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Sene;~ lıL1"u, 
lzmir telefon firketi 

aatın alma iıi 
ANKARA 20 (HUSUSi)- IZMlR "fE. 

LEFON ŞtRKETININ MOBA Y AA.SINA 
AiT MUKAVELE BUGONLERDE iM
ZALANACAKTIR. • 

Onümüzdeki bahara kadar birçok . Kubbe sar.ayında 
,---o---

_maddelerin fiatleri ucuzlıyacak Haşmetli 
Bir düğ{Jn töreni 

yapıldı ·!iiçük Süt, ekmek tacirleri de yakında 
ntant Ankarada toplantıya çağırılacak 

• 
Biitün Mıaırda tenlik

ler yapılıyor 
Kubbe •rarındald llazır. 

: Zorlu /;i;;;,.ıihan i ,.:,,,,.,.,. ,,,_, ... ~ 
B 

lıkl•r peri ma .. llarını 
l r....... Atatark uglin ......... 1 andıracak 11aıdec11r 

1 geçirecektir? 
ll.i •ual . ed'l . Cen ycraız zann ı mesın ) 
~ Ubi .~ki Avrupada siyasi 
ii hii n buyük deiitiklikler geçirdi
Jitl laınanda Küçük Aantantın po
~.ckonomik hüviyetinde bir 
~ ık bekliyenler az değildir. 
oı..:; 0 ruz ki bu zümreye mensup 
tİQe Çekoslovakya, Fransız mihve
~lllıaıltı bağlı olduğu halde, Yu
~a ve Romanya çoktan heri 
dit. \' t scrbestilerini elde etmişler
)l ~ altın yıllara kadar Yugoslav
!-. ~manyanın dı§ politikaları, 
llıN:i_ "'lll1a ı itibariyle, Fransız dı§ po
~an kıl ayrılmazdı. B. Sto
~~ Yugoslavyada yeni bir 
~ defa olarak memleke
tlıa .. Avrupa davaJan dışın-
~ iL. --- istiyen devlet adamı 
Y!!.I.: ~ya. ayni yolu takipte 
~~•).dan aonra gelir. B. Ti
~9\0ince Franaız mihverine 
~~ laraftarlan yerlerini müata-

~tu ;;ni ~~r~yanı ku~vetİ~n-
1.. _ _ICGç~ Antantın akibetinclen şüp
i:_~~tenler bile çogaldı. 
:'~tte Fransız mihverinden 
~ • Berlin mihverine akış ıek
liti ~yılacak bir ideoloji değişik
~ nu, yoksa ideoloji aynşmaları
~ ~nda kalmak istiyen sulhçu 

ea.ditc mi mevzuubahistir.? 

: V l . ~ Ll d• • : ~ 20 (ö.R) - 1Cn1 F..-'m 
~5 ı a ovayı t.fereTı en ırıyor i ......... F..w. ile ....... -... ........ 

. ~ : : K.wa. W'aJID'la ......... --.imle 
• • · ~ latanhaL 20 (H~) - Reiaidimhm Atatürk ~ ,....W..Ba aece diiln pceai olclaia için 
:fakatlerinde Batvekl .B. Celil Bayu '" DahiJİ7e "i plDm LWre dejil, hllln .._ pnlik :kili B. SükrU Kan oJdliu halde yana (Busfin) Ya-: icDledir. 
:1ova11 ~arlar. i ıc.üe, 20 (ö.R) - Geac llnhn eT· .. ................... ~ ............................................ .. .................................... 

Ankara, 20 (HU1U1i) - Vekiller ~e7eti elin ak- ce __..... Ji,.. Wr me a abmt-
tam Buvekil B. Celil Bayann riyuetinde ~ •· M...-. pa~OMlllUll dit tarafa aa
br. T ~~~ bet Mal JÜrllllttir• Mühim me.etelerin üle laahl.rla .,.. :.. tanlı 5 milimetre 
görüfüldüiü ve inı.ç edildiii IÖylenmektedir. . "" 

lstanlnd. 20 (H mi) - Büyük Millet Meclisinin blmJıimda ipekli lımmtlarla kaplan
kıt tatilindm istiü% ederek baza vekillerimizin ittira- ~· ~ablae ura~ ~P• balm ve 
hat için latanbuJa aelecekleri bildiriliyor. ~ mo~le ~ 

latanbul. 20 (Huauai) - Yurdun her köfesinde tir •• Darada kral ha~~ an
ucuzluiun tesiai içia aolan m&adeleve kuvvetle de- nemıe ve im kard.,lerine takdim ede
vam edilmektedir.. önÜlllüzdeki ilk baharda bir çok celdir. SuaJm içi en kıymetli Acem 
maddelerin fiatleri hatrünkii nisbetlerden daha ucuz bir - SONU DöRDONCO SAHtFEDE - Mım" knıliçeai Feride 
vaziyete getiriJmit olacı.kbr. Yakında ıüt, ekmek ta- ~~~~~~~~~'!!!'--~'!'!!!'!'!!~~~!!m!!!!!!~!!"!!!!'"'!"!!!~!!!l!!!!!f 
cirlerinin de Ank&raya çaimlmalan beklenmektedir. Ba) k A t t H 

Ankara. 20 (A.A) - Icra Vekilleri heyeti dün Başvekil 80 D an 1 a. nazırları 
E. Celal Bayann reMili ahında toplanarak : 

1 - Osküdar - Kadıköy Su ~rkr:1inin mtibayaası muka
velesinin tasdiki. 
,AU.U ,LUU. .. ıi>CllCU..Ll)'CU• 

3 - A-.ukathk-kanun~ ~~ 
- SONU 'OÇONCO SAJIJFEu-

Şubatın dokuzunda -
E ı ı cak tes· Bu toplantıya Yunan başve ı Jan 

ge a ay arına san Belgr!'!~!!ks~!:!ra~~~~~~~y--
ıı. mı· törenleri yapılı yor ~ antanh harleiye -- da- :;:~ı:;~::.~.';":;':': ~:= 

im! konseyi ıubatm dokuzunda Ankara- luk paktı hakkında izahat vereceldb\ 
da toplanacaktır. Rumen hariciye nazırı da barict .ıy .. 

Hariciye nazırlannm bu içtlmaına Yu- - SONU DöRDONCO SAHiFEDE -• 

• • .. -..u:uu. 



Kültürparktaki paraşüt kulesinde asan
sör tertihah yapılmıııtır. Atlayıcılar pa~ 

rafiit kuleaine asansörle çıkacaklardır. 

Dün paraıüt kulesinden atlayan 20 pa-

raıütçüden on biri kızdı. Genç kızlar. 

kıt mevıiminde atlamalara İştirak. edi-

yorlar. 

YENtASIP. 

SlNEMA DONY ASiNiN EN BOYOK HARIKASI BEY AZ PERDENiN iKi BOYOK DEHASI 

MARLENE DIETRICH ve CHARLES BOYER 
NIN EN GOZEL TEMSiLLERi 

TAMAMIYLE RENKLi 

ALLAHIN BAHÇELERi 
GOZELLlötNE - ZARAFETiNE • AZAMETiNE PAYAN OLMIY AN BOYOK AŞK MACERASI.. 

AYRICA 

M 1S1 R MANZARALARI 

-:c--

KAHiRE CADDELERi - EHRAMLAR - ISFENKS HEYKELt, MISIRIN tÇflMAt VE lKTlSADI V AZIYETl 

iLAVETEN: MIKI VE PARAMOUNT JOURNAL 

BUGONKO 
SENANSLARDAN 

iTiBAREN TAYYARE Sinem.asında 
Seanslar hergii.n: 3 - 5. 7. 9.15 de .. Cumartesi· Pazar l de baflar. 

• 

-- -

ordusuna kartı sevgi tezahürlerine/ renle alaylara sancakları teslim edi· 
vesile olacaktır. lecek, bu sırada or general lzzettİll 

TöREN PROGRAMI Çalııiıı:. Kahramanlara hitaben bit 
söylev v-ırecektir. Bu söyleve, saıı· 

cak alan alayların komutanları olaıı 
Kurmay Albay Asım, Yarbay Uı• 
san ve Yarbay Hüsnü b;...,, nut~a 
mukabelede bulunacaklardll'. Bu ta-

Hazırlanan tören programına gö
re, pazartesi günü sabahı muayyen 
saatte Burnava topçu alayı ile Gazi
emir ve Poligon piyade alayları 
Cümhuriyet meydanında yerlerini 
alacaklardır. reni, büyÜk bir geçit re;ımi takip ede-

Merasime, büyÜk reisicümhur cektir. Geçit resmine, Gaziemir, Po
adına orgeneral izzettin Çaltılar ri- Iİgon ve Burnava alaylariyle, san• 
yaset edecek, vali, Kor general Mw- cak almıyım birlikler de İ§tirak ede
tafa Muğlalı, Müstahkem mevki ko- rek aa"'calı: ttlan arkadqlarının saf· 
mutanı General Rasim Aktoğu, larında, scv'.ııçlerine i!tirak edecek· 
Tüm general Nuri Yamut, hükümet terdir. Bu güzel silih arkadqlığı te
erkim, askeri erkin ve sivil halk zahürünün manası cidden ulvidir. 
ittirak edeceklerdir. 

HALKIMIZA T AVSIYE 

Tören yerinde bulunacak ıübay
lar büyük üniformalarını giyecek
lerdir. Bu ihtif&DI tablosu önünde 
sayın halkımızın da koyu renk elbi
se ile bulnnmalan pyanı tavsiyedir. 

ISTIKLtL MARŞl YOKSEK 
SESLE OKUNACAK 

SANCAKLAR GEÇERKEN .• 

Alay sancakları geçerken yürü· 
yenler duracak, Juranlar cepbe tet· 
kil ederek ti.zim vazifesini yapeok· 
tır. Törene, isti yen kız ve erkek 
okullan talebeleri, alaya iltihak et· 
meden de iıtirak edebilirler. NitekiıP 
bir çok kız ve erkek okuDan talebe
leri, okul idarelerinin müseedesj talı· 

Törene askeri bandonun çalaca- tında bu heyecan verici törende~· 
ğı istildil nıarfİyle bqlanacak, aske- lunacaklardır. Nutuklar, boparlört. 
ri kuvvetlerle kız ve erkek mektep- etrafa yayılacaktır. 
liler ve sivil halk fotildi.l martına SiNEMALAR ORDUNUN 
yüksek sesle İ§tirak edeceklerdir. EMRiNE .. ' 
Kahraman Egelilerin bu pbameet 
tablosu önünde, yurcl bütünlüğünü Şehrimizdeki üç sinema, alaylart 
koruma vazifesini omuzlanan deli- sancak verilmesi münasebetiyle pa• 
kanlıların bu haklı gurur ve netesi- zartesi günü saat 14.30 seanslartfll 
ne içten gelen bir cotgunlukla itti- ordunun emrine tahsis etmİfler, J:o
rak edecekleri muhakkak ve füphe- mutan, ı\ibay ve erab sinemaların• 
sizdir. davet etmiflerdir. Ordu mensupJarl 

OR GENERAL BlR SöYLEV o gün öğleden sonra bu sinemalar• 
VERECEK gitmeği kabul etmitlerdir. Sine111•· 
lstildi.l maremdan sonra, süel tö- !arın bu hareketi ıayanı takdirdir· 



. .!1 SON KANUN CUMA 938 
x= 7 

Atatürk 
... 

Kaput bezi fiaılerindc 

Yalova ya hare
ket ettiler 

fi' ?*.-VSW Ankara, 20 (Tcldonln) - Atatürk 
refakatlerinde başvekil BB. Celal Ba
ynr, Dahiliye vekili ve Parti genel .sek 
reteri Şükrü Kaya, hariciye vekili Dr. 
Aras olduğu halde bugün saat on beşte 
hususi trenle Yalo,·a~ n hareket etmiş-

Alınan bir karara göre yüzde 12 • 18 
raddesinde bir tenzilat yapı n- şt r lerclır 

Atatürk trene Gazi ıstnsyonundan bin-

Qu]~bul, 20 (Telefonla) - Hayat ba
C1 ğına karşı mücadele için tetkikata 
b~varn olunmaktadır. Türkiyenln ucuz 
•...h ~eınleket haline getirilrru?si .için 
'""'UDırler alınmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere pamuklu j karnrlnra gor k::pot bezi fıntlerinde 
mensucat fabrikaları direktörleri ile l yüzde on iki ve on sekiz raddesinde bir 
Ankarada iktısat vekaletinde yapılan tenzilat yapılmıştır. Bu .suretle köylU
temaslar müsbet bir surette neticelcn- 1 ye daha ucuz giyecek temin edilmiş
miştir. Direktörler görüşmesinde nlınnn tir. 

mışlcrdir. Hariciye \'ekili bay Aras Ya
lovndan konsey içtımaımı iştirak etmek 
üzere Cenevreye gidecektir. 

Tür.kçe 
Fransız sermayesi 

Bir müddetten beri 
}~viçreye kaçıyormuş 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ V anzeeland .. . 
: raporunu gele._ 
cek hafta ve-
recektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ı; Cenevre, 20 (Ö.R) - Bır müddetten 
uerı ı ... ,11. "'U •yetli mikdarda Fransız serma-
;cs'.nin Isviçreye akın ettiği göriilmek-

~· Bu sermayeler tercihan emlfık 
~ :tine yatınlınakta ve pek karlı ışle
:re v ·1 
1 

esı e olmnktadır. Bununla beraber 
SViçrc mali mahafili Frnnsada vaziyet 

dU · ıı:elıp te .sermayelere emniyet gelerek 

~~lliden memleketlerine döndükleri tak-

Saadabat 
Paktının tasdiki mü

nasebetile samimi 
telgraflar çekildi 

Ankara, 20 (A.A) - Saadabad pak
tının B. M. Meclisince tasdiki miınase
betiyle Dr. Te\iik Rüştii Aras ile Af
gan hariciye naı.ın arasında ıışağıdaki 

telgraflar teati olunmuştur : 
Ekselins Feyiz Muhammed Han 
Afganistan hariciye nnz.ırı 

Kabil 
Türkiye B. M. Mecli!':inin müstaceli

yet karariylt' bugüııkii celsesinde Saa
dabad paktını ittifakla tasdik ey1~cliğini 
ekselfınsınızm lttilfıına nrzetmekle mü
bahiyim. Bu mesut fırsattan büyük bir 
sevinçle istifade ederek sadık dostluğu
mun teminatını ve Saadabad paktının iki 
memleketimizi birleştiren kard<.>şçe dost
luk bağlarını daha ziyade kuvvetlendir
mesi hususunda dileklerimi ekselansını

za tekrarlarım. 
T. R. ARAS 

Ekselans Tevfık Rüştü Aras 
Türkiye hariciye vekili 

Ankara 

Konuşturmak işi Halk 
evlerine bırakılacak 
Jstanbul, 20 (Telefonla) - Umumi 

yerlerde Türkçe konuşulmasının temi
ninin lfalkevlerine bır •. kılacağı ıınlaşıl-

mnktadır. 
Başta Istanbul, Izmir ve Mersin ol

mak iizerc Türkçe konuşulması işi zec
ri tedbirler almaktansa şuurlu tedbir 
nlma işi olduğundnl1 Türkçenin Tiirk 
olmıyanl:ır tarafından da ana lisan o1a
rak kullanılması ve öğrenmeleri için 
faaliyete geçilecektir. 

yetiştirilmesi Çay 
Istanbu1, 20 (Telefonla) - Ziraat ve

kaleti çay ycti~tirilınl'si için bir kanun 

projesi hazırlamaktadır. 
-0--

Ankaradaki 
Tıp Fakültesi 
Ankara. 20 (Hususi) - 1941 seneSln

de faaliyete geçecek olan Ankara tıp 

fakültesinin tal,,.bc mevcudu 1200 ola

caktır. 
-----

_lrde lsviçredc baş gösterecek vaziyeti 
~diden endişe ile düşünmektedirler. 
d·~~~- önünü almak :için bazı tedbirler 
k U§unulmektedir. Bu maksatla bir nıu-

Köylüye tohumluk 
...ı Snadabtıcl paktının Türkiye B. Millet 

Mecli:;i tarafından tasdikini bana lütfen Kars, 20 (A.A) - Viltıyelin fidanlık 
bildirdiğinizden dolayı Ekselansınıza 1 b~hçesinde Karsda bulunmı~ an sçbzel -
hararetle teşekkür ederim. Ben de bu 1 rin yetiştirilmesi için tohumluklnr köy
paktın Afgan milli meclisi tarafından lüye dağıtılmağa başlanmıştır. Bu sene 
ittifakla tasdik edildiğini Ekselansınızın tecri.ibe olarak sebze Ye meyva konser-

<IVcle rnüzakeresi~c girişilmiştir. 
d .lo~dra, 20 (Ö.R) - Resmi mahafil
l!n hıldirildiğine göre sabık Belçika baş

V1:kiı-ı B. Van Zeeland dünyanın ekono-:k kalkınması imkanları hakkında In
lere ve Fransa tarafından memur edıl

lllf§ olduğu anket hakkındaki raporunu 
Celecek hnrta başında neşredecektir. Bu 

Van Zcelancl 

r.ıpor Parjs ve Lonılra arasında fikir te
atilerinin mevzuu olacaktır. Bu müzn
kereler son Fransız kabine buhranı do-

layısiyle gecikmiştir. 

Eski Belçika baş\•ekilinin iki .şubatta 
cNntional nnd Foreign Presse Associa
tion> tarafından verilecek ziyafette ha
zır bulunacnğı hatırlatılmaktadır. 

--.............. ııiıııiiıııım ......... llİllllll......................................--

ittilaına arzctınekle mübahiyim. vnları da yapılacaktır. 
Saadabfıd paktının iki dost mcmlekc- --=--

timiz arasındaki kardeşçe bağları bir Heyeti vekile de 
kal daha tcyıt etmesini candan diler ve 
en samimi hissiyatımı arz.eylerim. mu .. him toplantı 

FEYiZ MUHAMMED 

Y ugosıav başvekili 'Montrealde 

I< rup fabrikalarını gezdi, 
1 

va~!~ ~~~!:hın °!~k~z• 

-BAŞT ARAFI BtRtNCt SAHtFEOE-
4 - Rizenin Hopa kazasının Erhazı 

köyündeki sımli kurşunla karışık çin
ko madeni imtiyazının feshi. 

5 - Umum ayakkabıcılar kooperatifi 
esas ımıkaveknamesinin tadilatı. 

d b ı du altlndan 30 ceset çıka-a v a u un rlldı, 22 yarah vardır 

6 - Balıkesir - Demirkapı mevkiin
deki antimu. n madeni imtiyazının fes
hi. 

7 - Nazilli .sulama kooperatifi esas 
ınukavelenamcsinin tadili. ~erlin, 20 (Ö.R) - Yugoslavya baş

~e li Dr. Stoyadinoviç Magdeburgda 

~neral Göring tarafından şerefine \·e
t en av eğlencesinde hnzır bulunmuş-
Ur. Yugoslavya başvekili Krupp mües
~elerinl ziyaret etmek üzere bugün 
tn ene hareket edecek ve Belgrada dön
h~:d:n evvel Düsseldorf ve l\fünih ~e-

erıni de ziyaret edecektir. 

\le~. lin, 20 (ö.R) - Yugoslavya baş
§eh ~1 D~. Stoyadinoviç bugi.ın Essen 
§ıl tine gıderek hararetli bir şekilde kar
~ <ı~ış ve K.rupp fabrikalannı ziyaret 
f ~ışUr. Bn Stoyadinoviç kendisine re-
a <ıt <:tmekt "d" a· e 1 ı. 

h ızıat Dr. Krupp Dr. Stoyaaino,·içe 

f oş geldinız t mennisinde bulunarak 
<ibrik 1 

ntuh a arını gezdirmiş ve ecnebilere 
?nan taç olmaktan kurtulmak için Al

ha1t~anın. sarf ettiği muazzam gayret 
l"a l) nd: ııahat vermiştir. Bundan son
li ~· h:rupp hemt'n hemen saf demi
tn Çe ıkhanelerde işlemek üzere bulun
l'U~ Yeni usullerden bahsetmiştir. Bü-
1:e] Alınan endüstriyeli Knıpp mücssc-

erıylc Yug 1 d k" . . .. n-. b os avya arasm a ı ıyı mu-
«St' eti d 

g. er en dolayı memnunluğunu 
!JSterın 

l<r 1
. ve Yugoslavya başvekiline 

?ni~Pp fabrikalarında Yugoslavya de
diın Yle Yapılmı~ bir küçük kupa tak-

cderck Yugoslavynnın endüstri sa-

Stoyadinoı·ıç 

hasında inkişaf eserine devam etmesini 

temenni eylemiştir. 

Amerikanın en büyük zenginleri 
B. Ruzvelte bir muhtıra verdiler 

nd Vaşington, 20 (ö.R) - Reisicümhur Ruzvelt Amerikadıı c60 aileler~ 
ı nltınd, g·· t ·ı ·ıı· . ~ . . r.:o d"" . ld b·r llluh os en en mı ı dconomıye hakım en zengın :> en ustrıe en 1 

tırn nlmı t B I k "k 1 f .. h ır. un ar patronların umumi selamet e onomı · ve sosya re· 
" V(' ""k• ' r
1111 

b 1
11~ ·unet için B. Huzvelt tarafından girişilen İ§e İştirake hazır oldukla-

1 dırmckl b b b · h t Veril . . . e era er şart olarak bazı ıslahat yapılmnııını ve azı ıza a 
mcsını ıstcmekt d" 1 B l · · l ·· · d l resnıj . . e ır er. u ta epler arasında dıvıdant ar uzerın en • ınan 
n ındırılmesi an l L·1· • • k 1 k 0 

•der I • ıe c teşKı atını ıdare edenlerın kanuna ar§ı meıu ım· 

l 
o rnası vard R . . .. h . "h . :.rı ır. eııııcum ur Ruzveltin fikrince teknik mahiyette ış 1 tı-

• rının hallind h .. k ·· . konlı c u umete yardım dmek üure 25 kişilik daimi hır ekıper 
V SJ..Qnu te kil edilmelidir. 
noıngto 20 

hıal QI ı_ 0
2
• ( ö.R) - Milli miada fan nezareti ür lmruk milyon dolara 

Cll11; 8 L .... k b .. .. 
uyıı ombardıman tayyareııi daha aipnriı etmiıtir. 

Montreal, 19 (A.A) - Montrenl ci· 
varında Sacre Cocurdc Sainte Hyaciuth 
papas mektebi dün ~ecc çıkan şiddctlı 
bir yangın neticesind~ harap olmu~tur. 
Şimdiye kadar enkaz altından ekserisi 
kül haline gelmiş 30 kadar ceset çıka· 
rılmıştır. 22 n~ır yaralı vardır. Bunlar 
ateşten kurtulmak için pençerelerden nt· 
!ayarak azaları kırılnnlar<lır. Mektebin 
yalnız duvarı kalmıştır. Yangının bir in· 
filak neticesinde çıktığı nnlaşılmaktn ise 
de infilakın sebepleri henüz meçhuldür, 

Çocuklardan mürekkep bir grup yan· 
gından sakınmak için damın üstüne çık· 
mışlnrdır. Dam çöktüğJ zaman hepsi de 
ateşin içine düşmüşlerdir. Şiddetli bir 
soğuk ve knlın bir knr tabakası kurtar
mn işlerini güçleştirmektedir. 

8 - Ulusal savaşta zafer hatırası ola
rnk B. 1\1. Meclisi birinci devre nzalan
na VL'rilmiş olan silahların makanizma
larının kullanılmaz bir hale ifrağı ve fi
şcnklerinin bulundurulmaması ve va
rislerden gayri ellerde bulunursa mü
sadere edilmesi. 

9 - Zirai kombinalnr kurumu ıçın 

Fr.:nsn, Yugoslavya \'e Mncnristanda 
hayvan ve araba mübayaatım kabul et
miş ve diğer muhtelif işler hakkında ka
rarlar vermiştir. 

