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C. H. P. grubunda 
1 Ankara, 28 (A.A) - C. H. P. Grubu bu- 1 

gün (26/12/937) Antalya saylavı Dr. Cemal 
Tuncanın reisliğinde toplandı. Parti ırubunu 
ilgilendiren bazı meseleler görü,üldü. 

• 

F1ATI ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Cümhuriyet ••erinin bekçi!i, ıabalıları çıkar .!iyaıl gazetedir YENi ASIR Matbaasında basılml§tır ·-------

Vekiller heyeti kamutayda toplandı 
. 

Gar o yeni bir propaganda usulü buldu 

Hatayda Fransız i aresini ·kabul 
ettiğimizi saçmalama ğa baş18dı 

Müsbet 
Bir tenkit 
istiyoruz --Dr. Bay Memdulı SAY'a 

1 Ha tayın 1938 
ınşası 

l.tanbul, 29 (Hususi) - Hatayd> 
tazyik ve tehdit yeniden baflaml{lır. 

Müstemlekeciler akla gelmedik hilelere 
ba;vurmaktadırlar. 

Fransız delegesi Roje Garo Hataylı-
lann fikirlerini yeni bir propaganda ilo 

bütcesine hududumuzda karakol 
• 

ıcın tahsisat 
• 

koydurdu 
de k akollar İn{a edilmesi için de Ha
tay 1938 bütçesine tabsisat koydurmuı
lur. 80 karakollardan birinin Değirmen
de re~ kurulacağı söyleniyor. 

iNTiHAP T ARIHI 

Paris, 29 (Radyo) - Cenevreden 
bildmlclijDıe göre Sancak intibabat ta
limatnamesine kartı Türk hiilriimetinin 
itirazlan ve ihtiraz kayıtlan Milletler Ce
miyeti Konseyinin 1 7 aonkinun taribli 
içtimaı ruznameıine almmıt olup bu iti
razlar hakkında bir karar vermek ve İn· 

' 

B. Stoyadinoviçe 
Berlinde parlak bir 
istikbal hazırlanıyor 

Bir memleket derd_i~e temas ~~n J zehirlemektedir. Bu yeni propagandaya 
yazın.'z alt!nda _kendı ı_mza~ızı ıı:or- 1 röre güya Pnristen dönüşünde Ankara
mek ısterdım.lnısyallerın Kuryozıte- ya uğrayan Suriye baıvekili B. Cemil 
sine kıymet verdiğinizi zannetmek 1 Mardam ile An.karada yapılan müzake
istemem. ihtimal ki bu şekli, şehir i~- 1

1 relercle Suriye ile yeni bir anlaıma ya-
1erine ismi karışmamış bir bitaraf pıldığı ve hükümetimizin, yeni rejim'n 
~~şahit ~e~kiine geçmek arzusu i1e 1 iJ~nına rağmen Ha:ayda Frantız idare-
ıhtıyar ettınız . sini kabul ettiği i;.ae edilmektedir. B~- tihap tarihini tesbit eylemek konseye ait 

Yazınız, mahiyeti itibariyle ma- nun için para ile adamlar tutulmu§lur. olacaktır. DE Berlin, 29 (ö.R) - Alman payıtahb ya baıvekili Alman hükiimet erkimyl& 
kaleme bir cevap teşkil etmekten Roje Garo, Türkiye hudutları üzerin- oaşveldl B. Celiİl Bayar --SONU ONUNCU SAHtFE - Yugoslavya baıvekili B. Stoyadinoviçe iki m-1eketi ve beynelmilel umumi 
ziyade doktor Behçet Uzla aranızda- .... ....,iiiiiiiiiiiiiiiiiiii-. ..... iiiii .... ....,_. .... _. __ _. .... ..., __ __,.,..,_._,.iiiii.._ __________ _,___________ parlak bir istikbal merasimi bazlrlamak. aiyuıeti alüadar edecek meseleler üz .. 

ki fikir ihtilafınızı ortaya koymuş-, R d t • t e e tadır. Bu ziyaret programı hazır edilmİf· rinde ıörüıecektir. Bununla beraber ba 
tur. Belediy~ _hakkı~daki yazıla~ımı o manya a o orı e ' r eJım tir. B. Stoyadinoviç JS Sonkinımda Ber- ırörüımeler umumi malıiyette olac:afm-
oku:yanlar bılırler kı ben, proıeler J line gelerek dört sün Alman büküme- dan merak uyandırıcı hiçbir netice bek· 
üzerinde fjkir yürütmedim. Sadece 1 tinin misafiri olarak kalacaktır. Yuıoslav- lenmemektedir. 
şehrimizin bugünkü hali ile büyük ................................................................. __ ....;;,_ ___________ iiiii __ iiiii __ iiiii;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiii,...-...;.__;;;;;;;;;;;;;;;;-..;;;:;;;m;;;;-.._.. 

çapta bir faaliyete, bir kalkınma: B o K H • t • F 
~::::~i'Te:!:!~:te~~:~!u;.:1iy:;;~~ı • • oganın a. sıyase ı . ransa ve 
::::~:üz:~~~:;~:;.~;· ~!:~=~ei~ K Antanta karşı rnu··stakı·ı mi olacak? 

T arişin hazırlığı 
bilemem lüzum var mıydı } • 

Selef1e halef meselesine gelince: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' Kurum teksif edilmiş 
Aziz doktorum, bu, sizin çıkar· 

dığınız bir meseledir. Benim selefler
den bahsedİ§im, bugün belediyemi
zin başında olanları dünkü hataları 
tekrardan sakınmağa davet içindi. 
Zaten siz de yazınızda geçmiş gün
lerin hatalarını teyid ediyorsunuz. 
Hatta iddia edebilirim ki yazınızın 

RUMEN MEBUSANI 
---.,..---

Bir defa bile toplanmadan 
dağıtılacaktır. Valiler değiş
tiriltli. Matbuat sıkı kontrol 

~ ... , \~.~~.~ ... ~~Y.~ ... ihraç edecek 
: Romanya, Almanya ve lngilterede 

heyeti umumiyesi bugünden ziyade altına alındı. Roma ve Berfin 
dünün bir rekizituarıdır. Tenkidle-
rimizden, geçmiş şehir meclislerinde bu değişiklikten çok memnun-
aza olanlara da küçük birer pay ayır- dur. Fakat bu memnunı·yetı·n 
mak mümkündür. Zira Yazınızı ve 

hele son yazınızı okuyanlar şu neti- yersiz olması da pek muhte
celere varırlar. : 

1 - lzmir, bugünkü hali ile imar- meldir. 
dan önce bir şehir haline sokulmağa ••••• ,.: ...... ,, •• , ••• ,,,,,,,.,,,,,,,,,,, •• ,,,,,,,,,, .... ,,,,,,,, ... 
muhtaçhr. Roma, 29 (ö.R) - lıalyan gazetelerinin fikrince Ro-

2 - Bugünkü lzmir, normal bir manyada te,kil ed'.len yeni kabine faşist temayülleri bes· 
şehir olmaktan çoktan çıkmıştır. j ıemcktedir. Bu hükümct milli Hıristiyanlar ile aağ cenah 

Müsaadenizle, doktorum, bu iki · milli köylüleri arnsında bir ittifaktır. lıalyan gazeteleri yeni 
müşahedeniz arasında bir tezat de- kabinenin halk yığınları ve bilhassa köylüler tarafından 
ğilse bile, İnsafsızca bir haksızlık 1 çok iyi karşılandığını kaydetmektedirler. Bütün va!iler tcl
mevcut olduğunu kaydedeceğim. j grafla azledilmiş ve yerlerine yenileri tayin olunmuştur. 

Birinci mü.,ahedenizle ortaya yeni Memleketin her tarafında nizam ve isayişi korumak içi., 
bir hakikat koymuş olmıyorsunuz. tedbirler alınmııtır. 
Senelerdenberi },erkesin ağzından - SONU DöRDONCO SAHiFEDE - Kral Karo! 
ayni sözü, ayni fikri işitmek kabildir. ----------------------·-------------''---...-..--.._-...-___ _ 

ikinci müşahedenize gelince; 
1 St 

Bugünkü lzmir, normal şehir ol- 1 op 
maktan çıkmıştır, diyorsunuz. 

lzmirin normal bir şehir olduğu 
işaretj verecekler mi? 

zamanlar da vardı demek?. - . ..;ı ........ ___________ .. ı:m11m•mıım--.. --.--.... -
Bu zamanların, felaketli yangın- L d M k k k 

~~:e'kv:i~d:i~:~~~aec1~:c~{d~e~':ı7; OD ra Ve OS ovanın Si 1 Si ıya 
Şayet, kurtuluşu takip eden seneler b • 1 • k 1 d ki • d • ı • 
:~i::f~~~!: ~~r;:~1 ~~~.6:~~~ h.:!~r~ ır eşı o u arı tem ın e ı ı yor 
mal, sizin tabirinizle,JPolycentrefi
gure) bir hale düşmüş ise, şehrin 
hayatı namına ağır mesuliyetler ya- ı 
ratan bu hadisenin ne vakıt basladı
ğını lütfen tayin eder misiniz?. 

Kanaatimce, lzmir, muasır şehir
ciliğin araclığı normal unsurları ken
di bünyesinde toplıyan bir şehir 
manzarasını hiç bir gün vermemiş
tir. 

Bu sehri, muntazam bir hale sok
mak, hatta imar etmek arzusu ile 
sizin de belediye azası bulunduğu
nuz şehir meclisleri birçok işlere te
şebbüs etmi~lerdi. Fakat bu teseb
büslerin çoğu hayata göz açmadan 
unutulmuştur. 

Ten kitlerde biraz inııaf arayası· 
- SONU üÇONCU SAHIFEDE -

ııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııı 

lngiltere 

T eslihatını kuvvet
lendirmek icin bü-• 
yük hazırlıklar ya 
pıyor. İtalyan pro
pagandasına maka 
bele ihtimali İtal-
yanları daha şim
diden sinirlendi ~ 

• . Paris, 29 (ö.R) - <Üeuvre> gaze
tesi Uzak - Şarktaki hareketlerinde Lon-

dra ve Moskovanın sıkı sıkıya birleıı:ıik ol~ 
duklarını kaydediyor. Nitekim Akdeniz 
nıeselcsinde de karışmazlık 6İya~etini 

terketmeğe ihtiyaç olmadan İngiltere, 

Fransa ve Rusya icabında «Artık yeter, 
luradan ileri gidilemez.> demesini bil~ 

mişlerdir. Fransa ve 1ngiltcıcnin bu 

<Stop I> işaretinden sonra hi.diselerin 
arkası kesildi. Uzak Şarkta da vaziyet 
aynıdır. Ne Amerika, ne lngilterc, ne 
Sovyet Rusya ve ne de Fransa Çinin 

mülki tamamiyetinin bozulma.sına ta~ 

hammül edcmiycceklerdir. Fakat ispan

yada olduğu gibi Çinde de bu neticeye 
varmak için umumi bir harp çıkarmak 
elzem değildir. 

c: 

: Bay VeraJ Tariı ve kooperatif ortaklannı allkadar 
: eden maddeler üzerinde tetkikler ve te ... 
: ---·---
!Ankarada koopera-

. 

tif işleri, Tar iş büt
cesi ve incirlerimiz • 
hakkında salahi-
yettarlarla görüştü 

., ........•.•..........................•. 

Kız öğretmen 

maılar yapan T ariı umum müdürü bay 
Hakkı Veral ıehrimize dönmÜ§tÜr. Tariı 
müdürü Romanyada kutuluk kereatele· 
rin nakli i~iyle meogu) olmua i Almanya .. 
da muhtelif ahcı müesseselerle ve üzüm 
kurumunun acenteleriyle temaslar yapa .. 
rak ileride yapılacak ıevkiyat işıle:rinl 

halletmiıtir. B. Hakkı V eral bu arada 
- SONU DöRDONCO SAHiFEDE -

1 

koy öğretmen 

okulu talebeleri 

Kızılçullu köy öğretmen 
okulunu ziyaret etti 
Öğleden sonra milli oyunlar oynandı 

Kar,ııyaka kız öğretmen okulu aon eı-ıki tetkiklerde bulunmuştur 1 aleb•lcr 
nıf talebesinden bir grup Kızılçullu köy köy öğretmen okulu talebeleri tarafındu.1 
ii"rctmen okulunu ziyaret ederek mcslo• - SONU DöRDONCO SAHiFEDE -
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1 ERKEK, KADINI ANLAR Mit= ŞEHiR HABERl:ERi' ~ Gotland 

j ERKEK İÇİN KADIN 
8

.. ..k k dA A 

i e Yeni Anketimiz a Uı -
. ..................................... Bı·r Muamma mı ~ır.' uyu pa mu 8V8SJ 
: : .................................... . 

Vapurunda bir yan
gın mı çıkmıştır? 

Dün gece aldığunız ve tahkikine im· 
klin bulamadığuruz bir habere göre. 
Akdeniz.de Isveç bandırah Gotland adın· 
<la bir vapur kazaya uğnyarak yannuş· 
tır. Filhakika Gotland vapuru bundan 

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

iB. Kemal Akta~ 
i diyor ki: ~ 
• • • • 

İ "Erkeğin kadını,~ 
! kadının da erkeği i • • 
E anlamaaına tabia- • 
! tın izni yoktur. Er .. 
i keğin kadını anla
i maaı için muvakka-

Pamuk ihracatımızı arttırmak. için 
yapılan müessir teşebbüslerin iyi 

neticelerine intizar ediliyor 
Pcımuk ihracatımızı arttırmak üzere 

bazı müessir teşebbüslere gir~ilmiştir. 

Alman tedbirler sayeı-inde 938 senesi 

pamuk rekoltesi geçen senenin yiizde 
2 5 fevkinde olacnktır. Bu itibarla pamuk 

........................................ ürmek mümkUn olurs'.i Italya, Macarls. 

lan ve diğer bazı şimal memleketleri 
Türk pamuklarını dah11 fazla istihlak im
kİinını kazanacaklardır. Henüz arada 
büyükçe bir fark me.;.cuttur. 

bir kaç gün evvel Izmir limanında bu· 
lunuyordu. Hububat ve UzU.m yillde
mişti. Yunanislana gidiyordu. Pireden 
de tüccar eşyası yükliyeoekU. 

Dün gece geç vakit, şehrimizdeki ma• 
kamlardan bu hadiseyi sorduk. Türkiye 
kara sularından çıkan bu vapur hakkın· 

da, akseden haber hakkında ademi ma· 
itimat beyan edildi. Bu itibarla haberin 
.sıhhati hakkında teyit edici birşcy söy
liyemeyiz. 

--=-
ten kadın olması, 
kadının da erkefi 
iyice bilirim diye- • 
bilmek için erkek- ~ 
leımeai gerektir.,, i 

f ihracatına ehemmiyet verilme.::i mevzuu 
ha histir. 

E ltalyan ve Macar E 
~ firmaları bizden i 
: pamuk istiyorlar. : 

Fi at farkı halledi 
lirse pamuk satış 
/arı artacaktır. 

Pamuk mahsulü üzerine borsada sol\ 
fiatler şöyledir: 

Verona Fuarı 
: • .ılya konsolosluğundan verilen ma• 

1'1mata göre Italyanın Verona şehrinde 
42 inci ziraat ve at fuarı 13 mart 938 de 
açılacak ve dokuz glin devam edecek· 
tir. Çok zengin bir progra~ açılacak 
olan bu fuara Türkiyeden iştirak edC4 
ceklere koloylıklar gösterilecektir. 

1 
Daha şimdiden birçok firmalar pa

muk almak üzere müracaatte b:ı:urun* 

lnrdır. Yeni pamuk müşterileri arasında ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Akala pamuklan 36 kuruı, preaelen• 
miş yerli pamuklar 32 kuruştur. Geçen 
acne ile mukayesesinde ba sene bonad.a 

......................................... 
Bu anketinb:e bdmlar tarafından ve

rUen cevaplan dilckatle, merakla okuyo
)'um; eaym ba,yanlar qağa yukan bir 
nokta etrafında buluıuyorlar. Erkek ego

lzmuı. •. 
Eoıret erkdtte bİı' erkeltlilc gururu nr

"dır. Ben erkciim demekte adeta cinsi 
bir izzeti ne& bile görünür. Yalı:ua z:a
ınanlara kadar eLltektik ldeta bic eem
boUl olan btyıklar üzerine yemin eden

ler bile vudL Kadın aciz aayılardı. Bu 
yalnız bir.im memleketimizde değildir. 

Atalı yukarı bUtüıı dünyada bu böyle
ıdir. Erkek ben eritelim der ve bununla 
böbürlenir. insanlık tarihinden beri bu
güne kadar gelen geçen asırlarda hep 
erkek b!.kim.iyeti göriilmüttür. Bunun el
bette bir mlnua vardır. Kadın bazı fiz. lımn di~ koyunlara boynuz sallayışı ... 
yolojllc bayat denclerinde lıtirahate, Erkek lcedilerin fakrak mırnavlayışı hep 
emzirmeie muhtaç kalını,, tabi1' caizse erkek cururunun tnbiat diliyle ifadesi de
tıJıa.k.ldim ve galibiyet partisini tabiatin ğil midir) Ben kendi hesabıma erkek 
cinsiyetine verdiği icaplarla lc.aybetmiı· gururunu tabiatin bir ilhamı olarak ka
tir. Sonra cinsiyet manazuıdannda dai- bul ederim. Henüz: cinsiyetleri tebellür 
ma pasif role sahip olu§U galibiyet va- etmemiı kız: ve erkek çocuklanna baka
eıAtınru kaybettinneğe acbep gösterile- cak olursak. oğlanların haşarılığı. kızla
bilmektedir. fı galibiyetten çıktıktan nn mülayim nıiz:açları henüz çekirdek 
sonra müsavat itine gdince, bunda da halinde bir cinsiyet pisikolojisinin işareti 
erkeğin fizyolojik vasıflan kendisini öne değil midir'> 
koymuı kadına arkamdan gelen dedirtir. Erkek egoizmnsını bir tabiilik sayar-
miıtir. Tarihin bu &eyt'.İnİ tAkip ede ede ~k bunun mutlaka kadını hiçe sayacak, 

bugüne kadar gelirsek, istikamet erkek kadına gurur ta !ayacak demek miina· 
galibiyetinden gelmekte, bugünün zihni- sıtu\ gelemez. Bence bugünün içtimai 
yeti oradan mayanru nlmıı bulunmakta clüsturlariylc cemııat ni;enmlon içinde ide· 
olduiunu görece~z:. Erkek, kadına ken- al erkek eşini kendisiyle müsavi tutan 

hilhassa ltalya ve Macaristan firmaları . . 1 1 000 balya fazlaaiyle pamuk ıatddığı 
; fazladır. j l:.ı bu memleketlerle aramızdalu ticaret görülmektedir. Bu da gösteriyor ki. nor-

Bu memleketlerin bizden pamuk al-! nnlo.fll\alan. pamuk ihracatımızı atttıra- malin üzerinde fiatlerle yapdan utı,la
m~ğı arzulamaları, Amerika ve Hindis- cak vaziyette ve emniyet altında bulun- ro istinat ederek ciro yapmak biraz mü, • 
tundan serbest dövizle i, yapmaktan çe- I maktadır. külccdir. Ve piyasa beynelmilel pİyas/\ 
kinmelerinden ileri gelmektedir. Halbu-1 Eğer fiatlerde bir tevazün husule ge- seviyesine yaklaşmıı aayılıyor. 

--=--
Yardım işleri 

C. H. P. Yardım komUıest, dUn öğle

den sonra Partide bir toplantı yaparak 
yardım işleri etrafında karar almıştır. 
Toplantıya vali bay Fazlı Güleç riyaset 
etmiştir. 

iştirak edenlere 

Altın, gümüş ve bronz 
madalyalar verilecek 

MadalyalarJn modeli beğenildi. Teş
hirde muvaffak olanlara verilecektir 
Fu:ır komitesinin yaptığı iı;limada, fu-ıgörc bir jüri heyeti tarafından bu ma

ara iştirnk eden ve bundan sonra İştirak dalyalar kendilerine verilecektir. Jüri 
edecek ekspouınlara verilecek madalya- heyeti madalyalara verirken büyült bir 
lar meselesi görüşülerek bir esasa bağlan· hı:ssasiyet gösterecektir. 
mıştır. Altın, gümüş ve bronz olmak üze· 9 3 7 fuarında mal teşhir edenlere de 
re üç cina madalya ı:ipariş edilmi,tir. lıu madalyalardan verilecekt:r. Ancak 

Madalyaların hazırlanan modeli be- madalya almak için bunların bei:lelini 

cenllmiştir. Fuar madalyalannın bir ta· ödemek lazımgelmektedir. 

rafında fzmir fuarının amblemi buluna- * 
etik ve diğer tarafına her senenin tarihi 
atılncaktır. 

Ekspozanlann ve resmi devlet mües-
sesclerinin ve devletlerin lzmir enternas
yona! fuarında gösterdikleri ve göstere
cekleri teşhir ve satış ınuvaffakıyeline 

fuar çalışmalarına hummalı bir faali
yetle devam edilmektedir. Ziraat milze-

si için hazırlıklar başlamıştır. Fuar ıaha
smda meydana getirilecek. büyük gölün 
yeri hazırlanmıştır. Göl en kısa bir za
mon içinde ikmal edilecektir. 

Ceza evi 

--=-
Yeri hakkında tetkik

ler yapılacak 
Cümhuriyet mUddeiumumisi B . Aaun Bir çocuğa dövmüşler 

Tuncay, Adliye veklletlnin davett lhe- Kemalpaşa zab•tasına yapılan bir lh· 
rine diln sabah Ankaraya hareket et- barda Zehra isminde dolcuz yaşmda bir 
mlştir. B. Asını Ankarada iki hafta ka- ktz, Kemalpaşada Turgutlu caddesin· 

dar kalarak Izmlrln adli 4teri hakkın- de oturan bayan Halice tarafmdan ezl· 
da adliye vekAletine malumat verecek- yet edilmek suretiyle dövülmüştür. Ço
tir. ı cuğun yapılan muayenesinde vUcudun-

I • d d t' Ü esi k .,_. da ağır yaralar ve dövme alametleri gö-znur e mey ana ge ır m esı.ı.n- .. .. .. . . . 
1 ' Adli ·ı · . . MUd 1 rulmuştur. Çocuk Izınlre geUrilmiş vı en ye sarayı e ceza evı ıçtn -

diln Memleket hastanesine yatmlmışlır. 
deiwnwnilik makamının müta.laası da ı Suçlu kadın hakkında takibata başlan• 
vekalete bildirilecektir. Haber aldığınu- mıştır. 

u göre Adliye sarayı için ayrılan yer ------------
mUsalt görillmekte, ancak Ceza evi için 

düşünülen yer, şehrin merkezi bir ye
rinde olması itibariyle şayanı kabul gö
rülmeme.kledir. 

Eğer yapılacak ceza e\'ı. tevkühane 
şeklinde hafü mahk!lmlarl barındıracak 

Halkevi köşesi 
1 - Evimizde Daktilo, Nakış ve ~ 

:kursları açılm~r. rsteldilerin ikinci 
kbunda başlıyacak olan bu kurslara 
şimdiden kaydolurunaları. 

2 - 30/12/ 937 perşembe gilnU Evl· 
miz Köycüler ve Kitapsaray komiteleri· 
nin toplantısl vardır. 

