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_ Foçada Sa ca 

• Romanyada neler oluyor 
Belgrad, 26 (A.A) - Vremc gazetesi Biıkre~-

' ten :ılmış olduğu bir haberi ncşretmektedir. Bu 1 
haberde Liber:ıl partisi içinde bir takım tahri
kat yapılmakta olduğu ve hatla B. Tatare.sko ile 
B. Bratianonun taraftarları arasında bir ihtilaf 
ztıhur etmiş bulunduğu blldirilmektedir. 

kerelerine dün başladı 
Töreni 

Ha Yat baha/ılığı 
MI iicadele;i umumi-

e ı· ş ırrnek lazımdır 

Orgeneral Çalışların 
huzuruyla yapıldı 

Hataya ait şikiyetlerimiz 
ehemmiyetle dinlenecektir 
Hariciye vekilimiz B. lvon·.-·Delboslcl 
mühim görüşmelerde biıhıllacakür •. 
•••••111ıa•D811111181•111111181111181111111aaı1~11aı ıwe 1111111111•1 

Par is tem.asların do. 
? ~ Cenevred~-başlıyan müz~ i<er,. "er 

ı~:: ~~ için bir anlaşma hasıl olduğu 
\~ , .~j i ~ söyleniyor. 

\Ch~'t:)'t.faJlr~&<:::.:, ki ı : B. Eden Fransız arkadaşlarile 

• • 
ıcın 
' 

. beynelmilel vaziyetin her saf ha
~ sını tetkik etmiştir. 

1 :•••••••-•••••••-••••••••••••••••:ıı•••••••On••••ft••r··•••••••C•••~ 
· 1 Cenevre, 2G (Ö.R) - Türkiye hariciye v"kıli Dr. Tevffü 

Riişta Ar<IBın bugün buraya muvasaliitı bekleniyor. Kon
seyde Hnt:ıy meselesinin müzakeresinde Türkiyenin şikfi
yctini nnıclp olan noktnlnr üzerinde Fransız hariciye nazı
rının itiJaf'knr hır vaziyet takınacatı ve Türkiyeyi tatmin 
~ılrcek bir şeklin kabul olunacağı kanaati vardır. 

J:t Tevfik Rüştil Aras Fransız hariciye mızır ile Türkiye 
Fr.ınsnyı ilgilendırcn hususat üzerinde ayrıc:ı mühim te
mnslnrda bulunacaktır. 

fyi ma1Umat alan mahfellcrdc Türkiye hariciye vekiliyle 
Romrny:ı - Yugoslavya ve Yunanistan murahhaslarının ya

---"'-' pacaklorı görüşmeler'.! de aynca bir ehemmiyet verilmek-
tedir 

1 P ARtS GöRüŞMELERt 

1 }JJıis, 26 \Ö.R) f"lgıliz J:ıariciyc na7.ırı B. Etkn Ccnevrc-
ye gitmek üzere diln akşam Paristen geçerken Hariciye ne
zaretinde başvekil B. Chnutcmps ve hariciye nazırı B. DeJ
hos tnrafından kabul edilmiştir. Saat 22 de Kçdorscy 1arn
fındnn şu tebliğ neşrolunmll§tur : 

- SONU üÇONCO'SAH1FEDE - Hariciye vekili R. Tevfik Riiştü Ams 

kabu.l . etti .. Berlinin uçurduğu haber 
200 bin kjşilik bir kızıl ordu Çinin 
yardunırıa ·İştirak edecek!!!İŞ .... 
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Mİ? 
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;l 
l ŞEHiR HABERLERİ 

Ha yat bahalı/ığı 

Mücadeleyi umumi
leştirmek lazımdır SEVİLMEK 

rzz7.f..o.z.n;;~ Mİ ? lzmirde Hazin bir cinayet -0---
- BAŞTARAFI 1-tNCt SAHtFEDE ~ 
diğimiz neticeye yaklaşmak giiçle• 
şır. 

ıı::ı 

• . . . . . . 

HANGİSİ 
İYİDİR? ,~ ...... ~~ .. 

••••••••••••• •••••••••••• 
Yeni Anketimize Başlarken ... 

Sigara ve içki 
sarfiyatı 

inhisarlar idaresi, bu mahsul yıh için
de lzmlr mmtakasında köylildcn bir 
milyon kilo yaş üzümle 30 bin çuval 
kuru Uzüm salın almıştll'. Hurda incir 
mübayaatı dört milyon kiloya yaklaş-

Kıskanç koca karısını 
niçin öldürmüştür ? 

Binaenaleyh Türkiyede hayatı 
ucuzlatmak için umumi bir şeki1~0 
mücadeleye ihtiyaç vardır. Bu ın.ıt' 
cadelenin sahaaı da oldukça genır 
tir. Çalışmalan mevzii kalmak~~ 
kurtarmak için daha umumi t~· 
kikleri, daha geniş tedbirleri tarıt 
manasiyle hayata ucuzlatmak sefet• 
berliğini gözden uzak tutamayıZ·, Sevmek ve ıevilmek .•. 

Manevi zevklerin birbirine benzemiycn iki yüzü; saadetin bir 
birinden bqka olan iki teklidir. Herkea kalbinin temayülatma 
göre ya bepıini vermek, ya hepsini almak ister. Birinde fedakir
hğın, alicenaphğın zevki, diğerinde beğenilmenin, tercih edilme
nin ıevinci vardır. 

