- bin ockiz yiiz göçmen Tekirdağ vilaye- Lülchurgazda devlet çiftliğinde ıslah ve ruu bir hilıd;..e meydana çıla:ınnıştır. 
_ ..... km brdeti Telola kendi için limitleoı- tinin Marmara Ereğlısi iskelesine çü:a- <kneme Utullerine göre yapılan pamuk Kemer ubıtası, böyle eli sepetll dört 
d• le ı · \ · kadından mürekkep bir hı.rsız grubunu '· Fakat bu ümitten ~ YUgeçti. rılmqlardır. denemeleri muvalfa ıyel e netıce enmış-

V' asilin e..ıı olma• mesele değildi, o- Bu muhacirler tamamiyle Trakya nun-

1 

tır. suçüstü yalcalamış, cUrmü meşhut malı-
"'- İçin. lmparatonm bir emri De ha ey- talca!IU\a iticin olunacaklardır. Bu yd ge- y ATILI OKULLARDA keınıesine yollamıştır. 
lUllc bozulabilirdi. Fakat salt.Ad ıılilile- len ye gelecek olan muhacirler yelcünu Mustafa kıu Yaşar, Melek, Elif, Du-
a· _,_ • • ( K • du adındaki bu dört kadın Kemer pam-ın.._ olan bir lanı, ı.ah•n• bir -a • on yedi bini bulacaktır. Edirne, 1 Hususi) - araagaç ya-
•otcır laemfiretinin matlab Bizan- Celecek ocne de göçmen nalcliyatına tılı okulda açtldığtnı bildirdiğim cAşıcı- rında dolaş<rlarkeo, kalabalıktan ve pa-
ta..:u d L'-' il __.__ Zlll'Cmm gafletinden i.stifade ederek •uu Ye asil ailelerin ea oxn e enca- devam edılecelctır. lılc, fidancılık. kursunda derslere devam 
llıeal tarttı. 8- U.... Yl'l"i• her izdi- PAMUK ZERıYA Tl edilecektir. Kursa 40 talebe devam edi- Hayimin sergisinden iki top basma. Yu-
"• L.!I'-- •-L • d. ş. L'd bu selin sergisinden bir kaz.ık aşırmışlar 

ct ...._ wadio - L .., e ı yor. Edirne, Tekirdağ. Çanakkale ve 
tilı 1-' • '--' L" '----• ( H ) T le d ve Tepecik istikamet.inde yakalaomışlar-et...., ÇO:C ;.,, .., • ......--or: Kırlclareli, 1 ususi - ra ya a Kırklareli vilayetlerinden onar kişi olmak 

- VaaiU ı....da bal- ÜÇ kadaı-,yapılan iki yıllık pamuk denemelerine üzere 40 talebe kabul olunmuştur. dır. 
el.., biri Be evlendirmek ta-... göre alınan netıce Tekirdağ ve bilhassa T I b 

1 
k . d t Asıl tuhaf olan şey karakola getirilen 

""--' k..d' , .ı, .,. _ _.,_,__,,"-Irat-- d k d a e e er ursta aynı zaman a av• çingene kadınların çaldıldan iki top .........., _ _ ...,......... ~ devlet çiftliği bölgesin e ço sevin irici I k .. ..
1 

·1c d l . d ·· kt 
detioı ...,_ ,.......__ 1.&-d.o.: b" d d şancı ı , sutçu u ersen e gorme e- basmayt sepetten çıkaranlk, kanıkolda 

•- __,,, ~..........- ır durum a ır. d 1 U • •• f · f K' 
""- _ • .,.7 B b I T le d .k. ed" ir er. mumı mu ettıı genera azım bir karyolanın altına gizlice bı.,.lan•• ~ u ae ep e ca yamız a ' ı aen ıc ~ 
l:f.tL-'-' r..::....:: u: • .1 r"'----'-a•a ı ... _ . . . • . ı Dirile kursu gezerek derslerde bulunmut· olmalarıdır. 

..,... -,-- , • ...,... c.wann , .._ yapılan pamuk denemelerının verdıgı se- I d T I b 
1 

k k lb" 
" •- .ı __ L-:ıı:. old "--· b • d bil" . . , le . . le ar tr. a e e ere ye nasa e tSe yap- Bir müddet basmalar ar.anmu:o-ı, niha.-1\e ...,...,.. ....,.lı Gguuu epst e I• vınçlı nelıce memle ebn en ıyi pa.mu I • d" .

1 
• • ----.. 

)....ı •. '1. b' 'I - 1 A d N ·ıı · b""I el . tın mı' ve gıy m mıştır. vet karyolanın altından çılcarıt... .... da -....-o o geıı o an y ın ve azı. ı o g crı ., -·~ 

., Etkarina belki fevkalide gÜzel değildi. derecelerine yakın bulunuşu pamuk zi- Edirne, 1 (Hususi) - Yeni teşkil ıkıazak buluıunamıştıT. H~ki.m suçlulara 
"~İmparatorun. na1ı .... o kadar nüfuz raatine ntüsait olmast itibariyle şayanı olunan Trakya umuml müfettişliği mın- sordu : 
..._,,_ .. '-' Ar L--•- 1--'--•-.ı. "- ·· k d taka istatistik bürosu tarafmda.n bölge - Basmaları ne yapacaktınız ? L:_'"t<~ ın... .,... ........, ...,.........., e .. - ıu rao ır . 
-....... zem 1aar1ç tutulacak oluna. ii- Yapılan deneme ve müşahedeler bun- istati•tik yıllığı hazırlanmıı ve pek ya- - Geldi, çattı bayram .. Fa:1drlı:, en-
ç;;,,,,ii Mqelin ondan a:rn\mut hemen farın diğer pamuk bölgeleriyle mukaye- kınd~ bastırılması kararlaştmlmıştır. hıricik yapaca.ktdc .. 

~ .... ett imkinstzdı. ocleri T ra.kyanın birçok yerlerinde pa-/ Bu i1'ere ait umumi müdürlük ile te- - Bu işi yaparken kucağınıııdaki ÇO· 

, Şu b.tde İmparator, burada bul_,. muk ziraatinin iktııadı ve hatta diğer I mua gelmiş olan Trakya istatistik bü- cukları nereye bırakırsınız! 
~1 ~ınclan kendi ıözdeai Ye metreıi bazı ziraat nebatlarıno. göre daha fay- rosu şe fi Rauf Okay dün T rakyaya av- - Evimizde adıı.ınlartmız var .. 
............,yı da verecek değildi. dalı olaca~ını gösıermiştir. /det etmiştir. _ - Bütün pazarları dolll!Jır nusınız t 

S-AYFK:5 

Edenin beyanatı 
F rankocular lngi)iz 
esirlerini tamamen 

serbest bıraktı 
Londra, 1 ( ö .R) - Avam kamarut bugünkü toplantuında bilhaoaa ı .. 

panya ve Japon meoeleleriyle meHUI olmuttur. Bir mebua tarafından....,.. 
lan bir ouale cevaben I.arieiye nazırı B. Eden general F ranlco ·elinde buluna.; 
bütücı lngiliz milliyetinde eıiTlerin şimdi serbest bırakılmıı olduklannı ally• 
lemiftir. 

Diğer taraftan Ş..ngha1da imtiyazlı mıntakada bir Japon kontrolünün t1> 
sisi tuaTVUrunu ifade eden Japon baı•elcilinin beyanatı hakkında liberal mo
buolardan biri tarafından M>rulan bir euale ee•ap olarak ta 8. Eden demiıtir ldı 

c - Bu beyanattan acele ol.arak Çl!tanlabilecelt her hangi bir neticeyi 
ileri ııünne&:.ten 1Bkınmakla beraber lnglliz bUlı:ümeti beynelmilel imtiyaz[, mın• 
takada menfaatleri olan hiçbir de..lete bıı mıntakanın idaresi hakk<nda bir 
taraflı olarak tedbirler almak hakkını lalU,)'&mtt.> 

Yugoslavlar 
Dün milli bayramlarını 

neşeyle yaşadılar 
Müteveffa kral Aleksandrın yarat .. 

tığı millet bugün mes'uttur 
Belgrad, 1 (Hu....t) - Yugoalu milli b.,-ranu bugün Yugoolay ülk&< 

sinin ber yerinde büyük merasimle ppdmcı ye halk tenlikleri içüı.de ıreçtnİf. 
tir. Resmi kabule bütün de•-letle< elçi Ye oefirleri ifti<ak etmitlerdir. 

YF.N ASIR - Y ugoalu1ada milli Y ugoolu hükümetinin kunılUfU, 1C)18 
ocneai 1 llkkinun tarihine rutlar. O uman bılümum halk miim.euilleri V\ 

ta,.lavlar preruı ve bdihare kral olan müte\'effa Alekaandra bir ann. ile bat< 
TUrarak milletin baŞ<na geçmesini istemişler ve önünde tadakat yemini el>o 
mişlerdi. 

Umumi harpten ,.orgun Ye ncteli çıkan milletler araamda bulunan kar• 
dCI Yugoslavlar miltı benlilclerini korumak için her halde müttehit ve dabllt 
emniyet içinde yapmalc me.-künde idiler. Nitekim kıta bir zaman içinde bu· 
.;;;_ temin ederek, bugiinkü mea' ut Yugoslav milletini yantmqlardor. Şüphe 
edilemez lci ıimdiki Yugoslav hültümetinin reisi, müteYeffa kralın çizdifl J'ol
dan yürümekle milletinin itimadını luıızanmışbr. 

Barselon hükiimetinin cevabi 
notası Londraya geldi 

Londra. 1 (ö.R) - l•panyadan ecnebi gönüllülerin geri alınmuc halı: • 
kmda kantmazlık komitete narruna lngı.liz hükümeti tarafında" g6aderilmJa 

olan notaya Baraelon hülı:ümetinin Yerdiği cevabın tam metni bugün L...... 
draya gelmiştir. Zanneclildiğine göre bu cevap yapılan telclifi prensip itlba• 
riy\e kabul mahiyetinde olmaktı. beraber bazı ihtiyat lı:ayı.tlannı ileri .Urmelt• 

te ve bazı noktalar halı:lcında da izahat İltemel<tedir. ltpanye>I cümlıuriyet 
lı.i.ikümeti karıtmazltlc aiyasetini gÜçlettirmelt isternedi&i için ileri oürültın fift,. 

ri kabul etmekle beraber General F rankoya muhariplik bukıılr.unun tarun. 
masına delalet edebilecek hiçbir karan kabul edemiyeceğini bildirmektedir, 

Belçikadakatolik bloku 
Cert,e kala kala bir Teos,.a kalmıfb. ---~-::...;.;.:.:._;;;:.:;.:. ___ _.=~:.:..::.:..:~-------...-;;;;;;;;;;;;;;;...... - Biz zaten pazarcoyız .. 

V'aoit;., cenç Ye gÜrbüz oriicudıaıu .... Evle m e artıyor Hakim, dört suçlunun <iı t.evidfine Brükocl, 1 (ö,R) - Katolik bloku idare komiteai kabineye ittirak edoq 
dıııııı. ilıtirut içinde biilya edinen Etı.a- n ı:\ürhaniye ve lıtanbuldan suçlulara ait b"' kate>lik nazını• huturiyle içtima etmiıtir. Partinin kabineyi teııl<ile m .. 

ıı... doğum tarihle<inin telgrafla öğrenilmeal- mur muhtelif ıahııiyetlerle müzakerelerde takip ettiği hareket hattını iulıi 

kabineye itimat verdi 

Ye Telda.. Kukanç nazarlarla Teoo- - BAŞTARAFI BıRINCI SAHiFEDE - ama kadın ve erkek arasında yapılan k d 

" 1HUtblar~ İzmir evlenme dairesinde, son hafta~ nikih muamelesidir: Her ikisi de ima evvele talik etti. 
>,,_ L. • 1 ne karar verere uruşmayı üç k&nunu- eden bir rapordan sonra komite bıt müzakerelerde partinin birliğini temin 

O ·· f "k'L ·· ·· b" b·ıı _ eden liderleri takdir etmit n kabine beyannamesi hakkında memn11n:...,._ • Ç1tncü Mifelin V atite zevce diye içle- lar içinde iki enteresan evlenme hadise- olan bu çi t. m an gunu ır otom o • e ·-ı 
liııd 1 1 . 1 d ' B , r· B k tini bildirmiılir. Bu be1anname lı:atolik partisinin birçolı: tal-lerİfti ta•-•-d en seçtiği -a1a bu ,.eni ırelea b-,ai olmuştur. Bunlardan biri 1286 doğum- nikah dairesine ge mış er ır. ir üçüncü .10ze,-ın ey er ..,.. --
ıtıd.., bafka kim olabilirdi. lu (67) yaşında bir kadınla 1318 do- şahu ikisini otomobilden indirmiş veni- evlendı' etmektedir. Btlh .... Belçikayı tetlı:il aden iki cemaatın lı:ültiirııl inkital.oa 
~ ~ ihtimali Teo.,.a da ..e Vasil de ğumlu (35) ya.,nda bir erkeğin evlen- k&h müdürünün odasına getirmiştir. geniı bir pay aynim ... hakkındaki fırka memnuniyeti mucip olmuttur. Kı.-

dii ... Ye kodru içinde titrediler. meleridır. Evlenen 67 yaşındaki kadın. Birbirinin çehresini görmeden, tanıma- Paris, 1 ( ö.R) - MCfhur oiyah( ar- mite diğer taraftan bütçe mÜyazeneıinin :ı:arureti üzerinde urar ebnİf ve bu 
d. il.; kard.., •• Ayru bnd ... olan i1ıi Irat-- varlıklı bir lcim>edir. Erkek ioe nisbeten dan evlenen bu çiftin şayanı dikkat bir tiat Jotefin Balcer B. Jan Lionla enen· sahada her ihtiyatott hareketten talc<nılmasını ıavııiye ettikten aonra kabine· '°" Ratıl kan koca olabilirlerdi. fakirdir. hususıyeti de birbirlerini derin bir a!A- mittir. cfoliet Bergeren direktörü tahlt deki beı katolik nazıra tam emniyetini bildirmittir. 

~-..:::~
1

·1iı-az8;j;;et~ı;el;e;r;k;a;b;ül;;ediıiil~mı~·y;e~cdı:i;lti;··::;ij;.;[);~·ğ;e;r.tf.a;y;a;n;ı;d;ı;kk~a~t~=;~~ir;;h;id~~İ>e de ilcio,~k~a:...;:il~e~s~e~v~m~e~l~er~id~- ~ir~. "':"' ..... ...,~...,,..,..,.,..,;o;l;a~ra~k;;,;;b~u~lu~n~m~-~uı~t~u~r.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!9 ......... --....-;;;;-.;;.;..;.,;;""'"""iiOöi.;;;;;;..,.""'iiOöiôiiiii--.O......;;;=o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,;;;;;;;;;;;;;;;;.._~.., 
~ bı.r uyusam .. Dıye dBüşünurken annesi: Biz geledltm kı"."·· k Tı· caret odası - Yavrum, der. enim üzerıme bir - Ken im ettim, en.dun buldum. 

ağırlık bastı, şurada biraz uyku kestu-e- anamdan, evimden a)'Tıldım. 
yim. Sen baş ucumdan ayrılma emı! Diye ağlıya ağlıya giderken uzaktan 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
içinde 

-3-

...... Yediler Şahı 
'4b J\lı evladım nerelere gittin. Bırıız olsun bir defacık daha görürüm dıye 
İild·a gelnıescydın ağlıya ağlıya kenduni dı4ünür. Fakat annesine de bır türlü 
ııı~••Yaı;dım demesi ile ktz hıç belli et- oraya gıdelim dıyernez. 