--=-
~~~~ğen~rm~n ~~~m~~~veö0e~m~na~a~n~r~ke~~E~--------~~~~--~~----~--------~--

bir müessese olursa, bittabi Adliye sa
rayının yanında yapllınast faydalıdır •••• 

Fakat ağır mahkumlar da burada bulun
durulacaksa, ceza evinin şehir haricin

de yapılmasına doğru bazı düşünceler 
vardır ki bunlar vekaletçe tetkik edile
cektir. Karşıyaka 

kulübünde 
·erke:ğin ruhi haleti tesiriyle- kah guru- kcğin kadını. k danın erkeği tastamam 
runu, kah nC§esini. kAh sevgisini, sami- anlamasına tabiat mÜ3aade etmemekte
miyeti ortaya ntmııtır. Erkek ne de ol- dir. Anlayamamaktır ki 11~ka, cinsiyet 
sa, ne kadar kılıbık olsa bir zamanı ge- duygulannn kıymet verdiriyor. T abiatin 
lir erkek gururiyle dolar ve kabarır ••• bu büyük tılsımı hukmünü yapıyor. Ba
Hayvanlardıı da bu erkek gururuna na kalırsa bir erkek bir kadını tamaıniy
rastlamak mümkündür. Horozun yan- it- anlaması için kadın olması, bir kadının 
yan tavuklara çalun satışı, beygirlerin da erkeği tamamiylc öğrenmesi için cr
kısraklara yele sallayarak kitıneyiş.i. lcoç-I L::ek olması gerektir. 

Şatlardan çalınan eşya 

Bekçi Süleymanın evin-, 
de araştırmalar yapıldı 
Bundan bir kaç gün evvel Gümrük cesinde bu iş bülün açıklığiyle nıeyda

önlinde duran şallardan bazı tüccar eş-1 na çıkmıştır. Şat bekçisi Süleymnnın 
yaları çalındığı 7.abıtaca haber alınml§ evi araştırılmış ve burada muhtelif renk
ve ehemmiyetle tahkikata blqlanmıştı.. te, iki kiloya yakın boya ve eşya bulun
Filhakika bu şartlarda bekçilik eden muştur. Bu cşyanm mııhteüf 7.amanlar
Osman oğlu Süleymarun vaziyetinden da, şallardan çalınarak Süleyman tara
şüphe edilmiş ve bir akşam elindeki se- fından evine getirildiği sa.bit olmuştur. 
pet araştırılınca, ~tin içinde kazak Bu işte Süleymanla birlikte diğer bir 
önneğe mahsua Uç çile yün bulunmuştu. şat bekçisi de suçlu ınevkiindedir. Onun 

Bu işin tahkikine memur edilen araş- da Bucadaki evinde araştınru yapılm~
tırına dairesinin yaptığı tetkikler neli- tır. Ud suçlu yakalanmıştır. 

Yılbaşı • 
gecesı 

FUAR GAZiNOSU SALONLARINDA 
Senenin.beklenen en muhtqem balosu 

B• balo için Armıpadan bilhaıaa getirtilf!ft 

Revü heyeti 
Ve Şehir gazinoıu artist kadrosunun herkesçe beğenilen nu

maraları ••• 
Danı, Kotiyen, eğlence, nefe-, lzmirde hiç görülmemi' dekor 

Ye liirprizler... Salonlann konforu için her türlü tertibat alm-

' 

...... v~;.·~·c~··ğ~~~;~··.;~t;;;~·~;~;;;~i;ffı~;·Rültü";_·· 
park içine girecekler ve ıazino önüne kadar ge
leceklerdir. 

Saat on ikiden aonra otobüsler dahi temin 
edilmittir. 

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

Tekaütler maçı 
•• 

AlsaD:cak ve Uçok emek
darları karşı karşıya 

Alaancak ve Oçok kulüplerinin kur· 'münasip göriilecck bir gününde Üçer ta
bo.n bayramında mü~terek bir spor bay· lmnını karşı karşıya getirecektir. Bunlar 
ramı hazırladıklıı.n memnuniyetle öğre· arıtSında en enteresanı tekaütler maçı 
nilmiştir. Bundan maksat iki kulüp spor- olacaktır. 

culan ve i~o.re elemanları arasındaki mü- T ckaüt takımlor arasında yapılacak 
nasebeUen sıklaştırmak ve senelerden 
b · d d kınl ğ b .

1 
.
1 

maçta, senelerce futbol sahasında yıldız en evam e en ya ı •ı u vesı e ı e 
olarak kalm11 olan Hüseyin, Şevki, Mus· 
tafa (halı:em), Mehmet Hoca, Mazlum, 

tazelemektir. 
Bu iki kulüp halcibtcn her sahadll 

daimi şekilde iyi münaııcbetler tesisine Fehmi, Hasan (müdafi), Sait (atlet) 
muvaffok olmuı ve lzmirin futbol ve al- gihi kıymetli elemanlor vardır. Eski spor

lctizm hareketlerinde daima en temiz 

1 

cuların Lir araya gelerek amilcal bir maç 

rekabet hisleriyle çalı~mıştır. yapmaları bittabi enteresan olacaktır. 
Her iki kulüp, kurban bayramının Bu hususta hazırlıklar ilerlemektedir. 

--=-
Fili be fuarı 

Beynelmilel Filibe paıuıyırı 2S nisan 
938 tarihinde açılarak 13 gün devam 

edecektir. Türk ihracat tacirleri bu pa
nayıra iştirake davet edilmişlerdir. 

--=--
Brüksel fuarı 

Brüksel fuarı dolayısiyle Brükseli zi. 
yarct eden ticaret erbabına hususi baı:ı 

müsaadatta bulunulacağı BrükSel tica

ret odasından şehriınirocki alikadarlara 
bildirilmiştir. 

--=--
Aydın tahsildarı 

mahkum oldu 
Aydın maliye tahsildarı bulunduğu 

sırada 2 lira yirmi kuruşu ihtilas sure
tiyle z.immeline geçirmekten suçlu Tev-

fik.in ağırceza ımıhkeınesinde nakzen ce
reyan etmekte olan muhakemesi neti

cclenıniş\ir. Suçlu iki yıl 11 ay hapse 
mahkum edilmiştir. 

31 KANUNUEVVEL CUMADAN tTtBAREN 

Yllbaşı balosu 
Yılbaşt gecesi Knrşıyaka kulübünde 

de çok parlak bir balo tertip edildiği vo 
mevsimin en yüksek balosu olabilmesi 
için hummali bir faaliyetle çalışıldığı 

haber alınmıştır. 

Çok kuvveW bir müziği ihtiva edecek 
bu balo büyük sürprizlerle sUkselendi
rilecek ve sabaha kadar devam ede-
cektir. 

Elbise mecburiyeti olmadığı gibi kon
silmasyon füıtleri de gayet mutedil ola
r.ak t.csbit edilmiştir. 

----------------------.. .... TAR1~Ş8A.ii8A8i" .. 
lf Bankası kar,ısanda 

mUskf rat bayii 
EMiN HEPERDE 

SATJLIR 
TEF. zaga 

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

TAYYARE S 1NEMA ·s1 

1 -
2 

BiR 

YILBAŞI MtJNASEBETIYLE 
2 GOZEL FiLiM TAKDtM EDiYOR .. 
BALO HATIRASI 

V enedik filimcilik müaabakaımda biriociliii kazanan senenin en güzel filmi... 

- Çli~GENE MELODiSi 
Metfıur ÇIGAN otkeatrası tefi RODSANDOR tarafından temsil edilmit muıiki - atk ve nete filmi 

. . .. 
-·--

............................................................................................................................................................................ 
BiR HAFT ADANBERI MUVAFFAKIYETLE DEVAM EDEN 

MAHKUMLAR KALESi 
BUGON SON DEFA OLARAK GöSTERILIYOR. 

SEANSLAR: 3.15 - 5,50 - 8,25 de .• 



~NIASIR 

Ankara temasından sonra 
Türkiye -Suriye arasındaki dostluk 
münasebetleri düzelmiş sayılıyor 

Istanbul, 29 (Hususi muhabirimizden 
Telefonla) - Suriye başvekili bay Ce
mil Mardamın Ankarayı ziyaretinden 
Mnra Suriyenin her yerinde Türkiyeye 
kruı< hava tamamiyle değişıni§tir. Bu 
:tlyaretin iki memleket araııındaki do<t
luk bağlarını takviye ettiği ve iki mem
leket ara.-.ında bundan ı;:onra yakın mü-

nasebetler idame edileceği kanaati Su- letıncktedirler 

riyelilerde umumidir. 
Suriye ve Lübnan gazeteleri Büyük 

Şef Atalürkün çok veciz sözlerinden 
bahsederek bu sözleri büyük puntulu 
başlıklarla yazıyorlar. Suriye gazeteleri 
Türkiye matbuatında, Suriye hakkında 
çıkan dostane makaleleri de aynen nak-

Bf'yan edildiğine göre Surjye, Hatay 

meselesinde her hangi bir anlaşmazlığa 

yer vermek fikrinde drğildir. Hele Surİ· 
ye halkı, Halayın yeni rejiminin hadi
se çıkarmadzn tatbikini arzulamaktadır. 
Suriye ga1flteleri bu noktayı eheınmi

yctle tebarüz ettiriyorlar. 

Ruzvelt kabul etmiyor 
• 

·Amerikanın harp ilanı kararını millet 
mi,yoksaCümhurreisi mi tayin edecek 
Amerika dünyanın umumi 

deniz silahlarını bir 
gidişini 
misline 

bey en mediği 
çıkaracak 

• • 
ıçın 

Vaşington, 29 (ö.R) - Hükümet kay-ı gramının kongre tarafından kabul edil-ı vaben reisicümhur buna umumiyetle 
naklarından bildirildiğine göre Kongre- mesini de istiyecektir. beynelmilel vaziyetin gerginliği dolayı

nın gelecek celsesinde Amerikanın di- Londra, 29 (ö.R) - Vaşingtondan ! siyle lüzum gördüğünü kabul et:nekle 
ğer bir devlete harp ilan etmesinin an- bildiriliyor : Gazetecileri kabul eden re- beraber Ingiliz lilosunun son zamanlar
cak reyiam (Referandum) tarikiyle ol- isicümhur Roosevelt yeni harp gemileri da artmasından dolayı onunla Amerikan 
masını istiyen cümhuriyetc;i bazı n1e- yaptırı1:11ası icin kongrenin müteınmim filosu arasında eşitliği yeniden kurmak 
bus)ar tarafından verilnüş olan takririn tahsisat isteınek niyetinde olduğunu te- n1ül3.hazasının bu karara müessir olma
müzakeresine reisicümhur Roosevcit yit etmjşlir, B. Roosevelt bu manada ol- dığını söy1eıni'?tir. 

her suretle muhalefet edecek ve harp mak üzere mcbusan ve 3.yan meclisleri Diğer taraftan reisictlmhur bahri in
ilinı meselesinde anayasanın kendisine bütçe encümenlerine mektuplar gönder- şaatın tiplerini t3yjp C\dPn ktinunda ba
verdiği salfıh.iyetlerin bu suretle tahcli- diğini ilave etmiştir. zı tadil5t yapılmasını düşiinmektedir .. 
dine razi olmıyacaktır. Amerikan filosunun böyle fevkalade Bu da yeni ve ınüteın .. ~n deniz pro.;:·a-
Diğer taraftan ba;r Roose\·elt son de- bir surette takviye edilmesine ~aik olan mına yl'.'ni tipte bazı harp gemilerinin 

rece mühim yeni bir bahri toslihat pro- sebepler hakkında sorulan suallere ce- ithal edileceğini göstcr•nektedir. 

Müsbet 
Bir tenkit 
istiyoruz 

----0--

Dr. Bay Memduh SAY'a 

-- BAŞT ARAF! BtRINCI SAHiFEDE •• 
mın sebebini bu satırlarla bilmem 
iwh edebiliyor muyum ? 

Bir ikinci noktaya daha gelelim: 
Şehrin İmarı ne demektir? 

Siz bize, La verile 'de la palisse 
kabilinden bunun bir tarifini yap
mak zahmetini ihtiyar ediyorsunuz. 

Yine söyliyeyim ki, ben bu yazı
ları kendi yazılarıma mukabele 
değil de, doktor Behçet Uzla endi
rekt bir münakaşa vesilesi addediyo

rum. Bunu böyle telekki edişimin 
sebepleri bu kadar değildir. ihti
mal ki sizi bu yazılan yazmağa sevk 
eden şey, bir lstanbul gazetesinde 

ve şehir planı etrafında çıkmış olan 
bazı iddialar ve cevaplardır. 

Fakat muhterem doktorum, ben, 
doktor Behçet Uz'un avukatı deği
lim. Cevaplarınızı doğrudan doğru

ya reisin teşebbüsleri etrafında top
lıyabilirdiniz. Bunu yapmak daha 
vazih ve daha samimi o lurdu. 

Bir üçüncü nokta: 

Makalelerimde ben şahsi kanaat
ler:mi yazarken hiç bir sözü belediye 
reisine izafe etmiş değilim. Kendime 
ait olan düşiincelerin, bir başkasının 
tenkidi için silah olarak kullanılma
sına da razı olamam .. Ben, belediye 
reisinin beyanatında bir hamlenin 
işaretini gördü~üm içi n en mübrem 
bir ihtiyaca dokandım. Beledivemi
zin projelerini dikkatle etüd edeceği 
muhakkak olan hükiimetimizden lz
mirimize büyük yarclımbrını esirge
memesini temenni ettim. 

Bilirsiniz 1 i TÜRK Cumhuriyeti 
İmar islerinde fazla hassastır. Eğer 
belediyenin projeleri ilmin, mantı
kın ve hele şehir ihtiyaçlarının icap 
ettirdiği şrkilde değibe, vaoılacak 
etudlerin neticesi bunu eibettf' ı;i:.:
terecektir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-! )~zınızda, bekdiyeninprojelerini 

Mecliste dünkü müzakereler 

Memurin kanununa ek 
kanun kabul edilmiştir ,Cuma günü 

~ Istabulda 
Ankara, 29 (A.A) - B. M. Meclisi 

bueün Refet Can ıtezin reisliğinde top
]anmıe ve Gaziantep mebusluğuna seçi

len Dr. Mehmet Ali Aiakayın İntihap 
mazbatası tasdik edilmiş ve mumail,.yh 

memurin kanununa ek kanun 1iyıha!n ka
bul edilm i ştir. 

B. M. Meclisi pazartesi günü toplana
ca.ktır. 

Ankara, 29 (AA) - B. M. Meclisi-
end içmiıtir. nir bugünkü toplantısında kab ul edilen 

Askeri ..,..e mülki tekaüt kanununun 788 sayılı ınemurin kanununa ek. kanun 

yirmi üçüncü maddesinin ve tapu kanu- lAyıhası şudur: 
nunun muvakkat maddesindeki ve mu- Umumi, mülhak, hususi bütçelerle 

. 
bekleniyor 
--<>---

amelenin bitmesi t8.birinin te(sire muh- belediye bütçelerinden ve sermayesinin • 
taç olmadıklarına dair mazbatalar okun- yarısından fazlası devlete ait müesseaer 
muı, Büyük f...1i1let Meclisi Riyaaeticüm- lerden maaş ve ya Ücret almakta olan 

memur ve mül!ltahdcmlerden lüzum gö
hur ve Divanı Muha•ebat 1936 yılı ıon 

1.tanbul, 29 (Muhabirimôzden-Tc 
lefonla) - Büyük Şef Atatürkün 
cuına günü şehrimizi şereflendir

meleri muhtemel göı·ülmektedir .. 
Cümhur reisimize beşvekil Bay 
Celfıl Bayarla Dahiliye vekili bay 
Şükrü Kayanın refakat edeceği 

söylenmektedir. Istanbul halkı Bü
yük Şefi sevinç içinde bekli;or. 

hraabına dair mazbatanın devlete ait 
cetvellerle birleştirilmek üzere Maliye 

,Vekilctine havate olunmasına, güınrük 

memurlarından bazılarına verilecek yem 

bedeli ve yemeklik hakkındaki kanunun 
birinci maddesinin değiştiriln1esine ve 
pamuk iplikleri ve çimento gümrük re
simlerinde tcnzil~t yapılmasına dair hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tasdi
ki hakkındaki kanun li.yıhalarının birin
ci rniizakereleri yapılmış ve 788 sa}·ılı 

Kralla hükümet 
ihtilafı kom is yo 

na verilecek 
Kahire, 29 (AA) - Saray ıle hükü

met arasındaki ihtilafta kat'i bir merha

leye varılmıştır Kral Faruk aradaki ih

t.i!Mın tetkiki için bir komisyon teşkili

ni teklif etmiştir. Bu teklif kabineye 

bildirilecek•ir. 

rülenlerio gidip gelme zati ve aile har~ 
cırahlan verilmek suretiyle ve 8.zami 

iki sene müddet milli hudut haricine git

meJerine icra vekilleri heyeti karariyle 
izin verilebilir. Bu suretle gideceklerin 
mensup oldukları daire ve müesseselerle 
irtibatı baki kalacağı eibi vazife ve me
muriyetlerine ait her türlü hakları da 
mahfuzdur. 

Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Bu kanunun hükmünü icraya icra Ve

killeri heyeti memurdur. 

lngiliz Akdeniz 
filosu kumandanı 

Londra, 29 ( ö.R) - Muvakkat kay
diy le Ingillerenin Akdeniz filosu ku
mandanlığına tayin edilmiş olan vis 
Amiral Andrev Vilyamsın kumandanlı
ğının ~imdi kat'i mahiyet aldığı bildiril
mektedir. 

B. Titülesko 
Viyana, 29 (AA)- Dün buraya gel

miş olan bay Titülesko bugün Saint Mo
ritze gidecektir. 

Harbı u m umid e Seliınikte geçen hakik i ve heyecan dolu 
bir vak'anın romanı 

CASl.JS MATMAZEL DOKTOR 
DITAPARLO - PIERRE BLANSAR 

Denizle r i kudretine, fırtınaları kuvveti~e dünyaları 
cesaretim: esir eden 

YILMAZ KAPTAN 
!AK HOLT 

Mikilerin en hiırikalm, Walt Disney'in faheıeri 
MIKI BEŞiZLER 

Bugün LALE Sinemasında 

Büyük Şefin 

teşekkürleri 
Ankara, 28 (A.A) - Riyaseti

ci..imhur umumi katipliğinden : 
Kızılay kurumunun altmışıncı 

yıldönümü münasebetiyle yurdun 
her köşesindeki Kızılay kurumla
rından Atatürke vatandaşların yük
sek hisle\-ine ve yardım severliği
ne tercemrn olan bir çok telgraflar 
gelmektedir. 
Bundan çok mütehassis olan Ata

türk teşekkürlerin.in Anadolu ajan
sı vasıtasiylc iletilınesini emir bu
yurmuşlardır. 

Ankara, 29 (A.A) - Riyaseti-. 
cümhur umum'i katipliğinden : : 

27 birinci k5nun tarihinin yıldü
nümü münasebetiyle gelen birçok 
telgraflard1n Atatürk mütehassis 
olmuşlar ve teşekkili·lerinin bildi
rilmesine Anadolu Ajansını memur 
etmişlerdir. 

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

Okyanosta müt
his fıtınalar , 

Seattez, ~9 (AA) - Büyük Okyanus 
sahillerinde hüküm süren fırtına, çö
küntüler ve tuğyanlar husule getirerek 
münakalatı inkıtaa uğraln11ştır. Bir çok 
sedler yıkılınışt:r. Sular bazı hay\'anla
rı sürükleyip götürmüştür. 

General Fric 
' Roma, 29 (ö. R) -Alman ordusu er-

k5nı harbiye reisi general Von Frit~ch 
Atinadan NapoJiye ge-lnliş ve bazı zi
yaretlerde bulu nmuştu r. General ora
dan Roıııaya h•rrket rdecektir. 

kısmen hatalı, kısmen gerçekleşme
si imkansız, bazılarını da zararlı 
buluyorsunuz. Söylediklerinizi bir 
an için kabul edelim ve c".vet böy
ledir.» diyelim. Fakat rica rderim 
söyleyiniz bu şehir ilanihaye bu ı .. ı. 
de kalmağa mı mahkumdur? Bü
yük bir kalkınma gayretinin yen 
yok mudur ? 

Şehircilik üzerine meraklı tetkik
ler yaptığınızı, hattA bir kitap neşret
tiğinizi biliyorum. $u halde bize, iz
mir şehrinin reel şekilde nasıl imar 
edileceğini, imar kabiliyetini kaza
nabi lmek için hangi kaynaklardan 
İstifade edebileceğini lütfen iyzah 
eder misiniz ? 

Eserin'~in sahifeleri arasında yer 
alan fikirbrin tatbik sahasına geç
me1- icin ne devasa gayretlere, ne 
kadar kuvvetli sinirlere, menfi cere
yanlarla mücadeleye ihtiyaç göster
diğini sizin cevaplarınız kafi derece
de ispat etmiyor mu ? 

Eğer bu şehirde ilim adamları her 
müspet düşünceye karşı vetolarını 

ileri sürerek (Bu olamaz .. Bu yapı
lamaz! . . ) şeklinde fikirler serdeder
lerse hangi müspet teşebbüs hayat 
bulabil ir ? 

Olamaz.. Yapılamaz dediğimiz 
şeylerin yapılması bir hayati zaruret 
olduğu zamanlar, hiç olmazsa o za
ruretlerin hangi yollardan realize 
edilmesine imkan olduğunu düşün
mek ve göstermek ilim adamları 
İçin bir borç, bir vazife olmaz mı ? 

Türkiyede yine ilim adamlarının 
gözü ile, bidayette hayal sanılan ne 
kadar çok şeyler yapılmıştır ve hala 
da yapılmaktadır. Bunları, ilme kar
şı hürmetsizlik ve itimatsızlık iz
harı için değil, memleketimizde bir 
ilim otoritesinin henüz teessüs et
memiş bulunmasından dolayı yazı
yorum. 

Biz, ilmin rehberliğine şiddetle 
muh tacız. Yalnız, ilim Konsepsiyon

ları zamanla tahavvül eden bir kıy
mettir, bunu da biliyoruz. 

Şehircilik mevzuu üzerinde müs
pet tenkide pek az rast geldiğimi 
söyliyebilirim. 
Hırpalayıcı tenk itler daima yapıl

mıştır. Bunlar, bi r kısım halkın ho
şuna giden şeylerdir. Z ira her hır
palayıcı tenk it kos koca bir dediko
duya mevzu hazırlar. Dedikodular
dan hoş lananların sayısı ise az de
ği ldir. Müspet tenkit, belediyeye yol 
gösteren, onun miişkülleri yenmesi
ne yardım eden t~nkittir . Yoksa 
mutlak surette menfi bir tenkitle bir 
davanın ne yapılmı!"ı ne de yıkılma-
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Kamışlıda hadisele.-· oldu 

Silahlar patlıyor, birçok 
kimseler öldürülü_yor 
Fransız müfrezeleri Kamışlı so

tuttu. Bir Tayyare 
gönderildi 

kaklarını 
filosu da 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Kamı,lıda Hıristiyanlarla \ a.taniler ara~ın<la 

)'enid en kanlı hi.diseler ba~lam~tır. Silit.hlar patlamakta ,.e her köşede ~·eni 

ficia1ar cereyan etmekte, birçok kim~eler ö)düriilmcktedir. 
Bir İsyan şeklini alan bu mt:tcmadi hAdisclerden Fransa hükümeti 

Kamı~Jıya müfrezeler göndermi.tıti,.. Ş~rr..di sokaklarda st"lc.izt"r ki~ilik F ran~ ız 
mürrezeleri dolaşarak hadiseleri önlemt"ğe çalı,ıyorlar Dokuz tayyarelik hi 'I' 
filo da Kamı,lıya gönderilmiştir. icabında a~il~re kar'ı en ~edit şekilde hare
ket edilecektir . 

MUTASARRIF öLMEMIŞ 
1.ıanbul, 29 (Telefonla) - Halep ten bil diri l diğine göre öldürüldüğü bıl· 

dirilen Cezirenin Haçce mutasarrır: T t"vfik bey ·ve eşi Salime hanım hakkın· 
da mütemmim maliimal a l ınm ı ştır. Mutasarrıf ve eşi sağdır. 

Mutasarrıf eşiyle birlikte Ha-;cedc yolda yürürlerktı!n İbrahim pa~a oiul
lann ın adamları tarafından taarruza \:.ğrayarak otomobille Abdül8.ziz dağına 
götürülmü~ler , bili.hare tekrar !itrhrt- l-('e-tirilmi~Jcrdir. 

Ufak para buhranına karşı 

25 milyon on, 20 milyon 
5 kuruşluk hazırlanıyor 

Jstanbul, 29 (Husu!":i muhabirimizden) - İstanbul darphanesi, memleket .. 
le'ufak para buhranına meydan vt-1memek üzerf' faaliyetini arttırmı~tır. Sin1• 
diye kadar dört milyon gümü1 :yinni beş,lik basılmıştır. Şimdi de yirmi bt"1 

ınilyon nikel on kurut-luk, yirmi m.:Jyon nikel beş kuru~Juk '\'C altmı' mi)yo, 
r.ikel bir kuruşluk basılmağa b.,,1!.:ıınnıltır. 

Bu isler bittikten sonra on pac:ılıkların hazırlanın&ı.ına ba~lanacaktır. 

AoEmin Yalma 2 
Dün Istanbul vilayetin

de ifadesini verdi 
lStanLul, 29 (1 ~ı~rouln) - ~ehıimizde bulunan müfettişler buıırün oto

hih, ruhsatiyeleri tahkıkatınn ayrı nyrı devam etmişlerdir. Teftiş heyeti reiori 

B. Tevfik Talat vilay•tt• çalışarak Tan gazotesi başmuharriri Ahmet [min 
l .ılmanı davet etrnı, ve if.-"'lt.~İne ınüracaat ehnİştir. Ahm~t Emin Yalman. 
ıızun müddet B. Tevfik 'f ıı}3tın yan ında kal mıştır. 

Müfetti~ler çnlı~nıalarını !'iıklaştırauşiardır. Tahkikat en kısa bir zamanda 
ikmal edilec~k ve raporu dahiliye vekaletine verilecektir. 

lstanbulda Yılbasına hazırlık • 
!stanbul, 29 (I-lususi) - n :-acL:ı vıH. "ı içın h~zırlıklara devam ~diliyor. 

0 gece ~ehrin nakil vasıtaları f ., ı.. .. .Jcl.dr t"lrİfelPrİni tatbik edecekler ve oto· 
büsler sabaha kadar i,leyecekl rdı ... 

Forayn Of is 
Filistin hakkında bir be

yaz kitap neşrediyor 
Kudüs, 29 (A.A' - Milli Yahudi meclisi, resmi bir beyannameııinde r i· 

listinin statü~ü hakkır.dct bir itııaf '\·iicuda gctirmrk üzere bazı Yahudi ricali 
ıle Arap ricali ara"ı~da girişilmi!! olcln müzakerelere tamamiyle yabancı oldu· 
~unu bildirmektedir. 

Meclis Filistinin sir•~İ istikbalı ve milli yurdun akıbeti hakkında mÜLake 
ıelerde buluı1mnğa anı.;ak Yahu~: a1onsı ile milli mecli!!.İn salilhi}t'ltar oldu. 
runu beyan etmekt(' Vt! Filistin statü~Üne Yahudilerin miktarını tahdit rde
cck bir maddenin derc-f'dilmesi icın yapılacak her türlü teşebbüslerin ale.rhin
de bulunmak.tadır. 

Hatırlardadır ki müi .. it mahfillc ri de ayni noktai nazarı ileri sürnıü~lerdir. 
Roma, 29 (ö.R) - •Daily "felrgraph> gazetesinin bildirdiğıne göre in· 

riliz kabinesi gelecek hafta Fili"tın rıeselesi hakkında bir beyaz kitap ne re
deccktir. Bunda Filistin mesele~ini halk için gönderilt-ct-k yeni komisyona ve· 

rilecek talimat ta yazılı olacaktır. Ko.nisyon azalarının kimler oldu~u ht'nU..( 
Lell i değildir. Bununla beraber I- ili~tin mesel esinin halli için son hazırlanan 
projenin tadili imkanından da bahst-dilmektedir. 

sı kolaydır. 

Sayın doktor 
Şahsınıza hürmetim vardır. Mem

leketin tanınmış, kıymetli bir bak
teriyoloğu olarak mesleki sahadaki 
mütalaa larına her surette emniyet 
ve itimat telkin edebilmiş miimtaz 
bir varlıksınız. Bu sıfatla sizi daima 
müspet tenkitçilerin safında, hatta 
bun ların başında gôrmek istersem 
beni mazur görmez misiniz? 

Biraz okumuş, biraz hayatı anla
mış olan i nsanların ilim adam ların
dan, i ğbi rarlarını susturacak kada r 
fedakarlık beklemeğe hakları yok 
mudur? Bizde ilim otoritesiniıı t~-

cssüs etmesini ıstersek, :ılirn tanın
mış insanların sözlerine inanılması

nı İstersek, başka suretle hareketin 
yolu olamıyacağıııı lütfen kabul 
ediniz. 

ŞEVKET BiLGiN 

HAŞi) E Rurıd"" ~vvelkı ma-
kalemde . eJ:x.bnı kanıyamadığınız 

bir mi•alden bahsediyorsunuz. Hak
kınız var. Hen o n1i~ali yazarken ba
na ce\'ap veren zatın doktor :'\1em
du h Say oldug ınu bilmiyordum, D . 

\ L S . in i syalı altırda ır 1 ~·ka ~h
s iye t tehay yül etnıı lıPl 

O nll ~al, ona g() re .. dJ"ılmı -. tır 



SAYFA: 4 YENIASffi 30 ILKKANUN PER'"'~MBE 9~ 

•• u 1 ·afın a 
Dr. Bay A t 2h fki lerini bir 

muharririm · ze izah etmiştir 

Romanyada otoriter rejim 
B .. O. Koganın Ha. siyaseti Fransa ve 
K. Antanta karşı müstakil mi olacak? 

llt ......... menıleke6n beni bqlı ih- Bu işleri büyük ıirketlere tevdi ede- Bu ineklerin bakımı i;in ne YİISİ leş- _ -BAŞT ARA.Fi BiRiNCi SAHIFE>E--
dyaçlan ...a..nda en hayati olanlardan ı-ek kendileri sdo bir kontrol .y~pmakla kilata ihtiyaç o~da~u v: _b~. bakım~ · V ALILERiN TEBDlU 
biridir. BeleCfiYenin bu iıi yoluna koy- iktifa ettiler .• Londra kongresmı bu ka- l.aç:ı mal olacagım bır duıunun .. Ta~u 
--L :..:_ b'ır süt fabn'kası kurmak iste·! rarlan ittihazına, devletleri Tasi teşkilata 

1
1 
Lu parayı belediye bütçesinden tedarik 1. h • d'ld"•. .. . t'h b t - ~ • • . . p a mın c ı ıgıne gorc son m ı a a -

.11&1..ı nazarı dikkate alan gazetemiz bu müstenit bir süt siyaseti takibine sevke-,ec!emu. tsbkru mechurıyetindedir. •· .1 . b r . b' d f 

..._... • • _ •. .• . • • . . :.ı s- ta ııcçı en yenı me uaan ruce w ır e a 
m ..... Je etrafında en satibıyettar telakki den en esaslı sebep sutu putonze ve ıs- nrun faızı, amortismanı ve ~etme ma I b·ı . . t . kt" B m·-"- fe•-..._. ı . . • . .. - k. ı e ıçtıma e mıyece ır. u "ç,u.a J""" 