Ankara, 20 (A.A) - Dün hülasası 
v~rilcn Hereti vekile kararları arasında
kı 8 numaralı f ıkranm aşağıdaki şekilde 
karar nltına alınmış o1rluğıı haber alın
mıştır : • 

Ulusal Savaşta zafer hatırası olarak 
Suikast hadisesinde B. M. Meclisi birincı devre azalarına ve-

tevkl· rat yapıldı rilmiş olan siluhların ınakanizmnlnrındn 
Tı t::ıclilat yapılmaksızın varislerden gay-

Şanghay, 20 (A.A} - Imtiya1lı ının- ri ellerde bulunursa müsadt're cdilınc-
1aka polisi son suikast hareketleriyle si. 
alakadar olmak üzcl'e otuz kişiyi tevkif 
etmiştir. Bilhassa Natasda Japonlar ta
rafından teşkil olunan mahkeme reisli
ğini kabul ettiği için öldürülen Çin avu
katının katilleri araştırılmaktadır. 

--=--
Sov yet halk komiser· 

ler meclisinin ilk 
ictimaı 

t 

:tVIoskova, 20 (Ö.R) - Dün ilk içti-
maını yapan yüksek Sovyet yeni Halk 
komiserler meclisi listesini ittifakla tas
vip etmi§tir. Meclis yine B. Molotofun 
riyasetinde olup hariciyede B. Litvinof 
ve milli müdafaada mar~al Voroşilof 
bulunmaktadır. 

B. Eden elçilerle 
konuştu 

Londra, 20 (A.A) - B. Eden dün öğle
den sonra birbirini mUteakip Fransa -
Italya biiylik elçilerini kabul ebnjJUr. 

B. Dö Valera 
Londradan ayrıldı 

Londra, 20 (ö.R) - Irlanda serbest 
devletinin reisi B. De Valera bu akşam 
Ingiliı başvekıli sir Nevılle Chamberlain 
ile son bir müzakereden sonra Londra
dan ayrılacaktır. Ticaret nçzaretindc iki 
taraf mümessilleri arasında claha bir iç
tima yapılacaktır. Müzakerelere ihznri 
tetkikler bittikten sonra devam edile
cektir. 

-=--
B. Delbosun gaze
tecilere hediyesi 
Belgrad, 20 (ö. R) - Belgraddaki 

ecnebi gazete muhabirleri şubatın be
şinde bir bnlo vereceklerdir. Bu balo 
için Fraruız hariciye nazırı B. Delbos 
muhabirler cemiyetinf' bir heykel hedi
ye dmiştir. 
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Bekarlık 
• • 

vergısı düşiinülüyor 

Büyük vilayetlerde ev
lenmeler azalıyor 

lstnnlml, 20 (T clefonla) - Son ı!iinlcrde brl.:ırlıl: v("rrı:ıi me" zuu yeni• 
den ortnyn atılmıştır. Yapılan resmi tetkıklcrC' göre evlc:ıımelerin sayısı. bıl· 

hassa büyük vilayetlerde nzalmaktadır. Yaşları 2 S - 40 am ındıı olan devlet 
memurları arasında bekarların miktarı yüzde altmış birdir. 

Hayalını kazanmakta olan ve evlenmeleri için kanuni imkan~ızlık hulun
mıyanlnrı evlenmeğe teşvik için bir tedbir olnrak belcarlık '\"ergİ'<İ Rlınıpası 

foy<?alı görülmektedir. 

Kızlarımızın askerlik hizmeti 

Her vatandaş müdaf a
ada bir temel unsurudur 

lst~n·ou\. 10 (T elt-fonla) - Bir senedenbcri tatbik edilmekte olan kıTh
rın a:ıkeri hizmete hn.ırlığı faaliyetinin vermi~ olduğu neticelere göre bu c;a
Iı,manın şümullendirilmesi ve knnunln~tırılması etrafında yeni }lir proje hn-

7ırlanm. ktadır. 
Projenin ilk maddesinde; askerlik mükellefiydi dnhilirıdc olan "'·atandrı~

ların 15 - 1 6 yaş arasında kadın, erkek her vntnndaş memleket müdafaaııııı
da biıer temel unsurudur. Bütün vazifeleri yapmnkln mükelleftir, denilmek

tt-clir. 

Erdün - Necid hududunda 

Kanlı bir çarpışma . 
olmuş, ölüler vardır 

Kudüs, 20 (AA) - Royter ajansı bildiriyor: 
Arap menbalarından çıkan \'e henüz teeyyüt etmiycn bi• haberde Erdün -

~ccid hududuna yakın iki bedevi aşireti arasında mühim bir müsademe vu· 
kubulduğu ve 5 O <len faz.la ölu ve bir çok yaralı mevcut olduğu bildirilmek

tedir. 
Bu h~buc ~öre Harru~ • 1nb • -Adal B!Jiretinin ~e.) hi Muhammed lbni Mig· 

lad tarnf ından idare edilmekte olan aşirete nit l<'kmil hay' anları yağm.ı et-

miştir. 

Rusya ltalyaya petrol 
satmak istemiyor 

Roma, 20 ( ö.R) - ltnlyan gazeteleri ltnl) tı.} n petrol ~atmnğı reddeden 
Rusyanın vaziyetini protesto etmektedirler. SoYyct hükümcti buna sebap ola
rak ltalyanın borçlarını muntazam ödcmedi~ini ileri sürüyorlar. Halbukı ltal
yan gazetelerinin iddialarına göre ltnlya Rusyaya borçlu değildir. Bilakis 
Sovyetlerin halyaya 1 O :milyon liret kadar horçları \'ardır. Bu ııcbeplc Sov
yctler Birliğinin ileri sürdüğii vesile hiç ~üphesiz açıkça söylemek istemedik
leri hakiknti gi:dcmek için bir kaçamaktır. Bu hakikat te Ru!!ynnın ltalya.).1 
petrol temin etmek istememesinden ibarettir. 

Paris, 20 (ö.R) - Romadan gelen haberlere göre ekonomik sahada kt"n
dine yeterlik ıiyasetinin '\'erdiği neticelerdC'n Duec pek memnun değildir. 

Filhnkika Romadn ltalyanın 19 37 senesi ticari bliınço::;u hakkında neşrcdı

lrn istatistik çok nzamctli bir ~çık göstermektedir. ltalyanın ithalatı 1 3 mıl
ynr 489 milyon lirete hali~ olduğu halde ihracatı nncnk 7 milyar 489 mıl
yon liret yekununu tutmu tur. Böylece bır sene zarfındaki ticari mıh aune 
açığı 5 mılyar liretten fazladır. Halbuki 19 36 ) ılında bu acık ancak iki mıl

yar lirelti. 

B. Eden Milletler meclisinin konsey 
toplantısında hazır bulunacak 

Londr:ı, 20 ( ö.R) - Ecnebi gazetelerden bazıları Millcılt"r Meclisi kon
ı;eyinin 26 sonkunun celsesinde B. Edenin hazır bulunmıyacn •ı hakkında bazı 
haberler vermi17lerdir. Londrn resmi ınahnfili bu haberleri şiddt-tle reddet· 
mektedirler. Bilakis önümüzdeki de" rt-;> e iştirak edecek lngilız delegas.} o
nunun başında bizzat hariciye nazırı bulunacnktir. l lnrici.> c müstc- arı Lord 
Cranborn dahi B. Edene refakat edecektir. 

Romanya muhalifleri 
Paı·lamentonun feshini protesto etti 

Rükr~s . .20 (ö.H) - Muhalefetin en ku-.rvetli iki partisi olan milli ko.)lti 
ve lif erni partileri parlamentonun f~hini ~iddetle protesto etmi lcrdir. Bu 
hareket bu partiler tarafından ana ) asanın ruhuna ve ml'tnın'" mugayir gÖ· 
tiılmektedir. Milli köylü partisi reisi B. Maniu merkezi intihap komisyonu re• 
isine gönderdiği bir mektupta bu tedbirin kanuna aykırı olduğunu bıldırmı • 
tir. Diğer taraftan intihabat esnasında muhalif partilerin listdC'rİne karşı gös
terilen güçlükler de protesto edilmektedir. 

Bükreş, 20 ( ö.H.) - Hükiimct yeni intihabatın 20 şubatla 20 mart ara
sında yapılmasınn knt"i olarak karar vermiştir. 

Rayştag toplanacak mı 
Berlin, 20 ( ö.R) - B. Hiılerin yakın bir tarihte Rayşlag meclisini içti

mna davet edip elıniyeceği henüz anlaşılamamıştır. Bu huber bu sabah ve
ı ilmiş. fakat öğledc-n sonra tekzip edilmı Lir. Her halde bu husu ta verilecek 
karar bugünlerde malum olacaktır. 

Rayştag meclisi da\'ct edilir e bermutad Fiihrcrin program mahiyetinde 
bir nutkunu dinlemek ve tasvip etmek için olacaktır. iyi hahN alan mahafil
de temin edildiğine gore bu münasebetle söyli.> ccei':i nutukta B. Hıtlerin hıı

rici meseleler üzerinde durmıyarak ekonomik planın tatbiki hakkında bı-)a 
nnttn bulunacaktır. Bununla hcrnher bu ınüna ebetle Alımınya ıçin müstenı· 

lekelere malik olmak zaruretini bir kere daha ka) detme .. i ınuhtC'md görül
mektedir. 
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Balkan Antantı 
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•• o r ştu .. JEOP 
Hudutlar meselesinin 

tarihine bir bakış ••. 

- BAŞTARAFI BlRlNCt SAHiFEDE -
setlerinde değişiklik olmadığı ve olnu
ya<:ağıru ve Rumenlerin Balkan antantı 
KüçUk antant ile diğer mukavelelerine 
sadık kalacaklarını tebarüz ettirecekUr. 
Hariciye nazırlarının bu içtimama ehem
miyet verilmektedir. 

"Anne bana alacağın kız mavi gözlü, 
kısa boylu, muhacir olmasın ... ,, 
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KüÇüK ANTANT 

Bclgrad, 20 (ö.R) - Küçük Antant 

daimi konseyi encümen azaları on altı 

Evlendikten otuz beş sene sonra mahkemelik olan bir karı kocanıfl 
hazin hayatı .• Akıl ve mantık sesini dinleyen koca, karısı 

ile barıştı. Yeni evliler gibi mahkemeden çıktılar Hududun mütalaast JU telakki üzerine men yansına sahipti. Yavat y&V&f bütün şubatta ve heyeti umumiye de 23 §U· 

istinat eder. Hudutlar toprai: üzerinde denizleri elde etti. Bu •uretJe hudutları, balta Bükreşte toplanacaktır. sinirlerine dokunan hallale ö14~ 
,.·tZiJt'r, Hudut. devletin yani bir CTUP ayni deniz üz.erinde asla i~annı bula- Bu içtimada ÇekoSlovakyanın 1938 Bugünlerde sulh ceza mahkemelerin· - Niçin? ._._ .. b' 
,.. ..,_ d 'I d la ·· d" l 1 f• 'al d ... d "' Dı"ye eualadı. Merdivenin b;,ıırında da· ceye le.adar girift kalm•aıl mAvi goı. 1-··nm önünde durdugu" fiziki imzalar- madı. .uıpte ı en a a ra mutema ıyen de Rumenlerle emtea mübadelesi işi i e de bazı ai e acı annın ogur ugu, ge- v-" _,,_ e&" 
..... 1 d B 'i b" h c_h ı · d l ''- · · I k h k t d- ruyorduk. Biraz ilerideki kadınlann ~ite• aa boy ... Kanmm boyu bir eantitn Öır. Tabiat bizzat hududu meydana ge- iler e i. ugün sun ır at Jil a ın a a- Küçük antant devletleri siyasi münase- çİmsiz 11'. netıcesı o ara. a are ve ov- bile büyu"'medi, AsilzadeJiğinden de bit 

· 'k' b"I Y J ya yarı•ı d 1 a tlıy ~ 07 mı'yece"'gı" '-adar ya· ... • bir 8C9le lconn•tulc. _ı. tirmiştir. Tabiri diğerle iki grup msun sınr 1 
rye 

0 
er. arısını apon ' ~ · betleri ve her işte teşriki mesaileri gö- me ava arın:ı r s o........ ._ ..... -. ıey anlamadım. Gözleri çok. güzelflll' 

hudut ile tevazün lıuıl ediyor demek- lll da Rusya almıştır ki bu çizgi aynı za· rüşülecektir. Evvelki gün, bir aşlc macerasina ait - Ben una mavi ıözlü olmutn de- derler, halbuki ben mavi duvarlı ev ceP" 
ı :r. Şu halde hudut her ilci tarah tanzim manda Japonynnm ııim:ıl hudududur. kl T olan duru,manın safahatını yazmıştık .. medim miydi} b J I . . . ._ . Şiııl' 
"" Dundan başka Çekoslova arın una- net i e o sa ıçıne gırme .. ıstemenı. 
ediyor. Diğer taraftan hudut yalnız ta- Dağlar uzun §İmdi de olduğu gibi da beraber hareket edilmesi hakkında- Bugün de saçları uI~~ıı bir karı koca - Çok güzeldi; onun için maviliği- di böyle zevkimin tabaıa tabana xıdd•• 
b'ıat ı'le deg"il aynı umanda insan tara• ctııbii hudut> olarak düliünülmüştür. davasının duruşma safhRlarını yazacağız. ne dill.at etmedim rulm ,__. b kadal 

Al 1 ih ki teklüi müı..akerc olunacaktır. fı d ... d M hk na ku uş oır yuva ana ne fından tayin edilir. Hudut defİpncsi Yültsek c.umudiyeli olan Par tar ten Müba§İr iki tara a çagır r. a e· Boyuna ne diy«chin) ··~det verebilirdi, lütfen söyleyin .. 
b k • ANTANTA SADAKAT '- d b d '-- k • ..... mümkün olmıyan katı bir:ıey değildir. evvelki devirlerden iti aren mes un • me aalonuna bir JLa ın, ir e et&.e gır- - Yaşı küçük .. Daha büyür oğlum. Suçlu •on sözünü harada bitirdi. GU. 

Hududun dinamik malumah, Statik ma- idi. 2 340 metreye kııdar bronz bnltalıu di. Müşteki mevkiinde duran k .. a boy- - Siz hu ifi gittikçe uzatıyorsunuz. görmiif adamm sözlerinde kata katı• 
IOmatma muhaliftir. Alman coğrafyacı. ve birçok eserler bulunmuştur. Romalı- Belgrad, 20 (A.A) - Samuprava . ga-ılu bayan ağlayarak anlatmağa haşladı: galiba ltoltıık mua.timini canlaod.ırnı.n.k damlalar dölı:ülmcie bqladı. Bu hüxtıo' 
ları anca'- stn.,L hududu dii ... inmü•ler- lu üzerindeki Brenner Resina St Bernard zetesi Yunanistanın bay Metaksas ıd:ı- _ Benim. boyum kısa •.. Gözüm ma· . .__. • B' . • . ;. lı:tur Ha'-' }ü ••hn'"' herL--• • • ;.. ,·-ı-d ... '--~lı:tı. 

1'. u.ıı; ..,..- " • • 1 • •• .. arda ld tüy• _ . . , __ .. ısteyeceauıınız.. ızım ı11m"" ço . ,,. .... ... &.Cfl ,,_,,, ~ .... DITil 
dir. Halbuki biz diğerini tercih ederiz. cibi geçitleri takıp edı~ordu._ 6 ı~. asır· ( resınde butun sahal" c e e gı mu İ vi ise, Jcabahat hende. ~ıdı_r) Duşunu~ di ıizi barqtıralmı.. Hakim tekrar suçluya sordu: 
Hudutların morfolojisi toprak üzerine da Slovenler Alplann ıçlernıdekı bırçok ,.nffakıyetleri kayded~rek bay !.1etaksa-

1 
te beni alaydı .. Muhacırlık ıse, o da bı- Ol l --'- Ama. _ Ailenizden memnun muıan~) 

k d • · 1 d' 8 · · 1 • • d · y d' - ur ve o aı;;&&;tır. müaaa-lca!ıplanmışbr. Ama insan Fıayahna te- ovalara a ar gınnış er ı. zıncı nsır- ısın şahsi meziyeti en sayesm e yem u- :ıim bir tecellimiz ır. ade edin son sözümü aöyliyeyim. Ayrd- - Ço ... ço ... çok. memnunum.. - -
tabuk etmek mecburiyetindedir. Avru· dan itibnrcn Cermenler Salzburg pes· nanistruıın kurucusu teHlkki edilebilecc- - Bayan .. . Susunuz bakalım... rnak bahl18U9 cezberden evlenme> wu- Hakimin arzmuyle auçla el.i:ai., karısıııA 
payı süratle gezdikten sonra dünyaya kaposluğundan d~nya fırlayarak Isa eli- ğini yazıyor. - Siz benim yerimde olun da ağla- lünü kabul e ttikten son.-.. aynlnıalt bir uzattı. Biçare kadın da el.ini verdi. ~~ 
balcacalc olursak biz daha ziyade bu di- nini yaymak için aç.aldılar _ve topraklara 1 Yunanistnnın dış politikasına gelince, mayı_r' .'. .. : . cinayetti. Zavallı hzın ne kabahati var• ilcisi de millemeye karır tük.ranlarıllt 
nanıi1c hudutlara teaadüf ederiz. Şu haf- yerleşerek ornlan ı~lemege ~aşladıla~. gazete bu politikanın Balkan antantına 1 Halım, muştelcıyı susturdu. Yerine dı~ Talüne razı olmut bir esir gı'bi oca· izhar ederek yeni evlenmiş bir çift gibi 
de insanın önünde ara.sıra yübelen ma-11 Bugün Alplarc~aki hududu. lısan tcşkıl satlıkane bir rncrbutiyel esasına dayan- oturttu. Eline aldığı dosyayı güzelce bir iıma sadık .le.aldım. Bq çocuium ol· salondan çekilip gittileT • 

.niaları tet1'ik etmek lazımdır. eder. Alman lısam Brennenn cenu?unn gözden geçirdikten .sonra: du .. Gelinlik bir kızım v1-r.. Bittabi davanın aulcutuna karar vr 
Denizler hudut için eyi l>ir tip olarak fıalyan Tirol'üne kadar inmiştir. han- <lığını lıildirınekte ve Yunan .milletinin - Bu da bir nite faciası, dedi. Dü~nün, insanın nefret ettiği rildi.. ı 

gö~~~A~~~~~~~~~d~·~~sr~~~rd~~inia~~vcA~~Tup~arya~~~~n&rm ~~· ~~~u~düne~: ~~~~~~~~~~~~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Fakat unutmamalıdır lı:i beynelmilel an- : vadisine kadıır ilcrle:işdtı'r .. Uzun -~~k~ılar ! tisini kaydetmektedir. - Ne ıckilde evlenm~tiniz} Şu bayanlara ne ol' _Ju.' 
]aşmalar hududu sahil değil, açıklarda Sevoie-Picmont ve ~nr aıgne gı ı ev- , --=-- - F.zbcrdenl Ui 
ckara BU> lannm hududunda tcabit et- !etler Alplann her iki yamacında at Ü'5- ; Kanuna k - Bu ne demek } 
miştir. 1882 de Konvnnaiyon Bcfçika. 

1 
tünde birçok geçit noktalarının bekçiısi 

1 

3 f ŞI Suçlu, yüzünü ekşitti, ~akalını laşıdı, 
Felemenk. Almanya, Danimarka, büyük l olmuşlardır. saçları dökülmüs, başı 1ı:ocaman bir bi- K d 1 d h k 
s,;ıonya, deniz hudutlanm cBa.,emm_I Küılevô b;, vadyetı. olan fü~e dal- Saygı ila,do yuvulnöo knda, munınam. P"- a ın ar arasın a a a-
den Üç mil mcsıı.fedc çizdiler. Aynı za.f larının yi.ıksek vadelennde yazl ık otlak- D ün ikinci sulh mahkemesinde hakim lak ve beyazdı: 

nnda Akdeniz bir maniadan daha zi.lıar mevcuttur. Müşterek istifadeler, ce· . . 1 d " d 'k-1 - Ne demek mi. dedi. Haydi derdi- d 1 1 
m 1 d hır dnvnnın duruşmasını netıce en ır 1 • • c·· -ı t w r 
yade insanlar arasında bir bağdır. Ak- miyetler arasında ııyuşrn:ılan mey ana . . . mi anlatııyım sıze .. Mnlum ya? < onu re ava arı çoga ıyo 
denizin rolü geni~liği ite mütenasip de-

1 getinniştir. Şarki Pirenelerin yük.sek va· 
1 
d~~ so~ra'. salonda~ ı~erıye genç. temız kimi nevene $tiizel o'!ur !> otuz beş ~e-

fildir. Ege denizi de as!! bir mania ola-I dileri. yüksek yaylalan, dar boğazları, n· gı)'ınmış hır şahıs gırdı. . 1 ne evvel. şimdiki gibi !"'Örme, görüşme, 
maz. Eski Yunanlılar hem Anadolu ve şağı ve orta vadilere nisbetle daha çok 1 I Iiıkimin (in ünde hürmetkar hır tavır sevme, sevişme yoktu. Evlenmek .tama· 

hem de Yunanistan tarafında yerleşmiş· 1 meskundur. Münascbt:tlerin eık ve ge- nlnrak: imiyle ezberden ynpılan kötü bir şeydi. 
!erdi. lyoniyen denizi de aynı vaziyet· çitlerin bol olduğu bu dağda hudut yok 1 _ Bay hakim, Bundan bir müddet Ben evleneceğim zaman annem görücü 
tcdir .Takım adaların şarkında Avrupa gibidir. Yüksek Pirene mıntakalarında evvd b eni Lir meseleden dobyı bir g;.in t olarak ~eZ..'Tleğe çıktı .. Gönliimün 11evdi-

ile Aaiya arasındaki hudut Asya stepleri· su taksim hntlan birbirine karışır. 1 
hapi9 ce:ıasile mahküm ettiğinizi öğren- 1 ği tipi tarif etmemiştim. Mesela: 

ni ve yahut ta çöl ile tayin edilmi~tir. l:spanya ile Fransa arasındaki hudut dim. Bu hüküm bitt hi infaz edilecek· - Uzun boylu, ela gözlü. ahlak çeh · 
Ege denizinin har iki tarafında AK.de- ne Aran vadi "nde ne de. yiibek. tepe· tir. Kırtn!.i muameleye lüzum kalmamak reli. kafunı beyaz. olsun.. . • 

Bn. Bendeli 
Bn. Erdonludan 

davacıdır 

~ 
Bn. Lale 

Bn. Helalparadan 
tazminat istiyor 

ikinci sulh ceza hakimi. mühaıirc do.( 
retti: nizin aynı manzarası, t~cir, denizci aynı lerle çizilmenıi;tir. Halbuki siya~i hudut zabıta memurlarını u~ra~tırmamak v e Filan gibi hrr şe öylemem~t~m; 

insan mevcuttur. Dörtte ürü kapalı ve bir insan çölünd e, Fransız p;:;uc: havza- h . . haJL j Yalnız sevmediğim şevleri söylemı~tım te'~i olanına halı:im sordu: 
" . b' b . . bilhassa şeref ve ayıı,ayetım ıL naza- . . . .. d lh . al r; dftr olan BaJ~L d--:...: büyu- k bir nehir ıyle. lspnnyol Etere havxasını ır ırın·, . ,_ . . L . h 1 Hoşuma gıtmıycn uç hal var ı. tım _ Adınız} 

.. uıı. .._.__ • d rında pnyımal olmame11; 1çın oızzat u· . .. ll "k . 