Atk kalbin zenginliğidir. Seven adam bu zenginliğe kavutmuş 
demektir. içinde daima tatlı bir heyecan, bir ümid, hiç olmazsa 
bir izbrap duyacaktır. Nc.rmal bir insan kalbinde sevginin yer 
bulmaması imkansızdır. Bilhassa genç olan sevecektir. 

Fakat herkes ıevilmez ... 
Sevdiği halde sevilmiyen, sevmediği halde sevilen insanlar 

vardır. 
Siz bunlardan hangisinin yerinde olmayı tercih edeniniz? 
Mukabele görmeden sevmeyi mi? 
Hiç sevmeden sevilmeyi mi? 
Genç okurlarmı diyebilirler ki, atk tatlı bir çılgmlıkhr. Bir çıl

ginlık yapan için ne imkanları, ne de ihtimalleri düı;ünmeğe yer 
yoktur. 

Genç mukabele görmiyeceğini bilse de ıever, sevmekten boy
lanır. 

Filhakika imanin bütün kalbini, bütün hauasiyetini vererek 
ıevmeai y-..adıiını anlamasıdır. Sevgisiz kalp ise çorak bir top
rak parçasına benzer. Böyle bir kalbi tatımak bahtsızlağına uğ
nyan inıan için bayahn mana11 yoktur. Tabiat insana sevmek 
'duygusunu Yermekle yaratma kudretini de vermi~tir. Bugün he· 
ter Yarlığınin en değerli hazineleri olarak tanıdığımız ne varsa 
hepıi takenmez atkların mahsulü olduğuna inanabiliriz. 

itte anketimizin mevzuu ..• 
Şimdi aoruyoruz: 
Hakikatler ıahneainde rastlanan tiplerin çoğu sevilmeden se

ven, ıevmeden ae~Uenler olduğuna göre hunlardan hangisini 
kalbt temay(.llahnıza daha yakın buluyorsunuz? 

Kültür 
Bakanlıfı baı mimarı 

geliyor 

B. Ahmet Ogan 
Torbalı icra memuruyle ba§kani

nm rahatsızlığı dolayısiyle orada
ki itlerin geri kalmamuı için lzmir 
birinci icra memurlanndan bay Ah
met Ogan vekaleten Torbala icra 
memurluğuna tayin edilmittir. Bu 
değerli adliyecimiz bugün Torbalı
ya hareket elmİftİr. 

ANKETÇi • 

Foçada 
Sancak töreni 

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

Adli tahkikat 
mıştır. Teslime hakkında 

Bu sene şarap, rakı, diğer milskirat 
nevileri ve sigara satışlarında bUyük bir en küçük bir ŞÜp
artına görülmüştür. Bilhassa şarap sa· he ı·zı· 
tışı, gözleri çelecek kadar artmıştır. Bu taşımıyor• 
vaziyet, halkın satın alma kabiliyetinin Yusufu katil ya-
arttığına alamet sayılıyor. Ü h • [ 

inhisarlar idaresi, sigara içenlere bir pan ş p enın nası 
yenilik olmak üzere yeniden bazı siga- doğduğunu mahke 
ralar hazırlamıştır. Bunlar a::-.l.S.nda yer- me safhasın .Ja an-
li purolar yakında piyasaya çıkarılacak aı 
ve hüyük bir rağbetle karşılaşacaktır. lıyacağız. 
Yerli purolar, evsafı bakımından ci<l- •,,,,,,,, .. ,,, ......................... , 
den büyük bir değer taşımaktadır. T orbnlının Kayas köyü civarında, No· 

Bundan başka lstanbulda ve Anka-

1 

hut gölü civarında aşıkane bir çadır ma
rada piyasaya çıkarılmış olan Tiryaki cernsının hazin neticesini haber vermİ§· 
sigaraları bu hafta içi~de I~r~e piya-

1 
tik. Ayrancılar köyünden Bn. Teslime 

saya çıkarılacaktır. Tıryakı sıgaraları isminde genç bir kadının ölümüyle neti· 
tiryakileri tatmin edecektir. celen hAdİ3c, bazı meraklı safhalar taşı-

--=-- maktadır. 

Amerika ile 
Ticari mUnasebellerlmlz

de m~t;"?vassıtlar 
kaldırılacak 

Uri sevimli e.-li.da .•• Muti bir kocaya ... Maddi ve mane.-i refaha rağmen aldabcı bir atka kurban giden bir kadan ... Çocukları-
nın saadeti kartısmda hicap d~yan bir anne ... Torununun güler yüzünü görmek için yalvaran bir nine .. . 

iŞTE BU MOKEMMEL MEVZU , 
BUGON 

TAYYARE 
GöSTERILECEK OLAN 

ÇALI KUŞU 
FiLMiNDE HEYECANLA VE ZEVKLE GöROLECEKTtR. 

Ba, rolde: HUGETTE DUFLOS - JEAN P/ERRE AUMONT 
AYRICA: BEYAZ PERDENiN iKi DAHi SANATKARI 

CLARK CABLE - JOAN CRAVFORD 
TARAFINDAN TEMSiL EDiLEN 

•• o N •• u L YOLU 
KAHKAHA - HEYECAN - ZEVK VE iHTiŞAM 

Ayrıca: PARAMOUNT JOURNAL 

Seanılar hergün: ÇALI KUŞU 2.40 - 5.35- 9 da.. GöNOL YOLU: 4.10 7.35 de .. CUMARTESi ve PAZAR 
Göl :OL YOLU tLE BAŞLAA. 

saat 1 de 

• ' . . - . -~ • .• ' ·' . •• . - • '· :)P"r~ ~' . ,._ .... • : . o( 

tan hamile kalmıf, Yususf ta, T e:ılime 
1 de bir yavruya kavuşmak ümidiyle bü
yük sevinç duymuşlardı. Basit bir hayat 
geçirmelerine rağmen hiç bir ıeyden şi-

kayet etmiyor, yaşadaklan hayatı ken· 
dileri için kafi görüyor, mesut oldukla
rına inanıyorlardı. 