•t..ııc.: ____ .. hekimlerinin fikiıtenni öğ· ı terlize etmek sureti ile tlHalıs ve temız rafı hesaba katılına beJ.edıyeye sütün ı- L d'l ._ _ .. .. d-'-" . d "' ~... ,...,.._ . • . l ne ı ece-. ve onumuz c.&.I nısan ayın a 
reıunek ist~=-•ir Bir muharririmiz ço· rlib teminini istihdaf edea klasik usu- losu elli kurUflan fazlaya mal o uyor. 'd • t 'h b t la '-tı y._; '-a .... ~ • ı . ı • .• •• • yenı en ın ı a a yapı ca&. r. ... .. a. -
cuk doktoru Bay Afi Agahı ziyaret ede- ]ün kifayetsizliğinin anlaıılmasıdır. Bı- Bu faale de sütü kimse almaz. b" '-'- 1 k h··L·· t b da 

ı 
. . . .. ı • .• - .ül.. d'' .. me muvalU'at o ara u~ume aşın 

r -'- '-endi•:vle aıax....laki .ftri...._i wap- naenaleyh belediye tesısı mutasavver süt Hanlı ne cihetten dUf\DI uru UfU• k 1 k . . d '-- . ıı:-. .. -, gna •-· ....... _, ı , , . . . • . V a aca ve yenı ııeçım en sonra e.ırJerı· 
m-•-ır· fabrik.uı için sütü hariçten tedarik ede- :nülsün süt qı bır devlet i,pdır. • en ı . k k 1 f · · b 

•r · • . ~LiJ. , . b" • i mese- yetı ·ar.anaca o an par ıye yennı ıra· 
- Sit ye sütten çlkan pe,-nir ye te- ••• ..... 11ı .. 1111 •• •• .. •• • • • ......... • • •• va111 t""tft atı ıcap ettiren ır zaa k kt 

repil p,i pla maddelerini 1tir eldea le- ~ Sayın doktor ledi.r. v~.b~ h_ıınıi ~İr ~elediyenin b&!a·ı aca ır. MATBUAT HORRIYE.Tt 
darik ve baliı ve temiz bir balde balb : rabılecegı hır lf deiildır. 

satmak mabacliyle belediye brafmdaa : Süt f abrik_a_s_ı_ işini Filhakika ATTUP&da belediyeler ida- Muhtelif partilere meneup gazeteleıin 
t~ m~~4:" süt fa~. halimda E r~~cr~eki çocuk ha~eri .. cece ~~ I yeni vaziyeti tenkit edememeleri için ga-

B. Goga kralın huzurunda tahlif edilir- t olacağı Almanlar tarafından umulmak• 
kcn söylediği bir nutukta demiştir ki: tadır. Şu takdirde yeni hükümet harici.. 

<- Hükümet mcırutiyet esaslarına siyasetine Fransa, Rusya ve küçük an-
riayet etmelı: ister. Şuna kanidir ki dev- tanta karıı müstakil bir istikamet ver• 
Jetin hayatı ancak çal~mak ve namus- mele isteyecektir . 
JulUk say~nde bir sulh ve nizam kad- Roma, 29 (A.A) - Havas muhabi· 
rosu içinde inkişaf edebilir. Hültümetin rinden: 
kaygilannın ~ası devletin temelini tef• yeni Rumen bbincsi iyi karfÜanllllf'" 

kil eden köylü yığmlanna doğru tev~ tır. Ve Romanya ile ttalya arasında Yu• 

ciih etmektedir.• coslavya ile yapılmıı itilafa mümuil bir 
Kral Karol verdiği cevapu bu güç itilaf akdini tacile medar olacak MUet• 

dak.ik.alarda hükümetin idaresini kendi- t~ Rumen siyasetinde faıizm ei.ttemin• 
lerine tevdi ettiii kimselerin vazifeleri- doğru bir tahavvül addedilmektedir. 
ni liya.katJe göreceklerine kanaati oldu- n _ z9 (A A) H .. L-L • oer1in, . - avu muna1>1-
ğunu söylemiştir. rinden: 

KRALIN CEVABI 
diİfİİndlilderinİIÜ sorabilir 191J11Df • çok ağır ve müşkül gunduz çocuk bakcn evlen ve sat çocu lzetcler hakkında yeni bir nizam kurul-

- Hay. Hay .. Süt ç.onddan .ilailen· lan muayenehaneleri için iaterlize vem~- muştur. Bu rejim, faşist ltalyada matbu- Bükre!I, 29 (ö.R) - Yeni hüküme· 
diren bir gıda olduğundan bir çocuk be- görüyor. Süt işinin eddel süt yapan süt matbabları tesıs tıtın tabi olduğu rejime benzemektedir. tin tahlifinden •onra eöylediği bir nu

kimi sıfatiyle ...lı Ye etrafla bir surette b • J J f • • / ederler. Ve fakir ame1e çocuklanna ına- FRANSIZ GAZETELERiNE GÖRE tukta kral Karol memleket için açdan 

Romanyada Coga kabinesinin tetclı:· 
külü son derece mühim bir siyasi unsu1 
addedilmektedir. Burada bu tC§Clr.ldll 
müsait surette karıı1anmtfbr. Alman ga
zeteleri yeni Rumen hükümeti ile nasyo
nal sosyalizm arasındaki ideolojik kara. 
betten bahsetmekte ve B. Cogayı tıcn• 

tetkik ~~ bir mevzudur. Aydmlabl- ır aeV e lŞI O Q· liyet fiatine ve batta meccanen bu süt-~...gu•• işbirliği ufku üzerinde urar et~ ve na-
mumı arzu ettiğiniıı: noktalar ha1dandaki Tak efe alınması lerden ve:irler. Ve lllmı olan sütleri de Paristen bildirildiğine göre kralcı cAc· zırların sanı1maz vatanseverlik hislerin-
ıuallcriıüze cevap veftbilirim. Nütrisya ve Galye gibi büyük süt ~ir-• tt ·ğ · uon Francaise• gnzetesi Romanyada or- den ve hükümdarlariyle memlekete kar-

- Belediyenin 'bu lasaVTurun& taraf• • ıcap e l ıne ve l\etlermden tedarik ederler Ve bu bele- . . . 
. . • h" .d b bnek laya çıkcın yenı vn:ayetı Fransanın aley- şı sadakatlerinden emin olduğunu bilcli-

eylemektedir. 

HAV ASIN iSTiHBARATI 
tat' mısmlZ? c · h • f h .. k .. dıyeler ıçın ır van at men aı o l l . k l 1 b" 1. l B '- d . . ._. r . · 1.• '- l • • ·z 4 k eti' kudretli um urıye U U• d 1::·· l . b" b::...:!I, "'- une ııayma ·ta Ve a UY 1 ır ısan Zl • rercfi. emı~tır Ki: C.ffilOtm IU KEi pıerını " 

- Hayır •• Hatta uvv ı Te c.öyle ursun utçe erme ır u,.._ YUK D lb 8 .. k h . . ·ık . l 1 --"!' · H uh ' 
h k

• • lar d w b ~ b e osun u ·reş seya atının ı netıce- deki his er yeni yo gösteren mıı ıyetçı· Bükre§, 29 (A.A) - avas m a• 
bir çocuk e mu o ak tanı ııun n mefı"nr·n U r"sr asa te,ikil eder. Belediyelerin en mukaddes . . b ld w kt d B •...ı-d b uk b . . . ıilnın u mu o UKUnu sorma a u. azı lik ıian dahilinde vazife görmek arzıau· birinden: 
sü~ meseleai hal!Laln a ugün çoc e- • .. ve en esaslı bir v~üfC!en olan bu ıfı ıe- . . . . . 

k rabl"/eceğı"ne kanı· 
1 

F ı. b • • ıl b'" ,,,_ Fıansız mahafılı Romanyanın hancı -ıı- dur. MiJliyetçilik güzel. fakat tahakkulcu Yeni hükümet 390 mebuslu1'tan an• 
kimliğinde hikim olan fikirlere vu ufu- ve seve yap:ır ar. aıı;at u 1§1 as uy""' . . . . . f dak 

yaııetıne yenı bır ısttkamet vererek. to- güç bir akidedir. Dirayetle ve e ir- cak 40 kadar mebusluk elde edehilmit· 
hU pelc tabii baldufum azis meslekda- b J .. · • ·ı ka t al d B bü ülc ı• Dr Beltçet Uzun bu tqebbüse mü- U UnU yor. wt 1§

1
1 
': r;~ :rr.-.ıı.;nk. 1 11:'. u oukl y 1 taliter devletlere (yani Almanya ve hal- lık ruhuyla teredclütsüz. fakat ayni za- tir. Coga bilhassa enerji sahibi bir zat 

· . •••••nn•••••••••n••••••••••••1111
•

1
•• mcae eıun yanız a ır ıut çoc annı )'aya) yakla~maııından ve Fransadan manda derin bir ihtiyatla aize tevdi et- olarak tanınmaktadır. Bazı rnahfül-cr 

teallik beyanatını gazetenızde okudu- , . . lakad ed b · afb d ı • 
w b tt kald ğ • d cekse muvaffakıyetsı:ı:l.k muhakkaktır. a ar en ır s ası ır. kati olarak uzakl~m sından korkulmak- tiğim vazifeyi görmek cesaretini bulaca-
~ ~ ~yre e ~ nnı sız en I Esasen tunirde bunun tecrübesi yapd-j - Si::: tehirde salılan sütlerin ekseri-! t;,ıdır. ğınwı eminim. En yüksek andınız şudur 
gizliyemıyecefan. hah edeymı: • im e11· b' yet itibariyle itimada salih ve billulssa E h .ı p . . R , ,_ ' · 

S
••t •• L!!.<•• l k t •1 b' t mııtır. Çocuk esırgeme nnna ı ın 1 c c o ae arıs> yenı umen ıuwı- Allah, kral ve millet .. Memlekette nas-
u qı UU\Un meme e e p.mı U' eş- . .. . . f ~- süt çocul<lanna emniyetle verilebilecek . . b " ·ıı· .. .. h""k"" · ıcı 1 1 

kil
• . • b" nal h b' d 1 t • 'd" ı lrrayı mütecavız bır para u.r ederex r.esınm ır mı ı koylu u umeti o au· yonalizmin asıl kuvvetini i5e köy Ü er 
at lfl, ınae ey iT eve l§ı ır. Ec 5ül mahiyette olmadığından ıiki.ıyet eder•du- ~ h lk b"lh k"' r·ı . 

Hiçbir belediye, batta Berlin ve Paris -D~or Memd~un, uhalz.aefcı. • e~ l nmunuz. Sizce lzmirde &Üt isinin he.ili gun~.h~~ a ·~n, ıb"lassaw· ·~y u erınakte· temsil eder. Bu yüksek vazifeye hepini-

ib
• büt- l • . tal bol Fendın ve benun m etmtl%f! rag- • vcccu une guvene ı ecegını yazm la· :ıin sndnkat ve bağlılığınızı şüphesiz gör-

~ ı çe en zengın ve va11 an ' • . .. __ ,__ çareleri nedir? d 
t 

.L"l4tl .,._ I b-·•ed· 1 bil men- Gazi Bulvanndaki aut dıun&iU:nı ır. mekteyim. Vatan ve milletin kuvvetlen· 
efAı a an mUKemme cı ıye er ı e ı H kü '"k ha la · • • · 

b 
•• b ..:•- E b t d )'apb. Bu müeuesec:le pastorize süt, İster- - er sene çu sta nm ıçın HADiSELERiN iNKiŞAFI mesi için sizlere muvaffakıyet dilerim .. 

u qı qarama:uar.. sasen u arz a d w ·· dd. •·t t hlill · d 
. _ ı tize süt batta hüme.nize uaternize ıüt yo· yaphr ıgun mutea ıt su o. erın en Allah yardımcınız olsun.> 

hır teıebbuate bulunmayı bile hatırların- ' ' 1 •• 1 d ku 4 . ~ . 
. .. •• _ ğurt peynir ve tereyağı yapmağa mah- ı.atılan tut er en mı auımmın yag Paris, 29 (ö.H) - Diikre~tcn bildirı-

dan geçınnezler. Sutçulülc, yoğurtçuluk, ' :ı ı· dık ül ddel . · 
- • • • • • tüv" 1 ·ı ti ih J d M" . i a ın tan sonra rn evven m.a er, lıyor: Romanya.da so:ı intıhabattan beri 

ROMANIN T AHMINl..ERI 

onun riyasetinde yeniden yapılacak. İn• 

tihabatm nsist milli Hıriıtiyan hükümc-. 
tine ekseriyeti temin edeceğini zannet• 
mektedirler. Hükümetio .demir muhafız. 
ların ,mitli köylü partisinin ve belki de 
liberallerin "ddetli muhalefetine karp· 
koymaaı lazımgdeeektir. 

Dahili siyasette hükümet oüpheaiz oto· 
ıiter bir program tatbik etmeğe tqeb· 

büs edecektir. Uumumi hizmetlerle ti• 
cari ve sınai müesseselere muhtelif tek. .. tereyagcılık peynucılik zırai endüstri- sus e er, a e er, cı aı ar var 1• u · • · bikarbo 

• ~ • • • • • easese sütü hariçten tedarik zaruretin· 1 bozulmasın, ekıımesın dıye Dl.ll ortaya çıkan sjya •İ bnhran hayret veri-
lenn en mühim1enndendırler. Bır ıehır • , 1 d" d a ve hatta m"pır sodası ı,a. . b . .. 1 • k' f . • 1 i~i, yani belediye iti değildirler. Süt beri df' olduğundan bu tedarik edilen sütü lods~ ' f P l' ld ça V"T b . . 1 cı. ~r su:"t e ın ışa etmış ve netice en-

Romanyanın ııilc elemanları Lir nisbet dahilinde ala• Roma, 29 (ö.R) -

• y •• b 1 d t" k ·mk• _ h ıgına mulla 1 o ltm. e unun ıçın- mı:1tır. Öi!;lcdcn nz sonrn istifasını veren 
ıeyden evvel bır çocuk gıdası oldugun-J muess~seyed'I o:ı.ud~. adn geb.ırme ı a 1 dir ki bilhassa yan.., r.üt ç~larm:ı. ~- B T t _ ı • b u•ı t G 
cian milletler arası çocUk hekimleri kon- n.ı temm e ı eme ıgm en rr ay geçme- _ • • . . ı. 3re,,,:o yerme ıışve~a c c oga 

1 b bb.. k b ı ttlan sütlenn tavuycsmden 'ı'Çok · kotk.a- · · ı · · B Ok · C f 
grelerinde bahis mevzuu olmUftur. Ni- den u teıe usten vazgeçme mec u- ~eçırı ınıstır. . ·tavıa oga tara ın-
telôm 1933 de Londracla toplanan on l riyeti basıl oldu. Yıı.pılan masraflar dalnm. • . • dan teşkil edilen kabinede nazır1ann bir 

h b 4 • . Eğ b 1 d' d k . Bence memleketin ~:mdikı ~artl .. n da~ ı . 11• H . . . d v 1 Ü<'ÜncÜ çocuk hekimleri kongresi mesai- e aya 17ttı. er t! e tye e çocu esil"- mil· d b 1 d" ·'- b. k l il r.;ısmı mi 1 ırıstıyan pnrtısıne, İgt".l' e· 
• • :t ı m e e e ıye ıuu ır ontro fl ev- . .11• I .. 1.• • • b 1 

ıinin mühim bir kumıru süt meselesine geme kurumu gibi sütü harıcten tedeı.ru< 1• b ~ • .. .. 1. bilh rı mı ı :oy u pnrtısıne mensup u unu-

1 
- j :ve a u taı.nış.at"' onune geçme ı, as- , . 

hasrelmİf ve Almanya Fransa ltalya edecekse yıeni bir fahrik. açmaaa ne Hi- •• •. ..:r yorlnr. 'r nlnız harbıye ve hava nazırlık· 
. ' • ' . ... .. sa yum çıg süt nhfını m~etm""'ı ve h 

lngiltere, Arnerik~ Avusturya, Çekos- .zum vardır 7 Gazı Bulvannda~~ - esse-
1 

üt]" • t ld w ka l t • 1 .... d lan par tiler nricinde iki teknisyene ve-
1 r. eran sa ı ıgı p arın er.uz ı &· I l l b 

lovakyanın en biiyük tıp fakültelerine se yerinde duruyor. Evvela bir olmasın • • b" teft. t-·•..:: il• te ri miıtir. nr iye nez.aretine eski erkanı 

1 l ımı ve amanstz ır 1' ve aKln ı ~ · h b I J 
mensup en maruf profesörlerin verdik- tecrü'be mahiyetinde olarak i§letsin.. Mu- . t t el'd· A . - d ıı.r İye reisi genern orj Antonesko ve 

h l
mıne gayre em 1 ır. ynı uman a hava nezaretine d 1 M" · k 

len raporlar üzerine süt i!in'in her ıeyden vaffak olursa daha üyüğünü yapım... fakir süt uldarına m&li ·et (İatİney vak· e cenera ırınes 0 

nasyonalist ve müstakil gazeteleri yeni 
Goga kabinesinin teşekkülünü müsait bi:
f ckilde tefsir etmektedirler. 

Berlinden gden haberlere göre t\1-
man gazeteleri de Rumen kabine buh
rımıntn hallediliş tarzından memnundur, 
Bu netice Romnnyada rasist temn)riillü 
nasyonalizm eereyanının bir galebe.sidir. 
B. GoRanın birçok defalar Almanyaya 
teveccüh bildiren beyannameler neşret
ın~ olduğu hatırlatılmaktadır. Berlin • 
Roma mihveriyle İş birliğinin yeni Ru

men kabinesinin harici siyasetine cşas 

cak ve bazı endüstrileri millile§tİre«k• 
tiı. 

Harici siyasette hükümet her haldı 
bidayette Romanyanın timdiye kadar 
takip ettiği siyasetten aynlmıyacaktır. 

Bir hükümet menbaındım bildirildiğt• 

ne göre hükümct yeni meclis dağıldıktan 
sonra yeniden intihabata baılıyacaktır. 

Coga 1881 de Transilvanya (Maca .. 
ristanda) iken Sibiuda doğmuştur. Ro
manya lehinde geniı bir propaganda yap· 
mış sonra harp esnasında ' Romanyanın; 
itilafı müsellese iltihakı için uğra~mı~t&r. e~el .•~ok va~ ve ıümullü _bir zirai t~:, Yok eier belediye sütü bizut kendisi ve iti müsait~nlara daha :üksek bir fiatle geçirilmiştir. 

lôlat qı n hınaenaleyh hır devlet 1f1 ı kendi ineklerinden tedarik edecekse, verilmek üzere isterlize ve muaddel süt --------------------------· ·----------------------
olduğunu ve devletlerden bir o:Süt si-'mezbaba civannda vapılması mutasav- ·~:ı..__ •--lid' ,,.. __ : lft• D • ı•d ~ • 1 yapmayı gaye IUUlllZ eu11c lr • 'UAD 1 r ~ m l 
yaseti takip edilmesinin rica ve iltimas ver fabrikanın yanında yapılacak ahırlar Bulvanndaki mevcut olan siit damlasın- ..... ' en) z 1 e 
edilmeıinu karar verildi. Bu konıreninf bu maksadı temin edemiycceği gibi bul dan bu hususta istifade ohmabila. An- hakı"kat mı?. 
kararlannı ehemmiyetle nazarı dikkate iıe yüz. bin lira değil batta beı altı yüz: 1 cak belediye sütü :satın alacağı inekler
ıılan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya bin İira ki.fi gelmez. den tedarik etmelidir. Ve sırf bu ~ için 
ve sair Avrupa devletleri süt sağım ve Süt, profesör Marfan'm dediği gibi: (100) inek kafi gelebilir. Ve yöz bin 
:.atunınm müsaadeye tabi tutulması, sai- <!Her hangi bir kokuyu derhal maseden liradan qağı bir meblağla bu mesele hal
mal ineklerin baytari kontrolünün, yiye- bir gıdadır.» Avrupada kanunlar ıüt ledilehiİir. 

cekleri gıdalann mahiyet ve miktarı, fabrikalannın ıöyle dunun hatta İnek Ve yeni bir .süt fabtikast tesisine de 
hayvanların balamı Ye alurlann İnp tar- ahırlarının yanında kümeslerin bile bu- lmum kalmaz. 

----o---
Bir hafta evvel Laz Şevki ndında bi· 

rinin esrar kaçakçılığı suçu ile mahkeme-

) c verildiğini yazmış ve bunun bir ifti· 
ra olması ihtimali ~~öz önüne alınamlt 

mahkemece tahkikatın g~ni~letilmeıine 

''e suçlunun gayri mevkuf olarak duruş-zı, ıütün aaiılmuı, köylerden, çiftlikler- lunmasuu menederler. Eier yapJacaksa Ancak belediye, bütün bir fehrin iüt 
den toplanması, tehirlere ııMli, sağnıak, fabrikanın yeri iyi 1eçilmdidir ve ıehir-ı ve sütten çıkan p:lai maddeler ihtiyacı-
t la k "

·ı · d masının yapılmasına karar verildigvini 
op ma , na ı ve tevzı esnasın a mik- den çok uzak olmalıdır. nı temin gibi ağlr bir tqebbüae ıiri~ir-

la 1 b 1 yaznıı;ıtık. ilk ınakhemede maznunun 
rop r a u aşmaması ve bozulmaması İzmir ıehrinin ihtiyacına kiıfi süt, yo-

1 
u: bunu b&farabilmeıi imkanını göre-

de tatbiki muktezi sıhhi ve kimyevi lı:on- tediyenin elinde en ascari hesapla bin Süt meselesinin ~ı ıurette halline 

ıniidafoa vekili Remzi Duyar bu işi ih
Lar edenin hiiviyetinin emniyet direk-

İçİn İttihaz edilecek tedbirler ve şehirler- ğurt, peynir ve tereyağı tedariki için be-, mt'm. 

trol hakkında yeni yeni kanunlar, nizam- inek bulunması lazımdır. Bin inek için gelin~. zirai bir teJkilitla.nma ve bina- törlii~ünden sorulmnsını, çünkü iftiranın 
nıımeler ve talimatnameler ncırettiler... yapllması mu'ktezi sıhhi ahırların «Ahır 1 enaleyh bir devlet İ§İ olan bu Şi de fİm· 
Bunlarm tatbikine La,lad.lar. Bu izahat- hetonanne olacak, zemini, duvarlan mü- diye .kadar daha bÜyük, daha hrııık, 
lan bu devletlerin süt istihsal n satunı- cella çimento olacak, ahırda sıcak ve so· daha m'4kül itleri bafMllllf olan Cüm· 
nı kendilerinin deruhte ettikleri anlalfd- ğuk au tertibatı bulwıacak» kaça mal huriyct hiikümetinin en münasip surette 
rnaam.. olacağını bir hesap ediniz.. h:Uledeceğine emniyetim tamdır. 

Tarişin hazırlığı j Stop işareti 
verecekler mi 

csnsının ııncak bu suretle tezahür edece

ğini İstemişti. Mahkemenin verdiği ka
rar üzc,.ine emniyet müdürlüiünden so-

r\l)an suale gelen cevap .Utinkü duruş

mada okunmuş ve muhbirin umumi ev 

sahiplerinden Şamlı Melek olduğu bil
dirilmi§ti~. Muhbirin bu suretle belli ol· 

ması bu davaya enteresan bir cephe ver
miştir. Çünkü müdafaa vekili Şamlı Me-

Spor faaliyeti 
kuvvetleniyor 

Denizli, 28 (Özel) - Federasyonun 
kır ko~usunun ikinc.i kısmı olan (-4500) 
metrelik ko,u ııtletiı.m ajanı Refik Kor• 
kan' ın idaresinde pazar günü yapıldı. 

Atletler bölg~nin yaptırdığı formalarla 
V<" numaraları ile saat 13.30 da koıu ye
rinde hazırdılnr. Koıu taın saat 1 '4 de 
baıladı. Atletizm ajanı Refik Korkanın 
İşaretiyle koşucularımız ok gibi fırlaya

ra1c güzel bir çıkış yaptılar. Koıuları ta
kip etmek için yol kenarlarında biriken 
halkımız bu gençleri içten gelen büyük 
bir sevinçle alkıılıyor, ko~ucularımwn 

heyecanını bir kat daha arttırıyordu. 

Mütemadiyen etraflarından ha geçti, h:ı 
geçecek sesleri geliyordu. Ilk defa kor
delaya göğsünU dokunduran Ali Ören ol

muştur. 4500 metn~yi 15 dakikada kate
den Ali Örenin birinciliği Han edildi -Jfe 

Kurum tek.sl•f edı•lmıoş - BAŞT/\RAFI l JNCI SAHtFEDE- leğin bu işi hdir plan dahilidn~ellv~ bi:r..zat ıılkışlanclı. BtS·'KLET YARIŞI 
çevirdiğini ~ dia ve hunu eıi eri ile is- 1 

ITAL YAN PROPACANDASINA pat edeceğini söylemiş, bu hususta 3 ncü Saat ilc.i buçukta ikinci sınıf .ko~ucular 
KARŞI ı:sliye ceza mahkemesinden .gösterdiği arasında bir bisiklet teıvik ko~usu yapıl-•• z •• •h d k Roma, 29 (A./\) - Sonkanundan dı. Bu k""'uyu tarunm .. bisildetrik-rimiz-u Um Suyu 1 raç e ece ~ahitlerin dinlenmesini istemiştir. Mah- -.. ... .. 

; it ibaren lngiliz radyo istasyonlarının keme, Şamlı Melekle beraber şahitlerin den Ali Rıza Akan idare etti. Spor ala-
• Arapça ncııriyDtta bulunacakları hakkın- nında yapılan bu kpşudct Hasan birinci 

BAŞTARAFI BlR1NC1 SAHlFEDE- dinlcnmeaine ve müv~he edilmeierine - yer ;sal etmektedir. 1 daki haberi tefııir etmekte olan \'irginio geldi. 
Alman makamlariyJ .. de temaslar yap- Bu hus\Uta Tari, mue»oesi tetkikle- Gayda Giornale D'ltnlia gazetesinde ln· karar vermiş ve muhakemeyi 21 ikinci DENIZLISPOR VE CENÇYW A MAÇI 
mıştır ·ı · ( al b 1 h k.anuntı. talik etmi~tir. Mahkeme safahatı s 3 30 d C 1 D · ı· · rini iterletmi tir. Kurum haric.e teksif gı terenın t yaya u $Urel e ücum ,.tl- ._aat . a ençyııva i e enız ı· 

Loodr.ada Tariı aattt tubesini tefti• edilmi~. halis üzüm .. uyu ihraç etmek ka- mt:k istediğini yazamaktadır. bu i~in iç yüzünil aydınlatacaktır. spor arasında ck:ıcrsiz mahiyetinde ha-
cden Tarİ§ müdürü dönüşte An.karaya d d F d l Gayda Barideki ltalyan istasyonunun kem tegwmen Şevketin idaresinde bir mar 

rarın a ır. · ransa an getiri en nümune- ,,. 
uğramış: lktısat Vekaleti ve diğer ma- ler tahlil ettirilmi.- ve meml~ketimide lnailtere nlc):hindc propa&anda yapma- lıavalisinde ve tercihan hava hücumla- yapıldı. Maç Gençyuvalıların 1 - O ga-
ikamlarla temaslar yapmıştır. Anbrada h . . . w <lığını kayt ve §U satırları ilave ediyor: ıına karşı müdafaası tamam olan Lon- libiyeti ile neticelendi. 

il 1 d h · d le • u ııten daha ıyı Tandıman alınacagı an-
yap an temas ar a a zıya e ooperatıf 1 ı] Her halde Homn !ngiliz neşrjyatını dra ve Nev-C.utle civarında depo edile- Denizlide büyük faal bir sporcu küt· 
1 1 · T · b '. · · · h il • al! mıştır. d"kk 1 ı · . h ş erı. arı~ utçc ı , .e ıııcır ma su en I .1 b • · at e ın.cıp edecek ve bunlar tahrik cektir. lesi vardtr. Muntazam bir aa a olmadığı 
,,_ · d' ngı tere nşta olmak üzere bütün şi· . . . 
uz.erıne ır. I ı veya ıfsat cdıcı mahiyette oldukları tak- O J' T I f için istenilen randıman alınamamaktadır. 

1 h• l "d • k .f ı_ w..a memld.:etlen teksif edilmi .. üzüm su d" d k b l d b 1 k Londra, 28 (A.A) - ey ı e gra '5 k kl 1 1 · · -n uar ar ı arcsı, ·ooperatı c. x:oope· w " • ır e mu ·a c e e u unnca tır. pora ço mera ı o an genç erımız -gu-
vu alrnava talipt" v b · • · b. f" t g&zetesine verilen malumata oöre önü-

rati( ortakları tarafından teslim edilen • 0 ır e u 11C ıyı ır ııı Stl..AHLANMA HAZIRUKL.ARI • zcl bir sahaya c:an atıyorlar. Büyükleri-
h d . ._, . I k B h teklif edilmektedir. müzdeki •ene zarfında piyade kıtaatı · · f k b" :L • .J ur a mcınerı satın a oıca tır. u usuı- mızın u a ır nimmet ve gayreti,.ıe ·vü-
t• bir anlaşma yapılm~tır. Yunani ınnda ve Bulgaristanda da Roma, 29 (O.R) - Londnı.dan bil-ıtımklara kartı kullanılacak tüfeklerle teç- cuda gelecek bu sahanın tanzimini genç-

Ozüm kurumunun önümüzdeki sene teksif <"dilnıiş üzüm 15uyu ihracatı için ha- dirildiğine göre Kana danın 100 'milyon lıiz edilecektir. Bu tüfe1c1er hafif tank- lik namına bekler, yapılacağından ümid
yapacağı muhtelif iıler etrafında bir ça- 1 zırlıklu yapılmaktadır. Bu memleketler 1 iıterlin liraaı bymetinde olan senelik lara karşı çok müessir olacak ve ağırlık- var olduğumuz bu işten dolayı gençlerin 
l.~ma programı da ha7.ırlanmı~tır. Bu bu sahada ilk adımı atmı!llardır. Bu İş, buğday mahsulünün tamamiyle satın lan o kadar cüz'i olacaktır ki lüzumu minnetlerini §İmdiden sunmayı borç bi
eene yapıtacak iıler C3naıında c: T ebif yalnız hariçte deiif: memlc\etimizde bi- alınması içfo lngilterede 5 milyon lira olan' mühimmat ile birlikte bir küçük liriz. 
edilmit üzüm •ıtyu:t nun iyi bir tckılde le i~tilıl&lti mümkün Ye faydalı iŞter ara- ııcrmayeJi bir konaorsiyom lturulmuttur. seyyar tertibat üzerinde na'kleclilebilecck-
haarlaaaralt ihracı rn~eJni ~k hir anda Y6 alacaktw. 1 S. buiday lnsitereain cenup "Ye pro 

Doktor B. Süleyman Calip oilu B. 
Adnan, otomobille bir gezintiye gittiğf 

sırada cebinden 5 O lirasının çalındığıni 
iddia etmiştir. Para aranmaktadır. 

§ Kemerin Tepe sokağında oturan 

Mustafa ve Zehra adlarında ilci kiti. 2 7S 
lira kıymetinde muhtelif CfYaJarmın ça• 

lındıgını iddia etmiılerdir. Zabıta euçlu
yu yakalamı,tır. 

§ lkiçcşmelikte yapılan silah ar~ır· 

masında Osmarı oğlu Mustafada bi..-Lt

çak, Alsancakta Hasan oğlu Alide ~e 

bir hiçak görülerek alınınııtır. 

§ Arabacı · Adil isminde biri, idare• 

sinde bulunan arabasını lkiçeşmelilt cad· 

desinde on bir ya§lannda Davi isminda 
bir çocuğa çarptıruak hafif surette ya

ralanmasına sebebiyet verm.it ve yaka• 
1anmıştır. 

§Salepçi hanının bir odasında yatan 

Mehmet Ali oilu Yakup arkada~ Mıg. 
tıı.fa, iyice yanmamı.ş bir manealı ocfala· 

una alarak tedrici ıurette zehirlendilderl 
görillmii§ v~ hastaneye kaldırılmışlardıı 

Kız öğ.retmen 
okulu talebeleri 
-BAŞTARAFI B1RtNCt SAHlFEDE-' 

karşılann1•ş ve öğretmen okul direk~ril 

tarafından kısa bir hitabe irat edilmiı· 

tir. 

Bundan aonra olı:ulun dershaneleri ve 

teşkilatı dolaşılmıştır. öğleyin yemeğin· 

de kız öğretmen okulu direktörü B. Rah· 

mi Balabanın bir hikayesi dinlenmiıtir. 

öilcden sonra köy çocuktan miJll 

oyunlar oynamışlar ve köy prkılannı hep 

bir aiızdan söylemişlerdir. Akşama doi· 

ru okulun ~iftlik ktem1aaa ziraat denilen 



~ ..... -·· -- • 

YENIASIR 

Grev, f elik et getirdi Kasap Vaydmanın Kurbanları kimlerdir? 
~~~~~~~~-