Dün ikinci sulh ceza hakimiuin buzu
,una çıkarılan ilci genç bayandan müş-

- Çağır bakalım, gu l...Ale ile Helal• 
parııyıl 

den ayıran su hududumı takıp e er. l . 1 bu üc: hal ayrı ayrı bırer guze ı tı, ama 
Ş '-ili . . L ' - { ~ ~ K zurunuzn gddım. h } d . 11.• • .. ,_ 

eıı;; -nnın KBn-iı>:: ıgımı ragmen ar· ben oş anmıyor um ı~tc: ınavı guz, oı;ı· 
d "' I l · k · ı · 1 1 Li.itfen beni hapishanı:ye gönderiniz! 1 b h · )''-pat ag arının >ırço · geçıt erı o ııp, ot- sa oy, mıı acır uı;; .. 

laklarında Moldnvc ve valague çobanları 1 
Dedi. Anneciğim, dedim, g Ö7Ü mavi, boyu 

cirit oynar. Bu yük~k otlu tepeler se- 1 iakim: kı'ln , olmasın .. Ne oluT~ olsun rnakbu· 
nede ilti defa hayvanJım otJatmağa ya· lsmini:r.? lüm .. Aman huna dikkat et.. Beni yak-
rnr ve İns:ınlann yazlık, kışlık vatanlan - Haydar oğlu Mehmet. ma .. 

..- Saadet. 

- Soyadınız) 

- Ben delil 

- Anlayamadım.. Bu nud soyadı) 

Kahramanlarda oturan bu genç ba-

Mübatir üç defa ealeııdi. içeri.ye bil 
genç. kadın girdi. Kendisinin mil§tcld 
Bn. Fikriye Lale olduğu anlqılarak mcf• 
lciine geçirildi. Evralt tetl,iJt edildi. Bet. 
Şöhret Hell lparaya teblii:at yapılamadi• 
iı anlaşddı. 

Halı:im müıteli,.e hitabenr 

gibi olup daima d~miyen bir hudut 
olarak kalmıştır. Birçok: defalar Şarlı::, 

C'..enup, Şimal devletleri hegemonyııla
ı ım difer sahillere kadar götürmek is
tcmiflerıe de muV1lffak. olamamışlardır. 
Balbk denizinin lccna.rlarmda iyi li
manlar yoktur. Buralarda toprakçı in
sanlar yaşar. Onun içindir ki Baltık de
nizi huiki bir maniadır. lngiliz deniz
leri de uzun zaman manialar teşkil et• 
m~tir. Büyüfc Britanya vaktiyle istila· 
cıların sığındı.klan bir yer olmadı. Bu
rada 16 ncı asttda bir denizcifik. faali-

of ur. Karpat dıı.~latt Rumen devletinin 1 - Kanuna kal'Şl hürmetinizi takdir 
hudutlarını çizer. Bu dağların bazı yer· ederim .. 

yan, hakimin son ıualine cevap vere
dikkat edeceğine medi. Yüzü kıpkırmrt:J oldu. 

tekrar tekrar yemin etti. Kız aramaia 
Rahmetli annem 

- lstidanızda ne kad ar tazminat ir 
teCliğinizi yaznuyor sunuz, ne istiyot' 
sunuz} 

yeti baıladı. Bugün İngiliz denizleri bü
yük bir pazar ve dominyon ve 1'oloni· 
!eriyle Lir bağ vazifesini görür. 1922 de 
Büyük Britanya iıtihlakinin büyük hir 

feri İmpnrııtorluldurı ve tearruzlan dur-1 Muamelesi tamamlanan bay Mehmd 
durmuştur. Fakat hudut vazif,...sini göre• I kelepçesiz olarak ceza evine gônderildi. 
cek olan bu dağlar birçok defalar da 

geçilmi~tir . . ... . . J en büyük silsilesi olan Himalaya da ge· 
Ural dağlan asla hir manıa degıldır. 1 çilehilir bir vaziyettedir. Canj , gibi bir 

Müstı-.sna noktaları 1500 metreyi geç- çok nehirler bu dağlan delmiştir. Cenup 
miyen Lıu dağların her iki tarafında aynı 

yamacı Hindistana olduğundan daha zi· iklim, aynı hayvan ve aynı insan mevcut-

başladı. Dünynda en hnz etmediğim, ka· 
Cim boşamaktır. 

- Bu İş te uzayacağa benziyor. Sizi 
barı~tırsam olmaz mı? 

- MaaŞ§ükmn .. Fakat son sözümü 
lütfen dir.leyiniz; evl!'ni;im ilk ve ıon 
olacı\ktı, uzatmıyayım. annem km bul· 
du. Bana bir metih. bir metih... Tabii 
inandım. Nikah oldu. "Koltuğa girdim. 

yade çine merbuttur. l.ahul fuarında çin kısmını hariçten getirtiyordu. Buğdayı- tur. ~ya nereden bacılıır denemez. T o. 

nın yüzde 41, etinin yüzde 24, pamu- bolalc uzun zaman s;arhi Sibiryanın mer· çayı satılır. Daha ,arkta bu iki devlet Bir de du,-a~ı kaldırınca ne göreyim: 
ğunun yüzde 45, yüniinün yüzde 86, kezi idi. Bugün i:ıe U.R.S.S. hükümeti- arıwnda Britanynnm himayesi altında Mavi iki gö.t... Ayakta duruyordu. Bak· 
kauçuğunun yüzde 76 i başka ülke- nin AVTupalı mıntakasmda Avrupalı hir Nepa\ ve Butan vardır. 4000 metreden um, başı belimin hizuına gelmiyordu. 
lcrden geliyordu. Bu da gösteriyor ki şehirdir. ~rki Anadolu dağları asla bir 1 itibaren Tibete doğru .A~m . çayı. gcli: Gözlerim karardı. S~~ki dünya kafama 
deniz asil bir minia olamaz. hudut teşkıl edemez. Etrafında alçak geçer. Uzak tarkın Tıbetlılerı geçıQlen !yıkıldı. Vurulmu~ gıbı koltuktan çılcar· 

Japon denizleri. Japonyanın haltilci ovalarla yübek yamaçlar arasında hay- 1 ellerinde bulundurur. Aures'ler de ara· ken annem beni tuttu: 

olarak hududu aala olmam)ftır. Japon vanctlık fazla bir meşguliyet halindedir. l sıra mukavemet yeri ve arasıra kolay· - Nıısıl yavrum, memnun oldun ya? 
imparatorluğu 7 inci asırda .Nipon ada- Otlak zamanı timali sarlcidcn Azerbayi·' lıkla alınan dağlar olmuşlardır. Fakat Dedı, kendimi tutamadım : 
sının dörtte üçüne hemen Sikok adasını can, cenuptan Türkler alaylar t~lcil ede- 1 a!la bir hudut olmamı§lardır. - Allah tan bul, anne, beni yaktın 1 
knmilen Kion-Sion adasının hemen he- rek bu silsileye doğru çıkarlar. Dünyanın 1 - BiTMEDi- Dedim. 

-----~~~~~~"!:~ ~~~3».XOY../.2:u:nt2!azt:7~C7.7.ZZ777/~/.'LLX:/!/.Z77:ZZ:TJJ.trr<A'h''X'LZT.7...r://,t.7Z~JJZX:t:ZCLZT./~~, 

- Kusure bıılı.:maymız bayÜn, ben de 

kocamın aldığı aoyadma tabüm. hba· 

hat bende değildir, diyebild i. 

Hakim bu def-a da suçluya IOrdu: 

- Senin 1<>yadın ne hakalmı) 
- Erdonlu ... 

- Yazık: •.• Yaz.ık ... Hiç d ÜfÜnmc· 

- Kanun ne .k.eeersc omı iatiyonun 1 
- Tazminat olarak ne f..tiyor 9Un} 2' 

SO, 100 lira falan mı) 
- Şeriatın kestiğine rutyllll ... 
- Bura.da tcriatle hülciim veren ba• 

kim yoktur. Senin dcdiiin lıdılık. mal.• 
lalık devirlerine aittir. Bunlar tarihe k_.ı 

den kendinize b irer aoyadı talc,tırıyor ~tı ... 
Müıtekinin ifadea.i aynen zabta ,,,. 

aunuz.. . _ çirildi. Suçlunun T opaltında Lokınaei 
Bir hakaret ve dövrne danaına ta- ıoka~ında oturduiu 11nlapldı. Bu ad tct' 

allülc eden bu hadi.enin ph.itleriııin celp- tebligat icrasına ve meıhut suç. evt.k' 

}erine karar vailerek dlllllfllMt, bqka bir içindek.i raporun celbine ka.rar verile~ 
güne talik edildi. durU§JDa batk~ bir ııüna talik ec:üldL :-!!!' 

Kubbe sarayında 
baldariyle aiisknmiJtir. Hmtwa pav- Genç kraliçe bugün öğleden sant' BiR TORKO H e r g u·. n MANiLER 

Karşıda ynnanı fener mi s::ındın Heybem çadırda kaldı 
Sen beni .coz.Undcn döner mi .andın Dulum bayırda lı:aldı 
Yarden aynlmağı kolay mı sandın ~ Hem sevdin hem lf'rk ettin 
Bu da kara }'tlZısı alnımın benlnı ,..,9"'1"J"'~/27J.#..:zıtE!f2it2>.>!21Z?i.7T:.D3127Jl!'?./?!i!ZXlJ!iB-t7.7ZW""/'"f.ıl',w)?")~ Namus nerf'de kaldı • 

r 
Karalar yazılsın alnına senin 

- BAŞTARAFJ BtR!Nct SAHiFEDE •• ,]ardır. 

N yon yefİI reak •sen ( Mlur miDi nnai) kralın teyzesi tarafından evinden .lı-
1N neon limhaJariyle tenTir ecfihnitlir. P av· nnrak Heliopliıı sarayına getirilecekti'• 

yonun merkainde .lb metı. irtifaında Genç kral ve kraliçe öğleden IOıır& g,
bir diiiün pastaa YllnLr. Kr.ı ,_tayı lioplis sa.rayında iki aile arasında bir çat 
tıitacelr •• laalip _.,....., 'bir l>içakla z.iya!eti vereceklerdir. 

~ ..._ ka4! eelıııir. K.w.. ~ p-1 .~- Sabahtan beri büyiik bir hallt kiae' 
Asmayı dnldırdrın ince dal diye 
Nice emek verdim tutar mı diye 
Güneşten sakındım solar mı diye 
Bn da karn yazısı alnımın benim 
Karalar yazılsın alnmn senin 

Ben yare yolladım .bir gÜmÜ~ tarak 
Kara züliiflcrin gerdana bırak 
Şanına dlişer mi sevip bırakmak 
Gel etme sen bu cefayı 
Sürel im eski safayı 

Ben yare yolladım b ir cümü~ kutu 
fçine doldurdum çe~itli koku 
Ben hurda yazdım sen orda oku 
Gel etme sen bu cefayı 
Sürelim eski sııfayı 

Yar bana yoll mış soluk yaprnk 
Yari görmeyince almnsın beni toprak 
fsterim yare gitmek. yollar pek ırak 
Cel etme sen Lu cefayı 
Sürelim eski safa ı 

Bir kilo sucuk istiyor. l'a· 

" 

iki k.umru yan yırna 
Halimden anlasana 

l laliınden anlamiınan 
Yazıl:lar olsun sana 

ince giyme ütünün 
Gi.izelli1'le meıhursun 

Ne acayip huyun var 
l fer kesle görü11iir-.ün 

inciyim Üzülmüşüm 
Sedefe dizilmişim 

İster ııl ister alma 
Alnına yazılmışım 

BiR BiLMECE 

0 1 nedir ki alem ona dolanır 
Kulağını büktükçe ağzı sulanır 

Cevabı : Yann 

&allarını andınrc.uına ten..-ır edilm.iıbr. clvatt' 
_ .. _1:.. kr-r .. •• ümit" • d sokılklan bilhassa Kubbe satayı Saraym cuan uı connep e en lr 

fakir halk taralından İL.ata edilmİftİr. nı kaplamış ve şenliklere ~tirak eY 
H er taraf donatılm14 ve tenvir edilmif· miştir. 

tir. Saray maiazalardaki b ütün elektrik 
lambaluuu 1'nllaa.dai;uı.dua Anupa.dan 
tayyare ile lbaba ıetirtmek icap etrniı

tir. ,Kral din a.İqam ln&iliz lualmın &ön

--=--

Bayındırda 
X derdiii hediyeler anumdaki tüfenkleri 

' boı mermilerle tecriibe etmiytir. işlenen cinayet l 
ıstanbul, 20 (Telefonla) - Mısır kra- vl /\ 

Bayındır civannda Hüseyin og 1.1 " it bugUn evlenme merasiminde kraliçe- . de" 
isminde birinin bir miras meselesın ye ~ koydurmamıştır. bet 

Kahire, 20 (A.A) - Kral Farukun öldürülduğünü haber vermiştik. H• bİ' 
Bayan Feri~ Zülfikar ile izdivacı bu aldığımızıı gör~ lıu cinayet büyük 
sabah saat 11 de Kubbe sarayında ak- gizlilik taşımaktadır. 

dolunm~ ve hadise halka ve mcmleke- Cinayetin lailleri olarak yakalıırısA 
r cil· tc 101 top atışı ile bildirilmişür. . Ali oğlu Eminle Mehmet oğla /\ 1 • 

izdivaç evrakını kendi tarafından bız- ~ 
1 

• • • ·-~ • 1 d' ''anh b•' 
rum crıru ıtıraı etmı,, er ır. r.. .. 

zat kral, Bayan Feride tarafından da ve-- dil . ğa ,~ 
kil olarak babas1 irtız.alamıştır. Şahitlik:- pantalon elde e m12 ve topta rııul' 
lerl kralın kabinui tefi A1I Mahlı· paıa mülen kanla biçak ta yerinde bu}uıı 

<J, 
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KRAL FARUK'UN MASALI 

On yedi yaşında kraliçe 
- 103 - Yazan: Kemalettin Şükrü ....................................................... 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Keşke beni kurtarmasa idin! 
Düğün elbiseleri ve tuvaletler çok 

büyük bir dikkatle hazırlandı 
Senin yanında olmadıktan, senden uzak kaldıktan sonra 

benim için artık yaşamanın bir manası bir tadı var mı? 
~E~, kapalı sedye içinde evine gün bu mevkie yükselmiş olur mu 1 mezarlarının yanına açılan üçüncü 

na.V ed~~i. idim. bir çukura gömülmüttü. 
~ılın gönderdiği doktor, yara- Vakıa sen bugün benim artık res- Bizansta cereyan eden bu faciayı 
~ aı:ır olmadığını IÖyledi. Genç men karım değilsin. Fakat yavru- onunla yakından alakah olanlardan 
dan kendine geldiği zaman ba§m- muz benim resmen oğlumdur. Emin bas'"' bir de Teosyanın sekiz hay-

s· geçenleri anlatb. ol .. Onu kendi yerime Bizans impa- dut uşağı biliyordu. 
ı. .~batyoaun elinden tutmaai ve ratoru olarak bırakacağım. Sen her Bu sekiz uı:ıktan da çckinmiyor-
ıııır""?lanıaaı yüzünden geç kalı:rut, ne kadar Bizans İmparatoriçe!i ola- !ardı. 

erdiven indirilmi§ti. madın, fakat günün birinde ve mu- Niçin çekinıin!er. 
1 

Bu _vaziyet laır§ıaında Simbe.tyo- hakkak Bizanıın arıa imparatoriçesi Bir kerre herifle: h:ı.ya.t!annı Te-
~ elinden kurtulmak imkinı kal-' olacaksın. osyaya borçlu idiler. Onları ölümden 
le. ı.~ Tabii kendisinin ortadan Odada kimse yoktu. ve idamdan Teosyn kurtannı,tı.Son-
ilci)~uğu görülecek ve bir gün, ilcisi de birbirlerine bakı§tılar. ra rahatları ·-.ü1<~mme!di. 
.,.._ Rlin sonra §Üphe edilerek bodrum V .1 ""ld" ı' Ve niha: Teosya ile Vasilin Bi-
.... ,d·- la kt s· ba ası evı ı. • ki h"" ""k '- • t '"f 1 -.ı açı ca 1• O zaman ım t- " . • . zanııoa uyuı t.-ucıre ve nu uz arr-
~ı ta. beraber kurtulmut olacaktı. Başı be.!az .. aargıle.r ıçmde olan esb nı görüyorlardı. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Düğünden sonra ~ . 
i Güzel Çalr kuşu 
: Şark sultanlarının 

harem hayatını ya. 
samağa mı başlı. 
yacak? Mısırlılar 
kralicelerinin yü-

' 
zünü artık g6remi-
yecekler mi? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- DüNKO SAYIDAN DEVAM -

Bundan SJnra artık genç kral ve Sa
finaz birbirlt""rind~n ayrıln1adllar . 

Kahire sarayının bahçesinde ba.şlıyan 
aşk maceraları bir kaç ay sonra Isviçre
nin karlı dağ şahikalarında devam elti. 

ı._ !le bir vaziyetin neticesinin ne bmsını optu. Ortacia ihanet edecek rakip te 
~ büyük bir tehlike olduğunu Sofia da ellerini hali kocaııı olan yoktu. Ağızlarını açtıklan takdirde 
~ ~in Simbatyoı aarhot iken yavrusunun haba~rnın boynuna do- ~lanna g:lecek fe~~eti bi~dikle~ K"i sporlarını çok seven kral Faruk, 

11 
~ "!emit, evvel" onun koy- ladı. ıçın suımagı gev .... -ııge tercih edı- kız kardeşlerini, annesini, annesinin ço-

de.~ glnnlf, biraz oyalamtt, sonra yorlardı. . cuklulı: arkadaşı ve dam dônürü Yusuf 

5
.irden gırtlağına aaldırm,çtı. Gece, Sin. -~Ya• d;ı b:ıc!rum :ı:ın- Ve akıllıhk edıyorlardı. Züllikar hanımı ve bu hanımın güzel 

~ unbatyoa ise can havli ile ııklı danından alınmış ve ve iki celladın -BiTMEDi - kızı ve kendi sevgilisi Safinazı da bera-
~tıa gelerek genç kadının elinden berine alarak (Sen Moıis) e gitli. 

~ağa çalqllllfb. v d d Safinaz, yavuklusu ile beraber bura-
Rıı, So~1•• buna rağmen herifin gırtla- ay m an ava Si da karlı dağ tepelerinde kayaklar üze-a· ıtalanarntttı. rinde güzel, tatlı gUnler yaşadı. 
kıırtırı;rahk herif, Sofianın elinden Kralın annesi, Safinaza cemiyet ha-

~.-_rtk ı.::r:u ::~ın~::a~~ R ıı • k d ı • d b yatına karışmak müsaadesini d) verdiği 
~ duvıırlanna çarpmıştı. Bllfındaki ose } ar . eş erı e u için genç kız sevgilisi ile beraber her 
ğı: bu idi. Fakat Sofia, nasıl oldu- gece istediği gibi ve doya doya eğleni-

'le••' kendi de hayret ettiği bir kuv- o·· ldı·: rdu··? yor, dansediyord\ı. 
l\ııı-.etekrarherifingırtlağınasanl- canavar mı f KRALE.DVARDG!Bl V•ff:k bu sefer onu boğmağa mu-

A ohnll§tu. 
k11n k:!' hem ba§ındaki yaradan a
lıek dan, hem sarfettiği fevkal
diitl ~vvetten bitap kalmış ve öl
tııi;. iiğüb adamın yanına halsiz düt-
8;;'. llytlDllftı. 

liiıı ~ bunlan anlatırken Vasilin yü-
e ıçU, hasretli bir atk ile baktı. 

-- 11- H Se ' · · l>i -,.... ep.. nın ıçın .. 
V )e mırıldandı. 
--llail güldü. 1 

Sen Mori>in mesut günlerinden soııra 
kral Faruk Ingilt~reye gitti. 

Londra.-~ gelince ilk i.şi yeni kral ol
muş olar. sekizinci Edvardı ziyaret ol

du. 
Bir hakimin kızı ile evlenmek arzu

sunda olan bu genç kral sevdığl kadın 
için tacın.ı fedaya hazır Ingillere icralı-

nın kalbinde tam bir sen1pati uyandtr~ 
mı tı. 

Bu iki hükümdar arlık dost, arkadaş 
lıeıı ~ayat, dedi. Gö~i!yorsun ki 
"'llııLı tılıkh ve aynİ hidiselerin za-

1 
haziranda öldürülmüşleMir. 

ıı._ •kJ ve. b. irer birer birbirine benzer In3an kasabı canavar V .ıydınanın ci-
1 
•Doktor> unvanını t.,.ıya11 ıki Almanla "nl, 1 Vaydmanın not defterinde on haziran-

ı,... erı ıle geçiyor. nayet dosyası yeni h.1disclorle her gu····n muhabereleri de vardır. Katil bu ınu-
.ı_ "'llıı d rd' ki dan 17 hazirana kadar olan sahifeler ko-
""11 e ı ' ben senin beni ölüm- bir kat daha kabarmaktadır. üç gun habereler hakkında ademi malumat be-
a._11~rtardığın aynı yerde aynı İfİ evvel yazdığımız gibi Vaydoıanın suç 1 yarı etm;<tir. panlmıştır. 17 haziranda da şu kayıt 
~ ""' ı --. vardır : -- Jı Yapacağım. ortağı Roje Mılyonb metresi Kole~ ~rı~ Son sorgunun eıı mühim tarafı Vayd-
or • .1 ~ki kurtarmasa idin. Ki§ki konun t~krJr ınu.\•acehe;;ı çok gurultulu· h . 

1 
B ld ··ıd .. (Banyo! - Alanson tariki ile - 240 kl-

ı_""ll, o d d k im ; ınanın geçen azıranc a anyo a o u- lometre) 
o,.. id' zın an a a ıt ve ölmüt olmuştur. • 

\/ Utı. Nihayet her şeyi itiraf eden genç ka- Katil bu kayıt hakkındaki suale. llan-
'ıil hayretle Sofianin yüzüne dının fuııkı ile karşılaştırılına.;ı Roıe Mıl-1 '•<! yola hiç gitmediğini, Spein isnünde bir 

...._ 1\1 yonun madam Kellel"in oldurıilmesi işin-, ~!Jı Amerikalıyı Pori.;te tanıdığını, bu Ame-

...._ Se eden?. de Vaydmanla berobor olduğunu mey- :; • rikalının tedavi için Banyola gittiğini 
toıır., nin yanında olmadıktan dana çıkarmıştır. ı ve giderken kendisini oraya davet etti-
~ .. &enden uzalı: olduktan sonra Mılyon, metresinin suratına : , ,. ğini, defterindeki not buna işaret oldu-... ,~ ~,,. 

tlıııt11z. anın ne tadı var. Ya çocu- - Yalan stıyliyorsun yılan kadın!. . .•. ' ğunu söylemL;tir. 
'-'IQ A,kımızın hatırası yavru- Diye bağırmıjtır Kolet Triko da: Yapılan tahkikat, Banyolda Spein 

v~ilin .. . - Asll yalancı sensin. 4 teşrinievvel adında bir kin1senin ııe haziran, ne de 
...._ O ., ııozlen sulandı. akşanıı kadıncağızııı valizini eve geti-

1

1 x . temmuz ayında ve hiç bir otelde kayıtlı 

Mısır kraliçesi Feride 
ve ... Sırdaş olm~lardı. 

Kral Faruk artık daima davetlisi ol
duğu Ingiltere kralı sekizinci Evdardm 

yanından, F" or Belveder şatosundan 
ç>'.. ııyordu. 

BiR TAÇ VE BiR KALP 

Kral Faruk, sekizinci Edvarddan da
ha talili çılctı. O, sevgilisini almak için 
tacını feda etmedi. 

Kahircye döndügU zaınan ann sine 
kUçkk Çalı kuşu Safinru:Ia evlenmek ni
yel!nde olduğunu söyledi. 

Kız karde~leri bunu duyunca hemen 
sevimli ve güzel arkadaşlarına bu habe
ri müjdelediler. 

Kralın anncıi de lskenderiyeye kızın 
baba11, hakim Zülfıkar beye telefon etti. 