Aradan aylar geçti. Bu müddet zar· 
fmda, Yusufun kulağına giden bir cüm· 

le, bu saf köy adamını eşinden şüphe
lenmiye sevketti. Kendi kendisine gÖy· 
le düşünüyordu: 

- Teslime barı ı. ihanet edi}·~ -

Bu adam d a:1a if ,.ri bil~ giderek, cş\-

nin karnınc.1.:ıl:i ç ::c:.ık.tm şüphelenmeğe 

başlamıiJh. Bu, citiderı h.ı ~~ ı bir haldi. 
Zira en ufak hir mi:~ahecleye istinat et· 
miyordu. 

T esi ime, bundan üç gün evvel çadır· 
da yalnız bulunduğu bir sırada kocası 
içeri girmiş ve Nagant tabancaaiyle eşi· 

ni öldürmüıtür. Zavallı kadın bir keli-

• f1 
Bu mevzuun muzaffer olması ıçı 

devletçe ve milletçe çalışmak me"' 
kiindeyiz. . 

Hatta icap ederse her bölgeıııfl 
dileklerini ve mahalli ihtiyaçlatı111 

tesbit eylemek için umumt bir ko~· 
greye yer vermek bile faydalı bır 
l--"reket olur. Hayat bahahlığını~ 
çok muhtelif olan sebepleri birbir•• 
ne zincirleme bağlıdır. Bizce ıneSt; 
lenin kül halinde mütalaası ve ıniJ' 
cadelenin umumileştirilmesi f{aıpı· 
dır. 

HAKKI OCAKOöLlJ 

Mühim 
Maclara hazırlık 

• 
me söyliyemeden hayata gözlerini yum· _ BAŞTARAFl 1-tNCI SAHJFEDE _.... 

biri kız olmak üzere 25 talebe mezun 
olacaktır. Lise kısmından mezun olan
lar, cidden kültürlü gençlerdir, 

Polis divanı 
Polis dinnı dün akoam toplanarak, 

zabıta memurlarını alakadar eden evrak 
üzerinde kararlar vermiştir. 

--0--

Beri inin 

' 
Halkevi köşeıt 
E o o ' d'V• •11· k li li1 11'

1
"' .vımızm ver ıgı mı ı ost rn ~ıf'" 

da büyük samimiyet ve feragatle < fJ(J' 

Ziraat banka11 müdüril bay Atk1 fJI'' 
ve Ku; Enstitüsü öı;retmenlerindiJs" 
Hüsniye Özemek, Su.det f"'rtunÇ• ' f' 
Durul, Aliye Doğan, Ane Ak.,.ı;' rl'' 
Buca orta okuldan Bn. Nazmiye. ~Ol 
zlıne, Bn. Nebiyeye Halkevimİ1 l 
eder. .,,.r 

Uc. urdug., u haber 2 -Evimiz, fzm.irdc bulunan (Jıı~ 
siteliler onuruna 30/ l /9 38 pazıı' ,ıiP ıl 

- BAŞT ARAFJ 1-INCI SAHfFEDE - saat 2 1 de f--4fe gençlik gcceai te 

rahan Çine harp malzemesi temini miştir. .. ,,. 
için Sovyet ltükümeti sekten ınilyon Yüksdc taluıilde olanların her ~ l 
rublelik bir kredi açmıttır. Bunun at 16 • 17 ye kadar davctJyeleııO' 
brfiliğı olarak Çin Ruıyaya ticari maJc için Halkcırine müracaaderİ· .. ,_-1 

tavizler verecektir. Fakat en ziyade 3 ..... 27/t/938 ru,emhe gü~-iıı'
düflindüren nokta dıt Mogoliatanın f 6. 30 da evimiz kitap aaray ko~ IJ• 
Çin - Japon ihtilifma müdaJaaleai- ve saat 16 da köycl.iler koıniteti~ 
.dir. taltk toplantısı vardır. 
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Sancak meselesi ınd 

Hariciye vekilimiz.Dr. Aras Fransız 
hericiye vekili i~e görüştü 

Cenevre 26 ö 
resmen b ' ( .R) - M. C. Konseyi 
Jnah.i u sabah saat on birde hususi 

Yette tn.. k el 
Fakat fil u~a er ere başlamıştır. 
e<?Qe en bu ılk içtimada ikinci dere-

Ineseleler 'J •• •• ın· •. ti y tın ··~ 1 goruş muşt r. a-
trıüh~g eden sonra yapılacak celsenin 
trıişr rn ınese}elere tahsisine karar vcril
:reı .. ırd. liaı.ırlık mahiyetindeki ınüzake-

