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• 
CUMA 937 , 

s~~. 
Bükreş lstanbul muhteliti 

ile bugün karşılaşıyor 
lıtanbul, 30 (Huıuıi) - lıtanbul 

muhteliti ile Bükret muhteliti yarın 
(bugün) Takıim stadyumunda kartıla
tacaktır. 

Cümhuriyetm ve Cümhuriyet estti•ln bekçisi, sabcıhlaTı çıkaT liy~ pcızetediT 

a 
Hatayda Seçim Faaliyeti Hızlandı 

M .. stemlekeciler Türk eks riye in 
ka şı türlü hilelere başvuru 

!Binlerce Hataylı secım 
1 • 

1 latanbıJ, 30 ( Husuıi) - Halayda ••· 
Romanya 
Y b 

. · çim faaliyeti hı:r.landL Müstemlekeciler 
eni lT rejime oeçimde Türk ekaeriyetinin kazanmama-

' 

11 için l>kla sığmaz hilelere ~vwmak-
haz ı r anıyor••• tadırlar. Bedevilerin, qiretlerin yeı·li 

--<>- [halk clil'e nüfusa kaydedilmelerine ele· 

Romanyada sağ cenahın hükü- vam olunuyor. 
meti ele almasını bir süpriz sayma-! Diğer taraftan memleketimizin muh
- a mahal yoktur. Bu dost memleke· telif yerlerinde resmi, hususi dairelerin
~İn sağa doğru akışı çoktan beri his-

1 ~~ çalışan Hatay~.ılar intih~b&ta . i;t~ak 
•edilmekte idi. intihabatın cereyan· ı-:ın yurdlarına donmektedırler. Şundıyc 
ekli sivasi partilerin hedeflerine kadar Hataya gidenler birkaç bini geç
!·ar~ak .için en inanılmaz anla5:ma- mi;.tir. Gideceklerin yekünunun dört bini 
)ara başvurmuş olmaları Romrı~ya- geçeceği tahmin edilmektedir. Şehrimiz
nın iç rejimi bakımından kat'! bir deki Hatay erkinlik cemiyeti reisi ile 
imtihan geç;rmekte olduğunu ı;ös- idar~ he~cti auıları ela Hataya hareket 

ıçin yurdlarına 

or ar 
dönüyorlar .. 

•• ks or 

: l 

Nablus onünde 
Çeteler ln~ilizlerle 
şiddetle çarpıştılar 

t 
. d dmışlerdır. 

erıyor u. 
Milli çiftçi partisinin «demir mu- Atina, 29 (M.H) - Elefteron Vima Roma, 30 ( ö .R) - Kudüsten bildi-

hafızlarla> bir ademi tecavüz paktı İ gazetesi ıunlan Yll11yor: Halayda yapılacak olan ıeçimde, Türk- hapaedilen Türklerin aerbest bırakılma· riliyor. Nablus yolunda lngiliz lr.uvvetle-

dan yapılan taarruzlar ıebebiyle devri• 
yelerln faaliyeti takviye edilmiıtir. 

yapmak suretiyle bizzat demokrasi Sancak meaeleai Ankara hükümetini !erin ekalliyette kalması için çalışılmak- ıını istenıiJtir. Bu hadiseler devam eder· riyle Arap çeteleri araoında ıiddetli bir 
cephe•ini zaafa uğrattığını ve yeni iıgal etmekte devam ediyor. Bu İ§i biz. tadır. Anti Kemalist unsurlar da bu bu- !.en, bir Fransız aokeri beyeti Ankaraya çarpışma olmuı ve muharebe yarım aa
vaziyeti tacil ettiğini iddia etmek zat Atatürk idare etmektedir. Etnolojik ıuıta önayak olmU§lardır. eiderek, ukeri bakımdan Sancak ile ali.- at devam etmiş "r. lnııiliz kuvvetleri oto· 
kabildir. Demokrasi prensiplerini ve ekonomik sebepler, Türkiyenin bu İ§· Türkiyenİn Pariı elçİıİ, Franaa bükü- kadar meaeleleri müzakere ve teabit et-! malik ıilihlarla tayyarderİn yardınundan 
hakim kılmak istiyen bir savaşla ka- le ısrar etmesini mucip olmaktadırlar. meli nezdinde teıebbüaatta bulunmuı ve m4ti.. ı iıtifade etmiılerıe de çeteler karanlıktan 
nunuesasiye düşman olan Demir .................................................................................. ,. ............ -..-...-""--..-"'---------------- istifade ederek kaçabilmiılerdir. Akli 

Kudüı, 29 (AA) - Erdenclen gel• 
diklerine ,Uphe olmıyan ıilahlı bede...t 
kıtaabnın muvaaalitı Hehron ve Beerl
ıeba bölgeıindeki çeteleri takviye etınlt
tir. Bunlar mem1eketin içine kadar ıoku ... 
larak bazı evlere atcf açm11lar ve 2İr• 
atçileri para vermcğe mecbur etmişle11ı1. 

dir. muhafızların temayüllerini birleştir- Mı s e A B h ve Kudüste yeni asker! devriyeler faa-
meğe imkan yoktu. Bu anla~ma, 1 a ıyası r!'I ran liyete geçmiıtir. Yafada Araplar tarafın· 
milli çiftçi partisinin saflarından J-1. -- -- . 
hoşnut•uzluk ifade eden protestoları Ged• z M d 
tahrik etmi§ti. Radikal köylü, ve 1 • en eres 
Sosyal demokrat partileri Milli köy-

1 K ı b • kt ı N h b 
lü partisinin hatasından istifadeye ra ır me up a a as paşayı aş 
teşebbüs ettiler. Bu yüzden sollar 

~:~=~~:rı~:~:;;~:~;o~:~eg;~ vekillikten azlettigw ini bildirdi 
nu Bratyanonun mıllı Lıberal, Pro- · 
fesör Yorganın milli demokrat Cu- :•••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••• 

z:a-Goga'nın mi.ili hıristivan p;rtile·I~ Muhammed Mahmut Pş 
rıyle Voeda Voıdvodun Rumen cep- : • 
h . -ı b. ı·... . k d 1 Al 1 • ••• '' ••••••••••••••••••••••••••••••• 
esı sag ar ır ıgını ur u ar. c .. : v . k 

lah, kral ve millet için> dövizile in- 1
: ı enı abineyi teşkile memur etti 

ti~aba~a gir~iler. Ne.tice malumdur.1~ Hadise Vafdcılar arasınd b .. -
F ılhakıka saglar yenı mebusan mec-1: a U 
!isinde ancak 40 mevki temin edebil- : yük heyecan uyandırmıştır. Mı~ 
~lil~r. Fakat 1'.'illi çiftçi parti.si . .d~ 1 ~ rd · • .. J 1 'J 
ıktıdar mevkııne geçmek umıdını : sı a sıyası mucaae e yenıaen 
kaybetti. ı : kızışacaktır. 

B T t k 'k' . d f 1 k 10 . a ares o ı ıncı e a o ara :,,,1111,,,,,., 1 ,,,., •• ,,,,,.,.,., 1 , 1 ,, 111 .,11111 , 1111111 , 1111 ,. 1 , 11 

istifasıı:ı verince. ~r~lın. sola başvur-1 . _Lon.dra, 30. (ö.R) - Kahireden Reuter .ııjan11~a bildi
mıyacagı besbellı ıdı. Zıra kendi şah· ,rilıyor. Ba§vekıl Nahas Paşa saray nazın Alı Mahır paıayı 
ııi prestiji ve hanedanın nüfuzu için' kabul etmİ§tir. Ali Mahir paşa kabine ile kral arasındaki sa· 
solda tehlüke görüyordu. Milli çiftçi liıhiy•t ihtilafının lıolli İçin teşkili tasavvur edilen hakem ko· 
partisi, başta reisi Juliu Maniu oldu-' mitesine ıaray tarafından verilmek istenen şekli ba!)vekile 
ğu halde saraya hoş görünmedikleri bildirmı§tİr. Komiıyon bu ıekilde teeasüs edecek olursa ka
için tekaüde sevkedilmiş olan bir 

1 
rarlannın kabineye muhalif olacağı muhakkak görülmüştür. 

"düzine generala saflarında yer ver- - SONU DöRDONCO SAHtFEDE - büyük elçisi ile 

mişti. Böylece krala meydan oku- --=----"""•••· -.. ............ --==--=--===--=======--====----·..-..-..-=--••••---==-
mak istiyen bir vaziyet takınmıştı. 

Kral Karo!, bu müşahedenin tesiri 
altında olarak büsbütün sağa dön
dü. Milli hıristiyan partisi başkanı 
B. Oktavia Gogayı iktidar mevkiine 
çağırdı. Yeni Başvekil koyu milli
yetçidir. Ve kralın itimadına maz

1938 de neler yapılacak? 
hardır. 

Goga kabinesi otoriter bir rejim 
kuracak \"e herşeyden evvel, Ro
manyada partizanlığı yıkacaktır.Bu 
r.ıaksatla Rumen kanunuesasisinde 
tadilat yapılm.::.sı beklenebilir. Belki 
de bugünkü meclisin feshinden son

T rakyada yeni sene için yüklü bir 
........... ~~.~~ .... P.~.~gramı hazırlanmıştır. 
: EDİRNEDE 

ra bir müeseesan meclisi icin yeni bir p 
İntihap yzpılacaktır. Her halde rof esör Eglinin 
böyle bir karar ittihaz edilinceve ka- imar planına göre 
dar çok zaman geçece!li muh~kkak
tır. Go:!a kabinesi, dahilde mevkii- imar faaliyeti der- . 
ni kuv,·ctlendirmeii;~. muh::lefetin • 
faaliyet tc<!:ilatını dağıtMağrı çalı•a- hal başlıyacaktır. ~ 

k D •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ca tır. ahn şiır.diden bütün valiler Eclırn 30 (Hususi)- Edirne şehri-
değiştirilmiş. muhalif ga~ete!crin bir nin imar projesini üzerine alan profe
~ıs:nı kapatılmı•, mat~uat hürriye-: sö:. Eglini~ bir ~afla önce Edirneye gel
tını talıdıt ec!ec:ok tedhırlcr a!ınmıs- dıgını bıldırıruştim. Mumaileyh Beledi· 
tır. Bu şartlar iç:nde sol cenah pa;. 1 ye dairesinde ayrılan bürosunda işine 
tilcrinin muhalefeti t~siraiz kaim::-! başladı. 
ğa mahkfımdur. j Haber aldığıma göre llkönce 1/5000, 

Romanyanın dış poli•ikasına ge· ondan sonra 1/2000 ve daha sonra da il"'':"''•' 
lince, bu memleket küçük Antant 

1
1/1000 ve 1/500 lük birer harita vere

- SONU iKiNCi SAHIFEQE - 1 cektir. llk ağızda 938 yılında Nafıa ve
$EVKET BiLGiN - SONU DöRDONCO SAHiFEDE - Umumi mllJettlf!I~" yem yapılan bi11Ut 

iki metre yükseldi 
sular ovayı kapladı 

••••••• • Gotland ...... 
• • • 

Vapurunun Pirede 
bir inf ilah netice
sinde yandığı ha
beri teyit olunu-
yor •• 

lki haftadan beri fasıla ile devam eden 
kı§ yağmurları, bir arAlık kara çevlrnılf
ııe de, bulutların tazyikiyle tekrar §ld
detli yağmurlar halinde dil§mekte d• 
vam etmiştir. 

Evvelki gece saat birden sonra bqlı
yan şiddetli yağmur, bir aralık o kadu 
şiddetlenmiştir ki, daj!lardan inen seller
den bir çok yolları sular kapl~tır
y ağmurların şiddetinden Garbi Anado
lunun bir çok yerleriyle münakale k., 
- SONU DöRDVNCV SAH1FFEDE ..... 

~~.,··-~·········.-···~·······-.··-··"····--

Yılbaşı için • • • 
Bu gece en muhteşem 
balolar hazırlandı .•• 

Bu gece saat yir
mi dörtte 1937 yılı 

takviminin son yap
rağını kopararak, 
gece yarısından son 
ra 938 yılına gire
ceğiz. Türk milleti
nin hayatında ham
lelerle ve mesut h!-
diselerle geçen 937 
yılının blAııçosun

clan alınan neticeler 
cidden güzeldir ve 
sevindiricidir. 
Dünyanın her ye

rinde 938 yılına gi
rerken yapılacak ce 
miyet topluluklan 
ve ej!lenceler ara
sında, Izmirde de 
büyük eğlence ha
zırlıklan vardır. 

Bu gece fuar ga
zinosu aalonlarında 

•enenin en muhte,em balosu verilecek-, cak ve hallun neıı li ıı geçirın.-
tlr. Bir revü heyeti ve Şehir gazinosu )erini temin edecektir. 
artist kadrom baloda numaralar y pa· - SONU DöRDONCO SAHiFEDE. -



, ..........................••....................••................................. : 
. ERKEK, KADINI ANLAR MI?~ Romanya 

• 

ERKEK içiN KADIN ŞEHiR .HABERC:ERi" 
Dr.Uz Şatlarda hırsızlık 

Yeni bir rejime 
hazırlanıyor ... • 

---0--

• ••••••••••••••••••n••••••••••••••••••• 
5 : Yeni Anketimiz E Bir Muamma mıdır? 
: : ..•.................................. --------------------------
········································: 

• • • • • . 
• • • 

B. Kemalettin 
Şükrü 

Anlatıyor: 
~ 

"Erkek kadını as-

• • • • • • • • • • • • 

i la anlıyamaz. Ve 
e anladığı zamandır 
i ki bedbaht olur. ,, 

Erkelin kadını an 
lamaaı için hem er 
kek gibi onu gör- . 
mui, hem de bir i 
kadın gibi diifiin· ~ 

• 
• meai, yani bir neoi i 
5 han•a olması la • i . . 
i zımdır. s 
• • :. ..................................... .. 
Kapiyı çaldım. Bir çocuk ıeai: 
- Kim o .• Diye aeılendi. 
- Baban e.de mi yavrum>.. 
Kemalettin Şakrilnün myıf fab.t 

ievimli yUzUrril pençerede gördüm. 
- Balend. .. Kapt)'i aç diye bağır

Cli ... 
Minareye çibr gibi dolamhaçlı 

dar bir merdivenden çıktim. 
lkl göz bir ev... Bir yatak bir de 

okuma ve yuma odası.. Beni oku· 
ma yazma odatina aldı. 

- Cliba fotoirafa merakınız pek 
çok. 

- Neden anlaC:liniz. 
- Bu oda ayni zamanda karan-

Wr. oda vazifesini görür de .. 
- Hakkıniz var. Dıvarlar siyah'.. 

Maaa örtüm ıiyah .. Muhitim ruhum 
gibl karanlık .. Yalniz yazı yazdığım 
Uiıtlar beyaz .. 

- Fakat o beyaz kağıtlarin üze
rin(ieki yazılar da .. 

- Yine ıiyah değil mi L Evet... 
Kara ve karanlık .• Şimdi arttk bun
lardan hotlanıyorum. 

Arkaainda kırmızı çizgili bej pija
masi ile masasinm yanmdaleı san
dalyesine oturdu. Gözleri masasının 
tam karşİsmda, bağrına yavrusunu 
baıtirmı~ bir kadın resmine takıl
miştı. 

- ölen yavrum ve ölen hayatim. 
Dedi. Dıvarlar resimle dolu .. San· 

ki bir fotoğraf atelyeıi gibi.. Bir fark 
var. Resimler hep ayni resim.. D~ 
ğişen yalnız pozlar .. 

- Oğlum, amcana kahve pişir ... 
Bülent, maruf romancımızın do

kuz yaşındaki yavrusu odadan çı
karken Kemalettin Şükrü filezofça 
bir tevekkül ile : 

- Oğlum güzel kahve pişirir ... 
ciedi... Bulaıık yıkamasını bile öğ
rendi ... 

Kakvelerimizi içiyoruz.. Maksa
Clım Kemalettin Şükrünün < Erkek 
kadını anlar mıh suali etrafındaki 
1Yeni Asrın anketine, farkında olma
dan cevabmı almak .. Bunu nasıl an
lıyacağımı, nasıl kurnaz hareket ede
ceğimi düşünüyordum. 

Etajerinden bir kitap çekti... 
- Pisikoloji de la Fam... dedi ... 

Yani kadm ruhiyatı ... Güzel bir eser 
amrna ... Saçma ... 

Aradığım fırsata bana kendi veri
yordu. 

- Neden saçma, dedim .. Fena mi 

- BAŞTARAFI. 1 INCI SAHtFEDE-
~ h • • E • • • ve Balkan Antantının azasıdır. Po· 

t.;le ır ıbaıyesını Hırsızların hepsı· mey- lonya ile ittifakı, Fransa ile kuvvetli 
teftiş etti dostluğu vardır. Bu politikada geoit 
-o-- 1 ölçüde değişiklikler yapılmıyacağmı 

Belooiye re1s1 doktor bay Behçet Uz, dana çıkarılmışt1• zannediyoruz. Romanyanm ittifak-
dün itfaiye merkezine giderek şehir it. .. • lar ve dostluklarında kral daima en 
faiye teşkilatını tefUş etmiş, itfaiye mü- "'""""'"""'"" .. """ac••u••••11• fcrtusından üç çile iplik çıkmıştır. büyük amil olmuştur. Balkan misakı 
dilril bay Ihrahimin verdiği izahatı din- Ça) J Dan Yapılan soruşturma neticesinde SU- ve hat!<~ küçük Antant bir sulh ve 
!emiştir. lcyman cürmünü itiraf ederek dört ay- emniyet unsuru olarak Romanyanın 

Bu sene itfniye teşkilatının genişletil- dan beri kasaları açarak eşyaları aldığı en fazla bağlı kalacağı varlıklar ola· 
mesi ve yeni makinalarla teçhizi mu- Eşyalarda hamilen ve bekçi arkadaşı Bucalı Ahmet Seze- cakhr. Bükreşin ittifaklar ve dost· 

b t!>L kasala ka luklarını feda etmesi için sebep gör· karrerdir. Itfaiye teşkilatının yangın bulunmuş ve müsa re teslim elliğini, iuu:ıare rı • 
f padığını söylemiştir. Bittabi iki suçlu, miyoruz. Romanya, yakın komşusu • 

gibi felaketler karşısında aldığı vazi e- d d"l • t• Yugoslavya gibi büyük Avrupa da· 
· f kind d Ud f ..ı. h ere e l mlŞ lT • çalınan eşyayı aral.:ırında paylaşmak nın ev e, yur m a ansınua ve a- valarının dışında kalar·'- kendı' ret·'-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ _can 

L. ı · d Jd ğ · -'ıeler bu . . akıllılığını (!) göstermişlerdir. Ahmet 
va uarp erın e 0 ı ı yenı vauı. ' Muhtelıf zamnnlarda yabancı limanlar- S . ti d'ld'V• b 1 ve inkişafını devamlı bir sulh içinde 

1 k ı· d h k .. ·ı · · . . ezer ıs cvap e ı ıgı zamarı u eşya a-
ı teş i uta a a ço onem. V.!rı mesıru dan ve gerek sularımızdan Izmır lıma- y k p y d dl da iki r ·~"llağa muhtaçtır. Etrafında yer-

k • ..ı · • ~ rı a o agas ve u a a ann 
icap ettirme tı..-uır. nına gelen ve -:atlarla çıkarılan ıthalııt M ·nın •--: 1 tt d v ·u f siz ve lüzumsuz Qüpheler uyandır• 

.t ı k nl ~ 1 usevı vası....,..y e sa ır ıgını ı ra ıt 
Reis, hmir iuaiyesine veri ece ye d bi k k b l l x. mak istemesini du''aünmek bile man• 

C§Yasın an r ~uu.n ay o l u~u z.a- 1 etmiştir. Suçlulann evlerinde 252 lira ıt 
şekil hakkında bir de proje ~ıazırlamı.J- bıtaya haber verılmlştı. Eşyalara lüıybo- kıymetinde 117 parça muhtelif parça ttksızdır. Bu bakımdan Romanyanın 
tır. Yeni arazozlar getirilecek ve itfaiye ı .. l d S" • k 1 radikal bir siyaset deg" işiklig" i yapa• an muessese er arasın a uıneroım • eşyal.ar bulunarak miisadere edilmiştir. 
mensuplarının hayallan intizama soku- ı rak Berlin - Roma mihverinde yeı Adnan Kamkaş, tuhafiyeci Ali Vehbi Şimdi, bu eşyaların kaçak eşyadan 

yazılmış) 1 lacaktır. ve Burvalı HUseyin Hüsnii müess~s.?le- mahdut olup olmadığı tetkik ettirilmek- alacağını zannedenlerin iddialanna 
- Bilakis mükemmel bir usluple 

1 
Izmir itfaiyesinin maske teşkilata ta- kıymet vermiyoruz. Co-nlrim l•-L-ri vardı. tedir. Iki suçlu tevkif edilmiştir.' Eşyala- e.- \Al.JCll 

yazılmış .• Ben Amerikada iken bir mamdlr. Ancak bu maskelere bazı alet- Zabıtaca ciddi surette takip edilen n bilerek alıp satanlar serbesttirler. Fa- ile Yugoslavya gibi, sıkı bir dostlu-
kitap okumuıtum. Dünyanın dört Ier ilavesiyle, zehirli gazlara karşı mu- k · · 1 ğa taraftar olması bu cepheye gire-

1 ka U 1 1 kt bu hırsızlıkların meydana çı ması ıçm I kal haktarında takibata devam edilmek-
köşe olduğunu iddia ve ishata yelle- veme er erttm aca ır. ceği manasını taşıyamaz. TORK • 

1 
büyük bir faaliyet gösterilmiştir. Hır- tedir. 

niyordu. O kadar mükemmel yazıl- ,tttaiye memurlarının terfihleri ve ha- sazlığın gümrilk gece bekçilerinden Sü-1 Bu işi bütün teferrüatiyle meydana Rumen dostluğuna gelince Roman-
mış idi ki dünyanın yuvarlaklığın· yatlarının intizama girmesi de kestiril- · yada iktidar mevkime hangi b.ükU. . 

1 k :~t leyman SLlar tarafınd:m yapıldığı. jÜp- I çık. aran Iz.rni. r ı:.abttasının gösterdiği fa-
dan ıüpheye bile. düıtüm. Bu kitap miştir. Memurların yeme ~erini tan- 1 kd d met gelirse gelsin bu dostluğun tat• 

ı he .edilmif ve Uzerl arandtğı zaman se- a ıyet ta tre şayan ır. 
ta~~~C~dp~lm~.~dın~~~~ı•~~~~~~==~=====~====~~======~~~~---~m~m~ffi~~~~~ 
:~~~!~!~:~.tahlil eden yüzlere mi- 1 mıştır. --=-- Vilayett~ Berberlerin ŞEVKET Bil.CiN 

Hepsinde de ayrı ayrı ruh ve his lzmı•rde BUtçeler haztrlanıror Dlleklerl terviç edlllyor 
farkları var. Sonra muharrir bun- t b be b ı Vali bay Fazla GUleç, muhtelif daire- Pazar tati ine reğmen azı r ere-
lan bir araya toplamış, kendi fikrini lere ait bütçelerin hazırlaıun.uiyle biz- riİı pazar günleri, makinalarını koltuk-
de karıştırarak bir netice çıkarmış.. Ya.zı kursları iyi zat meşgul ohnakt.adır. Baytar, idare lla~ına almak suretiyle seyyar berberlik 
Ortaya kadın ruhiyatı, kadın pisiko- ve sıhhr.t bütçeleri, viliyet encümenin- ettikleri ve pa1.ar tatill kanununun ru-
lojia.i diye bir şey yumurtlamış, böy- neticeler veri yor de, valinin riyaset ettiği bir celsede tet· huna tesir ~pacak şekilde ticaret yap-
le hır şey yoktur. lzmirde ve Knrşıyakada açılan yazı kik edilerek ilu:ar edilmiştir. Diğer büt- mağa başladıkları görülınli§tü. Berber-

- Demek kadın ruhiyatına inan-ı kurslarmda dokuz dersten beşi veril- çeler üzerinde, geceleri çalışmalara de- ler cemiyeti reisi keyfiyeti şehrimizdeki 
mıyors~nuz.. ... . . miştir. Mektepler milzesindeki kursa 80 vam edilmektedir. alakadar makamlara arzederek tedbir 
. - Bır kadın .ruhu oldugunu .bılı- I ilk okut ö~relıncni, Karşıynkada açılan 
rım. iman ederım. Kadm ruhıyatı kursa 60 öğretmen devam etmektedir. 