Par iste grev başlıyalı beri ölüler Onları 
defnedilmiyor. Sokaklar taaffün etti 
.......... Şehirde ......... 

---·•---
Nakliyat durdu, 
halk evlerine gide 
mi yor. Süprüntücü 
ler grev yaptığı için 
süprüntüler yollar 
da kaldı. Paris ac • 
lıkla karşı karşıya 
bulunuyor. 

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

Ga.rajlar., Zira, Veber, yeğeninin bah
settiğl vatandaşm bir de otomobili oldu
ğunu söylemişti. 

Halbuki ne Sen KIO.da, ne Rugivalde, 
ne de Vokersonda Kareri taruyan bir 
acente veya garaj vardı, 

Penburn ümidinl kaybetmedi. Tahki
katını Sen KIO. civa.rına kadar sürdü. 

Orada, civar köşklerde oturanların ço
ğunu tanıyan bir bildiği vardı. 

- Karer? .. Bu isml işittim gibi geli
yor,. Fakat netede? ... Durunuz biraz. 
Hah işte hatırıma geldi: Vulzi köşkü. 
Pigol Löbrün caddesi.. 

Penbum bunu öğrenir öğrenmez git
ti. Vulzidekl köşkü uzaktan tetkik ettL 

Parls, 29 (Ö.R) - Perı.. bUtUn umu- Bu, etrafı büyücek bir bahçe ile çevrili 
ınl münakale vasıtalarmdan grev sebe- miniminicik bir köşktü. Yalnız bir katı 
blyle mahrum bulunmaktadır. Otobüs vardı. Bahçede garaja benzer bir bina 

Clurak yerlerinde taksiler toplanarak görülmiyordu. 
yolcuları lınk8.ru nlsbetinde nakletıniş-ı Paristen bır göninüş Polis komiseri kendi kendine : 
!erdir. qgal edilmlyen depoların da ka· Şu takdirde hastanelerin faaliyeti del lc gördüğü merkezler grevcilerin işgali - Tuhaf şey, dedi. Garaj yok. Halbu-
pıları kapalıdır ve asker! muhataza al- durmuş olacaktır. altında olduğundan çöp toplanmasına ki b.~ a.~amın ,o:"mobili de varmış- . 
tına alı~tır. Bir çok fabrikalar da Paris h>line nakliye vasıtalarının gre- imkan da yoktur. 1 Koşkun sahıbı madam Bro Parıste 
grevciler tarafmdan kısmen veya ta- vl yüzünden istasyonlardan mal geleme-/ Mezarlıklar ve cenaz, e nakliyat ınUs- 1 Bertolo sokağında 5 ~un::·~~da ot~uyor
mam olaNk işgal edilmişlerdir. Vilıl.yet- miştir. Hükümet sevkiyatı askeri kam- lahdimleri grev yaptı'·l:•ından ölülerıdu. Sen Kl~d~kl koşkunun. Hazıranda 
larde de grev bir çok oahalarda faaliye- yonlarh temine mecbur kalmıştır. An- ı mezara gönderilememiş ve defnedileme· Karer adlı bırlsı tarafından kiralandığını 
ti durdurmuştur. cak bundan sonra satışlar yapılabilmiş- miştir. Hilkümet Parisin yeyeceksiz kal- söyledi. 

Hava gazı genel ıek:reteri Parisin an- tir. Yine lokantalara erzak, sebze v. s. mam ... ı için tedbirler almıştır. Ahalinin - Bu zatın bir otomobili yok muydu? 
calı: 48 saatlik hava jpZı mevcut olduğu- nakliyatı askeri vasıtalarla temin edil- ne et, ne tavuk, ne balık ne de sebze- - Zannederim .. Belkl yandaki Nor-
nu bildirmiştir. Diğer taraftan hava ga- miştir. den mahrum k..Jmıyacağı, tereyağı ve ınandi köşkün Un garaj ıru kiralamıştır .. 
zı yollarında dalml olarak yapılan ne- Sen vilayetinde bazı memurlar greve diğer en:akın da temin edileceği bildi- Sonra, şunu söyliyeylm kl, ben kendini, 
)re.ret grev oebebiyle inkıta& uğradığın- iştirak etmişler v' tahsil o tın durmasına rilınekt.edir. pek seyrek görüyorum. Son defa 29 lkin
dan grev devam ederse yolların tekrar sebep olmuşlard:~. Grevcilerin mümessilleri başvekalet- citeşrinde köşkün lrlrasını getlrdiği gün 
hava gazı nakledebllecek hale gelmesi Hal ara sokakbrı, tanzifat amelesinin te milsteşar bay Villima Bertrand ile gördüm. 
içln ıeldz gUn lhım olacaktır. Su ve grevi yüzünden çöplerle ve atılmış biri- görüşerek hükUmetin patronların emri- Polis komseri hayretini saklıyaınadı: 
elektrlk tevdatı şlmdllik devam etmek- klntilerle dolmuş ve adeta geçilmez bir ne nakliyat için askert kamyonlar ver- - Ne dediniz? 29 ikinciteşrin ml? .. 
tedir. hal almıştır. Grevin devamı halinde tan- m~ olmasını şiddetle protesto etmişler - Evet, 29 ikincilcşrin .. Kirayı 15ilk-

Hastaneler milstahdimleri iki saatlik zifatın asker ve yahut işsiz ameleler va- ve hükümetin greve bu şekilde patron- teşrinde vermek mecburiyetindeydi. 
ihtar grevinden sonra tekrar işe başla- sıtaslyle temini düşünülmektedir. Bele- !ar lehinde ".'.üd.ahal~i devam etliği tak-! Mösyö ~~er m~ktupla bU..z mü~ade 
mışlarsa da grevcilerin talepleri kabul diye tanzüiat teşkilatı evlerden çöpleri dirde umumı grev ılın etmek mecburi- vermemı rıca ettı, ben de kabul ettım. 
edilmediği takdirde işi bırakacaklardır. alamamışlardır. Esasen çöplerin muame- yetinde kalacakların bildirmişlerdir. j 29 ikinciteşrin. Komiser Penburn artık 
------------------------··--------------------'sabırsızlanıyordu. Karer 29 lkinciteşrin

Dayak yerken bile .. 
de para sahibi oluyor. Kirasını veriyor
du. Leobr da 27 ikinciteşrinde öldürül
müştü. Karerin köşk kirasını, Leobru 
öldürmek suretiyle ele geçirdiği paralar
la venniş olması ihtimal dahilinde değil 

Asiler yukardan atmaktan bir türlüı~~!?:et:r~:~~.u:~a~~:::ub~=~~ 
vaz~eçmediler. 

Pari•, 29 ( ö.R) - Barselondan bU
'diriliyor: Milli mUdafaa nezaretinin bil
dirdiğine göre ıarlc cephesinde düşman 
ancak hava faaliyeti göstermiştir. Asile-

rln ille hava hücumu Yunkers bombar-
dıman tayyareleriyle yapılmış ve bun• 

lardan biri hava müdafaa bataryalara .. 
mız tarafından düşürülmü,tür. 

Öğleden az aonra aailerin dört filotil
]aaı avcı tayyarelerinin himayeıl altında 
hücumu tekrar etmiflcrdir. Tayyareleri

miz tarafından dört düıman tayyaresi 
'<lii§ürülmüt ve blrı.i bizim hatlarımız 
içinde parçalanmıştır. Biz de bir tayyare 
kaybettik. 

Teruelde gece başlarken asilerin hata 
mukavemet etmekte oldukları papas 

mektebi muhasara eden kuvvetlerimiz 
tarafından süngü ve humbara hücumuy
]& zaptedilmiştir. Asiler Saint-Claire ma-

~,, 

~i 
-~ 

G b k 1 yor, şunu bunu sorguya çekiyordu. Her ece as ın arı... halde bu m~a".'mayı halletmek, katili 
veya lcatıllerı bır lin evvel meydana çı
karmak istiyordu. En mühim mesele 

! 
ASiLERiN BALAPERVAZUCI 

Kareri bulmaktaydı. Onu bir ele geçirse 
Paris, 29 ( ö.R) - Sevilyadan bildi- I onunla biraz konuşsa bütün meseleyi 

riliyor. Radyoda gündelik raporunu oku- anlıyabilecektı, 

yan general Kiepo de Ltiano Teruel 8 Ilkhl.nundayız... 
cephesi hakkında hükümetçiler tarafın- Bugün her halde Sen Klı1ya gitmeli-
cl.J.n verilen haberleri tekzip etmekte de

vam ederek den:ıi!1tir ki: T eruelden ge

len haberler son derece iyidir. Garnizon 
daima mukavemet etmekte ve cümhu

rİ)'etçilerin hücumları zayıflamaktadır. 

fki Sovyet zırhlı otomobilini tahrip ettik. 
Bir hava muharebesinde ktZ1llann 7 tay

yaresini düşürdük. Biz yalnız bir tayya
re kaybettik, 

«Kızttlar bizim Madridi zaptctmekten 
r.ciz olduğumuzu iddia ediyorlar. Fakat 

biz Madridi hücumla almak istemiyoruz. 
M.ıdrid olgun bir meyva gibi kendiliğin
den ağzımıza düşecektir. ( l) 

yiz,,. 
Saat öğleden sonra üç,. 
Komiser yanında polis müfettişlerin

den iki kişi var. Puanyan ve V edren.. 
Polis otomobili Pigolt Löbrün cadde

sinin nihayetine gelince Penburn şoföre: 
- Dur, Burada dedi. Git, köşkUn et

rafını bir dolaş, bakalım birşey var mı?. 
Sen gelinceye kadar ben de Breton a
centesine gideyim. Belki işimize yarar 
bir malumat edinebilirim. Zira köşkün 
pazarlığını yapan o .. 

Polis mUfettişi Burken, Puanyan ve 
Vcdren uzaklaştılar. Penbum da acen
teye girdi. 

nastırına kaçmışlardır. Buradaki muka· General diğer taraftan cenup cephe.. - Mösyö I{areri tanıyor musunuz?. 
vemetleri de daha uzun müddet devam •inde nasyonalist hatlarına geçen hülı:ü- - Evet, geçen Haziranda Vulzi köş-

-
nasıl ··ıd·· d .. ? o ur u. 
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ğıru söylemişti. Daima evindedir. Plln
lar hazırlar. Çok terbiyeli, çok hatırşinas 
bir adamdır. 

Penburn acenteden çıkmca arkadaşla
rmı kapıda buldu. 

Tahl.:ikatı idare eden sor(llA. Ml.:iml 
BelT!J ve La V ulzi vill<lsındo. 

yo.pı!o.n arııştınna[o.r 

- Evinde değil.. Duvarm üzerinden 
içeriye baktık, bahçede biri bilyilk ve 
şık diğer küçUk iki otomobil gördük. 

ı:Jd otomobil.. Biri bilyük ve şık ... Za· 
vallı Leobrun otomobili nasıl hatıra gel
mez. Penbum memnuniyetle ellerini 
oğuşturuyor, artık ipin ucunu ele geçir
diğini dUşUnüyordu. 

- Peklll, dedi. Siz gene köşkün ya· 
nma gidiniz, etrafı tarassut ediniz. Ben, 
merkeze telefon edeyim. Birkaç memur 
daha göndersinler. Birbirimizi kaybeder
sek belediyenin önünde buluşuruz. 

Polisler yeniden köşke doğru gittiler. 
Telefon etmek için Breton acen~slne gi
ren Penburn, Vedrenin soluya soluya 
geldiğini gördü. 

- Üstad, çabuk gel, Puanyan ve Bur

ken yaralandı. Herif silaha sarıldı. Ateş 
etti ... 

Penburn hemen otomobile atladı. Bu 
sırada gece karanlığı basıyordu. Şiddetli 
bir soğuk vardı. Köşkün önüne gelince 
Penburn otomobilden atladı, kapıdan 

içeri girdi. Burken kendisini karşılad1' 
- "Puanyan kolundan yaralandı. Bana 

ettığı kurşun kafamın derisini çizdi, geç
ti. 

-Ya o? .• 
- işte ... 
Dedi. Ve yerde yalan bir adamı gös· 

terdi. Yüzü ve gözü kanlar içinde idi. 
- Başa çıkamayınca kafasına bir çe

kiç indirdim. 
- Pekala etmiş.sin .. Haydi, bu herifi 

otomobile koyalım, Versayıa gidellm.. 
BURKEN VAKAYI ANLATIYOR 

- Kö~kUn yanına geldiğim zaman içe
ride henüz kimse yoktu. Bir tarafa giz. 
lenip tarassut etmek istedik. Vakıt bW... 
madık. Zira yan taraftaki dar yoldan ylı-< 
mi beş yaşlarmda, iri boylu birisinin gel. 
diğini gördük. Gayet temiz geyi.nmlştl. 
Yanındaki köpekle eğleniyordu. Bizl g3-
rünce köpeği bıraktı, yaruınıza geldi. 

- Birini mi arıyorsunuz, ınösyöler?. 
- Evet, mö!=:yÖ Kareri ruyor ınusu .. 

nuz? 
- Bı;>nim .. Bir eınriniz mi var? 
- Biz vergi memuruyuz. Konturatı· 

nızı görıneğe geldik,.. 
- Pekala'. Memur olduğunuza dalı 

vesikanız var mı?. Bunu görebilir mi
yim? ... 

Puanyan kartmı çıkardı. Beriki, kal' 
tm üzerinde yazılı (polis) kelimesini 
gördü, irkildi .. Bir an tereddüt etti, son· 
ra: 

- Buyurunuz içeri gidelim ... 
Dedi. Bahçe kıapısından girdik. O, ön

de yürüyordu. KöşkUn merdivenlerini 
çıktık. Kapıyı açtı. Yan tarafa çeklldl, 
tekrar: 

- Buyurunuz giriniz ... 
Dedi. Puanyan içerl girdL Aynı tek· 

lifi bana yaptı. Beni çoouk yerine koyu· 
yordu galiba. Tabli kabul etmedim, arb
mızdan kapıyı çekip kapaması ile bizi 
tuzağa dıişürmesl, kaçıp gitmesi lhtlma
ll vardı. Nezaketle : 

- Siz buyurunuz ..• 
Dedim. Hareketlerini gözden ayım"" 

yordum. içeri girdi. Bir odaya geldik.. 
Hilvlyet vesikalarını gönnek: istediği· 
mizl söyledik. 

Elini pardilsilsilnlln cebine soktu. ~ 
yet tabli bir tavırla kAğıtlarını anyoı\ 
muş gibi yaptı. Birdenbire elini çekti. ve 
ateş etU. Ve: 

- Işte hüviyet vesikalarını. 
Dedi. Puanyan yaralandı, yandaki se

dirin üstüne d~tU. Ben, hemen Uzerlnt 
atıldım. Herlfln beline sarıldım. Bu sıra. 
da o, suratıma doğru iki ke<Te daha alet 
ettL 

-BlTMEDl_. 

öNUMüZDEKI YIL NASIL GEÇECEK 
Her sene başmda o yıl hakkında bazı 

tahminler yapılır, birçok kimseler yıl. 

dızlardan kehanette bulunduklarını ld· 
dia ederler. Bunlardan madam Blanı 

bu sene için de şöyle diyor: 

Uzak Şarktan gelen blr tehlike göril.< 
yorum. Bu tehlike Avrupayı harba SÜ• 

rü.klemek: tehdidini gösteriyor. Ingiltert 
ile Amerika nümayiş yapacaklar. 

d.;panyada harp daha çok devam ede
cek ve Frankocular kazanacaklır» 

cBu sene büyük bir keşif olacak.Fran
sanın siyasetinde kadınlar ve bilhassa 
genç kadınlar büyük bir rol oynıyacak· 
tır. 

c1938 senesini idare edecek yıldıı: Zil· 
haldir. Bu yıldız dalına ıneşumdur: Trea 
tayyare, deniz kazaları olacak, fakat bil• 
yük bir harp tehlikesl yok. Ylne bu yıJ,. 
dızın tesiriyle esmer kadınlar zafer ka· 
zanacak. Sarışm olsaydım daha şimdide~ 
tedbir almağa başlardım. 

cGerek bu sene, gerek daha sonraki 

e<lemiyecektir. Manastır şimdiden ate, ı İngiliz işçi partisi. re~ B. Attlee lspan-ı' rnet kaçaklarının günden güne arttığını künü kiralıyan zat. Bir mühendis olmalı. Yolda giderken Burken vakanm nasıl 
alıma alınmıştır. yol cephes!nı nyo.ret ederken •öylemiştir. 1 Reno otomobili fabrikalarında çalışaca· geçtiğini anlattı: 

senelerde, genç yaşta evlenmek cereyanı 
görülecek. Fransada doğum artacak. 

cModaya gelince, eskiye daha fu.la dö
n~ görülüyor.• 

• 

, .... __ lll&!ll':al'I Nakleden: A. öZYAMAN 
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# f2!ill ı::a;;ı;.ao' dı •.. ---- 1 Uzaklatan-oto;;obili-gözleri ile zel görünmek iıter, kendini aosye- ve davetlilerini~hte kahkah• 

P • ı · K d Jak otomobilin basamağına çıktı. takip etti. te hayatının çılgın rüzgarına kap.. lan aksediyordu. 
arıs 1 a ın Yanağını annesine uzattı. j Ve nihayet kaybolduğu zaman tırmıt bir kadındı. Birden bir alkıt koptu: 

Mütfik bir anne öpücüğü gen- 1 mahzun dudakları arasından mı- O, sempatiden ziyade merak, _ yatasın Kont Zerçiano .. 
rıır.llli!liO'"lOOlllllll•' cin sevinçli yüzüne ba,ka bir par- 1 nldandı: atktan ziyade arzu uyandıran bir Luigi pençereden dıtarı sarkn 

laklık verdi. ı -Şu Jak .• Ne kadar da talili.. kadın tipi idi. i Villanın önünde duran bir ote> 
Babası da oğlunun omuzlarına Luigi balkonda mütereddid kal·· mobil gördü. 

vuruyordu. mı•tı 1 vanınt pek sever. Böyle olduğu hal- - ln$aallah... N 1 k d I • • • il v • • • • • , f Uzun boylu ve arkasında sey., 
de bız. neden Fran·--'a, vatanınuzda i ilah d ··ı M hakkak - aaı ar a atına ıyı bır va- Acaba &fagtya ınıpte anneıını h t lb" • 1 b' d "lll oau - ntaa egı .. u k t ,. • d" ., k 1 "d"? a e tlClı o an ır a am, vı • 

t ed ban f ol .. 1 1 ak ' d l ı .,eçır ın mı. ZERÇJANOLAR artı ua mı ı ı d" 1 ' 1 ık o unnıyoruz, n en a ranıız • oy e o ac .• Bunun içın e «Öy e _ T b"' babac. c·· 1 .. nın mermer mer ıven erın ç ı· 
mıyan bir ad taktılar. Neden benim istiyorum» demekliğin kafi.. a 11 ıgım.. uze gu- Hayır.. Evvela çok kalabalık yordu. Davetliler ise onu alkıtlı· 
ismimi Luigi koydular. Affedenin - Evet .. Bundan sonra artdı; öy- zel konuştuk. ' ' Luigi odasına çekildi. iki gün vardı ... Sonrada bu kalabalık için- yorlardı. 
Jale.. Bunları sana ı~yliyorum am.a le İltiyeceğim .. Öyle istiyorum.. Bayan Kasaber, Luıgıre: • , aonra gidecekleri dağ kampı İçin ~e .anneıi kendi~inin mevcudiye- Gelen ... Baba11 idi. 
ne yapayım. Dertlerım kabıı.rdL lçı- Bu sırada Villanın önündeki .- Babandan haber yok degıl hazırlıklarına bqladı. tının farkında bıle olmıyacaktı. Ve o da .•• Kendisini aramadaıı 
mi sana açmakla biraz teselli bul- geoit yoldan bir otomobil klakson mıD?. . • Birden, Villanın alt katında bir Annesinin tabiatini eıaıen bili- çılgın neşe hayatına katılmıftı. 
d · td" ıye ıordu Luıgı • d B"" t k k kr ed L · · · k d um. &esı ge ı. · ' . takım ayak ıeıleri duydu. Jnce ve yor u. oy e ve ıı il te ar en uıgı pençereyı apa ı. 

- iyi ettin. Bundan sonra artık Jki genç taraçadan sarktılar. - Hayır cevabını verdı. . . ~akrak kahkahalar yukarıya ka- toplantılarda ona: Artık fazla tahammül edemedi. 
daha İyi arkadat oluruz. Fakat Jak: - Annen ~e daha gelmedı mı? dar aksediyordu. - Çocukların yeri büyüklerin Yüzü koyun yatağına kapandı, 
her teyden evvel kafandaki fena - Bizimkiler ... diye bağırdı... - Gelmedı. Balkona kottu. Eğilip baktı. arasında değildir. Yemek tabaklarını almağa ge-
düşünce ve fikirleri at. Bir az da Villanın yol kenarında olan bah- - Bizimle beraber gelir miıin? l Annesini bir ıürü erkek ve ka- Demiyor muydu? len Uf&ğın: 
«Adam ıende.,.» ~imeğe ahı. Bak. çesinin demir parmaklı büyük ka- ~fam yemeğini bep beraber ye- dın kalabalık arasında gördü. Ve her vakit, böyle toplantı ak- - Hasta mıaınız?., 
Hayat ne kadar guzel tey .. Ondan pıaının önünde lüks ve açık bir nz. .. . Kalabalığın ellerinde, fÜphesiz şamları kendi odasına kapanmağal Sualine cevap vermeden kendi. 
faydalanmamak.. Yok yere ken- korpedo otomobili durmuftu. - T eşekk~r ede~ım .• fakat an- içerleri bon bon ,pasta ve likör ve yemeğini odasında yemeğe ni çocuk eleminin bütün derinlik. 
_,. ·· ·· t·· p k apd llık d L • • 1 t nem nerede ıae "'elır bk' d ı ~~ne ~:un u ya ma a e- - uıgı.. ater~en re., anneme .. • • .. dolu bir aürü paketler vardı. ma um u. terine aalmıı ... Hıçkıra hıçkıra ağ. 
gıl mı. babama sen de bır bonJur de.. - O halde batka bır gun bek- Annesi onlara gazinoda rastla- Bu aktam da yine öyle olacakllıyordu. 

- Cok İyi kalplisin Jak.. Ve arkadatını merdivenlerden leriz. mlf ve villaya daTet etmif olacak- değil mi idi 7 Annesi kendiıi ile hiç ali.kadar 
- Daha .. ıof!r& bir gün ıtelir, af&iı adeta sürükleyerek götür- Jak ı~z!' atıldı. •. tı... Annesinin ihtarına yer verme- olmıyordu .. 

her sey duzelir. fransaya da gl- dü - Luıgı .• Yarın yemegı berat- Bunlar heman h ·• 1 • d od k d B b · l'k . · .. . ... . • , . . er gun o agan en aaına apan ı. a aıı 11e a ayttı .• 
denın .. Guzel vatanımızın her kö- Uzaktan, otomobıllerı ıçınden yerız olmaz mı? feylerdi. Nitekim bir müddet ıonra da A b A b O ı 

· · · B·· ·· b k 'k b b K b I ca a_ ca a.. on ann çe> 
~eı~n.ı gezeraın.. utun u çe tı - ay ve ayan asa er yavru arı Luigi bay ve bayan Kasaber'i Kontes Eva Zerçiano otuz bet hizmetçi yemeğini getirmitti. cuğu değil miydi? .. 
lerını unutursun.. Jaka candan iıaretler yapıyorlar- baaı ile .,liml•da. !atlannda olduiundan fazla ıril- Dıtanda Kontesin riloek aeai _ Ritmecli _ 

ıtLı\,,,al..,U&lllf lf.AA.110~1.. 1 Madde ll - ~ve :rararuı _..,. ,, 
4577 (2368) 
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BÜYÜK VE TARİHi MACERA TEFRiKAMIZ Sovyet Rusyada intihabat 
ın korsanlar 

- 22 Yazan: N. ORBAY 

Fransada halk 
1 da alaka 

cephesi tarafından 
ile karşılandı 

Mariyi hala erkek sanıyorlardı 
Morison .• Hayattnı kurtaran kızızın kolunda lssı z adanın \ 
kayalıklı tepelerine yürüyor. Saadet içinde yüzüyordu j 

Yalnız Hümanite 
boylu uzu n 

sağların 
cevaplar 

lriburun adası, Amerika sula- ! Bu hareket .. Bütün gemicilerin lazım .. Tabii gece vakt i de h ü
rında büyük ve gayri meakiın b ir İngiliz gemisine d.;ğru ko,uşma· c u m dan cekinec ei>i için sabahı 
ada idi. · 1 !arı hareketi idi. Bir tara ftan ko- ' bekl!y e cek . D emek önümüzde ~c.