"r e c"dcü r ı tcrakkiler görülmüştür .. tansa h .. 
noın ancıye nazırı B. Delbos :mbah 

anyn ha · · ~b 
1 

' rıcıye nazırı B. Miceskoyu 
1~- u etıni«tir B l\"" k K"" ""k A ~ , · . uces o uçu n-
ditil devletleri tarafından konseye bil-
. ecek b' d kl . tir l3 ır e arasyondan bah!;etmış-
ll~ın u deklarasyonla Çekoslovakya, 
Jııiy ~nya ve Yugoslavya milletler Cc
ra~ ne haghlıklarını teyjt etmekle be
hı"· l' onun cihanşümul bir ınnhiyet al-
~ı leh' d 

dır. ın temennide bulunacaklar-

lto:Yet~ &e.nel sekreteri farafından 
te f y fı:.taları şerefine veı:ilen ziyafet
\ıın~Ydalı fikiı: teatileri yapılmış \'C 

ll'ıi llle""'lnl Ü • d .... :;.l .. tUr. '"" " er zerın e goruşu mu~-

._~· Delbos öğleden sonra tekrar Ro
··«uıya ha · · k lto rıcıye nazırını kabul edere 
ltın:n~~~a ekalliyetler meselesi hak
dcle gorUşmüş, bundan sonra Sovyet 

d iasyonuna B. Litvinof gelinceye kn
ar ri 
~t den B. Puriçle mülfıkatta 

bulunmuştur. Nihayet Türkiye harici
ye vekili bay Tevfik Rüştü Arasla bay 
Delbos arasında Sancak intihabatı me

Konsey Sancaktaki seçim rejimi hak
kında Türkiyenın mülahnı.a ve ihtiraz. 
kayıtlarını da müzakere edecektir. 

selesi hakkmda mühim bir müzakere Fransa ile u1.un müzakerelerden sonra 
olmuştur. Yarın sabah hususi mahiyet· Iskcnderun \'e Antakya Sancağına muh
teki bu müzakereler devam edecek ve tariyet verilmesini elde eden Türk hil
öğleden sonraki celsede r~mt bir ma- kümeli hu mıntakalarda seçim. rejimi-

h. t 1 kt ni hazırlıyan bitaraf ekspt>rler komı.syo
ıye a aca ır. 

Paris, 26 (A.A) _ Havas ajansı bil- ,nunun vardığı neticelere itiraı. etmckt.c-

d. . dir. Fr.ıru:ı ile Türkiye arasınd~ı doğ
ırıyor : 

. . k · · lOO ·· rudan doğruya yapılacak müzakereler Milletler cemıyctı onseyının un-
cü devresi ruznamesinde münderiç ıne- neticesinde bu mesele üz.erinde yakın-

d Ş'li h··k·· •:-: t 1 dn bir anlaşmaya varılacağı ümit ediı:: 
seleler arasın a ı u umeu.uın a c- ek d" 

k d d·ı . 1 . 1. m te ır. bi üzerine ay e ı mış o an cemıye ın 
Cenevre, 26 (A.A) - Havas ajan~ 

cvrcnselJi meselesi de vnrdır. Bu mese-
lenin müzakeresi tehir olunacaktır. Zi- bildiriyor : 

ra bu meselenin müzakeresi için ~iyasi 
vaz.iyt-tin tavazzuh etmesi ve diploma-

tik yollarla müzakere için hazırlık ya
pılması icap eylemektedir. 

Romanyadaki vaz.iyet hnkkında Ya
hudilerin verdikleri protestolar bilhas
!'ia kufis mlizakerelerinc menu teşkil 

edecektir. Romanya hükümeli bu ta
leplerin normal usuller dairesinde yani 
evvela ekalliyetler dairesinde ve bila

hare üçler komitesinde müzakeresini 
istiyecektir ki bu da oldukça uzun bir 
zamana ihtiyaç gösterilmektedir. 

Fransa hariciye nazırı Delbo~ Halay-
da yapılacak ilk seçim dolayısiylc ha
dis olan tfıli müşkülatı en adil bir 2.ih
niyetle hareket ederek halletmek üze
re TUrkiye hariciye vekili Rüştü Arası 
bu akşam kabul edecektir. 

Seçim nizamnamesini tanzim etmifi 
olan komisyon tekrnr toplanacak ve 
Türk ve Fransız murahhaslarının da iş
tirakiyle Ankaranm istediği bazı tadi
lata 1evessül edecektir. Meselenin An
kara ve Paris hükUmctlcri na7.arında 

had şeklini zayi edeceği ümit olunmak
tadır. 

işleri 

Gayri mübadillerin tatmin edilmesi 
icin bir formül aranıyor 

Ca Ankara, 26 (Hususi ,. muhabirimizden) Gayri mübadillere yeniden tevziat ten beri şehrimiz.de toplantılarına devam 
tasf~ tnUbaclillere ait is · n .kat'j yapılıp yapılmıyacağ.ı-:henüz belli de- etmekte olan Şark tütünı:üleri konfe
;ğjkl1Yesl için Maliy vekaletinde tet- ğildir. Bununla beraber tatminkar bir ransı mesaisini bugün bitirdi. Bulgaris-

ere d k l formül bu1unacagı sanılıyor. tan murahfıaslariylc hiç bir esas üzc-
ti}j b <Wanı edilme tedir. M:ı iye ve- Ist~nbul, 26 (Hususi muhabirimizden) 
~ ay Fuat Ağralının bizzat bu j~lc Icra işlerini tanzim için . Isviçreden cel- rinde anlaşma elde edilemedi. Türk ve 

f!§guı bul ı ğ h ·· Yunan murahhasları, kendi memleket-rıcr unma arına ra men . enuz bedilecek mütahas!(ısla temaslara baş-
ıceye v 1 d -·ıd· T -"' · · · ı d · leı·ı· d-L'lı"nde mi)tt birer tütün konseyi Jl" arı mış egı ır. a:.ııye ışı- lanmıştır. Mukavele bugün er e ımza i.UU 

ın Ye . 
,,,.,k nı sene bütçesiyle bcrabC'r kat'i edilecektir. 
~ lln· 1 · 
~cağı umuluyor. 1~tanbul, 2G 

vücuda getirilmesinde mutabık kaldı

(Tclgra!) - Bir müddet- lar. 