....._•n: Annesi de akıllandığ• içm bir daha kı-
t.;.lııd A.tıncciğiın bak ne güzel çiçekler ı zını yanmdan ayırmaz. Her ne kadar: 
~~ıl •nı. Bunların olduğu yeri görsen - Kızım ne oldun, nen var .. Neden 

tı ıt.,n .• Onun içın bir az geciktim. böyle sararıp soluyorsun .. 
er I<a 

~'"ltıtı. . · dıncağız kızını bulduğuna Derse de kızı : 
~~. Un, onu azarlaınaz, elinden tut.ar, - Hiçbır şey yok. 
~ · g~'lirler. Gelırler ama kızın içinden Cevabından başka cevap vermez. 
~"tu"nlundcn bir türlü rüyasmda gör- Nihayet yine bir gün, güzel bir havada 
lııı~0 ~edıler ;;ahının oğlunu hayali çık- kırlara çıkarlar. Döne dolaşa ilk gitt.ik-

" (. 1 < !eri yere ge irler. ~ıllez 
-...... .t\ ıçınn o(ur. 

~ UyJt h .. Bir kerre daha o yere gitsem 
uya :YalsanL. Hiç olmaz.;a rüyada az ayrılsam ve bu cicekli ormana ıı>dio 

Kız orasını t.anır. 

- Ah .. Nasıl etsem de annemden bir 

Kız da hafif biT mum ışığı görür. 
- Pe ki, der.. - Ne olursa olsun .. Elbet orada bir 
Annesi uyuduktan soıua usulcacık ye- adem oğlu olmalı. ·~le de böyle de dağ 

rinden kalkar: başında kaldtm. Bu kadar zahmet çek· 
- Annem uyanıncaya kadar ben de meden ise bir an evvel b~oma geleceği 

ormana bir gidip gelirim. Bu fınıall kaç göreyi.nı. Şu ıştğm olduğu yere gideyim. 
zamatıdır gözliyordum. Bır dalı:ı belki Der ve gördüğü mum ışığına doi!ru gi-
ele geçmez. der. Gittikçe mum ışığı uzaklaşır. 
Dıyerek yola çıkar.. Kız hem korkusı.mdan hem de içinin 
Çıkar ama .. Ormanm bulunduğu yeri yanı.klıi!ından yorulmaz .• boyuna gider. 

telaşından unutur ... Gider .. gıder .. gider. Nihayet ışığın yanına gelir .. 
Bır türlü orınaru bulamaz. Meğer yanlış Bır de ne görsün• .. 
yoldan gitmiş.. Bir "Dev anas< .. Bir fmnm kapağı ö--
Annesının yanından ayrıldıgına piş- nünde boyuna f<rma bitşey\er atıyor. 

man olur, geri doıunek ister. Kızın ödü kopar .. Fakat geri de git-
Bu sefer de geldiği yerleri şaşım·. Ak- rneğe imkan olmadığmdan hemen koşa-

şam da olduğundan: rak: 
- Eyvahlar olsun dağ başlarında ge - Ah nlneciğlın ... 

Pamuk · alım satımını 
nizam altına alıyor 

Fiat temevvüçleri önünde de tüccar
lar teahhütlerini yerine getirecek 
Şehrim.it ticaret odası, pamuk alım Önümüzdelcı hafta içinde oda mecbal. 

ve satunuu nizam atlına almış olmak nın tasvibine arzedılecelct<r. 
için bir nimmname hazırlamıığa başla- Mcsell bi.r ay aonra teııluıı. şa~ 
mışlır. Pamuk alım ve satımı yapan pamu.k üzerıne yapılan bi.r alivre mua
elemanlar arasında cari olacak k.aıdele- melesinde, bu müddet çlnde rastlanan 

ce vakti tek b~•ma kaldım,. 

Diyerek düşünmeğe başlar. 
Diye Dev ana;:;ına sartlıp 

den emmeğe başlar. 

ri ve usulleri daha P"'tik, iht!IM nıev- fiat temevviiçlerinden mütevellit ihti-
meınelerin- / zuu olıruyacak btr şekilde tesbiiıe nnluf Wın, ilk muameleyi ya ahtı ve ,.. 

olan bu teşebbüs en kısa bir zaman ıçin- tıcı ara..ında hal fCklı derp' edihnqtir, 
Diğer t.araflan annesi de uyanıp yant 

b~ında kızınt göremeyince: 
- Bak şu kahpenüı eU.iğı işe.. Y ıne 

aldı b~ını gitti dıye her t.ara!ı arar, bu
lamaz. Akşam da olduğu içın: 

- Ona olan oldu. Ben de burada gece 
yarw dağ başında kalaca\c değılim ya .• 

Di.verek evine döner. 

Dev anası: 
- Seni gidi llşefte seni der. Eger hm.> 

sarılıp mememdeki alltten enuneseydın. 
Eğer bana nineciğim demese idin seni 
şu fırına alıp yakardım. Nereden geli
yonıu.n.. Nereye gidıyoıoun.. Btı vakti, 
bu .iaat buralarda işın ne sewtL. 

-DEVAM EDECEK-

de kuvveden fille çıkarılacaktır. Şu suretle ki Mlıcı, fıat f rkına rağmen 
Arada sırada pamuk fiatleı:-inde rast- taahhüdünü yerine getınnek mevldln

lanması miunkiln olan füt temevvüç!~ de kalacak, bu sureUe ikinci ve üç!lncU 
rinde tevellüt edecek ihtilafların na- eller zarardan ibra odıleoelı:t.ir. 
aıl hal ve fasledıleceği, bu nizamname Talimatnamede, pamuk ınalı.Julun 
ile bir esasa bağlanacalctır. n.ı.sıl ve nerelerde hangı şartlar hın 

Umumi hükümleri ıhtıva edeoelı: olan da vızıte edıleceği hak.lı:ında ayrıca hır 
1 nimıruıameııiA es.alan lıaz,rıaı._tu-.. hW.iun de bulunacd<&ır. 
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Kadın korsanlar 
Kadın kocasına ihanet etmişti •• 

Atina 
Üniversitesinde 

Yunan başbakanının genç
liğ e bir hitabı 

H 

· ····························································: 
............ ~ CASUSLUK HARBINA AiT iFŞAAT E ........... . . . 

=· ·· · ················~············· ··························· 

ALTIN MiGFERLİ 
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Casus Kadın 
fXl'YTC/Li':r,L'LQ_:a~.çrrrz~ 

Marth Richard'ın Hatıraları 

.. • • • .. • • .. • • .. 

Gebe idi. Kucağında bir yaşında meşru ve karnında sekiz aylık 

Atina, 1 (M.H) - üniversiteye ka
bul edilen yeni talebe, Metaksasın hu
zurunda tahlif edilmişlerdir. B. Mc
t~ksas bu münasebetill iradettiği nu
tukta, şunları ~öylemi§tir : «Buraya yal
nız diploma almak için geliyorsanız, hiç 

gelmeyiniz.. - J 5 -

.. .. .. .. 

gayri meşru çocuğu ile Londradan uzaklaştı. Bir piç kız doğurdu Ben ilim ad<ımları yeti~tirmek L~iyo- GARROSUN SIRRI Lüsi, ifşaatını henüz bitirmi§ii ki, ]tap 
rum. Yalnız diploma lllmak sahtekar- Gözlerini sildi, sonra büyük bir elem- vuruldu. 

- Yazan: N. ERDAL -

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

~Eski F ah isen in~ . ' . 
~ Pic Kızı~ 
: ' : 
:on sekizinci . asır: . . 
~korsanlık tarihine~ 
~adınıyazdıran meş~ 
;hur kadın korsan~ 
k>lacaktı. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lıktır. Böyleleri cemiyet için de tehlike- JENEV JJl 
le b3Jla ~ôyle dedi : 

lidir. Her kes hakikati arar, fakat bu - Sız.e karşı çok fena hareket ettim, Grnç kız kapıya doğru koşarak : 
hususta kullandığı yol akıl yoludur... Mart! Sizden bazı şeyler sakladım. Hal- - Annemdir! 

0 Bununla beraber işte iman da lazımdır. buk.i bunlar, siz.i yakından alakadar edi- Diye bağırdı. Fakat bir hasta bak1 ıı. 
Hakikati aramak için, evvela varlığına k' ,_-yale uır 

yonhı. nın girdiğini görünce in ısarı ı:uı iman etmek lazımdır. Hakikatı hedef 
f d 1 - Beni mi alakadar edıyor, Lüsi, Ne- radı. w..,_.

1 ittihaz etmedikçe. yurdunuza ay a ı dir bunlar? Bu meçhul kadın, u
7
.un boylu ve - J 

ı olamazsmız. Hakiki insan ve haki-ki idc-
Genç kızın ~·anaklarını kıpkırnıız.ı bir çehreli bir esmerdi. 

011 al sahibi olınlk biteme>kle hayatta bir renk sardı. _ Jenevyev burada mı? Diye sor 
çok müşkülata katlanacaksınız. Yo'k- B 'l" k' Alm 1 do t ' L" · d il ka'- -1ete'iti: . . . . . - ı ıyorı:unuz ı an ar s unuzj usı e ona sua e mu ueJ 
sulluklar, perı.c:anlıklar, talısızlikler ı1c G .. k l b' h J .:rd·~ · s· k" · · ? 

~ aıTosun mu emme ır a e gew ıgı - ız. ımsınız. 
karşılaşacaksınız. Işte saadet budur.... pen·ane arasından mitralyöz ateşınin es- Meçhul kadın yavaş sesle: 
Bunu k.:ıvnvaml\'an hayatın ır.anasını ·~ k . ]] ,_.] l 

1 
111 J ı d-..:ı· - ·. . _. ~ rarını oı,'Tenme ıçın, e er.uıoen gt: en - ffiev. euı ·_,_;:ı:ı 

kavramamıştır. Sız gençlıgın atılganlıgı he . l d B ··- k 1 y ı D ek ili J""'"""ev sı:t..5l'~ . .. .. .. . .. 1 r şeyı yapıyor ar ı. unu ogrenme - a. em "•"' • ., il( 
ile ullmmuz.de sebat edecek ve yuks~k 'f . 1 M k . d ht t •_.: An h .... ·· .u.1--d' Maksiın sizi d 

vaz.ı esm a sım eru e e mışwr. nenı .::nuz ~~uın:: ı. 
insan o?arak kalacaksınız. Sizin arka-

1 
. 1 b ı_ 1, rd t.. k Jecek· 

·~ . . .. .. ' . . Agzımı açamıyacak kadar heyecanı e.ıuıyo u. A~anı te rar ge iiı 
mızdan goldıg.nız.ı gormek, hızım . ıçın id. S .1. G k b" "k-.... D"' k -'- d'" ld'm Fakat g .. .. . 1 ım. evgı ı arrosa arşı ır ruı -. ..,,. - un Clll\e un ge ı . . "' 
en buyük ~aadettır.> tertip f•dildiğini anlıyord~m. 7.c1.lcıniyordwn. B unun için de geceY1 

Bu tıJrihli Yunan basını, l\fetaksa.c;ın 1 L" . .ı_ tt" · d · k b · etı"nde kal~ 
• u~ (revam e ı: ra n geçırme mcc urıy ~ 

mü~evver gcnç~iğe. ~itabcn .. irad '. ettiği - Maksim evvela, Garrosu karlın ,,r Bu mınlakn tehlikelidir. Uzun ın.. 
81 nut'ltun ehenunıyetım tebarnz ettirerek, . 1 ·'d tm k . •-d· F k t b" 1 b ad k ı ~ h" te · tim yok. Y 

.. • • • • • • 1 vasıta~ıy e e.ı e e e ıs..., ı. a a u- ur a a maga ıç nıye itJ1ı 
bu ı:ozlerm matlup netıcen verecegını . ..k i1 b k d 1 h' b. h . t b h R h k t --leceğ ~ 

1 · yu · p ot u a ın ara ıç ır e cınmıye rın sa a uayomona are e c:;u 
temin etmektedir er. . . 

1 
F · · 1.. k~e 

at!e1medı. Krefel kuduruyordu. Bunun Benı orada mnreşa renşm JUZ cif 

Bir hava rekoru iizCTini? tayyare karargahındaki nöbet- Harley tarafın.dan tesis edilen hastane ' 
çileroen birisine, Garros sLc:teminin p1an- bekliyorlar. 1tll 

Paris, 1 (ö.R) - Merhalesiz olarak ] iI k bil h' b" M J 1 '--d · turdur.· arını · şa etmesine mu a · mü un ır eç nı ıw ın atcşm yanına o 
mesafe rek orunu kırmak Üzere dün sa· meblağ teklif etti. Fakat a<lam bu parayı :uıman kapı yeniden vuruldu. 
hah saat 9.35 le lstres hava meydanın- almakla beraber c~susları da haber ver- ı Lüsi: -
dan uçmuş olan Frans~z tayyar·c-~isi A_n· di.Bir akşam nnnemlc Maksimin hararet - Sen misin Zizin teyze? 11' 

dere Japy tc~ başına ıdarc etlıgı cAıg- 1 le konuştuklarını duydum. Maksim şöy- Diyerek, sefil kılıklı ihtiyar bir )<ad~ 
lon> tan:aresıylc bu Pabah !!a~t 11_-30: 1 fo söyliyordu. (Eğer onun sistemini keş- içeriye aldı. ,. ef 

da Cıbut ıye varmı:tır. _iııtres ılc. Cıbutı 1 !etmek jstiyorsak, onu bizim hatlarımıza - Beni oğlum gönderdi! Dünkii U' J 
hava mcydnnı. nrasında~ı 5 3000.kılomet· I inmege mecbur l'lmeliyiz! .. > Annem de de bir casus kıldın yakalLlllmlŞ ta Ol1 
relık meı;afe.> ı Japy boylecc hır uçuşta b rd' Eh' c h ld L- · · habc.r \ ""rJ'vor. 

şu cewı ı ve ı : ~ . .,.u a e Ut:nzının .. ., 
25 ~aat 5 7 dakikada $aaıte 204 kilomeı- 1. . t k 1 ı 1 Lu"sı· lıey""·anla L-g-ırdı·. 

ıçıne zunpara ozu oyma ıyız.:o -« m- -..~ U<I 

Jtte namuslu bir ailenin namuslu ço- ı nana yalnız izin vermekle kalmadı. Her ıında idi. tkisi de analarına benzediği 
caiu olan Rid böyle bir ilandan sonra ay gönderdiği parayı da artıracağını va· için aralnrında büyük bir fark yo~tu. E
cenç, tüzel fahişe ile tanlflL Onunla ev· 

1 
detti. sasen 1;., .... nana torununu bir yaımda bı

lmdi... Eski fahiıe, bu suretle kucağında meı- rakmıştı. Eyi beslenmiş olan üç ya~mdaki 
Bir aene sonra bir erlıek çocuktan ru ve kamında gayri meıru çocuğu ile Mariyi dört yaımda bildiği oğlan torunu 

re vn~ati süratle ka tetmiştir. l b k-.lın? 
kansı1- .. Belki tayyarecilik h::ıkkıooa hiç - Bir casus mu? Nası ir au · 

Kızılay gençlik bir maJ(ıma1ın11z yok. Eğer toz benzinin 
içine konurs.1 1 onu cam boruhr içinde 

derneği derhal görür .. > - «Fakat ~u halde ne 
Bugün saat 15 30 da Kızılay ccmiye- yapmnlı?~ -.Zımpara tozunu onun yağ 

ti merke7.inde Kızılay gençlik derneği 1 :rez.ervuarına koymalı!» 