Koraanların gemısı bu adanın ; •ufu yorlar, bir taraftan da elleri haha k ada r va <timiz var .. H aydi .. 
ön tarafında bir koyda demirliy- ' ile adanın diğer tarafını gösteri· "Arkada-.lara g idip i ~i hı:.ber ve~c
di.. lyorlardı. IEm. Ve eğer ben!m planım ü zer:-

Korsanlar burada üç dört gün I Mari Rid işi anlamakta geçik- n e h areket ec!er!erse bu tehlike-
kalacaklar, geminin kalafatım ya- medi. den çok kolay k u rtulurnz .. 
pacaklar .. Dinlenecekler ... Ve ye-ı Henüz daha pek toy olan sev-

1 
.'. 

ni sergüzettler için hız alacaklar- gilisinin kolundan tuttu: Yavaş ve kolkola tırmandıkla-
dı. - Çabuk ... Çabuk ... Diye ha-

1 rı dik k&yalıklardan Mari Rid ko- 1 
Raekam kamarasında sevgilisi ğırdı. lngilizler adada bizim mev· 1 tarak, sekerek a~ağı iniyordu. 

Ann Bonney ile kafayı tütsülerkeıı cudiyetimizi hissetmi~ler. Bize 1 Morison i•e onu, o da çok uzaktan 
genç ıevdazedeler .. Mari Rid ile baskın yapacaklar .. Arkadatlara ~e ~iiclükle takip ediyordu. 
Moriıona: haber verelim. Sahile gelince Mari Rid iti vel-

- Haydi, dedi, ıiz de karada Moriıonun rengi sarardı. veleye vermemek için bir sandala 
iııtediğiniz gibi gezip tozunuz.. Yeni kavuştuğu saadetin efiğin-, atlayarak gemiye gitti ve gemide 
Gözden ırak ve birbirinize yakın de tekrar ölümlü bir boğutmamn kamarasında farap kupalarını üst 
olarak. z

0

evkinize devam ediniz. ku~.ğın~ atılmak onun l!enç v~ l 1is~~ yuvarlamakla me~gul korsan 
Gemıcıler, konanlar karaya çık- tecrubesız ruhuna pek agır gelı- rE"ııı Raekama: 

mıtlar, tarap fıçılarını da çıkara- yordu. • - Haydi, dedi, ne duruyorsu
rak denizde devam ettikleri cÜm· lııgiliz gemisinde ise hazırlık- nıız? Adanın öbür tarafında de
bütlerine karada da devam edi- lar batlamıttı. mirlemiş bir lngiliz harp gemiıi 
J'Grlardı. Fakat İspanyol gemisinde bir var ... Bir de büyük bir lıpanyol 

Kimae Moriıonla Mari Ridin ... hareket yoktu. gemisi esir almıf ... 
iki tayfanın adanın kayalık tepe- . Mari Rid bir müddet bu faali- lspanyol gemisi bizim gemiden 

Faris (llkkfuıun) -M. H. - Rusya· 
daki son intihabat Fransız matbuatını 
geniş bir şekilde alakadar .. tmiştir. Ger· 
çi, bütün gazeteler, intihabat neticeleri
ni müstehzi serlfıvhalar altında neşret

mişlerdir. Fakat bu meseleye makale 
tahsis eden ancak üç gazete olmuştur ki 
bunların birisinin de komünist tHuma
nite, olduğu naz.arı itibare a!ırunca !erine doğru uzaklasmalarmın yeti yüreğinde kabaran eski ma- daha kuvvetli lngiliz gemiıi iıe 

k · h 'I 'kt b' · · · h 'b' t B Fransız matbuatının far ında olmadı. • cera eyecanı ı e ıeyrettı en son- ızım gemıyı ap gı ı yu ar . .. U· .. . . 
bu işte ne kadar 
oldu ğu tezahür T f 1 hAIA M . 'd' k k d k' d' t• · · h b 1 mustagnı da\Tl ıı.mış ay a ar a a arı Rı ı er e ra: ra a ı mevcu ıye ımızı a er a • 

7annediyorlardı. Onun erkek elbi- - Morison .. Dedi. Şimdi vak<t mı,lar ... Yelken açtılar ... Birkaçı eder. . . k 
1 

b.
1
. 

• • • • Jr k 1 ·ı· · · · 1 ı· - k Bu ı se bıraz he!v retl e ar~ı ana ı ır >eaı altında harıa hır kadın hüvı- a tama ya ın... ngı ız gemısınm •aat sonra ımanın (lgzını tutaca • . • ·. . .. · .. 
1 

d 
' · - • b d k lk d d.. l S b h k d ·· · · lbir had1'ed ı r Çunku son zaman ar a. yetim aakladıgını nereden bılebi- ura an a ma. sı, a ayı onme- ar... a n a arsı a uzerımıze 

1 

· · d k 
· b' · d · J d. - · · k 1 · ki h kk k sağ c0 nahtan sarfı nazar F rans3 a, ·o-lirlerdi?. 51 ve ızım emır e ıgımız oya . top ate~ı açaca arı mu a a . .. · · ' · · 

Morison .. ölümden kurtulmak- f'elmeıi icin bes altı saat zaman · - Bitmedi - müni st f ırkası ınüstes:ıa. sol cenah da-
l b b b ki d ·-· b' k hi l-omUnizmin R usyadaki ta tb ık şeklı-
a era er e eme ıgı ır af a y • R k b • • · s ı · 

k ı d ... d enı um en a ıne"ı ni son <le:-e::~ t ::ıkhih etmekte ve ta ı-avufmUf o manın ıaa etı ıçın e ~ 

ve hayatını borçlu olduğu kızın nin komiinizme ihanet rtmekte olduğu. 
kolunda 1111z adanın kayalıklı te- nu h er fıı atL tebarüz ett irmektedir., 

pelerine doğru tırmanıyordu. Teahhu··ı ve ı·tıı·ıakla"'~ına Yine bu meyandan olmak 'izere halk Çıktılar .. Kem gözlerden ırak J ~ I gazeteleri, bu crphenin •~•vkii iktidar· 
ve kendi kalp hislerinin açılma•ı· da durma•ı için t•şriki mesai,ine muh-

na uygun yakın köteler .. Kovuk- sadık kalacaktııo ' taç oldukforı korr.unist Iırbsmı , SOY· 
!ar aradılar .. Adanın en yüksek yet Ru,yanın emri a lt ında hareket et· 
tepesine gelmitlerdi. Mari Rid bir- mekle itham etmektedir1er. 
den, adanın arka koyunu göster- Bükreş, 29 (AA) - Kral yeni ka · dokat ve merbutiyetle başarncakl~rına H• ttll geçen ay Sosyalist fırkas ı, K o-

di. binenin yemin merasimi münasebetiyle kani bulur.uyorur.1. S.ize milletin ve vata .. ı münist fırka~iyl~ t Hareket birliği> te-

cari 

başka, Rusy~da hariçte ce· 
reyan edenin aksine olarak, mebus, 
müntehiplerin daim! kontrolü altında· 

dır. '\re bun1aı:.. vazifelerinde suiniyet ve-

hücumlarına 
verdi .. 

rasiyi kasdediyorlar? 
cTemps> in, t Journal des Deba1S>nın, 

•Jour• un ve •Matiıu in müdafiliğini 

yaptıkları demokrasiyi mi? Öyle ise ka
bul ediyoruz : Böyle bir demokrasinin 
ka,·aldine ittiba edilmemiştir. ÇünkU, I 
kapitalist rejimler.U., güzel kelimeler ve 
tantanalı cümleler arkasında nelerin gir..., 

- Bak .. · Morison bak... •Öylediği nutukta ezcümle demiştir ki: nın ku.vetlendirilmesinde lam muvaffa. mini sadedinde giri ~miş olduğu müzake-

Moriıon, itaret edilen tarafa - Memleketin idaresini derin bir su· byet dilerim. Allah yardımcınız oloun.. releri terketmiştir. Böyle bir vaziyette, Sıaliıı ı:e Molotof reylerini l'erirken 
baktı. ıelte tetkik etmeden size emanet etmiş ı Budapeşte, 29 (AA) - Yeni Ru- Sosyalist ve Radikal • Sosualist matbu- 11 · · 

V b d ik• b b J ya tekasül gösteren mümessi erıru az.-e ura a ı üyük arp ge- değilim. Önümüzde mühim bir çal1şma men kabineoi oiyasi mahafilde sanoasyo· alın bır· seneden beri hararetle propa· 
• 1 !edebilirler. Bu, halk hakimiyelinin en mııi vardı. ve zor saatler mevcuttur. Sarsılmaz bir I nel bir tarzda karşılanmııtır. Bütün ga- gandası yapılan Rus intihabatı netice- I ·d· ? 

Y ı 1 demokratik bir ifadesi deği mı ır . apı lf tarz arından Mari Rid vatanperverlik ve krala ve memlekete <eteler başmakalelerinde bu meseleyi !eriyle daha fazla alakadar olması bek-
i B ı b ı Fakat, saadetini, istikbalini, hürrİJe-an amıttı. U gemi erden iri n· ..,dakat hisoiyle muttasıf olmanız icap mevzuu bahseımektedir. 

·ı· d' D" • d 1 l lenebilirdi. Kaldı ki, sağ cenahın, son tini, Bolşevik fırkasına , Lenin ve Stali-gı ız ı. ıgerı e ıpanyo .. , eder. Kalbinizde bu hi•lerin mevcut ol- Hükümetin natiri efkarı F ueggeılenseg suikast ve De Larok davalarile büsbü-
lngiliz gemiıinin direğinde kral duğuna kanaatim vardır. Dövizi cAllah, gazetesi diyor ki: ne medyun olduğunu bilen Rus halkı, 

tün sarsılmış olan ittihadına yeniden bir k • d • armaıını tatıyan bir bayrak var- .Kral ve millet> olan bir gruba menoup- Romanyada sağa doğru temayül mü- sahneye bir çok namzet çı armagı og-
can vermek için, böyle bir fırsattan is· ı· k dı.. aunuz. Umdesi milliyetperverlik olan naka;p. götürmez bir saraha.tle tebarüz et- ru bulmadı ve reyini so~ya ızme ve 0-
tifade etmemiş olmasını hayretle kar-lıpanyol gemiıi iıe bayraksızdı. yeni bir yol üzerinde yürüyorsunuz. Bu mektedir. Bugünkü Coga kabinesi an- münizme verdi. Böylece son Rus intiha-

n ı şılamamak kabil değildir. enizciliğin uıu ünü pek iyi bi- güzel fakat batarılması zor bir umdedir. cak bir istihale kabinesidir. Ve bunu bir batı, Sovyet Rusya milletlerinin, Bolşe-
1 M cL'Humanite> göre : en ari Rid derhal hükmünü Size tevdi ettiğim zor vazifeyi tereddüt- askeri diktatörlüğün takip etmeoi pek vik fırkasına ve Sovyetler hWcümetine 

Rus intihabatı, dünyanın en demok-•erdi: aÜJ' ve fakat ayni zamanda tam bir iti· muhtemeldir. inanmış yüz yetmiş milyon halkın müt-
ratik intihabatı şeklinde tecelli etmiş-

- İspanyol gemisini lngiliz ge- yatla batarmak için icap eden eiyaoeti Petter Loyd diyor ki: tehi! olduğunun yeni bir ispatı olmuştur. 
tir. Bühten edenler yalnız komünizm miıi esir almıt •• Dedi. Buraya da ve fedakarlık ruhunu tüpheoiz bulacak- B. Coga her şeyden evvel kral Karo· Muhaliflerin tarafgirane takdir ve ya-

b • ' 'b' d I k km diişmanlarıdır. ızım gı ı in enme için çı lf· oınız. Bu kabinenin yüksek «Allah, Kral !un itimadına dayanmaktadır. Kral iıe !anları bu büyük hakikati değiştiremez. 
lar ... Her halde bizim adadaki ve millet> döviziyle kendisine kabul et· Fransa ile ittifakın Rumen emniyeti için Namzetler günlerce fabrika, tezgfıh, cHumanite> bu gazetenin direktörü 
mevcudiyetimizi bu İngiliz gemisi tiği esao bugünün ıu iki imanını kendi- bir garanti teşkil eylediöi kanaatindedir. Kholkhozlar ve köy toplantılarında sen-

0 1 1 k .. lr' ve komünist partisinin en milhim ön-bilmiyor .. Eg" er bilecek olursa he- •İnde toplamaktadır: Rumen eilahlanma prooramı Fran•a ile dikalara mensup ame e er, u ur ve 
~ 1 fız J af d t derlerinden Marcel Cachine göre : pimiz de hapı yuttuk demektir. Memleketin temelini teıkil eden köy- dostluk esasına dayanacaktır. 1 spor teşekkül eri a arı tar ın an a· 

Mari Rid bu dütüncede iken lüye dayanan milliyetperverliğin kuvveti. Uj Magyarsaj diyor ki: yin edilmiştir. En esaslı nüvesini ame- Fransız sermayesinın oyuncağı olan 
adanın arka koy kenarında bulu- Bunlar kabinede birliğin sembolleridir. Yeni kabine kralın arzusu mucibince le teşekkülünün teşkil ettiği bir sosyalis gazeteler, bu intihabatın demokrasi ka-

l 'I' ·· d b da daha demokratı·k bı·r vaidine tevfikan yapılmam>< oldu"unu nan ngı ız gemicileri araıında bir Ve herkeein bu yükoek vazifeyi ve Ru- Macaristan ile iyi münasebetler tesiaine reıım e un n ~ ~ 
h k kil d · d·Jebı·1ı·r nu·? intihaba' ta iddia ediyorlar. Sorarım : Hangı· demok-are et _gördü. men milletini eevkeden bu dövizleri oa- gayret edecektir. şe erpış e ı _:__ _ _'._ _ 

HALK 
-= r:cT"L7.J. - - - - duğu şehir imiş. Sokaklarda kendi halin-, - Ben, der. Garip bir adam1m. Bu lım, bir dol;;_;aJı;;. de;. ÇıW.;;::" Dola: 

MASALLAR/ de dolaşırken sarayın öniinden geçer. memlekete geldim i~siz ~aldım. Güzel şırken , tabii kızın maksadı ırgadın çalış. 
Meğer padişahın kızı sarayın balko- bahçeye ba\rnrım. Guzel çıçek ve meyva tığı yere gitmek olduğundan o tarafa 

nunda oturmuş elma yiyormuş .. Elmayı, yetiştirmesini bilirim. Irgada ihtiyacınız yollanırlar. 

yarısını yedikten sonra diğer yarısını fır- 1 varsa burada çalışır, sizlere dua ederim. Padişahın oğlu bahçıvan yamağı kı· 
!atıp sokağa atar. Kapıdan: yafetinde ve bahçede boyuna çalJ§ıyor-

Bunu gören padi,'lahın oğlu hemen ye- - iş yok, haydi defol.. muş. Kız onu görünce yanına gider. ·Evvel Zaman 
re eğilir, diişen yarım elmanın yarısını Diye koğarlar. Fakat bu vaziyeti bal- _ Kolay gele ırgatçık.. 

JS1rdılctan sonra kalan kısmını cebine kondan gören padişahın kızı genç ırga- Der. Padişahın oğlu kızın hiç yüzüne 
kor. <lın haline acır. Tabii onu tanımaz. Der- bakmadan: 
Kız bunu görür. Balkondan: nal padişah babasına gider. _ Eyvallah .. 

içinde 
Yazan: METiN ORBAY 

J -
- Hele şuna da bak .. der. Halinden - Şevketli babac1ğım, der. Zavallı Der. Yine işine devam eder, kız böyle 

kıyafetinden bir Beyzade olduğu belli .. bir ırgat gelmiş iş arıyor. Hem çiçeklere, başı kel bir ırgadm kendisine hiç alaka 
Böyle olduğu halde yine benim artığıma 1 bahçeye bakmasını da pek eyi biliyor

göstermemesinden, yüzüne bile bakma-muhtaç oldu. muş. Buranın yabancısı imiş. Müsaade 
masından içlenir, emreder gibi ona: Kızın bu sözü padişahın oğlunun canı- 1 ederseniz onu Ms bahçemize bahçıvan 

nı sıkar. Aynı zamanda e1man1n yarısı- alalım. - Bana şuradan bir gül kopar da ver. 
IRGATCIK ... 

(Oç aydanberi muntazaman her 
gün devam ettiğimiz «Halk masalla
mı okurlarımızın mühim bir kısmı 
larafından alaka ile takip edilmek
tedir. Ayrı ayn bBJlıklar ve mevzu
lar içinde ve her biri birkaç gün ıü
ren bu masallarımızın bir hususiyeti 
de onların «F olklorıı bakımından de
ğeri ve halk dilinden ağızla anlatıl
dığı gibi yazılma11dır. Halk masalla
rımıza devam edeceğiz.) 

* Bir varmış bir yokmuş .. Evvel zam:n 
içinde, kalbur saman içinde bir memle
lrette bir padisah, başka l>ir memleketle 

de başka bir padişah varmış .. Bu iki pa· 
dişahtan birinin bir oğlu birinin de bir 
kızı varmış .. Ama her ikisi de dünya gü
zeli imişler. Şöyle bir yüzlerine bakmağa 
kimse kıyamazmış. Padişahın oğlu bir 
gün canı sıkılarak: 

- Ben bir müddet memleket memle-

nın bir parçasını da kendi yediği için 1 Kız, padişahın biricik evladı olduğun- der. 
kalbine bir aşk ateşi düşer. ı dan hatırını kırmaz. Padişahın oğlu hiç sesini çıkarmadan 

Kendi kendine: _ Peki, dediğin olsun .. O ırgadı al- ve başını kaldırmadan gider, bir gül ko-
- Madam ki kendine bu kadar güve- sınlar, emrini verir. parıp kıza verirs 

niyor .. Ben ona bir iş edeyim .. Kalbine lrgadı alırlar ve has bahçeye bahçıvan Kız gülü koklar koklamaz kalbine bir 
bir burgu sokayım da o da görsün.. yamağı yaparlar. ateş düşer. Saraya döndüğü zaman gözü. 

Der, hemen gider üstündeki başındaki Aradan bir müddet geçer. ne uyku denen şey bir türlü girmez olur. 
ket dolaşacağım.. temiz elbiseleri satar. Arkasına eski püs- Kız aras:ra lalasına: iki gün geçmeden tekrar lalasına: 

Diyerek babasından izin alır ve yola kü bir ırgat elbisesi bulur, geçirir. iş- - Yeni aldığımız ırgatçık ne yapı- - Haydi Ms bahçeye gidelim .. 
çıkar. kembeciye giderek bir işkembe alır.içini yor?. Der. Yine giderler. Kız bu sefer clr-

Az gider uz gider, dere tepe düz gider temizledikten sonra başına, o güzel saç- j - Ne yapacak, çiçek ve meyva yetiş· gatçık> dediği ve artık kalbinde aşkı 
bir de arkasına bakar ki bir karış yol !arı üsttinc geçirir. Olur mu size bir kel tirmekle uğraşıyor. yanınağa başladığı padişahın oğluna bü-
gitmiş .. Ne ise gide gide yolu bir şehire oğlan .. Işte bu kıyafetle gider, sarayın 1 Cevabını verirmiş. tün bütün tutulmuştur. Sırf onu ı;öylet-
diişer. kapısını çalar. Kapıyı açarıar. Ne lstedl· l Bir gün kız lalasına: mek için: 

Meller bu ııehir öteki padisahın otur- ğini sorarlar. - Haydi beraber hA.s bahçeye çıka· -ElTMEDI-

lcndiğini biz pek iyi biliriz. 
Demokrasi halkın bizzat idaresi de 

mektir. Acaba turistlerin avukatları,. 

Fransada, Fransız halkının hakim oldu
ğunu ve halkın idaresine hürmet edil· 
diğini , iddia etmek cesaretini gösterebi· 
lirler mi? 

Bir Halk cephesi rejimi altında dahi 
(ki biz bu rejimi tutuyoruz çünkü şerri 
tahdit ediyor) halkın iradesi her gön 
baltaJ.anmakta ve ikhsadiyatı ellerinde 
oyuncak gibi kullanan bankerler tara
fından t&hkir edilmektedir. 

Burjuva olan bir demokrasi dahi, heı 
kesin, kudretine göre iımme masrafla· 
rına iştirakini tazammun eder, fakat, 
hükümet, bu iptida! demokratik zarure· 
ti nazariyat sahasından tatbikat sahası· 
na intikal ettirdiği z.aman, Fransız ban
kalarının altın ve milyarları başka se
malara uçuyor. cTemps> in avukatlığıru 
yaptığı bu demokrasi tahayyül edilebi
len yegane demokrasi değildir. Her hal
de bizim anladığımız demolcrasi bu de
ğildir, ve Sovyet Rusyanın demolwasisl 
de bu değildir. 
Rusyanın hedef olduğu iftiraların 

köhneliğini uzun uzadıya sayacak deği
liz. Fakat tekrar ediyoruz. Manevi şah· 
siyet, kültrü, haysiyet ve mü.savat hissi, 
hiç bir yerde Rusyada olduğu kadar 
hürmet görmemektedir. Ihtiyar, çocuk, 
kadın , erkek velhasıl herkes, yalnız in
tihap devresinde değil, fakat her za. 
man, imme işlerini idaresine doğrudan 
doğruya iştirak etmektedirler. Kanun 
ve kararname 1eklifleri halkın referan
dumuna tabidir. 

Maarif teşkilatı hiç bir memlekette bu 
kadar geniş değildir. Cehalet Rusyada» 
kovulmuştur. Ve ilim ve san'at celbe· 
dilmiştir. 

SES h.ONFERANSI NE KARARLAR 
VERDJ? 

Pariste toplanan cdünya ses konferan· 
sı> çalışmasını bitirmiş ve dağılmıştır. 

Otuz milletin iştirak ettiği kongrede 
sesin teşekkülü , dil, sesli çalgılar radyo, 
v.s. mevzuları görüşülmüş, bir çok ka· 
rarlar alınmJ§tır Bu arada, Alman mu· 
rahhas1arının teklifi üzerine Fransa ile 
Almanya arasında sanatkarların temas· 
!arı kararlaştırılmış, radyonun talim ve 
terbiyede kullanılması için çalışmak lfı· 
:ı.ımgeldii:i kabul •d.ilmistir, 
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, MURL'JöUNDAN : MURLUöUNDAN : Kir ve zarar apğıdaki nisbetler- MURLUCUNDAN : 

Y • 1 F t Izmirde Gazi meydanında ticaret (tbrahim Yafes ve türekuı) ti- de taksim edilecektir ı lzmirde Çerçi oğlu hanında 7 nu· eni en v a yapan inanç ortaklığı _Emil Misir caret unvaniyle lzmirde yeni Kavaf- lbrahim Yafes yüzde ellidir. marada üzüm, zeytinyağı vesaire ti· 
ve Hakkı Türegün şirketinin 27 /12 lar çarfısında 2 numarada baharat Hayim Nahon Nummaz yüzde caret ve komisyonculuğu yapan ls-............ -............. .. 937 tarihinden itibaren fesh ve tas- Anilin boyaları, sanayi ve ziraatte otuzdur. mail Hakkı Batlı ve kardetleri şir· 
fiyesine ve ıeriklerden Emil Misirin kull:ınılan kimye~i ma?del~r ~erin- Mükerrem Berksoy yüzde yir- keti 1/1/938 tarihinden itibaren ko
tasfiye memuru tayinine mütedair de tıcaret yapan ııbu tırketın tıcaret midir. misyonculuğu terkederek yalnız 
beyanname ticaret kanununun hü- unvanı ve tirket mukavelenamesi Madde 10 - Şirketin müddeti memleket içinde münhaaır olmak 
kümlcrine göre sicilin 2134 numa- ticaret kanunu hükümlerine göre be§ sene olup bir kanunusani 1938 üzere her türlü emtia ticaretiyle uğ
rasına kayıt ve tescil edildiği ilin sicilin 2137 numarasına kayıt ve tarihinden hatlar ve 31 ki.nunuev- ratacağına mütedair beyanname ti-

Yazan: Ml,el Zevako 

-50-
D~anda tehdit sesleri yükseliyordu. 
Papanın adamları kapıyı kırmağa çalı

ııyorlardı. 
Farda.yan kapıyı adamakıllı kapatmış

tı. Kırılıncaya kadar hiç değilse bir saat
lık bir zamanı vardı. 
Dışarıdaki gUrUltüyU bastıracak bir 

sesle: 
- Biraz şusunuz. Diye bağırdı. Nedir 

bu ııuruııu? Efendinizle biraz konuşmak 
Lttiyonım. 

Şüpheııi% Si.Ut Kent bir işaret etınl1 
olacak ld gürültüler kesildi. 

Farda.yan; 
- HtrlsUyan Aleminin muhterem ve 

mukaddes pederi, orada mısınız? 
Diye bağırdı. 
Röveninln sesi cevap verdi: 
- Ne Jst!yorsunuz? · 
Farda.yan: 
- Hiç bir§ey istemiyorum. Yalnız 

J,föayö Peretti bir zamanlar değirmenin 
birinde kendisine karşı ifa ettiğim hiz
metten memnun değiller mi, onu anla
mak istiyorum. 

Papa cevap verdi: 
- O zamanki hizmetini bugünkü küs

tah tehdidinle hiçe indirdin. Kardinal 
ona .oorunuz. Bana söyliyecekleri hep bu 
kadar mı? skiden bana yaptığını söyle
diği eyillte mukabil kendlı;ine bir saat 
mü.saade veriyorum. Bu bir saat ii;inde 
Allahtan bütün kusurlannı affetmesini 
diliyebllir. 

ruıvenl: 

- Iş!ttinlz a .. .. 
Diye haykırdı. Pardayan: 
- Şüphesit, dedi. Sağır değilim. 

Muhterem Papa cenaplarının Azraile bir 
can borcu kaldığı bu sırada sesinin 
bu kadar kuvvetli ve boru gibi çıkması
na doğrusu hayret ettlm. Şu muhterem 
ve mukaddes pedere söyleyiniz. Benim 
kusurlarımın affı için cenabı hakka yal
varmam ancak ve en az Uç saat silrer. 

Ben sık sık ibadette bulunmam. Fakat 
ıayet ibadet edecek olursam duamı pek 
çabuk bitiremem. Blldiltim bütiln duala
rı okumak isterim. 

- Söyllyeeeğiniz bu kadar mı? 
- Cennetin kapıcısı Senpiyere yemin 

ederim ki hayır. Tabii üç saahn netice
•inden önce slz kapıyı kırmağa çalışa
caksınız. Ama muvaffak olamıyacaksı-

• nız. ÇünkU ben onu ad.ıı.ınakıllı kapadım, 
destekledim. Yalnız zati akdeslerine bir 
hizmette bulunmuş olmak için şunu arz
edeyim ki üçüncU saatin bitmesinden 
evvel manastır bir sürü haşerat ile do
lacaktır.Bunların Papa hazretlerine hür
ınet edip etmiyecek1erine söz veremem. 
Bir kelime daha l!Ave edeyim. Bilirsiniz 
ki biz duvardan atladığımız zaman iki 
kişi idik. Bu iki adamdan biri ne ol,du 
diye hiç d~ündUnüz mü? Şlındi soru
yorum size .. Parlse gitmek, oradan bir 
sürü ip.siz sap.sız toplayıp buraya getir
mek için !.ki saat müddet kıifl ' gelırİez 
mi? ~ıldı ya .. Ben vazifemi yaptım. 
Alt tarafı size aittir. 