Zülfikar bey, hiç bir teyden haberi 
yok, o gün Suriyeye gitmek üzere Port 
Saide gelmişti. 

Ertesi günü Mısır kabinesi krohı bu 

kararından haberdar edildi. 

BU!ün millet bu haberi sevinçle kar
şıladı. 

SAFINAZ - FERiDE 

lunınalan müsaadesini verdı 

Bu Hberal hareket ona karşı halk,. 

beslediği büyük muhabbeti bir kat da· 
ha arttırdı. 

Kral bir taraftan devlet iı;lcrl ile meı

gul iken güzel sevgilisini de yanından 
ve bir an bile ayırmıyordu. 

Tamamen Garplı gibi düşünen genç 

hükümdar bu evlenme iı;inde Is\ıl.m dl· 
ninin an'anelerine boğh kalmı.§tır. NI
kAlıLa yalnız erkcklt?r bulunacaktlr ve 
kral, s~vgili.sinin bahaiına bizzat cmU• 
hürü muaccel> i teslim ed<'Oektir 

KALlÇENlN TUV ALETLERi 

Kraliçenin düğün elbiseleri ile tuva· 

!etlerini yapmak üzere her taraftan baı 

vuran ruta terziler arasında bu tali bir 
Y unanalı terziye isabet etti. 

Prenses Feridenin terzi Vas!le büyük 
itimadı vardı. Vasi! de hakikaten san'a
tının tam ehli idi. 

Iskenderiye ve Pari>te sırf düğün için 

açtığı hususi atelyelerde harıl harıl tu
valetlerin hru:ırlanmasma bqlandı. 

Dikilen tuvaletler arasında bir salta· 

nal mantosu, dört düğün elbi.>...,..i, dört 
kiirk manto ve kırk beş rop vardır. 

Düğün elbi.;clerinden prensesin krall-

Safinaz Farisice bir ad idi. Kral Fa

ruk nişanlısının adını Arapça bir adla, 
(Feride) ile değ~lirdi. Çünkü Feride, 

(F) harfiyle başlıyordu. Ve kralın ba
bası da (F) harfinde bUyilk bir uğur çe olduğu ilk gün giyeceği mavi Lame
görilyordu. dendir ve üç metre uzunluğunda eteği ~~ki kztiiıx_ıe Sofia, dedi. Biliyor- ren sen değil miydin ? • l' olmadığını göstermiştir. 

:"'lbiııı endim oenden uzağım, fakat Demiştir. Müvacehe, sorgu hakimi-ı' . . Zabıta ve adliye bir Italyan faşisti ta-
~~p ıi llarıa Yakındır. Bütün bunlar nin önünde, geç va kite kadar devam et- .. 

1 
. 

1 
~ R U- ka d 

1 
. . d" rafından öldürülduklerlnl zannettiği Genç kralın ilk hareketi Mısır kadınlı- vardır. Bel kısmı gümüş ve altınla iş-

~llı_~?lllet icabı olduğunu bilmiyor ıniştir. I ru muş 0 an ose 1 r eş erın şıın ıye Roselll kaodeşlerin bugüne kadar meç- ğına medent hayata kapılarını açmak lenmiştir. Ikincl elbise eski yunan tar
~İtıı ~nden ayrılmağı ben mi HAkim Berrı ertesi günü Vaydınanın kadar. meçhul kalmış katil! olması ihti- hul kalmış katilinin Vaydman olması oldu. zında kristal işlemeli gümüş Lameden-

o ~ ' E:Rer İmparatorun emrine tekrar sorgusunu yapmıştır. 1 ınalıdir. ihtimaU ilzerinde tahkikatı genişletmek- Annesi valide kraliçeyi, kız kardeşle- dir. 
~ k...,ı_gelmit oba idim bu-1 Vaydına;,_.,. mektupları arasında Roselli kardeşler, Banyolda dokuz tedir. rine parlamentonun açılış töreninde bu- Üçüncü elbise penbe dantelA, dördiln· 

~ --·- -== ==- --==:--- ~~"'::-~·· ~~:7.'.:-;:;:";'."_--:---;-~-:""~--~:;::~:":"==~==°""="""=..:,:.:;~~ cüsü de yine toz penbesi Lamedir. 
on dört gün eder. Nihayet on beşinci gün 1 - Ç~ bu sayede eğer fena bir ce- ye kadarb.;ka 'bir evde oturmalı: iste- -"-

HALK MASALLARI cevap alırız. vap geline buradan kaçmalı: için vakıt rim. Zevcem Di!Ara da Muzafferin evin- x 
Kadı Muzafferin fikrini tasvip etti: kazandık. Fırsat bulur bulmaz birlikte de kalmak istemiyor. Yabancı gazetelerin Kahireden aldılı:-
- Pek münasip olur. O zaman Mesu- firar ederiz. Bu emelimize muvaffak o- Burada Tahir tiCke ile bağırmağa ça- ları haberlere göre Mı.1Lr kralı, Mısırııı 

E 1 Z 
dun oğlu olduğu tebeyyün edet"Se zev- lursalı: Buhara taraflarına gideriz, orada ğırmağa koyuldu : bugünkil siyasetinde dint cereyanlara 

Vve aman resini kendisine terkederiz. Yok eğr de- benim elmas talmnlar•mı satarak pek - Ah! Yalancı hain herifi Dilara ba- çok fazla değer verdiğinden bu lzdlvat 
, sise kullanarak böyle bir yalan lrtllı:Ap güzel ve müreffeh bir halde ve kimseye şına bu iş geldiği günden beri ah ve vah meselesinde de camiillezher mensupları· 

ettiği sabit olursa ben de idamına kadar muhtaç olmıyaralı: ynarız. Ukln bu ediyor, tasa çekiyor, sel gibi göz y••ı ....,. """ nın tatmini için kararlar almıştır. 
yürüyeceğime yemin ederim. evden kaçmalı: gilçtUr. Biz! gözetllyen- akıtıyoı-. Sen ise şimdi böyle yalanlarla 

., M mafih Tahir · ı 1ı: lı: Iaviçrede, muhtelif Avrupa memle-
c:ıı::ıza::ııız:ı:z:ı:zı aa yıne şöyle bir fikir er pe ço ur. Onun içi.n her şeyden ev- dolanlar:.. onu evimizden ayırmak isti-

ileriye süodU: vel başka bir eve nakletmek çaresine yorsun ? ketlerinde bir garplı kadın gibi yaşama-içinde 
Yazan: METiN ORSA Y 

J\ - 11 -

on.~ şkına Sadık Adam ... 
11 L_ • Yarın . · 
•t ~""<dı'-• oenı tekrar kadının önü-. (\,. ıı:uar, l.a 
lund "'•lturuın h man hüviyetini belU 
ilin u~"nu, !Car anının hizmetinde l>u-

Ço~u. akurumda asil b. ·ı -... gu oldu ır aı e-
lı ~•kat ., ı'ıunu söyle. 

1 nı 1 qan'a 1 det < a l n• sorar ar. Karalı:urum 
•d·r kızgın Aleyhi d ha 
~!{· · meşe -

"'"' ay,, " ' Be . c..lınez O . 
nbl n .. itlikt · Pışman oldu.Ben 

1 • tıırı •n sonr k 
' 'ad . Seni k a .;a a yaptığımı 
• :,. " '>l<Iu · ço •ever Muhakkak ki 
" k ~unu h b 

lır. r• Ve- s"nı l •k • er alırsa memnun 
')-.Juı c t-ar yan -

uıı.., ~ "nıa., ına çaı:ıracak-

hilo h,;· ;leyhinde şehadette bu
t\gd.,e za.nıan kazanmış 

ve bir müddet daha beraber olmuş olu-
ruz. 

Sadık: , ertesi günü kadının huzuruna 
çıkarıldı. Dilaranın söyledij!l gibi hare
ket etU. Babasının Karakurumda meş
hur ve asli bir adam, (Mesut) olduğu
nu ve kendisinin de Karakuruın Hanı
nın maiyetinde bulunduğunu söyledi. 

Tahir bunun tizerine: 
- Mesut, bir defa buraya gelmişti . 

dedi. Onunla göz Qşiıuılıj!un vardır. Ha
kikaton çok büyük bir se.rvet sahibidir. 
Eğer müsaade ederseniz kendi tarafım
<Lı.n Karakuruına adam göndereyim.Bu
raya yedi günlük mesafedir. Gidip gelme 

- Her halde Karakurumdan haber bakmalıyız. Sadık Tahirin bu hiddet ve şiddetine ğa alışmıı olan prenses Feride, kraliçe 
alıncaya kadar bu adanı karısından ayrı - Pek iyl düşündün, Dilira. B~ka karşı hilmi ınülilyemet gö.sterdi : olduktan sonra Şark saltanaUarırun ba
hir mahalde tevkif olunsun! j' bir eve laşınacağıınızı bir kerre resmen - Benim haremim beni pelı: ziyade rem hayatına lı:apa.nacaklır. Mısır hal.la 

Fakat Kadı bunu katiyen kabul etme- Muzaffere söyleriz. Eğer razi olmaz da sevdiği için sizden uzak olmağı ister. gUzel çalı kuşunun parlak •iyah gözle-
di: l muhalefet gösterirse 0 zaman mahke- Fakat madam ki siz böyle iddia ediyor- rini, koyu saçlarını, güzel çehre•i.ni bit 

- Kadın kocası ile birlikte bulunmak meye müracaat ederiz, işi Kadıya an- aunuz, mablı:emeye celbolunsun, kendi- daha açık olarak göreıniyecelı:Ierdir. 
gerektir. Siz hemen şimdiden adam çı-1 !alırız, b"funızın çareı;lne bakaru:. sinden sorulsun. Eğer benden h<>jnut .1f 
karmağa bakın. 1 Işi böyle kararlaştırdıktan sonra değilse ve bu sözUm yalana çtk.arsa g,._ Bütün tslilm memleketlerinden ve bu 

Mahkemede böyle karar verildi. Mu-· Muzaffere keyfiyeU açtılar. Fakat razl !ecele haberi bek.lemeğe bile !Uzum gör- meyanda IDnt maharacalarından kral ve 
zafferle oğlu meseleyi tahkik: etmek: Uze-1 olmadı. Hele Talıir bUsbiltUn kliplere mem, buracıkta, huzuru hAklmde boıa-

1 krali90ye bu dilğün münasebetiyle bir 
re kendi adamlarından birini acele Ka- bindi. Binaenaleylı bu dava da Kadının rım. 
rakuruma sevketliler. huzuruna dayandı. Kadı Tahire hitaben : çok kıymetll hediyeler gelmektedir. Ay-

Şimdi gelelim Sadığın haline: Kadının Kadı davayı dinledi. Sonra Sadılı:a - Ey? Buna ne dersinlz ? ni zamanda Mısırla siyast müna.eb~t!er 
huzurundan çıkarak doğru Dililranm ya- sordu : Sualini iradedince o fevkalılde bir se- tesis etmiş olan hUkilmet reisleri do 
nına gitti. O gün cereyan eden ahvali - Bqka haneye nakletmeııi:ıe sebep vinçle : gerek hususi heyetlerle ve gerek Mısır
ona birer birer hikaye etU. Dil&ra işin nedir ? - Evet .. Tamam .. Şimdi kendi dili ile dakl sefirleri vasıtasiyle kral Farulı:a 
aldığı renkten pek ziyade mesrur oldu.! - Hakim efendi, pederim Mesull&n tutuldu. Dilılrayı hemen buraya çağırt- çok değerli düğün hediyeleri takdim et.-
Sadığa: vaktiyle nasihat alınıştım ki düşmanının nız. ınİ§lerdir. Bilhassa Istanbulda san'at kıı 

- Şimdi işimiz yolundadır. dedl Sa- yanında oturmaktan ayrı oturmak yUz DedJ. mektebinde altın •ırma ile işleneıı sof-
dık hayretle sordu ı j kat müreccahtır. Bu .süz kulağımda kil- DIArayı Kadının huzuruna getirdiler. ra takımı Mısırda fevkalade takdirlere 

- Nl.ı:in? qe gibi kaldı. Onun için haber ıallnce- !(adı sordu : mazhar olmuştur. 
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BÜYÜK VE TARİH/ MACERA TEFRİKAMIZ 

a 
- 38 - Yazan: N. ORBAY 

Çine korku ve dehşet saçan kadın 
Nihayet in1paratora teslim oldu. Yüzbin kişiden fazla 
bir kuvvete kumanda etmişti. Fakat o artık Kanton 

valisinin karısı idi. Kimse kılına dokunamazdı 

Piyasada umumi vaziyet durgundur 
Bazı eşya fiatlerinde tenezzül var 

Son ekonomi haftasını teşkil eden tığımız tahkikat neticesinde edindiğimiz piyasaya arzcdilmemesi halinde fiatleri~ 
12-18.11/ 938 tarihleri içinde şehrimiz ti- mallımatı bir hafta ve bir sene evvelki terekki etmemesi ihtimali vardır. 
caret ve zahire borsası tarafından her 
gün neşredi len gündelik satış listelerine 

Doktor Şov küçük bir kotra ile Ve İt kararlattığı gibi oldu. kumanda elmİ§ olan bu kadın Kan- nazaran son hafta içinde borsada alınıp 
denize açıldı. Oç gün sonra Ladron- Bir iki görüımeden ıonra te&lim ton valisi ile evlendi. satılmış olan muhtelif ticaret eşyasının 

bu haftaki satış miktar ve fiatleriyle kar
şılıklı olarak ayrı ayrı ve huHlsaten aşa
ğıya dercediyoruz: 

BUODAY: 

lan buldu. fartlan tesbit edildi. O-Po-Tae ile Pau da barııtılar. cins, miktar ve haftalık asgari ve azami 
Çin tarihlerinin yazdıklarına göre O gece korsanlar kraliçe•i kendi Esıaen onların düımanhklan Miı- halleri berveçhi 5ti şekilde icmal edil- Son hafta içinde borsada satıldığını yu

karıya kaydettiğimiz muhtelif buğdayla
rın nevi üzerinden satılan miktarları ile 

Pau ile Şovun görütrneleri §Öyle gemisinde Çin valiıi ,erefine büyük tera Şing yüzündendi. Kadın ellerin- miştir: 
almU§tur: bir ziyafet verdi. den uçmuıtu. Valinin kansı olmuı- Haftalık Jiat 

Şov: Valinin gem:,~ ge1ifini bütün tu. Ladronlar ailihlarını teılim etti- Eşya isimleri Miktarı kabı Az Çok fiatleri şöyle hesap edilmiştir: 
Nevi Balya 
Yumuşak mallar 3149 
Sert mallar •43 

çok 
6.625 
6.375 

- Doıt Pau .. Benim niçin geldi- korsan gemileri topla aelimladılar. ler. Her biri Çinin bir kö§eSine da- M b d - --
tımi biliyor muaun? Herkes memnundu. ğıldılar. . uğ ay 3712 5.50 6.625 çuval 

az 
5.50 

l'au: Miatera Şingin, beraberinde kor- Uzun zaman Çin denizlerinde ve ;_ a::;,a 5267 4.1625 4.25 
- - Muhakkak Çinde bir cinayet sanların karıları ve çocukları olduğu Çin topraklarında deb§et aalmı§ olan um rı 240 5.00 8.50 

> 
> Geçen hafta borsada 3675 ve geçen 

5.75 

,..-din. Kanunun pençeainden kur- halde Kanton ıehrine gİrİ§i o devir «l.adtonlarıt m tarihi de böyle ve Mısırdan 6 4.125 4.125 
L .ınak için buraya geldin, bize sı- tarihinin en büyük hidiaeai oldu. tatlı bir ,ekilde bağlanırut oldu. Fasulye 46 7.875 8.00 

> Yekun 3712 

Geçen hafta borsasında 3675 ve geçen 
senenin bu haftasında ise 9651 çuval 
muhtelli buğday muamelesi olmuştu. 

> 

• • ..nal< istedin. Kanton valisinin sarayında kor- IKtNCt KISMIN SONU Nohut 228 5.00 5.75 
~v: san kraliçeıinin ,erefine büyük bir - - Börülce 12 10.00 10.00 

> 
> 

- Hayır •• Benim cinayet itliye- ziyafet verildi. -BITMF.DI- Bu:rçak 20 3.75 3. 75 

.- bir tabiatte olmadığımı bilinin. Miatera Şing, valinin hoıuna git- Yarın.• Çavdar 566 4.5625 4.875 

> Buğday fiatleri son hafta. !Çinde biraz 
gevşek geçmiştir. Bu gevşeklik bir taraf
tan mevsime ve diğer taraftan da ara sıra 
fazla miktarda irsalAt yapılmış bulun
masına atfedilmektedir. Halen lımirde 
ihtiyaçtan fazla buğday stokları bulun-

> 
t"•...ba Mml'a lumundan korkarak ka- mitti. Korsan kadın da valinin kanıı Su""m 121 15.50 16.00 
--·.aıızhıia aapmam. olmağı can ve gönülden istiyordu. Bulgur 5 > 10.00 10.00 

> 

l'au: Bu sefer bütün kurnazlığını onun Yine on dokuzuncu aarm en M. pamuk 1638 balya 29.00 37.00 
- Şu halde bizim itaat edeceği- kalbini büıbütün kazanmağa aarfet- ·mefhur koraanı olan Beİtito Je' P. çekirdeği 557 ton 2.40 2.50 

mıze dair çıbnlan pyİaların aıh o- ti. Sotonun maceralarına kar ifan bir M. palamut 1619 kental 290.00 480. 00 
Raı.ak ·· tim 5 1 16.00 l6.00 duğu ve mevrudatın arkası alınmadığı 

~ olmadıimı anlamağa geldin. Fa- Nihayet muvaffak oldu. korsan kadının hayatını ya:ımağa 1 uz çuva takdirde fiatlerde tene:u.ill meyilleri gös-
•<d ben 0-Po-Tae değilim. Denizlere hikim ve yüz binlere başlıvacağı:ı. M. incir 1685 > 3.50 11.00 
Şov: Zeytinyağı 40000 kilo 30.00 30.00 termesi ihtimal dahilinde bulunduğu 

R 1 1 So h !ta · · d bo d lm söylenmektedir. - Senin 0-Po-Tae ile mukaye- t n a ıçın e rsa a yapı ış mu-
ae edilemiyeceğini pekili bilirim um en a ya ameleleri bültenler üzerinden bu suretle Esas nevileri teşkil eden yumuşak, 
Pau •• Fakat 0 tealim olduktan sonra icmal eyledikten sonra mezkur eşyanın sert ve mahlUt buğdayların son ve geçen 

orduda pek mühim bir mevki aahibi y ahudileri kaçıyor y ahudileri kabul nevi üzerinden haftalık satış miktarı ve 
oldu. Büyük bir rütbe aldı. Me·-li fiaUerini ve bu hafta içindeki piyasa va-

hafta ile geçen senenin bu haftasındaki 
fiat vaziyetlerini rakamla aşağıda işaret
liyoruz: 

~ llükreş, 20 (A.A) - Hükümet tara- f • k • ? 
..Öer sen de onun ...:L1• hareket eder e ffllyece ffll • ziyetleri hakkında al~kadarlarından yap-
-o K"" fından Yahudilere karşı alınan veya 

Roma, 20 ( A.A) - Romanya yahudi- Buğdayın nevi Son hafta satışları Geçen hafta satışları Geçen sene fiatleri de onı.m gibi yüksek bir mevki aa- alınması düşünülen tedbirler üzerine 
hibi olursan ne dersin? Senin İtaat bir çok yahudi cenubi Ameı-ikaya ve !eri tarafından Habeşistanda yerleşme1< 
g&termekliğin Çin bükümetini O- bilhassa Brezilyaya ve Habeşistana git- için yapılan müracaatin kabul edileceği 
Po-Taenin teslim olmumdan fazla meyi düşünmekıtedir. Bir yahudi heyeti şüphelidir. SalAhiyettar mahafiller böy-
memnun edecektir. Ben senin yerin- Bükre""ekl Brezilya elçisine bir istida ı h 

az çok az çok 
Yumuşak mallar 5.50 6.625 5.125 6.25 
Sert mallnr 5. 75 6.375 5.875 6.4375 
MahlUt mallar 5.6875 5.6875 5.125 5.375 

az çok 
6.375 7.25 
6.50 7.3125 
6.375 6.375 

,____ •• le bir ta ep geldiği takdirde bunun ü-
de o.....,. hiç durmadan hemen hü- venni~tir. Diğer taraftan jlabeşistana Şu rakamlara nazaran son ilti hafta 

1 

reffü göstermek istidadında bulunduğu 
fiatlerinde son hafta aleyhine mahsüs tahmin ediliyor. kümete bat vururum. Bu gibi itlerde hicret etmek imkAnlarını teıktk ey )emek kümet tarafından lüzumu veçhile tetkik 

Tidot kaybetmenin zararh olacağını üzere de bir yahudi cemiyeti lturulmus- edileceğini bildirmekle beraber Jtalyan
tabii bilinin. Ben de ıenin ve adam- t !arın Afrikada imparatorluğu ancak ken-ur. 

bir tenezzül olmamakla beraber geçen Geçen halta 4.125 kuruşa geçmiş be
senenin bu haftasındaki buğday fiatleri yaz mal fiatleri bu hafta 4.25 te kuvvetli 
göze çarpacak derecede mülereffi bir va- bir istikrar göstermiş ve diğer neviler
ziyet arzetınektedir. Mevrudatın azal- den hazır, vadeli ve husus! şartlı olarak 
ması karşısında hallerin kuvvetlerunesi yapılan satışlarda da aynı hat yüksekli-

larırun 0-Po-Taeden daha fazla ra- --=-- dileri için kurmuş olduklarını da ilfive 

hat ve iyi mevkie nail olmaları için Fransa _ İtalya etmektedirler. 
eliınden geleni yaparım. 

Pau cevap vermiyor, bir put gibi ara Si oda ----- keyfiyeti tabii olarak görülür. ği görülmüştür. Piyasa hararetini muha-

aakit, dinliyordu. Hitlerin seyahati 
ı..Şo~~:!.zı~"t daha ziyade hararet- Askeri nezaket 

ARPA: faza etmekte olup stoklar azaldıkça tale
bin devamı takdirind~ fiatlerin daha 

- Hemen cevap vermemekle yi- tezahürü 
ne hataya düıüyoraun. Senin en bü
yük dütmanın olan 0-Po-Taenin 
lealiın olması ne demektir hiç dütün
medin mi? O timdi İmparatorluk or
ıluaundadır. Tek batına onunla bap 

Roma, 20 (Ö.R) - Gazetelerin neş-
rettikleri Paris telgrafları dağ talimleri 

çıkamazaın. 
. · Yarın hükümet kuvvetlerinin ba
tında sana aaldıracak oluraa ne ya
panın. Eğer aözlerimi tubnazaan 
pitman olacaksın. 

Pau, kat'i bir cevap vermek için 
Miaters Şing ile görüımeıi icap et
tiğini aöyliyerek Şov'un yanından 
aynldL Korsanlar kraliçesinin kama
rasına gitti. Müzakere uzun ıürmedi. 
Döndüğü zaman yüzü gülüyordu. 
Kraliçe razı olmuflu. 
Korsan filosunun Si-Kiang boğa-

Çin reisi . ana kadar gitmesi ve orada hükü
met murahhaaları ile bizzat Miatera 
Şingin tealim §artlarını gÖFÜ§meleri 

Moskova, 20 (A.A) - Çin meclisi B. 
Sunfo bu ayın 17 sinde buraya gelmiş

kuarl&§tı. tir. 