Zizin teyze: 
- Uzun boylu, esmer bir kadın .. • di• 
Dedi ve parlak gözlerini ili Jeneve 

kerek ilave etti: 

dünyaya geldi. Rid, kendine bir halef Londradan uzaldaıtı. diye kar,ılamaması için ıebep yoktu. 
ydiftirdiğine memnun, oğlunu ebevey- Uzak "Vl1ayetlerden birine gitti ve bu- ı1, Mariyi oğlan kıyafetine solunalc-

• bine cötürdü. rada doğurdu. tan ibaretti. Londrı1ya döndüler. 
Rid'in annesi tonmunu çok sevdi. Dolan bir kızdı. Kaynana, oilan elbise~i geydirilmİf 
- Bmm yannnızda kal.sın. Ona hiz Adını Mari koydular. Mariyi görünce torunu diye bağnna bu-

daha İyi bakanz. Siz hn koca birbiri- 1ıte on sekizinci asrın korsancılıkla t.a-
tı. 

nizle ae'Yİfmeie 'bakınız .• Dedi. Ve öyle ribe adını mal eden meıbur kad~ korsa- _ Aman ne de güzel olmuf .• Oğlu-
oldu. nı Mari Rid bu eski Eahiıenin babasını mun, yavrumun biricik hatırası.. Artık 

Küçük Rid bÜyük baba vıe büyük an· kendi de bilmediği gayri meıru çocuğu l b • da , __ , B. 
00
• d t 

"d' o enım yanan K1USın. ar m e ona 

kongresi 1oplanacaktır. Azası yalnız Iz- Lüsinin s<izi.inü kec:tim. 
mirde on bine vıaran Kızılay gençlik - Bu miikalemeden Jakiyi haberdar 
<lerncği, diğer gençlik tqekküllerinin t'1tin.iz mi? 
hepsinin fevkinde bir varlıx göstermek- - Tabü! J nki, Garrosu tanıyor ve uzun 
te<lir. ı.amandanberi onu gizliden gizliye koru-

Heyeti umumiye, heyeti iıda.reyi ibra yordu. Dostunuza karşı tertip edilen bir 
t><lecek ve yeni heyet seçimi yapılacak- çok swk:ıstJeri, hep Jaki bertarcıf etti. 
tır. - An1ntın Lüsi! Devam edin. 

.......... , ....................................... . 

- Madama benziycn bir kadın .. 
Meçhul kadın sapsarı kesildi. 

Lüsi tecessüsle 11ordu: b~ 
- Bu kadının üzerinde bir şeyler 

lunmu mu? JY 

nesinin yanında balıılırken karı koca da ı ı. · b · ·• d 
. . ... .. Len bakayım .. Sana yıne er ay ıon er-•encti hatlarına eğlenceden eiJenceye Maranın dogumundan on bet gun son- d·~· .

11 
1 

•- rak - '-"ti • • • • lard b" d ,_ · ~ 1 ka d . • • b. ıgım parayı yo anm. •ota "Y-ı ermı geÇlrlJ'Or ı.. ra D' yaıın a"ı og an r eıı anı ır ı . ~ad · o 

Zımpara townun o garip şemsiyeden 
düştügünü gördüğüm zaman onun hangi 
1.şte kullanılacağını anlamıştun. Maksi· 
m in bu tozu Lilsiye verilmek üzere getir 
diğini biliyordum. Jakiyi bulmadığım 
için bütün gece dışarıda kaldım w onu 
vaktinde haberdar edebi.kceğimi ümit 
e ttim. Fakat, J aki bir tü.rlü gelmiyordu. 
B unun üzerine Garro..cıu tehlikeden biz.
zat haberdar etmek üzere, Dnükerke 
gittim. 

- Evcl Söylediğine göre, ecneb~ 
sanında yazılmış bazı kağıtlar .. 'Y 

11 
sabah kurşuna dizilecekıni~. OğluJJ11.1 • 
söylediğine göre onun yakalanınas~. 
başlıca S<!bep, kırmızı ha_çla :;iislii ııoV 
minyum bir yüzüğün parmağında bul 

masıdır. .. }>,I 

Rid denizci idi. Hem de asker denizci. hastalık neticesi öldü. Dedı. 
Bu teklif işe sarpa aardırnu~tı. 

ANKARA RADYOSU 
Bir sün ya.zile icabı denizlere açılma11 
limn ıeJdi. Gitti. .• 

Gidit o ıidİf··· 

Kadın .• Bu ölüm vakumı kaynanaaın
dan sakladı. Kocasının ailesi ile kendi 

Öğle neşriyatı 
Marinin orada kalması foyanrn daha Saat 

ilk ıece meydana çıkması demekti. 
Zuallı Rid .• Artık bir 

arasındaki bai yalnız bu çocuktu. Kayna
daba karaya nası, torununun ölüm haberini duyacak 

olursa her ay gönderdiği hol tahaisab 
Gelin, büyük bir meharetle bir ana ro

12.30 -12.50 Muhtelli plak ne;;riyatı 
12.50 - 13.15 Plfık : Türk musiıltisi ve 

halk şarkıları 
dönmedi ... 

* keserdi. Bu maksatla iıi ondan ve her 
Kadm yalnız kalmttb. kesten sakladılar. 
Kaynanaaı ıelini ile beraber ya~ıyor- Aradan ÜÇ aene geçti. 

iu. Küçük Mari üç yaıına bastL 
Bunu fınat bildi. Hala Londraya dönmemİflerdi. 
Eaaaen eskiden ne idi? Bir ıün kaynanadan bir mektup ıeldi. 
Bir fabİfe değil mi? Art.ık ihtiyarlamq olan kadıncağız toru· 
Yine o yola düttü. nunu göreceii geldiğini yazıyor, Londra-
Ancak: üzerinde namuslu bir ailenin ya dönmelerini istiyordu. 

ıeJini ve namualu bir anne sıfab vardı. Eaki fahİfe için artık endife edilecek 
Daha sonra oldukça hali valı:b yerinde nokta kalmamı~tı. 
olan kaynanası torunu İçin ber ay dolıun Oğlu ölmese idi ıimdi dört yaımda o-
bir bakım parası veriyordu. lacaktı. Buna mukabil kızı Mari üç ya-

lü oynadı. 
Ağladı.. Saladı. 

• - Sevıili kocamm hatırasuu benden 
ayırmayın. Hayatta benim ondan ba§ka 
saadetim kalmadı. Siz de anaam.a. Siz 
de evlad muhabbeti moir bilirainiz.. Ba-
na acıyın .• 

Dedi. Bu sözler kaynanayı yumupttı. 
Gözlerinin önünde, denizlerde ölen 

ciğerparesinin hayali canlandı. 
- Peki .. dedi. Ne yapayım. Bağrıma 

taı basarım. Yalnız onu sik sık bana ıe
tir. Evladımın lıolı:usunu onda duyuyo
rum. Sen de bu eyiliji benden esirgeme .. 

Aduu kirletmemek ve aylık ıeliri kay- ~-:""""~~~~ ..... ~~~!"""""'~~ ..... ~-~---~--~'"""'!'"'"."'!"~~-""!' 

~bnemek için ahliılmzlıimı çok sizli tu- Bn. Mukaddesi Esrarcılar 
luyordu. 

Yarahyan Asım tevkif 
edtldl 

Kadm, duyulmamak için tedbir alır
len baıJra türlü tedbir almaiı ihmal et-
nıitti. Dünkü nüshamızda Asım adında bir 

Bunu ancak ıebe olduğu zaman an- şahsın Kız muallim okulu talebesinden 
ladı.. bayan Mukaddesi bacağından yıaraladı-

Takip ediliyor 
Zabıta esrarcılarla m ücadeleye başla

mıştır. Evvelki gün silahçı Refiğin ev.in
de yapı lan ~ırmada yarım kilo es

rarın bulunduğu ve l\endisinin tevk il 
Evet.. hovardalık iJemlerinin bir yadı· ğını ve Mukaddesin hastaned tedavi- edil<liğini yıaz.mıştık. 

ıaruu kamında tqıyordu. de bulunduğunu yazmıştık. Emniyet dire-ktörlüğüne vukubufan 

Bu ıayri meıru çocuğu diitünnek için Suçlu hakkındaki tahkikat evrakı I bir ihbnr üı.erine Sürmeli sokakta tu-

~ok uirattı. ğını ve Muke.dd~in haı1tanede tedavi-
1 
hnfiyeci Laz Şe~kinin dükkanı!lda es-

Fakat tedbi.raizliği yok edecek bütün olurunU§tur. . 1 ror bulunduğu bildirilmiş ve gizli me-
•~dbirleri bota çıktı. Suçlu Asım sorgu hakimliğine gön- murla·r tarafından yapılan ara§tırmada 
• Aylar ıreçiyor, karnı biiyüyordu. derilm.iş ve h akimin sualine cevaben d k. 

B • ~ 1 raflaroo boş kı,ı tular arasın a se 1z par-
u vu.ıyette artık kaynanasını da ıö- , tecavüzünü şu yolda saklamaga çalış- .-a esrar 'Qulunmıı"tur. 

remez Olmuttu. t 1, ~ 
Kendisine bir hastalık bahane etti. mış ır : Nöbetçi sulh hakiminin huzuruna çı-

Evinden çıkmaz oldu. - Mukaddesi mektepten çıkar çık- , karılan :::uçlu Şevki şunları söylem.iştir: 
maz, takip ettim. Evelce aldığım elma- B b k k ed. b · Hemen hemen bir Y&fma bumak üze- - en u so a ta on sen en erı 

re olan oilu da yanında idi. ]ardan birini kendis;ne verdim. Soy- tuhafiyecilik yapıyorum. Esrarın nasıl 
Va.kıt ıeliyor .. Doğurması yaldqıyor. mak için henden çakı istedi. Vak~ı3 ~e~- ı olduğunu h:lmem. Bunu hana garez oJa
Vakıa kendisi Londranm bir ucunda, de çakı vardı amma, kadın oldugu ıçm rak ~upmışlar ve dlikkt'ınıma koymu~

«aynanası da öbür ucunda denecek ka- \'ermedim .. Bundan miltees.."-İr oldu. Ve 1 ]ardır. 
dar uzakta oturuyordu. Buna rağmen ı k ' 

eğer çakıy ı vcrmeuen ,·erdiğin elmayı Mevcut delaUe göre suçlunun lev ı-Londrada doğuramazdı. Komşuların de- d 
geriye al dedi. Ben de almadım. Bu mü- I I. ine ve evrak.ın i_<ld_ ia makamına tev idikodusu ~i pek çabuk meydana vere-

bilirdi. :ım-kaşa sırasında elimde tuttuğum ve ıne lrarnr vcnlmıştır. 

Kaynanasına haber ırönderdi: elma soyduğum çakı naıııl~a bacağına 
~aplnndı. 

Bu sözlerde hakikatin zerresi b ile 
Okullar teftiş ediliyor 
· ilk tedrisat ıube müdürlerinden· B. 

bulunmadığı anlaşılıyordu. F uat Baynur ıehrimize gelerek ilk o~ul· 

13.15 - 13.30 Dah ili ve harici haberler 
A.k§mn neşriyatı 

18.30 • 19.00 Muhtelli plak neşriyatı. 
19.00 - 19.30 Tü nk musik.Lo•i ve hıal.Jc şar

kıları (Makbule Çakar ve 
kada.şları. ) 

19.30 - 19.45 Saat ayari ve Arapça neş
r iyat. 

19.345 - 20.15 Türk musikisi ve halk şar
kıları. (Hikmet Riza Scs
gör ve arkıadaş1arı) 

21.15 - 20.30 Kazun Nami Duru : Ter-
biye 

20.30 - 21.00 Plakla dans musikisi 
21.00 - 21.15 Ajans haberleri 
21.15 - 21.55 S tüdyo salon orkestra.n 

ISTANBUL RADYOSU 
Öğle neşriyatı 

12.30 Plakla Türk mu.si.kisi 
12.0 Havadis 
13.05 Plakla Türık mu~ikisi 

13.30 Muhtelif plak neşriyatı 
A.k§am ne§riyatı 

18.30 Plfıkla dans mu.sik.isi 
19.00 Şan : B lyan Inci tarafından, Pi

yano ve keman refaka tiyle .• 
19.30 Spor müsahabderi: E~ref Şefik 

tarnfından 

19.55 Borsa haberleri. 
20.00 Cemal Kamil ve arkadaşları ta

rafınc!ln Türk musikisi ve halk 
. :ırkıları. 

20.30 Hava raporu 
20,33 Ömer R iza farafından .Arapça 

.söylev. 
20.45 Fasıl saz heyeti : Okuyanlar, lb

rahim, kiiçtik Safiye, Ali : Ke
man Cevdet, kı:ınuni Muammer, 
Klarnet Hamdi, Tanbur Salahet
tin, Ut Cevdet Kozan (Saat aya-

rı) .. 
21.15 Orkestra 
22.15 Ajans haberleri 
22.30 Plakla sololar, opera ,.e 

parçal~. 
operet 

- Çok hutayun. Küçük oğlan da 
uyıflıyor. Doktorlar sayfiyeye gitmemi 
~'YIİye edİyorar. Birkaç ay han tebdili 
· •p&aığun. H&discnin mahiyeti itibariyle suçlu- lan teftiş ctme~c ba,lamı§tır. B. Bay· 

nun tevkiline k.arar verilınitıir. J nur yarın Jıtanhula 1ıidcccktir. 
22.50 Son h'3berleri \ 'C ertesi gün Un 

Celinini ve tqnmuna aeven sal kay- programı. 

Jhtiyar kadın gidince, Lüsi ınu# . 
b ir nazarla III J eneve baktı : t 

1 yal'• - Doğnısu ucuz kurtuldunuz. 
bu yüzük kadında ne arıyordu? .

1 
Meçhul kadının dudaklarında prı 

bir !E'bes.süm belirdi: 

- B u yüzüğü kendisine ben ver~ 
](8•• 

Onu da trende tanımıştım. Ban3 • }le' 
SEN-POL MEYDANINDA nazik davrandığı için, ona küçiik bıt 

Sen Pole gelince, tayyare meydanına, d iye v"rmek istedim. 
koştum. Nöbetçi Garrosu görmek istedi- B iZE ınY ANET EDILI'"iO~ 
ğimi söyleyince, yüzüme güldü. '"'- dog·ru, birdenbire Je-

- Kimsiniz? '<.RCC yarısına 

D stJ d b .. 1 nevyev geldi. .... ~e - o arın an ırı. •'J'\I••' 
Lüsi, onu, başı sargılar için<k go 

- Eh! Şu halde ona şehirde rn.stlıya- ı ba - ırdı: 
bT .. ' g 

ı ırsıruz. _ Anne! 
Garı-osu h içbir zaman görmemiştim. Yaralandın mı? "'1(....-

-DEVAM EDECP'· 
Fakat bereket, onunla ayni filoda olan 
b irçok tayyareciyi tanıyordum. 

Binaenaleyh beni onun yanına götü
recek bir pilota rastlamak ümidiyle tay
yare meyd.mıının lmpısında bekledim. 
Nöbetçi mütemadiyen gözetliyordu. Hiç 
bir tayyareci geçmediği için nöbetçinin 

·ie~o~·R··s:;JJ 
değişmesini bekledim ve onun ~rine ge
çe~k yeni nöbetçi vasıtasiyle taliimi bir 
defa daha denemek istedim. 1 

'OZüM 
385 Ü. K urumu 
130 inhisarlar 

t!7 j iro ve .şü. 