--=--
olduğuna kani değilim. Dünyada ne Uk k 11 d t k •v• ·' • Teşcir 
kadar kadın varsa o kadar kadın ru- 0 u ar. a yazı e nı~ın~~ ıoop 
h rd V b l h

. b' . b' eden dereceyı bulmasını temın ıçın sarf Faallyetl hararetle 
u va ır. e un arın ıç ın ır- \ d'l f 1. t 'dd · l'clir El 

b• , be B" J hl C ı en aa ıyc Cl en verun 1 • ya- devam ediyor 
ırıne nzemez. oy e ayn ru ar- 1 . . . k A .t... 

d k d h - r ll'J k b' . · ı :ı:ı an ıçın ıl okullarda, malum oldut;v. Şnhirde t .. ..,rir faaliyetine devam edil-an a m ga ma ecu ece ır pısı- b' 1 k b · · · ~ "Y'" 

k 1 .. k k ~ h h ld üzere ır usu a ul edılmıştir. Ve ıte- ekted'r GUnde 175 isçi t'Al•=rak ..,eh-o oıı çı arma guç ve er a e er- . . . m ı · ,. r- ~ ~ 

k kl . • • d .. 'ld' ç·· k'' k d mel ~azıları Alman yazıları tıpındedır. r'n ağ~"lanması işini en kısa zamanda e erm ışı egı ır. un u a mı . A • ı "ır 

r d 
' 

d _ h' 

1 
El yazılarından hılilhare dekoratif ya- 'kfnble ,..,.l;,.,.,a'ktadıt Bu suretle dört 

en az an ıyan, a ıa ~rusu ıç an- 1 .1 k t 1 b . üf .!i-ıl 1 ~- "Y"'. • 

lamı yan erkeklerdir. zı ara geçı ece. . ve a e erun, m . re~· ı ay kadar çalışıldıktan Sonra şehrin her 

K 1 . Ş"k .. Ad programı ınucıbınce her hangi hır :ıfi§i • x. 1 d 1 k b'lh u ·.dil ema ettın u ru a eta coşmut . . . .. yerı a5 aç an ırı aca , ı assa n.il e-
'b' .. 1.. d B . . d hazırlıyabılecek bır sevıyeye yukselmc· k 1 . 1 d . d .. .. .. .. .. 1 b' 

gı ı soy uyor u. erı sevmıyor um. . t . d·t k . a esın n enız en gorunu§u guı:e ır 

Ç.. k" b" "k b' .. l'kl sı cmın e ı ece lir. 1 kt un u uyu ır comert ı e sor- manzara a aca ır. 

mak istediklerimi sormadan ve far- --<>-
kmda oımadn anlatıyordu. İzmir icin alınan 

t 1938 Fuarı Boş fincanları Bülent alup götü-
rürken: Vapur 938 yılı Izınir enternasyonal fuarı 

- Oğlum .. dedi, benim nargilemi Iunir limanında işletilmek üzere Lon- hazırlıkları devam etmektedir. Mem-
de yap.. drada bir firmadan satın alman vapu- tekelin muhtelif yerlerinden ve ha 

Bana döndü: run kazaya uğr.adığını bilclirmi§tik. Va- riçten ekspozanlnr daha şimdiden fuar-
- Şimdi nhşsın .. decll, yarm za- pur tamir edilerek dün lzmire gelmek da pavyon istican için fuar komitesine 

man gelecek, l:endi işini kendi gör- : üzere Bııyondan hareket etmiştir. Yir- müracaate haşlamt.Şlardır. Bu sene fu-
m~ğe mecbur kalacak. 1 mi gün sonra limanımızda bulunacak- ar sahası biraz daha genişletilecektir ... 

Mübahas:~i~ ucunu k~çı;mamak, ltr. _ 1938 {uan, 937 fuarının yanında cidden 
mevzuu degıştırmemek ısttyordum. ---- kıymeUl bir eser halinde yükselecek ve 

- Demek kadın anlaşılmaz bir Ktiy muallim mektebi Avrupadaki fuarlardan hir çoklarının 
muammadır) Eğitmenler kursu için şimdiye kadar fevkine çıkarılacakt.ır. 

- Belki evet ... Belki hayır.. köy muallim mektebine 45 kişi kabul ------------111:11 
- Neden tereddütlü cevap verdi- edilmiştir. Kadro yüz kişiliktir. Dersle- ~rx/7.E/7.//'/YA 

niz~ Demin daha knt 'i söylüyordu-, re yakında başlanacaktır. U alke V l kös, e Si 
nuz. flı 

Ş. d' ı· · A ld .. 1 m ?azra·urusmaaomm~ ... t) 
.. - .. ım ı .. sun ~mz ~mumı o ugu 1 Fuar Gazinosu Müdüriyetinden: Af!iliklt lJZZitl"..Z.7-:Z'~U'z;;r; 
ıçın boyle soyledım. Kadm belki an- ı - Daktilo kursu açılmıştır. Kaydo-
laşılmaz bir mahlUk değildir. Fakat ' Yılbaşı münasebetiyle verilecek lunanların ve yeniden kaydolunmak is-

k k 1 E k ~ · k d balonun Süpe fruvua masaları sa-onu er e an ıymaz. r egm a ını tiyenlerin 5/1/938 akşamı saat altıda 

anlaması için hem erkek gibi onu yın lzmir halkının lütfen gösterdik- Halkevine müracaatleri. 
görmesi hem de kadm Ribi onu dü- leri çok yakın alakadan ve tevec- 2 _ Lise olgunluklarına hazırlanmak 

alınmasını rica etmiştir. 
Berber esnafının bu dileğiyle alaka

dar olan vali bay Fazlı Güleç, seyyar 
berberliğin men'i için gereken tedbirle
rin alınacağına vadetmiştir. Belediye re
isi de zabıta t~killtı marifetiyle, sıhhi 
mahzurları bulunan seyyar berberliğin 
şiddetle men'ini teşkilatma tamim et
rnişlir. 

Mahalll tedbirlerle bu sakim usulün 
önüne geçileceği ve halkın sıhhatinin 

kontrolde bulundurulacağı muhakkak 
görülmekt~ir. 

'#.777 77~YY.:7$ ,_,.,,,.,V",Q:rdi""..l'iıl'.J 
lzmir ikinci Noterliğinden : 

Sayın İzmir halkmın ve beni her 
zaman hotırlıyan ve lütfen mektup · 
ve kart göndermek suretiyle tebri
knlta bultman do3tlarıının yeni yıl
larını kullular ve ayrı ayrı tebrik 
ve mukaJpl ı;l! bulunm:ığa işleri

mizin ç~!,.tu·. ı mdııi bulunduğun

dan kusurumun affını dilerim. 
famir !kinci Noteri 

E. ERENER 
IEl"it2it!ZJ:SfJairL~~ 

..... rARiş·ş;f"RAsi"·· 
iş Ban kası karşısında 

mUsklrat bayii 
EMiN HEPERDE 

SATJLIR 
TEF. 2898 
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Soyadı soysuzmttf •• 
Dlin sulh ceza mahkemesine mev· 

cutlu olarak bir talus geUrildf. A.duwJ 
Mehmet oğlu Hüseyin olduğunu 83yU~ 
yen bu adama hakim sordu : 

- Soyadın ! 
- Soysuz! 
- Güzel.. Sarhoş olmuşsun? 
- Hayır olınadun . 
Başlurakta dört geçit arasında nArı 

atan bu adam, suçwıu tnklr etmesine 
rağmen dinlenen şahitler, suçlunun aley· 
hinde şehadette bulundular. 

Suçlunun sabıkasının sorulmasına ka· 
rar verildi. 

Bu da başka 
Soyadı Vur ••• muf 

DUn sulh •ceza mahkemesine bir ~ 
çıkarıldı. 

HAkim sordu : 
- Soyadın? 
-Vur .. 
- Yaplığm işe ne kıadar da uygun.. 
Bay AU Vur şofördür. Otomoblllnl 

Gatl bulvarında 12 yaşında bir çocuğa 

çarpltrmış ve yaralama hldise.shıden 
dolayı mahkemeye verilmiştir. 

Nöbetçi haklın, suçluya bir daha sor-
du.: 

- Ne diye çarptın ? 
- Vallahi görmedim. 
- Senin biraz da sabıkan var. 
~ Kusura bakmayın ... 
Suçlunun sabıkalarının aonılınasma 

karar verilerek duruşma başka bir gtı. 
ne bırakıldı. 

--=--
Edirne csza evine 

gtinderllenler 
Edime, 30 (Hususi) - Edim~ 

deki ıslahane için Bursa Cczaevin· 
den dün 20 cezalı birinci kafile ola
rak şehrimize getirilmiştir. 

.. • )A d '-' · b' · k cühLen doLayı kıimilen angaJ·e edil-şunmesı azım ır. .ı anı ır nevı a- istiyen gençler için Felsefe kursu açıl-
fad h .. l 1.. d miştir. Maatteessüf yeniden anga-

BAZAN MiSAL BAZAN MASAL 
an unsa o mruu azım ır. mıştır. Bu kursa devam etmek isteyen-

Çok eski ve platonik bir efsane je teklifi kabul olunamıyacağıru ferin de Dumlupmar okuluna mliraca-
vardır.. Bilmem hahrlar mısınız... sayın müşterilerimize özür diler 1 atleri. 
Kad L k bildiririm. 

ın ve erw.e sırt sırta yapışmıştır 3 - 31/12/937 cuma gilnü Evimiz 
MVDVRlYET 

- SONU DöRDONCU SAHfFEDE _ C7"E;l'Y77'.7~~~ yönkurul toplantısı vardır. 

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

Kanaat nedir? 
insanlığa en büyük vasfını veren bu güzel kelimenin faziletkir .. , 

1938 SENESiNiN HAYIRLI VE UCURLU OLMASINI TEMENN! EDER 1 
minaaam eski zamanın kara beyinli yobazları öyle fena bir mi· 
nada bize telkin etmi,lefdi ki bugünkü refah ve ICl'Vet yolundaki 
bocalayıtımız bile bu yanlıt ve fena telkinin eseridir. (Bu fani 
dünyada tama doğru değildir. Aza kanaat etmek gerektir. Oç 

TAYYARE SiNEMASI 
MUHTEREM MODAVIMLERINE IKt BOYOK Ve MUHTEŞEI\\ FiLiM 1 AKDiM EDiYOR 

HATIRASI B R BALO • 
1 

Atkin menfaat esasına iıtin&l ettiğini, ıüzellik ve zaman geçtikten aonra atkın d,;. söndüğünü, gençliğinde kendisine vefa 
gösteren ft..fıkların yirmi sene sonraki hallerini gösteren ve bize qlun esrarını tasvir ve tahlil 

· eden bu güzel filim en büyük Fransız artistleri 
HARRY BAUR - MARIE BEL - rıERRE BLANCHAR - FERNANDEL - LOUIS JOUVET • RAIMU - FRANÇOI ROSAY 

' PlERRE RICHARD WILM 
Gibi dünyaca maruf sekiz artist tarafından teımil edilmittir. 

AYRICA: 

ÇII~GENE 
Maruf Çiran orkeatruı tefi ROD SANDOR ve tekmil müzika heyeti tarafından mükemmel bir surette temsil edilmit çok 

zengin, çok nefis musiki ve nqe filmi 
iLAVETEN PARAMOUNT JOURN AL 

SEANS SAATLF.RI: Herg:in ÇiNGENE MELODiSi 2.25 - 6.05 - 9.45 •• BALO HAT/RASi 3.45 -1.20 .. Setuular Camar
tai oe Pazar günleri •aat 12.30 da BALO HATIRASI ile bQflar. 

P iP 

buçuk kur\l.!U kazanınca fazlaıınt istemek günabbr.) gibi tefsir· 
lerin zebunuyuz. Halbuki: 

Kanaat bu demek değildir. Fakat doğruıunu söylemek ya 70:: 
bazların İ•İne gelmezdi. Yahut ta kanaatin hakiki minaaını bil· 
mezlerdi! .. 

Kanaat çok kl\zanmamak değil; bilakis çok kazanmak, müm· 
künıe milyonlarca kazanmak demektir. Ancak: üç kurutluk bir 
feyİ kırk kuruta ıatmayıp ihtikara ıapmadan makul bir had da· 
hilinde satmak ve bu ıayede fazla ıürümden azami istifadeler te
min etmektir. Bakanız bir Amerikalı milyarderin itittiğim güzel 
bir hareketini miaal olarak arzedeyim: 

Milyarder, her nasılsa iflas eder. Hemen bir İfporta alıp içine 
çorap, mendil, fU ve bu gibi fCyleri koyarak satmağa batlar. Onun 
ticaret ve kazanmak kabiliyP.tİni bilen bir müessese kendisine 
müeasesesinde ço htmak mukabili ayda bin dolar mUf teklif 
eder • . Müflüa milyarder hunu reddederek (ölünceye kadar ayda 
bin dolara ve kumanda altında çalıtmağa muvafakat ve kanaat 
edemem. Ben evvelce böyle bir İfporta ile satıt yaparak milyar· 
der olmutlum. Yine böyle satışla milyarder olacağım• der •• 

Bu hareket hem çalıtmımın, hem ~ serbest bir surette azdan 
batlı yarak alabildiğine kazanmanın 'le kadar faydalı oldujunu 
iıbat eder. 



, 
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Denizbank işe başlıyor 
Banka~ın kadrosu on bin kişi, serma

de 125 milyon lira olacaktır • 
yesı 

Denizbanka verilen kadrolarda tasarru f yapı lacağı bazı 
şef ve memurların açıkta kalacağı tahmin olunuyor 
İstanbul 30 (Yeni Asır - Telefonla)-ı suretle bankanın .<ermayesi 125 milyon! gelenlerin de to~aütlükleri icra ol~na

Dcnizbank kanununun tatbikine st>nc lira olacaktır. caktır. Dt-nı:t ınA ıdarrsınc lıman ışlc
başından itibaren başlanataktır. De- Dt'nizbank teşekkülü ıçine alınacak lerindcn üç Lın dig r ınliess~s·elcrdcn 
Dizbank kanunuylc liman idareleri, do- daireler kadrolarında esaslı tasarruf ya- de ,yedi bin ki~i geçmekte olup bankanın 
nizyolları umumi müdürlüğü, Izınir 

ve Trabzon H:nan idareleri Denizbank 

wşekkülümln içıne alınmaktadır. 

Bankanın ilk sermayesi elli milyon li
radır. Bundan maada elli milyon liralık 
lsükraz yapacak ve yirmi beş milyon 
liralık ta hisse senedi çıkaracaktır. Bu 

kadro::tu on bin memuru bulacaktır. suretle pıbcağı anlaşılmaktadır . Bu 
Bazı şeflerin de kadro harici kalına

bir kısun meınurların açıkta kalına1arı sı nıuhteıneldir. Denizbank, ihtısasa ve 

zaruri görülınektedir. Denizbanka veri- gençliğe ehemmiyet verecektir. 

lecek müesseselerden açıkta kalacak Fenerler idare!i ile gemi kurtarma 

ücretli me-murlara birer aylık taznünat 1 şirketi de mübayaa olunarak D~niı.han
verilccektir. TC'kaiit edilmeleri l.iizım- ka verilecektir. 

Yeni Romanya kabinesi 
Yahudiler aleyhinde tedbirler al
mağa başladı. Goganın sözleri 

Istanbul
1 

30 (Husust) - B. Goga ta- •••••• •••••••• •• •••••••••• ••••••••••••• di aleyhtarı trnuyüllcri muaheze ile 

Y ' b k 'l 1 işaret edilmektedir. 
enı aşve ı Bazı gazeteler Romanyanın başku-

---• mandan Gamelin ile B. Ddbosa yaptığı 

Italyan milletine 
karşı bir dostluk 

vaitlerin ne olacağını merak ediyorlar. 
f'\· r glzete!'i vaziyetin vahim olduğu

fakat kral Karolun l'ransa.y;:ı kar-I. 

f 

Talebimiz 
Ruznameye 

kondu 
Cenevr<, 30 (AA) -Türk hüküme

tinin talebi üzerine lıkendcrun sancağın
da yapılacak İntihabatın tarzı ve tarihi 

mcse1csi Milletler Cemiyeti konseyinin 
1 i Sonkinun tarihli içtimaının müzakc
rrc1 ruzname~lİne konulmu~tur. 

Davalar 
O obir buldu 

lstanbul, 30 (Yeni Asır - Trlefonla)
Otobüs tahkikatına bugün de devam edil 
miştir. Müfetti~ler bugün on altı oto
büsçüyü isticvap etmişlerdir. B. Ah
met Emin Yalman Recai Nüzhet aley
hino yeni bir dava açmıştır. Bununla 
d&.ı.va!arın adedi on birı bulrnustur. 

Holandanın bir 
teşebbüsü 

La Haye, 30 (0.R) - -Beynelmilel 
Sulh cemiyetinin Hollanda şubesi hü
kümete bir n1ahzar göndererek ltalya 
krahnın ayni zan1anda liabeşistan im
paratoru olarak tasdiki ınaksadiyle Hol
Janda ·hüki.imetinin 0:-.Io anla~n1asını 

ımza elmiş olan Devletler nezdindeki le
••b':ıüsünden dolayı teessüfünü bildir
n1.iştir. 

Birinci meclis (Mebusan meclisi) sos
yalist azasından bazıları Hollanda hari
ciye nazırının 'bu teşchbüsi.i hakkında 

kabineden istiZ1hta bulunmak üzere bir 
t:::krir vC'rmiştir. Italyan fütuhatının 

tasdiki lehindeki bu teşebbüs sosyalist 
partisi tarafından asabiyetle karşılan-

mıştır. Bu istizahın müzakerr~i 

Meclis yarın içtima c::leccktir. 

• 
Can kurtaran 

için rafından kurulan yeni Rumen kabinesi

nin Yahudiler aleyhinde tedbirle al
mağa başladığı Bükreşten bildiriliyor .. 
Bükreşle çıkan demokrat gazeteler de 
kapatılmıştır. B. Goga Italyan milleti
ne hitaben bir beyanname neşretmiş, 

bu beyannamede Italyan - Rumen dosl
hığu taraftan olduğunu, şimdi de bu 
dostluğa dair eski projesini tahakkuk 
~ttireceğini bildirmiştir. 

YENi BAŞVEKiLiN BEYANATI 

Bükreş. 30 (0.R) - Başvekil B. Go
ga yeni hükümelin almağı tasarladığı 

ilk tedbirleri bu akşam yeni yıl dol yı 

•iyle Millete hitaben radyoda söyliyece
ği nutukla tasrih edeceğini bildirmiştir. 
Başvekil demiştir ki : 

beyannamesi 
retti. 

neş-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 
tufıur. 

Başvekil yanlış tefsirlerin ve husus 

maksat taşıyan tahminlerin önüne geç
mek üzere iktidar mevkiine gelişinin ta
mamiyle ana ya ya hürı et dahilinde 

olduğunu ve yeni hükümctin takip ede
ceği faaliyetin de anayasa kadrosu için
de inkişaf edeceğini bildirm~ür. Bay 
Goga siyasi rekabetlerin fevkinde ola-

27 kl,iye ikramiyeler 
ver ild i şı olan dostluğunun çok köklü bulun

duğunu ve bu suretlr har:!kfıtında iti- :.: 
dalli davran:nağa mecbur kalacak olan 
bay Goganın Alman taraftarlığının mü
vazene bu1acaf;ını yazıyor. Bununla be
raber B. Goga Paris - Lonclra nühveri
nin bir dostu değildir, diyor. 

FAlime, 30 (Hususi) - Şehrin Ne
hırler kıyısındaki mahalle ve semtleri 
ile Bosna köyü geçenlerde su istilasına 
maruz kalmıştır. Bu yerlerde oturan 
halkımızın canlarını ve eşyalarını can
~iparane çalışına1arı ile kurtaran Edir
nenıizin Yılmaz kayıkçıların;lan 27 kişi 
Kızılay kurumu taraf,r.1an par" ile tal
tif edilmişlerdir. 

Populaire gazetesi Fa~ist diktatörlüğe 
doğru kafi bir adımdan babsetmekt.dir. 

Humanite bay Delbosa karşı bir al
datma manevrasından bJhsediyor. Ve 
Romanyanın da komünist aleyhtarı pak-
ta girmesinden şüpheleniyor. 

- - =--
Irakta 

c - Şimdilik yalnız şurasını tasrih 
e-tmek isterim : Yeni idare, milli inanın 

tahakkuku hududu dahilinde ve bu ruh
la faaliyete geçecektir. Zira devletin ha-

Bükreş, 30 (A.A) - B. Goga p1atbu- Gerkük 
rak bütün vatandaşların yardımını iste- al mümes~illerine beyanatta bulunarak avını 

polis müdür mu
krnlın yaverini 
öldürdü 

t yatına milliyetçi bir istikamet vermek 

ve bunu her hareketle teyit eylemek 
mllletin hakkıdır. Bu ruhu tahakkuk 
ettirmek suretiyle millet için yeni bir 
kadro kurmuş olacağız. Gerginliğin he

men hayırlı bir şekilde zail olacağına 
emin bulunuyorum. Kabinede milli köy
lü partisi elemanlarının bulunması köy
Jiilerin hayat şartlarının ıslahına ma-

mektc ve Roınanyanın tarihi hudutları Nasyonal hıristiyan fırkasının progra

içinde yaşıyan ekalliyetlerden de mü- mını tahakkuk ettirmek için ittihaz et
zaheret beklediğini ilave eylemektedir. mek tasavvurunda bulunduğu tedbirleri 

Paris, 23 (A.A) - Yeni Romanya ! bilğhare bildireceğini söylemiştir. 
kabinesi Faris matbuatında hararetli bir Başvekil demiştir ki : 
kabul görmemektedir. Yeni bir dış po- Her halde kanunu esasiye riayet et-
litika takipten ve Berlin ve Ron1aya mek istiyoruz. Diğer taraftan yeni ha

doğru daha kuvvetli bir temayülden! riciye nazırı bay Mbıesko harici siya
korkuluyor. Ve B. Goganın bir Alman set sahasındJ tam ve hakiki mlnasiyle 
taraftarı olduğu kaydediliyor. B. Antoneskonun halefi olacağını söy-

Yeni hariciye nazırı 1-iiesconun Yahu- }emiştir. 

Panay hadisesi halledilmiş 

lngiliz - Japon ihti-
lafı sürüncemede 

Londra, 30 (A.A) - Şanghaydan alı-ı miş bir şek.ilde neşredilmesine mani ol
nan haberlerde Japon tayyarelerinin mak istediğini lhsa• etmiş olduğu da 
mareşal Yenchichani Japonya !le mesai' söylenmektedir. 

birliğine teşvik etmek maksadiyle ce-1 Japon makarnalı bu müşkülata halka 
nubi Chansi şehirlerine beyannameler büyük umumi karargahın Lady Birth 
atmakta oldukları bildirilmektedir. hadisesinin ne gibi ahval ve şerait da-

Bazı kimseler Tokyo hükümetinin b~l- hilinde vukua gelmiş olduğunu bildiren 
li başlı ricalden mahrum olan Pekın metnin J apon cevabi notasına tekabül 
hükümetinin mareşale mühiın bir mev- etmekte olduğu hissini vermek maksa-
ki vermek tasavvurunda olduğunu söy- d' 1 d h l b t bl'ğ' tm k . .. ıy e er a u e ı ı neşre e sure-
lemekledırler. Bu munasebetle Japon- ı· 1 k b 1 d b 1 1 

rd 
!arın Pekin hükümeti reisliğini deruhte 
elmege Oupeifouyu iknaa çalışmış ol
duklarını bu zatın da Japon kıt'atının 
derhal şimali Çinden çekilmesini istedi
ğini ve bu şartın Tokyo tarafından red
dedildiğini hatırlatmaktadırlar. • 

Tokyo. 30 (A.A) - Iyı malumat al
nıakta olan mahafillere nazaran Lady 
B>rth hadisesi hakkındaki Japon ceva
bının tevdii İngiliz !;efiri ile hariciye ne
zareti arasında Japon notasının neşrine 
müteallik bazı teknik müşküliita uğra

mıştır. 

İngiliz sefirinin Japonya hükiimeti ta
rafından tngilterenin metallbatını muh
tevi metin neşredilmediği halde Tokyo 
hüküınetı notasının Londranın milsait 
müta15ası alınmaksızın nPşredilmiş ol
ıruı"nı protesto tltiğl rivayet edilmek
tedir. 

l ngiliı ..,firinin Japonyanın Amerika-

• 

ıy e mu a e e e u unmuş a ır. 

Japon nıahafil!eri Panay hAdisesinin 
sür'atle ve memnuniyete şayan bir .su

retle halledilmiş ve İngiliz hadisesinin 
sürüncemede kalmış olduğuna işaret et
mektedirler. 

Tokyo, 30 (A.A) - Maliye nezareti 
bir kanun Jayihası hazırlamıştır. 4 son 

kanun 938 tarihinde mer"iyet mevkline 
girecek olan bu kanun iki milyon yen
den fazla sermayeye malik kumpanya
ları Japon bankasının teşk.llitlanna mil
leallik bir bll'ınço tevziine mecbur tut
maktadır. 

Rusya - Japonya 
Moskova !O (A.A) - DUn hariciye 

halk komiser nıua_vinı Stomonl9ov lle 
Japon bUyllk elçi.si Slglınlt.u 1938 için 
bal ıkçıl ık muvakkat rejlmlıll tesblt eden 
t,ı, nrotoluıl jm:n.lıım1•lşrdır. 

Müstemleke 
Nazırının istif ası 

bekleniyor 
Londra,30 (A.A- - Daily Herald ga

zetesinin bildirdiğine göre Filistin hak
kındaki siyaset bahsında kabinede kuv
vetli fikir muhalefetleri çıkmıştır. 

Sir Samuel Hoare, Lord Vinterlon, 
Lord Zetland ve Lord Halifaks başveki
li Filistinin taksimi pl1ınından vaz ge
çirmeğe çalışmaktadır. Bunların i•leği 

Balfur beyannamesine rağmen Yahudi
leri Filistinde bir Arap devleti çerçeve
si dahilinde ekalliyet halinde bırakmak
tır. 

Bu noktai nazar kısmen müstemleke 
nazırı Orsmby Gore'unda aleyhindedir. 
Müstemleke nazırının istifa etmesine 
dahi ihtimal verilmektedir. 