Rövenl hiddetle: 
- Sefil dinsiz!. Muhafızlar. Şu kapı

yı kırınız .. diye bağırdı. 
Fakat Papanın bir işareti üzerine mu

hafızlar yerlerinde kaldılar. 
Sikst Kent maiyetinde bulunan birkaç 

kişi ile konuııtuktan sonra: 
- Ben, dedi. Bu adamı yakından gör

dilın. Ahvali ruhiye•ini eyi tetkik ettim. 
O. tehdidin! yapınağa muktedirdir.• 

Senrok tepe>indeki değirmende ne hA
rikalar meydana getirmedi. O zamandan
heri hakkında hayret veric! hikayeler 
dinledim. Cenabıhak emre, kumandaya 
memur ettiği kimselere, iktidarlarının 

bir hiçten ibaret olduğuncı anlatmak için 
hazan böyle insanlar halkediyor. Bunun 
için Röveni, berı gidiyorum. SW arka
daflarmızla beraber Liyonda beklerim. 
Oradan hareketle birlikte Romaya, Ital
yaya gideriz. Azizim Rövenl, arkadaş

larınıza söyleyinii cümlesini ~ffettim. 
Olanı biteni unuttum. Size gelince, vad· 
ettiğim şeyi bilirsiniz. Şimdi arlık gide
lim. 

Sıkst Kent kö'ikün kapısına doğru yü-
rüdü. 

- Orada m..Sıruz? 
Diye seslendi. 
Pardayan cevap verdi: 
- Şüphesiz d~ğil mi ya mukaddes pe

der. Burada duanızla meşgulüm. 
- Şimdilik Allaha ısmarladık. Eğ~r 

serseri hayatınız siz! günün birinde Ro
maya kadar sürükler ve ben de henüz 
hayatta bulunursam hiç korkusuz Vati
kanın kapısını çalınız. Eğer orada Papa 
Sikst Kenti bulamazsanız bile Senrok 
~pesi değirmenci•i mösyö Perettiyi mut
laka bulw·sunuz. 

Pardayan bağırarak: 

dedi. Fakat ben Papanın davetinden zi
yade mösyö Perettinin davetini meser
retle kabul ederim. Vatikana gittiğiniz 

zaman bunu böylece mösyö Perettiye 

olunur. tescil edildiği ilin olunur. ve! 1942 tarihinde nihayet bulur. caret kanununun hükümlerine gö-
lzmir Sicili Ticaret memurluğu lzmir Sicili ticaret memurluğu Bu müddetin hitamından üç ay ev- re sicilin 2135 numarasına kayt ve 
R h F T ile • ··h·· ·· F T ·k tescil ed:u:::..: ili.n olunur. esmi mü ürü ve • en resmı mu u.ru ve • enı ve! ,irkete devam hususunda ıerik· ""'5' 

lzmir Sicili Ticaret memurluğu 
imzası • MUKA~ı !er arasında tahriri bir mutabakat Resmi mühürü ve F. Tenik 

söyleyiniz. 
Sikst Kent gülümsemekten kendini 

tutamıyarak: 

- Haydut'.. 
1 - BEYANNAME ~-. d k .. tuz ed" ılı b. tesbit etmedikleri takdirde müddetin imzuı. 
lzmir ilcinci noterliğince resen ya- • .ınk. 0 

uz yuz 
0 

• ?'b. ı. y • 
1

1- hitamında tirket münfesih olacak-
1 

_ BEYANNAME 
l ih 99 rıncı anun ayının yırmı ınncı sa ı 

Diye mırıldandı. zılan 21 ey ul 936 tar ve 70 günü saat on yedi raddelerinde iz- tır. .. • .. .• • BEYANNAME 
Papa, maiyeti ve askerleri ile manas- umumi ve 8/121 hmwi numaralı mirde Güzel lzmir hanında ki.in hu- Ma~e.11 -.Şur~ka.but!1° faali- öteden beri lzmirde Çerçi oğlu 

tırdan uzaklaştı. Gitliklerir.den yarım mukavelename mucibince i1:üniz suıi dairesinde vazife göre lzmir yetlerını ıfhu ,ırketın ıtlerıne haar hanında 7 / 7 numarada (lsmail 
saat sonra dışarıda artık hiç bir ses işi- arasında müesses bulunan merkeii birinci Noteri ~ehmet Rifat Bay- ve !411-ise mecbur~urlar. Ancak fÜ· Hakkı Bath ve kardeıleri) unvanı 
ülmediğinden Pardayan kapının arkası- lzmirde ki.in (inanç ortaklığı - Emil raktaroğluna nıyabeten .ve vukubu- rek~d~ Eczacı Mukerrem _Berk"?y altında üzüm, zeytinyağı ve ıaire ti-
na yaptığı istihkamı yıkmağa başladı. M' · H- '-'-l T·· "'n) unvan l 1 d ·· be ...... ,.. l bo t d ı ..• Lile ektır ısır ve ...... ı uregu ını an ta en ve avet uzenne n qa- ..,, • .,.ı a ra uvar a çauru c · t k · l - ·1 · ttg• al 
Kapıyı aralıkladı. hıuz·· kollektif ıır· ketın" ·ı bugu··nden ı·ti· - • d • - k' d · '--- Madd 12 Ortaklar k d. ··'- care ve omııyoncu ugu ı e 1J 

gı a ımzası mevzu mez ur aıre ""!! e - en ı ,......- tmekt lan kollektif tirketimiz 1 
• Mermerd~e~ ile m~darun boş oldu·ı baren rizamızla fesh ve bu baptaki katibi Ahmet Refik Geçtan lzmirde si hesaplarına kaydedilmek üzere ~ S ~ ;38 tarihinden itibaren k..-
guEnt.ru afgor u .• b.l§•rı çı ıt.f tı· taafiye muamelitının ifa ve ikmal Büyük Kardiçalı hanında sekiz nu- ihtiyaçları için llf&ğıda tayin edilen · anı l k li ih 

a serı ır nazar a e ı. l azıh . ·- · d ad d .__. _ _ı misyoncu u muame •tına n ayet 
Kimsenin bulunmadığına kanaat ge- edilmesi için teriklerden Emil Mi- mara ı y aneye gıttıgım e or a mikdar ve tartlar dairesin e ........ an vererek yalnız memleket dıalıiline 

Sır. ı' taafiye memuru tayin ettıg'"imiz hazır olup zat ve hüviyetleri lzmir- para çekebilirler. 
tirdi. - •• d • da F ih ah il münhaaır olmak üzere her nevi em-

di Cihetle keyfı.ytın' t·ıcaret kanununun de Degırmen agın at m a e- lbrahim Yafes bir senede '-·- bin ·ı • ·· - Hakikaten gitmişler, de ·. d Mah - k - d 17 ""' tiai ticariye alım ve satımı ı e lfti-
Meydanda yere yatırılmış duran sali- 150 inci maddesi hükmüne tevfikan sin e mut aga •o agın a nu- lirayı geçmemek üzere ayda dört yf • • 

maralı evde oturan Ali Hüsnü oğlu yu··z lira. gal edeceğinden ke iyetin tıcaret 
bin, Viyolcttanın gerilmiş olduğu işken- imzalarımızın tasdikini dileriz. M af K 1 Al akta ka 150 · · dda•ı' go--ust a uruoğ u ve sanc H • Nııho N b. nununun ıncı ma ~ ne 
ce aletinin yakınında durdu: lzmirde Karfıyakada General Teceddüt sokağında 3 numaralı ev- de .. a~ r n umm'i: •. ır sene· re ticaret siciline kayıt ve ili.nı zım· 

- Biçare kız .. diye mırıldandı. Acaba Fahrettin caddesinde 234 nu- de oturan Mihri Şerbetcioğlu nam d uikiç. 1?. ırall!1lirgeçmeme uzere ay· nında biz ıüreki.nın mevzu imzaları-
böyle bir işk•nceye neden lilzum vardı? maralı evde oturan Hakkı Tü- •• L' l . if h d. 1 . 1 t a yuz e ı a.. nın • __ _ıikini• • dilerız· • 

'--b h d gauıt erın tar ve 5e a et erıy e e- Mük' B .__ b" ed b. uua 
Bütün"" a ati güzel olmasın a mı idi? . regün ve Izmirde Birinci Kor- ayyün eden lzmirde Karat~ tram- .. erı;em er .... oy ır s~n e ın lzmirde Çerçi oğlu hanında 7 /7 
A ... Bu kağıt ne?. donda 230 numaralı evde otu- vay caddesinde 354 numaralı evde bet ~uz !ira!1 g~emek uzere ay- numarada kiin (lsmail Hakki 

ğildi, salibin baş ucundan geniş bir ran Emil Misir imzalan. oturan Hayim Nahon Nummaz ve da yuz yırmı bet lira. Baflı ve kardeıleri) unvanlı tir- -
Parşömen çıkardı. üzerinde eski Yu- Genel sayı : 15012 Izmirde Karantinada Duatepe soka- Şuraaı mukarrerdir ki itin kir va- ket azaları. 
nanca: Özel sayı : 17 /129 ğında 9 numaralı evde oturan ibra· ziyeti müsait olduğu ve ortalclar lsmail Hakkı Bafh imzalarJ 

- Ereziz. · Dairede yazılıp okunup manasi him Yafes ve Salhane tramvay cad- mutabık kaldıkları takdirde ortaklar· Ahmet Bqlı imza}ary 

, 
Yazılı idi. Pardayan kendı kendine ve d lı d d h h • b• • • • iht" 

anlatılan i§bu 27 /12/937 tarihli be- desin e 432 numara ev e oturan an er angı ırırun zarurı ıya- Mürvet imzaları 
yüksek sesle: k d · • 

_Bu ne demek acaba? yanname altındaki imzalann zat ve Mükerrem Ber soydan avetımın cını tatmin için yukanda yazılı ,mik- Müşerref imzası 
hüviyetleri dairece maruf ve yukan- sebebini sorduğumda takrir edecek- darlardan fazla bir mebli.ğın alın- Genel sayı : 14930 Diye söylendi. Arkasındaıı kalın 

••S duydu: 
bir h uka l da adresleri yazılı Hakla Türegün leri veç ile bir şirket m ve ena· nıasına diğer ortakların muvafka- Özel sayı : 17 /119 

ile Emil Misirin olup münderecatını mesi lanz~~i tale'!., etmelerin~ bi- tiyle müsaade edilebilecektir. qbu 27 /12/937 tarihli beyanna· ~ Bu, dinsizlik demektir. 
Başını çevirince Favstayı gOrdü. 

-BITMEDI-

naen kendılerıyle munasebetlen ol· Madde 13 _ Şirketin tasfiyesi: me altındaki imzalann zat ve hüvi-
kabulden sonra bizzat vaz ettikleri- ·1 h • ah· 1 h ' 
ni tasdik ederim. mıyan muma~ ey una ~ !t er u- Şirketin müddeti münkazi oldukta yelleri dairece maruf ve dairemizde 

Deniz 
zulrduuktnda ke~fıyfe'tk ken~~lerın~~~lı so- ve yahut tirket müddetinin inkiza· mevcut 937 senesi sirküler doıya-

Bin dokuz yüz otuz yedi yılı ki.- ru a mutte ı an soze uaı ya- .. .k 
1 · · edin • ak t •t• •t• d • • sından evvel ortalcların muttefi an mızın 3349 genel ve 1 /33 özel sa-nunuevve ayının yırmı y cı pa- r meva ve şeraı ı a ıye aıresm- k • k •1 fi yılı · kül • ·b· ı il Hale 

· ·· ·· de alcd. ka ı ı · 1 rd. ·· verece lerı arar ı e taa ye muame· ıır ·· erı mucı ınce ama -
zartesı gunu. le ki •.ı mu ve e ey emIJ e ır fOY· li.tına bqlanacaktır. - kı Baflı, Ahmet Bqlı, Müşerref ve Tutmasına karşı T. C. lzmir ilcinci noteri resmi -

mühürü ve M. Emin Erener Madde 1 _Bu tirket mukavele- Madde -~4-;: Şirk~t~ devamı~: Mürüvvetin olup münderecatını ay-
sa/ın.cok kamara imzası namesinin tarihi tanzimi 21 birin=i nasında şureki.dan bırı vefat ettıgı nen ve tamamen kabulden sonra hu-

D··niz tut• .,ıarın en eskiden- Genel sayı : 1503l kanun 1937 salı günüdür. t:ıkdirde ~irket yine devam edecek- zurumuzda bizzat vaz ettiklerini 
beri tanıdık ı. ı r 1ı;ıst3lıktır ve tA. özel sayı: 17/129 Madde 2 - isimleri ve kanuni tir. Ve ölen terilcin vereaesine üç tasdik ederim. Bin dokuz yüz otuz 
Fenikeliler za : ·'~nberi herkes bu- ltbu beyanname suretinin daire ikametgi.hlari yukarıda yazılı ibra- seneyi tecavüz etmemek üzere ba- yedi yılı ki.nunuevvel ayının yirmi 
na bir ~are bu' .> W.?mıştır. 00.yaıında saklı 27112, 937 tarih- him Yafes ve Hayim Nahon Num- kiyei müddet için hisıei temettü ve- yedinci pazartesi günü. 

Fakat en <'. ı yi ir vakitler bir 1. 15012 • lı 1 maz ve Mükerrem Berkaoy af&iı.da rilecektir. Verese arzu ettiği takdir- 27/12/937 tarih ve T. C. lzmir 
H . B ı ve umumı numara aa ına ıl • . d d • 1 ahlo'- ··h ı· enrı esuıoı· hı>Llndckı lngiliz kimya- • . . . yaz ı tartlar daıresın e aralarında e ııten an ar, ""' ve fO re ı ye- ilcinci noteri Mehmet Emin resmi 
cısı bulmu~tur. uygun °~.dugunu tas_dik ed~rım. Bın kollektif bir ıirket teıkil ettilcler:ni rinde bir mümessil tayin edebilir. mühürü ve E. Erener imzası 

Bundan elli sene evvel bir va· dokuz yuz otuz yedı yılı kanunuev· ve bu şirkete dahil batka bir ıir'-<et Fakat bu mümessilin imza sali.hiye- Genel sayı : 15026 
pw:a onun tavsiyesi üzerine büyük vel ayının yirmi sekizinci salı günü. bulunmadığını beyan ederler. ti olmıyacaktır. Vefat eden terilcin Özel sayı : 17/119 
bir salon konmuştu. Bu salıncak şeklin- 28 kinunuevvel 937 · Madde 3 - Şirketin merkezi: iz- bilfiil çalıımuından mütevellit bot- ltbu beyanname suretinin daire. 
de bir oda idi: Büyük bir çengelle gemi- lzmir ikinci noteri resmi mühürü mirde Yeni Kavaflar çar§ısında 2 luğun doldurulmaaı için alınacak miz dosyasında saklı 27/12/937 a-
nin içinde tavan vazifesi gören bir ye- ve M. Emin Erener imzası. numaralı mağazadır. memurun mJUlfl vereseye ait ola- ribli ve 14930 genel sayılı aslına 
re asılmış olan bu oda salıncak gibl sal· 4580 (2364) Madde 4 - Şirketin 1ınvanı : (lb- caktır. . .uygunluğu ta.dile kılındı. Bin do-
lanıyordu. rahim Yafes ve §Üreki.aı)dır. Madde 15 - qbu mukavelen&· kuz yüz otuz yedi yılı ki.nunuevvel 

Bu suretle, gemi dalgaların tesir! ile iZMIR SiCiU. TICARET Madde 5 - Şirketi ilzam edecek menin tayini manasında veya tathi- ayının yirmi sekizinci salı günü. 
ne kadar sallanırsa sallansın, asma sa- ME- bilumum muamelat, ukudat, vesaile katında ve tasfiyenin suret ve tekli 28 ki.nunuevvel 1937 
lon cazibe kanununa uyarak, dalına AI- MURLUöVNI:>AN '. • ve taahhüdatta unvanı tirket altın- icrasında ortaklar arasında her han- lzmir ikinci noteri resmi mühürü 
za muvazi kalıyodu. Içindekiler de hiç ~tay Saltıye) Tıcaret unvanıy- da ortakların her hangi ikisinin müç· gİ bir ihtili.f çıktığı takdirde bu ih· ve okunamadı. 
sallantı hissetmiyorlardı. le 1zmırde Çangırı çarfısında 13 nu•I ıemi tahsi imzaları bulunması ıcap tilafın hakem marifetiyle hallü faal 4578 (2363) 

Sonradan, kim bilir neden, bu J15Ul marada S~or~ i~leriyl~ uğratan Sa- eder.' · . • edilmesi taraflarca kabul edilmittir. 
ihmal edilmiştir. Gemi işleyip b6zulduğu betay Saltıyelin işbu ticaret unvanı Madde 6 - $ırketın mevzuu : Hakemlerin vereceği karar taraflar 
zaman sancak kamara çıkarılmıştır va ticaret kanunu hükümlerine göre Baharat, Anilin boyalarJ sınai ve hakkında kat'i ve vacibülittiba ola
bugün, Kent dukalığında Svanley şeh- ıicilin 2136 numaraaına kayıt vç ziraatte müstamel kimyevi mad- caktır. 
rindekl çiçek ziraat mektebinde mütalaa 1 tescil edildiği ilin olunur. deler üzerine ve bu mevzuu alika· Tarafeyn i.kideyn bil§ka bir diye-
odası olarak kullanılmaktadır. 2370 4579 dar eden muamelatı ticariyedir. cekleri olmadığını beyan ve ilcrar 

·~ı::ıwa Madde 7 - Şirketin sermayesi etmeleri üzerine bu. mukavelename 

E G E T A K S 1 
yetmit yedi bin yedi yüz otuz iki tarafımdan bir nüsha olarak resen 

- , {77732) Tü~k lir~sından ib;arettir.: tanzim ve huzurlarmda açıkç,. oku· 
Bu sennayenın ellı dokuz bın yedı narak tefhim ve arzularına tamamen 
yüz. altmıt dört lirası ortaklardan lb; mutabık olduğunu kabul ve ikrar 
rahım Yafes tarafından ve on yedı edilmesi üzerine ziri hepimiz tara
bin dokuz yüz altmıt sekiz lirası da fından imza ve mühürlendi. TELEFON No. 3270 

Doktor 

Tevfik loten 
Kulak, Boğaz, Burun 

nastalıkları mUtahassısı 

Merkez Askeri baatanesi kulak 
kliniği tefi ortaklardan Hayim Nahon Nummaz Şahitler : imzaları 

tarafından konulnıuttur. Ortaklar- Akitler : imzalan Muayenehane: lkınci Beyler. Nu-
~ dan Mükerrem Berksoyun sermaye- Noter naibi : imzası manzade sokak (Eski Kültür lisesi 

Muvaffakıyetimi temin eden sayın mü,terilerime bir ,ükran 
olmak üzere mevcut otoınobillerime ilaveten bu sene Paris Bey
nelmilel Otomobil Sergisinde birinciliği kazanan KREYSLER 
ve PILEYMUT markanın 1938 modellerinden 7 tanesini daha 
ilave ettiğimi bildirmekk keıbi feref eylerim. 

Mezkur marka modelleri e!kilere nazaran daha konforlu, 
sarsıntılara kar,ı hususi tertibatı havi olması mü,terilerimi 
memnun edeceğine eminim. 

Her zaman olduğu gibi 3270 numaraya gece ve gündüz tele
fonla emirlerinize amade olduğumu arzederim. 

Otomobillerim son derece lüks olmakla beraber fiatlerimiz 
her yerden ehvendir. 

EGE TAKSi 
OTOMOBiLLERi ve OTOBOSLERI 

lnönii Cadtleu No. 12 
ECMEDDIN AKANSEL 

oi de zati ve ilmi kıymetiyle sayiin- Noter : T. C. lzmir birinci Noteri- karşı.ında) Nu. 5 
i:len ibarettir. resmi mühürü ve imzası okunamadı. Her gün 1 5 den itibaren hasta 

Madde 8 - Sermayenin mahiye- Umumi No. 11023 kabul eder. 
ti hali faaliyette bulunan ll;ırahim işbu mukavelename suretinin da·llıMıom::='miimı:ıı:lml'11111•1ı11.:ı: 
Yafes ticarethanesi yaptığı envan- iremiz d06yasında uklı 24/ 12/937 
ter mucibince sermayesin,i tirkete tarihli ve 11023 numaralı aslına uy
devretmektedir. Ortaklar bu envan· gun olduğu tasdik kılındı. Bin do
teri tetkik ederek münderecatında kuz yüz otuz yedi yılı kanunuevvel 
mutabık kaldıklarını ve gerek fiat ayının yirmi dördüncü cuma günü. 
ve gerekse mikdar üzerindeki bütün lzmir birinci noteri resini mühürü 
itirazları iskat etmitlerdir. Envan· ve imza okunamadı 

terde yazılı matlfıbata gelince envan· •·-----------11!"1' 
terde yazılı alacaklarm her hangi bi-
ri kısmen veya tamamen tahsil edil
medikleri takdirde ıürekadan her 
hangi biriıi bu tahsil edilmiyen ala
cağın nakden tirkete getirilerek ik
mal edilmesini istemiyecektir. Bu 
hususta haklarını timdiden iskat 

t
' ederler. Envanterde yazılı borçlara 
!!'elince tirket envanterde yazılı ve 
lbrahim Yafes ve Hayim Nahon ta

l rafından idare edilegelrnekte olan 
itlerden mütevellit borçların tediye
sini tamamen kabul ve taahhüt 
ederler. Ancak envanterde yazılı ol
mıyan her hangi bir borcun teıviye
si doğrudan doğruya imza sahibine 
ait olup bu borcun teniyeslyle tir· 

Ürolog :- Operatör 

Doktor 

fuat Soyer 
Merkez Hastanesi 

B&vllye mUtahassısı 

Muayene hane: ikinci Beyler, Nu
manzade sokak No. 11 (Eski Kül-
tür lia.esi karıt!Jındaki çıkmaz) 

Hasta kabul saati: Her cüıı 1 S den 
ket alikadar dejildir. _ .. ,. .... ,. 

Madde 9 - Kir ve arvİn _... ••----------

eonra. 

• 

tZMtR iKiNCi HUKUK MAH
KEMESiNDEN : 

lzmirde Birinci Kordon 186/ 4 
numaralı evde oturan ve lzmirin Fa· 
ikpaf& M. Hane 2 de kayıtlı Hüse
yin oğlu Hasan tarafından mahke
meye verilen arzuhalde : Soyadı ka
nununun mer'iyete girdiği tarihta 
Ontürk soyadını almıt ise de ticaret 
aleminde öteden beri Ki.hya oğlu 
olarak anılmakta olduğundan yenl 
aldığı soyadının muamelatı tüccari· 
yesinde tanınmadıitı cihetle Ontürk 
soyadının Kahyaoğlu olarak değitti
rilrnesine karar verilmesini istemi§ 
olmakla icra kılınan muhakemesi 
sonunda davacının talebi muhik se-

l bebe istinat eylediği cihetle me<Jenl 
kanunun 2 ıncı maddesi hukm•ine 
tevfikan tescil edilmit oldu~u On-
türk soyadının Ki.hyaoilu olarak de
i?iştirilmesine ve keyfiyetin usuletı 
ili.nına 14/12/937 tarihinde karar 
verildiği maddei mahsusa hükmüne 
tevfikan ilin olunur 

4577 (2368) 
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TURAN r abrikalım n: ıı.mu '.Uıd ır. A ynı zamanda Turan 

tuvalet s bunlarını, traş s2.bur:u ve lcrcmi ile g üzellik krem

lerini kullanınız. Her yerde !=alı!maktadır. Ya!mz toptan sa
tıılar için lımirde Gaı: i Bu l varında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akynulı ve J. C. Hcmsiye müracaat ediniz. 

Posta K ut. 22.d Telefon 34EG 
CDE::J:o::E!!=:::~r=r=ı::cı:ı:ı:ım:z~:m:r;::s:IE3~::?::::!C::::::::!E:Z:::!:ı~:C:::S:.Z~~:~t~:t!:::I1~'? 

Dima sabit daima · abii 

Juvantin saç boyaları 
iNGiLIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen .ir i 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyaları kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmi,tir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 
C1'-' • -.ııt."""' •• ---..z.::=.w •• o ,....., sa 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

• ELE i 
l(rema makinalan geldi 

Bu makinnlar-dünyamn her yerin
de sütçülük aleminde büyük ,öh
ret kazanmış ve en verimli maki-

ne olarak tanınmıştır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmiştir. 

AYNI FABRiKANIN: lzmir umum satı, deposu: 
MIELE BlSiKLETLERl M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
MJELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgraf: 

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

YENi ASlR 

.... Fiatı her keseye elverişli' 
Büyük r~dyolaren evsaf 

ve kudretinae 
Lüks g6sterisli . 

bir radyo 

A ...... 

S ~TON 
38 MODELi 

SATIŞ YERİ: 

SAHiBİNİN SESİ - İZMİR 
SAM AN iSKELESi (Büyük Kardiçalı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMlŞ: Avni Güler 
SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz 

1 

iLAN 
lzmir vilayetinden: 
17 ikinci Knnunda açılacak olan vilayet umumi meclisi zabıt 

i~leriyle me,gul olmak ve ~abıt tutmak üzere meclisin devamı 
müddetince iki ka tibe ihtiyaç vardır. İyi bir ücret verilecektir. 
Bu işi başarabilecek kabiliyette olan taliplerin ehliyetleri anla
şılmak üzere vilayet daimi encümeni ba' katipliğine müracaat-
leri ilan olunur. 29-30--31 4562 (2358) 

n1eraklılarına ' advo 111üjde 

Dünyanın en mükemmel ve maruf 
rad yalarından biri olan 

A AR'IN 
. 

938 modelleri ~eldi. ilk ve ikinci partisi kısa bir zamanda bitti. 
Oçüncü parti sipari,lerimiz geldi . Parazit için yapılan yeni ter
t ibat ~nyanı hayrettir. Sesi temiz. tabii ve tathdır. Emsali ile kı
yas kabul etmiyecek derecede mükemmel olan bu yeni modelleri 
bir defo dinlemeniz kafid ir. 

l 

rsa ı açırmayın. 

Açrık Anadolu bayilik eri vardır 
Türkiye umum depoziteri 

ET ABLISSEMNTS EDISON 
TEL ADRESl: ŞEŞBEŞ TELEFON: 2517 iZMiR 

~=-:ım:::~==mE~==z:3:ıfElii~~~~llEECD!lmmlll 

Umum amuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

\ 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKcARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pe,temalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikif makinaları kumpanyası ~artisinda 
T.elefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

DEUTSCHE LEVAN
TE -Ll IE 
G. m. b. H . 

HAMBURG 

DEUTSCBE LEVANTE - LlNIE 

HAMBURG, A. G. 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYA L NEERLANDAJSE 
KUMPANYASI 

DEUCALION vapuru limanımız.da 
olup Rotterdam - Aınsterdam ve Hnm
burg limanları için yük almaktadır. 

HERCULES vapuru 5/1/938 de l>ck· 
lcnmektc olup yükünü tahliyeden son· 

IONIA vapuru 21 birinci kanunda ra Burgas - Varna ve Köstence için 

ATLAS LEV ANTE - LINIE, A. G. 

BREMEN 

bekleniyor. Rotterdnm, Hamburg ve yük alacaktır. 

Bremen için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 

The Export Steamship Corporation 

EXMOUTH vapuru 11 birinci kanun

da bekleniyor Nevyork için yük alacak

tır. 

EXIRIA vapuru 24 birinci kanun

da bekleniyor. Nevyork için yük ala

caktır. 

CARLTON vapur u 31 birinci kanun

da bekleniyor. Nevyork için yü alacak

tır. 