-40 K. O. Alunet 
18 Ş. Rem:z.i 

- Nihayet onu görebildin.iz mi? 16 Ş. Riza half. 

- Hayır! Ak§am üzeri, J akiyi haber- 676 Yekun 
dar ebnek ümid iyle, tekrar Zuidkut yo- 158893 

ıı.75 
12.50 
15.50 
14,75 
]4.75 
}6. 

j 6· 
JA· 
16·" 
14.75 
19· 
16· 

lunu tuttum. Tanıdığım Dünkerkli, bir 159569 . uıiiı11 
doktor beni arahasiyle köye kadar götür- J 1/ 12/ 937 tarihinde çekirdekslZ 
dü. Ve orada nihayet Jakiyi buldum. O-' füıtleri: orta fiat 

1217
5 

na haberi verdiğin1 zam.an h eyecanla ba- 1 No. 7 
13

.so 
ğırdı: •Her ne bahasına olursa olsun o-! No. 8 

1
4,00 

raya dönmek lazım!> Fakat maatteessüf No. 9 "" 
ıs.uv 

Sen Pole götürecek bir tek vasıta yoktu. No. 10 ()(l 
ı 11 ıs. 

J aki bana: cSiz burada kalın ben g!diyo- No. 23.00 
rum!> dt'di ve bulduğu bir bisiklete atlı· ) No. 12 .. .... . ..... ·' 
yarak süratle uzaklaştı. t · ··:·

8
· ......... , .... ..... k .......... ;JZİ 

Lüsiye: . . j 8{) 3C8 .. ~~de r.feJ'~ 
- Jakı Maksımın oyununu bertaraf ı Denizlinin Şamb koyun ~~ 

edebikli mi diye sordum. d h . k da çeltik .;e ._.,. 
. res ne rı enann f'd-"IP" - Heyhat! hayır. Jakı oraya geç kal- uk • ı· k akbk ve 1 ·" 

m zıraa me, av ı.ı'" 

m~şit;.yecan içinde tit.riyereık bag;ırdım: tesiıine elveriJli 491 dönTüınl. ı&Joı-ı'· 
tarla acele aablacaktır· • ıp - Garros kazaya mı uğradı? 

- Evet! fakat endişe etmeyin. TeJıli- lar : soıaJı 'JJ 
keli birşey yok. Garros bu kazadan sağ Karfıyakada. kurtuluf peıı~~ 
ve salim olarak çıktı. · numarada Raaih Tunaya. köyW,.... 

- Tuir mi edildi? Hilmi Samanlıya ve Şaın_lı 
- Buru1 ıize J ak söyliyeC<!kt~r. Ben Hafız Aliye müra~atlerı. S.• 

bütün bildiklerimi anlattım. t - S (2140) 
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rl7atınm tar1hbw kadar boraadıl satı!-

\ 

ınJ-1 olan çekirdeksiz üzUm mikdarının 
158912 çuval ve 437 torbaya baliğ oldu
ğu llnlaşılmışlır. Yenilen Favsta 

Geçen hafta borsada sxtılmış olan çe-
\kirdeksiz i.\zUm mikdarmm 7950 i çu- - .. --•••••••••••••• 
-val olduğu ve geçen senenin bu hafta· Yazan : Mltel Zevako 
sında ise 10609 çuval çekirdeksiz tizil- '-•••••••ı••ııılll-•-•m••llııilli•iıiıiıııııiıııliııil••lllıı, 
mlin satıldığı ve 1936 mahsulünden - 33_ 

Pamuk satışları miktar itibariyle 
geçen haftakinden farksızdır 

mezkQr tarihe kadar borsada • satılıaiı 
üzümlerin 354625 çuval ve 1837 torba ~ Ev~t. ~irlikte ~idcceğiz. B~den is-ı ~ine otu~tu. Favsta teklifsizce tahta bir 
olarak h~s:ıp edildiği ~örülmüştür. tediklenıuzın hepsini kabul edıyorum. ıskcmleyı alarak .onun yanına geçti ve 

Çekirdekaiz üzilnı piyqsasının son - T~ekkUr ederim monsenyör... O sordu : 
haftaya ait vaı.iyetinde geçen luftayn zamana kadar yamnıwan ayrılmıyaca- - Bu kadar erıke.nden çal~ğe, mı 
nisbctle az çok yükselme hasıl olmuş ise ğnn. başladınız? 
de bu hal hafta ortalanna kadar devam Famez. kıp kım\ıZJ. kesilmiş kendi - Ne yapalım madam. Iht.iyarladun. 
etmiş ve haf ta nihayetinde tedricen te- kendine s6ylenlyordu : Artık dakikadan dakikaya ölümü bekl-

Zeytinyağı ihracatı henüz baflar,namıştır. İncir piyasası günden 
güne biraz daha gevfemektedir, üzüm 

nettüller husule ielınl,.~ir. ._ Kızım cellAtla beraber yaşıyacak yorum. öbür dünyaya fak.i.rane gitmek 

Şöyle ki 24, 25, 26 ve 27/ 11/ 937 ta- ha!.. istemiyorum. 
rihlerinde kaydedilen ehemmiyetli Metr Klod ta şöyle düşünüyordu : - Bu gördüğünüz işle sötleriniz ara-

yüksclınclerden sonra 29 ve 30/11/937 - Viyoletta, benim sevg.ili Viyolet- smda ne münasebet var?. fiatlerinde bir yükselme vardır 
24-11..a7 tarihinden 30-11-937 tarihin• ı ıtijine dair borsa neşriyatında bir kayde Geçen hafta 2.60 kuruş fiatle 848 i gtinlerinde ayni şekilde tenezıüller gö- trutı benden kôrkma! Bit cc.'llAtla bera- - Ne münasebet mi var? Kefenimi 
kadar oluı 800. ekonomi haftası içinde rastlanmamıştır. ton çekirdeğin muamelesi olmuş ve ge- rUhnüı ve fiatler 7, 8, 9 ve on numa- her yaşamaktan seni kurtaracağım. Bir dokumak için iplik büküyorum. 
tehrlıniz ticaret ve zahire borsasının Kumdaı·ı piyasası malm nevine göre çen senenin bu haftası içinde borsada ralarda ayni ve 11 ve 12 numaralarda kerre senin saadatinl temin edebilsem.. Favsta çok müteessir oldu. lhtiyar ka
neşreyledII l ınnaelik sat14 Jistıelerine ıkuvvetll bir istikrar gö9tennektedir. çekirdek munmelesi olmamıştır. Piyasa ise miltenezzll bir vazlyet göstermiştir. Sevdiğin genç p~nsle seni .saadete bo- dın Favstatıın t~ssUrüne hayret etmek-

.. y" ~=-· e ..... ''" ı-.:uu r. ,sıım. y~ ışının evamı mu etince gu muş gore U6t!nt .. işte o zaman Jletl· le beraber alık alık bakmaaa ve,..\.-~. göre borsada alınıp satılan ticaret e•ya- Kuv•""'tli işler yoktur. gev~-1- alıcı v , .... ,tıcı'L...- mUte..:.... 11 ~1·ıtt 'ır< '-" "'*·-ı· · · d "'dd w 1 .. b"--
11nın dul, .miktaı! Ve fiatleri atatıda MISIRDARI: MAZI .ı..., h f • :ıı~&&· ıö,9t.erlldlli gibidir: plya,,aaa mübayaa arareti azlalaşmı.ş den ebediyen ayrılacak, ölümün kuca- nı .çevirmeğe devam etti Ve dedi ki: 
C ve bUAhare gevşeklik yüz göstermiştir. ğma atılacağım. _ Madam ihsan buyurd.ug~unuz parl 

lnat Mikdarı Az. çok 'Borsa n~riyatmda son haha'. içinde Yukarıda hafta sabşı olarak gös~rdi· u_u_,_1_ 

1 
.na.ı\awr. ili:Um piyasasının seyri hak- - ANA - ile keİcnimi halis ketenden yanıııca:ır.•-

çuva borsada 161 çuvallık. malın 4,5 kuruş fi- ğimiz 13327 kilo mazının 5687 kilosunun 1...-.1. LL~'-- • r- 5-u B ır..:1 

496 
· :ıuuı .... l'all.lULlllli&fll ınüstenit malumatı GUn-in ilk ziyalan ortalıt.ı ısıt.maıı.a gıibı· a-'·n para ı'le 11

• dl-'' 111y1
'"' Ü" .. e.ı.ı-ı 

•· u~ay 5 5.125 6.125 atle satıldığı görülmüştür. çivit mazı olup kilosunun 28 kuruttan d -'ll ı; 0 ı-wı. ~ nı a ın ~ WD1 .. &Şaiıya ercedlyoruı. : baflıyor. Yıkık duvarlı eski manash-
olQ., Arpa 3348 4.00 -4.25 Mısırdarı dahlll ihtiyaçlar için alındı- ve mütebaki 7640 kilo.sunun .da beyaz N 24/ll/9l7 2711119 1 peşin ödiyecek ve g~ri kalanla da kw-
D-L'- 16739 .. 12" .. 25 

11
-- ku o. 

3 3
0/ll1

937 rın saati sekizi vuruyor .. Mont Marter d - ,. .. •· iınU&U . vvctli işler olmamaktadır. mallardan olup kilosunun 17.5 kunıt· 7 12 H 13 75 mın oğuracafı çoculun ötesini berisini 
Kumdan 84 4 50 '1 25 ·""' ' 

1325 sırtlannı kaplıyan koruluklar içinde la . . "&asen piyasada yemeklik mevcudu az- tan sıtıldığı borsa netriyabnda.n anla- 8 ;ı.a.OO l4.25 13.75 a cağım. 

NMısbU'Clan 1

!!! 4.

2

50 4,50 dır. · şılmı§tır. 9 13,75 lS,OO l4.50 ~~!ar cıvıldıyorlar. Tabiat en güzel - Size biraz dala para verecelim. 
o ut vU"S 5. 5 6.375 NOHUT: Geçen hafta ~ geçen senenin bu 5uıwerinden birini ya§ıyor. Bu gilzellik- ömrünüzün son ..:ıı-1etini rahat .. _ite-o 

Bö
-111 4 00 10 15.25 16.50 16.00 5ıuu &-~ 
n.uoe 2~ 9. 9.00 haftasında bu madde {berine borsada 11 18.00 19.00 18.50 lere hiç alAka göstenniyen. etrafına bak- celciıniz. Dolacak çocuk ta yoksülluli 

Susam 116 16.00 16.00 Son hafta içinde bonsada Ntıldığını muamele cereyan etmemiftiı'. Mazı ih- l2 ı2.'50 l..ı;men 23.50 ismen2J.OO nuyan bir kadın bu sırtlarda ilerliyor.. ç&ıniye6ektir. 
M. Pamuk 2•.0S 32.00 37.50 yultanya işaretlediğimiz 1064 çuval mal- racat eşyasını t~cı,kil eden orman mah- T · b ında af • -s Şu hesaba göre son haka fiatlerinde epenaı af manastırın etr inda - Çok teşekkür ederim. Haztetl Mu-. 
Pa. Çekinfe {kl. 186500 2AO 2.80 dan 30 çuvalı lmır olup kilosu 6,375den .sullerinden olup mahdut eller taııaiın- b 1 k" ilk kul"bel rd b" • .LJ. hafta b..ıp•• nisbetle hafta ortaLrında u unan uç u e en •rıne ""'6- yem sizi takdl.s etsın YUkJitiık ziy-~-.J.1.-L. 
M. ma:u (k1 13327 17.50 28.00 ve mütebaki 1034 çuval hususi şartlı dan alındıjına ı göre fiatler malı.n kaU- -~ ·- • · · an:-wıua .... ,._,.: .ı93 4 00 1" 00 ka d 

1 1 
~-~ 7, 8, 9 ve Mı numaralarda 1.25 kutot•o. 11 nı yilrliyor. Sazlarla yapılmış fakir ku- gürlilndenberi 0ıı.ıum çin.,_nin arıca... 

-. . .l.UQr • . J, y iy e satı ıp kilosu 5,25 kuruştan tesi üzeri.Men taJıgdir edilmea.ıeuir. Ha- • ~ 1 ~ --o---Ze,.tin~ı kilo 10000 29.00 29.00 muamele görmUştür. len mevcut piyasa yoktur. ve on iki numaralarda :ise bir k~ te- Ubenin kapısından ıiriyor. Kuru top- nı blr dakika bırakmıyor ve emirlertnh 
Çek. üzUm 15157 9.00 20,00 Piyasada nohut stoklan oldukça azal- ZEYTINYAôI :reffU 'hlsıl olmuş ise de vaziyet bu rak Uıerlne di.kllmiş eğri bUğril ağaç- noktası nokta.sına tatbik 4'diliyor, klndkıl 

Bona netriY'alı fu.eri.nden haftalık mış olmakla beraber ihracat için de kuv- merkezde lsıalmamıı, tedrici aukı.ıtlar la.nıı aruuıa toprak yığmlariyle kurul- de ki:m9eye göstermiyor. 

muamellt :mikdar ve fiatlerini bu suretle vetli muameleler yoktur. Maamafih fiat- Son hafta borsada vatı.il olarak sıra 'llzerine bu ilerleme bütün nwnaralar- muş bu kulübecikte ihtiyar bir kadın - O gündenberi çingene hiç bu tepe.. 
topladiktan sonra hafta içinde muamele lerde istikrar mevcuttur. malı yağ\ardan on bm kUo.u ıg k.tıruf. da 0.50 kul"Uf3 tenezzül etmiştir. iplik bUkUyor. Favstayı görlir gö~ez den aynlmak arzusu göstermedi mi? 
gör.mili olan işbu eşyanın nevi üzerinden BöROLCE: tan muamele görnıUştür. Geçen halta Şu halde geçen haftanın son gilnilne yerinden fırladı. LAkln prenses onu ye- _ Bitmedi _ 

satılan miktarlarile bunların fiatlerini ge ise borsa kayıtlarında uythı~ı mua- nazaran bu haftanın son gününde fi.at- ••••••••••••••••••••••••••-. .. 
çen hafta ve geçen .enenin hu haftası He Epey mUddettenbcri bu madde Uzerl- melesine tesadUf edllmem}f w geçen ler bUtUn numaTalarda 0.50 amtlmlik 1 
mubyeeell olarak aşalıya dercediyoruz: ne borsada iş ohnam~ır. Son hafta sa- aenenln bu haftasına ait borsa listesln- bir yübelme .arr.eylemll bulunmak.ta
v. bu :mevaddm son haftaya ait piyasa tışı yukanda işaretled.lliml.z üzere kilosu de ayni neviden w fa1cat hazır olarak dır. 
vuiy~ri hakkında borsadan w al&ka- 9 kuruşbn 24 Çuvaldan ibarettir. bln beş yUz kHo zeytinYll!ının otuz be~ Geçen senenin bu haftasında · 
darlardan edlndiğlıniz malO.matı da ay- Geçen hafta ve geçen ıeneniİı bu haf- ku~ fiatle sat.µdılı görUlm~Ur. .kirc:Jekai& üzüm vasatı fiatlerl fU ':ır: 
rıca ve hUlbatan kaydediyôr\17:: tasında Börülce muamelesi o\tria<lığı an- Halen piyasada kuvvetli ~r ohna- te hesaplanmı,.c;tır : 

BUöDA Y: laşılmı§tır. maktadır. lhracatçıJar hen.Ur. işe ba~1a- N fı 
. Piyasa haJdcında edindiğimiz malumat mam141ardır. Satışlar pera~nde mahi-