Hataya ait şikiyetlerimiz 
ehemmiyetle dinlenecektir 

tCe - BAŞTARAFI BtRtNCt SAHlFEDE - .. 
~tırı ~vreye giderken Paristen geçen Ingi~tcre har~cı~e 
llıt s · Eden BB. Chautemps ve Delbosu zıyaret etmıştır. 
~et!!fiaat sUren muhavereler hariciye nezaretinde B. Eden 
lrıüha ne verilen ziyafetle kesilmiş ve yemekten sonra da 
f:l'çlri~~~el;re devam edilerek beynelmilel vaziyet gözden 
tını tak'ıştır. Uç nazır M. C. Konseyinde ayni hareket hat-

ıp hususunda tamamiyle mutabık knlmışlardır.> 
ANLAŞMA ŞEKLt 

:Par· 
l(!Jı re~' 26 .<A.A) - Dün akşam saat yirmi ikide ncşredi
tı.elnıile~i hı: tebliğe göre bay Eden, Şotan ve Dclbos bey· 
Ceıı.ev dva2.1yetin bütün safhalarını tetkik etmişler ve 
<la ta~\; tnUzakere edilecek olan bütün meseleler hakkın-

:a. °E:d ır itilüfa vasıl olmuşlardır. 
hal' Şol en Cenevreye gitmek üzere Parise uğradığı sırada 
ll~ırı 'r an ile Bay Delbosu ziyaret etmiştir. Ingiliz hariciye 
"e bu g~a~ız devlet adamları ile bir saat kadar görüşmüş 

oruşıneden sonra kendi şerefine hariciye nezaretin· 

de çekilen ziyafette buluıunu~tur. . . . 
Ziyafetten sonra görüşmelere tekrar devnm edı)nııştır .. 

Beynelmilel vaziyetin her safhası tetkik edilmiş ve na.zırlar 
milletler cemiyeti konseyinin jçtimnında müzakere edilecek 
olan meseleleri derpiş etmek tarzında tam bir tuH\f elde et
mişlerdir. 

KONSEY MüZAKERELERl BAŞLADI 

Londra, 26 (Ö.R) - Pnriste B. Eden tarafından ya~ıl~ 
temasların bugün Cenevrede başlıyan Milletler Ceınıyetı 
müzakerelerinin başında bir anlaşma temin etmiş olması 
Jngiliz ve Fransız umumi efkarı tarafından memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

MURAHHASLAR ARASINDA 

Cenevre 26 (A.A) - Delbos, Eden ve Belçika hariciye 
nazırı Spa~k Cenevreye gelmişlerdir. 

Cenevre, 26 (ö .R) - Polonya hariciye nazırı B. Beck 
Kandan gelmiştir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Balkan Antantı konseyi 
Subatın 15 inci günü Dr. Stoyadinovi 

a,1C,,d çin huzuruyla toplana~ak_t~~- .. 
Yua0 1 • 26 (liusus"ı h b" . . d ) .. rt . g·· nu·· Bclgraddan hareket- ye vekilı Dr. Tevfik Ruştu Arasa muta-.. sav mu a ırımız en cu pa:ı:a esı u .. . . . . b 
>.i11an St Yn baş ve dış bakanı doktor le Ankarayı ziyaret edecek ve Turkiye kı olacnktır. Yugoslavya beşvekılı u 

e.,;; oyadinoviç şubatın on dördün- bnşvckili doktor Celal Bayarla harici- vesile ile Türkiye - Yugoslavya münn-
- sebctlerindeki ileri dostluğu teyide bir 

İıınir a defa daha fırsat bulacaktır. 
"r::-R eınaaında senele rdenberi görülmiyen bir taheıer NS TEBLt"" t 
ı c. LE Gö~ON HARBi. .. HAVA iLE KARANIN ANADOLU AJA INlN u 

ÇARPIŞMASI Belgrad, 2G (A.A) - Telefonla : 

S 
ô L U M F I L O S U Balkan antantı konforaruının tehiri 

eal VE dolavısiy]e ba~· Stoyadinoviç 14 şubat-eri gökJ . . . . "' "' 
erı btrete n dünyanın en çok sevilen ik i m ethur arhsh ta Ankaraya hareket edecektir. . 

JANET MAKDONALD - NELSON EDI Anadolu ajansının Notu - Bu ~efer 
L E Y M evsimin en mükemmel filmi 15 şubatta Ankarndn toplanacak Bal-
V c ~ A K L A R A Ç A R K E N kan antantı konferansı, Milletler Cemi· 

.,, 8 lJ N L ~e~klı MIKI... FOKS JURNAL ve saire ... yeti konsey içtimaının tehiri ü:r.erine 
aa, 1 N H E P S 1 B U G O N l A l E D E vukun gelecektir. 

-

Aleyhta rı hoykotaj 
Mıruni 26 (AA) - Amerikan İ.'} kon

federasyonu icra komitesi dün burada 
ynptığı toplantıda lngiltere, Fransa, Is· 
viçrc, Isveç, Sovyetler birliği ve Hol
landa gnıplarının Japon aleyhtarı eko
nomik ittifaka dahil olmak teklifini rcd
deylenıiş fakiıt ayni zamanda Japonya
nın gııyri medeni bir surette \'C scbcb
siz olarak yaplıgı tL>cavüz harbini tak
bih ederek :federasyonun geçen konfe
ransında kabul edilen Jııpon aleyhtarı 
boykotaj sistemini tatbike hazır oldu
Cunu bildirmiştir. 