Parisli Kadın 
' ., 

-39-
Estağfurullah, bana hiç te4ek- Zerçiano!. 

kür ebneyiniz. Ben, bir F ranıız Dedi .• 
,vatandatı sıfatiyle Franaaya kartı - Şimdi Kobiçkinin de İtini bi-
ıadece vazifemi yaptım. Yalnız tireyim. 
bu kadının tevkif edildiği ıırada Uboratuvara girdi. Yerden bir 
ben de bulunmak iıterdim. Onu kapak kaldırdı. Haydudun ölüsünü 
yakalamağa muvaffak olur da ba- ıürükliyerek bu kapaktan attı. 
na bir telefon ederseniz minnet- - itte bu da bitti. Birkaç gün 
!arınız olurum. Bonsuvar komi- sonra Leman gölünden boğulmut bir 
ıer... 1 insan cesedi buldukları zaman kimse 

Zerçiano telefonu kapattı. hayret etmiyecek. 
Sırıtarak karısına döndü. - Bundan aonra Luigiye eyi ba-
- Nasıl .. dedi. Zannettiğin ka- kabm .• 

dar aptal değilmiıim değil mi? - Tabii yavrum. Onun bize ne 
Sonra ellerini oğuıturdu. kadar kıymetli yardımı olduğunu 
- Şimdi artık rahatız .. Bir gece nasıl unutabiliriz. 

İçinde en büyük düşmanımızın bü- - Hem bütün bu itlerden ıüphe 
tün servetini elinden aldık ve onu etmemesi için biraz da ıımartmamız 
belki de ebediyen çıkmıyacağı zın- lizını. 
dan h:ıyatına attık Zannederim bu Elbet •• Elbet .• Bu İ§i bana bı-
tartlar içinde Luigiyi elimizden al- rak.. 
mağa cesaret edemez. 

Kontes i§ıkane bir hayranlıkla: 
- Sen çok yaman bir adamım 

xı 
PAR1SU KADININ TEVKtFt 
Pariali kadın, otomobilinin icinde. 

Roma, 20 (A.A) - B. Hit1'~e Italya 

seyahatinde hükümet azasının ekserisi 
ve ezcümle B. Fon Noyrat, Göring, Gö
beis, Hes, Frank Darre, Fon Blomberg, 

Mübadil ıre ıayri mübadil bo-
nolan banka ve ıirL-~ hisse aenet .. 

leri, Sivas - Er:zurum dahili ntik
razı yüzde bet ve iki faizli hazine 

tahvilleri aabn alr. ' 
Adrea: lzmirde Kemeraltın-

da Hacı Hıuan otelinde 60 1 
numarada CA VIT •• 

Telefon: 3903 
C.P.S. 1-15 (33) S. 7 , 

Aç çok 
4.25 4.25 

kuvvetli tereffüler göstereceği kuvvetle 
ümit ediliyor. Piyasa bugün için sıcak 
olup iştihalı muhtelif alıcılar vardır. 

BAKLA: 

Son hafta içinde borsada bakla üzerine 
muamele yapıldığına dair borsa bülten
lerinde bir kayde tesadüf edilmemiştir. 
Geçen hafta 4.375-45625 kuruştan 523 
çuval hazır ve 4.5 kuruştan hususi şartlı 
kaydiyle 243 ki ceman 766 çuval bakla 
muamelesinin yapıldığı ve geçen sene
nin bu haftasında ise 140 çuval baklanın 
beş kuruştan satıldığı anlaşılmıştır. 
Piyasanın sağlam ve alıcıların iştihalı 

olmasına rağmen stokların eyiden eyiye 
azalması yüzünden fiatlerin terekki ede-
ceği miitaleası ile satıcılar piyasaya mal 
arzetmemişler ve bu yüzden hafta piya
sası sakin geçmiştir. 

Bakla taahhüdünde bulunmuş olan ih
racat evlerinin bu vaziyet karşısında te
ahhütlerini hat farkı ile kapatmaları pek 
muhtemel bulunduğuna göre stokların 

batını arkaya dayaml§ dütünüyor- - Fakat... karde,inizin batına ıürahi ile vura-
du: - Haydi .• Çabuk villaya: rak onu yaralamııhr. Yaraıı belki 

Direkıiyonda bulunan Faıh Ali Ali emre itaat etti. Otomobile vil- ağırdır. Onun yardımına kotmak li-
arabayı bütün hızı ile sürüyordu. linın bulunduğu tepeye giden yol zımdır. 

Genç kadının yanında duran Meh- istikametini verdi. - Bunun için mi Franaa yolun-
met te hürmetkar bir vaziyet ahnıt- Mehmet: dan dönerek villinın yolunu tutmak 
h. - Müsaade ederseniz L_,·~~J arz- istiyoraunuz. Kendinizi bunun için 

Ali, Mehmet ve Muaa .• Birbirine edeyim, dedi. mi büyük bir tehlikeye koyuyorau-
çok benziyen üç kardetti. Fuın uil - Söyle. nuz. Bizim ıizin emrinizde birer köle 
bir aileıine mensuptular. Ve Pariali - Her §eyden evvel buradaki ve elinizde oyuncak olduğumuzu 
kadına 1---ı her hangi bir ıebeple düımanlanmızdan bir in evvel u-

""'9 bilmiyor musunuz? Canımızı aize 
büyük bir sadakat ve epiz bir bağh- zaklatmaklığımız lizını. Oğlunuz i- bağl§lamadık mı? Eğer Muıanm ha-
lık ı;öateriyorlardı. çin endişe etmeyiniz. Kararlattırdı-

Pariıli kadın bunu bildiği için on- ğunız gibi Musa onu söylediğiniz ye- beri olaa bu yaptığınız İte razı ol-
lara kardeşleri Muıanın batına gelen re götürecektir. mazdı. Aliye emrediniz de villa yo-
iti birdenbire naaıl açacağını düıü- Genç kadın batını kaldırdı. !ur.dan olaun ve Fransa yoluna ıap-
nüyordu. - Mehmet.. dedi. Beni ve Lui- ıın .. 

Mehmet, büyük bir saygı ile sor- gİyi affediniz.. Parisli kadın Aliye hitaben: 
du: Faılı hayret içinde hanımının yü- - Ali, sana emrediyorum, yolu-

- Muvaffak oldunuz mu? züne baktı. na devam et .• Evveli villiya gidece-
Parisli kadın cevap verdi: Ne demek İstiyordu? ğiz .. 
- Plinları aldım. - Eğer otomobil ile durduğunuz Mehmet, İtaatli bir ıüki'it içinde 
- Sevincimizin kalbimizin için-

1 
kii§ede değil de Zerçianonun villisı batını eğdi. Gecenin karanlığ4._ de-

d ıd·-· . 1 e· .... d d la "d" . • . h len bol elektrikleri arasında otomo-en ge ıgıne emın o unuz. ız mu- i onun e urmuş o a ı ınız sızı ay-
vaffak olmanız için Cenabı hakka rete düıürecek bir manzara ile kar- bil yoluna devam ediyordu. 
çok dua ettik. 1 tılatırdınız. Luigi annesi babası zan- Uzaktan akseden bir takım sesler, 

Ali, batını arkasına çevirmeden nettiği Zerçianolann yanma döndü. gürültüler, mitralyöz seılerine ben-
sordu: iki F asb birden haykırdılar: ziyen ve gittikçe kesilmeden artan 

- Fransa yolunu takip edeceğiz - Luigi mi? Şu halde Muaa va- patırtılar duydular. 
değil mi? zifeaini yapm•llU§·· Arkalarına baktılar. 

- Hayır An .• Evveli villaya uğ- Bilikia Muaa vazifesini çok eyi Uzakta altı projektör gördüler. 
nyabm. yapmııtır. Fakat Luigi kaçmak İçin -BiTMEDi-

KUMDARI: 

Kumdarı piyasasındaki sükunet de• 
vam etmektedir. Geçen senenin bu ha!· 
tasında 120 çuval satışına mukabil bil 
hafta 240 çuval mal satılmış ise de fiat· 
lerde bir fark yoktur. Geçen senenin bil 
haftasında kumdan muamelesi yapıJınıŞ 
olduğuna göre borsa neşriyatında bit 
kayde rastlanamamıştır. 

Kum darı fiatleri nevine ve mahn tt"' 

mizliğine göre 5-8.5 kuruş arasında t•· 
halüf etmektedir. I 

MISIRDARI: 

lşler dahill ihtiyaçları temine mat ul 
bulunduğundan piyasada fevka!Adelil' 
vardır . 
Piyasada sükUnet ve fiatlerde isU]craf 
Yoktur. Gelen mallar az olup zahireci es• 
naf tarafından mübayaa edilmektedir, 

FASULYE: 

Halen muameliıt mevsim dolayıoiyl• 
dahil! ihtiyaçlar için yapılmaktadır. Es•• 
sen borsada çok az muamele olmakta v• 
kuvvetli partiler borsa haricinde ınu"' 
mele görmektedir. En eyi nevi fasulYd 
fiatlerinin 12 kuruşu geçmediği anlaşıl• 
mıştır. 

NOHUT: 

Son hafta satışı yukarıda arzeyJediğİ' 
miz gibi 228 çuval olup kilosu 5.5,75 l<V' 

ruş arasında fiatlerle satılm1ştır. Geçen 
haftanın muhtelif şeJcjJlerde satış sure• 
tiyle ve 415.375 kuruş arasında fiatlerl• 
3743 çuval nohut muamelesi borsada ce
reyan etmiş ve geçen senenin bu hafta' 
sında bu madde üzerine borsada ınua• 
mı>le cereyan etmediği anlaşılm!§tır. 

Geçen hafta piyasada bazı ihracat ev• 
]erinin göstetdiği mübayaa faaliyeti bll 
hafta gevşemi§ ve işler hali tabiisine ., .• 
det etmiştir. Ancak hatler lstikrarıPı 
muhafaza etmiş yapılan işlerde bir ihr8" 

cat vaziyeti sezilmemiştir. ·U 
Maamafih stokların azlığı ve dabl 

ihtiyacın nisbet derecesini nazarı dil<l<8' 

te alarak nohut fiatlerinin bugünkü ~.
tikrarı muhafaza edeceği söylenmeJılt' 
dir. 

BÖRÜLCE: 

.• Jı 
Mevrudat az ve mevsim dolayısı, 

talep fazladır. Bilhassa eyi, temiz ve pil' 
kin mallar daha fazla rağbetle aranJll9~' 
tadır. Haftalık sat!§ yukarıda i•aretJePeP 

-,, B' 
miktardadır. Geçen hafta borsada ,.,u 

1
, 

mele olmamış ve geçen senenin bu b8 
tasında da borsada börülce satıldığıı>' 
dair neşriyatta bir kayıt görülmeırıi~~f· 

Börülcenin fasulye gibi borsa hari<~ 
de muamele gördüğilne mebni borsa P .1 
riyatından piyasa vaziyeti hakkında ~~ 
fikir edinilmesi imkAnsızdır. }!ari"'ı" 
yaptığımız tahkjkat neticesi ise yukB 
da arzolunmuştur . 

BURÇAK: 

" - Kuvvetli işler yoktur. Muamele Y'ur 
ihtiyaçlar için olup şehir ihtiyacı sı ıJ' 
duğundan piyasa vaziyeti hakkındı 
mütalea yürütülememektedir. 

ÇAVDAR: 
,A' 

Geçen haftaki neşriy a tımızda da ]<•) ( 

ettiğimiz gibi çavdar piyasası buğd•Y ~ 
sası üzerinden cereyan etmekte olu;, 
münasebetle aon hafta fiatlerind• .r 
süs bir tenezzül mevcuttur. Piyas.sd• ' 
yanı kayıt birşey yoktur. 

SUSAM: 

1 
Son hafta içinde susam piyas•5~ 

terakki hasıl olmuştur. Hafta başlar ıJf 
15.15 kuruşa satılan mallar hafta s;~ 
rına doğru 16 kuruşa kadar yül<5 

,,{ 

olup piyasada halen terekki istid•d;/ 
dır. Ancak mevrudatın azlığı v• ... ~ 

·V',, 
de fazla mal stoku bulunmaması ) ıl' 
den işler inkişaf etmemiıjtir. Su<•~;;ı; 
ihraç için mübayaa edilmek!• 0 

anlaşılmaktadJr. 

BULGUR: 

1 ,, iıl'.ı 
Yerli ihtiyaçlara karşılık yapı•. '! 

de fiat malın kalitesine göre taY;~,J~ 
mektedir. Müs1ekar bir piyasa 0 

gibi kümeli işler de yoktur. 
PAMUK: 

1 
d•~ Son hafta içinde borsa tarafıJI 



.. 
SAHi "'7 

ledilını, olan. gündelik satış r t 1 inin Geçen hafta bol'S<lda 1886 çuval incir IZMIR SiCi TiCARET ME b·1· An ak h:- • • d .... - !!Z:Aıın>4t -::. r>atnuğa ınüted . uh .s e er 1 da t lnuş 1 ... • oluna ı ır. c ıuesmı evr- teblıg ve onlar reylerini tahrire a baliğ oldukta ihtiy t k •• f 
Ati s~ttc lem a;r ~i tcviyatı berveçhl 3-9 kuruş arasın d 5:' ı 1679,·c ge~en :- MURLUCUNDAN: etmiş olan hissedar tarihi devir iblağ ederler. Şürekadan merkezi az olrnmıyacaktır a a çesı ı .. 
Nevı S a lmişUr : nenin bu haftasın a ıse çuva. m - (lsak N. Kohen Limited) tica- den itibaren iki sene sonra bu me.I şirkette bulunanlar tarihi tebliğ- Ihti at alt e · · · 
Aknıa 1 ct~Je~i Balya az çok telif incir 4:~5-~. k~ruş arasında fıatlerle ret unvaniyle lzmirde Osmaniye suliyetten kurtulur. Sermayesi şir- den itibaren 8 taşrada bulunan- fına b~liğ ol~ukt;:r:,;;enı:ndıs-
Akaı 2 el nıal h a. 89 36.50 37.00 muamele ~:~~u .. 1 d caddesinde 29 numarada iplik ve ketçe tayin olunan müddet zar- lar 15 ve memaliki ecnebiyede bu- sarfiyat icrası ile miktarı' nisb a:: 
Yerli 1 ci ha a. 18G 33.50 33.50 1936 ma. . mcıdr erb en gdeçen slmene- her türlü kumaş alım ve satımı ile fında tediye etmiyen şerike yeni- lunan 20 gün zarfmda cevap ver- mezlrureden aşngvı d"" t kre 
'\7 155 3150 33 00 nin bu tarihıne ka ar orsa a satı ış v ak .. ere t kk .. I d . d b. ""dd t t • d"l k d"kl k Uferse e ar 
ı.erU lkincı h . . "k 175839 uvaldan iba- ugra~m . uz. eşe u e en ~ş- en ı~ mu e ayın e ~ere ye- me ı eri ta dirde mevzuu bahs temettüattan tevkif at icraGına mü· 
Yeru biri azır 92 29.00 29.00 olanlarının mı tarı ç bu şırketın ticaret unvanı ve şır- ni tedıyat vukubulmadıgı takdir- teklifi kabul etmiş addolunurlar başeret olunacaktır z . 
l'eltan ncl vadeli 1116 31.00 33.75 ret old~ğu ve bunlardan 168577 çuvalı- ket multavelenamesi ticaret"kanu- de şirketten alakasının katedile- Ancak her ne suretle olursa olsu~ yan dahi ıtürekan • a~ar vte ahzı· 

1638 nın incır ve 7262 çuvalının da hurda hük" .. ı . .. . ·1· 2 v• d . bı· b 1 1 b. .. k" y ın vazını a • Geçen hat . nu um erıne gore sıcı ın 164 cegıne aır te ıgatta u unu a ı- şure anın adedi yirmiyi tecavüz hüt ettikleri serma e · t .. 
den 1338 b 

1
ta borsada yine aynı neviler- mal bulunduğu 0 zamana aıt borsa neş- numarasına kayt ve tescil edildiği lir. Bu vade laakal bir ay olacak- ettiği takdirde hissedaran heyeti memek üzere hiss~ı:: ec.~vu~ 

lesi oJın. aya muhtelif pamuk muame- riyatında oku~:nu~t~r. . "d ilan olunur. tır. işbu vadenin hitamında ta· umumiyeıi içtimaı Anonim tirket- sim edilir e gore -
da 2 uş ve geçen senenin bu haftnsın- Bu hesaba gore ıkı senenın aynı mil - ahhüdünü ifa etmiyen ferikin his- ferde cari olan merasim ve k · · 
ııq 420 balya .muhtelif pamuk 47-53 ku- detleri içinde borsada satılan incirl~r 1 : Mukavele seıi ve o zamana kadar vuku bul- du kanu"tİ veye tabidir. uyu- h. ~-d~e 22 hl f~ı~ahdarandan 
s:;sında ~tlerle satılmıştı. miktarı bu sene geçen seneden 28-30 bın İzmir Sicili Ticaret Memur. muş olan tediyatı şirket menfaati- Bu t-. ·'i-d": heyeti umumiye- b:çp :rı veytal ale erı 1 er nh~ sc-

hafta i"'inde uk f" U rind al d b" noksanl k nrzcimek 1 v ... ··hr·· ' k 1 b·ı· . . . "h e sure e o ursa o sun ısse-Çen L-" s- pam ıa c ege- çuv arasın a ır ı - ugu resmı mu u ve ne kar ayt o una ı ır. nın ıçtımaı nı ayet on bet gün ak ı · d f .. d d 1 
ucutaya nlsb tle b"lh hafta nih dir F T .k . d"v "k ah . d ah . . • erın en veya mena nn en o a-feUe • e ı assa a- te • • em ımzası. Bu husus ıgcr ferı e t rıren em t nren ıktısat vekaletine yı tirket aleyhine da U 

d rtııe doğru kUçUk bir tenezzül kay- Mevsim sonu olması hasefilyle satıcı- ISAK N. KOHEN L TD. ŞiRKETi tebliğ olunmak lazımdır. Her ne ihbar olunacak ve bunu mutazam- tirketi haczede l vaH~mvda 
ı.~ be de bu tenezzUl miktarı e- lar fiat hususunda daha müsait davran- MUKA VELENAMESt suretle olursa olsun türekidan hi- mın olan istidanameye içtima ede- ran türeki h ~~z. er. kısse • 
cıenunıyetsız t 1 kki dıkla dan 'ki haft . . d h t A v d . 1 b 1 . ld w k h . eye ının mu arrera· ll e e edilmiştir. rın son 1 a ıçın c a ırı sa- şagı a ımza art u unan: risinin vazetmıf o ugu sermaye- ce eyetı umumi yeye arzedilmek tını kabule mecburdurlar 
değil azır mal fiatlerinde bu hal mevcut yılır der~cede incir işle~ne r.'.'5tlanm:'.k- 1 - lsak N. Kohen, lzmirde nin istihsaline imkan hasıl olma· ~ere ihzar edilmit olan meclisi Madde 23 - Şirketin ~üddeti 
tnak dir. Ancak spekü!Asyon için yapıl- tadır. Bılha.ssa hurda fıatlerı son gun- Göztepe tramvay caddesinde dığı ve zarureti kanuniye ve ti- ıclare ve murakıp raporlan sene- tetekkülü tirketin iktısat vekile
tene ta .o~n aUvre işlerde ctiz't bir fiat lerde ye.~iden ~a~lanmış ve dört kuruşa 804/5 Nu .. da . . 4 • cariye bulunduiu takdirde müte- lik hlinçonun ~irer sureti musad· tince . tasdiki tarihinden baflıya .. 
&öreııuıu ınahsUstilr. Bugilnkü vaziyete kadar yukse:m~ır. . . 2 - Elıa Ardıtı, Katıp Çelebi baki sermayeyi diğer şeriklerin dakaları raptedılecek ve gerek adi rak 1947 senesi sonunda bitecek .. 
Yon .P1Yasada en kuvvetli işler spekülas- :-ıalen Izmır ~·yas:ısın~ mevcut ıncı.r sokak Nu. 24 nisbet dairesinde tediye ederek. ve gerek fevkalade heyeti umu- tir. Müddetin hitamında veya da-

~lerı olup bu muamele haldk! ibra- miktarı ehemmıyetsız hır yekô.n teşkil Aralarında İfbu mukavele ve hisselere sahip olmaları lazımdır. miyelerde iktısat vekaleti tarafın· ' ha evvel fesih ve infiaahında fİr· 
cat flaUerlnin, tebellU.rüne mani teşkil etm~kte olmakla ~ber .. dahilden ku.v- kanun hükümlerine tevfikan &fa·ı Madde 7 -· MUkarreratta her dan tayin edilen lı:r memur ko-,ketin taıfiyeıine faak N. Kohen 
etın"'""'--"· vetli stoklar bulundugu soylenınektedır. ... 1 d · • ·k· d d• b" · •· · · f ti. 1 ı.. b 1 k ·· f ·d d M • -ı.ı:wr. . . . . . . . . gıda yazılı tart ar aıresınde mah- fen ın a e ı ıuesıne gore reyı ~ser •• a Y e nazır u unaca • mun erı en memur ur. umaı· 

~0\1.slnıin ilerlemekte olmasına ırat- Bu meyanda inhısar ıdaresının ıstihsal dut mesuliyetli (Limited) firketi 1 vardır. Ancak bir hıssedar umum hr. ŞilTekinın adedi yirmiyi teca- t leyh emri tasfiyede salô.hiyetna
~en clde mevcut pamuk stoklarının fu- mıntakalarmda hurda mübayaatında bu- te,kil edilmittir. lhiaaele!' miktarının sülüıün~en vüz etsin etmesin m~lisi idare ve meyi haiz ola!ak münferiden ve 
~ 0lnıası nazan dikkate alındığı takdir- lunduğu da . 2ikredil.~ektedir. B.u yüz- 'Madde 1 ·-·· _ Şirketin •u~;va,nı fe;zl~ r~ye ı_n~l.il< o~m~~· l~ayı r«: ı:nürakıp raporları _ile se~elik blan- emval Te ety~yı tir~~ti ti~ret ka-

hakıkı pamuk ihrnç fia~n anlaşıl- den hurda fiatleri yukselmektedır. Bu- (tSAK N. KOHEN L 'FD) d\r. jye vekalet ıçın mezu~ıyetı tahr;ı· çodan v_e heyeti umu~ıy~ zabıt- !'un~nun tasfıyeyo aıt ahkamı da-
~1 zamanının hul\ll etmiş olduğuna gün için i,ı;ıcir piyasasında. yazılmağa de- • Madde 2···- Şirketin ·~rlce~i riye ~i.zıın~ır. , . ~ 1 " t• . 1 , n~meler~nde ve , heye~i ~~zkUre- ıresınd~ nakd~ tahvil ve matluba· 
· ~' tle hükmolunabilir. 1 ğer bir f~v,k.alfıdelik yoktur. Fiatfor ge-rlz,mirde Osıınaniye caddMiade 2g' 1 Ma&ıcle 8 - .Hısaeaar tırket n.a· ~~ h~ır. ~ulu~an. hıssedar1arın ~ tah~ıl v~ d~yun ve .taahhüdata 
fia lalbukı s~o~ matuf aliwe çen hait;ı da arzeylediğirniz gibi . malın numaradadır, Türkiye . i~inde ve zarınBa t~cez~ı ·.kab~l etn;ıez. Sıı:.: e~a~ıs!nı _«o~terır lıatenı? musa~- tırketı ted.ı!e ed~ekti.r. Tasfiye 

tlerde her g8rlllen değişiklikler kar§ı-; il kalitesine gö.re tesb~t edilmekte olduğun- 1 dıtında fubelcr açı1abiln-. ·Bu tak .. ! ~~t her hısse ıçın hır sahıp tanır. ailk ıkı~et nushaa! heyetı umumı- me1:11unı .dıg~r fenlderın muvafa .. 
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1lda hakiki pJ~aıı;a vaziyeti aıllaşılama- dan mevcut çyi mall~r üz~rine yapılan~ dirde tktısat· Vekaletine inaliimat Ancak irs gibi bir suretle bir his- ye!'in .s?n içtim.a gününden iti- kat~yl~ fl~~etin. mevcudunun be
t::kta Ve bu hal bazı tecrU~eli. al!kadar- işler oldukça Hlihi memnuniyet telek.ki ·verilecektir. ı ,,. , .. se mütea~dit ~l~kada:ları are· ~aren .nıhay~t hır .~Y za!fırtda .. 1~- yeti ~~m~!eıı ' batka ~er hangi 

• tarafından memnuniyetle karşılan- 1 ediliyor. 1 J ı •Madde 3 _ Şirketin \maksadı. aında gayrı kabılı taksım kaldıjıı hsat vekiletıne gonderıle~ektır. ma~~ı ~sı Ve manevıye devre. 
llıaınaktac1ır: BugUn' için piyaS:ıda istik- ÇEKIRDEKSız · uzOM: l>ilumum iplik ve her nevi kum ' surette bunlar haklarını müştere- Madde 14 - Mukarrerati tes- debılırler.'Vmur ~e muamelat ,ir .. 
tar :ınevcut olmadığı gibi bu yUzden is- · · lalım ve •aatmiı ve tica-reti i~ ,Q.e~lıu;p istimal, e~.~rler •. Mü,terek al~- c!l ve· kayda mahsus ?lriıak üzere ket t8:ıfiyeıind~n h~ki kal~n n.!ik .. 
~~e tavazzuh husulilnün imkAnı da 12-1-938 tarihinden 18-1-938 ak§amınl . gul olnınktır. Şirket 'Yukarıda, ya-lkaclarları~ .... m';:'mess!l veya. vek!l- hır mukarrerat clefte~ tutulur~. Bu tar ~111eler1 • n . sbetinde 'urekaya 
t~~ g<SrUlemcmektedir. · kadar olan ekonomi 'haftası içinde bor- 1 zıh maksatla doğrudan doiWya teri oliiıa<lıgı takchr<le şırketın defter~ kar~rlar tarıh sırasıyle tevzı olunur. 