0
• Vua;! iat 

Borsa gUntü!llk bültenlerinde işaretli mevsim icabı ihtiyacı karşılıyaaak kadar yetini geçmemekte i9e de fiatlet geçen 
7 13

· 
bufday satıflan qağıda:1d Jıınttte top- piyasada beyu ve plşkln mal bulunma- bırftakl nefrlyatımııda işa~iğimwn 8 14

·
50 

larunakttd1r: dığına dal.idir. Eyl ma1ların 1009 kuruşa aynidir. 
9 15

·
50 

Nevi • çuval az çok kadar mlişteri bulacağı 1nbmin' ediliyor. lNCm !~ ;ı7.75 
Yumuşak m&llar 815 ' 5.375 . 6.i25 SOSAM · l ~ 2

0.SO 
l<:arışik ınaD.r 3077 5.4375 6.00 ' Borsa nepiyatına göre son üafta içi:a· 

12 24
·
00 

Engin mallar 173 5.125 5.125 Son hafta satışı kilosu 16' kuı-u:ştan de bor!ıada muamele -görlnUf olan incir- ljbu fiatlt!r 
2
0/ll/9

37 
't.&rilünde t.-

Yektln 4065 '. ı · 116 çuva'ıdan ibarettir. Geçen'haffia 189herin ıün itı'bariyle ıtatlş :tnt1cdar veli- ~ :ve mezkö.r ay nihayetine kadar 

Geçen halta ise sert mallar da dahil çuval susamın nyni' fialle~le satüdığı ve 1 atleri şöyledir : ~ ~ ,dev,nl ~· 1,tai.bn ih-
olduğ'u halde borsada 4585 ve" keçen se- geçen senenin bu 'hafta~ınaa 15,5 • 16 Satış tarih\ çuval az .. çoi. raqatç\larının hafta zarfında gösterdik:-
nenin bu haftumaA 3823 çuval' muli~lif kuruş arasında fiailerle 117 çuval mua-124/11/937 173 4.00 15..0Q lfıri ınübayaa tehalükü ltarıwnda üzüm 
buğday satıldıtı borsa neşriyatından an- mclesinin' borsnm ccrc'vari ey1ediği ~Jl- 25/ll/937 2l8 5.50 8.50 kurumu ve inhl$ar idareleri de ınUb,a:-
laşılmıfUr. 1 laşılm~tır. · ' 126/ 11/ 937 65 5.50 7.75

1 
ya~larma kennl verm.i.§ler, inhisar ida-

Son hafta buidaY fiatlerinde Ö,125-0,25 Piyasada küvvetli alicılar ohnamakla 29/ 11/937 ' 21 7.00 7.50 resı 'tahıninen 7 - 8 yilz ve 'Üzüm ku-
ikuruş arumda bir yUbelme görühnü~ beraber mal da ai.dır.' Fiatlerin bu va. 130/11/937 18 6.00 6.00 rumu da 2000 çuvala yakın üzüm mÜ· 
ve sert mallar Uuiin~ muamele cereyan zi;:eu muhafaza edeceği s'öylenınektedir. 493 . . . J?~y~a etmişlerdir, 
etnıemiftir. . PAMUK ' l§~U ~lık satış ye~u ile ,bera- ·. Son hıqia 21at"fuıda fiatlt!ı:de görlllt!n 
Buğday muamelituwı jekli oereyaru- ' ber ~cirln borsada .satı.Imaia bqladıtı ıtereffü müstehlik piyasalardan alınan 

na göre ıbndUik fiatlerde ·tereffü meyil- Yevmi borsa neşrıyatinın icmalinden mevsım ba§mdan ion tarihe kadar bor- .. 't h berı- tfed't-: .. 
l 095 alı ımusaı a wre a ı<UU9 ve ay IOOU 

eri vardır. Ancak :mevnıdat fazlalaştı- haftalık pamuk muam~leleri hakkında sada 4 çuv hurda mal olmak üze- ~ ·· beti le taahhUôa 1f 
iı ıtakdlrdıe piyuaıun aynı seyri takipde tahauill eden netWeyi berveçhi atl ar- re 115113 çuval incir satıl<lıfı b6rsa ':Kil: 

9 
1• yf~~ .1- hamly l tın a-

.. L • •'--.:ı-- --'-- 1_,_ , sı. jl',e ıyewue ue o unmU§tur. 
uevam edeoetl 93}'1enlyor. zediyoruz. l/ltıanıJUAU .. u.ııı ... ...,tır. · • p· d ı...aı._ haft __._,1 ___ ~_1_. 

Bo 
• . ,,, ıyasa a .1MUCn. a On&ı&nnUAAI 

ARPA: Nevi Balya az çok ru neınyatına eör. baltalık ine~. ~ret mevcut o1.n)amakla beraber dur-
Akala bi. mal hazır . 202 36.50 37.50 aoatıtları nevi ve flat noktalanndari §U ıunluk yoktur. Muameleler 1 

'D-- • i eski 150 38 50 38 50 surette takip edilebilir : . norma • ~ nqnyatının icmalinden arpa ı < c · · N 
1 

-tt.:.d ..!'t. yakın denecek hır fekilde devanı et-
tnuaıneIAtı .halt.kında elde ~ilmi§ olan Akala ikinci haıır , 25 · ~.00 36.00 · ev uUA an çu. az .. "UI\. melttedir 
neıtlce §Udur: Yerli birinci hazır · 373 33.00 34.50 SUı.me mallar 20 15.00 lS.00 TJMUMı VAZ1YET 

ikramiye Lira 
ÇEKiLiŞ 18/12/937 BiR BiLET BiR LiRA 

Biletler: Cemiyet Merkez ve fUbeleriyle yeni postane kartısın 
da Erzurum hanında ilin itleri bürosunda ve piyango bayilerind 
aablD". 1 5 -25-10-20--30-3-6 «6553> (1845 

N.evı çuval u çok c c va. 1605 32.00 34.5t Elleme mallar 263 6. 75 8.50 
'.Bey·u mallar 824 -4.25 '4.25 c c eski 5o 3G.OO 36.00 Paçal . 

1 89 5·50 6·00 ~n haftaya nazaran bu luıfta umu ''ZMIR BELEDJYEStNDEN: 
c c h. prtlı 1800 4 oo oo Yi:kun 2405 Hı.ı:rda 121 4 00 · 4 00 - f b • k • 

Ç 
k . .f. So ı...-t .l- t..._ YekUıı 493 . . 0 ml piyua vaziyetinde yazıl.mala dejer 3 rJ a Ve ga• Beher metre murabbaı bet ....... 

a ır millar 722 4.00 4.00 n Jı.a ta içinue uunıada yapılan pa- fevkalidelik yoktur. .1 -
.Yekim_ 3346 muk satışları ınikdar itib.U'iyle aşağı Geçen hafta fiatle~ nisbetle • ı kuruttan iki bin bet yüz yetmit 

Bundan bir hafta evvel borsada 8502 y,u.karı ge~ haftaki. nls.betinde olup hafta fiatlmn~ yi:rte biraz ıevff:klik Palimut ve kuru nıeyva Uııerlne ıe- raJ 3fln nazari lira bedeli muhammenle 54 sayılİ 
ve geçen seııel\in bu haftasında da 1220 n;ılibayaatııı en milh~. ~umı fabrikacı- vardir. G~en sen'enih bu hafta!inda ise çen hafta e:yce .i§ler yapıldıtı halde d•kk t.. adanın 514 metre murabbaında-
s.uval arpa muam~1~5i cereran eylemif- lacla, spckilli:;yoncula,r tarafından ya,. süz.ine millar 15, ellemeler, 9.5 - 11,25, son hafta içind~ muamel• cereyan et- 1 a ıne ki 12 aayıh arsasının aatııı b ... ki. 
tı. .PllmlJ ve bazı iluıacat firmalar~ her fh. hurdalar LcJe 4.'75 ku~ üzerinden mua- me.dllf N.r.M bül~ anlqıhıuf- Bir çok fedaklrlıklarla Avrupadan tiplikteki fartnamesi veçhile 14/ 

Arpa i§leri geÇen haftaki derecesine 1tiınale karşı mal mübayaa ~erdir. mele görmüştü. tır, getirtmeie muvaffak olduğum sey- 12/937 cuma günü saat 00 albcla 
~ obna~ .. be.~r piy.,;a aynı vazi- I"iat. v~ziyeti h_ll;fta ~nla~: ı doğru Mevsim JOnlanna iyi.den Jylye "Yak.. ABDI SOKULLU YP IOn ıiltem elektrik kaynak ma- açık arttırma ile ihale edilecektir. 

:: muhafaza ey.~emiftir .. Alıcılar 4ti-j biraz gevşer gibi ol~UJtt;tr. ~~ ba- laş1lmakta olması . hasebiyle :in~ir piya- •••••••••••••• kinası ve oksijen cihazı ile her tür- 1 iştirak için yüz doksan üç lira· 
. hareket e~le~ir. P~1ası sağlam- ş~n~a teabit cdil.ın1' .olan pamuk fiatl~ s.ı:sı gÜnden güne biraz dilıa'. gevşemex- ı•••••••••••••• )il elektrik ve obijen kayıiak ifle- lık muvakkat teminat makbuzu 

dı~•'lrr .a ı : 1 ;.1 t;ıe. j~(1,1!,_~37 akş~mına ait kapatllf te ve sat~Şlar da aıalmaktadır. Halbuki •• ri prantl olarak yapılır. Her nevi veya banka teminat mektubu ile 
~: ıa erı §OYM:Ulr ~ ld lduk ' · .,ı,ı_,__. lınn lncı•r ve u •• buhar bunları, kalorifer tesisatı -- N i ~ .. / ll ,

937 
fı . · 

3 
/l' e e o ça nazarı ~ıe a ıatıt ZUm söylenen gün ve saatte encümene 

"~~l ~ 
3

,. ı ıatı O 1/ 937 değer st~klar bulu~duğu ve bUhassa fi- tAmirat vı Jsllhı ve bunlara ait bil- gelinir. 
Son hafta içinde borsada ~ır m~l 

0
• AAa a o.00 36.00 34.25 37.25 ' . mum soluk demir ve çalı işleri ı..,.~ ·16739 çu~·~kla satıldıiı ve b~ Akala va 36.00 36.00 •37.25 37.25 ıat .d~~tiklerl karıısm~ dahilden içinde güvenerek müracaat edece· 

2
-5-9-l

2 4204 
(2157)' 

;:ııu-ruı 4,25-4,125 k;,,;,. ansmda f;,t. YerU ha ~2.00 32.00 33.00 33.00 hnnr plya,..wa mal gönd!"-. linlz yer ;atelye.U.dir. - Bqkitipliktelri ~nameoi ve 

1 
•le m~ı. gördUill bo,.. "'frlYa· Yerli va. 32.00 32.00 32.50 32.50 olduğu anlaş>Im>f!<:· Piyasa durgundw. ADRES zabıta bq imirliiindeki nümunesl 
~ anla.7ılmı~tır. ' Işöu rakkamların gösterdiği vaz.iye- ÇEKIRDEKSIZ :OZOM Klzımpap. caddesi No. 20 veçhile sekien dört takım kıtlık el-

. :S.,ı.1 - • haf t .. k f' tl · haf RECEP B"""''""' .. RK biae yapbnlacaktır. Muhammen be-
. ~ pıy.a..cr.iSı son ta içinde mev- e gore pamu ıa erı geçen taya ~,. .ı. v aıın . b b h f ~rimiı ticaret ve zahire borsasının ı 13 207 deli beher takı · • li d b" ıarfında, tesadüf edilmemiş bir hara- nis etle u a 1ıa 0.50 ile 1.25 kuruş - ( O) m yırım ra an m ~t.~tmiş ise de fiatlerde terrifü kay- arasında tenezzül. cösterın~tir. üzüm itleri hakkında her ıün munta4 altı yüz aekaen liradır. Açık ek..ilt--ailzn z.ameıı yapı1makta olan muhtelif ~ me ile ihalesi 7 /12/937 salı günG 

de emiş vaziyet geçen haftaki şeklin- Piyasada alış v~işler ceı-cyan etme- rj~m icmali neticesinde 24 _ JO/U/37 ÇtNE ASLiYE HUKUK MAH-lcalmıctı .. Halen · -~.l- ha t mckle beraber fiatler alıcıların h'""'a· Gümrük kartııında Ozüm KEMESINDEN·. ·~t ?" altıdadır. I,tirak için yüz ~ 'l< •• • pıyal141Uitl rare -... tarihlerinin teşkil eylediği son eko- l r lık akk bı •uıtur. $toklar azald•kça flatlerin bma göre dalml b;r tebeddüle uğ•-amak- noml haftası loinde boroada m<-'elik Kurumu iflelme hanında Tarit Davacı Cinenin Şevketiye ma. yırım alı ıra muv at teminat 
l'at kuvvetlen esi 'ht' 1' 

1 
rd la ve bu ınün:ıscbetle' piyasada istik .... ~ ::ı a.....u marlrah nefiı incir ve u-zum·· le- hall••ı"nd•n )ıpartalı kunduracı makbuzu veya banka teminat mek-

t.r m l ıma ı va ır. •cu üzüm swt••lan mikdaı-ının berverhi AU ..... '" t b ·ı J ~UMDARI: görtilememcktcdir. --ır :s rin toptan ve perakende 1abfi- Ahmet uıta kızı Zübeydenin oma· u u ı e söy enen gün ve saatte en-
---- oldutu anl~ılm11tır. na L--lanmı-'ır. Fennm· en IOft L-Jled L' 'k cümene ıelinir. ~ - PAMUK ÇEKIRDECI Sa~ tarihi Çuval Az. çok __, ,... na e muıum l en tegayyiip 2 6 
"'llll hafta satJŞı muhtelif ·1 d 

24
/l 

/ 
vaııtalariyle tertemiz i9lenen eden kocası Aydının terziler ma-

4
-

2 
- 28 - 2 (2098) 4138 

oln-ıak .. nevı er en , 1 937 1319 9.00 l 7.50 b h il . d Ö 111~~~~~~......,_~ ...... ---
8.t çu :re yukarıda işlretlendiği gibi Pamuk çekirdeği fiat.lcrinde geçen 25/ 11/937 50S9 10.00 19.00 • U incir ve üzümlerden berkeı dav esınl e0n atçı z ,~er oğlu 328 ~ .. ;d l - . l ._ 
7.2s kv an ib:ırethr ve boyu mallar hafta beHren M<vıeklik bu hafla da ken- 26 • 2160 11,00 ıt.00 .. tediii mikdarda .. tın alabı1ir. ogum u •-n e .. i aleyhine aç· ll'U ete ev cnememeaine ~aİI' 

uruşa kadar satılmıştır dini g·· t · b ·· d al 
27 2873 ; Sin-.11• kaLul olunur. H-.ı!•e tığı bof&lllDa davasının sonunda: gıyaben Cine asliye hukuk mab-

Geç h . os ermış ve u yuz en ne ıcı c 10.00 19.00 r- euı,, .,. __ d k . de datı ;n afta 1~5 çµval .muhtelif kum- ve ne satlcılar kuvvetli işlere gi~işme- 29 ~ . 2585 9.50 ?O.OO için zarif ambalijlar da vardır.. wmıu me eninin 132 nci mad- emeaın n verilen 12/11/937 
S&t.ı_ 1•25-6,25 kuruf.. arasuub fatlerle miftir. Hafta satışı yukarıda ; ..... ellen- 30 < 1160 ı. ı 2.00 19.00 desi mucibince tarafeynin botan- pnlti e 315 aayılı karar teblii 