Yugoslavya 
bütçesi 

harp 

Belgrad, 30 (A.A) - Bahriye ve har
biye nazırı general Maritch mebusan 
meclisi maliye encün1eninde kendi ne
zaretlerinin bütçeleri hakkında izahat 
vermiş ve 1938 - 39 bütçesi için derpiş 
edimiş olan iki milyar 772 milyon di
narın harbiye ve bahriye nezaretlerinln 
1918 senesinden beri en mühim bütçe
sini teşkil etmekle bulunduğunu beyan 
etmiştir. 

General şimdiki bUtçeye nazaran 313 
milyon dinar bir fazlalık mevcut oldu
ğuna işaret etmiştir. 

Hatay konsoloaumuz 
Şam konıolosu B. F othi ile lskende

run konıoloıu B. Fethi Menemoncioilu 
.ı;.,_,. •I• Hlilml•l~rdir 

Bağdat - Aldıgımız malumata na
zaran, Irak kralı yaverlerinden miralay 
Ahmet Mahmut lle Gerkük polis mü
dür muavinı arasında bir artist yüzün
den münazaa rtmişlerdir. 

Neticede Polis müdür muavini mi
ralay Ahn1et Mah:nucla ve artiste ikiş<>r 

kur~un !ık .. rak katletmiştir. -
Bir lohusa kay
nar suda can verdi 

Balıkesir, (Hususi) - Kayapa nahi
yesinde feci bir hadise olmuş, bir lohu
sa kaynar su içinde can verınL~tir. Ha
dise şudur : 

Teslime adında bir kadın, üç gün ev
vel bir oğlan çocuk dünyaya getirmiş, 
fakat bir türlü ıstırabı dinmemiştir. Bu
nun üzerine cahil aile gizliden gizliye 
doktorluk yapan Hüseyin adında bir 
adama başvurmuştur. 

Hüseyin, Teslimeyi muayeneden ge
çirdikten sonra, kurtulacağını, kendi 
usulleriyle tedavi edilince hastalığın 

derhal geçeceğini söyliyor ~e bütün ev 
halkını üınide düşürii.yor. 

Tedavi için derhal faaliyete geçen 
Hüseyin, evde bir kazan kurduruyor. Su 
kaynatılıyor ve lohusa kadına bu kaza
na girmesini söyli}:or. Teslime, kaynı

yan suyun karşısında heyecan geçiriyor, 
fakat ev halkının da ı~rarı üzerine, zor
la kendini kaynar suya atıyor. 

Bu atılışı acı feryatlar tak.ip ediyor, 
mahalleli eve toplanıyor, teliişa düşen 

mütahassıs hekim (!) ve lohusa kadının 
kazana girmesinde ısrar gösterenler za
vallıyı sudan çıkarmak istiyorlar. 
Kazanın içinde bayılan kadın güçlük

le sudan çıkarılıyor ve zavallının etle
rinden bir kısmının kazanda kaldığı 

ve kendisinin de öldüğü görülüyor. 
HU.eyin yakalanmış, hakkında taki

bata başlanmıştır. 
_,,u /////.//////T?-'77// Zr~ 

HtLAL ECZANESt 
Eczacı Kemal Aktaş ve Hil31 ec

zanesi 1938 senesinin bUtun yurd
daşlariyle müşterilerine hayırlı. 

sıhhatli, neşeli bir yıl olmasını di
ler, sayın mtişterilerine ve aziz: 
dosUarına .saygıla r suoor . 

H1LAL ECZANESi 

' 

SON :ı-:İA .BER. 
. . . .. .-- .. ~ 
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Paris borsasında 
Tahvillerimiz yükseldi 

lstanbu1. 30 (~1u"usi) - Hi..ıküm("tin e!'lki <lahıli i"tıkraz hvillerin: F.r· 
rani tahviileri ile değiştirmekc: karar vcımesi ve bu· un t:; 11 '138 tahvilleri adlı 
yeni bir tahvil kanununu Kamulaya vermcğe hazırlanma~ı haberi Paris boı· 
sasında duyulunca 20 lira kıymetindr olan bu tahvillerle değiştirilecek olan 
Türk borcu tahvilleri kırk frank bi.,.deı:. yükselmi~tir. hıtanbul bor~asında da 
Türk borcu tahvil1eri yeniden otuz kuruş tereffü etmiştir 

Yeni Rumen kabinesi 
Diktatörlük • 

mı güdecek? siyaseti 
Paris, 30 ( ö.R) - Bükrc~len Lildirildiğinc göre yeni Goga kabinesinin 

takip edeceği siyasetin diktatörlük mahiyetinde olacağı anla~ılmaktadır. Mat• 
buat bir devlet müesscse8İ te]i.kki edilrrek o suretle muamele görecektir. İn · 

tihabat esnasında B. Goganın partisine karşı oıiddetli neşriyat yapmı~ olan 
• Adeverul t, cLupal ve cDniemita~ gazeteleri tatil edilmişlerdir. 

Mısırda yeni kabine 
Mavi gömlekliler teşkilatı dağıtılıyor 

Kahire. 30 (O.R) - Yenı ba,v<kil Mohammed Mahmut paıa nazırların 
listesini bu akşam kral F aruka vermi~tir. Yeni hükümet bütün yarı a!l:kcri meı· 
hiyette teşkili.ti sililhsızlandırmclğa ve dağıtmağa karar vermiştir. Bunlar bil
hassa \' efd partisinin cMavi 1:Ömleklıler> te~kililtıdır. Alazhar medresesi ta· 
!ebelerinden bazıları Nahas pdş,a kabinc!iİnin feshinden dolayı memnuniyet 
bildiren nümayişler yapmışlar ve l\'ahas pafanın şah!llİ hasmı olan ve ilk teş-

kil ettiği kabineye diktatörlük mah:ycli vcrmi:ı olan l\.1ohammed ~1ahmut 

pa,ayı alkışlamışlardır . 

Pariste grev bitti. Endüstri amelesi 
tekrar işe başladı 

PaD~t ,30 (ö.R) - Umur.-:i hiz.nC""tlcrin i.,leınc!'İ tekrar normal bir şC"kil 

\ nln1~tır. C~vci endüstri amcL::sinin tekrar işe ha!!l1amasına gelince patronlar 
grevin sebt-psiz olarak yapıldı~t iddia~iylc bunlara karşı ceza tt"dbirlt"rİ almak. 
hakkını muhafaza ediyorlar. Yani i~lerinc gelen ameleyi tekrar vazıfcyc ka· 
bul edecek, diğerlerini etmiycceklerdir. !\'anterrc havagazı fabrikası sabah grev· 
cil.erin. İ§gali altında kaldığıodan askeri kuvvet ,.a ıtasiyle icabında ee-brrn 
rııhliye edilmek Üzt're mahallint: askeri kuvvet ~öndcrilmiştır. 

Rouen vapur mü rettebatı grevi de\'am etmektedir, ~1ücehhizl~r tayfalar 
derhal işe başlamadıkları takdirde vapurları bağlamak tehdidinde bulunıı

yorlar. Limanda faaliyet mahdut şeki~dc devam etmiş, fakat ecnebi men1lc

ktlere gidecek vapurlar hareket edememiştir. Ticaret vapurları kaptanları va• 
ıiyeti arnıatörlcrlc tetkik etn1ektedirlcr. 

Bele ikada Y zlbaşından sonra ye
kabL ne buhranı mı olacak? 

' 
niden 

Roma, 30 (ö.R) - Briikseldon bildirildiğine göre m<busan m<clisi yılb;,
~ından sonra yenidf"n mesaisine başlayınca yeni bir kabine buhranının çık· 

nıası beklenmektedir. Bunun ıtbf'"Li nıaarıf büt<t:-ı!:ı hakkında maliye naz111 
gosyalist B. de r...tan ile maarif nazırı ar&fi.ında ç1kan ihtil.iftır. 

Amerika infzrad politikasın
dan ayrılırsa dünya sulhu 

yoluna gırer 
Londra, 30 (O.R) - Vaşingtondan bildıriliyor: Amerikanın tanınm•1 

9ahsiyetlerinden Rcynold dünya beynelmilel hidi~cleri karşısında Birleşik 

Amerikanın bitaraf bir vaziyette kalma~ı doğru olmadığını, Amerika infirad 
politikasını terlcederek ıulhu arayan milletlerle birleşirse dünyanın yolun.l 
gireceğini ve taarruz zihniyetinin kuvvetle mahklım edilebilme i kabil olaca· 
iını eÖ)·lcmiştir. 

iki yolcu tayyaresi yanarak düştü 
Paris, 30 (O.R) - Küba • Sendominik hava sefulerini yapmağa başlı

yan iki yolcu tayyaresi yanarak düşmüşlerdir. Yolculardan yedi kişı ölmü"? .. 
tür. Hadisenin, hava seferlerini akim bırakmak isteyen bir suika~t eseri oln1a
ıından endi~e ediliyor. 

Japonlar Mareşal Hu Pei Fu'nun 
şartlarını kabul etmediler 

Londra, 30 (0.R) - Şan~hayd<•n bildirildi~ine göre Japon tayyarelui 
cenubi Çinde athkları hf'yanr>~melerde Mare~aI Hu-Pei-F uyu Pekindt- kur .. 
dukları kukla hükümetin başına geçmeğe davet etmişlerdir. l-Iu-Pei-F u Japon 
k ıfalarının §İmali Çindcn derhal çekilmeleri şartiyle bir anla,mağa razı ol
duğunu söylem iştir. Japonlar bunu reddetmişlerdir. 

Japonya sernıayelere vaz'ı yP.t 111i edecek? 
T okyo, 30 (ö.R) - Maliye nt-z&reti bir kanun ıa}·ıha~ı hazırlamıştır. Bu 

kanuna göre iki milyon yenden fazla sermayc~i olanlar sermayelerini ve bun ... 
ları ne §ek.ild e kullandıkl arır.ı Japon bankasına hildirmt'İ-{e tabi tutulmakta~ 
dırl ar. 

-' 
·q;rq/ZNlp'Z<rfiCAıkL/..LJ..Lar/J L/ L/..//./,///J./.// .// / /7 /// .-- ,/ / / / /_).S 

Şehir Gazinosunda 
-(MATINE)-

1s3s ıeneıi 1 inci Cumartesi günü bütün artisti rin itlirakiy
le yeni yılı kutlama münasebetiyle akfam saat 21 de ıuvare .. 

a:z:zı::L>jV......-JiEl&lt~7~:.;::,~1rzıczıı:zz.ıımııciıı::ı:;12;i,ı .. s;ı1B1111!1a::l';;tl:ZZIKZr.I_. .... 
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1938 de neler 
yapılacak ? 

Gediz - Menderes 
2 metre yükseldi 
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ı.eş ı e r ay- -BAŞTARAFI B1R1NC1 SAHlFEDE- -BAŞTARAFI B1R1NC1 SAH1FEDE

- Baftarafı 2 nci sahifede -
ve birbirlerinden haberleri yoktur ..• 
iki taraf ta ayni ruh ihtiyacı iç.indo 
birbjrlerini ararlar. Fakat her gittik
leri yere yapışık olarak beraber git
tikleri halde .birbirlerini bilmezler ••• 
Onlarin birbirlerini bulmaları birbir
lerinden ayrılmalarına ve sonra da 
tesadüfe bağlıdır. işte kadın ve erkek 
ruhları bu birbirlerine yapışık insan• 
ların vaziyeti gibi hem ynkın hem do 
uzaktır. 

g ·· ze leş ireceklerdir 
kaleti Posta Telgraf başmüdürlUk daire
si, Gümrük ve İnhisarlar vekBleti baş
mi.idürlüğü ve Depo dairelerini, 1ş ve 
Ziraat bankaları da kendi şubelerini 

yaptıracaklardır. Bu daireler emirlerini, 
plan ve haritalarını ayırmışlardır. 

l 

ne getirilmelidır. Pı.redc eabih havuz yapılırken, Şira sa'bih 
t ~.,. zundnn rfa '\ a?gc-çilmemelidir.> 

• PlREDE Y J\PlLANLAR 

Etno:ı bu me~ele he:kkındn yazdığı ba~mııkalede ıöyle di
yor: cPire lımanında yeni silolar yapıldı. Yeni vinçler ku· 
ruldu. Yeni t~isat yapıldı. Lfıkin ihtiyaç günden güne art
maktadır. Finans r.ıüstcşarlığı, bunu görerek, limanın tev• 
siine karar vermiştir. Emlak bankasından 1 80 milyon drah· 
mi ödünç alın<lrak bu i~ aarfedilecektir. Yeni projeye göre, 
bir liman dıutesi, birçok antrepolar, kontrol daireleri sahih 
bir hnvuz yu;>ılacıı.k: vinçlerin .sayısı artbnlncak, yollar ge· 
nişlctilccek, v,.Jhasıl limana l}cr ne lazımsa yapılacaktır. Pi· 
re limanı Akd:nizin üç büyük limanı arasına girecektir. Hü
kümet milli :k_tr.ıadiyı.tıınız.ın en mühim bir ihtiyacını bu 
!!uretle t m:ımlaml\ktadır.> 

LEVANTF .• NUKLE MOCADELE 

Istanbul - Londra Beton asfalt yolu, 
Lüleburgaz ile Edirne ve Hudut arasın
da başlamak üzeredir. Ekipler ve istik
şaf postaları hazırlıklarını ynpmı!jlar ve 
iş prngramını Nafıa vekaletine bildir
mişlerdir. 

lşte Beton asfalt yolu Profesör Egli
ye güre koca Sinanın şaheseri Selimiyc
yi mihver tutarak Istanbul yolunun açı
ğından \·e Ayşe kadın, Çan:ı.klı cami, 
Çelebi Mehmet camisine doğru yol ala
caktır. Oraları daha boş, yapıları daha 
kolay ve meyli de en çok l/4 olduğu için 
daha .az masrafla yapılacak ve bu yük
seklikten Meriç ve Tunca vadileri bü
tün ovasiyle birlikte Anfi farzında gö
rülecektir. 

r\~ina, .. 30 (M.H) - Yu~nistnnda ~evant~~ler nleyhin· I Tunca köprüsü başını yine Selimiye
de Lır mucadele vardır. (Proıa) guzetcsı bu munasebetle ~u ye bağlıyncak geniş bir yol açılacak es-

satırlan yazıyor: l ki ve harap Rum mektebini silmek su
P.irisi Filip:n adı.lonnda koca bir üniversite kurarak Yu· ' retiyle Kese yoldan ve s:ıat kulesinin 

nan şerefini yüksel:•n, diğeri büyük bir vapurda kaptanlık 1 dibinden doğruca Gazi Mihal köprüsii
cdcn, iki Yunanlı Sintnğma meydanındaki barlardan birine : ne çıkacaktır. 938 yılı Edirne için pek 
gırerek, e-;lenmek İ!'temişler. Bu sırada varyete ba;ılamı~h. aydın ve mübarek bir yıl olacnk, yeni 
Atina hayatı!la alı.smamı~ olan bu insanlar, numaraların B d ] v b 1 k 

• 
4 

• • • •• .. •• 1 programın ayın ır ıgı aş ıyaca tır. 
Yıman başvckılı B. Mcta1csas .. .. .. . . . f :.:ansız.c·~ ol ırak ılun edılı~ıne hayr~t ederek, b:ır mudurlu- 1 ;iehirde biiytik bir sUı<lyumun tiç aytlan 

Atina, 30 (M.l-1) _ Yunanistanda da gonuHu ışı;:ı te~kı· gun~ oı!rnyett~ bulunmuşlardır. Lakın aldıkları cevap dah" beri tesviyesi yapılm:ıktadır. Bu işi Er-
1&.tı yapılml~t;r. ilk 300 kişilik tabur, pazar günü tahlif edi-: zi~.ade ~ay~etlcrini mucip olmuıtur. Çünkü bar direktörü 

1 
kek ve Kız muallim mekteplerinin ge

leu.ktir. Yakınd Atina civarında başka. tab~rlar .da k~ru- ,muııtdm b_ır bllkış fırlntt~kta~ sonra: . . . 1 nişleme suretinde zirai tatbikat bahçcle-
lacaklardır . Bu taburlar •ehir ve tehir cıvnrındakı sayfıye- ı - Burası alafranga bır eglence ınıı.hallıdır. Yunanca dm· ı 1 . tak' d kt' v·ıA t' h · ~ . . . . crı ıp e ece ır. ı aye ın meş ur 
Jeri güzellcştireceklerdir Cazetder Metakııas kabinesinin bu lemek ve Yu"anca konuşmak ıstıyorsanız. lstnnbula gıdı..1

1
. l z· , l h . . ı· . li • . , . . o an ıraa~ la çesı yarım mıs ı genış -

· t bb'. · ü Jk l 1-t d nız. ( 1) ccv·ıoını vennıştır yenı e~e usun P- rş ama.,;: n ır. 1 • · yecek yeni açılan Ziraat kursu mektebi 
PlRE l,.iMANl I Böyle vak·alara sık, ııık tesadüf olunmaktadır. Bilhassa' . f'd l kl t k d .. ~ yenı ı an ı arını aç ıraca , meycu u 

curbette yaşayan Yunanlıların, bu mulevveıı Frenk taslaklı· I lSO d :. d'. · k 1 'k' · en aşagı uşmıyece o an ı ıncı 

Bu tarihli cazetclerin meşgul olduğu başlıca mevzu, Pire ğına kızmnlan, şayo\nı kayıttır. Hükümet, bu bar sahiplerine d . E~'t k .. K v t . .. .. . . evır gı men ur.,u gene araagaç a 
limanıdır. 175 milyoıı drahmi sarfiyle limanm eksikleri ta· Yunanıstand..ı bulunduklarını ogretınelıdır. ( Burnsı Avrupa- l k z·· . l . . 'ftl"kl i 

p.çı aca , .,ıraı ceza ev erının çı ı er 
mamlanacaktır Eııtiıı. gazete i bu hususta yazdığı lakonik bir kiiri) bir muhittir. Yunanca dinlemek istiyorsanız, lstanbula Adliye vekaletince hu yıl satın alına-
fıkrada diyor ki: , 1 gidiniz diyen har müdürüne, daha şidde_tli muamele lazım- cık, 200 mevcutlu cezalı çocuklar ıslah 

cPire limanı yalr.ız Pire ve Atina için liızım değildir. Bu 1 dı. Başka m'"mlek··tt,. olsa. bu adamın dükkanı başına ge· Evi narniylc bu kış toplanacak ve vila
limanın Patraı Volos ve Şira gibi Yunan limanlnrını İptal I çirilirdi. Artık hu Lcvımtenliğe nihıı.yet vermenin sırası gel- yetin umumi meclisi Istanbul şosesinin, 
etmesi de olmaz. Pire limanı Akdenizin transit merkezi hali-, ıni~tir. Beton Asfalt yolun yanında olmak tize· 

Mısı d n 
. - BaştaTalı birinci sahifede - lz.ifesini vapın mıı.sı> sebebiyle azledildiğini bildirmiştir. Y~· 

Halbuki Nahaa p:ıp hakemlik usulünü kabul etpıckle bcra· ni bbu.cyl tc;k.ile l\lohammcd Mnhmud paşa memur edil· 
ber ihtilafı halledecek hakemferin §U suretle tayinirtr istemiş- tnfŞıir. Bu kubinc i 5 &.zntlan mürek1'ep olacak ve bunlat 
ti: 1 - Mebusan ve ay;n mecfısteri tarafından. 2. Bu medi!ı-,•ı.rastııdn cı>tı~ık ~e~dist!er de bulunacaktır. Yeni . başvekil 
lerin riyaset divonlıın tnrafından, 3 - Doğrudan doğruya sa-, :\lohanımeu Mahmut ptışa nizam Ve asayişin muhafaza edil· 
ray ve kabine tarafından gösterilecek birer hakem. Hükü- nıesi v;ın i· aP. <•cl.-n tedbirlerin alınm sını ııalilhiyclÜ hükü· 
met mahafilindcn bildirildiğine göre Ali Mahir paşa k.ııbiııc-. met daii-elcrinı· cn«etmiştir. 

nin bu mukabil trkliflerinin saray tarafından reddedildiği Yf.Nl KABiNENiN TE.ŞKtU 
intibamı bırakmı~tıı. 

NAHAS PAŞANIN AZLi Kahire, 30 (Ö.Hl- Nahas paşa kabinesinin azli hakkında 
kral tarafından neşıcdilen emirnamede azil sebebi olarak 

re At koşuları için p!.lnlı ve gilzel bir 
alan hazırlayacak, Ta:, yare kurumunun 
1'ürkkuşu .alanları <la orada yer alacak 
tır. 

Edirnenin çok muhtaç olduğu sekiz 
dersh:meli, ileri Tekniğe uygun ilk okul 
bin~sı yinc.938 de ba_şlıyacaktır. Bir yan
dan beton Asfalt iler1erken bir yadan 
da bunun ayrılmaz bir e.ı o1arak Turis· 
tik bir otel hazırlığı başhmıŞ bulunu
yor. 

Mimar Sinanın Tuncadan Tıbrize :\caj 
dar bütün bir ulu yol üzerinde sırala-.. 
nan tarihsel eserleri Türk kültür bün,-
yesinde zinct VC'rirken tek bir eksikliği 
sayılan ve beton asfalt yol üzerine dil
şm Havsadaki :Mimar Sinanın, Sokullu Roma, 30 ( ö.R) - Kahireden bildiriliyor: Kral tnrafın· kendisi ile kabine nrıu•ındaki ihtilafta milletin kabineye ta

dan bugün ba§vekil Nahas pa~amn azli suretiyle kabine ve 
1 
raf tar olmadığını, knbinenin ne umumi hürriyetlere riayet Vezir adına yanyaruı yapılmış Cami ve 

h ı_ d k h ı f ,_ ,_ ki 1 B 1 • d'W' · d · b h ld ~ ı Hamamın ve hemen hemen 15 bin lira Üıı;;ÜıneL ara9ın a i i ti a en ı.:esıı.in ~e ·ini a mı§tır. u ne· göster ıgını, ne c- rre~rutıretpervcr ir ru u o ugunu i ui 
ticeye kadar geçirilen muhtelif safhalar şunlardır: Kral tam.I sürmekte vı: ynkın bir istikbalde yeni intihabat yapılmasına bir masraf ile kurtarılması yine 1938 
fından bütün partiler miimessillcrinin ~tirakiyle Nahas paşa- doğru efkarı ha:.mlamnğa çalııımaktadır. yılına şeref verecek iş ve anıtbrdandır. 
nın iştiraki altında y~ni bir kabine t~kili iÇin yapılan teklifi ı' VEFDLER ARASINDA HEYE.CAN 1 F..dirne, 30 (Hususi) - Trakyanın Ba-
bine filen reddetmi~tir. Kabine sarayın ııalahi:retleri hak· yındırlık .işleri çok ilerliyor. Edirnedc 
kın<laki anaya!& hükümlerinin tefsiri işinin Milli Meclis ha-1 Kahire. 5•) ( ö.R) - Kral Faruk. Mohammed Mahmut umumi miifetlişlik konağı, Kıyık plato
linde toplanacak iıyan ve mebusan meclislerine bırakılmasını pasayı yeni kabineyi tcşkile memur ctmi~tir. Mohammed su Üzerinde ve tarihi bir yerde yapıldı. 

1 

silmiştir. 

lunirin bazı kazalariyle telefon mu
haberatı münkatidir. İstanbul • Ankarn 
Izmir telefonu bir aralık arıza geçirmiş
se de tekrar tamir edilmiş ve muhabe
rat intizamına girmiştir. Telefon hatla
rında da bazı arızalar olmuştur. 

Evvelki gece ve diln yağan yağmur
la"rdan şehrin bir çok yerleri sular al
tında kalmı~ır. Fnkat Cümhuriyet mey
danında meydana getirilen ana lağım, 
yukarıdan inen sulan kolaylıkla istiap 
ederek bu kısımda bazı yıkıntıların önU
nil almıştır. Belediye, bu iyi netice üze
rine yukarı mahallelerin lağım teşkila
tını genişletmeğe karar vermiştir. Yu
karı mahallelerde l.Ağım teşkil~h intiza· 
ınına girdikten sonra IT.mirde seylıip teh
likesi kalmıyacaktır. 

Dün gelen trenler tehirli idi. Mendres 
nehri, son yağmurlardan iki metre kuk 
santim yükselmiştir. Fakat Mendrese 
mücavir kanalların esaslı bir şekilde, 

k~ mevsiminden evvel ikmal edilmiş 

olmasından şimdilik yakın köyler için 
tehlike mevzuubahloıı değildir. BunuM 
beraber alakadar makamlar vatlyeti bü
yük bir dikkatle takip etmektedirler. 

Gediz nehri de dün öğleden sonra ka
barmış, sular ikJ metreden fazla yüksel
miştir. Gedizln bazı kısımlarında sular 
ovayı istilaya başlamıştır. Yağmurun 

devamı, köylüyU korku içinde bırakmış
tır. 

GOTLAND YANDI 

- Yeni Asırda açılan bir ankettcı 
buna dair yazılar çıkıyor. 

Tabii okuyor sun uz. Her iki taraf· 
ta fikirlerini söylüyor. 