STE ROYALE HONGRISE 

DANUB E .MARITIME 

TISZA motörü 13 birinci kanunda 

bekleniyor. Port - Sait ve Iskenderiye 

limanların:ı yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
B UCAREST 

DUROSTOR vapuru 22 bir inci ka

nunda Köstcnce için hareket edecektir. 

JOHNSTON V ARREN LINES LTD. 

LIVERPOOL 

A VIEMORE vapuru Lh·erpool ve A n

vers limanlarından yük çıkaracak \'e 2G 

birinci kanunda Burgas, Varna ve Kös

tencc için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE 

BAGHDAD motörü 14 ikinci kanun

da bekleniyor. D;eppe've Norveç umum 

limanlarına ytik alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 

N ORBURG vapuru 10 ikinci kfınun 

!138 ele bekleniyor. Anvers ( Doğru ) 

I:h::nbt:-;! \'C Dremen için yük alacak

tır. 

ıı:.ncl .i h:ır ket tarihleriyle nav

lunlnrdn:d det"ş 'diklerden acenta me

sulh lt kabul ~ tmcz. 

1 n"aha fazl:ı tafsil:ıt almak için Birin

i ci Kordonda V. l:'. Henry Van Der Zee 

ve Co. n. v. Vapur acentalığına müra

caat edilmesi rica olunur . 

TELEFON No. 2007/2008 

* 

SVENSKA ORIENT LINJEN 
NORRUNA vapuru 3 J/ 938 tarihin• 

de beklenmekle olup Rotlerdam - Ham· 
burg - Gdynia - Dantzig ve Danimark 
\'C Baltık limanları için yük alacaktır. 

ISA vapuru 18/ 1 938 tarihinden 'Qek
lcnmektc olup Rotterdam - Hamburg • 
Gdynia - Dantzig - Danimark ve Bal· ' 
tık limanları için yük alacaktır. 

SERVICE MARITIME ROUMAIN 
SUÇEA VA vapuru 1/1/ 938 tarihin• 

de gelip Malta - Marsilyay:ı hareket 
edecek tir. 

ALBA J ULIA vapuru 17/ 1/ 938 ta· 
rihinde beklenmekte olup Malta- Mar· 
silya ·Jimanları için yi.ik ve yolcu kabul 
eder. 

Daha fazla tafsilat için i kinci Kordon .. 
da Tahmil ve Tabliye binası arkasında 
FRATELLI SPERCO vapur acentalığt .. 
na müracaat edilmesi Tica olunur. 1 

Telefon : 4111 - 4221 - 4142 - 2663 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BlRJNCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

TRENTINO vapuru birinci kanunun 
sonunda Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkarqcak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük alacakbr. 

ALGERIAN vapuru 17 ikinci kanun• 
d:ı Londra, Hull VC' Anversten gelip 
Londra ve Hull jç.in yük alacaktır. f 

LIVERPOOL HAT'!'[ 1 

LESBIAN \'apuru 26 birinci ~:ınunda 
gelip Liverpool için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 12 ikinci kanun• 
da Liverpooldan gelip yük çıkaracaktır. 

BRlSTOL ve GLASGOV HATTI 
FEDERlCO vapuru 28 birinci kanun· 

da gelip Bristol ve Glnsgov için yük 
alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE - L lN1E 
CH10S vapuru ikinci kanun ip\,ida· 

sında Hamburg, Bremen ve Anvcrsten 
gelip yük çıkaracak. 

Tarih ve navlunlardaki değişiklikleP. 
den ncenta mesuliyet kabul etmez. 
a -

Daim on 

No. 9260 No. 9360 
DAIMON markalı bu fenerler iki ve üç pillidir. iki yüz elli ve 

üç yüz metre mesafeyi tamamen aydınlatır. Ayarlıdır. 
Bu fener ucuz olması itibariyle çok ııatılmakta ve takdir edil

mekedir. Geceyi adeta gündüz yapan hu fenerlerden çok istifa
deler yapılmaktadır. 

Bu fenerlerle canlı bir mahluku diri diri tutmak mümkündür. 
Çünkü ziyasi gözdeki hassayı kama~tırır, tavsiye ederiz. 

• aa11111im1!.-mlıım11 .. 1mmllİİll!llB!!!DEııımimm!l!!lliım11 .... r.liSl~-

1 LAN 
Türk Tütün Limited şirketinden: 

Şirketimizin Bergama, Ayvalık. Altınova, Menemen, Akhisaı·. 
Manisa, Turgutlu, ödemiş: Tire, Adagide, Bayındır, Urla, Ala
çatı ve Çeşmede mübayaa ettiği yaprak tütünlerin -yoldaki ha· 
sar ve zarar nakile ait olmak üzere- mahallindeki depolardan alı
nıp, lzmirdeki depolarımıza te1llimi ,artiyle ve k amyonla nakli 
matlup olduğundan, yukarıdaki mahallerin birinden, bir kaçın· 
dan veya hepsinden nakliyatı yapmağa talip olanların 5/1/938 
tarihine kadar kat'i ve tahriri tekliflerini Gazi Bulvarında 36 
numaradaki merkezimize göndermeleri ilan olunur. 

28--2~30 4547 (2348) 

Izmir Liman işletme müdürlüğün
den: 

Ereğli birinci nevi livamarin 1500 ton kömür satın alınacaktır. 
Açık eksiltmesi 14/1/938 cuma günü saat on beşte Şefler encÜ· 
meninde yapılacaktır. Şartnameyi görmek ve fazla malUmat al· 
mak iıtiyenlerin levazım tefliğine müracaatları ilan olunur. 
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lzmir sictli ticaret memurluğun- dare murahhasalannın terh ve im- mezler. v?W ı •eİ dava, emyali tirketi haciz ecle-lcaktir. · melerile bütün meclia ve dairele-

aan: zalariyle tekemmül eder. 12 - Heyeti idare murahbaala- mezler. Hiuedaran türeki heyetinin 20/3/37 rinin her bir kıaım Ye derece.inde 
· (Omnipol Türk limited ıirketi iz- Bu minvali muharrer hisselere le- nndan obnıyan ıüreki diledikleri za- mukarrerabnı kabule mecburdurlar. (imzalar) di.va eden ve edilen ve üçüncG fa· 
pıir şubesi) ticaret unvanile lzmirde aabup edenler veya halefiyet tarikiy- manda bizzat veya bilvekile evrak 23 -Şirketin müddeti ıürekinm Omnipol Türk Limited Şirketi hıa ve itirazı gayır ve davaya da-
.küçük Kardiçah hanında 34 numa- le ellerinde tirket hisse:oi bulunanlar ve defatiri tirketi tetkik ile umur ve ittifakiyle fesh kararı verilinceye nin 33 maddeden ibaret olan ifbu hil ııfat ve yollariyle bidayeten, 
r.dn ithalat, ihracat ve sair suretle aynen ve bili l:aydü tart i~u mu- muamelatı şirkete itti.la edebilirler. ve tasfiye tarihi teayyün edinceye esaı mukavelenameıi tetkik edi- itirazen, tcmyizen, iadeten, taıhi-
~caret yapan işbu şirket şubesinin kavele alıki.mını kabul ebnİ§ addo- Ancak bunların umuru tirkete kadar devam edecektir. Hisaedaran- terek muvafık görülmüt olmakla han, muhakeme, muhuame ve 
lfcaret unvaniyle esas mukavelena- olunur. müdahale etmeleri sureti katiyede dan her biri tirketin teessüsü lktıaat ticaret kanununun SOS inci mad- mürafaaya yemin vermeğe ve ka· 
pıesi ve B. Isak Tekinalp ile Alber 6- Hisselerin şirkete tevdi olun- memnudur. Vekaletince ıuret' katiyede tas- deıine tevfikan ta.adik olundu. bul veya reddetmeğc tahitler ika .. 
{A.rditiye yerilen vekaletname ticaret mamıt kısmı gerek birinci hissedar- 13 - Hissedaran reylerini tahri- dik edildiği tarihten itibaren fi- lktasad vekili N. meıine ve dinlenme.ine ve reddi· 
lanunu hükümlerine göre sicilin lardan ve gerek mezkUr hisseleri ren verirler. ittihazı karar için heyeti akal bet sene murunmdan ıon- (imza) ne ve her türlü evrakı kendi İmza• 
\2133 numarasına kayt ve tescil edil- devren tekabül edenlerden ve sair umumiyenin içtimaı mutlaka lizım- ra dilediği 7.Alllan tirketten ay- Damga kanununun 26 ıncı mad- aile tanzim ve takdime, tebliğ ve 
'.diği ilan olunur. ıuretle ve halefiyet tarikiyle a:ıhip dır. nlabilir. Bu takdirde aynlan te- deıi deliletile 12 inci maddesine tebelluğa, proteato çekmeie Ye ce
t lzmir sicili ticaret memurluğu olanlardan talep olunabilir. Ancak Mukarrerat türekinın içtimaı ile rikin lıiueai diğer ıüreka ara- tevfikan alınması lizım gelen bin· vabım vermeie, yazı ve im:a ve 
'tesmi mühürü ve F. Tenik imzası hiıaesini devrelmİf olan hissedarlar hasıl olan heyette ittihaz edilecek ımda hiıaeleri niabetinde veyahut de iki nisbetindeki yüz liralık pul mührü tetkike ve istiktaba mümey 

11: Mukavele tarihi devirden itibaren iki aene son- karar gibi muhabere ile de iıtihsal diğer ıürekanm muvafakatiyle bir vekalette mevcut mukaveleye ya- yiz ve ehli hibre ve vukuf ve ha• 
2: VekAJ.etname ra bu mesuliyetten kurtulur, aerma- olunabilir. Bu son tekilde heyeti ida- veya bir kaç billedar arasında tak- pıfbrılmak sı:retiyle tahıil olundu. kem naab ve tayin ve azline, ha· 

' Ominpol Türk Limited şirketinin yesi tirketçe tayin olunan müddet re murahhulan mevzuubaha huıus ıim olunur. Aynlan ,erike ait hiaae- 4. 5. 937 kimlerden i,tikaya ve azayı redde 
~u~avel~names_idir.. ... . zarfın~a t~?iye etmiren f~rike y~ni- veya mut~vv~r kararı !~ütlü nin bedeli bu terikin muvafakatiyle Resmi mühür iflas istemek veyahut istenilen if• 

Şırketın tesisı: zırde vazıulımza: den bır muddet tayın edılerek yıne mektupla furekadan her bınne teb- veyahut son pl&nço mucibince tayin Umumi No. 11087 liaı reddetmeğe ve konkurdato 
~ozef Modry, Çekoalovakyada tediyat vukububnadığı takdirde şir- liğ ve onlar reylerini tahriren iblağ olunur. Şirketin infiaahında tirketin 1tbu tirkct mukavelenameai akdine ve aleyhine itireza ve sin· 

'Prag il Jungmanova 37 de mukim. ketten alikaamm katedileceğine dair ederler. Şüreüdan merkezi şirkette tasfiyesine heyeti idare murahhasla- suretinin dairemize ibraz edilen dik ve muh~ip tayin ve azline 
~ühendis Antonin .Fried, Çekoslo- tebliğatta bulunulabilir. Bu vade la- bulunnnlar tarihi tebliğden itibaren n memurdur. Bunlar emrü tasfiyede 8. May11 1937 cumartesi tarih ve ve iflasa müteallik bütün itleri 

tr.
akyada Prag llJungmanova 37 de akal bir ay olacaktır. işbu vadenin ıekiz, t:a§rada bu?unanlar on bq ve ıalihiyeti tammeyi haiz olarak mil§- 3123 numaralı ıicilli ticare·t gaze- yapmağa ihtiyati ve icrai haciz 
ukim, Ahmet Emer, latiklal cad- hitamında teahhüdünü ifa etmiyen mcinaliki ecnebiyede bulunanlar yir- tereken hareket ve emval ·ve eıyayi teainde müntetir nüshaıma ve da- koymağa ve kaldırmağa ilamların 

esi Şakir pa§a apartmanında mu- ferikin hissesi ve o zamana kadar mi gün zarfında cevap vermedikleri §İrketi ticaret kanununun tasfiyeye iremizde aakh ve mübrizi tarafın- ve kararların ahkamının tenfizini 
'-'"im Iatanbul-Beyoğlu. vukubulmuı olan tediyatı şirket takdirde mevzuubahı teklifi kabul dair ahkamı dairesinde nakle tahvil dan imzala nüıhuına uygun oldu- iıtemeie ve icra dairesinde takip 
1 Franti.elc Zmo, Çekoalovalcyada menfaatine kir kaydolunabilir. etmis addolunurlar. Ancak her ne ve matlUbatı tahsil ve duyun ve te- iu tasdik kılındı. Bin dokuz yüz ve istintacmı ve icabında birlikt~ 

~
rag il Charvatova 2 de mukim, Bu huaus diğer 4eri.ke tahriren suretle olursa olıun fÜrelwun adedi ahhüdab tirketi tediye ederler. otuz yedi yılı kiaunu evvel ayının veya ayrı ayrı ifayı vekalet için 
~tıf Bayındır, latanbul aaylavı tebligat olunmak lizmıdır. Her ne vinniyi tecavüz etmediği takdirde Tufiye memunı olan murabhaa- yirmi betinci cumartesi günü. merreten badeuhra ahar veya ... 

~nkara yenişebirde Ataç sokak. suretle olursa olaun fiirekidan biri- hiısedaran heyeti umumiyeai içtimai lar sair türekinın muvafakatiyle tir- lzmir birinci noteri reımi müh- barlarına tevkil veya tetrik ve azl~ 
Mühendis Erich Novak, Türkiye ıinin vazetmit olduğu aermayenin anonim şirke··"~rde cari olan mera- ket mevcudunun heveti umumiye- rü ve Mehmet Rifat Bayraktaroi- velhasıl hukuk ve menfaatlerimi!\ 

~illi han dördüncü katta 'mukim iatihaline imkan olmadığı ve zaru- sim ve lruvudu kanuniyeye tabidir. ıiyle baıka aalut maddi ve manevi- lu imzuı. icap ettirdiği umur ve muamelabı\ 
lGalata) reti kanuniye ve ticariye bulunduğu 14-Mukarreratı teacil ve kayda yeve devredebilirler. UMUMi VEKALETNAME hepsini son dereceye kadar ifaya 
· Mnis Tekinalp, latiklal caddesinde takdirde mütebaki sermayeyi diğer maluus olmak üzere bir mukarrerat Umur ve muamel&ti tirketin tas- Umumi: 15646 Husuıi: 1775 mezun olmak üzere tarafımızdan 
angaltı palaata mukim lstanhul- fCJ'İklerİn nispet dairesinde tediye defteri tutulur. Bu deftere kararlar fiyesinden bakiye kalan miktar hia- Tarih: 13 K. evvel 1937 ve vekaleti ıahiha ile münferiden 
yoğlu. ederek hiaaelere sahip olmalan li- tarih sıruiyle dere ve ziri 9üreka ta- ıeleri niabetinde türekiya tevdi olu- Şirketimiz nam ve hesabına iz· ve müctemian vekalet etmek üze-. 
~ralarında ifbu mukavelename zmıdır. rafından İmza olu~u:. Hazır bulun- nur. mirden memaliki ecnebiyeye her re B. laak Tekinalp ve Alber Ar· 

~ve ticaret kanunu ahkamına tevfi- 7 - Mukarreratta her terikin a- mıyan ve fakat tahriı~n rey veren 24-Şürekidan birinin vefati ve- türlü emval ve emteayı ticariyeyİ ditiyi veki.letname tarihinden iti• 
bn berveçhi ati ,erait dairesinde bir dedi hiueaine göre reyi vardır. An- ~ürekanın tahriri cevaplannın veba- ya ifliaı vukuunda •irket münfesih mübayaa ve ıevk ve ihracına ve haren kanunu evvel 1938 aeneıi 
kahdut me.uliyetli limited şirketi cak bir hiaaedar umum h.iaseler mik- ladaki müddetler zarfında cevap ver- olmaz. Diğer lıiaaedarlar beyninde yine memaliki ecaebiyeden lzmi- gaye.ine kabul meTkufen vekil 
~ edilmiftir. tannm aülüaür.den fazla reye malik ınediklerinden dolaya karan vakii ifbu mukaTelenaınede muharrer~ re her türlü emYal Ye emtiayı tica- tayin ettik. 

1 - Şirketin unvani, şirketin un- olamaz ltayi reye vekalet için me- kabul etmif addolunan türeki.ya rait daireıinde bihakkın devam eder. riye ithalinde 'Ve bu emval ve em- 9/l.Ki.nun/1937" 
.Vani OMNlPOL Türk Limited tir- zun.iyeti talıririye lizımdar. heyeti idare murahhaslan tarafından 25 - Şirket umuruna müteferri tea İçin bilcümle taba ve mal mab- Omnipo( Türk Limited Şirketi 
Jcetidir. 8 - Hiaaeler tirket nazarında le- ~önderilen mektuplann tarihleri de her mesaile i.ı,u mukaTele ahkamı ıup muamelelerini ifaya, cümrük Firması YO imzalan 

2 - Şirketin merkezi: Şirketin cezzi kabul ebnez. Şirket her hisse kaydolunur. ve ahkamı kiliye münderiç olmadığııidarelerinde, ticaret ve aanayi oda Okunulan ve meali anlablan l>u 
ptcrlcezi fstanbul vilayetinde Gala- için bir sahi!> tanır. Ancak in gibi 15 - l,bu mukavelenamede ve takdirde ticaret kanununun sarahat larında, timendüfer Ye vapur ida· vekilebıamenin zirine konulan' 
µda kaindir. Türkiye dahilinde ve bir suretle bir hine müteaddit alaka- ticaret kanununda aksine sarahat ol- ve delaletiyle amel olunur. releri nezdinde ve bütün devairi olup önümüzde •az ve mündere--1 

fıaricinde şubeler kü§at olunabilir darlan arasında gayri J;abili taksim madağı takdirde liakal nısıf aerma- 26 _ Aksine sarahat olmİyan hu- resmiye ve gayri reımiyede ve ta· catını tamamen kabul ve ikrar ey. 
bu takdirde iktisat Vekaletine ma- kaldığı ıurette bunl!ll' haklarını müı- yeyi temail eden türekinın müzake- ıuıatta ifbu mukavelenamenin tadi- kaı komiıyonları ile sair ali.kadar ledi taıdikan tahadet ederiz ....... . 
Jt1mat verilecektir. tereken istimal ederler. Şirketin tem- re edilen huausun lehine karar veril- li adedi süreki beti tecavüz eyleme- makam ve mercilerde tirketimiz Muarrifler : •••••••••••• 
~ 3 - Şirketin maksadı: Şirketin ıil ve umuru idaresi: mit olması lizundır. Akai takdirde diği takdirde tekmil ıeriklerin ittifa- namına her türlü evrak ve vesaiki Bin dokuz yüz otuz yedi ıenesi B. 
,mabadı umumiyet itibariyle bil- 9 -Şirketin umur ve muamelab mukarrerat keenk- 'lyekündür. kiyle ve teavüz ettiği takdirde ser- imza ve ita veyahut ahzuiıtibıale Kinun 9 günü tarihile olan bu ve. 
cümle ithalat ve ihracat ticareti, ge- dört kiıiden mürekkep bir idare he- 16 - Mukarre __ ·-n heyeti idare mayenin ıülüsanım temsil eden fÜ-ıve muameleleri hitam bulan evra· kalebıame altındaki imzalar tabıa' 1
rek Türkiyede ve gerek ecnebi mem- yeti tarafından idare olunur. Bu ida· murahhaıları tarafından müçtemian' •·ek~ muvafakatiyle icra olunabi- kı tirketimize irsal ve iaale ve itbu ve hüviyetleri marufum Omnipol 
leketlerde her türlü mal mübayaa ve re heyeti §üreka adedi bC§İ tecavüz muıaddak asıl veya hülasaları türe-

1 
lir emval ve emfeayı ticariyeyi almak Türk Limited Şirketi namına im4 

tabfİ doğrudan doğruya veya iftira etmediği takdirde sürekinın ittifa- kava veya üçüncü sahıslara verile-
0

27 _ Adedi türeki yirmiyi teca- ve •~tmak hu~~~ların~a verilme~i zaya selilıiyettar bay Muniı T e
~veya sair ıuretlerle her türlü ticari kile ve tecavüz eylediği takdirde ıer- bilir. Bu asıl veya hüliaa!ar ıirket vüz ettiği takdirde anonim şirketler matlup mebalıgı tesvıyeye, . mam- kinalp ve bay Ericb Novak'ın ol~ 
mail, maden iıletmeğe ve nakliyat mayei tirketin 2 laakal üç rubu- hakkında her nevi mu~elatta mu- hakkındaki ahkama tevfikan bir ve- festo gibi ve daha taırih edilme- duğu anlatıldığından ye'Vllliye def 
lılerine müteallik teıebbüıat ve her nu temsil eden ıürekarun mu- teberdir. ya müteaddit murakip tayin edecek- mit ı~ir eyr~luda imza ve .. itaya terime kayt ve taıdik ettim ••• , ~ 
türlü mümeaaillik ve komisyonculuk vafakatiyle tayb edilete!~tir. lca- 17 - Heyeti idare murahhe.alari tir. ve tırketimız namına alikadar 13/K. evvel/1937 , 
itleriyle İ§tigaI ehnekten ibarettir. bınd" sirketh umuru~u idare lüzum gördükleri takdirde hissedara- 28 - lfbu tirket iktisat Vekaleti- mercilerinden ahzuistihaale tirke- T. C. 

4 - Şirketin ıennayeıi: Şirketin et~ek içi~ hissedarlardan veya nı davetle ittihazını şirket menafii nin tasdikinden aonra ıureti katiye- !i~iz namına bir y~ıhane icar ve Beyoğlu dördüncü noteri 
~yesi (50.000) elli bin Türk li- harıçten bir veyn müteaddit ·müdür- için muvafık gördükleri husuıu de teıekkül ebnİf addolunacaktar. 11tıcarı'!a ve buna aıt mukaveleyi Mithat Cemal 
ra.mdan ibarettir ve on beş bin lirası ler intilıs.p ve tayi_, o!unıı.bilir. Bu müzakere ve bir karara rapt edebilir- f-L uk len ed • d'I akd ve ımzaya, lstanbul ticaret ve Kuntay resmi mührü 
11 f Mod ""d"" ··d·· 1 'd h · 1 fVU m ave am e ıcra e 1 e- • d d 0 d 22723 • .ıoze ry. mu ur veya mu ur er ı are eyetı- er. k h . tadT't t k .. 1 .. lk ıanayı o ası nez ın e nu- ve ımzası 

On bet bin lirui Antonin Fried nin ekseriyeti mutlakasiyle tayin ve- 18 - Şirket sermayesinin nısfı- et~ t erV nk~vlıt' .
1 atamsd~kinemmuL~-t - mara ile müseccel Omnipol Türk Genel aayı: 14053 Özel ıayı: 

Dö b• t! __ - - Ahm azl l M ""d ·· · '- •· h t!_ d h • 0 d l ısa e a e ının 1 e vaoea e- l' 't d • k t' • 1 ' d b • • 1 b ke.l • • d • rt ın unuı et Emer ya o unur. u ur veya şuu;et na-ı nın zayu amı e eyetı ı are mu- d' ımı e tar e mm zmır e fU esını f u ve 11 etname ıuretimn aı4 
Dört bin lirası Frantisek Zmo mma vaz'ı imzaya mezun zevat ida- rahhas1an hiısedaran hevetini dave-I ır29 ş· k f d t f' ltütada ve mezkur 4ubenin lzmir remize mübrez ve Beyoğlu dör-
Dört bin lirası Abf Bayındır re heveti azasınC:an birisiyle mÜ§te-

1 
te mecburdurlar. Hissedare.n tirke- . :-- k~ e ın ked~~! vleya ası- ticaret ve sanayi oduı ile ticaret düncü noterliğinden tasdikli uli· 

k 1 -' ' . d bil' . d r h f' yeıı §Ure anın ye ıgeny e ve ge- ahk • . ·ı· t• t b" d d 1 k 1 .. L. Dört bin lirası mühendis Erich re o araı{ val: ı ımza e e ır. tın evamma veya res veya tas ıye- k .. d .. 
1 

l h .. d lan m emesı sıcı ı ıcare uroıu na ve osyamız a a ı onu an muo 
Novak, ilk zamanlar ir.b hitsedaran ta- sine karar verebilirler. re mu ~ el eyeti 1 ar~ az~ nezdinde tescil muamelesini ifa ve rezinin imzasını haTİ olduğu tu-

Dört bin liraaı Munia Tekinalp rafından ekaeriveti muttaka ile bq- Senei heıabiye ve defatir: veya~~ il~ ~h !ıı:'fuamelihllişırke- intacile bu hususta icap eden ve- dik kılındı. Bin dokuz yüz otuz 
k b• ka . "h tten muteve ıt ı hıa atın ha mer- 'k• • k t' • · d' 1 k"' l Tarafından ahz ve teahhüt edil- a ır rar ıttı az olununcaya ka-ı 19 - Şirketin senei maliyesi Ka- k . . k . ahk . . taı ı tır e ımız namına ımzaya ye ı yı ı anunu evve ayının on 

mittir. Şüreki.i mumaileyhima isim- dar Muni~ Tekinaln. Erich Novak, nunuıani iptidasından bed ile Kanu-1 .ezı tar et tıcaret m emesıne aıt- . leh ve aleybim~e~i bü~~ 'dav!lla!• betinci çarf&Dlba günü. 
leri hizasında gösterilen mebaliğin Antonin Frie:I ve Frantiaek Zmo nuevelin aonuncu günü hitam balur. j tır.Alikad !L "'!"f _._ j dan dolayı Turkiye Cumhunyeti- iz.mir ikinci noteri resmi müh· 

h r "d - ' w · ih l aran uıtılll atı VllKlanın ta- · lh l' · ahk •· E. Er • tamamını naklen berveçhi pefin te- eye 1 1 are f\Zeuu~ına ant ap o un- Fakat ilk ıenei maliye müstesna o-I fi d . d"l k . .. h nın ıu as ıye ve temyız m e- ru ve ener ımzuı. 
• · I--..ı ş· k th t" 'd larak . . . . ra ar an tayan e ıece tıcarı a- ••••.••••••••••••••••llllıı••••-dıye eylemiflerdir mu§ aruır. ır e eye ı ı are azasın- tırketın ıureti katıyede te,ek- . • • 

Şirk . . . . dan iki kİ§İnin imzaaiyle ilzam olu kül" tarihi . K" lin kemler marifetıyle hallini ve hakem f • D f d J .., . d 
. etm sermayeıı : sennayenın • ·ı u e aeneaı . an~uevve 'f t• 1 ihtil!"~ •. 1· bnadık- zmır e ter ar ıgın an. 
dörtte üçünü temsil eden fÜrekinın nur.. . .. . ıonuncu günü beynındeki muddeti marı e ıy e u ~unıe ıp o w• • 
•-- · 1 t •t t ki I ab• Şırketin umur ve muamelatı carı- tuunı"l olacaktır ça mahkemeye muracaat etmemegı Satıt ıııuuany e ezyı veya en s o un ı- -r-·· • kah ı · ı d' 
lir ş kad ki h' b" yeıi heveti idareye izafeten ve ona 20 şirk.-..' lit he ab' u etmış er ır. 1102 

• u. ar 'aennaye ıç ırza- tebaan .he ti "d b k k .. -. ...~ın muame ı s ı- Hakemler arasında tesavü ira vu- 2 nci Karantina Selimiye S. 1760 ada 5 par.el 
sayılı 616 M.M. arıa 

Lira K. 

man tıcaret kanununun 504 ncü ye ı arece as 8 arar yesı ıçın mevcudat ve muvazene def j . . . . . • 
dd · d ·· t ·ı rnikd d 1 verilinceve kadar murahhas olarak t · . d f . k d f • kuunda tıcaret odası remnın ıltihak ma eaın e gos en en ar: an · erı ve yevmıye e terı opya e terı tfW' ta fa • t ih I B 

dun olmamalıdır. Şüreka eşhaıı ıali- İntihap olunan azadan Munis Tekin- namiyle üç defter tutulacak ve mua- e ·~~ b~8.. n ~eyı ler:.C ::u.r.~-ı 
ııeye karşı dahi ancak sahibi olduk-1 alp ve Erich Novak tarafından idare melitı ticariyeye dair resen ve ceva- veç ı ~w•.a ır ,0 .ac .. em . -ı 
lan hisselere tekabül eden mebaliğ olunur. Heyeti idare umur ve mua- ben ahz ettiği mektuplar ve telgraf- rı~ın !e~liğı tan~mden . .1tibaren ~ır 
nisbetinde mesuldürler. 1 melali firketi tedvir, tir ket namına namelerle tediyatı mütezammin ev- guna. ı!ıraz temyu;~ muracaat • edil-· 

Gerek tezyit ve gerek tenkiıi ser- her nevi evrakı reımiye ve gayri res- rak muntazam muhafaza edilecektir. mekıızın on beş ~ .zıl;'fında ınfaz 
rnaye dolayısiyle vaki olacak mukar- miye ve ıenedat ve mukavelat ve Defteri mezkure usulen katibi adile olunması kabul edılml§tır. 
rerat ve tadilibn tekemmülü ve mu- teahbüdata iki müıterek imza ile tasdik ettirilecektir. 30 - Ticaret kanununun sureti 
teber obnası için bu mukarreratı itti- v~'ı imza ve ahz ve kabz ve sulha 21 - Şirketin safi temettüü vu- t~~bi~i haklnn.daki kan~nun OS? ü
haz eden heyeti umumiye evrakı ve ve ıbra ve huzuru muhakimde şirketi kubulan her nevi masanfın tenzilin- çuncu maddeıme tevfikan iktisat 
vesaiki ıaire iktisat Vekaletine tev- bizzat veya bilvııaıta olsuretle müç- den sonra kalan miktardan iharettir. Vekaleti tirket üzerinde mürakabe 
di ve lizun gelen izin ve muvafakat temian temsil huıuılannda salihiyet Bundan her sene evveli vüzde on ve lüzum gördükçe hisaedaran he· 
iatihaal olunacakbr. ve mezuniyeti tammeyi haizdirler. ihtiyat ayrıldıktan aonra ~yesi bi- yeti umumiyelerini davet kanuna 

Sermayenin tezyidi hakkındaki Şirketin hukuk ve vezaifini tirke- li iıtiına hiııelerin cümlesine bedeli ve itbu eıas mukavelename ahka-
kararlann katiyet kesbedebilmesi i- tin unvaniyle vaz'ı imza eden heyeti tesviye edilmu ıermaye üzerinden mma muğayir hareket vukuu tak
çin ud sermayenin tamamen tediye idare murahhaslarını veya müdürle- birinci hissesi temettü olarak tasfiye dirinde feıhi tirket hakkında ika-
edilmif olmuı, ıennayeye yapılan rin teahhHdata ile teayyün eder. edilir. MütebMci kalan miktantt tev- mei dava hakkını haizdir. 