Roman yada 
intihabat 

Bükrcş, 26 (A.A) - Dün nk§aın top
Jan:m kabine önümiizdeki seçim esna
sında sükun ı;e nizamın temini hususun
cla aşağıdaki tedbirleri kararlaştırmıştır: 

1 - Tanınmış bütün partiler kanun
lar çerçivesi içinde propaganda hlirriye
tine sahip olacaklardır. 

2 - Seçim dairelerinde yabancı ~has 
hiç bir siyasi faaliyette bulunıyıyacak

lardır. 
a - Memurlar siyasi tezahürlere i -

tirak etıniyeceklerdir. 
4 - Yarı nskeri mahiyetteki teşek

kiiller memnudur. Ve bu husustaki ka
nunlar bütiin §iddetiyle tatbik o)una-

cnktır. 

5 - Niwıııın ve yukarıdaki kararla-
rın taın olarak tatbiki için mahalli jan
danna kıt'alarını takviye etmek üzere 
lüzumu kadar nskcr harekek geçirile-

cektir. 

Süveyş 
askeri 

kanalında 
kışlalar 

Kahire, 23 (A.A) - Süve~ ş kanalı 
nııntaknsında Mısır hükümeti tarafın
dan Ingiliz ordusu için yapılacak kışla
]nrın ve diğl'ı· askeri inşaatın m:1Srafı 
12 milyon Ingiliz lirasına baliğ olııcak 
ve bu arada Süveyş mıntakasınd:ı ııltı 

tane de tayyare karargfıhı yapılac::ktır. 

Yunanistanda 
Radyo istasyonlar ı 
Atına, 2G (A.A) - Posta, Tel'{raf ve 

telefon neznrC'Li Atin:ı, Sc-lanik ve Kor
!uda üç radyo i.sbsyonu tesisi için bir 
Alınan firmasiyle ıınlaşma imzalamJştır. 

Ecri misiller • 
ıcın 
' 

- BAŞTARAFI 1-INCJ SAHiFEDE -

mektedir. Tahakkukalın haczen tahsili 
için !İmdiye kadar icrava mühim bir ye
k\me l;aliğ olan dosyalar veriJmiftİr. 

Bu ecri misillerin tahakkukatında ev· 
vela müruru zaman on aene itibar edil
mi§ken, bi:ahn.re ıiırayı devletin verdi· 
ği bir kararla bu müddet bq sene ola· 
rnk kabul edilmiftir. llk tahakkukat on 
sene üzerine çıkanlmııken , bu yeni du
rum üzerine beş sene üzerinden tahak· 
kuk ettirilmesi icap etmi~tir. 

Ayn zamanlarda verilen bu iki kara
rın taarüz etmesi üzerine Maliye V eka
leti yoliyle tekrar §Ü;ayı devletin tefsi
rine lüzum görülmüştür. 

Dün ıehrimize hususi surette gelen ha
berlere göre devlet ıiırası umumi heyeti 
toplantısında bu mesele tezekkür edile
rek karara bağlanmııtrr. Son karara gö
re ecri misiller için müruru zaman bir 
sene olarak kabul edilmiıtir. 

H enüz resmen bildirilmİ§ olmıyan bu 
karann 1zmirde ve Türkiycnin diğer yer· 
lerindeki mükellefleri alakadar etmesi 
bakımından ehemmiyeti iıikardır. 

DÜn verilen bir habere göre §iırayı 
devletin tefsir kararı bugünkü resmi ıa· 
zetede çıkacaktrr. Şurayı devletin bu ka
rariyle, devletin yeni bir formül kabul 
ettiği zannı hakimdir. 

Fırtınalar, 
kazalar 

- BAŞTARAFJ 1-INCJ SAHtFEDE

için ç~lı§ılıyor . 
Allah-Abad, 26 ( ö.R) - Bir oto· 

büs bir köprü üzerinden seçerken köp
rü çökmü§tÜr. Beş ölü ve 12 yaralı var· 
dır. 

Tokyo, 26 (ö.R) - Son günlerdeki 
şiddetli yağmurların tesiri altında b ir 
mektebin çatısı çökmii~, enkaz altında 
kalan 72 talebeden 6 sı ölmü~. 1 si ağır, 
diğerleri hafif yaralnnmı~lardır. 

Paris, 26 (ö.R) - Pariıı mıntakasın

• • A • 

Yakın ark \ 
J 

Memleketleri Şef Ata-
türkten nur almalı ırlar 

lstanbul, 26 (Hususi muhabirimizden) - Sabık Mısır J-lidivi Abbas Hil
mi Pn§a, Yalovadn Büyük Şef Atatürk tarafından kabul edilmekten ve yük
sek iltifntlnnnıı. mnzhar olmaktan duyduğu bnhtiynrlıl;ı izhar ederek demiş
tir ki: 

<Atntürkün rchberlıği sayesinde yurdumuzu üç yıl evveline mıznnın ç<'k 

yenile§mi§, il erlemiş gördüm. Türkiyf' her snhndn yakın şarkın hocasıdır. 

Yakın şark memleketleri istikbaJlerini w: menfaatlerini sevi) orlanm Atatiirk: 
len nur almalıdır ]ar.> 

Habesistanda bulunan altın ma-, 
denleri 416 kiloyu bulmuş (!) 