- Evet.. Herkes ben anlıyorum .. 
O anlamıyor .. diyor. Herkes sol ku
lağını sağ elile gösteriyor. Kadınlar 
mazurdur. Anlaşılmaz mahluklat 
oldukları içindir ki anlaşılmadıkla· 
rından şikayet ederler. Zaten onlar 
neden şikayet etmp:ler ki... Fakat 
erkeklere gelince.... Onların kadın
ların anlaşılmazlığından, muamma· 
lığından şikayete hiç te hakları yok. 
Bilakis memnun olmalan l~ımge
lir ... 

- Niçin~ 

- Kadın, anlaşılmadığı zaman· 
dır ki erkeği işgl eder. Erkek kadınİ 
anlamağa çalıştığı müddetçe sever. 
Bir kerre anladı m1 ... Bir kere (Ya .• 
Demek kadın bu imiş .. ) dedi mi her 
şey hapı yuttu demektir. Çünkü er
keğin bu neticeye varması kadına 
bağladığı ümitlerinin,r hazan da . iti:ı 

Dünkü sayımızda haber verdiğimit madlannın suya düşrt1esi. demektir. 
Golliınd vapuru hadisesi hakkında şeh- (Erkeği anlıyan kadın böyle mi ya• 
rimizdekf alakadar mUesseseye malu- par) diye bir sual varid olabilir. Ta· 
mat gelmiştir. Gotland vapuru lzınirden bii yapmaz ve kendisini anlıyan- ka· 
hareket ettikten sonra Yunnn limanlfi- dınakarşı erkek bütün mevcudiye-1 
rına uğrıyarak muhtelif ihraç maddele- tini bağlar. Fakat tarih ne böyle akıl .. 
ri almağa başlamıştır. it IJir kadın ne de böyle bahtiyar bir 

8500 tonluk olan bu Isveç vapuru bir erkek kayd etmemiştir. 
Yunan limanına, arıza geçirmeden va- Tarih sahifeleri aldatan kadın vt{ 
sıl olmuş ve burada tUtün yUklemeğe aldanan erkek misalleri ile doludur. 
başlamıştır. Meselede aldatmak ve aldanmaktan 

Gece \'akti birden bire maki na •daire- ziyade kadının ruhunun anla,ılma .. 
sinde bir infilak olmuş ve tülün denkle- ması vardır. Kadın, bir sene .. be§ 
ri nteşler içinde kalmıştır. Kaptan ve sene .. on sene.. yirmi sene olduğ\J 
;ersonel derhal' gemiyi terketmi~lerdir. gibi görünür. Fakat günün birinde 
itfaiye yetişmişse de, vapurun açıkta ruhunun • muammalığını göstermek' 
durmasından mliessir surette faaliyet hevesine kapılır... ı I .. • ' 
göstcreıneınlşllr. Tütünler vapurun bil- - Bir de bunun aksini düşüne. 
y'Uk bir kısmt"Yandl"kt~n onra ~ndürUl- lim .. Erkeğe bağlanan ve inanan ka
mi.işlür. Yanan vapur, bir başkıa np~ dınların hayatta karşılaştıkları ıt.ti~ 
ra bağlanarak Pire limanına getirilmiş- raplara ne dersiniz. Bunlar erkek' 
tir. Zarar 400 bin Türk lirasıdır. aleyhinde bir nokta teşkil etme:z: mi), 

.. .. - Htı'yır .. Erkek, kadından önce 
• ve akıbetini bilerek peşin h·areketa 1

, Yılbası ıcın... g~çmiştir, derim. Böyle erk~kler bef .. 
' ' • ki kadın ruhunu bir derece anlamlf'" 

-BAŞTARAFI BtRlNCl SAHlFEDE- lnrdır. Fakat dediğim gibi .• Bir de· 
Itmir palac; salonlarında bir balo v~ s· ık rece.. ır parçac .. 

rilecektir. Ankara palas müdüriyeti de 
Kemalettin Şükrü sustu. Bülend .. 

blr balo hazırlamış ve şehrin tanınmış 
in getirdiği nargileden bir nefes çek• 

simalarını, bu güzel geceyi bir arada 

geçirmek üzere davet etmiştir. ti. - Asıl erkek saadeti nerede dir, 
Tzmir muallimleri yılbaşı gecC-'lni, bir 

biliyor musunuz, dedi. 
aile samimiyeti içinde, Halkevi salonla-

Kadıni anlamamakta ve anlamarında geçireceklerdir. Muallimlerin iyi 
bir şekilde eğlenmelerini temin için kap mağa çalışmakta. Kadın anlatıldı ıni 
eden hazırlıklar yapılmıştır. zaten saadet kalmaz. Kadını anlıyan 

istemi ti. Kral bu teklifi kabul etmemiştir. Kral mütekabi- Mahmu pıı.~a e•ki başvekillerdendir. Kral Faruk, Nahas pa• Ve kaloriferi dahi konularak tecrübesi 
ı Bir de son senelerde, modern bir dü-

len bir hal.em komisyonu yapılmasını istemi~se de konıiııyo· 'fllya u;önderdiğ· bir mektupta kendisini ve kabinesini azlct· ı müsbet dereceyi buldu. Şimdi de Istan· .. . .. iI d . k t tb•k d.l 1 
bir erkeğin saadeti kaldırım taşının 
saadetinden farksızdır. 

V fd · · 1 h' d. b. ek'I ~ bb .•.. b'ld' . . K 1 ,_ b N h k b şunuş a csı o ara a ı e ı en yen na e partısı e ın e ır ş ı vermeg.e leşe üs etmiş- tıgını ı ırını~tır. ra ın meıı:tu u a as pap a inesini bul Parklar mUUıhassısı B. Mevludun , 1 k tl 1 ,, 1.. .. b b lki 
· K b. b k · d h b. f b' -'-" .1 . 1 .dd 1 kl ., d .. 1 1 . 'h . k d. B ._ . • ~ ı ı u u ama usu unun u sene, e lir. a ıne u omısyona a a ıtara ır şcını ven m~ı hu· ş; et e ta - >ın e rn cum e erı ı tıva etme te ır. 11 meıı.tup hır planiyle 8 - 10 dekarlık geniş ve kıtı.- d 'Ik d f 1 • k .. l t hU l . 

d · · c·· ·1 ı k 1 f d ı \f fd . . hf'fl . d b" .. k t d ' e ı e a oıara guze eza r erme susun a ısrar etmıcıtır. osterı en namzet er rn tara ın an e partısı ma ı erın e uyu ıeyccan uyan ırmıı,ıtır. demeli bahçeler, parklar, yeşil sedler, I t H-.J· liln" h Ik 
L bul d 1 d'-· d .. k 1 · k .. M d 'd • .. d 1 . d . rast anmış ır. ı.."ıye usu un a ı ... a e ı me ıgın en muza ere er ın ıtaa ugramış ve bu 1 ! ısır ıı. yen: en ovası ınuca e clerın kızışma evresine gır• bağlık, meyvalık, gibi k1sımlan ayırı- . . . 
vaziyet karşısında kral bir irade neşrederek kabinenin cVll· diğ: ı.nlaııılıyor. yor ne kadar genış hır şektlde samlağa baş· 

• · ladığını anlamak için dün çarşılarda do-................... 
~~zız:a:z;zz:;a:z-zzzzz:z:z:zı:z].~~rı'Y.7'.ZT-L7'7YYJJr77Y'L7..2Z/;/JZ-"/Z7.ZZ7"L7..ZY.YJT../.77./.77.FT$/Jr'LZZT-.Gr7.7:.1'.7.2Z 7./.rf/.Z'7.77/.277-X7"~~~ laşmak ktıfi idi. Oyuncak, parfüme.ti ve 

• • BlR MANl tuhafiye e~'ı3sı satan mağazalarda, çiBIR ATA SöZO: 

Hasta ol benim için 
öleyim senin için 

BiR MANi: 

B;ıhçelerde kereviz. 
Yaprağını deneriz 
Elem çekme nazlı yar 
Biz murada ereriz 

BiR TORKO: 

Benciyem camdan kkıyor 
Bakışı alemi yakıyor 
Güzeller şarap çakıyor 
Bcnciycm Benciyem 
Aynalı Benciycm 
Bir karış gerdanlı 
Sürmeli Benciycm 

B•ı .yemin kürkü iki 
Biri aamur bir tilki 
O kız anasının ilki 
Bcnciyem ....... 

Benciyemin entari i 
Derde derman ~eftali~i 
Anasının bir tanesi 
Benciycm ..... 

Benciyemin talvan ş:ı1dan 

Dilleri tatlıdır baldan 
Benciyem gcyinmiş aldan 
Bene iyem 

Doğrusu ofabüıte kadını ayakta görmeğe tahammülüm 
yok .. 

Yerini mi vı:rirsin? 
Ha YüaiUne ır~te.vi luınorrm 

Yasemin girdi suya 
İster ki tenin yuya 
Ol tenini yumadan 
Su boğuldu kokuya 

BtR ATA SöZO 

'Masraf bir gerek irad iki 
Akıl ba~tn olunca yetişir cözün teki 

MEVLAN'ADAN BiR PARÇA: 

cBen bir zeneyim. Benim i:Ünq yüz· 
lüm sensin. Ben gam hastASıyım. Bana 
ısen aynı devasın. Kolsuz kanatsız senin 
P.rkandan uçar dururum. Sanki küçüle 
bir çöpüm. Beni tutan ve çeken (Keh
riba) sensin.» 

DUL KADINLARIN KAL.Bt 

Dul kadınla evlenmelc aleyhtarı idi: 
fikrini şöyle müdafaa etti: 

- Dul kadınların kalbi, kiralık. mo
bilyeli apartımanlara benzer; insan ora
cla kiracının bir izi veya hatırası ile sık· 
sık karoılaoır 1 

BiR BiLMECE: 

iri gözler ufak gözler 
Beni gizler ıiri gözler 

Cevabı yarın 

Çaqamba ~ünkii bilmecemiu 
l 

çekçi mağazalarında büyük bir kalabalık 
görülmüştür. 

Yılbaşı gecesine mahsus olmak üzere 
Körfoz vapurları idaresi bu gece saat 
2,45 te K<ınaktan Karşıyakaya bir va· 
pur tahrik edecektir. 

Kuluçkaya 
Yatan kadınlar 

Dün Halkapınarda Sadıkbey çayırın
da bir hadisenin cürmü me§hudu yapıl
mıştır. Hadisenin bir de evvelki vazi
yeti vardır : 

Burada Abdi adında bir zat var. Ta-
vuğa meraklı olduğu için 300 kadar ho
roz, tavuk hesliyonnuş. 

Fakat, Ayşe, Dudu, Emine ve Razi
ye adında dört kadın bu tavuklara mu
sallat olmuşlardır. 

Dün, Ahdinin çayırına girerek sekiz 
tane tavuğu, entarilerinin altına sakln
mışlardır. 

13 num:ıralı Celal, 38 numaralı Hay
dar ismindeki iki belediye memuru, bu 
kadınlardan şüphelenmiştir. 

Bir sual karşısında, kadınların kö
beklerinden ta\ruklar fırlamıştır. 
Memurların hayretine diyecek yok-

tur. 
- Kuluçkaya ını yattınız ? 
- Bfz uıten her vakit kuluçkaya ya-

Bazı insanlar var ki kadıni anla .. 
dıklrını zannederler. Hakikaten dô 
bunlar kadını ve ancak zayıf tarafla .. 
rından anlamışlardır. Bir müddet 
için kadına hakim olurlar. Fakat bir 
de kadının kuvvetli tarafı tutar. O 
zaman, ilk önce kıskandığımız bu 
erkeklere sonra yine biz acırız. Şunu 
biliniz ki kadın.erkek için bir muarn .. 
madır. Ve daima da muamma kala• 
caktır. Fakat erkek kadın için öylo 
değildir. Ve günün birinde kadının 

muamma ruhu sizin onu hiç anla
madığınız bir zamanda, ona hücuın 
ettiğiniz bir demde .. Hiç ummadığİ· 
nız bir hengamda gelir, sizi bulur vd 
inkar ettiğiniz şefkati ile sizi sarar., 
Bu da onun muamma ruhuna bir 
dt:lil değil midir ? 

* Baba oğul beni uğurladılar. 
Kemaleddin Şükrüden ayrıldığıın 

zaman düşünüyordum. Sözleri aca'" 
ba içinde bulunduğu yalnızlık haya
tının bir aksülameli mi idi, yoksa 
uzun tecrübelerinin bir dersi mi .. 

Ne de olsa gazeteye bir yazİ çık .. 
mıştı. 

Kulaklarımda Kemaleddin Şük· 
rünün cErkek kadını asla anlıya· 
maz. Ve anladığı zamandır ki bat· 
baht olur.> Sözleri hala çınlıyordu. 

* Kemaleddin Şükrü ile olan bu çok 
hususi görüşmemi ( Yeni Asırın ) 
sütunlarına geçirirken, bunu daha 
evvel kendisine haber ve.rmediğinı
den dolayı olan kusurumu iyi bildi· 
ği ve takdir ettiği gazetecili~ 
mesleğinin inceliğine bağışlama ını 
kendisinden dilerim. 
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rol açıldı.. Fakat tehlike daha çok .. \
Franlı:fortta doğduğu anlqıldı. Fransayı. 

geldi!ii zaman, illı: evvel Dorebrey, aonr• 
da Karer iamini aldığı öğrenildi. 

Sorgular sılı:lqtınlınca bu sahte ve.ıkA· 

pürüzleri temizlemek, saltanat basamak•nümüzdeki 
farına çıkmak 

lann Milyon tarafından tedarik olunıluc 
lıunu ıöyledi. 

- Milyon cürl.iM ortağın mıdır) 
- Hayır 1 öldüren yalnız benim. O 

daha kan dökmek lüzumu var • • 
ıçın 

. 
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Parisli Kadın 

,. . 
• 

Kati[ Vo;ıdmaıt 

qüzlertni açh. ve polisleri takip 
r- ~erilen sandalyeye oturdu. 

, söz verdin. seni di.nliyoruz. 
itiraflarına başladı. 

l ~v.!. t i.ımim Ojen Vaydmandır. 
Şimdı, onun 1906 senesi Şubat ayında 

Temmuz İptidasında köılı:U tutmalı: için, 
bana para verdi. lıte o kadar .. Bu köş
kü tenha ve uzak bir yerde olduğu için 
intihap ettim. Zengin adamları buraya. 
diişürmek kolaydı. 

- Ve öldurmek te. itiraf et. Çünkü 
dansöz Koveni de öldürdüğünil biliyo-

ru7:. • 
içini çekti, zayıf ellerinin ince parmalt• 

!arını sıktı, bayılacak gibi oldu. 
Komiser Prenburn bağırdı: 
- Haydi ·söyle .. 
V aydman lı:orlı:alı: nazarlarla komisere 

bakıyordu Dudakları titriyordu. Mırılda· 
ıur gibi. 

- Bu pek müthiı .. Söyliyemiyeceğim 
bana bir ki.ğıt veriniz .. 

D..di. Hemen bir ki.ğıt, bir kalem Ter· 
dıler. Acele'" satırları yazdı. polia komi· 
serine uzatll. Kağıdın üzerinde: cJan 
Koveni öldürdüm f .. • yazılıydı. Vüeud11 
baıtan ayağa kadar titriyord1L Huır bu• 
lunanlar derin bir hayret içinde kalmı,. 
lardt. Vaydman itiraflarına devam ettiı 

- Çolı: ten. çolı: uysal bir kızdı. Çan• 
tasında çok, pelı: çolı: para görmüıtüm. 
Köolı:e gelince mantosunu çıkarmalı: iote< 
di. Yardım etmek için arka tarafına geo
lİm. Beyaz en•esini gördüm, kendi kon< 
dicne düşündüm: 

-BITMEOI-

~P~,~·:ı [ıe_o_ R_ s,~o 
T cpecilı:te Zeytin sokağında oturan, OZUM 

546 A. R. Üzümcü 13.75 18. 
427 U. Kurumu 13.50 17.2, 

261 Ş. Riza hal. 13.25 14. 

167 Esnaf b.ınlı:ası 11. 13.2S 

155 [nhisar idaresi 6.50 13.50 

68 Y. l. TaUt 12.25 15.25 

G4 C. Alanyalı 15.50 18. 

60 Alyoti b<ra. 14.25 15.2S 

57 M. j. Taranlo 13.75 14. 

33 r Rasih 15.25 15.21 

31 Ş. Remzi 13.75 17. 

28 K. Taner 14.75 13.78 

15 H. Alberü 13.75 13.75 
10 S. Saraç 11. 12.50 

4 j. Kohen 15.50 15.50 
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bekledi. Nihayet otomobiller git· j rindeki dehıet tesiri zail olmadı.. Kocası: l - Misafirlerin cittiğini ve si• 
tikten ve ayak sesleri kesildiktenl·Merak etme .. O bizi ele veremez. - Merak etme .• Dedi. Utak· zinde yukarı çıktığınızı duydum. 
şonra odaamdan çrktı. Doğru an· Ağzmı açıp tek kelime söyliye- !ardan biri olsa gerek.. Esasen Size ve anneme bonsuvar derneğe 
nesinin ve babasmm yatak odası· mez. korkacak ne var 1 Burada lsviçre- gelmittim. i nm önüne geldi. Luiıı:inin görmediğini biz kari- de değil miyiz? Bütün tedbirler - Uyumıyor muydun? 

r: 77f'~::t:7:Z!13# Kapıyı vurdu. lere haber verelim. Kont Zerçiano 11 alınmııtır. Fransa harbiye nezare- - Uyuyordum ama.. Uyan• 
Cevap alamadı. cebinden kırmızı balmumlu bü- tinin ikinci büro.u (katır)larmı mıttım .. 

Nakleden: A. öZYAMAN 

-24-
Hemen yatıp uyumut olamaz. yük bir zarf çıkardı. j büyük bir emniyet içinde bekliye- - Y atağmda kalsaydın daha 

Hakikat halde ne manen ne de da belirdi: !ardı. - itte.. Dedi. Bunun içinde biliriz. iyi yapmıt olurdun .• 
naddeten ebeveynine benzemi· - Belki de ölmüıtür. Kapıyı bir kere daha vurdu.. büyük bir servet var. Konteı yeniden kocasına suı Eva da ilave etti: 
rordu. Ve bir gün kontesin iki Aklında yer bulırn bir annenin Yine cevap alamadı. Eva sordu: itaretini yaptı. - Haydi bakalım git odana ... 
loatu arasında bir konutmağı duy- hayalinin böyle birdenbire ölüm Evin sessizliği içinde babasının - Ne kadar tahmin edenin? bu sefer ayak seslerini koridor- Ve kocasının bir göz itareti ile 
Dutlu. Bu iki do.ttan biri: ihtimali içinde kaybolması çocu· cahtma odasından bazı seslerin - En afağı bet milyon... dan duymuştu.. sesini yumuıatarak: 

- Zerçianonun iki defa evlen· ğun gözlerini doldurdu. aksettiğini duydu. Kontes omuzlarmı silkti: Süratle kanıya kotarak açtı. _ Bilhassa İyi uyumağa çalıt 
fiği doğru mu? Diyordu. - Hayır .. Hayır.. Dedi. Eğer O tarafa gitti. - uOnlar» son zamanlarda Bir feryat kopardı: olmaz mı? 
Diğeri de cevap vemıitti: annem ölseydi babam bana söyler- Kapıya kulak verdi ve içeride pek hasis davranıyorlar. - Luigi ! .. . p k' B - e ı anne... onsuar anne .• 
- Öyle söylüyorlar. Hakikati di. Acaba ikinci karısını bana an· söylenenleri dinledi. - Evet ama benim bu sefer Ve çocuğu kolundan tutarak _ Bonsuar yavrum .• 

>en de bilmiyorum. ne olarak mı tanıtmak istiyor? Kontes Zerciyano kocası ile ko- «Onlar» a teklif edeceğim teY kar- odanın ortasma sürükledi: Luiginin alnma hafif bir buse 
Luigi bu sözleri duyduğu zaman Bu üzüntü ve dütünceler içinde nuıuyordu: tısında keselerin ağzını kolayca - Demek timdi de kapıları k d d B b d • d . . . on ur u. a ası a yanagın an 

>nlara o zaman ehemmiyet verme- ve ağlaya ağlaya, soyunmadan ya- - Kadının bizi ele vermiyece· ı;çacaklıı.nna emmam. dınlemeğe batladın? k d 
nitti. Fakat timdi hatırhyor ve tağa kapandı. Uyuyakaldı. ğine emin misin? Zarfı kasaya koyup kilitleye- Luiıri mühim bir sır ketfettiği- ° Ftaakı. b" .. b "lff I k 
lütünüyordu: Bir müddet sonra bahçeden - Onun ağzını kapalı tutmak rek: ni anlamıth. Acaba bu nasıl bir 

1 
at utün k: 1 ı at ar, 0 fil• 

- Eğer bu dedikleri doğru İse, akseden otomobil glakıon sesleri İçin elimizde kuvvetli bir vasıta- - Sen yarın bu vesikalarm fo. sırdı· Gözlerinde hayret ve '6'· ma ar yaomacı · 
> halde benim batka bir annem ve karıtık kahkahalarla uyandı. mız yok mu? tograflarmı alının .. Ben de mu· kınlık ali.metleri vardı. Kont Zer- Luigi odaıma gidip te kankoca 
ıar demek .. Ve bu baıka annem Misafirler gidiyorlardı. - Bilinmez ki.. habirlerime haber veririm. Uıu· çiano hiddetle: yalnız kaldıkları zaman konteı si· 
nuhakkak beni daha fazla seve- Luigi bir daha uyuyamadı. - Rehine elimizde... len rakipleri kartılathrırız. Bu da - Cevap versene annene .. De· nirli sinirli söylendi. 
!ek.. Kararım vermitti. - Bana öyle geliyor ki o ka- sürse sürse on gün sürer. di. Kapmm arkasmda ne itin var· itte bir bu ekıikti •• 

Sonra bir dütünceye daldı: Ne olursa olsun bu gece ebevey- dm bu ite karıtmasaydı daha iyi Kontes bu sırada kocasına eli dı? Neden sinirleniyorsun? 
- Eğer baıka annem olsaydı nine soracak •. Hakikati öğrenme· olacaktı. ile susouunru ifaret etti. Dikkatle Baba .• Ben sizi dinlemiyor- Nedeni var mı? Ya bu mu· 

cendini bugüne kadar belli etmez ğe calıtacaktı. - Beni gördüğü zaman öyle kulak kabarttı. dum. sibet çocuk komqtuklanmızı duy· 
niydi7 Onların misafirleri uğurlama- müthit bir korku sayhası kopardı - Bahçede yürüyorlar gibi - Dinle-:yordun da ne yapı· du ise? .. 

Sonra bir elem burufuğu alnm· larmı ve odalarına cıkmalanru ki ... himi bitirinceye kadar üze- geldi.. yordun? - Bitm i-' 
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işlerde durgunluk vardır Bir kerre adanın arka sahiline indik mi, o zaman elimiz
de silaklarımız, balta ve palalarımızla birden sandal

lara binerek lspanyo) gemisine baskın yaparız 
Bu haberi Raekam avurt doluıu labilir. Fakat ben bir kadınım.Ka- kından gelip te lspanyol gemisine 

kaba bir gemici küfürü ile karşı- dın zekası bilhassa tehlilce zama- hakim olduk mu .• Artık lngiliz 

Yılbaşından sonra bilumum işlerde 
yeniden inkişaflar ümit ediliyor 

)adı.. nında erkekler İçin çok faydalı gemiıi vanın bizim bot gemimizi 22-28 / 12, 937 tarihlerinin teşkil eyle- piyasada hararetyokıur.Bununla beraber cılar iştihasızdır. 
Bu haber Raekamı tela•a dü- olur. Erkekler daima kabadayılık zaptetsin. O aabahı beklerken biz diği en son ekonomi haftası içinde bor- fiatlerde i.tikrar mevcut olup •tokların ORMAN MAHSULLERi: 

türdü. göstermek iıtedikleri icin işi bul Ispanyol gemisi ile çoktan açık de- sada satılmış olan ticaret eşyasının aşa· hayli azalmış bulunduğuna göre yeni ta-
Acaba doğru mu idi? cepheden düşünürler. Biz kadın- 1 nize açılmıt oluruz.. iiıda işaret edilen miktarlarda olduğu ve lepler karşısında piyasada yükaclme hasıl 
Fakat Mari Ridin yalan ıöy)e- lar ise daima muvaffakıyet İçin Raekam hayretten ağzı bir ka- hafta içindeki asgari ve azami fiatlerinin c,Jacağı kanaati kuvvetlidir. 

meğe ne mecburiyeti vardı? An· kurnazlık tarafına saparız. rış açık k'\lm14tı. d •. lı:cza karıılarında işaretlenmiı olduğu NOHUT: 
cak vaziyeti daha eyi anlamak için Bunun kurnazlık tarafı ne- Mari Ridin planı hakikaten çok miktarlarda bulunduğu anlaıılmıttır. 
ıarhot kafaıında birdenbire pey- reıi? mükemmeldi. Ve esasen bundan Haftalık fiat 
da olan can korkusu ayıklığı için- Bakın anlatayım. $imdi, biz hatka da yapılacak çare tutula- Cinsi Miktarı Kabı A.gari Azami 
de yerinden fırladı. b~~n tayf~l~rı ~are~.et~ getiririz. cak yol yoktu. ' Muh. bui. l 0765 Çu. 5.50 6.625 

AnnHBodn!"eyel: d d. H b \BızımTgefmlının uçdbullyuk sandal h - Haydi öyle ise .• dedi. Yakıt Beyaz arpa 350 > 3.8125 -4.625 
- ay ı, ge e ı. ep era- var. ay a ar ıan a arı omuza- k b t . r Bakla 683 > -4.25 -4.375 

ber .• Dördümüz de adanın tepesi- 1 rında tafıyarak hu kayalıklardan a~de mıy~ ırn.lıkl • d k Kumdan -4 > -4.50 -4.50 
tıe çıkalım ve oradan vaziyeti bir- asırırlar. Ve adanın arka koyuna . ka~ınd.layaK 1 tepleıın .er;- o- Mıeırdarı 27-4 > -4.25 -4.50 
likte görelim. ineriz. Bu it çok seuiz yapılmalı ki •ara ın ı er. ora~~. ara ıt~ an~ Nohut 266 > 5.375 6.875 

Karaya indiler. Dördü beraber duyulmaıın .• Biraz sonra gece de latblar. Hay~u~lar olum tehlıkeaı 590 > 1-4.50 1-4.75 
kayalıklar arasından bin mütllü- bastıracağından karanlık yardım- kartısında butün aarhotlukların- =c:ek ı > ı o ı o 
li.tla adanın tepeıine çıkarak ar- cımız olur. Bir kerre adanın arka dan ayılmışlardı. Bulgur 3 > ı o ı o 
ka taraftaki limana baktılar. sahiline indik mi, o zaman elimiz- Hemen Üç büyük kayığı, her bi- Muh. pamulc 1297 ba. 27 -42 

Hakikaten lngiliz gemisinin yel- de ıili.hlarımız, balta ve palaları- rinin kenarlarından otuz kırk kiti ?. Çekirdeği l l 7 ton 2.-40 2.50 
~en açarak uzaklattığını ve bur- mızla birden sandallara binerek tutmak suretiyle kaldırdılar. Muh. Palo. 1950 ke.220 220 
nunu adanın, konanların aıiın· lspanyol gemisine baakın yaparız. Gürültüetmemeğeçalı9arakdik Tatlı B. içi 7126ki. 81.50 92 
dıkları tarafa çevirdiğini gördü- Bu gemide her halde eıir alınan- kayalıklara tırmandılar. Kayalık Ceviz içi 9190 > 30 39 
ler. !arı bağlamıtlar, zencire vurmut· yamaçlardan inerek adanın arka Ka. ceviz 7852 > 8 8 

Buna mukabil lapanyollardan lar ve Üzerlerine pek az nöbetçi koy sahiline indiler. Muh. man 2-416 > 16 32 

Nohut ioleri aon hafta jçinde geçen 

haftaya ni.ebetle lıararetli ıeçmif ve fiat· 
lerde bariz bir yükaelme görülmüıtür. 

lıtibalı alıcılar vardır. Eyi kalitedeki mal· 
lar için müaait fiatler teklif •dilmelıte ioe 
de piyaaada bu kalitede mallar azdır. 