150 00 
75 00 1120 3 üncü Karatat Şetaret S. 34 taj Nu. lı ev 

1123/4 3 üncü Karatat Halil Rifatpaf& cad. 651 aC:la 1 
parıelden müfrez 4 parsel aayılı 67,75 M.M. arsa 30 49 

1123/5 5 » » ıt ıt 91,25 » • 41 06 
1123/6 6 » • » ıt 67, 75 » • 29 59 
1123/7 7 » » » ıt 71,50 » lt 32 18 
1123/8 8 • » ıt ıt 115,50 • ıt 51 98 
1123/9 9 » • • ıt 62,75 ıt ıt 28 24 
1130 Köprü Şehit Nazım S. 19 taJ Nu. lı ev 350 00 

Yukarıda yazılı emyalin mülkiyetine bidayeten ve temdiden 
talip çıkmadığından 27 /12/937 tarihinden itibaren bir ay zar· 
fında pazarlığa bırakılmı9br. Taliplerin milli emlak müdürlü-
ğüne müracaatleri. 4591 /2369 

Iktısat vekaleti kontrolörlüğünden: 
Palamut ihracatçılarının dikkat na-zammın da tamamen ahz ve teabhüt Müdürlerin veya ıirket namına kif ve lıi&Sedarana tevzii tenmiyesi 31 - Tasfiye hakkında ticaret 

ve n11fı tediye edilmif olmua lizıin- vaz'ı İmzaya mezun olan murabhaa- ve bir kıımınrn memuri!l ve müstah- kanununun 4St, 452, 456, 457, 458 
dar. lann keyfiyeti tayininde veya bun- dimine ikramiye olarak tahsisi f{ibi inci maddelerine göre muamele zari na: 

Sennayenin tenkisi için ittihaz o- lardan birinin aalilıiyeti hitama er- huıuaat, sermayenin liakal üç rubu- yapılacak ve 4S7 inci maddenin 
lunan kararlar ancak ticaret kanunu- diğinde sicilli ticarete kaydı lizundır. unu temsil eden ~ürekinm muvafa- hükmüne göre teayyün edecek ni· 
nun üç yüz dokaan altıncı maddesi Bunların esami ve salihiyetleri gaze- l<atiyle halledilir. Şu kadar ki ma1ari- hai biıaban musaddak bir ıureti 
ahlwmnın tekemmülünden sonra lelerle ilin edilir. fi fevkalade ve 1rayri melhuzeye kar- iktisat Vekiletine verilecektir. 
katiyet kesbeder. 10 - Heyetin idare murahhulan ıdık tutulaak olan ihtiyat akçesinin 32 - Her ıene nihayetinde bir 

5 -Şürekanın hiıselerini mübev- reye iftirak etmemek üzere doku- miktarı ıirket aemıaveıinin nıafma ay zarfında bilinçonun muıaddak 
yin vesaik r.aına muharrer olacak- zuncu maddede muayyen ittifak ve- müsavi miktara ba~ oldukta ihti- bir ıureti kir ve zarar hesabı he
br. ya ekseriyetle indelicep tebdil oluna- yat akçesi ifraz mecburi obnıyacak- yeti idare raporu ve tirkette istih-

Şürel--.i hisselerini aennayei tirke- bilir. Heyeti idare murahhulan ve- tar. dam olunan memurların isimleri 

Palamut ihracatının mürakabeıine dair nizamnamenin Zl inci 
maddesine göre, ihraç edilecek palamutları ihtiva eden çuvallara 
vurulacak markaların eb'ad, renk ve tekilleri iktasat vekaletince 
teıbit edilmi9tir. 

Alakadarların acele kontrolörlüklere müracaatle bu ali.met· 
leri öğrenip 15 ikinciklnun 1938 tarihinden itibaren tatbik etme
leri lüzumu ilin olunur. 

4586/2367 

tin l&akal üç robunu temsil eden ~ra bunlardan biriainin azl ve tebdili ihtiyat akçeıi aenn:ıyenin niıfma tabiiyetleri ve maularanı gösterir 
~irekinın muvafakativle diğer se- istifalanvevefatlangibiahvaldeşü- iblii olduktan sonra ondan aarfivat bir liate iktisat Vekaletine verile- Jzmİr liman İşletme müdürlüg"' Ünden: 
rik1~rine ve}'B. ahara devr ve furuht reki derhal içtima ederek ittihazı İcrasiyle miktari ni.abeti mezkUreden ~ektir. 
cdl"hilir. hbu devr ve furuht keyfi- mukanerat ederler. apiı düaerıe tekrar temettüattan Şirketin bilinçoau iktisat Veki- 1938 yıh içinde Limanımıza ge- pltma itlerine ait eksiltme 3/1/938 
yeti, bis~elcri mübeyyin vesaikin 11 - Heyeti idare murahhulari tevkifat icrasina müba9eret oluna- letinin bildireceği tekilde tanzim lecek otuz rüıum tonilitoluktan faz- 'ı pazartesi ıünü saat on bete talik' 
znlınna ~eyfiveti ~evr ve furuhtu- ve.~a m~~ ~e~ devamı caktır. . • • • olunacaktır. la ~çaiz veya. muattal .vinçli m~ edilmittir. isteklilerin malUınat al-
nun .. dero ':,e deften mahsuıu~a ka>:' müdd~ ~ ~ me-nuuna 22 -. Hiaaedarandan h1Ç birı veya 33 _ Şirket Türk memur iıtih- törlerin ve kendı tayfalariyle tahmil mak üzere ---: .. : --tı:::.:-
ve 18.akal ' '«: rubu aermayevı temıil gerek doğrudan doğruya ve gerek halefleri her ne sebep ve ıuretle o- dam edecek. lhtiıaı itlerinde ec- ve tahliye yapmıyacak otuz rüsum m::-~ .... tleri~olun-ur ... -. r-a ... -
eden fürekanın muvafakatlan hiaıl dolayi&ivle teayyün eden umur ve tuna olaun bi.uelerinden veya me- nebi mütahaaau ancak iktisat Ve- tonilitoeundan fazla olmayan motöl'- ww 

o1du~u mübeyyin ,irket heyeti i- huauHtla aynca phle!l i~al ede- nafiinden dolayi ıirket aleJhine ika- kiletinin müaaadeaiyle kullanıl .. terle yellenlilerin yükleme ve bo- 4594 2388) 

---- ----- - -- .·--·- , ____ ,. _________ .., _______ ··--- ----



Amerika Vaziyetini Belirtmiştir 
Japonların • hadiselere cesaret edemiyecekleri umuluyor y~nı 

Japon başkumandanı ilk 
defa beyanatta bulundu 

Bugünün en güç işi dünya 
sulhunu korumak işidir 

ileri hareketinin Hankeu ve F uçeu 
üzerine devam edeceğini söyledi 

''Biz, büyük bir ispanya harbından 

Roma, 29 (ö.R) - Şanghaydan bil
diriliyor : Beynelmilel imtiyazlı mın
taka belediye zabıtası Japonların işgali 
altmda bulunan Şanghay şimal mahal
lelerine komşu olan imtiyazlı mıntaka 
kısmında pofü vazifesini görmekten fe
ragat etmiştir. Bu tedbir hakkında hiç 
bir tefsir yapılmamıştır. Yalnız buna 
sebep olarak Çinli ahalisi daimi tehey
yüç halinde olan bu mahallede nizamı 

korumaktan beynelmilel mıntaka poli
sinin aciz kaldığı gösterilmektedir. 

BOMBA ATAN Ç!NL! 

Bir Japon vapuruna beynelmilel mın
iakadak:J köpril altından geçerken atı
lan bombalar sebebiyle tevkif edilen 
Çinli imtiyazlı mınlaka polis müfetti<i 

' tarafından sorguya çekilmi~lir. Çinli 
verdiği ifadede Şanghayın Nantao va
roşunu müdafaa etmiş olan kıt'adan 
kalmış 300 kişilik bir gruba mensup ol
duğunu ve bütün bu askerlerin Şan
hayda Japonların yerleşmelerine mAni 
olmak için elleıinılen gelen her şeyi yap
mağa yemin etmiş olduklarını söy ]e
miştir. Bu fedailerin her biri fırsat bu
lunca harekete geçmek üzere Şanghaym 
muhtelil yerlerinde yerleşmiştir. Japon 
zabıtası tarafından diğer 24 Çin tedhiş
çisi yakalanmıştır. 

• 

Japonlar Nanki1ıde 
hareketi çok zor olduğıı ve çetelerin 1 kuvvetlerini tuttukları mevkilerden çı
Şanghay ahalisinin içine kadar nüfuz karmaktır. 
etmesinden korkuyorlar. JAPON ORDUSU HlÇ BiR YER-

AMER!KANIN VAZIYET! VE DE DURMIYACAKMIŞ .. 
lNGILTERE 

Avrupayı 
Faris, 29 (ö.R) - Hariciye ve milli 

müdafaa bütçelerinin ayan meclisinde 
müzakeresi esnasında hariciye nazırı B. 
Delbos ve harbiye nazırı B. Daladier 
müdahalede bulunmuşlardır. B. Del
bos demiştir iti : 

• - Jl'\-ansa lngiltere ile mutabık ka
larak giriştiği harici siyasete devam ede
cek ve sulhu kurtarmak için de elinden 
her ne gelirse yapacaktır. Dünya sul
hunun vikayesi şimdiki halde göz önün
de bulunan meselelerin en güçlerinden 
biridir.> 

Ispanyol JMselesi hakkında hariciye 
nazırı şu söı.leri söylemiştir : 

« - Bizim verdiğimiz söze sadakat
ten ibaret o!an hattı hareketimizden 
şüpheye cür'et edenler olmuştur. fa
panya{ ~ti ecnebi gönüllü1crin geri alın
ması -n<>self'i hiç şüphesiz biı.i alfıka

dar eder. Çünkü komşu memleketteki 
mücadeleyi asgari hadde münhasır kıl

mak hususunda lngiltere ile mutabıkız. 
Gönilllülerin geri alınması da bunun 
çarelerinden biridir. 

•Fransa hükümeti karışmazlık siya
setinin müteşebbislerinden biridir. Biz 
ispanya harbinden bir Avrupa harbinin 
çıkabilmesini istemiyoruz. Bu yolda ta

kjp ettiğimiz siyaset sayesinde Avrupa
da gerginliğin azaldığını kaydetmek 
hakkımdır. Bu neticeyi tehlikeye düşü

recek sözleri •öylemekten sakınmak 

icap edu. 
•Gerçe CenevTede Jspanyaya müte

allik bazı ihtarlarda bulundum. Çünkü 

o ihtarları yapmak elzemdi. Bazı vazi
yetler şimali Afrika topraklarımızla mü
nakaliitımızı tehlikeye düşürebilirdi. 

Fransa ispanyada karışmazlık siya•e
tinin muhafazasını istemekle beraber 

vikayeye çalışıyoruz 
'' 

Delbos trende 
biye nazırı demiştir ki : 

•Evet biliyorum ki lngiltered" bu 

hususta başka kanunlar ve rejimler 

mevcuttur. Fakat bizim kabul ettiğimiz 
rejim devlete öyle fabrikalara sahip kil

nuştır ki her istediğimiz harp malzeme

sini seri halinde yapmak artık elimiz
dedir. Harp fabrikalarının mlllileştiril

mesi sayesinde silah ve harp malzeme
si istihsallitında randman diğer endüs

trilerdeki dereceyi bulmuş ve ha1t!ı geç
miştir. Alakadar işçilerin muvafakatiy
le haftada 40 saat iş kanununda bazı 

tadilat yapmak tasavvurundayız. O za-

man imalat bir kat daha artacaktır. 

Fransız ordusu kendine emin ve sessiz, 

fakat güçlü bir kuvvettir ki ona her su

retle itimat edebilir ve güvenebilirsi-

bağlılıktır. Bu son müessesenin paktı 

zamana uydurulmalıdır. Fransa mütte

fikkrine sadık kalmakla beraber bütün 
mill~tlere hul(lsla el uzatmaktadır. 

Harbiye nazırı bay Daladler de ~ 
müdafaa için istenilen mühim kredileri 

müdafaa etmiş ve demiştir ki : •Diğer 
bütün milletler de sulhun teşkil!t a]. 

tına alınması siyasetine iltihak etme• 
aikçe milli müdafaa için sarfedilen bil• 

yük gayret muhafaza edilecek ve icabı 
halinde arttırılacaktır. 

K8.bina içtimaından sonra bay Chau"' 
temps gazetecilere vaı.iyetin nazik oldu• 

ğunu ve hükümetin enerjik tedbirler al· 
mak niyetinde olduğunu bildirmiştir ..• 

Bu tedbirler başvekil tarafından kabine 
arkadaşlarına izah edilıniştir. 

Londra, 29 (A.A) - Bu sabahki İn
giliz gazeteleri, Japon tarziyesinin Ame
rika tarafıncfan kabul edılmesinin ge
rek İngiliz cfkt.rı umumiyesini Ingille
re hükümeti tarafından da böyle bir 
kabule hazırlamak iı;in ve gerek Ame
rika diplomatik jestinin ve daha sonra 
da İngiliz jestinin Tokyoda başka ma
naya çekilmemesi için vaziyeti yatıştır
dığını oldukça soğuk bir surette tesbit 
ve müşahede etmektedirler. 

Şanghay, 29 (Ö.R) - Japon başku
mandanı demiştir ki : Japon ordusunun 
ileri hareketi milli kuvvetlerimizin hiç 
bir yerde durdurulamıyaeağını ispat 
etmiştir. Japonya ecnebilerin ihtilafa 
müdahalelerine müsaade etmemek ka
rarında olduğu için vaziyetin icapları

na göre hareketine lüzum görülen şe

kil ve istikameti verecektir. Diğer ta
raftan dört aydan beri devam eden dai
mi hareketlerin yorgulunğunu gidermek 
için Han - Keu istikametinde olan J a
pon kuvvetlerine bir istirahat müddeti 
verilmiştir. Bu müddet zarfında hare
katın durmasından istifade ederek Çin 
hükümeti Japonyaya karşı siyasetini 
değiştirmek için son bir fırsat daha bu
lacaktır.> 

bu memleket statükosunun muhafaza niz.> Meclis sosyalist grubu içtima edere\t 

§İmendifer tarifelerini yüzde on be:J 

nisbetinde arttırmak kararının turizmJ 

öldüreceğini ve hayat pahalilığını arlı 

tıracağını göz önünde tutmuş ve başve-: 
kilden bu tedbirlerden vaz geçmesini 
istemeğe karar vermi§tir. 

• 

Gazeteler bu kabulle hasıl olan yatış
madan çok ziyade bunun istikbal için 
teşkil ettiği şiddetli ihtH üzerinde ısrar 
ediyorlar~ 

.Times gazetesi başmakalesinde ez-
cümle diyor ki : 

Japon izahatımn mukni olduğu söy
lenemez. Fakat bu izalut ve tarziycler 
Amerika hükümeti tarafından kabul 
edilmiştir. Ve bunları teferrüatiyle tet
kike tevessül etmek boş bir şey olur. 

Japon tayyare kuvvetleri Kanton -
Hankeu demiryolunun en canlı nokta
larını şiddetle bombı:r: man edecek Çin 
hükümetinin sığındığı Han - Keu şeh
rinin bu en mühim münakale yolunu 
tamamiyle tahribe çalışmaktadır. 

edilmesi azmindedir. ispanya meselesin
de veya her hangi sahada harici siyase
timizin dahili siyaset mülahazalarına da

yandığı iddiası esassızdır. Fransa adının 
bütün diinyada sulh müteradifi oldu
ğunu lemin edebilirim ve eminim ki 

parlamentoda bu iddiadan şüphe ede
cek tek kimse yoktur > 

Bunu müteakip B. Daladier de Fran
sız milli müdafaa meselesini izah ettik
ten sonra harp sanayiinin millileştiril

mesinder. çok iyi netice alındığını söy
lemiş ve endüstriyel seierberliğin böy
lece kolay )aştığını temin etmiştir. Har-

Faris, 29 (Ö.R) - Ayan meclisinde
ki beyanatında B. Delbos Fransa cüm

huriyctinin cümhuriyetçi ispanyaya te

veccüh beslemesinin meşru olduğunu, 

fakat bunun bir müdahale şeklini al
mıyacağıru söylemiştir. B. Delbos son 

seyahatlerinde muvakkat bir parti hü
kümeti namma değil, ebedi Fransa na

mına söz söylediğini ve Fransanın Av
rupada dostluklarının ve dünyadaki nü

fuzunun asla bugünkü kadar büyük ol
madığını i!Ave etmiştir. Fransanın ha

rici siyaseti daima tatbik edilen emni
yet siyasetine ve Milletler cemiyetine 

Grevcilerin mikdarı yüz bindir. Bun
ların bir kı.smı vilayetlerdedir. Pariste 

su, elektrik ve hava gazı ihtiyacı kı51 
men temin edilmiştir. Hükümet nizamı 

korumak için vilayetlerden cümhuriye' 
muhafız taburları getirmiş ve seyyar 

muhafız alaylarının kışlalarında kalına• 

]arını emretmiştir . 
Vaşington Tokyonun yalnız Amerika

nın değil ayni zamanda diğer devletle
rin menfaatlerini de himaye hakkında
ki kat'l teminatını kabul etmekle kıya
set göstermiştir. Esas~n Amerikanın ka

ıf, J bulde kullandığı lisan Japonyanın yeni 
J bir h3discye kaza ismini vermemeleri 

ve bu suretle de muamele yapmamaları 
için lüzumu kadar soğuktur. 

200 BiN Kt:Ş!LtK BiR ORDU ÇJNlN 
YARDIMINA KO:ŞUYOR 

Roma, 29 (ö.R) - Şanghaydan bil
diriliyor : Nankin merkezi icra komite
sinin eski bir kaza azası tarafından bil
dirildiğine göre harici Mogolistan 200 

bin kişilik bir kuvvetle Çin ordusunun 
yardımına koşmak üzere cenuba doğru 
ilerlemektedir. 

Pariste grevler mi var? 
Çocuğu ile istilaya uğrıyan topraklar

dan kaçan bir Çin.li kadın 
JAPON ORDUSU BAŞ KUMAN
DANININ SöZLERt 

Amerikalilar artık şimdi nasıl hare
ket edeceklerini sarih bir suretle bili
yorlar. 

Gazete bundan sonra Japon impara-
Londra, 29 (ö.R) - Şangbaydan Rôy- torunun geçen pazar günü diyet mecli

ter ajansına bildiriliyor : Nankinin ~ga- sinde Japon ordularının Japonyanın ha
li~den .. ~eri ilk defa olarak gazetecilere riçteki prestijini daha ziyade yükseltti
bır mulakat veren Japon ordusu baş- ği hakkınd~ söylediği sözleri kaydede
kumandanı Japon erkaruharbiyesinin .rek bu iddianın hedefi dahili propagan
~an - Kru ve Fu - Çeu üzerine kadar da olduğunu bildiriyor ve diyor iti : 
ıleri hareketinde tereddüt göstermiyece- <Japon milletinin birliği ne olursa ol
ğini söylemiş ve Çin hükümeti Japon- sun ordunun kaba taşkınlıkları Japon 
ya nleyhi_nde~i vaziyetini değiştirmez- adının şerefini düşürmeğe devam ettiği 
se bu şehırlerın de işgalinin gecikmiye- takdirde dahil de tasvipsizliğin inkisaf 
C{'gını bildirmiştir. General il5ve ola- etmesi tabiidir. '.\ 

rak demiştir ki : Ayni sebep ve ayni menfaatlerden 
•Japonyanın Çin toprakları üzerinde mülhem olan Amerika ile Ingiltere Nev

hiç bir hırsı yoktur. Çindc bu kadar fe- york Timcs gazete<inde çıkan çok dik
dakarlıklara katlanmış bulunuyor<ak kate şayan bir makalede de söylendiği 
bunun biricik sebebi Uıak - Şarkta sul- gibi ancak müvazi hatlar üzerinde harc-
hun iade.i arzusundan ibarettir> ht edebilirler. 

$anghay, 28 (A.A) - Japon askeri Nevs Chronicle ve Daily Herald gaze-
makamları bc;·nelmilel mıntaka beledi- leleri bilhıssa uzak doğu hadiselerinin 
ye meclisini memnu silah taşıyanlar doğurduğu Ingiliz - Amerikan yakınlı
hakkında şidd •tli tedbirler almağa da- ğı üzerinde ısrarln durmaktadırlar. 
vet etmiştir. Ve şimdiye kadar alınan ÇlNG - TAOYA KARŞI 
tedbl1:"1erin beklcnPn neticeyi vermedi-

ğini bildirınişle•dir. Şanghay, 29 (Ö.R) - Çiang _ Fudan 
Japon kaynağından verilen malü-nata Çing - Tao üzerine ileri hareketine de

göre Yantze bölgesinde Çin gönilllüleri vam eden Japonlar yeni terakkiler kay
bir çok defalar Japon kara sularına te- detmişlerdir. Bunların hedefi şimdi Ven 
cavfiz etmi~lcrdir Jaoonlar temizleme Sien $e1'r~~i mlidafaa etmekte olan Çin 

ll't7U"'1TtQ' a'T l n• --·-- -- ~· 

Japon mahafilinin fikrince harici Mo
golistan Sovyet kontrolü altında oldu
ğundan filen bu suretle Çin ihti!Mına 

müdahale eden Sovyet ordusu olacak
tır. 

Gar o 
--0--

y eni bir propa-
ganda usulü buldu 
-BAŞT ARAF! BiRiNCi SAHiFEDE.

FRANSA YA YEN! BiR 
NOTA VERECEt.IZ 

lstanbul, 29 (Hususi) - Bugün parti 
grubu toplantısından sonra meclis bina
sında toplanan vekiller heyetinin Fran
f:aya vereceğimiz cevabi nota etrafında 
görüımeler yaptığı tahmin edilmekte
dir. 

HARiCiYE VEKiLiMiZ 

Ankara, 29 (Hususi) - Diflerini te
davi için latanbula gilmİJ olan hariciye 
vekili Tevfik Riiftü Aru bu sabah 
e..!!!2ı:esle bıırua geldi. 

• 1938 senesı 
bir tasfiye 

Roma, 29 ( ö.R) - lıalyan gazete· 
lcıinin Paristen a]ıp neşrettikleri haber· 

leıe inanmak caizse Paris mutat olmıyan 
bir hava geçirmektedir. Umumi servis

ler müstahdemlerinin, metropoliten, oto· 

büs ve tramvap işçilerinin, havagaz1, 
r-lcktrik ve su fabrikaları amelclerinjn 

grevi sebebiyle şehirde bütün faaliyet 
felce u~ramış gibidir. Paris varoşlarında 
r.turan birçok memur ve işçiler nakil va· 

sıtalarının işlc.-memesi yüzünden vazife
lerine gidememişlerdir. 1-lastnnelerde de 

n1i.istahdemler iki saatlık bir prensip gre· 
v; yapmışlardır. Dün ak~amdanberi bazı 

nıahaHclere ve bilhassa elektrik, havaga
Zl ve su fabrikaları etrafına polis kuv~ 

vctJeri yerleştirilmiştir. Umumi hizmet· 
IC'rden bazılarının müstahdemleri grev 

ililn ederken çalışma yerlerini de işgalle~ 
ti altında tutmuşlardır. 

Roma, 29 (ö.R) - Paristen bildiril
diğine göre umumi hizmetlerden onun· 

da grev ıamil bir ıekil almıştır. Baıve
kil meselenin halli için sabah mesai na· 

Fransız 
• • 

iç siyasetinde 
olacaktır? senesı mı 

kabul edilmek iotemiştir. Ba§vekil h. 
Chautempa grev bitmeden ve işçiler tek .. 
rar ise başlamadan evvel mümesailleri .. 
n:. kabul edemiyeccğini bildirmiotir. 

Paris, 29 (ö.R) - cHomme Libre> 
gazetesi 19 38 senesinin Fransız dahilt 
siyasetinde bir tasfiye senesi olacağını' 

tahmin ediyor. Fakat bu tasfiye muhtelif 
:;ollardan olabilir ve bunlardan hangi· 
sinin galip geleceğini tahmin etmek güç .. 

tiir. Kabine içinde komünistlerin nüfuzu 
c·rtabilir. Yahut halk cephesi partileri 

'3rasındaki anlaşma kendini muhafaza 
edemezse ömürleri kı~a bir çok kabine'" 
!er birbirini takip edebi il r. Yahut ta yal• 

nız radikallerden ·veya yalnız sosyali.st· 
!erden mürekkep yeknesak kabinelerin 
teşkiline doğru gidilebilir. Nihayet son 

zamanda moda olan ve B. Paul Rey' 
11aud tarafından çıkarılo.ın milli ittifak sis• 

temine yol açı1ahilir. Bu ihtimallerin ha· 
ıicinde 1926 ve 1934 tecrübelerinin tek• 
rnr edilmesi de in1kiin dahilindedir. Heı 

(lt'Y mümkündür ve hitdi!'lelerin gidi~i 
cmütarcke:t vaziyet nin rahavcti iqinJ'a 

hiç te müsait görünmemekte" 