Romn, 26 (ö.R) - «Timcs> gazetesi hnlyanın Habe§istandaki altın mn
denlerinden timdiye kadar 416 kilo 11ltın çıkardığını kaydediyor. istihsal 
miktarı aydan ayn artmaktadır. Geçen .sene sonkanununda ayda 5 ilcilogram 
iken ilkteşrinde 81 kiloya çılcmı~tır. ltalya bu auretle altın müstah$illeri ara• 
aında yer almağa çalı§maktadır. 

Küçük Antant Cenevrede toplandı 

M. Cemiyetine sadakat 
bevannamesi hazırladı .,,. 

Belgrnd, 26 (ö.R) - Cenevreden bildiriliyor: Akvam cemiyetinin top
tantıları münasebetiyle Cenevrede bulunan Küçük Antant de\'letleri müme5• 
sillen dün Cenevrede bir toplantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda reis sıfatiyle Rumen hariciye nazırı B. Mi~sko, Yugo:ıla\'• 
ya namına CenevTc Akvam Cemiyeti nezdinde daimi delege elçi B. h-osto· 
boviç ve sefir Halçi hazır bulunmuslardır. 

.Müzakere, Küçük Antantın Akvam Cemiyetine karşı sadakatini gösterir 
bir beyannamenin ha:z.ırlanarak Akvam Cemiyeti umumi topl.ıntısında okun· 
maııı etrafında cereyan etmi<1 ve hir beyanname kııleme nlınmıştır. 

Cenevre, 26 ( ö.R) - Akvam Cemiyeti toplnntıları münasebetiyle bur.:ı· 
da bulunmakta olan FransıL hariciye nazırı B. Ddbos Lugün öğleden evvel 
Rumen hariciye nazıriyle uzun müddet mülakatta bulunmuştur. lki nazırın 
hu mülakatı etrafında hiçbir haber sızmamıştır. 

Takririn reddi .. 
uzerıne 

Ecnebi matbuat, lehi
mizde neşriyat y3pıyor 

lııtanbul, 26 (Telefonla) - Manisa saylan B. Sabri Toprak'ın Mu~evi
lerin Türkiyeye knbul edilmemeleri hakkında verdi~i takririn Kamutayda 
re-ddi Üzerine İngiliz ııaze teleri hararetli ne§tiyatlıı. bulunuvorlar. Londrad.ı 

~ıkan (Büyük Britan};a> gazeteıi, Türkiyenin birçok Musevi ilim ve fen adam· 
lanna muhtelif sahalarda vazife verdiğini mevzuu bahsettikten sonra diyor ki: 

cTürkiye, büyük inkılaplar peşinde ko nrkcn kendi yurdu içi~de böyl-: 
cereyanlara yer vermeyi fnydalı gbrınıyor. Bu itibarladır ki Türkiyenin yeri. 
en büyük ve geniş düııünen ve iyi yapan devletler arasında yer buluyor.> 

Dr. 
hic 

' 

Aras'ın Mısır seyahatinde 
bir vesika imzalanmı yacak 

lstanbul, 25 (llususi) - Belııraddan bildiriliyor: 
Türkiye hariciye vekili Dr. Tevfik Rüııtü Arasın Mmr seyahati Arap mah· 

fillerini yakından nlôkadar ediyor. Dr. Aras bu seyahatinde Tiirkiye ile Mı· 
ıır arasında mevcut ananevi dostluğu teyit f ır11atını bulacaktır. Bu geynhat 
esnasında her hangi bir vesikanın imznlnnmıync:ağı sanılıyor. 

• 

. Italyan Yemen an/asması , 

Yemen imamı yakında 
Londraya gidecek 

Londm. 26 ( Radyo) - İtalya ile Yemen arasında nkd ve imza edilen 
anlaşma, lngiliz siyui mahafilinde şayanı dikkat görülmüştür. Bu nnlaşm:ı 

ile Yenıen imamı, halyanın dostluğunu kazandığını zannetmektedir. 1 Inlbuki 
İmam, verdiği sözden dönıniyeceğini lngiltereye bildirmiş ve doııtluğunu !<'· 

yi t etmiştir. Yemen imamının yakında bir Londra seyahatinden bnhsedil· 
mektedir. 

Şehir Gazinosunda 
lzmir halkının gösterdiği Sayın 

yüksek alaka dolayısile 

Bu defa 

Celbedllen on dört artistin lşliraklle 
yepyeni numaralar 

Matine saatleri: Yalnız Pazar günü saat 17 de 

SUvareler her akşc:m 21 de b aşldr 

l\1ildüriyei 

da patlayıcı maddeler yapan bir fahri- 1 
kada tiddetli bir infilak olmu~. 16 lr.i~i 
ölmü~. birçoklnn yaralanmıştır. Had ise; 
Franııadn derin bir teeıı•Ür uyandırmış·! ..._ 

ltr. \ , ____ _,•••·--------------------



YENf ASIR 

se es· nde d niz kuvvetleri 
Beş milyon tonluk harp genıisi karşı karşıya 
tarihin en müthiş mücadelesine hazır bulunacaklar 

Italyaııın en kua bir zamanda otuz 1 
~er bin tonluk Ud zırhlıyı inşaya karar I 
vermiş olması derhal akislerini göstcr
ıntştir. Amerika kongresine 50 şer bin 
tonluk Uç zırhlı inşası için bir kanun la
yihası verllm~r. lngiltere 406 M/ M: lık 
toplarla mücehhez elll ikişer bin tonluk 
harp gemileri inşasına ait kararını ildn 
etmiştir. Şimdiye kadar en kuvvetli harp 
gemilerinin top çaplan S56 m/ m yi geç
rdyordu. 
• Görülilyor ki bütün milletler en müt
hiş bir deniz teslihatı yanşına yeniden 
atılm~lardır. 