Piyua 5-5,5 kuruıta ııağlamdır. 
SUSAM: 

Fiatlerde 0,5-075 oantim kadar düt
künlük vardır. Bu düıkünlük zeytin yaiı 
piyaaeıının aızeylediii va:&iyetten ileıi 

acldiği •Öylcnmektedir. 
Piyasaya fazla milı:tarda mal arzedil· 

mediği takdirde liatlerin bundan fazla 
tencu:ül arutmiyeceii ümidi vaTdır. 

MERCiMEK: 

Son hafta içinde çivit ve beyaz maD 
üzerine biıaz muamele olmuetur. Çivit 
mallar 26-32 beyazlar ;.. 16-17 kurut 
araoında satılfflJfbr. Alıcdar mahdut ve 
piyasada da fazla miktarda mal arzedil• 
m.ediğinden piyaaa vaziyeti hakkında 
aarih bir fikir dermeyan edilememekte• 
dir. 

HAYVAN MAHSULLERi: 

Mevsimi olmadıliından aenlt muame· 
leler yoktur. Yalnız oon hafta lıiloau 60 
kun>ıtan 616 kilo yapağı muameleainin 
borsada yapıldığı boraa nepiyatında ıll• 
rlllmliftür. Y apajı üzerine ıu oıralarda 
muayyen bir piyua yoktur. Fiat lıeyfiyetİ 
talebe muallak bulunmaktadır. 

iNCiR: 

Son hafta içinde bor .. nın aündelilo 
oaılıt liatelerinde ıaaıladıiımız incir oatıt· 
l&nnı tarih tıruiyle -iıda iöateriyo· 

zaptettikleri büyük ve kuvvetli ııe- dikmiflerdir. Bir kere onların hak- -BiTMEDi- > incir 3391 Çu. 3.25 15 
mi yine olduğu yerde duruyordu. > Çe. O. 8-485 > 5 111.50 

Piyasada mal yoktur. Fiat malın lı:.ali· ruz: 

Mari Rid: zı•ra""ı kalkınma Zeytinyaiiı 25000ki. 26.50 27 
- Görüyoraunuz ya .. dedi.Telı- Yapağı 336 > 60 60 

Satılan Miktar Gündem< fial 
Salı§ tarihi Çuval Aogiıri Azaırıl 

teaine gÖTe tayin edilmektedir. 
BULGUR: 

like büyük. lngiliz gemiai adaya Borsa neşriyatı üzerinden hafıalık aa- Mevrudat ve mevcut mal yoktur. Ma-
ltınılıp bizim olduğumuz yere ge- tışlan bu ıuretle toplandıktan •onra isim- Jın ihzar edildiği buğdayın hliteaine 

22/12/937 1893 5 10 
23 > > 307 3 so 12 50 

ıinceye kadar bizim iti farketme- T rakyada hayvan mahsulleri leri yukarıda yazılı eşyanın nevi üzerin-
diğimizi ümit ettikleri için limanın den ıon hafta içindeki ıatıı miktarı ve 

önünde ve kendilerini gösterme- kooperatifi kurulacaktır 
den sabahı bekliyecekler ve aabah 
aafakla beraber bize ıaldıracak
lar. 

Raekam, tam bir denizci ve de
niz kurdu olduğu için ili.ve etti: 

- Evet .• Saldıracaklar ve hepi
mizi kapana kıstırılmıt fareler gi
bi kıs kıvrak yakalıyacaklar. Bu 

iıin hiç kurtulut çaresi yok. lngi
liz gemisi büyük. Biz onunla çar
pısamayız. Artık ölüm eaatleri pek 
yaklath demek. 

Bu •özler üzerine Mari Ridin 
güzel ve aarıtın batı bir iıyan ha
reketi ile kalktı. 

Edime, 30 (Hususi) - Bu sen<ki 
peynirler çolı. nefis olduğu için epey rağ
bet bulmuştur. önümüzdeki sene daha 
iyi olmasına çalışılaoak ve maliyet fiati 
de daha ucuza düşürmek için mandıra
lar teksif edilecektir. Mandıralarda Sıh-
bat veklıletinin talimatnaın•si harfiyen 
tatbik olunacaktır. Geçen sene bütün 
koyuncu1ara koyun bn~ına birer lira ve
rilmek suretiyle Ziraat vekaletinin gös-

• 

Çocukları 
ileri sUrUyorlar 

- Hayır, dedi. Biz öyle kolay 3115 numaralı yeni orman kanununa 
kolay kendilerini ölüme terkeden aykırı olarak hareket edenlerin seri 
adamlar değiliz. usulil muhakemeye tevfikan muhake-

Batka çare var mı? meleri yapılmaktadır. 

V Bu kanuna göre 105, 107, 125 ve ar •• 
Nedir? 127 inci maddeler, suçlular hakkında 

Eğer benim dediğimi yapiı.r, çok ağır ceza tertip etmektedir. 

terdiği yardım iyi karşılanmıştır. 

Bunlar taksitle verildiği için isref edil
memiş. sürülerin yazlık ve luşhkJarı za
manında temin edilmiştir. 

Gelecek sene hayvan mahsuJleri adın
da yapak, yağ, peynir, süt gibi maddele
ri içine alan bir satış kooperatifinin ku
rulması fikri gittikçe kuvvet bulinakta· 
dır. Şimdiden istatistikler hazırlanmağa 
başlamıştır. 

Kaçakçılıktan başka 
• 
ış yapamıyormuş 

Dün üçüncü sulh ceza hlkimlnin hu
zuruna mevcutlu olarak iri yarı bir 
adam çıkarıldı. Tarazlı köyünden Ah
met oğlu Halil adında bulunan bu ada
mın bir kadını, öldürdüğünden dolayı 

ağır ceza mahkemesince on seneye mah
kum olduğu anlaşıldı. 
H~kim suçluya sordu : 

fiatlerini bir hafta evvel geçen senenin 
bu haftası muamelatı ile karşılıklı olarak 
aşağıya dcreediyor ve son haftaya dajr 
piyasa vaziyetleri hakkında alikadaTlar 
nezdinde yaptığımız tahkikabn hü18.sala-
rını da ayrı ayrı il8.vc eyliyoruz: 

BUCDAY: 

Son hafta içinde borsada muamele 
görmüı olduğu anlatılan 10765 çuval 
muhtelif buğdaylann nevi üzer•nden 
nliktar]arı ile haftahk asgari ve azam' fi. 
etlerinin ıu §<'kilde bulunduğu •nl&1ıl-

m11tır: 

Nevi 

Yumuıak 

Sert 
Mahlut 
Yekun 

Çuvalı 

7100 
1569 
2096 

10765 

Haltalılt liat 
Aogarl Azami 

5.50 6.25 
5.50 6.62' 
5.625 6.125 

Dahilden az miktarda mal geldiğinden 
un fabrikacıları her ihtimal İıtarııoında 
tedbirli davranmıt olmak için mübayaa• 

ve malın temizliğine göıe muhtelif fiat
ler takdir edilmektedir. 

PAMUK: 

24 > > 169 3 50 8 
25 > > 905 3 50 1-4 
27 > > -482 5 50 6 50 
28 > > 145 3 50 7 50 
Yekun 3901 

Bo,ea ncıriyatına nazaran oon hafta lıbu aatıtlarla beraber 19 3 7 mahıu· 
ic;inde borıaada cereyan eden pamuk mu- lünden igbu neııiyatımız tarihine kadar 
ameleleri nevi ve fiat üzerinden fU ıuret

te tasnif edilmiştir: 
Haftalık fiat 

Nc·;i Balye Aıııarl Azami 
Akala birinci hazır -42-4 35 36.50 

> > Eeki aabf 5 38.50 311.50 
Yerli >Hazır 211 31 32 

> > Vadeli 525 31 32.50 
> > E.. ıatıJ 20 -42 -42 
>ikinci Hazır 112 112 27 211.50 

Yekuw 1297 
Son haftaya ait piyua durumu geçen 

haftaya niabetle müsait bir vaziyet arz

ctmiı ve her nevide az çok bir fiat terak
kiıi görüldüğü gibi piyuada aeçcn haf
takinden fazla hararet hiaaedilmiıtir. Spe· 
kül&.yon için bilhaaoa alivre muamele-
lıer kuvvetli cereyan etmektedir. Piyasa .. 
dıa teıalli ümitleri gösterilmeğe ba,Jan .. 

borsada aatılmıı olan jncİI mik.taTının 

121-452 çuvala baliğ olduğu ve aeçen 
ıenenin bu tarihine kadar i.ee boruda ee· 
tılmıf olan incir miktarının 173382 çu"al 
olarak teebit edildiği anlaıılmııtır. Bor .. 
neşriyatını ele alarak yaptığımız biT ta•• 
nife göre ıon hafta içinde boraada ııatı• 

lan incirlerin nevi üzerinden fiatleri fÖ)'"' 

ledir: 
Süzme mallar: 8-15, elleme rnallafl 

5,25-11.5, paçal malllar: 3,5, hunla ırıal• 
lar iec 3,5--4 kun>ıtur. 

icra ettiğimiz ıahkikat neticeoinden. 
ıon günlerde bazı müstehlik piyulardaıt 
muhtelif ihracat evlerine ııelip kabul edil· 
mi• olan yeni siparitler jçin piyaNdaJI 
mlibayaata h&1lanmıı ve bu yüzden mci• 
piyaaaınnda ıon hafta İçinde haTaret 5Ö'" 

rülereü fiaılerde biraz tereffü göatennj#• 
işin idaresini bana bırakırsanız bu Evveıa, kaçakçının yakalanan merke
tehlikeden pek kolay kurtuluruz bi, atı, arabası satılmakta ve paralar 
ve aynı zamanda da fU lngiliz ge- emanete alınmaktadır. Odun, kömür ka
miaine beklemediği "N"e çok mü- çakçıhğını kendisine bir meslek edinen 
kemmel bir de oyun oynamıt olu- bu çeşit adamlar, işi kurnazlığa vur-

- Kömür kaçakçılığı yapmışsın? )arma gcrmi 

lamdır. 

vermişlerdir. Piyasa aağ .. mıtbr. tir. 
Geçen hafta 3, 125 kun>ıa müıteri bul· 

mıyan hurda mallara oon hafta içine!• 
3,5 kuruıa kadar talip zuhur etıniftİ1· 
lzmirde incir mahsulü mevcudu 10000 
ç••val kadar tahmin edilmelı:.tedir. Son ıi-ruz. muşlardır. 

Raekam tüpheli nazarlarla Ma- 10 • 12 yaşındaki çocukları vasıtasiy-
ri Ride baktı. le bu kaçakçılığı yaparak ,kendilerini 

_ Ne demek istiyorsun. dedi. ağır cezadan kurtarıp yaşından ve fa· 
Ben bu kadar tecrübemle bu itin rıkımUmeyyiz olmadığl için, çocukların· 

- Yaptım... Hapishaneden çıktıktan 
sonra da yine yapacağım... lstedlğlxı 

kadar ceza ver ... 
On seneye mahk(ım olan bu adam çık

tıktan sonra yine kaçakçılık ;'llpacağı
nı büyük bir küstahlıkla söyliyordu. 

Hakim, şahitlerin celbine karar vere
rek muhakemeyi başka bir giltıe talik 
etti. 

kurtul t f im d 
" .. ·· dan istifade etmenin yolunu bulmuşlar-

uı ara ı o a ıgını gorur· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d rın suçlu olarak ifadeleri alındı. Farıkı 

ARPA: 

Jhrac.atçılar ıimdilik arpa mübayaa 
etmemekle beraber ıtokla11n azlığı ve 
dahilden mevrudatın da fazla mikya•ta 

olmamaıı arpa piyasasının istikrar gös

termesine lmil olmaktadır. 

BAKLA: 

PAMUK ÇEKIRDEC.I: 

Halta baılannda piyaıada durgunluk 
görülmüt iee de hafta tonlarına doğru 
bu hal zail olmuı ve fiatlerde biraz terak· 
ki hud olmuıtur. Hafta ortalarına kadar 
2,-40 kuruşta iıtikrar gösteren fiaıler haf
ta •onlarında 2,5 lı:.uru§a lı:.adar çılunıım. 
Pamuk fiatlerinin terakkia.i karııaında çe

kirdek fiatlerinin de yükseleceii tahmin 
edilmektedir. 

parişlerden maada yenj talepler vukuun'" 
d~ liatlerin biraz daha tereffü etmeai ih· 
timali vardır. Piyasada geç.en ve dah• 
evvelki haftalara nisbetle faaliyet me\1" 
cuttur. 

ken sen nasıl ve hem de bir kadın ır. . kl h k'- d 
ıd • h ld b" ) b" b Dün üçüncil sulh ceza mahkemesıne mümeyyiz olup olmam arı a Kfil a o ugun a e ır yo , ır çare u- ' . . . 1 d 

1 b·ı "· · "dd" d. ı böyle sekiz çocuk getinldi. Altındağ, doktor raporunun a ınması için. uruş-
a ı ecegını ı ıa e ıyorsun.. b b '--ld 

E t 
• · t ·•b • k Pınarbaşı köylerinden olan bu çocukla- ma başka ir gilne ıra= ı. 

..,;;;;;v;e;;;•ı;z;ı;n;;e;c;ru;;;e;n;;ız;;ç;o;;;o;·İİİİİİİİİİii;;İ;i;ilii;ı;;i;Z;:i7:iiii;ii;i;;j~:'İ""j;:i:;:;'"i:::::;::";~:i'k:::::::-:;::;:;:, 

Bazı ihracat evleri ehemmiyetsiz bakla 

mübayaatında bulunmaktadırlar. Ancak Nevi 
işlerin opelı:.ül&.yon için olduğu cihetle Tırnak 

Ha/talık fiaı 

Kental .Aegarl Azami 
290 -450 520 

ÇEKiRDEKSiZ OZOM: 
22-28/ 12/937 tarihlerinin teılı:il eyle· 
diği ıon ekonomi halıaeı içindeki bor .. 
yevmi nqriyahnda tesadüf edilen çckif'" 
dekıiz üzüm aatl§larını tarih eırasiy]e a§'l'" 

ğıda &Tzediyoruz: 
# i* 21 --a'Z7...D'LZ2 4 12 2 

,," ı Fakat kızın ona ilk önce ve tanımadan ten çok namuslu bir adamml§. Babaem .. 

HALK MASALLARI 
•Öylediği sözler delikanlının kalbini bur- 1 dan mektup almıt. Köyüne gidecelunif. 
gulamıotı. 'Benden izin istemeie geldi. önüne bir 

Ondan. onu sevmek, onun iç.İn çıldıT- avuç altın koydum. Yalnız iki a.lbn aldı. 
makla beraber intikam almak i.tiyordu. ı F axlHına hakkım yok .. dedi. Böy-

Kız bir müddet sonra saraya dönünce le adam nerede bulunur) 
bu sefer büsbütün tutuıtu. Bunu delikanlı ı Kız bu haberi alınca balmumu aibi ea
anladı. Artık harekete geçmek zamanı- raTdı. Heyecan içinde: 

-Evvel Zaman 
1 d 

nın geldiğini hissetti. O gece babasının - Baba .. lrgatçık gitti mi timdi, diye 

Ç l• n e ~" zj-zından bir mektup uydurdu.. ıordu. Babası: 
aımızl'Zli Ertesi sabah padişahın huzuruna çık- - Hayır kızım.. Bu akşam da bura-

Yazan: METiN ORBAY tı. lda .. Yarın eabah gidecek, dedi. 
2 - Şevketlim, dedi. Babamdan mek- Kızın kalbindeki ateş o kadar ıiddetli 

- tup aldım. Annem çok hasta jmio. Siz- idi ki ne yapacağını bilmiyordu. Gec:.e her 

1 R G A T C 1 K den vakıa çok memnunum. Fakat müaa- kes uyuduktan sonra arkasına en güzel 

• • • adenizi diliyeceiim.. l .ıbioelerini geydi. Üzerine bütün mücev-
Padişah ırgatçığın hizmetinden çok j berlerini tak.ti. Eline de bir torba albn 

- Irgatçık.. der. Bana şu •!:açtan bir dan sonra her gün has bahçeye çıkmağa memnundu. Onun gitmesine üzüldü. ö- alarak odaeından çıkb. Ayaklarının uc:u-
elma koparıp verir misin) başlar. Mevsim de yaz olduğu için her nüne bir avuç altın koydu. na basarak ırgatçığın odasına gitti. Kapı-

Padişahın oğlu bu sefer sert sert: çıkışında bir bahane ile : _ Al bunları da öyle git bari.. yı vurdu: 
- Benim işim, der, elma koparıp ver- - Ooff lala .. Sıcaktan bayıldım. Ar- Dedi. lrgatçık altınların ancak iki ta- lrgatçık: 

mek değil. Meyva ve çiçek yetiştirmek- kanıdan maşlahımı al. nesini aldı. Kim o} diye seslendi. 
tir. Ben sizin uşağınız değil, babanızın - Ooff lala .. Bu ne sıcak böyle .. Ayak _ Benim hakkım yoktur. dedi. Bun· Aç. ben geldim .. 
ırgadıyım. Canınız cimayı çok istedi ise kaplarımı, çoraplarımı çıkaracağım. dan fazlasını almak haram .. Yalnız bu Sen kimsin} 
yanınızda lalanız var .. Ona söyleyin. O Diyerek ırgatçığın karşısında soyu- akşam da bana burada kalmağa müsaade Padiıahın kızıyım .. 
koparsın.. nur. ediniz .. Yarın eabah giderim.. lrgatçık kapıyı açınca kız ddikanlınin 

Jrgatcığın bu sözleri padişahın kızının Bütün güzelliğini göstermek suretiyle Padişah: lollan arasına atddı. 
canını sıkar. Sıkar ama ne yapsın .• Bir onu elde etmeğe çalışır. - Bildiğin gibi yap.. - Seni acviyorum, Hnaiz yatamalı 

Tırnak engin 
Kaba 
Kaba engin 

Refüz 
Kapçık 

YekOn 
PALAMUT: 

IO -400 -400 
-473 315 -425 
-455 300 300 
-437 260 280 

10 220 220 
1950 

Miktarı Gündelik fiol 
Satı§ tarihi Çuval Aıgarl Azaıııl 
2~;12;937 997 s ıs so 
23 > > 803 10 17 
24 > > 1-433 1 o 18 50 
25 > > 1-4 38 6 5 o 17 

Palamut piyaaaeında iki haftadanberi 27 > > 2180 10 375 16 50 
kuvvetli muameleler olmağa başlamıttır. 28 > > 1634 l O 25 17 
ihracat için kuvvetli muameleler yapd- lıbu haftalılt eatış yekGnu ile beraber 
nıamakta olmakla beraber fabrikaların bu ıcne mevsim haıından itbu nqriyat• .. 
mübayaab piyasanın ıağlamlaşmaıına mız tarihine kadar borsada 18 79 7 7 çuval 
amil olmaktadır. Şimdilik piyuada hara- çekirdeksiz üzüm .atılmış olduğu ani•· 
ret mevcut olup liaderde müsait bir va- ıılmı§hı. 

ziyet göstermektedir. Sene başı ıipari,lerinin ikmil ve jre&l 

KURU MEYV ALAR: •dilmiş olduğuna göre §İmdilik muam•• 

Y ılbatı yortulaTının gelmek Üzere bu
]urunaaı dolayıaiyle her cinı kuru meyva 
üzeTİne kuvvetli itler cereyan eylediği an
laıılmaktadır. Ceviz ve Badem fiatlerin
dc kuvvetli tereklı:.ller vardır. Piyaeaya 
arzedilen malları elveriııli fiatlerle he
men mÜşteri bulmaktadır. iç ve kabuklu 
c.eviz ve badem piyaaaları eıeeı~tır. 

ZEYTINYACI: 

!atta hafif bir durgunluk görüleceği ıüp• 
hesiz olmakla beraber fiatlerin bugünkil 
vaziyeti muhafaza edeceğine da.ir o]•JJ 

ümitler kuvvetlidir. İnhisar idaresi ve ü
züm kuTumu üzüm mübayaatında dev»r>1 

etmektedirler. 
UMUMi VAZIYET: 

lı.erre ona vurulmuş .. Sesini çıkarmaz. Fakat cırgatçık> hiç oralı değil. lçi Dedi. Kızın bunlardan haberi yolıtu. bana ölüm. Al beni ıötUr. Seninle iM- Piyaaada oükunet vardır. Halen alıcı 

Mevoim kabı işlerde hafif durgunluk 
mevcut olmakla beraber bu hal fiatltr 
İ.İ2erinde faz)3 derecede müeuir olm• .. 

malttadıT. Yeni senenin airmeıiyle her•'" 
her bilumum itlerde yeniden inlı:ipfl•r 

h&oıl olacağı ümit edilmektedir. 
Jstediitl elmayı kendi kopardıktan sonra cayır cayır aşk ateşi ile yanmalıla bera· Alışanı U.tü padişah lıızınaı rabar buradan kaçacaiun. mevkiinde bulunanlar tarafından yopı· 

sarayına döner. ı her kendini zor tutarak luzın yüzüne - Şu acnin acıyarak aldığın bah~an Dedi. OiJan biraz nulanu sibl oldu lan milbayaat apğı yukan perakende o-

0 gece yine uyku uyumaz. Artık on- bile bakmaL yamaliı rrıatçılı yok mu, dedi. O hUilı:a- IH d• nihQetı · laııık lıabul edilebilir. PIY ... oalıiıı. al.. ABDI SOKULLU 

" '·. 



.. 
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tZMlR·StCtu TICARET ME- müddet zarfında tediye etmiyen te- 1yai içtimaı anonim tirketlerde cari ıtibaren on ıenedir. Müddetin hita· IZMlR SiCiLi TiCARET ME- dadır. 
MURLU<'lUNDAN : 1 rike yeniden bir müddet tayin edi- olan merasim ve kuyudu a uniye- mında veya daha evvelden feah ve MURLUöUNDAN: 2 _Şirketin nevi: Kollektiftir. 