PAMuK ÇEKIRDEOf: · · sanın neşrcylediği günllelik salış liste-' münasebeti ölan bilumum ~~li fiiıuamelatı vele'!lti bunla~~an yal- ~er~ ve ziri türeki. tarafından İm· · Madde-24 .- Sürekidan birinin 
-- · lerinde gördüğ~mtiz çekirdeksiz üı.Umlticari, sınai l tnuamelih icra ve b~'nız birisine karşı-ıile ?lsa cümle- za olunur •• Hazır bulunmıyan ve v~fatı veya :ıflis.ı veya her hangi 

~ıı hafta iı;inde borsada 557 ton çe- satış mikd_arı ve fiaUcrini gün sırasiyl~ 1 muruneliıtl ile İftigal ede~ diğer' si hakkında mut~ber~ır. , fakat ta~ırıren rey veren ~üreki· bı~ sur~tle hacrı halinde tirket 
d tifn kilosu 2,40-2,50 kuruş üzcrin- 1 aynen aşağıya naklediyoruz : j şirketlerin hisse : senetlerini ve Madd! 9 -:- Şırketın umu.~ ve f:!lD .tah~ıri cevaplarının ve bala- munfes~ .~lur. Ma~dei sabıkada, 

en aatıldıği anlaşılmıştır. Muamele ta-' Satış tarihi çuval az çok tahvillerini mübayaa ve b'u nevi muamelatı munhasıran ve munfe- aakı muddetler zarfında cevap yazıldrgı uzere tasfıye olunur. 
:ınen hazır mallar üzerine cereyan et-ı 12 - 1 .- 938 1247 7.25 . 17.21) l qirketlet- . tesis edebilir.- Sirke~ ~i~en ls~k N.

1 
JCohen t8:rafınd~n !er~ediklerind~n dolayı ~ararı .~add~ 25 - Şi~ket umuruna 

§tir. ~~ - ı - 9,~8 1640 6.50 17.25 l maksadınıh ve esas muamelelerİ· J ıClare edılecelitır. Mumaıleyh şır· valen kabul etmıt addolunan 'şüre- muteferrı her mesaılde işbu mu· 
to Geçen hafta 135 tonu hazır ve 128,5 14 -1- 938 1150 5.75 17.001nin idaresi için kanunu mahsusu- ketin muameli.bnt ~edvir e~eğe k.aya rnüdüTan tara.fn~d.an gönde- k-:~ele ~amı v~ ahka1!" ki~iye 
d nu vadell olmak üzere 263i ton çckir- 1 15 - 1 - 938 1311 8.00 18.00 1 na tevfikan gayri menkul mallar tirket namına regmı ve gayrı res- rılen mektupların tarıhi kaydolu- munderıç olmadıgı takdırde tıca .. 

2 •k ntuamclesl olmuştu. Hazır mallar117 - l - 938 ,1201 11.00 18.00 tasarruf edebilir. mi evrak ve senetler ve mukave- nur. · r~t kanununun sarahat ve dela(e .. 
~0.2,5 vadeliler ise kAmilen 2.5 kuru§- 18 - 1 - Ş38 ~469 10.00 17.001 Madde 4 _ Şirketin sermavesi leler ve taahhütlere münferiden Madde 15 - · hbu mukavele· hyle amel olunur. 

&attlmqtı. Bundan bir haf~ evvel borsada .5870 25.000 Türk lirası olup ~ imza koymağa nhzu'kabza VP. sul- named~ ve ticaret:kanuntinda aJc. Madde 26 - Aksine ıarahat 

3 G~ seneııln bu haftasında kilosu çuval çekirdeksiz üzüm satılmıştır. Son J 23.000 .Türk lira&ı ltak N. Ko- hu ibraya ve resmi 'Ye gari res.: sine sarahat olmadığı takdirde la- olmıyan. husu~~tta iş~u mukave.. 
~ 413 ton çekirdek borsa~a hafta satışlariyle bera~er 1937 mahSu- hen . . , imi her türlü daire ve heyetle:: ve akal nmf sermayevi temiil eden l~namenın tadılı, adedı türeka be. 