"4111 ı ar' ı + 1 n:u:,FON : 2Şl2 lar d al O -•-! ıtutrıdarı"': &'?~ .. senenin ~u haftasında" dili üzere 2.40 - 2.80 kur:ut arasındıa fi- Yekt1n 15157 . .' 1 _ 10 (ıtı:ı) 1 ma • ına ve av ı aman Za1i· makamına kaim olmalc: uzere ili· 
Uıcrıne borsada lf cereyaıı et- atletle .lM t .tondan ibarettir. . Bu suretle mevsim basından ifpu nq- •••••••••••••• aia bbahatlı olmuıt&daa mezktr nea tehlii Olunur. K.. t42 Kİ ,...w.tyı. Mr ._e (2166) 



SAYFK: 8 

·---~~!-~*~'!!111111--•wwwm, IZMIR BiRiNCi iCRA ME-DOKTOR 1 

DAH1UYE MOT AHASSISI MURLUl>UNDAN : 
1 Esma ve Nuşinin Emlak ve Ey-

ce l aA 1 Yarkın tam Bankasından ödüne; aldığı pa-raya mukabil bankaya İpotek ey-
lediği lzmirde Karsıyakada Baha

' riye mahallesinin Soğukkuyu cad
ı desinde 16 eski 22 yeni No. lı halzmir Memleket hastanesi Da

hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545-

neye kapıdan İçeriye girilince bir 
1 mermer sofa Üzerinde sağda iki 
kar,ıda bir ki ceman üc; oda ve bu
rada bir kapı -ile aşılğıya ve arka
ya.doğru inildikte bir mutbak, bir 
miktar avlu ve avluda bir helası 
olan 900 lira kıymetli bu evin ge
çen sene yapılan sah•ı 2280 sayılı 

•P.11••••••--•-•ıa"ll kanuna göre geri bırakıldığı hal-
S!ml!mlll!l-.••1!11•1!1!1111!11-l!llll! I de birinci sene taksit borcu öden-
Paris fakültesinden diplomalı mediğinden bu hüküm ortadan 

Diş tablplerl kalkarak evin yeniden mülkiyeti 
/\lemlrket hastanesı dış tabıbı 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan ba,lıyarak 

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

Telefon : 3921 

ac;ık arttırma suretiyle ve 844 nu
maralı Emlak ve Eytam Bankası 
kanunu mucibince bir defaya 

t mahsus olmak şartiyle arttırması 
3/1/938 pazartesi günü saat 14.30 

1 da icra dairemiz İçinde yapılmak 
1 üzere bir ay müddetle satılığa ko
nuldu. 

Bu artbnna neticesinde satış be
deli her ne olursa olswı borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka
nunun mer'iyete girdiği tarihten 
sonraya müaadif alınası hasebiyle 
kıymetine bakılınıyarak en c;ok art

IZMJR BiRiNCi 
MURLUGUNDAN : 

tCRA ME- lıranın Üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Sahı 844 numaralı Emlak ve Ey
tam bankası kanunu hükümlerine Hakkak Ra,idin Emlak ve Ey-

tam Bankasından ödünç aldığı pa- göre yapılacağından ikinci arttırma 
yoktur. &\tıı peşin para ile olup 

raya mukabil bankaya İpotek ey- mü,teriden yalnız yüzde iki buçuk 
!ediği lzmirde Mahmudiye mahal- dellaliye masrafı alınır. 

t'ENl ASIR :--- n--=, 

iz mir valiliğinden: 
• 

1 - Bronz on ve nikel yirmi bet kuru,luklar 1/12/937 den 
İtibaren tedavülden kaldırılmı,tır. Piyasada para olarak kulla
nılmıyacaktır.Kullananlar hakkında kanuni takibat yapılacaktır. 

2 - Bronz on ve nikel yirmi be' kurutluklar piyasada alıt 
veritte kullanılmıyacaksa da Cümhuriyet Merkez ve Ziraat ban
kaları ile mal sandıklarına gerek değittirmek, gerek ödemede hu· 

· lunmak için verilebil~ktir. 
Sayın halka keyfiyet tekrar arzolunur. 

2-3-4 ... 2160/4247 

• Pehlivan ~ureşı 
Bayramın birinci ve ikinci günleri 
Aydının Erbeyli köyünde fakir ve kimsesiz çocuklar menfa

atine yapılacak güreşe arzu eden pehlivanlar ittirakte serbesttir
ler. 

Başa elli lira, ortaya 25 lira, ayağa 15 liraya ... 
1 - 3 (2154) 

................... r.. ...... a:ı ................... ml'Cll'!'.~ 

Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

Braun Hornyphon 

Markalı Radyoların 1938 modelleri görünüz. 

Sıhhat ve güzellik 

Sağlam ve güzel 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
dişler de 

RADYOLiN ile temin edilir 
Dişlerinize çok dikkat ediniz 

Bazan en ilatad doktorların bile sebep menteini bula
madıkları bir hastalığın, dit iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlatılmıttır. 
Günde Ü~ defa di,lerini:ıi lır~alıyarak ve daima 

RADYOLiN 
lesinin eski balık pazarı (Büyük ipotek sahibi alacakhlarla diğer 
tuhafiyeciler) de 97 Nu. lı ve 980 alakadarların ve irtifak hakki sahip
adanın 2 parselinde bulunan üs- !erinin gayri menkul üzerindeki hak
tünde cepheden iki ve yandan bir lannı hususiyle faiz ve masrafa da
pençereli bir odayı hevi 1200 lira ir olan iddialannı i•bu ilin tarihin
kıymetinde olan bu mağazanın ge- C:en itiha,cn yirmi r.ün içimle evra

Zevk - ahenk - sada temizliği - zarafet evıafıni hep birden arze
der. Radyo almadan -Bir defa görmek- din !emek sonra karar ver- •l!!!!!!!!!!~==""'K!!!!!!u!!!ll!!!a!!!n!!!a!!!r!!!a!!!k!!!!!!d!!!it.,,l.,,er.,,i~n.,,iz!!!i!!!k!!!!!!o!!!ru.,,y!!!a!!!b!!!i!!!l!!!ir!!!s!!!in9i!!!z=!!!!!!!!!!!!!!!l!l.mek menfaatiniz icabıdır. 

Otomatik 1 ve 10 plaklık gramofonlarımız tavsiyeye değer. 
S. KALOMENI: Büyük Kardiçalı Han 

Omeıra ticarethanesi ittisalinde 
cen sene yapılan satışı 2280 sayılı kı nüs'>i ~1eıiyle birlikte :rıemuriye- r:-.""'""·"!'"?T,""':!;lll",., 
kanuna göre geri bırakıldığı hal- timize bi'·';mıe'e:i İ:';> ede:. 1 ~...----.,-..-------c:--~~--,.,----~~~~~"!'!'I 

AJ....si _h ... !_:e 1 •• .. ~ ı t~pu :;"cilincc de birinci sene taksit borcu muay-
d · d ··d ·d• - . d malüm o'.ır.ad:kc ı::ıyİt'~"'"- !:ı.n b.-yen va esın e o enme ı~ n en . • • . . 

b hilk.. t d k Ik ak ı:•:: kalırlar. 22/12/937 tıu-ıhınden 
u um or a an a • ar ma- ıtıb:ıren çartnıune her kese acıktu· .. 

ğazanın yeniden mülkıyeti açık Talip o'.:ı.nlarm yüzde yedi buç-:ık 
arttırma suretiyle ve 844 numaralı teminat akçesi veya mil:i bir banka 
Emlak ve Eytam bankası kanunu itibar mektubu ve 37 /1633 dosya 
mucibince bir defaya mahsus ol- numarasiyle lzmir birinci icra me
mak fartiyle arttırması 3/1/938 murluğuna mürııcaatleri ilan o!u
pazartesi günü saat 14 de icra da- nur. 607 
iremiz ic;inde yapılmak üzere bir 
ay müddetle satılığa konuldu. 

Bu arttırma neticesinde ıatıt 
bedeli her ne olursa olsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka-
nunun mer'iyete girdiği 13.rihten 
sonraya müsadif olması hasebiy
le kıymetine bakılmıyarak en c;ok 
arttıranın üzerine ihalesi yapıla

caktır. Satı, 844 numaralı Emlak 
ve Eytam Bankası kanunu hüküm-

Emlak ve Eytam 
bankasından: 
937 /1633 icra dosya numara

sivle satılan, yukarıda evsafı va
zılan gayri menkd 'in alıcısına -is
tersek bankamızca bu gayri men
kule konulacak kıymetin yüzde 
ellisine kadar umumi fartları
mız dahilinde ikraz v~pılllbilir. 

4228 (2158) 
!erine göre yapılacağından ikinci _,. ~4'r"' 
arttırma yoktur. Satı, petin para IZMIR SICILi TiCARET ME-
ile olup mütteriden yalnız yüzde MURLU~UNDAN: j 
iki buçuk dellaliye masrafı alı- lzmirde belediye civarında 15 
nır. numarada ithalat ve ihracat tica-

lpotek sahibi alacaklılarla di- retiyle u;iraşan Sabri Süleymano
ğer alakadarların ve irtifak hakkı viç ve ~üreka5ı şirketinin fesh!ne 
sahiplerinin gayri menkul ü::erin- mütedair beyanname ticaret ka
deki haklarını hususiyle faiz ve nunu hükümlerine göre sicilin 
masrafa dair olan iddie!arını iş- 2104 numarasına kayt ve tescil 
b ·ı· t "h" d ·ı·b . . edildiği ilan olunur. 
~ ı ~~ arı ın en ı 1 ar~n yı~mı lzmir Sicili Ticaret Memurlu-

gun ıc;ınde evrakı müsbıtelerıyle - • ··h ·· F T "k 
b . ı·k . . . b" . gu re5mı mu ru ve . enı 
ır ı ·te memurıyetımıze ıldır· 

ımzası. 

meleri icap eder. 1 : Beyanname 
Aksi halde hakları tapu sicilin- Bugün b:n dokuz yüz otuz yedi 

ce malum olmad:kc;a paylatmadan yılı Teşrinisani ayının on yedinci 
hariç kalırlar. 22/12/937 tarihin- çarşamba günüdür. 
den itibaren tartnane herkese Türkiye Cümhurluğu yasalarına 
açıktır. Talip olanların yüzde ye- dayanan ve örneği tasdikli aşağı
di buçuk teminat akçesi veya milli daki mühür ve İmzasını kullanan 
bir banka itibar mektubu ve lzmir ikinci Noteri Mehmet Emin 
37. 1335 dosya numarasiyle lzmir Erener, Bahçeliler hanındaki dai-

remde ve isimin basında iken saat 
1 inci İcra memurluğuna müra on beste yanıma gelen, adı ve sacaatleri ilan olunur. 407 

nı lzmirde Yemi~ carşısında 4 nu-
E m lak ve Eytam maralı mağazada tüccardan ızzet 

Ayaydın ve lzmirde ~ehir gazino· 
bankasından: su müsteciri Murat Türkmenoğlu. 
937 /1333 icra dosya numara

. ~iyle satılan, yukarıda evsafı ya
zılan gayri menkulün alıcısına is-

adlı tahitlerle belli olan İzmirin 
Karfıyaka Mithatpaşa caddesinde 
67 numaralı evde oturan Tahir Sü
leymanovic; ve lzmirde ikinci Kor
donda 256 numaralı evde oturan 
Sabri Süleymanovic; bastan a•ağı 

il • .. ·.. .... ~ • ' i"-' • ~ • ~ '. 

Karahisar Maden Suyu 

Kurumu 

' t ; il; 

~~' 
-:___~;:;;:.::~ 

Böbrek, karaciğer lahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte ·bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON : 2067 
. ·' .. :::.:', ~-. . ·~t ..... 

. !ersek bankamızca bu gayri men
kule kon-alacak kıymetin yiizde 
ellesine kadar umumi şartları
mız dahilinde ikraz va.,ı!ehilir. 

4227 - 2159 

ZA Y 1 

tarafımdan yazılmak üzere anla- nen devam etmekte olan (SABRI j okundu. Meal ve münderecatının 
lacakları gibi bir feshi şirket mu- SOLEYMANOVIÇ ve $0REKA.- arzularına tamamen uygun oldu
kavelesi yapmaklığımı istediler Si) unvanı altındaki şirketimizi ğunu kabul ve ikrar ettikten son
yasanın aradığı gibi kendilerini birriza fethettiğimizi ve tirketi ra altını hepimiz imzaladık ve mü
ve fahitlerini ergin ve olgun gör- mefsuhaya ait her türlü mevcudat, hürledik. 
düm. isteklerinin ne olduğunu sor-. eşya, emtea, vesaik, aliıt ve ede- Genel sayı: 13030 

. . . . dum. Müttefikan benim ve tahit- vat, nukut, senedat, esham ve tah· Özel sayı: 11/189 
Murısımız Zıraat bankası tev- 1 !erin yanında söz aldılar ve dedi- viliıt, matlubat ve zimemat ve ve- hbu beyanname suretinin dai-

diat müşterilerinden Tahsinin ler ki: · _ caip ve hukukun, kendi namına rede saklı 12844 umumi numaralı 
mezkur bankadan aldığı 990 Nu.-J lzmir Oc;üncü Noterliğinden re- münferiden muameleye devam aslına uygun olduğu tasdik kılın
lı tevdiat cüzdanı ziyaa uğamış- sen tanzim ve tasdik edilmit olan edecek olan feriklerden Sabri Sü- dı. Bin dokuz yüz otuz yedi yılı 

tir Banka ·· ti · · · 23 Haziran 1931 tarih ve 7894 leymanoviçe devri takarrür etmi• ikinci tetrin ayının on dokuzuncu . ya muracaa e yenısını • · h uh ·· ·· 
ıd • d k" .. d h""k lumumi ve 10/44 hususı numaralı ve mumaıley tarafından der tc cuma runu. 

a ıgımız an es .ı cuz anın u - k l ·ı ·· • k" 1 · k b··ı d"l · ld • b t · fk" · N t · • .. k I d • .1• 1 mu ave c ı e mun a ıt ve zmır ve te a u e ı mıf o ugunu e- :unır ıncı o erı resmı 
mu a ma ıgı 1 an olunur. _ ticaret ıieilinin 658 numarasında yan ederiz. Demeleri üzerine ifbu mühril 

Müveddet, Saadet, Seher müseccel bulunan ve muayyen beyanname reıen tanzim oluna- imza okunamadı 
(2161/4245) miiddetin hitam bulmuı oluo zım- rak hazır olanlar yanında acıkca 424~ 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

Mi ELE 
Krema makinalan geldi 

Bu makinalar dünyanın her yerirı· 
de sütçülük aleminde büyük töh· 
ret kazanmı, ve en verimli maki· 

ne olarak tanınmı,tır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmiştir. 

"AYNI FABRIKANIN: lzmir umum satış deposu: 
MIELE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgrafı 

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

LERI ... 

No. 1626 FOC No. 1611 FOC 
DAIMON marka bu fenerler iki yüz elli metre mesafeyi gÖS" 

terir. Ayarlıdır. Şuleyi dağıtır ve toplar. Yıldırım DAIMON ınat· 
ka yassı pille yanan bu fenerlerin siyah ve renklileri vardır 19~6 
senesi icadı olan bu fenerler çok beğenilmi' ve takdir edilmi9tır. 
Herkese tavsiye ederiz. UMUM DEPOLARI : 

lzmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hüsnü Öz ödemi.ti .. 
Jstanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısi 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurınaıırıa 
mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında 11ünıle 3 ktıfe alınabilir 
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Dl~UTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE - LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. ROYAL NEERLANDAISE 

HAMBURG KUMPANYASI 
DEUTSCHE LEVANTE - LINIE STELLA vapuru 27/ 11/ 937 de gelip 

HAMBURG, A. G. yükilnü tahliyeden sonra Burgaz, Var-
ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. na ve Köstence için yUk alacakhr. 