R. Politi Limitet ıirketi) ticar~t / )ere~ - ye~i tediyat. vukubulmad~ ye tabid!r .. - . . • infisahında tirketin taafiyesine mü- (Mahmut Hortaçsu ve Cemal 3 _ Şirketin unvanı: (MAH-
unvaniyle tzmirde Kara Osman og- takdırde tırketten alakasının katedı· Bu takdırde heyeti ili umıyenın dürler memurdur. Bunlar emri tas- Demirsoy) ticaret unvaniyle iz- MUT HORTAÇSU ve CEMAL 
lu hanında iplik ve her nevi kumat 1 lçceğine dair tebligatta bulunulabi- içtimaı nihayet IS gün akdem tah- fiyede salahiyeti tammeyİ haiz ola- mirde Bakır bedesteninde ı 1 nu· DEMIRSOY} dur. 
alım ve satım~le uiratmak üzere lir. Bu vade liakal bir ay olacaktır. riren lktı at ..,.ekiletine ihbar oluna- rak müıtereken ve emval ve eıyayı marada her türlü mahsullerin alım 4 _Şirketi ilzam ve taalihüt al
letekkül elmİf olan ifbu tirketin ti· ltb~ vadenin hita~~da. ta~üdü- cak ve bun1;1 ~utazammın olan isti: tirketi Ticaret kanununun taafiyeye ve satımiyle uğraşan ifbu tirketin tına koyacak her türlü muamele· 
caret unvanı ve tirket mukavelena- nü ıfa etmiyen ıerikin hıssesı ve o danaıneye ıçtıma edecek heyetı dair ahkamı dairesinde nakde tahvil ticaret unvanı ve şirket mıikavele· lerde ve akitlerde unvanı firkete 
JDCSi ticaret kanununun hükümleri· zamana kadar vuku bulmuı olan umumiyeye arzedilmek üzere ihzar ve matliıbatı ta~ail ve düyun ve ta· namesi ticaret kanunu hükümleri- izafeten her şerik münferiden im· 
ne göre sicilirı 2143 numaraaına ka- tediyatı tir ket menfaatine kir kayıt edilmiş olan meclisi idare ve müra· ahhüdatı tirketi tediye ederler. ne göre sicilin 2141 numarasına za etmeğe salahiyettardır. 
yıt ve tescil edildiği ilin olunur. olunabilir. - kıp raporlan senelik bli.nçonun bi- Tasfiye memuru olan müdürler, kayt ve tescil edildiği ilin olunur. S - Şirketin mevzuu: Memle· 

tzmir Sicili ticaret Mem\lrluğu Bu husus diğer ,erike tahriren rer sureti musaddakalan raptedile- diğer !Üreki.nın muvafakatiyle !ir- ket dahilinde her türlü mahsulat 
Resmi mühürü ve F. Tenik tebliğ olunmak lazımdır. Her ne su· cek ve gerek idi ve gerek fevkalade ket mevcudunun heyeti umumiyesi· 1 Mukavele alım satımı ile iştigal etmektir. 

imzaaı retle olursa olsun !Üreki.dan birisi- heyeti umumiyelerde lktısat vekile- ni h&fka §ahai, maddi ve maneviye lzmir Sicili Ticaret Memur- 6 - Şirketin sermayesi: Her iki 
1 : MUKAVELE nin vazelmİ4 olduğu sermayenin is· ti tarafından tayin edilen bir memur, devredebilirler. - luğu resmi mührü ve F. Tenik ortak tarafından yarı yarıya ko-
R. POUTI LiMiTED ŞtRKETI tihsaline imkin hi.sıl olmadığı ve za- komiser sıfatiyle hazır bulunacaktır. Umur ve muamelatı ,irketin tas- ımzası. nulan ceman 5000 beş bin Türk 
MUKA VELENAMESl rureti kanuniye ve tüccariye bulun- Şüreki.nm adedi 20 yİ tecavüz etsin fiyesinden bakiye kalan mikdan Bugün bin dokuz yüz otuz yedi lirasından ibarettir. 
Apğıda imzalan bulunan ı duğu takdirde mütebaki sermayeyi etmesin meclisi idare ve mürakıp ra- hisaeleri nisbetinde §Üreki.ya tevzi yılı kanunuevvel ayının yirmi se- 7 - Şirketin yapacağı itlerden 
1 _ tzmirde Karat&§ Tramvay diğer §eriklerin nisbet dairesinde te- porlariyle senelik bli.nçondan ve he- olunur. kizinci salı günüdür. elde edilecek kar veya vukuu mel-

caddesinde 234 numarada Rabeno diye ederek hisselere sahip olmaları yeti umumiye zabıtnamelerinde ve Madde 24 - Şürekidan birinin Türkiye Cümhurluğu yasaları· huz zararlar yarı yarıya taksim 
Politi. li.zımdır. - heyeti mezkiırede hazır bulunal" his- vefatı veya ifli.aı vukuunda tirket na dayanan ve ömegı tasdikli edilecektir. 

2 - lzmirde Karantina Tramvay Madde 7 - Mukarreratta her te- sedarlann esamisini gösterir listenin münfesih olmaz. Diğer hissedarlar &fağıdaki mühür ve imzasını kul- 8 _ Şirketin müddeti: Bir ka· 
caddesinde 640 numarada Aron Po- rikin adedi hissesine göre reyi var- musaddak ikiter nüshası heyeti beyninde ifbu mukavelenamede mu· !anan İzmir ikinci Noteri Mehmet nunusani bin dokuz yüz otuz ae
liti. dır. Ancak bir hissedar umum hisse- umumiyenin son içtima gününden harrer müddet için ve ayni terait Emin Erener, Bahçeliler Hanın- kiz tarihinden itibaren bir kinu· 

Aralarında i§bu mukavele ve ka- ler mikdarının ıülüsünden fazla re· itibaren nihayet bir ay zarfında lk- dairesinde bihakkın devam eder. daki dairemde ve ifimin batında nuaani bin dokuz yüz kırk üç ta• 
nun hükümlerine tevfikan qağıda ye malik olmaz. itayı reye vekalet tısat Vekaletine gönılerilecektir. - Madde 25 - Şirket, umuruna iken saat on altıda yanıma gelen, rihine kadar devam etmek üzere 
yazılı §Artlar dairesinde mahdut me- için mezuniyeti tahririye li.zımdır. ) Madde 14 - Mukarreratı tescil müteferri her menilıle itbu muka- adı ve sanı lzmirde Alsancaktıı. beş seneden ibarettir. 
ıuliyetli (Umited} tirketi tetkil edil- Madde 8 - Hisseler tirket naza· ve kayde mahsus olmek üzere bir vele ahki.mı ve ahkamı kafiye mün- Çelikel sokağında 42 numaralı 9 _ Her iki ortak da ,irket i.-
miftir. _ · nnda tecezzi kabul etmez. Şirket her mukarrerat defteri tutulur. Bu def- deriç olmadığı takdirde Ticaret ka- evde oturan Nevzat Pitmitoğlu !erinde bilfiil çalısmakla mükel< 

Madde 1 _ Şirketin unvanı (R. hisse için bir sahin tanır. Ancak irs tere kararlar tarih sıraaiyle derç ve nununulı sarahat ve deli.letiyle amel ve Kartıyakada Alaybey Süzan leftirler. · 
" Politl Limited Şirketi) dir. · gibi bir suretle bir hisse müteaddit ziri §Üreka tarafından imza olunur. olunur. sokağında 13 numaralı evde otu- Akitler ba,ka bir diyecekleri 

Madde 2 - Şirketin merkezi~- ali.kadarlan arıun"da gayri kabili Haıır bulunmıyan va fakat tahriren Madde 26 - ~ine sarahat ol- ran Mehmet oğlır•Mustafa özbe- almadığını beyan ve ikrar etme-
mirde Kara Osman oğlu hanında- taksiin kaldığr surette bunlar hakla~' rey veren tiireki.nın tahriri cevapla- mıyan hususatta ıtbu mukavelena· yin adlı şahitlerle belli olan lzmi- !eri üzerine i,bu tirket mukavele
dır. Türkiye içinde ve dıtında §Ube- rını mü!tereken istimal ederler. nnın ve baladaki müddetler zarfında menin tadili, adedi türeki. beti te- rin Kartıyakaaında Fahrettin pa- . t • I beraber hazır 

M• 1 ı·k d lann .. 'I edil 1 . d d 1 k 1 ed'"' -'-dird t kmil il reıen anzım e fer açılahilir. Bu taJ<airde 1ktısat ve- uşfare <. a .a a ar • ~umes~ı cevap v~rm. <er~ en ° ayı ~- cavüz ~Ye~. ~ bu< e .~ fa caddesinde 144 numaralı evde olanlar yanında açıkça okundu . 
lc&letfue malumat verilecektir. veya vekıllerı olmadıgı •takdırde sır· rarı vakiı kabul etınlf addolunan !U· ıeriklerın ıttıfakiyle ve tecavuz et· otur Mah t H t . e M l e mu"nderecahnın arzuları• 

3 . <:·r1c' • ' -"---dı bil k . li. 1 k' b 1 d ı k" "d"' f d .. d ' kd' d . ")" an mu or açsu ve yın ea v ·-~adde -'."ı etın.m~ , •. etın m~~e tı vee~ ı un~r anıre aya mu ıran tara.~ an gon erı- tiği t.a ır e .'."'~ayenın suusan~ru ayni caddede 194 numaralı evde na tamamen uygun olduğunu ka-
umuiii ip!ilıi ve her rıevı ıru.maş alım yalıtız bırmne karsı btle olsa cumle- len mektupların tarıhı kavdolunur. temsıl eden ıureki.run muvafakatıy- otur C l D . b t b 1 ikrar etti'kten sonra altıni · · · ı· · h -'- · " M dd 15 •·b 1: 1 'Jj an ema emırsoy aş an u ve 

' , ye Jatımi ve t\c~eti ·ile. in~g?I 0 • ~1 "l<K'nda mut~berd.ır · . . a e , - ~ u mu ·:ıve e".18'' le icra olunabı r · - . .. • . af&ğı tarafımdan yazılmak üzere hepimiz imza ettik ve mühürledik. 
maktU Şirket yukanda yaZılı mak- Madde 9 - Sırketm umur ve mede ve Tıcaret kanununda wıne .Madde 27 - Adcıdı tureki yır- I t cakl ·ı;· h' . k t G I lS07l 
utla' d~ğrudan doğruya· münasebe- muameli.ti her iki ,erik. tarafından 1 aarıdıat oi!nııdığı takdirde liakal nı- miyi tecavüz ettiği takdirde ano- k::eı: arı. gı 1 ı~ı '~r e .~u- Ö enİ sayı:l3/Z& ti olan bilUmum matı, ticari, sınai 'idare edilecektir. Mumai!eyhler şir-11 'sı f şennayeyi temsil eden •ürekaıım nim şirketler hakkındaki ahki.ma dı'ler Ynaamesı yapdm~ 1~b1?"k 11d~ zlebsa~ :k .c'- l . t' 

- • · •· · 1- .. f ·· k cıd'l h l h' k . .. dd' .. · sanın ara ıgı gı ı en ı- , u ••r et mW<ave esı sure •· 
m uamelib icra ve bu muamelat ıle Ketin umur ve muame atını mun e-, muza ere ı en usuıun e ıne a- tevfikan hır veya mutea 1t mura· ler'ını' ve • h'tl · · · 1--- • d . d akl 2S/l2/ 937 t • · · · · • · k · · 1m liz d Ak · . . y& ı erını ergın ve oag ... • nın aıre e ı ı a· iıtigal eden' diğer' 9n'ketlerın hısse rıden tedvır etmege, ~ır et namına rar vermı! o ası ım ır. 11 kıp tayin edilecektir. gördüm İsteklerinin ne olduğunu "hl' 15071 u i numaralı a&< 
aerietlerinl. ve tahvilferini ntühayaıı resmi ve gayri resmi her nevi evrak I hkdirde mukarerat k~nlemyekiın- Madde 28 - işbu ,irket, lktısat sordum· B · h'tl . in 1 ve ldu~ mt d'k k I d 

• · · k • 1 ah . d ' . . . · enım ve f& ı erın ya· ına uyııun o ugu as ı ı ın L 
ve bü nevi jfrketleri teaıa edel,nlır.. ve senetler ve mu ave•e er ve ta • 1 •ır. ·.. Veki.letinın taadıkinden sonra sure- nında söz aldılar ve dediler ki: B' d ku yü otuz yedi yılı ki· 
Şirket maksa~';' ve eaaa muaniele- hütlere münfe<iden • -~ etmeğe, İ . Madd.e 16 - Mukarrer~tın ";lu- ti kat'iyyede teşekkül etmif addo!u· Mukavele fartlarını fÖyle teı- n~~ue°vve; ayı:ın yirmi sekizinci 
·ıerinin idaresi ıçın kanunu. mahau- alız ve kabza ve sulhu ıbra, ve res- • dıranı tırket tarafından muçtemıan nacaktır. bbu mukavelenamede ıc- bit ettik: I .... 

281121937 _-.L!ı.! ' kul 11 • · • h t" l" ' · 1 
" f 'd ddak as l ve edil k h · d'l"t t k sa 1 gunu. suna tevııaan gayrı mert ma ar mh ı ve gıyn resmı er ur uahcakıre ve.I veyha"ml_ un! en :;n k"!usa .. ~. .: ra ece er nekv!lta. ı.a ın ed'ke.m- 1 - Şirketin merkezi İzmir ve T.C. lzmir ikinci Noteri rea-

taaarruf edebilir. eyetler ve hakemler \'e m eme- ya u ıısa arı sure ayll veya uçuncu mülü ll..-tısat ve a etının tas ı ıne merkezı' t' t" 1 · d Bak 8 • üh' .. E E • 
1 · • ' · · , . . . ı;·ı __ ı. ._ 'leb'lir B 1 . ıcare ı zmır e ır e- mı m ru ve . rener ımzas 

Madde 4 - Şırketin sermayesı ler önıinde şırketı bızzat veya ı va· ...,,•saıra ven ı · u ast vey~ n.bestedır. desteninde 11 numaralı mağ _ 4602 (2374) 
60 bin Türk lirası olup. sıta münferide" temsil etm~e vel- hülasalar şirl:et hakk>rda her nevı Mac'~e 29 - Şirketin devamı ve- aza 

40.000 Kirle bin Türk lirası Ra- hasıl tirket i§leri için liizım gelen her mmımelii.tta muteberdir. ya taafiyesi şüreki.nm yekdiğeriyle •!1!!!!!!!!!!!!!!!:=~!!'!!!!1!!!!1!!!!!!!!!!!!!1!!!!9!!!!!!!!!!!B!!!l!l!!l!lm!!!!l!!!!l ____ !!!l!!_IB!!!!!!İiıı .. 
beno pc)Jiti. türlü muaın.eleleri münf~riden yap- Madde 17 - 5irketin rnfülürleri ve gerek müdürlerle muamelatı §ir- J • L • • ) •• d •• ı ·· ., •• d 
10.~ On hin Tür~. lirası Aron mağ~ s~~ah.iyet ve mezuniyeti t:m-ıv~:Ya .. onla.rdan ~alılız.biriai lüzum ketten. ~üteve~lit ihtili.fatın h~lli Zmlf iman iŞ etme mu Uf UgUD en 

Politf meyı haızdır. - go··::luklerı takdırde hıasedııranı dll· mttkezı tırket Tıcaret nı.ahkemesıne y lb d l ' · l kt k d t . d k l k K k • · • • l:ı · · · ih · 1 f.. · · . ı atı o ayıaıy e geç va e a ar 'Zmır e a aca arfıya a-Taratindan vaz ve tıı.iı.hhüt edıl- Mumaıleyhler ıca ında ha• al vet!e ıtt azırt sır 'et men .. u ıçın aittır. - •ı lıl 1 · · · 'tm 1 • • t · t h'l · • l/l/938 • 
· · .. ·• · "d" l ·· ki'l fık .. d"kl · h .. • d . ili.f k' arın ev erme gı e erını emın ve es ı ıçın gecesı sa• 

' mİf~· . • • 1 • • 1 d nıu?uredvey~kmu u)!L':r vtely~ ~e b':rı· !°uva - ı ~,,.k u .erı tu•tt~~ub?11.ulza, flAli.kad aran ~ht edilatı vka ~anı'.1hta- at 2.45 de Konak iskelesinden bir vapur kalkarak mutad iskelele. 
Bu • ....:Lı6. ıaimler nıza arın a tayın ere sa !llllye erının ır ı<ere ve Dlf arara rap e U'e ı ır er. ra .ann ım tayın ece tıcarı a- re ug"ra k g t" I K k 'd" d" kt' 

,..."""':' ... • · • b kal M dd 18 5· k t · · . . . . hak ma ure ıy e arfıya aya gı ıp onece ır. gösterilen mehlagm tedıyesını ta.ah- kıalJlını veya tamamını af Ai'ına a e . - ~ e se~~yesıuııı keml!!r manfetiy!e ballım ve em 
4
606 (2374) 

hüt ve yari hisaelerİı).i petinen tCdi- deneile ijirler. - ı !l sf nın ? aı halinde mudur veya marifetiyle ihtili.f münselip ohna-
• ye eylemlflerdir. ' · · , ' . ,Ş1r ·e in hu!;uk vı: ve~ifi ~irke- müdür1er hiuedar•n hevetini daver- dıkça mahkemeye müracaat etme-

Hiüeclaran iıidedi beti tırcaırüz .tin unvani:vre vaz'ı İmza eden mü-1 te mecburdurlar. Hiss~aran ıir:Cıe- meyi kabul etmitlerdir. 
etlnedli! milddet~e fÜrekinın İ!tİ- dÜran:n taahhiidativle taayyün eiler. J tin ılev:ımma ve· ' fesh veya taafi- Hakemler arasında tesavii i.ra \ u -

ı. laklariyle vefat ve saire ·gibi.suret- Tahhüdii valilln sirket n'lm ve he- yesine lıarar Vere ilirler. kuunda Ticaret odası reisinin tayin 
terle hiuedaran adedi' be9i tecavjiz s~ına vapıld;il:·n•n tasrih ed;Ji, edil- Madde 19 - Şirketin senei m li- edeceği üçüncü hakemin iltihak e -
eylediği takdirde sermayenhı üç .ru· memesi müsavidir. yesi Kanunusani iptidaauıdan bed tiği tarafın reyi tercih olunur. Ber-

1 bunu temsil eain tllreki.nın muv• Müdüranın esami '{e sali.hiyetle- ile kanunu evvelin sonuncu günü veçhi hali sadır olacak hakem kara· 
fakatiyle se~enin tezyidi caiz- ri ~~.zetelerle ili.n edili•., - 1 hitam bulur. Fakat ilk senei maliy~ rının tebliği tarihinden itibaren biri 
dir. Bu takdii-de 'ilreki. veya helefle- Müdüranın kevfiyeti tav.inin ve- müstesna olarak tirketin sureti kat- güna itiraza temyize müracaat edil-

1 ri ~isaeleri niabetinde r~i hiıse!ere ya bun~~n bir.i~i'.' ~ali.hiyeti . hi-1 iyyede t~,ekkülü tarihiyle 1937 se· meksizin on be} gün ~ar~ın.da in
ıahıp olur. Ve hede~erının tesvıye- tam~ erdı,ınmle sıcılı tıc,.rete kaydıı nesi ki.nunuevvelinin sonqncu .gü- faz olunmaaı kabul edılmı§tır. 
abd taahhüt ederler. lizı?'d.U:. ~üdürlerden ~er biri. ~er-ı nü beynindeki müddete f&Jllil ' o~a- . Madde 30 - Ticaret kanununun 

Keu ayni ıuretlıo ve Tiı:aret !<.- kezı şırKetten gaybubetı takdırmde j caktıı:. sureti tatbiki hakkında kanunun on 
nunlllJUD 504 Üncü. maddef~de ~- ~endi ~esuliyeti. taht~da . olm~ j Madde 20 - Şirket muaıneli.tı üçüncü maddesine tevfikan lktınt 
~ &§&ğı dütmemek §&rtiyle uzer .. dıger bır kume:yı vekil tayını heubiy~i için mevcudat ve müva- vekaletinin ıirket üzerinde müraka-! 
tirket -ayeainin tenkisine karar edebilir. - 1 zene defteri ve yevmiye defteri we be .ve lüzum gördükçe hiuedaran 
veriW,iHr. - _ . . • .. M~de 10 - Şirk~~ müdürleri kopya defteri namiyle üç defte... tu- hJ!yeti. umumiyelerini davet, kanıi-

Şilreki etbuı nlısey~ kartı dahı, !~adan olduklaı:~ muddetçe reye I tulacak ve muamelatı tüccariyeye n~ ve ışbu ~sas. mukavelename ab-
analı: ..ıııbl oldukları hıaaelere te- Jfb~ etmeınel: uzere dokuzuncu d . aben _L_ tt'"' k ki.rnına mugayır hareket vukuu tak-madded . ifak k 1 aır resen ve cev ıuıze ıgı me - . . . . . • 
bhüJ eden mebalii nisbetinde me- . e .mun7yen ılt . veya .e. • tuplar ve telgrafnamelerle tediyatı dırınde feshı ·~~et .hakkında ıkameı 
sulclüder. aenyetle indelicap tebdıl olunabılır- muta~aınmın evrak muntazaman dava hakkını haızdır. -

Gerek tezyit ve gerek tenkisi ser- ler. Şirket müdürlerinin veya hWJJI muliafaxa edilecektir. Defatiri mez• Madde 31 - Şirketin feıh ve tas-
maya dolaytslylcı vaki olacak mu- !ardan birisinin azl ve tebdili, i~tifa- kiıre usulen Noterce tasdik ettirile- fiyesi hakkında Ticaret kanununun 
karrerat ve tadili.hu tekemmülü ve ları, vefatlrm gibi ahv~lde türeki. cektir. 451, 452, 453, 457, 458 inci mad-
muteber olmuı için bu mukarrera- derhal içtima ederek ittihazı mukar- Madde 21 _ Sirketin safi temel- deleri hükümleri dairesinde muame-
tı ittihaz eden heyeti umumiye ev- rerat ederler. • tüü vuku bulan 'her nevi masrafın le ifa olunacaktır. -
rakı ve vesaiki aaire lktısat vekile- Madde 11 - Ş irket • müdürleri teıuilindeu sonra kalan mikdardan Madde 32 - Şirketin biliımum 
tine tevdi ve li.zım gelen izin ve mu- vazifelerinin devamı müddetince it- ibardtir. Bunlar her sene evveli o/o memur ve müstahdimleri Türkler
vafakat istihsal olunacaktır· . bu tirketin mevzuuna gerek doğru- ı O ihtiyat akçesi ayrıldıktan sonra den olacak ancak mütahauıslar lk-

Madde S - ~üreki.nın hisselerini dan doğruya ve gerek dolayıaiyle 1 hakisi bili istisna yüzde 65 ti Ra- tısat vekaletinin müsaadeleriyle İl· 
mübeyyin vesaik name muharrer taalluk eden umur ve huı:iısatla tah~ 1 beno Politi ve yüzde 35 i Arort' Po- tihdam edilecektir. -
olacaktır. sen i,tigal edemezler. • litiye temettü olarak tesviye edilir. 7 /12/937 

Şüreka hisselerini sermayei 'tir- · Madde 12 - Müdiradan olm1yan ' Mütebaki kalanın tevkif ve his- Pul 
ketin li.akal üç ruhunu temsil eden tilreki. dlledikleri z:ımanda bizzat sedarana tevzii, tenmiycsi ve bit kon Politi ve Rabeno Politi 
ıürekinm' muvafakatiyle diğer · ıe- veya bilveki.le evrak ve defatiri ,ir- kı3mının memuri" ve mÜstahdimi- R, Politi Limited §irketinin otuz 
riklerine veya ahara devr ve füruht keti tetkik ile umur ve muameli.tı ne ikramiye olarak tahsisat gibi hu-' iki maddeden ib:uet olan bu eaaa 
edebilir. ltbu devr ve füruht keyfi- ıirkete kesbi ittili. edebilirler. susat, sermayenin li.akal üç rubiıntı ıritıkavelenaınesi muvafık görülmüı 
yeti, hisseleri mübeyyin vesaikin Ancak bunların umuru firkete temsil eden §Ürekinm muvafaka- olm:ıkla Ticaret kanununun SOS İn· 
zabnndiı keyfiyeti devr ve fünıl'ıtwi müdahale etmeleri sureti kat'iyyede, tiyle hal edilir. Şu kadar ki, masari· d maddesine tevfikan tasdik kılın-
derci ve defteri mahsusuna kayıt ve memnudur. - . ·; fi fevkali.de ve gayri meUıuzaya kar- dı. 
li.akal üç rubu sermayeyi temsil Madde. 13 - Hiuedaran reyleri- şılık tutulacak olan ihtiyat akçesi
eden türelcinm muvafakatleri hi11l 'ni tahriren verirler. - iıin, mikdan tirket sermayesinin nıa
olduiıinu mübeyyin tirket müdürle- ittihazı karar için heyeti umumi· fına müsavi mikdara baliğ oldukça 
rinin terh ve imzalariyle t4'.kemmül yenin içtimaı mutlaka lazımdır. Mu-j ihtivat akçesi ifraz olunmıyacaktır. 
eder. l<arrerat 9üreki.nın içtimaiyle basıl ihtiyat akçesi sermayenin nısfına 

Bu minval . üzere hisselere tesa- olan heyette ittihaz edileceği gibi,, baliğ olduktan sonra, ondan sarfiyat 
hup edenler veya halefi yet tarikiyle muhabere ile de istihsal olunabilir. icrası ile mikdan nisbeti mezkiıre
ellerinde sirket hissesi bulunanlar Bu son ~kilde tirket müdürleri mev- den &f&ğı düterse tekrar temettüat
aynen ve bili. kaydüşart i•bu muka- zuubahis hususu veya mutasavver tan tevkifat icraaına mühateret et
vele ahki.mını kabul elmİf addolu- kararı taahhütlü mektupla türeki.- tikleri sermayeyi tecavüz etmemek 
nurlar. dan her birine tebliğ ve onlar reyle- üzere hisselere göre taksim edilir. 