~Uaınele gördUği.i anlaşılmıştır. Piyasa I lünden son tarih~ kaqar borsada 208376 2.000 Türk lirası .Elia Arditi hakemler :v~ mahkemelerde tirke- ,ürekanın müzakere edilen husu· tı t~avüz. eylemediği takdirde 
t~en haftnk! hararetini aynen muh~fa:-_a 1 suval ve 461 torb~ çekirdeksiz Uıüm sa- ~nrafından vaı v,e ~aahhüt edil .. ti bizzat veya bilvasıta temsil 1 et- sun lehine karar vermiş ol111ası la-\ tek':':'ıl fe~~J?erin !ttif akıyle ve te
~~~· .kuvvetli bir istikrar ~o-,~ıldığJ bo.rsa neşriyııtı,ı;ıdan anlaşılmıstır. mi~tir. . . . . . . ı~eie velhas~l şi~~e~ if)eri içi'n la: zımdrr. Aks~ takdirde m k~rieratıc~~~z ettigı ta~dırde ıer~ay~in 

.~ · . Gççcr.ı ~enenin bu haftasında ise hor- Bu !eı:ıkler . ısımlen hı;ı;alnrında zı~ ge~en h~~ turl~ mu~~elelerı keenlemyekundur. sulusanın~ ~ems~I eden fur':k~nın 
l'ekki etU alıcll&r .ıv~r:dır. ·~uıtlerdc te- . şad<ı JQ.75-23 kuruş arasında !iallerlc gösterılen nıeblaiın tediyesini ta- munfe~ıden yap~ag~ salabıyet ve . Mad~e 16 - Mukn!'rf" ~f.ın m~- muvafakatıyle ıcr• ~lu~nbı~ır .. 

p ll\evaıt gibldır. 2751 ısuval ,çekirdeksiz. üzüm satıldığı ahhiit v~ yarı hiuelerjni ,pefinenılmezunıyetname!ı .mu?~eri4e~ ~- dırl\nı şırke~ tar~fınrl r ntic;temı-1 .~adde~!- ~~edı f~reka yır• 
~: • ve 1936 mahsu1ünden 0 tnı:ihc kadarki tediye .eyJcmitlerdir. reket etmek •alahıyetı ıle haızaar. an veya munferıd~?J ruu.d-iaka ~ıyı !ecavuz ettıgı takdırdo ano. 

--.. · · t kü ? 9.,413 i 1900 His:.edaran adedi beşi ~ecavüz Mumaileyh icabında ba,ka mü- as!1 v,eya hüla•aları !Ü.-ekaya ve- nım. ••rketler hakkındaki ahkama 
.;ıı Borsa n~yatına göre 60n hafta için- tsa bış dy~ "bnunltınl,d., ~ çuva . v~t bo etmedigvi müddetre süre!dn1n it- dür veya vekiller tayin ed rek sa- ya üçüncü ·,ah1w!artL verilebilir. tevfıkan bir 'Veya müteaddit mü· 
ve bo 1 ora anı are o ug.uo:zamauaaı r- ~ . - · •ı~L· .. b" B I .. ~ . ak" · d.I k. 

rsada atılmıı olan palamutların b .. lt 1 . da .. ··ı .. r : tifaklariyle vefat ve gaire gibi su-·L amyetlerının ır kı•mını veya ta- u aıı veya hula.salar tırket hak- r ıp tayın e ı ece tır. 
~Vi, nı.lktar ve fiatleri şöyledir: · ısa ' u. en kor'.n : ~oru muş ur. 

1 
f retlerle hissedaran adedi be&i . te- pıaqıını başkalarına devredebilir. kında her nevi muamelatta mute· Madde 28 - hbu tirket, lktı'.. 

.,e 1 Çekırde ·sız Uzuın piyasası son lR ta ' . ş· k f h k k T . k . b d. I t k 4 1 r . d"ki d 
TU: .. 'L Kmtal . 8% çok it-inde memnuniyetle· kaydedilen müsait cavüz eylediği takdirde &ermayc. ~r e ın:l u .~, ~~ ;~ezadJ ı fır .. de~.m erMırd.d 17 ş· k . ··d ·r'aa su.rve t~ lce ·t~!n ata.at l kkn ·~ın SO~· 

-·--. nıaIIar 805 420 480 :S:- . .. . . . nin üç ruhunu temsil eden türek~· unvanı ı e vaz ı ımza e en mu ur· a e - ır ehn mu ür-ı e ı a ıye e efe u etmit 
~ha ınaUar 789 , 270 425 bır vn~ıyet gostcrmış ve :yı. dcne~.ek n1:5- nın muvafakatiyll! sermayenin' lerin taahhütleri ile taayyÜn eder. leri veya onlardan yalnız birisi lü- addolunacaktır. ftbu mukavele-

Ufüz 25 . . 290 290 bette ışler cereyan etmıştı~. güncle~ık. tezyidi caizdir. Bu takdirde şüre~ Taahhüdü vaknn şirket nam ve zum gördükleri takdirde hisseda- n~mede icra edilecek bet nevi ta· 
~~kfut 1619 va~tt satı~ yel-Unu 13?0 çmal r~d~esı~- ka veya halefleri hisseleri nisbe· hesabına yapıldığının ·tasrih edi- ranı davetle ittihazım ~irket rne- ~·l~tın tekemmülü iktısat vekile-
, Sundan ~vvelkl hafta jçl.tıde ise bor- dcdır. °:ç~n haft~ fıatlcrde gorUlrnuş tinde yeni hisselere ıahip olur ve lip edilmemesi mfü.avidir .. Müdür- nafii için mu-raf ık gördükleri hu- tanın tasdikine vabestedir. 
~ S976 kental muhtelif palamut sa- <>lan tedricı. tenezzull:re k~rşı bu h~ta bedellerinin tesviye~ini taahhüt lerin isimleri ve salahiyetleri ga- su~u müzakere ve bir karara rapt Madde 29 - Şirket devamı ve.. 
~ır. Son hafta :fiaUeri ile geçen haf- baş~arı?da fıatlerde bıraz yukse1me kay: ederler. ı zet~erle ilan olunur. Müdül'lerin ettırebilirler. ya tadiyesi fÜrekanın yekdiğeriy-
t. fi.atltri .arasında göze çatpan ehe~ d~ı.l~ış ve h~~ s~~u~a kadar kuvvetlı Keza ayni suretle ve ticaret ka- lc~yfiyeti tayininin veya bunların . Madde 18 - Şirket sermayeıİ· I~ ve gerek müdürlerle muamelib. 
~ttl.i bir fark mevcut olmayıp esas hır ıs1ıkrar gorulmuştur. nununwı 504 üncü maddesindeki bırinin salahiyetinin hitama erdi- nın nısf ının ziyaı halinde müdür! •ıl'ketten mütevellit ihtilafa tın 
ıı.\>ilere alt ffatlerde istikrar vardır. 12~~-938. tarihli pi~asa i~e 15-1-938 de miktardan afaiı dütmemek tar- ğinde sicili ticarette kaydı lazım~ v~ya müdürler hiuedaran ~eyeti-I halli ~erk~zi. •irket ticaret mab
tn Oe9en aenen1n bu haftasında borsada teessus edı~ haf~ nihayeun_e ka~r d:- tiyJe firket scrınaycıinin tenkıai- aır. Müdürün tirket merkezinden nı da~ete ~ecburdurlar. Hıueda- kemesıne aıttır. 
Ilı. Uhteltf novllerden 1258 kental palamut v:~~den fıatlerı aynen aşa gıda gosterı- ne kara.r verilebilir. ga~bubeti halinde .. kendi .~esul.i- ran tırket.ın ~evamına veya f.~h 1 Alakadar an ib!ilif atı vakıanın 
~i olın~ fiatler aşağı yukarı bu Y · Şüreka etho.sı ·saliseye karşı da· Y~ti altında olmak uzere dıger bır veya taafıyesıne karar verebılır- taraflarından tayın edilecek tica .. 
~ kt seviyede bulunmuştu. No. 12-1-938 151.938 bi, ancak aahibi olduklan hinele- kırnseyi vekil tayin eder. ler. iri hakemler marifetiyle hallini ve 

~ ~nıut piyasasında şimdilik tlkre de- 7 1225 12·50 re tekabül eden mebaliğ nisbctin-
1 
~adde 10 - Şirketin müdür- Madde 19 - Şirketin senei 'hakem marifetiyle ihtilaf münse-

~ eevkaIAdelik yoktur. 8 1~·00 13·25 de mes'uldürler. ~rı vazifelerinin devamı müdde- maliyesi kanunusani İptidasindan 1 lip olmadlkça mahkemeye müra· 
~ :OZO'M: . 

9 13
·
50 13

5
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5 
Gerek teı;yit ve gerek tenkısi tınce ithu ~irketin mevı:uuna ge- bed ile ki.nunuevvelin sonuncu 1 caat etmemeg .. i kabul etmitlerdir 

--.. 10 '5 00 1 d ı ı ak rek d w d d v k ·· ·· h"t b 1 F k ·ık ı · · .ws . sermaye o ayıaiyle vaki o ac 0~ an ogruya ve gere gunu 1 am u ur. a at 1 se- Hakemler arasında tesavii ara 
ı:n...ılhracat için t, yoktur. Dahili ~er için ll l7.0~ k 

17·~ k mukarrerat ve tadilatın tekemmü- ~olayıııyle taalluk eden umur ve pei maliye müstesna olarak tirke- vukuunda ticaret odası reisinin ta· 
uı kall~e göre fıat verilmekt~. ~ . ~ :~ da ~a .Y

1
° lü ve muteher olm:ısı için bu mu- I uıusatla tahıan ittigal edemez. tin. ı~reti kat'iyede tetekkülü ta·ı' yin edeceği üçüncü ha.kemin iJti • 

.Z~Aôl: . eçen sen~ın.k ':ıro 1~ se ~~ ~r karreratı ittihaz eden heyeti umu- er. , rihi ile 1938 senesi kanunuevvel bak ettiği tarafın reyi tercih olu-
--... gCSze çarpac:'" mı t eka aza 1:1~ .vel 1: - miye evrakı ve vesaiki saire iktı· N Madde l 1 - .Sürıekidan ısak ayının sonuncu günü 1>eynindeki nur. Berveçhi bala sadır olacak 
l>f., !erde senenın en gevş vazıyeün gos- t •-~ı · d" I"' Koh · b · k · ··dd t ·ı 1 ak f hak ı_ b · v · ,,_da terekki meyiller} husul bul- . . . b h-r . ıa VelUl etine tev ı ve nzıınge· · en lf u şır etın mevxuuna mu e e tamı o ac br. em Kararının te lıgı taribin-

ltlUf \' termıştı. Geçen senenın u aı.tasına aıt 1 . . fak . "h l 1 &erek do.. d d v k M dd 2 ş· k • d . 'b b. .. .. 
oJ.an "'•~f ctmi§tir. Son hafta salı§ı çekirdeksiz UzUm orta fiatlerinl borsa en_~!~tn ve muva at ıstı sa o U• dolayıaı"ygrul~ .... taan

11 
.. kogrud ya ve gere h ab. e. ~ ;-- ır etdmuamelatı f ~m ıtı .. aren ~}!lmuneka ıt_ır~a tem .. 

"'~da işaretli 40000 kilo zeytin- . d d d' naCAK ır. h ... a u ~ en umur ve esa ıyesı ıçın mevcu at ve mü· yıze muracaat euı sızın on bet 
hil sıra malı olup vadeli olarak 30 ku- bUitenin en alarak aşağıya erce ıyo- Madde 5 - .Sürek anın hiuele- usu1e.tla .ahsan ve ayrıca dahi va.zene defteri ve yevmiye defte-! gün zarfında infaz olunması ka-
~ nıu.ameıe görmüştür. Geçen hafta ru~ 

0 
rini mübe·yyin vesaik nama mu- nıe'~':'l olabilir. Diier ,erik Elea ri ve kopye defteri. namiyle üç bul edilmittir. 

~u nevı mallar ayni suretle ,29,S kuruş-
7 

o. 1~5 ha.rrer olacaktır. Ar~ıtı bütün meıaiıini tirket iı- def~er tutul~cak ve muamelatı ti- Madde 30 - Ticaret kanunu· 
n tıhıll§u. 8 13.75 Şüreka biuelerini sermayei tir- :er!ne tahıise mecbur Te tirket it- carıye>:-:_. daır resen ve cevaben nun ıureti tatbiki hakkında kanu-

dtt Bazı ihracat evlerinin talebi karşl.Sln- 9 14.75 ketin laakal üç ' ruhunu temıil er~nden batka hCT' hangi ·bir İf· ahz ettıgı ~ektuplar ve telgrafna- nun 13 üncü maddesine teTfikan 
hurıatlcr terclfiı göstermiştir. Ancak da- 10 17.50 e?ven f~rekanın muvafakatiyle le •ttigalden memnudur. Mumai- melerle tedıyatı mutazammın ev- iktısat vekaletinin fİrket üzerinde 
iı.n en fazla rniktru-da mevrudat olmadı- 11 2ı.oo dıge~ terıklerin~ .veya ahara .devr ~~yb ıi_rkette~i mesaisi için ayrıca rak ~untazam~~ muha!aza edile- murakabe Te lüzum &ördükçe hi'"' 

:;:. kuvvetU i§ler olm.amaktadır. 12 · 23.50 Y~ fütUht e~eb~lır •. ltbu devır ve uc:ret 11temege h'!lkkı olmıyacak- cektir. De~atırı ~ezkur~ usulen ıedaran heyeti umumiyelerini da-
fUe kadarlarca piyasa sağlam ve teref- Geçen !haftaki n~ıiyalımızda işaretle- ~rubt keyfıyetı hısaeleri mübey- tır. notere tasdık ettirılecektır. vet, kanuna ve itbu esas mukave.. 
~ nıel'Yal Côriilmektedir~ diğimiı gibi ay nihayctlerine doğru gl- yın vesaikin zahnna keyfiyeti de- Madde 12 - Müdürandan ol- M~~de 21 ·- Şirketin safi te- lename ahkamına mugayir hare-

Crn: dil k lm dola . 1 ~ . b" vir ve fü.riıhtun derci ve defteri mıyan türeka diledikleri zaman- mettüu vukubulan her nevi mu- ket vukuu takdirinde f eahi •irket ;---- sal:e te 
0 ~ı b ı!'ısıy e ber ~\1ır mahsusuna kayt ve liakal üç ru- da bizzat veya bilvekale evrak ve rafın tenzilinden sonra kalan mik- hakkında ikamei dava hakkını ha-

oJanorsa tarafından hafta "çlnd 1 f 
1 
a ~~me ~· :~ ~Jk ver g~·g uıU:cı: bu sermayeyi temsil eden türeki- defatiri ıirketi tetkik ile umur ve tardan ibarettir. Bundan her se- izdir. 

gUndelik neşriyata~·· e ~3J~ mış ıatberl e vve 
1 

; ıs .. r~. or azi et nın muvafakatleri hi111 olduiunu muamelatı ,irkete kesbi ıttıla ede- ne evveli yüzde 10 ihtiyat ak~eıi Madde 31 - Sirketin fesih ve 
rnl Uhf.elif gUn:ıerind b ore nın te u u~~tur1•. b. ugunhıçın tv kyt mübeyyin oirket müdürlerinin bilir. ayrıldıktan sonra mütebakisini bi- tasfiyesi hakkında ticaret kanu-
lttı · . e orsada satılmı§ o- memnuruyetl ca ıp ır veç e arze me e- h . A _._ b l · k l" · f ·· d 451 452 453 Sa lllCJ.rlerin miktar f . .. . . ıer ve ımzalariyle tekemmül ncAK un arın umuru şır ete a 11 ıana ve yuz e 90nı lsak N.Ko- nunun , , , 457, 458 in-

12 
tış tarıhi Mikdavc ıntlen şoylcdir: dir. eder. müdahale etmeleri sureti kat'iye- hene ve yüzde 10 nu Elia Arditi- ci maddeleri hükümleri daire:;in-
.. 1 r az çok UMUMI VAZIYE'r: B • l .. de d k~ J k d" d"l" d 1 "f 1 k 

13 - 938 973 u mınva uzere hiaselere teıa- memnu ur. ye ar o ara te ıye e ı ır. e muame e ı a o unaca tır. 

14 - ı. 938 2SG !·550
° 1

8
1
·5°0° 1 

. . . • vaziyeti asa- hup edenler veya halefiyet tari- ~adde 13 - Hisaedaran rey- Mütebaki kalanın tevkif ve hia· Madde 32 - Şirketin bilumum 
- l, 9"8 " · . zmır pı_yasasının umumı :ı: k. le il . d . k h. . b lerıni t h . . l ed .. . • . .. hd ıs ., 28 8 50 8 50 ka haf 1 • • olup bir ıy e erın e tır et ısseaı u- a rıren verır er. s arana tevzıı, tenmıyeıı ve hır memur ve musta cmleri Türk-

l7 - ~ - 938 257 4 ·00 · ğı yu rı f~ h ~;mn ~= u daha lunanlar aynen ve bila kaydü tıart ittihazı karar için heyeti umu· kısmının memurin ve müst&hde- lerden olacak ancak mütahassı" 
ıs -

1 
- 1138 166 · 

6
·
25 sene evve u a ya nı e e işbu mukavele ahkamını kabul miyenin İçtimaı mutlaka )izımdır. mine ikramiye olarak tahsisat gi- lar iktısat vekaletinin müsaad ... J;· 

• - 938 
5
·25 9.oo müsait bir şekildedir. Borsada cereyan etmif dd 1 kt Muk ·· k"' · • 7 1 b" h t · l"' ak 1 · 1 · t"hd d"l k · - -Yeko · 611 4 00 6 50 . .. d B a o unaca ır~ arrerat şure anın ıçtımaı ı e ı uıusa , sermaycnın a a üç rıy e ıs ı am e ı ece tır. 

Ş-ıı ~ 2291 • · · ;.de~ ~şlerde sukune~ va~;; a~~ eşya Madde 6 - Hisselerin tirkete hnsıl olan heyette ittihaz edilece- ruhunu temıil eden 4ürekanın mu- isak N. Kohen Limited şirlreti 
~da s e aba gôre 1937 mahsulünün bor ~~tb:rıh f~çe_n ~en~ e;: 1 h ~;. t~;l~~ ~evdi olunmamıf kısmı gerek bi- ii gibi muhabere ile de istihsal vafakatiyle hal edilir. Şu kadar ld nin otuz iki maddeden ibare; b -
126009 on tnrihe kadarki satış yekQn~ z: ır 

1 
a e ı~ e u. :- ~ · ~· 15 ı 1 rinci hissedarlardan ve gerekmez· olunabilir. Bu ıon tekilde tirket masarifi fevkalade ve gayri mel- eaas mukavelenamesi muv f k 

dır. çuvala baliğ olmuş bulunm k•~ pıykasak barılnııdı ·11~ap ettır ıgı ıı]ey o a- kUr hisseleri devren tekabül eden- müdürleri mevzuu bahı hususu huzeye kar4ılık tutulacak olan ih- görülmüt olmakla ticaret ka ı 
a ..... - rn · a u e ı ıyor. lerde • · ti h 1 f" ve t k hh"• l··jı· ak · · 0 k anu-

ABDI SOKULLU . ~ ve saır sure e ve a e ıyct ya mu asavver ararı taa ut u ıyat çeıının mı tan tirket ser- nunun 505 inci madd · t f. 
ta 1 l h' 1 l d 1 m kt 1 .. kA d ı b. • . . . f . esıne ev ı-rı uv e sa ıo o an ar an ta eo e uo a ıure a an ner ırısıne mayeıının nıs ına müsavi rnikfa· - L"OTEN ÇEVlHtNtZ _ 
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1 1 - Belediye tarafından itleti- J • G • b 1 d S " ( k • ~ 
SIEMENS 

. ELEKTRiK 
MOTORLERI 

lecek «4ıı veya «6» silindirli tam y I . L .0 I z zm1r az• u varın a ag ı ev• 
1 

dizel motörlü 24 kitilik ohHma. HUSUSA} HASTANE 1 yerli ve on iki kifi ayakta dura-

Sanayıde Siemens Motör ve 
malzemesini kullanan rahat eder 

M. TEVFİK 
BAYKENT 

METALLUM 

l cak sahanlıklı ve tehir içi yolla-
1 rında çalı,an tiplerden olmak üze-
1 re 10 adet komple trambüs ti-
1 pinde otobüs kapalı zarfla müna-
1 kasaya konmuştur. · 

2 - Beherin:n bede:i muham
meni gümrük, muamele, belediye, 
tahliye, Kordon ve istihlak resim 

i
ve üc:-etleri belediyeye :ı•t olmak 
üzeıre İzmir belediyesinin Alsan
c;aktaki otobü~ garajında teslimi 1 
şartiyle sekiz bin beş yüz liradır. 
He:>sinin bedeli «85.000ıı liradır. 

3 - Mali ve fenni •artnamele-
ri posta bedeli hariç dört I>ra yir-
mi beş kuruş bedel mukabilinde ı 

1 Izmir belediyesi makine ve elek-
trik mühendi~liğinden tedarik edi-İ 

KADJN DİKİŞLERİ ve 
ŞAPKALAR/ atelyesi 
Bayanlar! 
Sizlerin yük=ek 

incelilderiı:ıi tatmin 
yesi açıldı .. 

gıyım zevkinizin 
edece): dH:i,, atel-

Bayram için ıir~ri,ierinizi acele ediniz. 

PARtS, LONDRA, VIY ANA MODALA
RININ YOKSEK MODELLERİ TAKIP 

VE TA TBtK EDiLiR. 

M. ETİMAN 

Operatör Mitat Ba
ran tarafından yeni
den İnfa ve tesis edi
len bu hutane Jzmiı· 
ve civannın büyük 

bir ihtiyacım karııh

DUftır. En modern 
konforu haiz ve en 
mükemmel fenni teç
hizatı h:ıizdir. Hasta
ların temizlik, istira
hat ve ihtimamlanna 
son derece dikkat ve 
itina edilmektedir. 

Kabul ıeraiti fev-
lıı:a1ide ehvendir. Gece gündüz daimi doktoru bulunan müessese1 müracaat 

edecekleri her an kabul eder v~ hastalar diledikleri hekimler !-.rafından teda• 
vi ettirilmektedirler. i lir. T a,radan isteyenler şartname I 

\ve posta ücretini peşin gönderme-
' lidirler. •ll1m .................. mı:ııaamııııumm11•~·~·nP~:IJt11J:IJt11J " •rc--or..-.-=-....,,.sı11 ve SAİME ÖZGÖREN 

lambaları deposu 
Peştemalcılar 77 /79 1 4 - ihale 8 Şubat 938 Salı gü- PARIS DiKiŞ AKADEMiSiNDEN 

DIPLOMALI Telefon : 3332 •nii saat on altıda lzmir belediyesi 4' 
'••D•••••N•mllD l ldaimi encümenince y:ı.pılacaktır. 

' 5 - Muvakkat tem:nat 6375 Hi.Jcüll'et caddesi Şamlı (Oçüncü Bey-
AÇIK ARTnRMA İLANI J:radır. 1 ler) sokak, No. 28 TL. 2535 tZMIR 

SALIHLI İCRA MEMURLU- 6 - Nakden verilecek teminı._t 1 - 26 (99) 
ÖUNDAN : akçesi ihale t:ırihinden asgari birllııam:zı:ım••ım•ı•m••ısmmm••••mllİıııııılİİİİmmİE••• 

Salihlinin Y ara~lı köyünden Ya- IJ(Ün evvel belediyeden alınacak fiç 
ratlı mevkiinde vaki tapunun 29/1 jmukabilinde I~ banka~ın& yatırı-
929 tarih ve 119 numaraya bağlı 15· lacaktır. 
bek~ 

0

305. metre murabbaı tarlaya! 7 - Teklif y:ı.p:ı.cak firmanın 
yemmlı ehlı vukuflar tarafından tak-

1 
otobüsler hakkındaki ç:ırtnamede 

dir olunan 280 lira kıymeti muham-
1 
la<!ılı maddeler ile birlikte bilu

menesiyle 24/2/938 tarihine müsa- mum katalo1 v::: teknik resimler-! 
dif perıembe günii saat 14.15 te le broşür, plim ve izahnaır-ele:·i 
ihale olunmak üzere açık arttırma ve yedek parça kata!oğumı ve fi-
ile satılığa çıkarılmıştır. at listelerir.i vermesi mecburidir. 

Bu gayri menkule ait prtnamc ü - l~tirak iç:n 249() sayılı ka
dairemizin 937 /1007 numarasiyle m nun tarifi d:ı;res:nıle ihzar edil-
24/1/1938 gününde::ı itibaren he;-' r•r. t~kl:f md•tuolan ihale tarihi 
kesin görebHmesi için ~çıktır. j oiz.~ G Sı:~at Salı gJnü 8.zami sa-

Tayin edilen günde muhammen at on be~e kac!ar İzmir belediye 
laymetin yüzde yetmiş beşi doldu- reisliğine verilm,,lidir. 
rulmazsa ihale on beş gün sonraya 24-11-21-1 45:>3 (2316) 

• 

talik ve on beşinci günü olan 11 /3/ Bet bin bet yüz otuz yedi lira otuz A YNi F ABRiKANIN 
938 günü ayni saatte yapılacak art-

1
dört kuru~ bedeli keşifli Tevfik MIELE Bisikletleri 

tırmada en çok bedel verene ihale ' Ri.istü Arııs Bulvarı üzerinde 22 MIELE Motosikletleri 
edilir. sayılı adada yaptırılacak çocuk MIELE Elektrik süpürgeleri. 

ihale bedeli verilen mühlet ıçın- hastanesinin etraf duvarlarınm İZMIR ve cİ\·ıır um~m satı~ de-
de yatırılmazsa ihale feshedilerek İnsası ve üzerine demir bo~u ile . po•u: 
yeniden on be§ günlük arttırmaya tel çekilmesi ve arsa zemin;n:n' 
çıkanlarak en çok bedel verene iha- tesviyesi baş katiplikteki ~artna-

MIŞLEN LASTiK 
ACENTESiNDE 

le edilir. iki ihale arasındaki fark ve mesi veçhile 25/1/938 salı günü 
geçen günlerin faiz ve diğer zararlar saat on altıda açık eksiltme ile 
aynca hükme hacet kalmaksızın me- ihale edilecektir. 
muriyetimizce tahıil olunur. İştirak için 415 lira Sü kuruşluk 

Gezi Bulvarı No. 17-21 
Telgraf: KAUKI - iZMIR 
Telefon: 3858 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

1 
• ELE M 

Krema makinaları geldi 
Bu makinalar dünyanın her yerin
de sütçülük aleminde büyük şöh
ret kazanını~ ve en verimli maki-

ne olarak tanınmıştır . 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmiştir. 

Gayri menkul üzerinde hak iddia muvakkat tem:nat makbuzu veya 
edenler yirmi güıı içinde ev- ba.nka tem:nat mekll!bu ile söyle
rakı müıbiteleriyle birlikte memu- r:en gün ve saatte encümene ge• 

iz mir vilayeti muhasebei hususiye 
11-13-18-21 S6 (53) müdürlüg" ünden: riyetimize müracaat etmeleri aksi linir. 

halde hakları tapu ıicilivle sabit ol
mıyanlar arttırma bedelinin yaplat
masından hariç bırakılırlar. 

Malderesi Damlacık lağımının Muhammen 
Balıribab:ı parkı önünden ve kış- Senelik ıcar 

Daha fazla malumat almak isti
yenlerin 1007 numaramıza müra
caatleri ilan olunur. 

la taFmhanesirulen geçirilerek de· Lira Kuruş Yeri Cinsi Numarası 
ııi:?e kadar uzatılması ıçın 205 200 00 Kemer caddesi Dükkan 247 
metre boyda yaptırılacak kanali· ı ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinai gös-
zasyon, ba, l:atiplikteki ıartn:l· terilen akar kiraya verilmek üzere 15 gün mii_ddetle açık arttır-

KEMALPAŞA ASLiYE HUKUK mesi veçhi!e 28/1/938 Cuma gü-ı maya konulmu~tur. Şeraiti müzayedeyi öğrenmek isteyenlerin 
H.4~1M~İÖINDEN : nü .sal'.t on altıda açık eksiltme ile her gün muhasebei hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey 
Muddeı aleyha : lstanbulda Eren- ihale edilecektir. Ke•if bedeli 1 sürmek İsteyenlerin de ihale günü olan 3/2/938 perşembe günü 

köyünde Gazi Asker mah.allesin~~ 8247 lira 76 ku:uotur. İştirak için sabah &aat 10 da depozito makbuz!ariyle birlikte vilayet daimi 
82 numaralı kunduracı Alı Beru<ı 619 lirahk muvakkat teminat encümenine müracaatleri ilan olunur. 187 (11~) 
evinde oturan eski iskin memuru makbuzu veya banka teminat ~7 PHAA!&W c c :z 

.. .• ...,. . ....,~---~-·--.. 

Bayanın hakkı var 

RADYOLIN 
Di,Ieri ve di, etlerini temizleyip pırlanta ııibi parlatmak ve uzuıı 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik di, macunudur. 

Sabah öğle ve akfam her yemekten sonra giinde 3 defa 
m- diflerinizi lırçalayınız. 

·ı------·---------....------------•• . 
OZEN ŞAPKA EVi 

Selamet Arpag Bedia Tüzün 
Berlin: LETTEVEREIN İzmir Enstitüsünden 

Mektebinden mezun Mezun 
Yeni açtığımız atclyemizdc en tık Ye modaya muvafık şapkalar yş.p~ 

maktayız. Atelyemizi ıcrcflendirccek muhterem bayanlarımızın her halde 

memnun kalacaklarını temin eyleriz. 
Hisar cimii. civarı 

Yol Bedesteni No. 46 
(100) -8 (Paz.Cu.) 

•ı-------------------·-------· lstanhul Defterdarlığından: 

Süle~~ kızı Behiye tarafına: mektu!m ile söylenen gün ve saat- Hava kurumu lzmı"r şubesı"nden·. 
Muddeı kocanız Kemalpa,anın te encümene gelinir. 

Parsa kö!ünde oturan Musa bo~ oğ- 11-14-18-21 (97) 57) Kurban bayramında İzmir ve İzmire bağlı kamun ve köyler r, 
lu lbrahım Tunıur tarafından aley- 1 - Senelik kiri>sı üc; yüz beı li- halkının kurumumuza bağışlayacağı kurban derileriyle kurban 

Galata Gümrük kaı-sısında rıhtım ve Kılıç Ali Paşa caddeleri anııında her 
iki caddeye yüzü bulunan '\.'f' 1760 metre murabbaı saha üzerine inşa edilmiı 
clup evvelce tütün inhisarı idaresince depo olarak kullanılan eski 3 yeni 

137.189. 191 numaralı kargir !claliye ham ile alımdaki 193, 195. 197 nu· 
ınaralı dükkanlar parası peşin ve ıırf nakit verilmek şartiyle elli bin lira mu• 
hammen bedel üzerinden kapah zarf usuliyc satılacaktır, isteklilerin 3750 
liralık muvakkat teminat akçesi m•khuzlariyle teklifnamel<rini 24 1 /936 
Pazartesi günü saat 14 de kadar Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan Ko· 
misyon başkanlığına vermeleri ,.e saat 1 5 de mektuplar açılırken Komieyon'" 

hinize Kemalpaşa Asliye hukuk ra bedeli muhammenli Hurdavatcı- barsakları satılmak üzere ayrı ayrı müzayedeye çıkarılmıttır. 
mahkemesine ikame olunan boşan- larda 8 sayılı mağazanın lıir seneÜk kafi ihaleleri 4/2/938 Cuma günü saat 16 da yapılacağından is-
ma davas1nın İcra kılınmakta olan l:iraın be.ş ki.tip!iktel<i c~.rlnrunesi 1 teklilerin şeraiti görmek ve fiat vermek İçin her gün kar.ılıklı 
muhakemesi sıra&ında : verhile 25/1/938 salı :>,ünü saat\ ( · · ak 1 > arttırmaya ıftır için de iha e günü saat 15 te şubemize uğra-

Yukarıda adres mucibince namı- cm altıda açık arttırma ile ihale eC:i- maları ve lzmir bölgesindeki subelerin deri barsak sartnameleri 
nıza berayi tebliğ çıkarılan davetiye le~ektir. btirak eiçin yirmi üç lirr.- -1-h· t" ·1 · Jd - d · · ki"! · b b 1 ' , ..,. ı ge ırı mış o ugun an ıste ı erın u ~u e er seraitini de 
ve dava arzuhali suretinin ikametga- lık muvakkat teminat makbuzu ile yubemizde görebilecekleri ilan olunur. ' 
hının belli olm:ı.ması hasehiyle te!:ı- söl'.le_nenı gün ve saatte encümene 1 " ., ~· ~ . ı:: 21-25-1 183 (115) 
ligatın yapılmadığı mübaşir meşru - ı;elınır 1 ·w -
halından anla~ılmış olduğundan ila- 2 -· Beh:::r metre murabbaı dört =;;[;i~Ş ASLlYE 

2~UKUK HA- • na " mr 
nen tebligat ifasına ve bu baptaki yüz kuruştan altı yüz on iki lira be- KIMLICINDEN : o Ü 
mahkemenin de 25 şubat 938 tari- dP.li muhammenli (34) üncü adanın ödemişin Cami cedit mahallesin- r. peratÖr 
hine teszdüf eden cuma ~Ü.nü ·~~t (153) metre murabbaındaki (37) den hacı Ahmet oğlu Salih kansı 
ona .b~rakılmasın~. ve tarıhı ~e~lıg- !ayılı anasının satışı baş katip-, Şükriye ve!cilleri avukat Rauf ve f aı·t ı·~ra~ı·m 