BREMEN TIBER1US vapuru 27 / 11 de Rotter-
MACEDONlA vapuru 29 ikinci teş- dam, Amsterdam ve Hamburg limanla

rinde bekleniyor. Rotterdam, Hamburg rma hareket edecektir. 
V'e Bremen için yUk alacaktır. GANYMEDES vapuru 8/12 de gelip 

..... ----- •• : .. .. • ~ • "# • 1 • • 

B R·I S TOL 
Beyoğlunda 

fi 

OSMANiYE 
Sirkecide 

MOREA vapuru 1 birincik!nunda yükünil tahliyeden sonra Burgas • Var- Bu her iki otelin m\iıteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
bekleniyor. Anvera ve Hamburg liman- na ve Köstence limanları için ytlk al... öMER LOTFO' dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle biltilıı Ege 
larmdan yük çıkaracaktır. caktır. halkına kendisini ıeYdirmittir. . 

MANISSA vapuru 13 birlncikanunda TtTUS vapuru 11/ 12 de Rotterdam Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu-
bekleniyor. RotterdıÜn, Hamburg ve Amsterdam ve Hamburg limanlarına urlar. 
Bremen fçln yUk alacaktır. hareket edecektir. Birçok huıusiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. 

AMERICAN EXPORT LINES SVENSKA OR1ENT L1N1EN latanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 

The~rtSte~p~~&n il~OO~lli~~m~&~~ ·~-----••••-•••---••n•-•••~ 
OGONT'l vapuru 30 ikinci teşrinde dam - Amsterdam ve Hamburg liman-

bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. !arma hareket edecektir. 

EXPRESS 1 bi · l 1_a_ da AASNE motörü 2/ 12 de Rotterdam, vapuru rmc A.l;U.lun • • 
b ki · N k i · ük' alacak Hamburg, Dantzig, Gdynıa ve Danı-e enıyor. evyor çın y - . . 
t mark, limanları, şımalı Norveç ve Bal-
~ d k 0 

k 6 _ tık limanlarına hareket c ece tır. EXMOUTH vapuru 15 birinci ıuıun-
d b ki n1 N k i · ük. ala SERViCE MAR1T1ME ROUMAlN , a e e yor. evyor çın y -
caktır. ALBA JULtA valluru 1/12 de Malta 

STE ROYALE HONGRISE 
DANUBE MARITIME 

ve Marsilyaya hareket edecektir. 
SEÇEA VA vapuru 29/ 12 de Malta ve 

Marsilyaya hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

SZEGED motöril 6 birinci kanunda 
bekleniyor. Belgradc, Novisad, Buda
Peştc, Viyana ve Ll.nz için ylik alacak
tır, 

tlfuılnrdaki hareket tarihleriyle nav
lunlardnkl değişikliklerden acenta me

TISZA motörU 15 birinci kanunda suliyct kabul etmez. 
bekleniyor. Iskenderlye için yük ala- Daha fazla tafsilat için İkinci Kordon
caktır. da Fratelli Sperco npur acentalığına 

SERViCE MARITIME ROUMAIN müracaat edilmesi rica olunur. 
BUCAREST Telefon : 4111/4142/4221/2663 

BOURGAS vapuru 25 ikinci teşrin

<fe geldi ve Por Salt ve 1.akenderiye li
ınanlarından mal çıkardı. 

DUROSTOR vapuru 22 blrinciklnun
tta Köstence için hareket edecektir. 
DEN NORSKE MIDDEIJIAVLINjE 

OSLO 

SAN JOSE motöril 6 birinci kanun
tta bekleniyor. Dleppe, Dllnkerk ve 
Norveç limanlan için yUk alacaktır. 

Illndaki hareket tarihleriyle nav
lunJardalrl de~iş!kliklerden acenta me
sutıyet kabul etmez. 

Daha Eula tafsUAt almak için Birin
ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
\'e Co. n. v. Vapur acentahğına mllra-

Kulak, Boğaz, Burun hastalık
ları mütehauıaı 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 
En: Göztepe tramvay cadde-

si 992. Telefon: 3668 
1-26 (481) 

caal edilmesi rica olunur. :-w~31!!.!::!!2·5i:JMSimsi~' -
TELEFON No. 2007/ 2008 

BlRlNCl MINT AKA TAPU Sl
CtL MUHAFIZLICINDAN: 

Olivi ve Şiire. lzmirin birinci Süleymaniye ma-
hallesi Kavakhpınar caddesinde 

LıMİTET 41 emlak numaralı ve şarkan Vey-

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her c:ns kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatlcr dahilinde satılmaktadır. 

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN 

1 ...... •• • •• • ... • ~~... rf • - ~ • • • •• • ' , ~.. ~ .. . - ' 

Eczacı K,-!mal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokağı kÖfeli 

Büyük Hilal 
• 

eczan~sı 
fzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en . 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası · 

olacaktır. lzmirdo Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmu,, kokuculuk 
alemini şaşırtmış bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarım İzmirlilere sorunuz. 
Y akm ve benzer isimlere aldanma
manız için tiıeler üzerinde Kemal 
Kamil adını aörmelisiniz. V apur acentası seller tarlası ve Havva evi ,ima· 

len Hüseyin tarlası garben Kavak- ••-111ı11--------••••••-m11m..a-••-
BlRINCl KORDON REES lıpınar caddesi cenuben yol ile inhisarlar lzmir Baş müdürlüg" ün-

BINASI TEL. 2443 çevrili bir kıt'a arsa 30 sene evvel 
Lllerman Lines Ltd. ölen Salihin senetsiz olarak tasar- de O: 

POLO vapuru 4 birinci kanunda Lon· rufunda iken ölümü sebebiyle ve· 

dra, Hull ve Anversten gelip yük çıka- raıetikarısıSalihaveoğullartAh- Potas güherçelesi ticareti yapan 
racalc ve ayni zamanda Londra ve Hull t ve Mebmede intikal eylediği 
için yUk alacaktır. :e mumaileybin tarafından da se- tüccar ve esnafa 