Madde 6 - Hisselerin ıirkete rini tahriren ibli.ğ ederler. Şüreka- Madde 22 - Hissedarandan hiç 
tevdi ollll'lmaınıt kısmı ıııerek birin· dan merkez sirkette bulunanlar tari- biri veya halefleri her ne sebep ve 
ci hissedarlardan ve gerek mezkiir hi tebliğden itibaren 8 tatrada bulu- suretle olursa olsun hisselerindC:D 
hisseleri devren tekabbül edenlerden nanlar 1 S ve memaliki ecnebiyede veya menafiinı:!en dolavı ıirket aley-
ve sair suretle ve halefiyet tarikivle bulunanlar 20 gün zarfında cevap hine dava, emvali ıirketi haczede.. 
sahip olanlardan talep olunabilir. vermedikleri takdirde mevzuubahis mezler. Hiuedaran tiireki. heyetinin 

· un lar • mukarreratını kabule mecburdurlar. 

lktısat vekili N. imza 
Pul 

27 K. Evvel 1937 
T. C. lktıaat veki.leti iç. Ticaret 
Umum müdürlüğü resmi mühü-
rü ve imza 
Damıta kanununun 26 inci mad

desi deli.letivle 12 inci maddesine 
tevfikan istifası liznngelen binde iki 
nishi resim vekalette aaklı esas mu· 
kavelenameye :vüz liralık pul yapİf· 
tırılmak auretiy le tahsil olunmuttıır. 

T. C. lktınt veki.leti iç. Ticaret 
umum müdürlüğü resmi miihil-
rü ve imza 

30/12/937 
Tasdikli nüsha ~ 

Izmir Sicili ticaret laelDlll'luğu 
• 

• . 
• . 
• 

Norveçyanın halis Morina be.hkyaitdır. iki 
defa ıüzülmüıtür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 

: 

. -....................................................................... 

EGE T AKSI 
TELEFON No. 3270 

Muvaffakıyetimi temin eden sayın tnÜfterilerime bir fÜkran 
olmak üzere mevcut otomobillerime ilii.veten bu sene Paris Bey
nelmilel Otomobil Serıtiainde birinciliği kazanan KREYSLER 
ve PILEYMUT markanın 1938 modellerinden 7 tanesini daha 
ili.ve ettiğimi bildirmekle kesbi teref eylerim. 

Mezkiır marka modelleri eskilere nazaran daha konforlu, 
sarsıntılara kartı hususi tertibatı havi olması mü,terilerimi 
memnun edeceğine eminim. 

Her zaman olduğu gibi 3270 numaraya sece ve gündüz tele
fonla emirlerinize i.made olduğumu arzederim. 

Otomobillerim son derece lüks olmakla beraber fiatlerimiz 
her yerden ehvendir. 

EGE TAKSi 
OTOMOBiLLERi ıı• OTOBOSLERI 



: SAYFA: 8 
L ~---' 445:0 

• 

Sevincin bir ifadesidir. 

,GOzel ve sıhhi dişl~r her insanı ziyade
sile memnun eder. 
GOzellık ve sıhha tın ızı muhafaza etmel• 
isterseniz sız de emsalsız olan 

"PERLODENT" 
dl~ macununu kullanınız Bundan elda 
edeceğiniz mOkemmel ne t ıceqen çok mem
nun olacaksın ız 

~ ve~~ •"~- oÜ4 ~ol~ ii.t';F4 
°'f'//I. - ~ IG..t. ~-~~ -«M -..·;,.,;..,~ . 

TURAN t abrika l ıırı rr.nmu i: tıd ır. Aynı zamanda 1 uran 

tuvalet Eabunl arını, traş sabunu ve k remi ile g fizellik krem

lerini lrnllanınıı:. Her yerde ~atılmaktadır. Yalnız loptan sa
tıılar için lı:mirde Gaı: i Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akya11h ve J. C. Hemsiye müracaat ediniı:. 

Posta Kut. 22.cı Telefon 3465 
-~-..,,......,~i:ıeı:::lıı:mil::;&ıa 

\ , 

Saçların rtökülmesine ve kepeklenmesine mani o!ur. Komojen 

saçların köklerini kuvvP.tlendirir ve besler. Komojen saç:arın 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası ~·ardır. 

Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczaneler!e ıtriyat mağazala

rında buluour. 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

• ELE 1 
Krema makinalan geldi 

Bu makinnlnr dünyanın her yerin
de sütçülük aleminde büyük şöh
ret kazanmış ve en verimli maki-

ne olarak tanınmıştır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmiştir. 

AYNI FABRIKANIN: l:r.mir umum satış deposu: 
MIELE BiSiKLETLERI M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
MlELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgraf: 

Rt... KAUKI - tZMJR) 
MIELE ELE KTR1K SOPURGE- Tel"!fon 3858 

LERI. •• 

TENi ASlR 

Fiatı her keseye elverişli 
Büyük radyolar'" evsaf 

ve kudretinae · 
Lüks gösterişti 

bir radyo 

p ......... 

~TON 
38 MODELi 

S A TIS YERİ: .. 
SAHİBİNİN SESİ - İZMiR ____ ,_,_..,...... ___ ,_,, ______________________________ _ 

SAMAN iSKELESJ (Büyük Kardiçalı Han) 

AYDIN: Mehmet Gitrer öDEMIŞ: Avni Güler 
SöKE : Süleyrıan Z eman AKHiSAR Hilmi Faiz 

LAN 
Izmir vilayetinden: 
l 7 İkinci Kanunda açılacak olan vila yet umumi meclisi zabıt 

i, leriyle me~gul olmak ve :.rnh ı t tutmak üzere meclisin devamı 
müddet ince iki katibe ihtiyaç vardır. iyi bir ücret verilecektir. 
Bu i ş i ba, arabilccek kabiliyette olan taliplerin ehliyetleri anla
~almak üzere vila yet daimi encümeni ha, katipliğine müracaat-
leri ilan olunur. 29-30-31 4562 (2358) 

31 ILKKANUN CUMA 937 

DEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
Vapur Acentası TE- LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 

HAMBURG, A. G . 

ROY AL NEERLANDAISE 
KUMPANYA SI 

DEUCALION vapuru limanımızda 

olup Rotterdam - Amsterdam ve Hnm
burg lilJ!anları jçin yük almaktadır. 

ATI~S LEVANTE - LINIE, A. G. 
HERCULES vapuru 5/ 1/ 938 de bek

lenmekte olup yükünU tahliyeden son
ra Burgns - Varna ve Köstcncc için 

ve yük alacaktır. 

BREMEN 

IONIA vapuru 21 birinci kanunda 

bekleniyor. Rotterdam, Hamburg 

Bremen için yük alacaktır. SVENSKA ORIENT LINIEN 
NORRUNA vapuru 3/ 1 !)38 tarihin· 

de beklenmekte olup Rotterdam - Ham
burg - Gdynia - Dantz.ig ve Danimark 

EXMOUTH vapuru l1 birinci kanun- ve BaJtık limanları için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 

Thc Export Stearnship Corporation 

da bekleniyor Nevyork için yük alacak- ISA vapuru 18 l 938 tarihinden bek

tır. 

EXffiIA \•apuru 24 birinci kanun

lenmekte olup Rottcrdam - Hamburg -
Gdynia - Danlz.ig - Danimark ve Bal· 
tık limanları içln yük alacaktır. 

da bekleniyor. Ncvyork için ytnı: ala- SERVICE' MARITIME ROU.MAIN 
caktır. 

CARLTON vapuru 31 birinci kanun

da bekleniyor. Nevyork jçin yü alacak

tır. 

STE ROY ALE HONGRISE 

DANUBE MARITIME 

TISZA motörü 13 birinci kanunda 

bekleniyor. P ort - Sait ve Iskenderiye 

limanlarına yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 22 birinci ka

nunda K östence için har eket edecek1ir . 

J OHNSTON VAllREN L INES LTD. 

LIVERPOOL 

A VIEMORE vapuru Livcrpool ve An

vers limanlarından ylik çıkaracak ve 2G 

birinci kfinunda Burgas, Vama \'e Kös

tence için hareket edecektir. 

SUÇEA VA vapuru 1/ 1/ 938 tarihin
de gelip Maltn - 1\'farsilyaya hareket 
edecektir. 

ALBA JULIA vapuru 17; 1/ 938 ta
rihinde beklenmekte olup M alta- Mnr
silya limanları için yük ve yolcu kabul 
eder. 

Daha fazla tafsilat için Ikinci Kordon
da Tahmil ve Tahliye binası arkasında 
FRATELLI SPERCO vapur nccntalığı· 
na müracaat edilmesi rica olunur. 

T~lcfon : 4111 - 4221 - 4142 - 2663 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRiNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

• a!!!:r:::ı::!r:BIZDE!::llE:ı:!::!::lmrm:ll!.Mllm-m:::ıa:ıa-_.ısıc;:•----·a DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE 
T RENTINO \'apuru birinci kanunun 

sonunda Londra, Hull ve Anversten ge· 
!ip yük çıkaracak \'C ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük alacaktır. 

t'! Umum Pamuk Fabrikatörlerinin BAGHDAD motörü 14 ikinci kanun-
~ da bekleniyor. Dicppe ve Norveç umum 

1 Nazarı d i 1< katine limanlarına yük alacaktır. ALGERIAN vapuru 17 ikinci kanun· 
da Londra, Hu11 ''e Anversten gelip 
Londra ve Hull için yi.ik alacaktır. 

PLA TT 
F cı.br ikasmın Namdar 

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

I ADRES: 

G. O. GIRAS 
Pcşternalcılnr, Evren sokak No. 3/1 

Sinrıer diki' makinaları kumpanyaıı kar~ıaında 
Te le:on : 2413 Posta kutusu : 234 IZMiR 

Aydan 12 aya kadar 
• E 

AVA 
] 

GAZJ TESİSATI 
Yapılmasına baş lanmıştır. 

Hemen idareye müracaat ediniz. 
Keşifler için ücret alınmaz. 

idare : Beledi.ve dairesi Biricni Katta. 
TELEFON: 2326 

m 

D.AIMON 

No. 9268 No. 9368 

DAIMON markalı bu fenerler iki ve üç pillidir. Ufak camlıdır ... 
Yapılış itibariyle camlarındaki hususiyetle verdiği ziya yirminc" 
asrın harikulade icadı olduğu şüphesizdir. iki pillisi üç yüz, üç pil 
lisi beş yüz metreliktir, ayarlıdn·.DAIMON marka olmasına dikka 
ediniz. 

Umum depoları : lzmirde : Sulu han civarı No. 28/9 Hüsnü Ö 
ödemiıl i .. lıtanbulda : TahtakaJ~,.. l11k n,,.k.ı,,, """" c: •• 

ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 

NORBURG vapuru 10 ikinci kanun 

938 de bekleniyor. An\"ers ( Doğru ) 

Hamburg ve Bremen için yük ala"cak

tır. 

LIVERPOOL HATTI 
LESBIAN vapuru 26 birinci kanunda 

gelip Li,·erponl için yiik alacaktır. 
FLAMINIAN vapuru 12 ikinci kanun• 

da I...iverpooldan gelip yük çıkaracaktır. 

ilandaki hareket tarihleriyle nav

lunlardaki değişikliklerden acenta rne

suliyet kabul etmez. 

BR1STOL ve GLASGOV HATTI 
FEDERlCO vapuru 28 birinci kanun· 

da gelip Bristol ve Glasgov için yük 
alacaktır. 

Daha fazla Uı!silat ahnak için B irin- DEUTSCHE LEVANTE - L1N1E 

ci Kordonda V. F. Hcnry Van Dc.r. Zee CHlOS vapuru ikinci .kanun iptida· 

ve Co. n. v. Vapur acentalığına müra

caat edilmesi r ica olunur. 

~ındn llamburg, Bremen ve Anversten 
gelip yük çıkaracak. 

TELEFON No. 2007 / 2008 
Tar ih ve navlunlardaki değişiklikler· 

den acenta mcsuliyet kabul etmez. 

" 1 ~ 
Karahisar Maden Suyu 

'fiirkiye 
Kızılay Kurunıu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en İyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi 
...... ~.. ••• • .. • '· .... , ; • .... ........ • .. - • .. ... • ~ • ~ ... t-

:- : .. . • . . . 1 

IZM iR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin- Merkez ve Fabrikuı : lzmirde Hnlkapınardadır. 
Yerll Pamujiundan At, Tayyare, Köpekbat, 

Defilrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi herr.evi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
mensucatına faiktir. 

'felelon No. 221 l ve 3097 
1\1 lgraf adresi: Bayrak 

. 1 



IZMIR SiCiLi TiCARET ME
MURLUöUNDAN: RADYOLİN (S. Abuaf ve M. Peço) ticaret 
unvaniyle tzmirde ithalat, ihracat 

Güzelliği hem yaratan ve komisyonculuk yapmak üzere 
' teşekkül eden ifbu firketin tica-

hem tamamlıya n ret unvanı ve firket mukavelena-
b • •k • d4 mesi ticaret kanunu hükümlerine 
ır l sır tr göre sicilin 2144 numarasına ka-

Şu güzel çehreyi aydınlatan gü
nef, tüphesiz, inci ditlerdir. La
kin o ditlere can veren de, fÜP· 
hesiz «RADYO L 1 N » dir. 

yıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

1 : Mukavelename 
lzmir Sicili Ticaret Memur
luğu reımi mührü ve F. Tenik 
ımzası. 

MUKAVELENAME 

Siz tle ayni güzelliği elde edebi- Bin dokuz yüz otuz yedi yılı bi
firainiz. Fakat bunun İçin şart rinci kanun ayının yirminci pazar-

günde Üç defa tesi günü saat on yedi raddelerin-

. 
RADYOLIN 

de lzmirde Mareoal Fevzi Bulva
rında Bahceliler hanındaki daire
sinde vazife gören lzmir ikinci 
Note-' :'.l. Emin Erenere niyabeten 
ve vukubulan talep ve davete bi-
naen ben aşa~ıda imzası bulunan 

·ı bah ··"'t ak h daire başkatibi Raif Giray, lzmir
t e sa ' og e v~. fam er de Mareşal Fevzi Bulvarında 6 
yemekten sonra gunde 3 defa numaralı müesseseye gittim. Ora-

ditlerinizi fırçalayınız. da hazır olup zat V!' hüviyetleri 
lzmirde Karııyakada Salihpafa 

YE'11ASDf 

lzmir Belediyesinden: 
Tah. No. No. 

1663 82 

102 27 
103 31 

4)73 6 
5400 70 
2881 18 
2882 20 
2915 55 
4198 179 
4199 181 
2079 40 
4-t82 12 
5005 20 
4507 A. 8 
2182 47 
5002 4 
653 29-1 

550·1 64 
536 6 

1062 9 
4206 14 
U67 31 

BINANIN 
Cinsi 

ev 

ahır 
depo 
ev 
ev 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 
dükkan 
ev 
dükkkan 
ev 
ti 

,, 

" ,, 
,, 
.. 
H 

Mevkii 

Karakapu C. 

Han So. 

" -
Leyli ıo. 
Çak1r ., 
Ali Reis 

" 
" Burç so. 
,, 

Faikpaıa 
Altay so. 
Çmarlı ,, 

.. .. 
2 inci Mir AH 
Mektep So. 
Fırkat So. 
Rana 

" Rana " 
Bedava " 
Burç " 
Kemer 

Sahibi ismi 

Yaıar 

Hüseyin 

" Mehmet Cemal 
Hafize 
Sabri V. S. 
Mekmet ,, 
Emine 
Zinet 

" 
Rüılem 

Mustafa 
lımaiJ 
Arife 
Hatice V. S. 
Şeı-ki 
Nuri 
hak Levl 
Mehmet 

lbrahlm 
Mustafa 
Ziya 

.SAHtfE 9 

B. Tanzif. Tenvir. Yekun iıahat 
No. 
L. K. L. K. 
o 34 13 08 

o 34 
o 34 
o 34 
o 00 
o 34 
o 34 
o 00 
o 34 
o ()() 
o 34 
o 34 
o 00 
o 34 
o 00 
o 00 
o 34 
o 34 
o 34 
o 00 
o 34 
o 00 

22 80 
48 32 
23 79 
ıs 54 
11 52 
26 34 
12 00 
28 54 
11 17 
23 07 
30 24 
6 00 

32 04 
19 17 
14 40 
22 32 
25 83 
18 90 

L. K. L. K. 
6 42 19 84 eski 

sahip 
14 92 38 06 " 
35 88 84 54 " 
12 03 36 16 

7 59 23 13 Es. S. 
s 76 17 62 

12 99 39 67 
6 00 18 00 

14 83 43 71 Eı. S. 
5 56 16 73 " 

11 34 34 75 
81 84 112 42 
2 96 8 96 

23 16 55 54 
9 59 28 76 
7 20 21 60 

11 17 33 83 
ıs 20 4t 37 
9 33 28 57 
4 03 11 97 Eı. &. 

10 95 33 55 
20 52 59 96 

......... ZE .......................... ~ ....... i. c1tddeıinde l ;ı Nu. da Süleyman 
Selek ve lzmirde Karantina Köp. 
rüde Tramvay caddeıinde Nu.804 

5987-26 . 
2291 

1-2 " 15 
Yokuı 
2 ci Burç So. 

HOıeyin 

lbrahim 
Halline ve AU 
Zeynep 

o 00 
o 34 

7 94 
22 26 
19 44 

7 20 
8 61 

12 69 

3 60 10 80 
4 47 13 42 
6 ıs t9 ıs 
1 92 s Ol 
s 88 17 7• 

Yılbaşı için ala:!~~:ı:nge=~ ve en Hediye 

Otomatik GAR Q D Radyolarıdır 
Diayaaia en bi,ük Ye ea muht~ Tapuna olan NORMANDI 

aalonlamu ela GAROD l'adyolan tezyin etmektedir. 

SAT I Ş 
Mimar K.enualecldin eaddeıi Nu. 

35 NiHAT KAR 

YERLERi lnönü caddesi HAMZA ROSTEM 

Portatif ANTENLER de gelmittir. 

1. 10 (2303) 

Salvator Havim .. .... . .... .. .. .. .... . 
adlı tahitlerin tarif ve tahadetle
rinden anlaıılan ve kanuni ehli
yetleri haiz bulun1t'ı lzmirde Ka
rantinada Tramvay caddesinde 
607 numaralı evde misafir ve la
tanbulda Beyoğluncla Pangaltıda 
Arifpaf& hanında 13 numaralı da
irede temelli oturan Suto Abuaf 
ve lzmirde Karantinada Tramyay 
caddesinde 607 numaralı evde 
oturan Menahem Peço kendi nam-
larına asaleten ve bir sureti bu
ırünkü tarihle veıaik dosyamızda 
hıfzedilen T. C. Milano konso
losluiundan muıaddak 28 tem
muz 1937 tarihli ve 4998/ 
223 numaralı vekaletnameye is
tinaden Y omtov Sazbon namına 

• ----··------------------· vekaleten hareke' eden lzmirde Salhanede Tramvay caddesinde 
416 numaralı evde oturan Hilel 

lzmir il Daimi encümeninden 

2321 
2302 
5430 
4908 

C.7S7 
4721 
4722 
2314 
2070 
4827 
4828 

4S29 
4860 
4861 
4862 
1166 
1167· 
4424 
4572 

49 
31 

A.16 
A.36 

" 
" 
H .. 
" 

3 " " " 
2 " " ,. 
Aktım So. 
Tepecik" 

Ane 
Abbas izzet 

Niyad 

o 34 
o 00 
o 34 
o 54 

3 12 
11 52 
26 18 12 97 S9 49 

4 Fatma Kaclri1e O 00 20 40 2ı 79 43 19 
6 TeYfik O 34 17 16 12 24 29 74 

6/1 " o 34 16 68 8 28 25 so 
36 01maa O 34 7 41 3 96 11 71 
13 ffaya o 34 18 99 9 sı 28 84 la. s. 
59 Hasibe, Feride O 34 ·36 76 23 06 60 16 
61 " " o 34 37 97 31 71 70 02 

65 Haaibe V. S. O 34 40 46 24 91 6S 71 
56 Muıtafa O 34 28 20 22 44 SO 98 
59 " o 34 31 22 24 50 56 06 
60 " o 34 22 32 20 16 42 82 
33 Ziya O 00 14 40 7 20 21 60 Eı . S. 
31 ,, o 00 19 44 20 52 39 96 
55 lbrahim V. S. O 34 9 39 6 65 16 38 
25 M. Cemal O 34 34 02 17 01 Sl 37 

Jzmir YO mülhakab ilk okulları için 200 ton ıömikok kömürü 
17 /12/937 tarihinden itibaren on bet gün müddetle açık ekıilt
meyo konulmuftur. 

3/1/938 tarihine rastlayan pazartesi günü ihalesi yapılacaktır. 

Palaçi de ııf ata mefruhasiyle, 
kendilerinden ıebebi celp ve da
vetimi sorduğumda anlatacakları 
gibi bir mukavelenamenin resen 
tanzimini talep etmelerine bina
t:n yukarıda isim ve adrealeri ya
zılı ıahitler yanında arzuları ıo
ruldukta müttefikan ıöz alarak 
afağıda yazılı tartlar ve madde
ler dairesinde akdi mukavele et
tiklerini bildirmiflerdir. Şöyle ki: 

608 
5464 
4987 
3683 
5311 
5312 
5310 
4866 
4834 
1527 
5435 
5434 
2818 
4508 
5253 
5243 

50 Dudu, Sabri O 34 10 44 S 11 IS 55 Ea. S. 
15 lbrahim V. S. O 00 3 84 6 48 10 32 " 
8 Vehbi O 00 17 63 8 79 26 42 .. 

Muhammen bede İ 4900 liradır. ille teminata 368 liradır. 
282-1 Feride O 00 18 00 18 00 86 00 

11 Mustafa O 34 29 86 16 64 46 84 Eı. S. 
Bu İf8 alt f&l'bıame Kültür Direktörlüğünde her gün görülebi

Jir. lıteklilerin ihale tarihi olan 3/1/938 Pazartesi günü saat 9 dan 
12 yo kadar encümene müracaatleri. 

13·15 ,, o 34 20 04 9 90 30 28 " 
9 " " " " o 34 19 29 9 72 29 35 " 

• 
17-22-26-31 4401 (2260) 

+ C+; 
Madde 1 - lzmir Birinci No

terliği tarafından resen tanzim 
-. ...... -111-11 .... nııı ..... a.1111111m1.n~t:m .. lliill .. Bllia ı• ıatc:ı&1 ••ii edilen 31/10/1932 tarihli ve 8063 

B R I S T O L numaralı fİrket mukavelenameıi 
mucibince 1 Kanunusani 1933 ta

70 ,, Sürmeli So. Cavide O 00 11 28 5 76 17 04 
91 Genelev Ahmet, Emine O 34 37 76 22 54 60 64 
61 ev Fenerci S. Ayşe O 00 8 16 4 08 12 24 Eı. S. 
17 furun Akşam So. Şükrü O 00 29 69 17 76 47 45 " 
24 ev " " ,, o 00 13 ıs 6 55 19 70 ,, 
44 ,, 2. ci dede So. Emine O 34 13 08 6 48 19 90 

Beyoğlunda 
l rihinden itibaren be~ sene müd
detle ve imzaları atağıda mevzu 
Santo Abuaf, Yomtov Sabzon ve 
Menahem Peço nam ortaklardan 
mütetekkil ve (SANTO ABUAF 
ve SOREKASI) unvanı ticarisi 
altında merkezi lzmirde ve ıube
si lstanbulda bulunup icrayı · ti a-

20 dükkin Çınarlı So. Arife · O 34 38 46 32 64 71 44 
22 ev Beşaret ,, Ihsan O 34 27 12 13 S6 41 02 
47 " " ,, Şakir O 34 16 32 8 28 24 94 

OSMANiYE 446 
1514 
2329 
3858 
5410 
1649 
3939 
5408/1 

25 ,, Piliç So. Ali Rrza O 34 7 80 3 80 11 94 
33 ,, Fenerci So. Hüseyin O 34 3 52 1 70 5 56 
3 ,, Arap baba So. lbrahim, Ali O 34 21 36 10 62 32 32 

Sirkecide ret eden kollektif tirket müdde
tinin 1 Kanunusani 1938 tarihin
de münkazı ve ortaklarca tecdit 

4 ,, Toprak tepe. Kameriye O 34 8 40 4 32 13 06 Eı. S. 
15 " Akşam So. Şerif O 34 17 60 8 68 26 62 " 5 LIW 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY edilmiyerek feıhedilmesi tekar
öMER LOTF.°.'d.ür. 43. senelik tecrübeli idareıiyle bütün Ege rür etmit olmakla 1 Kanunusani 
halkına kendıımı sevdırmiftir. 1938 tarihinde münfesih olacaih 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu- taraflarca tekarrür ve kabul edil-
lurlar. mistir. 

594 

50 " Karakapı C. Hatice Gülüılan O 34 12 60 6 36 19 30 
28 ,, Kmmh So. Sabire O 00 11 33 5 68 17 01 Eı. S. 