den ıtıbaren on g':'n zarfında layıha- liktelci fartnaınesi vechile 25/1 / i Sevin ve Sabri Şerif Irmak tarıı.fla-
ya cev~p :verme~ız n;ıahkem~c.e ka- 93S salı günü s:ıat on altıda açı le ı rından ayni mahalleden sucu Bay
r:r v~rılmı~ oldugunoan bu ıtıbarla ::.rttırma ile ihale edilecektir. hti-, ram karısı Fahriye aleyhine açılan 
ye~ı dmu .ak~me olan 25/2/938 rak İçin kırk altı liralık muvakkati gaiplik ve veraset davasının duruş
tar ın e gere ma~kem~de hazır teminat makbuzu veya banka te-ı masında : Fahriyenin oğulları Meh
bulunmanız ~e aksı takdırde hakkı- minat mektubu ile söylenen gün met, Mustafa ve Sakirin harbiumu
nızda gıyap arhakrı sadır .olacağı hu- ve saatt .. encii"lene aelinir. 1 mide askere gidip• bir daha gelme-
kuk usul . m.u a .e.mele~ı kan':'nu- 8 - 13 - 18 - 21 (35) 541· dikleri ve nufus kaydında bunlar 
nun._142 ıncı ma~desıne tevfıkan ..,._ W"Wl! = '"" her ne kadar sağ olarak kayıtlı ise-

Avdetle hastalarını öğleden 
evvel Fransız hastanesinde öğ
leden sonra Birinci Beyler so
kağında di, tabibi B. Hasan 
Fehmi muayenehanesi alt ka
tında kabul eder. 

1 -13 (2206) 
teblıg ~aka?:_ına ~.aım olmak üze· SEFERiHiSAR ASLiYE HU-ı lcr de yirmi se'leden beri gelmiyen 
re keyfıyet ılan o.unur. KUK H.4KIMLI~INDE~ '.. bu adam~arı~ ölümle~i !'ek .muhte-

Kemalpa§anın Ören koyunde ka- mel oldugu cıhetle gaıpliklerıne ka- !Jı1••••-1•••••••• 
yıth dava veUli Daı>İ~. Sedat : J rar verilmesi davacı vekilleri tara- İZMIR SiCİLi TiCARET ME-kı:n tasdik kılındı. 

iktısat Vekili N. 
İmza okunamadı. 

K~ıı:ıız Fatma Gur tarafından! fından ist~n'.11İş oldu.ğ':'n~an kanu: MURLUCUNDAN : 

Mehmet Bulgurlu Ticaret unvani 
ile lzrr-irde Mimar Kemalettin cad-

da hazır bulunmelan. M. <29 > 
9-13-li-21 ( 77) 47 

" 

Manisa şehri elektrik te
sisat birliği reisliğind.en: 

1 - Manisa tehrinde yeniden yapılmakta olan elektrik santral 
binan demir çatısı nafıa müdürlüğünden musaddak proje, plau 

' ve ke,ifnameleri mucibince 4436 lira ke~if bedeliyle açık ekıilt· 
meye konulmuttur. 

2 - Bu ite ait fartname ve evrak fUnlardır: 
A - Eksiltme tartnamesi ve buna merbut husu•i ve fenni ~art· 

name, 
B - Mukavele projesi, 
C - Plan ve projeler . 
İstekliler bu evrakı 22 kuru' bedel mukabilinde Manisa ~ehrı 

elektrik tesisat birliği reisliğinden alırlar. 
3 - Ekıiltme 16/2/938 tarihine rastlıyan Çar,amba günü sa• 

at 15 de Manisa belediye dairesindeki hususi mahallinde topla• 
nacak olan birlik encümenince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerjn 333 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan batka a,ağıdaki vesikaları haiz oluP 
gel irmesi lazımdır. 

A - 938 yılına ait ticaret odası vesikası. 
B - Bu demir çatı itini bizzat yapabilir ehliyette veya bir ehliJle 

yaptırabilir olduğunu gösterir vesika .. 
21-25-2-5 201 (119) Damga kanununun 26 ncı mad

desi delaletiyle 12 nci maddesine 
tevfikan istifuı lazımgelen binde 
iki nisbi resim vekalette saklı bu
lunan esas mukavelenameye (50) 
elli liralık pul yapıştırılmak ıure
tivle tahsil edilmistir. 

aleyhınıze acılan boşanma davasın- nu medenının otuz ıkıncı maddesı 
~a ikameto:ahınızın maliim olmadı: l ı;ıereğince Mehmet, Mustafa ve Şa
ı;ıından hukuk uı.':'l ~uhakeme~erı kirin sağ veya ölü oldLtğı•nu bilen
kanununun 144 uncu maddesıne 1 ıerin ilan tarihinden itibaren bir se
tevfikan mahkemece .ili.nen tebligat! neye kadar fifahen veya tahriren 
yapılmasına karar _ve~'.le~ek duru,ma ödemİf Asliye hukuk mahkemesine 
7 /2/938 pazartesı gunu saat ona haber vermeleri ilan olunur. 

desi arkasında Güçlü sokağında 27 ==--======================,,,,-.,,,..

Türkiye cümhuriyeti lktısat vekaleti 
iç Ticaret umum müdürlüğü resmi 

mübürü ve İmza okunamadı 
(203) 

• 

talik edildiğinden yevmi mezkiirda 197 (12Q) 
Seferihisar mahkemesi asliye hukuk ·!_,.-

dairesine bizzat gelmeniz veya bir I ra edileceii tebliğ makamİna kaim 
vekil göndermeniz lizımdır. Aksi

1 
olmak üzere ilin olunur. 

takılircle muhakemenin gıyaben ic- 200 (118~ 

numarada ticaret ve komisyonculuk 
yapan Mehmet Bulgurlunun i,bu 
ticaret unvanı ticaret kanunu hü
kümlerine göre ıicilin 2165 numa
rasına kayıt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

(124) 

lDenizbank lzmir 
den: 

liman işletmesin'" 

Teraanemi:ı: için motör teıviyecisi aranmaktadır. İsteyenlerİll 
Alaybeydeki Tersane amirliğine müracaatleri ilan olunur. 

208 (122) 



?URAN rabrikalın mımullbdar. Aynı zamanda Turan 
tu,afet ubunlaranı, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kallamnıE. Her yerde 1atılmaktadır. Yalnız topt~n sa
bıJar i~fn lzmlrde Gazi Bulvaranda 25 numarada umum acen· 
telik Nef'I Akyaıalı ırc j. C. Hemıiye müracaat edioiı:. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 r "Mir'"!' -

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
~~ILtz KANZUK eczaneıi laboratuarlaranda hazırlanan ~u: 
~ &aç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen arı 
~Ç~a tabii renklerini bahteder. 

~-.atin ıaç boyalan kumral ve ıiyah olarak iki tabü renk 
._ tertip eclilmi9tir. Gayet tabii ve ıabit olarak temin edi
~ '1kanmak, terlemek hatti denize girmek suretiyle de 
pı_ --- Ea ciddi ve emniyetli markadır. 

"'----lerde ve ıtnyat maiazalannda arayınız. 
• tMii& 

'- (Arti) Anelin Boyaları 
llW..ı~ Ye lnyaaetli 
~ftlan laer cins 
~ .... ~için 
... ~veya alkol
...... iizere Ai
ti....~~ Ban.en teh 
,._ ~ ~ birik bo-

fab.11c ~.ı:._ asından ge-
. ~~ ftluyaffak ol
~~ ARTI mar
~ Jaları 9 EYLOL 
..... at <l- d "'ter b -.-.aun a \•e 
>a c1 1-.r alaaratçı ve bo-
lf eıtı çok. da ara yı nız. 
~~\'cut karlı hem de 
1)••idj ltboyaların en 
t-ıc, ~ er cins gom
,.e ~"t-:ak, poınza 
1- eri ınarangoz .. .,~·--tını d d 

a epomuzda bulacaksınız. 

Fiab her keseye efveriijll' 
1 

Büyük radyolann evsaf 
ve kudretinae •. · 

Lüks g6aterif1J 
ltir radyo 

tl) ..... 

LİRA 'VEREREK 
ALINIZ 

SPARTON 
38 MODELi,. . 

SATIŞ YERİ: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 

Olivi Ve Şüre. ·ı DEUT.SCHE LEVAN 
LıMITET TE - LINIE 

Vapur a.centası G. m. b. H . 
BİRINCl KORDON REES. HAMBURG 

BiNASI 'fEL. 2443 DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 
Lllerman Lines Ltd. HAMBURG, A. G. 

ALGERIAN vapuru 20 son kanunda ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
gelip Londra, Hull ve Anvcrstcn yük BREMEN 

çıkaracak ve ayni zamanda Londra ve GALILEA vapuru 19 ikinci Ununda 
Hutl için yük alacaktır. bekleniyor. Rottcrdam, Hamburg ve Bre' 

BERON vapuru son klnun sonunda men için yük alacaktır. 
ve şubat iptidasında gelip Londra için MACEDONIA vapuru 28 ikincl kA-
yilk alacaktır. nunda beklc.niyor. Hamburg, Bremen 

POLO vapuru şubat ortasında Lond- ve Anvcrs limanlarından yük çıkaracak· 
ra, Hull ve Anversten gelip yük çıkara- tır. 

cılk ve ayni zamanda Londra ve Hull AMERICAN EXPORT LINF.S 

için yük alacaktır. The Export Steamship Corporation 
LIVERPOOL HATII EXMtNSTER vapuru şubat iptidalaı 
MARDlNtAN VAPURU şubat iptida- rında bekleniyor. Nevyork için yilk ala

sında Llverpool ve Svanseadan gelip caktır. 
yük çıkaracak ve ayni zamanda Liver- EXMOOR vapuru 10 şubatta bcklo .. 
pool ve Glasgov için yUk alacaktır niyor. Nevyork için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru şubat ortasında Li- EX.HtBITOR vapuru 20 şubatta bek· 
verpool ve Svan:eadan gelip ylik çıka- leniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

SAMAN iSKELESi (Bü·.::ı. Kar.Jiçalı Han) racak vo ayni zamanda Liverpool için STE ROYALE HONGROISE 
T- yük alııcaktır. DANUBE MARITIME 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMtŞ,: Avni Güler DEUTSCHE LEV.ANTE - LIN1E TISZA rnotöril 19 ikinci kAnunda 

SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi__,Faiz ' 1LSE L. M. RUSS vapuru 31 son kA- bekleniyor. Port - Salt ve ls'kenderlyt 

~··············~;·~·~-~~····~~-ii·~·~~~i··············: 
. . . . . -==' •w.as 

Norveçyamn halis Morina bahkyağıdır. iki 
defa aüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
8Üyük SaJepçioğlu Hanı kutumda Baıdurak • lzmir 

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

nunda Hamburgdan gelip yük çıkara- limanlarına yük alacaktır. 
caktır. SERViCE MARITIME ROUMAIN 

Tarih ve navlunlardakl değişiklikler- BUCAREST 
den acenta mesuliyet kabul etmez. DUROSTOR vapuru 10 şubatta KÖSc 

-~~ı-.-------- tenceye hareket edccekür. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

JOHNSTON V ARREN LINES 
LIVERPOOL 

JFSSMORE vapuru 28 ikinci kAnun
da bekleniyor. Burgas, Vanıa ve K<Ss
tence içln yük nlacakttr. 1 

DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJB 
OSLO 1 

SATURNUS vapuru limanımızda olup BAALBEK motörU 10 şubatta bekl~ 
Rotterdam - Amsterdam ve Hamburg nlyor. Dieppe ve Norveç limanlanna1 

limanları içln yük almaktadır. yUk alacaktır. 

OBERON vapuru 18 kinunusanide Il!ndakl hareket tarihleriyle n&V"\ 

beklenmekte olup Burgu - Varna ve lunlardakl değişikliklerden acenta mec 
Köstence Hmanlan için yük alır. sullyet kabul etmez. 1 

TRiTON vapuru 24 kA.nunusanlde Daha fnla tafsil!t almak için Birin~ 
beklenmekte olup Rotterdam - Amster- el Kordonda V. F. Henry Van Der Zec 
dam ve Hamburg limanlan için yük ve Co. n. v. Vapur acentahğına m~ 
alacaktır. caat edilmesi rica olunur. 

SVENSKA ORIENT LINlEN TELEFON No. 200'1/2008 

-mııcm-.:_· J lllllliaaf'l:™~lfJY~'ii/li:IQ':'UlNi?ZiMMlliiilUl*'!D!&NM!llill!CZZ:::ı:ı'fllPlll'*lllll!•••lltt•ii tSA vapuru 24 kAnunusanide beklen- nide limanımıza gelip Malta ve Marsll.
1 B R ı S T O L ınektc olup Rotterdam, Gdynia, Dantzig ya limanları için yUk ve yolcu kabul 

Danimark ve İsveç ve Baltık limanları eder. 

için yük alacaktır. tlandaki hareket tarihleriyle navlun. 

Bey og" 1 unda ZEGLUGA POLSKA lardald de~ikliklerden acenta mesull .. 
LECHtSTAN motörü 13 kAnunusanil y~ kabul etmez. 

OSMANiYE 
Sirkecide 
~ 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmi,tir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

• - m 
Yazın insan 

kolaylıkla 
kendini 
üşütür! 

daha 

Nezle 
Başağr_ısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

) 

r u ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soiuk algmlıiuun fena akıbetler dojurmaama 
mini olmakla beraber bütün ıshrapları da dindirir. • 

lcabuatla gintle 3 hfe alınabilir 

fi - M * 

IZM.lR saau TiCARET ME- IZMtR SICIU TiCARET ME-
MURLUöUNDAN : MURLUöUNDAN : 

lzmirde Yol bedeatanmda 57 nu- Kadri Kut Ticaret uanni•le b-
İnarada fantazi manifatura ticareti- , 
• A~li ff::--:- Hianfl UDTanl mirde Kemenltı cadcleainde 8/ ~ nu-aı -7 u• ___ .,1_ .. ..._L tü •• ticaretini ,. 

.ltmda ,.pnMl,. iken bu kene Hü- lllllDllll Y...-- tun -
aeyİn ikbal unvanını almq oldujan- pan Kadri Kutun ~ taret 
dan ifbu yeni Tıcaret unvanı Tica- mınm ticaret kanunu bWdiıDlerine 
ret kanunu hükümlerine ıöre ~ g&e ıicilin 2163 numaraama kayıt 
lin 2166 numaruma kayıt ve tescil t il edild:::.s ilin l 
edildiii ilin olunur. ve eac ... o unur • 

218 (123) 199 ,(117) 

tarihinde gelip Gdynia - Dantzig Uman- Daha (ula tafslllt lçin Fratelll Sper.. 
lan için yük alacaktır. co vapur acentalıfına mllracaat edilme. 

SERV1CE MAJUTOıfE ROUKAtN al rica olunur. 
ALBA JULYA vapuru 25 klnunusa- Telefon : 2663/4111/4!21 

Grip ve N'ezleye 
30 kuruf la stlahlanm.:JC'I gerektir 

( Korizol Kemal ) 
Grip, nezle ve enfluenza gibi mikropları aiız ye bunmda 

yafayan haıtalddara kartı 

( Hilal eczanesi ) ve ( Korizol Kemal ) 

.. , 
' ,. 

HiLA.1. 
ECZANESi 
KORIZOI; 

KEMAL 

Bayaıe - Kıs o ,;,. (Korisol Kemal) mi? 
Ka - Bilıneırt herintle (HilM EC21111ai) ~7'#' (K.ıwıl IU 

ntil) ytaı7f#' .. Eoet eoet (ICorizol K.eıaol) #le 7Ut7«··· 

Daimon Daim on 

No. 8038/40 V No. 8038/40 
DAIMON markalı bu fenerler küçüklüğü ve hafifliit itibarile 

pe fazla raibet bulnıuftur. Ayarlı Ye altmıt metreliktir. Daimon 
fenerleri.om yüksek meziyeti pilleri az ıarfetmeıindedir. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde Sulu han civarı No. 2J3/9 Hüa
nü ÖZ öclemitli. lataalbulda ı T ahtakalede Jak Dekalo ve $aı. 
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Japon·ya· tavassut kabul etmiyecek 
Cinle 
' 

kozunu istediğini başbaşa paylaşmak teyit • 
etmış 

Parlamento mahafili 
Chautemps kabinesi derin bir 

sempati ile karşılanmış bulunuyor 
Paris, 2 0 ( ö.R) - Parlamento ma· 

hafili yeni liükümeti ~empati ile knrşıla
mı )ardır. Halk topluluğu komitesi dün 
ııkşam toplanarak müzakerede bulun· 
muş ve saat 1 7 de bir tebliğ neşretmiş· 
tir. Buna göre komite halk cephesi ek
seriyetine dayanan bir hükümet tarafın· 
<lan müıterelc progrı.ımın tatbikine de
vam edilmesi.ne taraftardır. 

Paris, 20 (ö.R) - B. Chautemps 
iş ihtilaflarını halletmek için kendi ha· 
kemliğine bırakılan meselelerde hükmü· 
nü vermiştir. Böylece umumi nakliyat 
müesseseleriyle İşçiler arasındaki ihtilıi· 

fa nihayet vermek için başvekil ücretle
re yüzde e buçuk zammını muvafık gör
mektedir. iki taraf ta bu . .hükümden do
layı memnunluklarını bildirmişlerdir. 

Bununla beraber patronlu bu kararı ka· 
bul için, ilk önce iş ıerbeıtisi şartının te• 
minini istiyorlar. Paris umumi hi7mctler 
memurlarının taleplerine gelince bunlar 
mesai nazın B. Frossard tarafından tet- Chautempı meclisten çıkarken 
kik edilmektedir. k . k - 1" k ç l .. r me • içın uvvete muracnate uzum yo • durmağa sebep olmu~tur? ün tu i-

Paris, 20 (ö.R) - tOeuvre> gaze- tur. Bizim istediğimiz köşe başlarının nnns saha-ındn elde edilen teknil: neti· 
tesine göre yeni kabinenin programı 2 seyyar mubafı;r. kuvvetleriyle tutulması celer kafi değildir. Müsait bir iklime, 
ıiktcşrin 1937 de Rambouillet sarayın· değildir. Ancak hüki.imctin mesuliyeti- emniyetli bir havnya ihtiyaç vardır. Soı
daki nazırlar meclisi İçtimaında hazırla- ni müdrik olnrnk hareket edebilmesi ka- yd çalkantılar vahim bir netice tevlit 
nan e5atıa dayanacaktır. Bu esas 0 zaman fidir. Milletin hükümdten asıl bekl~dil:i eder. Fmnsız milleti kendisinden emin 
kabinede dahil bulunan sosyalist mebus- budur. Bunun için ona verilecek not söz- olmalıdır. Kendi parasının akıbeti ken
lar tarafından tasvip edilmişti. Yani ha- !erine göre değil, hareketlerine göre ola- di soğukkanlılığına, kendi sabrına bnğlı-
riçte bir sulh siyaseti takip edilecek, da- caktır. d 

ır. 

hilde İ!tihsılli arttıracak tedbirler göz Nihayet sosyalist cPopulaire:o mutedil «Gerçi hundan kurtulmak için bnzı, 
önünde bulundurulacaktır. partilerin hükümet lehinde rey vererek memlekctlercle başka bir çnre kull::.nıl 

Radikallerin sag" cenahını temsil eden onu kendilerine ilhaka ralı~acaklarını n · 'k b' d' B 1 
" mı.;tır. u nmpırı .r çare ır. ,u mcm-

Mareşal Çankayşek 

Sonuna kadar mukavemet azminde 
olduğunu kafi olarak söylemiştir 

Londra, 20 (ö.R) - Hong - Kongtan Faknt Japon hükümetinin halen biri- yanın Çindc tatbik etmek istediği bıl 
bildiriliyor : Mnreşd Çan - Kay - Şckin cik kaygısı Çin değildir. Doğan güneş siyaset diğer devletlere karşı vaziyette 
karısı kocasının sonuna kadar muknve- imparntorluğunda her şeyin miikeınmcl bir deJ;:rişiklik göstermez. Eksperler )<O' 

met azim ve kararında olduğunu süy- olmadığı anlaşılmaktadır. Bu sabah söy- mitesi Çinin yakında hükümel erkanı• 
!emiştir. Bu müdafaanın tanz.im ve ida- le<liği bir nutukta başvekil prens Konoe nın tasvibine an.edilecektir. 
resi için Han - Keuda bir yüksek harp ,bunu söyliyerek şu noktalar üzerinde Bundan sonra bnşvckil JaponyaPıJ 
§\ırası tesis edilmiştir. Ecnebi memleket- ısrar etmiştir : Ekonomik bakımdan va- milli müdafaa planından bahsetmiştir .. 
]erden silfıh gelmeğe devam ettikçe Çin ziyet vahimdir. Japonyanın bütün eko- Bu da aşağıdaki noktaları ihtiva eune1'• 
müd:'foa edilebilcciktir. nomik ve mali kaynaklarının randmanı- tedir : 

Faris. 20 (ö.R) - Tokyodan gelen nı arttırmak için her şeyi harekete gc- 1 - Ağır endüstrinin randmanını art' 
haberler Japonyanın Çin ile ihtilafında çirmek elzemdir. tıracak tedbirlerin alınması, 2 - Jhrıı' 
hiç bir tavassut kabul etmiyerek kozu- Çin hakkında başvekil şu izahatı ver- catın artması için hafü endüstrinin d• 
mı Çinle başbaşn paylaşmak istediğini miştir : Japonya mareşal Çan - Kay • inkişafı, 3 - Japonya ve Mançu • J{-1~ 
teyit etmektedir. Japoııyanın cHayırhah Şek tarafından idare edilen kuvvetlerle arasında milJi müdafaa için müştctc1' 
mütavassıtlara, ihtiyacı olmadığı tasrih mücadeleye devam edecektir. Fakat is- gayretler sarfedilmesi, 4 - lş teşkilA~ 
t-dilınektedir ki bu doğl'udan doğruya tikbaldc Japonya Çin milli hükümctiy- nın sistematik bir ~ekildc ıslahı, 5 ...A 

Almanyanm ~on tC§cbbüslerine bir taş· le hiç bir suretle temas etmemek arzu- Elektrik snnayiinin ve diğer baz.ı saı>"' 
tır. Almanyada Japonyaya karşı baş· sundadır. Bilf\kis yeni rejimin (Pekinde yiin millileştirilmesi, 6 - Japonyan~ 
gösteren kı<gınlığı bu hadise izah ede- kurdukları idarenin) inkişafına her va- endüstri ve ziraat sahasında isühSJP 
bilir. sıta ile yardım ed.ecektir. Fakat Japon- kudretinin arttırılması. 

lngiliz - Yunan dostluğu· 
t&+#'fW *2' 8 ••·& 

ük ve Düşes dö Kent şerefine ve
rilen ziyafette söylenen sözler 

<E.re Nouvelle> gazetesi halk cepheei- t~hmin ediyor. Bunların maksadı halk leketlerde kuru!an kambiyo kor.tr<"lii ve 
nin parçalandığını gizlemenin bir şeye cephesini büsbütiin pRrçalam~ktır. Fn- k .. ndi kendine yeterlik .. istemi her cy- 1 

yaramıyacağıın yazıyor. Memleketin kat yeni hükümct radikal - sosyalist v.nı- ı den evvel hürr:yet rejimini ilnn cd .. r. 
menfaati namına parti müliıhazalarındnn bunda knydcdildiği gibi h~lk ccph~i Fekat diktatörce te'dbirin iyiliğ'ne in.,., 
evvel dü~ünülecek şeyler vardır. Hari- unsurları arasında nyrıl:k Ye muhalefet 
ci tehdidi ve dahilde tehditkar olan vn· doğur:ıcak her '.hareketten i-.tincp eder- nanlar bilmelidirler ki kambiyo kont"o- ı 

li.i enflasyonu (karsılık.sız kai;ıt para r;ı~ • 
ziyeti izale etmek icap eder. B. Blum da se mürtecilerin bu ümitleri dağılacaktır. . ~ .. . , 
b kd. · b' k dd b' B b" l l b'lh b k·ı· knrılmaııını) gızlemegr. en muscıt usw-unu ta ır etmış ve ır mu n es ır· unun oy e o m sı ı assa aşve ı ın 

dür. Cöriilüyor ki me!ele daha :ı:İy3de 
lik kabinesi yapmağı teklif etmişti. Bu elinde olıın bir i tir. 1 
teklifi reddedildi. Şimdi hükümctin hn· Pari~. 20 (ö.R) -- Cümhuriyctçi ti- ahlakidir~ Cümhuriyet Fransa ı.ehlike)İ 

d 
v kk 11 w h f arketmege muktedirdir. Ru va7.ıyet d~-, 

~ın a aogu an ı ıga ve otoriteye aa ip carct ve endüstri kulül:ıiindc söylediği bir 
insanlara ihtiyaç vardır ve radikallerin nutukta c~ki maliye nazırı ve yeni knbi- hilinde, memleketin medeni sulhu '\'C 

saati gelmiııtir. nede ekonomik ve mali siyasetleri bir- emniyeti 'namına arkadaşım B. Chau· 
cFigarot gazetesi de yeni hüküme- leştirmc;ğe memur devld nazırı olan B. lemps tarafından bunca ce:mretle te~is 

tin eserlerine göre muhakeme edileceği- Bonnet maliye nezaretinde bulundu~u edilen yeni kabineye müzaheret etmek 1 
ni yazıyor ve her ıeyden evvel hükü- müddetçe ba,nrdığı neticeleri ,öylece her vatandaşın vnzife!i olmalıdır.> 
metin otoritesini bir prensip olarak iade saymıştır: Pnris, 20 (ö.R) - Sollar delegas-ı 
etmesi icap ettiğini kaydediyor: Fran- cBütçe mÜvazenelidir. Fransa banka- yonu !'nat 1 6da toplanarnk bir karar su- ı 
aada aon seneler zarfında hükümet md- sının altın ihtiyat akçesi miktarı artmış· reti kabul etmiştir. Buna da hnlk cephesi 
humunun inhitatı zaferin bütün semere· tır. Şu halde neden !'On günlerde fran· partilerinin delegeleri halk cephesine da- l 
lerini elden kaçırmıştır. Otorite göster·. kın sulmtu bu kalkınma hareketini dur· ima bağlı kaldıklarını teyit ettikten &on-

1 
ra hükümetin halk cephesi programına 

ispanya harbi uygun bir siyaset trı.:., etmesi temen-ı ' 

nisinde bulunmaktadırlar. Bu maksatla • ...,,~-• 
delegasyon B. Chautemps tarafından gc· 
çen sene haziranda kabineyi teşldl et· 

Asilerin hücumları 
devam etmektedir .. 

Tcrucl yanarken 

Barselon, 20 (Ö.R) - Resmi tebliğ: Salamanka, 20 (ÖR) - Resmi teb-
Şark ordusunda dün bütün gün Selara liğ : Terue] muharebesi kıt'alarımız için 

yaylası ile Moleson mevkii arasında büyük muvaffakıyetle devam ediyor. Bu 

tiği zamnn mecliste söylenen nutul.tan 

bazı fıkrnlnr almakta ve B. Cbautempsın ' 
B. Blum kabine!li tarafından başarılan 

esere ayni progrnm dahilinde dc\arn d· 

mek kımırını bildirmiş olduğunu hatır· 
1 

latmaktadır. Keza pauırtesi günü radi-
kal • sosyalist grubunun kabul ettiği ka· 1 
rıu sureti hatılatılmaktadır. Bunda cln 1 
hükümetın halk cephesi p::rrtilerini bir-

birinden uzaklaştırabilecek hiç bir teşeb
büste bulunmaması nrzusu bildirilmekte•! 
dir. Nihayet çarşamba günü halk toplu-

1 luğu komitesinin kabul ettiği l:ıırar sure- , 
ti d e ileri ııürülmektedir. Sollar J clegae· 
yonu genel ısekreteri başvekfıl et kona
ğına ı;iderek bu karar suretini ba~vekilc' 
takdime memur edilmiı:tir. • ı 

Pnris, 20 (ö.R) - Sant 17 için da-
1 

vet edilmiş olan kabine meclisi ancak 
18 tc toplanmıştır. Bu bir stıatlik ge- l 

cikmc hiç bir eiyasi mülahazadnn ileri I 

celmi~ olmayıp c::dece hükümet erl:nnın- l 
elan bazlarının yapmnğa mecbur kaldıl.- 1 
lar ı bir takım ziyaretlerin husule cctir· 
diği bir znrurl':ttir. 1 

'l dıl~ 
Atinada Yunan ı·eliahdı pTcns Polun pTenscs FrcdcTik Lt~i:le cvlc>nmC; t..1rC?ıi çok n11ıhtcşcm olmu§ttLT. AvTtLpıı ,, • 

Bir ziya ret hancfUınlaTa mensup bir çok ıırcnslcr 1.lC prcnscslİ?rin iştirak cttiklcTi <liiğiinc ait iki resmi oktırlaTımıza s111ıtıY0j11 ıf' 
. 1' rı" 

Prag, 20 (Ö.R) _ Fransız mcİ:>usan Atinn, 19 (M.H) lngiliz • Yu-ı m o kadar sevdim. lngiltere ile Yuna-~ hnssis etmiştir. Yunar. kalpleri. e 61• 

meclisi hariciye encümeni reisi B. Mist- nan dostluk birli~i. Kent düküne bir ;c,İ· nistan arasmdalti dostluk yalnız cmni~ eini eski '\'e sc. ;mli bir hısım 0 )nr11lc ~ Ji 
ler dürt reisicümhur B. Beneş tnrafın- ynfet vermiştir. M. Metaksasın da hazır yet yüzünden değildir. lki milletin tc,- şılnmışlardır. Yunan milleti, en ,c"!ıı• 
dnn kabul edilmiş ve onunla uzun müd- bulunduğu bu ziyafette. dük şunları söy- riki mesaisi, ayni zamanda sulha, te· pren~esinin şanlı lngiliz hanedanınıı J1I J• 

şiddetli muharebeler olmuştur. Asiler 
kuvvetli topçu ve tayyare himayesinde 
bir çok hUcu mlar yapmışlardır. Miihim 
kuvvetlerle yapılan bu hücumlar red
dedilmiştir. Diğ_er Cephelerde kayde de

det g'o'ru"~fletu"r, ] . . rakkiye, medeniyete ve istikbale de fay- .1 b. l ld v .. c;ref 
:r···~· emıştır: d ~ I k sup ası ır uzuv a eş o ugunu ., 

mıntakada düşmanın mevkilerimize mu- B. Mistler Pen - Clup tarafından §e· cBurası da benim vatanımdır. Ken- a ~~ ~=ta~::s bu nutka şu cevabı ver- eürur içinde bulunmaktadır.> ,ı 
kabil taarruzları reddedilmiştir. Kızıl- rcfine verilen bir öğle ziyafetinde hazır d imi yurdumda ~anıyorum. Bu memlc- cKatimerini, gazetesi bu husustıı ) 1 

1 
miştir : ''ıırı 

lar ngv ır zayıata uğramı!':lardır. Mo eson b 1 d k H · · B k k d ' d b · 1 k · 1 b v d v b k t · d j ·ı· !.I :ı u un u tan sonra arıcıye nazırı . et, a ım en en mem e etım e ag• cDük hazretlerinin, memleketimiz ve ıgı aııma a esın e, ngı ız .. ·tıt'" 

mıntakasında ele geçirdiğimiz mevkiler Krofta ve ba§ve.kil B. Hodza tarafından lıdır. l)üşeş, memleketini gördüğü için medeniyetimiz hakkında söylediği sn- dostl uğunun bir d efa daha teyit e~' 
da Labul edı'lm10tir ı.. d • di · b d Y • • i b k zl h • · · mi b ) d v b .. · ktedıf• A >:> • ne &a ar aevın ıae. en e unanısla· mım ve erra sö eı, cpımızı te- u un uaunu ,te aruz ettınne l er bir şey yok tur. Albara neh r ine tamamiyJe hakimdir. 