TRENTINO vapuru birinci kanun netaiz olarak tasarruf edilegeldi-
sonunda ve yahut ikinci kanun iptida- ii ve halen bu arsaya vaziülyet J L A N 
~~~~ ı1caLondracak, Hull ve. AnversdatenLogelldp bulundukları mıntakamıza vaki 

• 
3UA: ç ra ve aynı zaman n • .. 1 ld w 

- H ıı ı in ... 111. 1 caktı muracaatten anlqı mı, o ugun-
~ .. ve u ç ~YA a a r. f b 1 · 

LESBIAN vapuru 7 birinci kanunda dan bu arsanın tasarru se ep er! 
Li 1 5 d li Uk hakkında 11 /12/937 cumartesı verpoo ve vansea an ge p y çı- . 
ka ak · d L. 1- günü mahallinde tahkıkat yapıla-
Clrac vi el aynüıkzaml ankta ıverpoo ve cağından bu arıa üzerinde her 

asgov ç n y a aca ır. • 
THE GENERAL STEAM NA VIGA- hangi bir hak iddıa eden varsa 

TION Co. LTD tahkikat günü mahallindeki me-
PHILOMEL vapuru 10 birinci ka- mura veyahut on gün içinde mm· 

nuncJa gelip Londra için yük alacaktır. 1 takmıza vesikaliyle birlikte müra
i 1 • b"ld" ·ı· Tarih ve navlunlardakl değişiklikler- caat en ı m ır. 

den acenta mcsuliyct kabul etmez. 1 (2162/4242) 

.................................. 0 

Umum Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine • 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temfo edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. 'GIRAS 
Peştemalcılar, Evren ıokak No. 3/1 

Singer dikit makinalan kumpanyaıı kartisinda 
Telefon: 2413 Poıta kutusu : 234 IZMIR .,.._._.sr.-.......................... lllllil •• _. 

2441 ıayılı kanunla devlet inhisarı altına alınan potas güher. 
çetesinin alım ve satımım yapan tüccar ve esnaf &fağıda yazılı 
hükümlere göre hareket etmeğe mecburdurlar. 

1 - Ellerinde potas güherçeleai bulunan tüccar ve esnaf bu 
ilanın netrinden itibaren bir ay zarfında bir beyanname ile ayrı 
ayrı göıterilmek üzere ilanan netri tarihinde ellerinde bulunan 
veya sipari• edilmit olan potu güberçilesinin cins ve miktarını 
her yerde inhisarlar idaresine bildireceklerdir. Tüccar ilanın nef
rinden evvel siparit etmit bulundukları güherçelenin siparit ve 
siparitin kabul veaikuını da inhisar idarelerine göstermeye ve 
muıaddak bir suretini vermeğe mecburdurlar. 

2 - Potaı güherçilesi ticaretiyle metgul olanlar bu ticareti ya· 
pabilmeleri için inhisarlar idarelerinden birer ruhsat tezkeresi 
almağa mecburdurlar • 

3 - Bu ilanın netrinden itibaren bir ay zarfında beyanname 
vermiyen ve ruhsat tezkeresi almıyanların ellerinde bulunacak 
potas güherçilesi kaçak itibar olunarak müıadere edilecek ve 
haklarında kanuni takibat yapılacaktır. 

4 - Potas güherçilesi satan tüccar ve eınaf aldıkları ve sat• 
takları güherçilenin miktarım ve nereden alıp kime sattıklarını 
gösterir bir def ter tutacak ve bu defteri her an inhisar idaresi 
memurlarınm murakabesine hazır bulunduracaklar ve bu mad· 
deyi ancak kullamlacağı tekle göre ya mahalli sıhhat veyahut 
ganayi müdürlükleri tarafından tasdik edilmit vesika verecek ih· 
tiyaç sahiplerine satacaklar ve bu vesikaları da talep vukuun· 
da inhisar memurlarına göstermek üzere saklayacaklardır. -

5 - Potas güherçilesinin memleketin bir tarafından diğerine 
nakli için inhisar idaresinden bir nakliye ruhsatnameıi ve güher
çilenin sevkedileceği mahalle vardığında bu ruhsatnamenin ma· 
hallindeki inhisarlar idaresine tevdii mecburidir. 

Tezkeresiz nakledilen potas güherçilesi 2441 sayılı kanun hü
kümlerine göre evvel emirde inhisarlar idarelerince zapt ve mü
sadere olunur. 

DiKKAT 

6 - Potas güberçilesi tedarik etmek isteyen toptancı tüccar 
her defasında idaremize müracaat etmelidirler. Güherçile ya ida· 
remiz tarafından verilecek veya hariçten celp için müsaade edi
lecektir. 

7 - Birinci madde mucibince verilecek beyannamede cins ve 
miktarı göıterilecek elde mevcut güherçile ile bu ilanın netrin· 
den evvel ıiparit edilmit veya bundan sonra verilecek müsaade 
ile getirilecek olan potu güherçileıinin vurudunda beher kilo
su ve kesri için bir kurut inhisar resmi alınacaktır. 

27-28-2-3-11-12 4178 (2129,l: 

TURAN Fabrikalan mamullbdır. A7nı zamanda Turan 

tuvalet ıabunlarını, traı aabunu Ye kremi lle gnzelllk krem• 

lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan aa· 

tıılar için lımlrde Gazi Bolvannda 25 numarada umum acen• 

telik Nef'i Akyaııh Ye j. C. Hemıiye mDracaat ediniL 

Posta KuL ••• Telefon a4e11 

Dima sabit daima tabii 

..,,. ' 
Juvantin ' saç boyalan 

INOfLIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju .. 
vantin ıaç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen lrl 
olup saçlara tabii renklerini bah,eder. 

Juvantin ıaç boyaları kumral ve ıiyab olarak iki tabii reni( 
Gzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi .. 
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek ıuretiyle do 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalannda arayınız. 

~··············~;·~-~-~~····~·~~i·~-~~ğ~·············· 
. • • . 

NorYeçyanın halis Morina balıkyağıdır. iki 
defa süzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
....................................................................... 

. - ---· ~ -~ ------ ----
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Londradaki görüşmeler etrafında 
Fransız başvekili Elizede 
Cümhurreisine izahat verdi 

Japonlar Kuantayı aldılar 
Nankin üzerine ileri 

Delbos şark seyahatinde lngilterenin ~?.~.~-~.! ..... Ş.~~ilde~de.vam 
d h. • t t J k Amerika e ıssıya ına erceman o aca mış Cinde ;cık kapı 

Roma, 1 (ö.R) - Ingiliz - Fransız , , 

müzakereleri neticesinde neşredilen res- .~ ~ siyasetini muhafo-
mi tebliği ve B. Chamberlain,in Avam ı · J 
.kamarasında.ki beyanatını takiben Lon- 1;a için e ınuen ge-
drada ayni mesele hakkında yarı res- /eni yapacaktır. 

······························~········ Tokyo, 1 (ö.R) - Han-Keu cephe-
sinden gelen haberler Kuan-Te ıehrinin 
Japonlar t41rafından zaptını resmen teyit 
etmektedir. Nankin üzerine ileri harekti 
normal ,ekilde devam ediyor. Japon
l<ır beynelmilel imtiyazlı mıntakadaki Çin 
posta daireleri üzerinde kontrol tatbi
kine başlamı,laıdır. 

Nankini müdafaa için Yang-Çe nehri 
üzeıinde Çinlileıin hazırladıkları müda
faa haltında Japonların bir gedik aça· 
bildikleri iddia edilmekıedir. 

Vaıington, 1 (ö.R) - Şanghayda 

beynelmilel imtiyazlı rnıntakalardaki va.
ziyct Amerikan siyasi mahfillerini mühim 
mikyasta meşgul etmektedir. Siyasi mah
fillerde gizlenmiyor ki Amerika Çinde 

mi bir nota neşredilmiştir. Bu notada 
şu noktalar tasrih ediliyor : lngiltere ve 
Fransanm göriişleri arasında büyük bir 
lıhenk vardır, fakat bu diğer devletlere 
lı:arşı müşterek bir cephe tesisi mana
aına alınmamalıdır. BilA.k.is Lmıdradan 
aynlmazdaıı evvel Fnansız nazırları 

Lord Halliaksın Ahnanya ziyaretinin 
lmkan verdiği temaslardan son derece 
memnun olduklarını ve Avrupa hava
aını açmak üzere bu gibi temaslardm 
istifade edUmesinl temenni ettiklerini 
bildirmişlerdir. Paris ve Londra ara
sındaki iş birliği siyaseti diğer devletler· 
le llıtiırub sebep olacak mahiyette de
ğildir. Paris ve Londra arasındl'ki dost
] uk Roma ve Berllrıle dostluğa ma
ni olamaz. Bunun aksi variddir. lnglliz 
ve Fransız nazırları Roma ile Londra 

açık kapı siyasetini muhafaza içi.ıı eJin
ve Roma ile Berlin arasındaki mÜJESe- den geleni yapacc:.ktır. Japonyanın ha
~etleri dikkatle gözden geçirmişler ve Fra1t8a • lngiltere arasmda son m·ıizakerelerin mevzuunu teıkil eden Halifaks len takip eıtiği fanliyeıin Amerika ve bü
Italyan hnparatorluğunun tasdh.1<i me- Hitler miillikat:dır. Ktl4emi= Ingili= devlet adanımı Hitlerle birlikte gösteriyor ıün alakadar devleıler tarafından muha
selesiyle de meşgul olmuşlarsa da bu! muhabiri bildirôyor : rı pek tabiidir. Zira Romada Londra fazası i<lenen bu premibe açıkça aykırı 
hususta sarih bir karar verilmemiştir.! lyl bir membadan bildirildiğine göre mülakatlarının Habeş ilha.1<ırun he;nen 1 olduğu gizlenmemekıedir. 'Vaşingtonda 
Ingiltere ve Fransa bazı teferrüatın Hitlerin Lord Halifaksa bildird;ği müs- tasdiki neticesini vereceği ümit ed,1- 1 ,öylendığine göre devleıler Japonyanın 
halli için diplomasi yoluyle mllzakere- temleke talepleri şunlırdır : mokt.. idi. 1 şimdiki hareketini ve ileri sürebileceği 
!erine devam edeceklerdir ve bu müza- Almanya hükümeti Kameron, Togo Alnı~nyaıı:a gelince, Berlin Fransız- sulh şarılarını, kendi hak ve menfaatle-
k~rele'.~. b~az ~alili geçmeden evvd ve Belçika kongosiyle Porteklz Ango- Ingilı: müzakerele_rinin n:ticesi hakkın-: rine mugayir olduğu için, kabul etmi-
bıtmesı umıt edilemez. }asının mandasına tevdi edihniş olan da alakasızlık gostermege çalışmakta- yeceklerdır. Amerika Çin veya Çin ara· 

hareketleri 
ediyormuş •• 

•• 

Paris, 1 (ö.R) - cPopuLı.ire> gazete
si tebliğin bilhassa Uzak Şarka ait olan 
fıhasiyle m"'gul olarak diyor ki: Teb
liğiıı en maddi kısmı Uzak Şar:C ihti
lafından bahseden fıkrasıdır. Dün Lon
drada bu itibarla BriikseJ.dekinden daha 

GöRüŞüLEN MESELELER . . ta . l k d" . l . d . · ı dır. Bazı gazeteler Fransız ve Ingiliz 1 zisinden her hangi bir kl!mı üzerinde bir arazının mamıy e en ısın e ıa esını .. ı 

istcmU;; fakat şimdi Japon mandıısı al- devlet acbmları aras'.nda yapılan mu-ıJapon ekonomik konlrolünü hiçbir su· .111emleketleriniıı kurtu!uşuiçin dua eden Çin çocukları 
tında b 1 T ika il b .. ilk" zakereleri bilmemezlıkten gelmekte ve retle kabul edemiyecektir Bütün alaka-u mıan angany e uy . y • • ... • ı · . .

1 Okyanustaki adalan istememiştir. diger bazıları l."e neşredilen tebhgın 1 dar devleıler her zamandan zıyade Çin- Tokyo, 30 ( A.A) - Japon tüccar- tini leşçi etmeğe amade bulunduklarıf11 
Ayni membadan teyit edildjğine göre yalnız iki nnktası üzerinde durmaktadır- t de açık kapı si}:asetine taraftardırlar. Bu lariyle '°öıüştüktcn aonıa Koyotodan av

lar. Bu da Lord Halifaksın Almanyaya rejim Çin tarafından da kabul edildiği-
Ingiltere hükümeti şimdi arazi çerçeve- ~ det eden prens Konoye matbuata beya-

yaptığı seyahatin faydalı bir istihbar ne göre Çinle resmen harp halinde bile 
si içinde bazı eJc3Jliyetlere ait statülerin ı natta bulunarak Japon iş adamlarının Ja-
değiştirllrnesi ihtimali derpiş edilmekte vasıtası olduğu ve bir çok su.itefehhüm- olmı~an Japonyanı.'.'. üçüncü bir d~vlet 

f t 1 b J k arlar h b pon siyasetine müzaheret etmeğe ve Ja-olmasına rağmen Avrupaya karşı siya- leri dağıtmağa hizmet ettiği hakkında sı a ıy e vere ı ecegı ar ın ıç ır 

t. · d • · · • · d"' ·· k edir teblig" de görülen fıkradır. Alman gaze- 1
1 kıymeıi olamaz. pon hükümetinin Çindeki tenkil hareke-se ını egıştırmeı;ı uşunmeme t .. 

söylemi~tir. 

Tokyo, 30 (A.A) - Prene Konor• 

Burgos hükümetinin yarın resmen tanın• 

rnası için imparatorun müsaadesini istih' 

sal etmiştir. 
Ispanya meselesi hakkında B. Hitler- leleri müstemlekeler hakkındaki Al- --------------------_______________________ _.. 

Halliaks mülakatı ademi müdahalenin man müddeiyatuıın bundan somu In- F d . e • k t 
idamesiiçinikimemleketinhemfikirol- gilterc ve Fransa için ehemmiyetli bir ransa a reJım suı as 1 
duğunu göstermiştir. mevzu olacağını tahmin etmektedirler. 

Uzak Ş k l · h k.k da ik' d Prag mahafilleri görüşmelerde mer· ar mese esı a m ı ev-

azimli bir lisan konuşulmuş, zira Ingil
terc ve Fransa Uzak Şarktaki hak ve 
menalaatlerini korumak ve beynelmil
lcl • muahedeler le üzerler ine diişen ve
cibeleri yerine getirmek için diğer dev
letlerle iş birliğine hazır olduklarını 

bildirmişlerdir. Böylece artık bu nokta 
üzerinde Amerikanın şüphesi kalmıya
caktır. Nitekim cNevyork - Times> ııa

zetesi de bu meselede gösterilen cani
yane körlükten bahsediyor. Amerikan 
umum! efkan şimdi yeni bir istikamete 
teveccüh etmektedir. B. Roosevelt Şi

l<ago nutkunda tasrih etıt.iği siyaseti tat
bik edebilecektir. 

let adamı m~terek menfaatlerinin ko- kezi Avrupa hakkında verilen netice-

runması için sıkı bir münasebet tesisi t 1erden endiş~ye d~şmüo. gibi gö .. rünü~ 
1• ldiğ' k · 1 di yorlar. Vakıa Ingüterenın merkezı Av-
azım ge me arar venruş er r. 

rupa meseleleri hakkında ala.kadar hü-
DELBOSUN SEYAHAT! 

Paris, 1 (ö.R) - Londra göriişmeleri 
bilmiştir. Bütün müzakere edilen mese
leler üzerinde Londra vr Paris hükü
metlerinin ayni fi.kirde oldukbrı müşa
hede edilmiştir. Bunun delili de B. Ne

ville Clıamberlain'iıı Şarkı ve Merkezi 
Avrupada seyahate çı.kmak üzere olan 

Fransız hariciye nazırı B. Ivon Del
bostan ziyaret edeceği hükümet mer

kezlerinde. yani Varşova, Bükreş, Bel~ 

grad ve Pragda ayni zamanda Ingiliz 
hükümetinin de tercemanı olmasını ri
ca etmiş olmasıdır. 

kümetlerden icap eden rnalCtmatı al
mak vazifesini Fransaya bırakmış ol
ması biraz efkan yatıştırmış ise de bu 
temasların neticesi merakla beklenmek
tedir. 

Saumurda yapılan arştırmalarda 
ehemmiyetli keşifler elde edilmiş 

Diğer taraftan Londrada Akdeniz, şi
mall Afrika ve yakın Ş:ırk vaziyetleri 
de görüşülmiiştür. Mütekabil bir emni
yet ruhu içinde silahlanmadan bahsedil
miştir. Hülfu.ı Londrada iyi iş görül
müştür. Fransız - Ingiliz münasebetle
rinin Blum kabinesi tarafından eski ha
line getirilmesi s:ıyesinde mümkün olan 
bu işe devam edilmelidir. iki memleke
tin iı; birliği karşımıza çıkan muazzam 
menfaatleri koruyabilecek bir şekil al
malıdır. 

Komünist cIIumanite> gazetesi ise 
pek memnı;n görünmiyor : Tebliğin 
mü>rtemJ,.keler hakkındaki fıkrası bay 
Ilitlerin hareketine müthiş mikyosta ya
rıyacak mahiyettedir. Müstemlekeler 
m"5elesini Ingiltere ve Fransanın gö
riişmeğe razi ôlmalariyle bu mesele ı;ü-
11iln meselesi olmu tur. Von Hcss ve B. 
Gobelsin propaganda servisleri bir pu-

B. Ivon Delbos yarın Varşovaya ha
relıt edecek ve oradan sırasiyle Ro

manya, Yugoslavya ve Çekos)ovakya 

hükümet merkezlerine geçerek Fransa
nın müttefiki veya sıkı dostu vaziyetin
de olan bu hükümetlerle görüşecektir. 

Loııdra müzakerelerinin neticeleri 
hakkında Paris ve Londrada gösterilen 

, .• n kazanmışlaroır. memnwtluğa Roma tabii olarak iştirak 
Fakat bundm daha vahim bir nokta elmem.,ktedir. Italyan mahafilleri neş

\•a.rdır : ilk defa olarak bir Ingiliz _ ı redi!cn nihai tebliğin bir kat'i hareke

Fransız vesika•ında millciler cemiyetin-1 te delalet etmediğini kaydederek bwı.a 
<! n bahsedilmemektıxLr. Beynelmilel ı ehemmiyet vermiyor gibi görünüyorlar. 
rn('S'lelerin bütünlüğü tetkik edildiği Italyanların hayal sukutuna uğrınıala
hal<'e Ingiliz kralının nutku bu noktayı ı 
unutmakla göze çarpmıştır. Bu defa 
Londra ve P.r:s birlikte olara.k Cenev
re mücsse5esini unutmaktadırlar. Lon
dra vesika.sıııda böylece büyük tehlike
ler doğurabilec"k bazı vuzuhsuzluklar 
'ardır. Gerçe Londrada en fena ihtimal
lerin önüne geçildiği ve biraz l\efes al
mak fırsıtının kazanıldığı belki doğru
dur. Bari bu nefes :.ima fırsatından bay 
l>elbosun orta ve yakın şarkta yapacağı 

yahatte ciddl olarak istifade edilse ve 
•ıılh sağlaml:ştırılsa .. . 

ALMANLARIN 111ÜSTEMLEKE 
MüDDEIYATI 

Londra, 30 (A.A) - Havas ajansı 

Ingiltere ve Fra1t8a Almanya ve Ital
yanın giısteri#ni seyrediyorlar. 

-The LouUııille Tinıes--

Pari•. 1 ( ö.R) - Kukuleteliler eui
kastı hakkındaki ıahkikat her gün yeni 

Çekoslovak mahafillerinin tahminle- unııurlan meydana çıkarmaktadır. Saint 
rine göre Fransız hariciye nazırı Prag Germain ormanında bugün yeniden giz

hükümetine ç..koslovakyanın Ingüiz li eilah depolan bulunmuşrur. Saumurda 
ve Fransız dostluğundan emin olabile- I yapılan araıtırmalar da ayni mahiyette 

ceğini ve me?kezi Avrupa hudutlarına J ehemmiyetli keştflerle neticelenmi~tir. 

el sürülmemesine bu Jkl hükümetin da-ıY_e bug~n daha birçok _•ilah mahzenleri· 
ima taraftar olduklarını bildirmekle be- nın keıfı beklenmektedır. 

raber istikbalde A1man ekalliyctleri Suikasdın para temini suretiyle klmleı 
hakkında son derece ihtiyatlı bir siya· tarafından ve na!I! finanse edildiği hak

set takip etmesini Çekoslovak hüküme- kında yakında çok dikkate değer ifşaat 
tine tavsiye edecektir. Yine hiç şüphe yapılması beklenmekıedir. 

yoktur ki merkezi Avrupada vaziyeiin Paris. 1 (ö.R) - Radikal. Sosyalist 
sükfuıet bulm:ısı ;çin Alman;-aya karşı 
bazı tavizlerde bulunması Çekoslovak-
yaya tavsiye olunacaktır. 

ELIZE SARAYINDA 

Paris, 1 (ö.R) - Başvekil B. Chau
temps bugün (;ğleden sonra Elize sara· 
yına giderek Londra müzakereleri hak· 
kında reisicümhur I:!. Albcrt Lebrune 
izahat vermiştir. 

ALMAN GAZETELERiNiN 
TEFSiRLERi 

paıtisi paılamento grubu rei&i B. Elbel 
baıvekil B. Chautemps ı ziyaret ederek 

Paris beyne]milel sergisinin temdidi ve
ya temdit edilmemesi hakkında verilecek 
karann acele verilmesini istemiştir. Radi

kal .. sosyalist partisinin fikrince eğer 

serginin 1938 senesine temdidi yeni mas
raflara lüzum gösterecekse bu kredilerin 

çoktanberi beklenen bazı isli.hata, mese
li zirai fıletlerin ıslahına tahsis edilmesi 

daha faydalı olur. Başvekil serginin tem· 
didi me~clesi hakkında ecnebi hükümet .. 

lcrle 19 38 tergisine İştirak etmek İ3teyip 
Paris, 1 ( Ö. R) - Londra müzake- İ.!lemcdiklerini anlamak için müzakere 

cereyan ettiğini ve bunun neticesine gö
re meclise bir takrir verileceğini bildir-

relerinin neticeleri hakkında dünya mat
.buatının tef!ir)eri devam etmektedir. Al .. 

man gazeteleri bu sabah ihtirazh görün
mekte iken resmi mahfillerde ayni ihti-
raz gösterilmemektedir. Bunların bildir

miş ve bir an evvel bir karar vermek lü

z~u~m::,::u~n~u_o::_:d~a::_t~as::'.d~ik:_:e~y~l:em~iş~t~ir~·~~~~~~~~~~·~~~~F~r=a::•l.31:::=::..:p=o=lı=s~lcn~·-s:o:n.:..:h:a:d:i:se:l=e~r-e:s:':'a:•=•n=cla:.:.~~~------__...., 
diklerine göre İngiltere ve Fransa dev- beynelmilel müzakerelerin ilk saffına ge- ile Portekize ait olan Angola müstem
let adamları arasındaki görüşmelerden ;irmeğc muvaffak olduğunu memnuni- lekesi üzerinde bir ne\•İ Alman manda
sonra Almanya yeni hiçbir teıebbüste yetle kayde devam ediyorlar. sının tesisini istemiştir. Alman aiyaai 
.bulunacak değildir. Artık müstemleke- bu sabah neşrettiği bir makale Alman- mahfilleri sömürgeler hakkındaki Alman 
)er meselc~inde teşebbüse geçmek Fran- Diğer taraftan bir İngiliz gazetesinin müddeiyatının umumi mahiyette oldu
sa ve lngiltereye ~ittir. Almanya Londra- yada hoşnutıuzluk husule getirmiştir. Bu ğunu ve Almanyanın ancak kendi malı 
·da yapılan münakaşaların neticesini da- makaleye göre Führer Lord Ha.lifakstan telRkki ettiği müstemlekelerin iadesini is
ha bir müdd~t bekliyecektir. müstemlekeler meselesinin halli için Ka- tediğini ve bu müatemle"elerin Vcrsay 
. Resmi mahfiller Führerin müıtemle- merun ve Togo müstemlekelerinin Al- dilı:taıiyle haksız olarak elinden gaape
keler hakl.ındaki Alman müddeiyat.ını manyaya iadesini ve Belçika Konıoıu • dilmiı olduğunu temin ediyorlar. 

__ . .,._ 

B. Faik • 
yıne 

olacak maliyeci 
o - ı,..a· 

ANKARA, 1 (Telefonla) - ~ai~iJl 
liye vek51eti siyasi müsteşarı B. J11Jlli
mebuslu.ktan istifa ederek tekral' 

1 
gıl-

. ife 1 - muhteı»" yede hır vaz a ac"ııı 
rülnıektedir. 