9 ,, Akşam ., Süleyman O 00 20 16 10 08 30 24 
27 dükkAn Bakır bedeıtanı Hakkı O 31 94 36 29 68 23 

Birçok husu~~y.~tlerine ili.Yeten fiatler müthi, ucuzdur. ~adde 2 - Mfinfesih (Santo 

• 
lstanbulda bulun Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. Abuaf ve türeka11) tirketinin bü-

781 ev Tramvay C. Meliha O Lağım kaldırım 191 73 
Yukarıda mevki, cins ve numaraları g6ılerilen emlAkin tanzifat vergisi ve tenvirat reıminden 

olan borçlarını ödemeyenlerin adlan yukarıda yaulmıı ve kendilerinin ikametleri meçhul olmaıı 
yüzünden ihtarnameleri tebliğ edilememiı olduğundan on giia zarfında adlan bizalannda yazıh 
borçlarını ödemedikleri takdirde haklar1oda tahsili emval kanunu mucibince muamele yapılacatı 

------------------·-----" tün aktif ve pasifi ile hukuk ve vecibeleri münfesih tirketin eski 

Kendinizi üşütünce •• 
Bqvuracaiımz ilk tedbir 

GRIPIN 
r.lmak olmalıdır. 

azasından Santo Abuaf ve Mena
hem Peço taraflarından itbu mu
kavelenamenin ahkamı dairesin· 

ilAo olunur. 4610 (2375) 

de ve: to Abuara aittir. dır. miz tarafından imza edildi. 
(S. ABUAF ve M. PEÇO) Madde 6 - Şirketin mevzuu: Madde 10 - Şirket lzaıindan Genel ıayı: 14404 

unv~nı .altı~da tetkil edilen K~!- Komisyonculuk, ithalat Ye ihra- Menabem Peço tirketin mevzuu- Özel aayı: 12/205 
lektıf fırkeb t.ara.fn~dan tekabbul cat muamelatı ticariyeainden iba- na dahil olmıyan ye yalnız TÜl'ki- hbu mukavelename ıuretiniı 
ve deruhte edılmışbr. rettir dahil. .. h k im-'- Ü dairede ıaklı 20/12/1937 tarih( M dd 3 tk· • dd d • ye ıne mun asar a aa ze-

.a ~ .::- ıncı -_na e e Madde 7 - Şirketin merkezi, re arzu edeceii her türlü muame- ve 14404 umumi numaralı aalı'!'a 
teşkıl edıldıgı beyan edılen (S. lzmirdo olup Türkiyenin muhtelif 1 .. t ti • . k d. h uygun olduğu tasdik -kılındı. Bm 

G R 1 P 1 N Abuaf ve M. Peço) tirketinin aza- yerlerinde ortakların karari•le fU- abı canyke~, en ı namk dy!' he- dokuz yüz otuz yedi yılı kinunu-
11 M h P ·ı S t Ah .1 ıa ına ve ..- ve zararı en ı ta - 1 . . b. . . 1 ena em eço ı e an o u- b 1 b·ı _,_ . k. .. f .h evve ayının yırmı ırıncı ıa ı gU. 

GRIPIN 
ZAYi 

aftan ibaret olup itbu tirkete bu .e aç~ a 1 ece&tir. Es 1 ~un esı 11na ait olmak vo kendi ismini ·· 27 /12/937 
Soğuk algınlığına, bat nezlesine iki terikten ba,ka hiçbir terik ve ·~~~e:" ~tanbuldal Ham.::.':!.:: unvanı ticaret olmak üzere kayt nu. T.C. lzmir ikinci Noteri reıml 
!e diğer nezlelere, gripe, kırgınh- tirket dahil değildir. çı ~n e numara ı yaz • • ' ve tescil .. v~ iı~~al • ederek, yap. mührü ve E. Erener imzaai 
ga, Üfütmekten mütevellid bütün Madde 4 _ Şirketin müddeti: ve.'tb.ı mukavelename ıle tet~ıl mak aaliluyetmı haız olacaktır. 4607 (2l7S) 

11tıraplara kartı bilhaua 1 Kanunusani 1938 tarihinden edı!en (~ •. A~uaf ve M. Peç~). fır- Madde 11 - ltbu mukavelenin 
müessirdir. baflamak üzere üç senedir. ikinci ketınce ikmcı madde mucı~ınce tayin manasında veya tatbikatın

aenenin hitamından bir ay evvel tekabbül edilen tubenin devam et- da çıkabilecek her türll ihtilaf&• 
şeriklerden her hangisi üçüncü ae- meai timdiden tekaniir ve kabul tın hakem uıuliyle hal ve fasleclil- 3831 temlik dosya ile namimiJ 
ne için devam etmek iıtemediğini edilmittir. meıi taraflarca kabul eclilmiflir. za tahıis ve muvakkat taaarrufu 

!CABINDA 

GONDE 3 KASE 

diier ortaiına noter va11taıiyle Madde 8 -- Kar ve zarar: Ortak- .Akitler batka bir diyecekleri ol- verilen lzmirde lımetp&f& mahal· 
En tiddetli bq ve dit ağrılarım bildirdiği takdirde tirket yalnız lann kir ve zarardaki hi11eleri maclıiını beyan ve ikrar etmeleri leıinde Alparılan aokaiında 28 

derhal dindir·r iki sene için mün'akit addedile- yiizde elliıi Santo Abuafa ve yüz- üzerine bu mukavelename reaen ve 58/1 aayılı hanenin iıkanca ve-
ALINABILIR. 

GRIPIN 
lam ve markaya 

1 • cektir. de elliıi Menahem Peço'ya ait ol- tanzim Ye hazır bulunanlar yanın· rilen muvakkat senedini zayi ettik 
Madde 5 - Şirketin ıermayesi: mak· üzere münaaafatandır. da açıkça okunup tefhim ve ta- Yeniıini alacaiımızdan eakiıinbı 

Şirketin ıermayesi (6000) altı Madde 9 - Şirketin imzas'r: raflardan Yomtov Sazbun'un ve- hükmü olmadığını ilin ederiz. 
bin Türk lira11ndan ibaret Şirketi ilzam edecek taabhOdat kili Hilel Palaçiye miieldriline ta- Dedeaiaç muhacirlerinden 

dikkat.. Taklitle-

ri11Jen sakınınız. 

• , • ... _ olup itbu ıermayenin ( 4400) dört ve akitler teriklerin münferiden allak eden huauılar ayrıca anlatı- Muıtafa kızı Zeliha ve oiul-
Bel, ıınır, romatızma aanlarında bin liraaı Menahem Peço ve istimal edebilecekleri (S. Abuaf tarak cümlesi tarafından kabul ve ları Ahmet, Necati. 
hararetle tavıiye edilmektedir. (1600) bin altı yüz liraıı da San- ve M. Poço) unyanı ıirket İmzaaı· tasdik edildikten aonra ziri hepi- 4597 (2373) 



boşaltıyor Cingtao halkı şeh 
• 

rı 

Ingiliz notasına Japonyannn cevabı t 937 yılı sonunda 
Forayn ofiste tedkik edilecektir siyasi blinço 

lngilterenin ittihaz edeceği vazjyet Amerikan.ın 
ihtiyar ettiği vaziyete muvazi olacaktır . .. 

Çinliler Hangçeuda Japon kuvvetlerini 

' 

tecrid 
• 

etn1eğe uğraşıyorlar 

';l 
' 

ı 

Londra, 30 {ö.R) - Çing-Taodan •on Japon mÜe!l~~'°leri:ıi d~ tahrip i-;in ldln1 mgı]0inzlaserhh'raikTkoınkdvao ch•üvkaüpmneotit::,bndoarn~aerr·· '"lemaların en yakın programlarına alın-
Reuter ajansına bildiriliyor: Sabah er- t 000 kadar dinatnit,..i a!her şehirde hı· 

1 
_ a.o " ""lllŞhr. Fi!m:n kopyaları tay)·are ile Jn· 

l:tnden tehir çok şiddetli infilUklaTla Takılmıştır. Ecnebilerin h:c; bir zayiata difi izahatın lngiliz hükümetinin ald1ğ1 ~ihereye de gönderilmektedir. Diğer ta

Nlf!lı)mı.şbr. Çinliler Çing-Taoyu Şanehay I uğramadıkları ve Çin idaresinin inhi!.i1i 'ı.:eziyetten farklı olmıyacaktır. Bununla raftan Jngiliz gazeteleri bu filimden çe· 
\."t' Kantona bağlıyan kablo ha~larını di- üzerine isayi.si vikaye ic;in gönülhi kol-

1 
beraber 1ngi1iz ,efiri Tokyo hükümeiine kilmiş resimleri Tadyo ile San-Fransisko-

namitle uçurmuılardır. Radyo ve telgraf lan teşkil ettikleri bildirilmektedir. Lombardırnanlar hakkı~da cevap r.ota- dan alarak nctre başlamışlardır. 
merkezleri de ayni auretle tahrip ediJ- Kantonun Japon tayyareleri tarafın- gında verdiği iz~hotJn Jngiliz hükiimcti- Londa, 30 (ö.R) - Son saatte Şang-
nıittir. Mültecilerle dolu dört lngiliz kam- d b b d h kk d 1 1 b b ld ı ı d b'ld' ·ı· ç· 1 ' an om ar ımanı a ın a ~e en •on nin aldığı ha erlere UYffiadığını i İr>· ı >ay an ı 111 ıyor. ın gazete en tara-
yonu Şanghaya hareket etmiştir. "Kon- t b ] k 1 1 L { d b'ld' ']d'"' · ·· ç· k 1 • .-.a er ere göre a~ eri tersane er ,.e mü-

1
ccltt?r. ondra hiiküm. etı.· J.aponyar..ın ce-ı ın. an ... ~' .. ın ıgıne gore ın .uvvet en 

aolo!lhaneler memurlannın tahliyesi İc;İ.n . 
cS!leıeler tahrip edilmiştir. Sivil ahalin:n ,.~hı ker~ısında v2z.yet:r.1 Arncrıkanın Çzı golunun cenubunda Kuang-Şe şeh· 

de tertibat alınmnıtır. Bir Japon dcstro- ı 
yeri ve nakliye gemisi Çing-Tao açıkla- k J k 

Roma, 30 (ö.R) _ Lor.d.rad:ın ge- zu~unu muhafaza etmekle beraber Be:- (-,ane-Çeu mıntakasında ı apon .. uvvet-

1 
1 

zayiatı otuzu geçmemektedir. 'l\Z..:yctine müvazi olarak yürütmek ar-, ri,ni İstirdat rtmif.'lerdir. . Bunlar şimdi 

ıında görülmUttür. Şehirdeki ecnebiler ı 

h 1 il k il len haberlere aöre ~Lac!y n~ard> "\.'C ;az Evden daha az uy5a} görünecektir. l rini tecride uğraşıyorlar. Çinlilerin 1 
~aayioin mu a aza!'ı için gönü Ü o a1 ı e ı 
teJltil etmiolerdir. Belediye reiai bir be- tBcc:t LıgiJiz topç("kerlerinin ]t.pon tay-; Lond:-ada ümit edildiğine göre . t..P.:ı- Hang-Ç~u cc~uh_unda ... k.i mukabil taar-
y&nname ne~redeıek lüzum!luz fedakir- yareleri tarafından Öornbard.ımanını pıo- ney> Amerikan topçekerinin Japon tay ... ! ruzl:ırı tıddetlı Hır yagmur altında, Ja· 

hkların önüne geçmek üzere sivi11eTİn te:s:~n eden Ingili~ notasına Jtpnnyanın 1 
)nrcler.i tarafından bombardıman ıedil-I ponlar yeni mevkilerini t.:.hkime vakit 

d .•. F · Off' " l"h' ı· 1 
• b ı fh ı f'I '"I bulamadan evvel yapılmış ve muvaffakı-vecikmeden ıehri tahliye etmelerini tav- ver ıgı cevap orc~n ıce ın sa c.· ıyet ı me!lı ,.e atın matı ta a an ı me çer;.ı - \ . . . . • 

aiye eylemiıtir. da!releri tara!mtl•n t;tkik edilecektir. \mit ol.duğundan bu. filmin Am<rik~d.ı ;;-•tlı netıcc vermıştır. Aynı' mıntakada 
Şanghay, 30 (ö.R) - Son haberlere Bu cevap kar<ısında lngiliz hükümeıin;n ı g .. ,terılnıesı Amerıkan umum! efkuı-, har<kette bulunan Çin kıt alan Yon~

aöre yanın milyon nüfusu olan Çing-Tao v~ziy~ti daha vah;~ olan •Pa .. ney> _h6-
1
n• Japonyaya karşı harekete getirecek· I Can mıntaka~ında Japon ordusunun Çın 

ahali.sinin dörtte üçü. polis ve askeıler- dısc~ıne karşı Aınerıkanın ald1g1 vazıyet tir. Fılim hava tarikiyle San-Fransisko- rnevzileri içine doğru girintiaini tehdit et .. 

le birlikte ıehri terkctmişlerdir. Yalnız ten farklı olmıyacaktır Bununla beraber 
1 
ya gönderilmi' olup şimdiden başlıca bi· I mektedirler. 

Fransız komünist partisi kongresinde 

Sene ümitten çok nikbin 
bir hava içinde bitmiştir 

Lon.!ra, 30 (ö.R) - Yıl sonu mü
nasebetiyle bjr Jngiliz mecmuası başve· 

k;] B. Nevillo Chamberlainin bir maka
le!lini neşretmiştir. Ba§vckil 1937 ıene-

ei zarfında milli hükümetin faaliyetinden 
ve İngiliz umumi efkAnnın muhtelif te· 
mayü1lerini temsil eden phsiyetlerin hü· 

kümet içinde iş birliğinden bahsettikten 

sonra hükümetin Jngiltcrenin refahını art
brmağa çahımış olduğunu kaydetmekte 

ve yeni bir ekonomik buhran rivayetleri
ne kar~ı acaini yükseltmektedir. Harici 
ıaiyasete gelince eir Neville Chamberlain 

biten sene içinde hjssedilen endİ§eleri 

ve görülen güçlükleri hatırlatmakta ve 
funları yazmaktadır: 

cMübaliğaaız aöyliycbilirim 1U ıene, 
çok zamandan beri ümit ettiğimizden 
daha nikbin bir hava içinde bitmiştir.> 

Başvekil hükümetin silahlanmak aiya
setini heynelmiJel münasebetlerin islahı 
tetebbüsiylc müvazi olarak yürütmeğe j lngiliz Hariciye nazırı B. Eden 
çalıştığını ve demokrasilerle diktatörlük haline ayırmak fikrine muarız olduğunu 
memleketlerin birbirine hasım iki blok I yazmakta ve hatırlatmaktadır. 

Bir yangın f iciası 
, 

Yangının teessür uyandırdığı Belgraddan bir görünüş 

Belgrad, O (Ö.R) - Saray Bosnanm mAni olmak için son derecede fedakal"' 
eski ve tarihi Islam mahallesi büyük bir !ık göstermiştir. Zarar milyonlarla di· 
yangın neticesinde hemen k~len yan- nara baliğ olmaktadır. Yangın fAci&!I 
mıştır. Meşhur tarihi Pazar kUl halin- bütün Yugoslavyada ve bilhassa Bel• 

Ya Demokrasi_ .. Ya FaşizmJ;;;~İ·~;;b';~i;de 
Fakat 11-vrupa Faşist olmıyacaktı1 

ve sulha kavuşacaktır 
Cümhuriyetçi kuvvetlerin zaferi 

müthiş souğa rağmen devam ediyor 
rılıklar ve i<avgalarla karşılaştırmakta- !arına el sürdürmiyeceklerdir. Ve bul mokrasi ve sulh uğruna bütün Cünıhu- Paris, 30 (ö.R) _ Barselondan bil- rnizlemi~lerdir. Tayyarelerimiz düımanİ 
dırk.r. ısli\hatın bu kadarla kalmasına da razi riyetçilerle iş birliğine parti devam ede- diriliyor: Terucl cephesinden gelen son Saragos ıehrine kadar takip ettikten 

Fransız başvekili B. Chtıuıe-nıps B. Thorez beyanatta bulunarak Frnn- değillerdir. Köylülere yardım edilmesi-, cektir.> haberlere göre Papas mektebinin cüm- •onra normal bir ıurelte Ü!lerine avdet 
Faris, 30 (ö.R) _ Grev halinde olan sanın bryntlrnilel siyasetine temas et- ni ve ihtiyar işçilere tekaüt h1kkının Faris, 30 (ö.R) - Bu sabah umumi huriyetçiler tarafından işgali üzerine ora- etmişlerdir. 

umumi hizmetler müstahdimleri talep- hizmetleri grevi bitmiş ve işçiler yeni- daki nasyonalist kıtalar yakınındaki San Diğer taraftan aıi kaynağından şu teb• 
]erinin hükümet tarafından hüsnüniyet- den vazifeye başlamış olmak.la beraber ta Klara manastınna iltica etmişlerdir. ]iğ yapılmaktadır: Teruelin hali nasyo-
le tetkik edileceği vaadını aldıklarından hcnilz bu netic~en haberdar olmıyan ı Burada dün 100 esir alınnuştır. Bunla- nalist İşgali altında olduğunu bildirdiği• 
bu sabahtan itibaren tekrar işe başla- sabah gazetclerı makalelerınde grev ha- nn arasında henüz hüviyetleri bildiri!- miz zaman bu haber Banclonda öyl• 
mışl.:rdır. Böylece umumi nakliyat ve reketini tenkit" ve tessüflerle karşıla- memiş olan mühim bazı tahsiyetler var- alaylarla karşılandı ki dünya bir müd• 
belediye tanzifat '" s. servisleri yeniden mışlardır. dır. Soğuk çok ıiddetlidir. Sıfırdan aşa- det bizim doğru ıöylediğimizden fÜph• 
faaliyete geçmiştir. «Oeuvre> soruyor : Bu grevden ıstı- ğ: 16 derece kaydedilmesine rağmen eder gibi oldu. Fakat hakikat kendini 

Dün akşam Başvekalet sarayında ya- rap çeken kimlerdir ? Halk yığım. Bir 
1 
cümhuriyetçilerin ileri harekatına mani gösteriyor ve kızıl gazeteler bile timdi 

pılan içtimod. ~ •·onra hüküm~! tarafın- milyondan fazla emele ve müstahdim f olmamaktadır. Hükümet kıt' alarmın ha- karilerinin fikrini bu hakikate hazırlama· 
dan <u teblig , :edilmiştir ; 1 vasıtasızlık yüzünden işleri başına git-/ reketleri normal şekilde inkişaf etmekte· • ı ğa çalışıyorlar. Teruel harekatı fevkala• 

•B.şvekil B." Chautemps ve dahili,•e mekte güç!'.lk.lerle karşılaşmışlardır. dir .. Her mm takada yeni mevkile. r iıga.l 
' de bir şekilde inkişaf etmektedir. Na.-

>oazırı B. Marks Dormoy umumi hiz- Bunların ne hususi otomobilleri, ne de'· edılmekte ve bunlar derhal tahkım edı- f 
.... ~.:onaHst hava kuvvetleri aon derece •" 
metler müstahdim1erinin umumi grevi taksi tutacak bol paraları yoktur. O ]erek cümhuriyetçilerin siper hatlarını ta· 

1 1 k d A ·ı · k r.ldir. General Aranda ordusu kendin• 
do!ayısiyle ortayn ~ıkan nazik vaziyeti · halde grev kimlere karşı yapılıyor?.... marn ama ta ır. sı enn topçu uvvet• 

1 

11 · k f ı· ·· · ·· h tayin edilen bütün hedefleri ele geçir .. knhine erkanına izah etmişlerdir. Me- Bunlara karşı mı ? erı pe az aa ıyet gostermış ve cum u-. ·ı · kk·ı · " · 1 me:ktedir. Düoman ağır zayiata uğramak~ 
suliyetini müdrik olan hükümet bu vr.-ı Bunlar giri~ilen mücadelenin mahiye- ııyetç~. eun tcra 1 erın~ manı 0 amamış- . . .. 
:ıiyetin devamına müsaade ctmemE·ğe 1 tini ve ne rıibi iddialara dayandığını bi-1 tar. Duşman tayyarelerı hatlarımızı bonı· ta ve hırçok e!lırler bırakmaktadır. ie 
k.at iyyrn ka'!'ar vermiştir. l-Iükümet .

1 

liyorlar. Biz işçilerin hakiki dostlarıyız. ı bardıman etmeğe te,ebbüs etmişlerse de İ ıuel cephc!linin her mıntakasında nasy0
'" 

'llrn:ı· .li hizm4 t~ r mUst..J.hdimleri."lin nıi1- Pari.sten b ir nıaıı:ara J Onları böyle hareketlerden sakındırmak nvcı tayyarelerimiz derhal bunları taki-1 nelistler tarafından açılan şiddetli taarruJ 
. · ı . l · . . . . . 1 ki · t · z· b 'h t i fk... be- çıkarak az zamanda gök yüzünü te· ınGaait surette devam ediyor. 

le ·~ karşı mcsuliyetl ·nnı ıd:ak ederek m:~ ve şun arı su · .er. J~t.r ; cFrans&n:n, Vı?rılmesını temın~ ça ~aca ar ~.r. Bun- ıs çrız. ıra u nı aye umum e arı ----.,.---------------------~-------"'." 
tekrar i • ba lıyacaklarını ümıt eder hu._! siya,srlni ananevi itadr •u için 1 dan başka komünist partisi sermayedar- !<endi aleyhlerine çevirebilir. Millete o B. Bonnct halk cephesi eserlerini siya- ı di>'lllesini istemektedir. Şimdiki hald• 

' 1 lhiK .. mct .ı .•. İ hizmetlerin norınal de m~haf ·za ederek r.ıillctler cemiye-• lerın elinde fiili monopol al!:nda olan hi&i verebilir ki işçilore karşı cephe, net ediyorsa onun çalışmasını neticesiz id:ıre ekseririyetin değil, fakat faal v• 
bir~ kılci• giırr.L: csı iç•n nizoı"I ınuha- linın yı.<.lmasınn müsaade etnuyeccğini ı bazı büyük kumpanyaların ve teşebblis- alanlar korporatif müdafaaya değil, ni-ı bırakmamak ve taahhütlerini bozmamak cüretkar ekalliyetlerin elinde kalmıştır· 
foza edecektir • ı..-nmaktayız. Biz A\•rupa için iki şık· !erin millıl•ştirilmesi hususunda ısrar 2amsıilığ1 kar~ı hareket etmektedirler. iktiza eder. Eğer sosyalist ve komünist- Bütün Fransızlar terakki içinde nizafll 

Parıs. 30 (ô.R) · • Ko" l"ist parLo;i- tan bHni ihtiyar zaruretı olduğunu edccel.ler ve nihayet idare m kinasma Orta sıwfı biznr etmek iyi bir swaset I !er ba~vckil B. Chautemps'dan memnun ve nizam içinde terakki isterler. ıvı:ec

nin Arles ş l:r; ı.' ki milli kol"gresi ni- kongrernL"•c sarahatle gösterdik : Ya cümhuriyet ruhunun hakiki şeklide üf-' değildir. Tecrübeler göstermi tir ki orta I değillerse o dethal çekilecektir. Çünkli Jisteki ekseriyet le hu esasa sadık kal· 
hayrt bulmı, .ur. r;,, m.ı:::ısebe+le parti dcmokra<i, ya faşic . Mesele bu suret- lenm~sini tahakkuk ettirıneğe uğraşa- sınırın ortadan kalkması nihayet lrticaa iş başına bay Blumla mutabık olarak sa cüınhuriyet sarsılmaz. Çünkü h•111 

gene' sekte eri B. M urlce '.fl,orez kı • le ıcop e!'igi ~ekildr ortaya atılmıştır. caklardır. yol açar.> 1 gelmiştir. Bu an!.şma bozulursa tered- terakkici, hem de mutedil olur. 
münist partısın ın:.nsup 390.000 azada:ı Yakında göctereceğiz ki Avrupa faşıst cNihayet komünist parfuıinin Lstekle- cHomme Libre> Kabine meselesini 1 dü!süz istifasını verir.> Nihayet sosyalist <Populaire> ı;ya~ 
tebrik telgrafları almıştır. Bu telgraf- olmıyarak'ır. Ve o zaman bıitün millet- ri yalnız Fransaya münhasır cleği Ôir .. - ileri s}irmektedir. Sosyalistler ve ko-I «Ere Nouvellc MebuS.'.l!I meclisinin meclisine karşı mücadelesinde dev•~ 
!arda parti taraf ndan takip di' - si- !er sulh havası içinde birleşeceklerdir. Parti Faşizm tarafından isyan ve ihtila- münistler maliye nazırı bay Bonnet'nin 1 sukut halinde oldugunu ve mcmlı;kctin etmekte ve bu meclisin Blum kabinesı· 
yascti azaların ittifakla tas,·ip ettıkleri dç siyasete gelince konıtinistler işçi- le sürülen müstemleke işçileriyle de tam Halk cephesi eserlerini baltal",dığı fik-

1 

ı~:r~i:" temin edemez .v~ziyctc düş- ni düşürdükten sonra şimdi tekrar 11111" 
bildirilmeklcc~;r. Komlinistler bu itıifa- !erin refahını temin için Meclis tarafın- bir tesaniit halindedir. Komünist kon- rinde midirler ? O halde ne dıye onu tugunu kaydedeı·ck yeru ıntihabat ya- li iradeye kafo tutmağa haşladığını 1<•>" 
in, diğer part;~ r !cinde güze çarpan ny- dan kabul edilen so•yal !slahat k:ınun- aresi tam birlik kongresi olmustur. De- V~ingtondan ııetirttller'.· Ei!er bil.fı.kls, pılmasını ve milletin açıkca reyini bıl- dctmektedir. -· 