Elyevm Ingiliz deniz inşaat tezgahla
rında 100 harp gemisi inşa edilmektedir. 
Ingiliz tesllhat programının hedefi kru
vazörler sayısını yetmişe çıkarmaktır. 

Bunlardan altmışı 18 yaşından az, diğer
leri 18 y~ının favkindc olacaklardır. In
p edilmekte olan zırhlılardan beşine 
King Jorj V. Prens Of Wales, Anson, 
Jelliko, Bcatty ndlan verilmiştir. Bun
lardan ilk üçü 1940 senesi son baharında 
ve diğer ikisi de ayni senenin ilk baha
rında lngiliz donanmasına iltihak ede
ceklerdir. 

1938 ve 1940 seneleri arasında altı denizci devlet kuvvetlerinin tezayüt nisbetlcrini gösteren bir resim 

HEPSi BU KADAR DECIL 
Ingiliz amlrallığı bu sene içinde daha 

dört zırhlı ile 1939 senesinde beşinci bir 
zırhlıyı inşaya başlıyacaktır. Bu suretle 
1925 senesinde Ingiliz sallı harp filosu 
en az 25 zırhlıyı ihüva edecektir. Daha 
bir kaç ay evvel Ingilterenin Hindistan 
yoluna karşı başgösteren tehditleri ön· 

Panama kanalında yarının süper zırhlı- yordu. Son zamanlarda Japonyanm 40 Böylece 1938 de 1295 ton olan lngiliz 
larının kolaylıkla geçebilmelerini temin bin tonluk zırhlılar inşa etmekte olduğu filosu 1940 ta 1720 tona, Italyan filosu 
edecek surette tadilat yapılması tckar- anlaşılmıştır. Sengapurdaki Ingiliz üs- 430 tondan 19i0 ta 555 tona, Alman fi-
rür etmi~tir. Iosu 148 tondan 1940 ta 398 tona, Amerl-

JAPON FILOSU sülharekesine bir mukabele olarak For- ka filosu 1165 tondan 1940 ta 1365 tona, 

Japon nmirallığı ~imdiye kadar deniz muz adasında milthiş tahkimat yapıl- Japon filosu 803 tondan 1940 ta 968 tona 
inşaatında büyük gizlilik muhafaza cdi- maktadır. baliğ olacaktır. 

lemek için biltUn ana vatan filosunu Ak
dcnlze tahşide mecbur olduğu unutulma
mıştır • .Bu hAclise bundan sonra Ingilte
renln Italyan filosunu ka:rşlSlnda daima 
bir rakip vaziyette görmeğe mecbur ka
lacağını ihsas etmiştir. 

Bulgaristanda buhran devam ediyor 

ITALYAN FiLOSU 
Italya bilhassa kilçllk harp gemileri 

inşasına ehemmiyet vermiştir. BugünkU 
ltnlyan filosunda 380 lik toplarla mUceh-

Polis bazı kimseleri yakaladı 
müsadere edild1 beyannarrj,eler 

hez ve saatte 30 mil sürate malik Vittorio Kralın iradesile harbiye 
V~netto ve Littorio adlı~ zır?lı va~ır. I Belgrad, 26 (Ö.R) _ Sof)•adan bildi
Tneste ve Cenova şantiyelerınde ınşa .. 

nazırı nazaret emrıne aldı 

edilmekte olan 35 şer bin tonluk Roma rılıyor : 
ve Impero zırhlıları ile Italyan filosu Heyeti vekile bugun toplanarak kabi-

1940 ta dört büyük zırhlıya malik ola- ne buhranı etrafında müzn ·~e r. tta bu

caktır. lunmuştur. Müzaker netic<>sinde eski 
AL1\-1AN DONANMASI programa riayet olunmasına karar veril

miştir. Istüa eden harbıye nazırı Luf-

kofun dostlcırından o!up istifaya kanır • 

veren adliye nazırı istifadan vaz geçi

rilmiştir. 

Yine harbiye na1.ırı Lufkofun dostla

rından olup mumııil yhin istifasından 

sonra çekilen ticaret. ve sanayi nazırı

nın yerine yenisi yarın tayin edilecek

tir. 

Büyük harptan sonra Almnn harp fi
losu Scaba Flov'da batırıldığından 1921 
senesindenberi Almnnyanm harp filosu 
yoktu. Almanlar Cep kruvazörü adını 
verdikleri on bin tonluk Doyçlandla işe 
başladılar. 1 IkincikAnun 1937 de Ingil
tere ile Almanya arasında imzalanan 
mukavele Almanyaya Ingiliz filosunun 
yilzde otuz beşi nisbetlnde bir filoya sa
hip olmak hakkını tanımJ§tır. 1937 içinde 
14 denizaltı gemisiyle bir 35 bin tonluk 
zırhlı inşaya konm~tur. 1938 başlangı
cında 26 bin tonluk bir zırhlı ilk tecrübe
lerini y,pacaktır. Yine bu sene içinde 
35 bin tonluk bir zırhlı inşaya konacak
tır. Bu 420 bin tonluk harp filosu Baltık 
ve şimal denizinde daima harekete Ama
de bulunacaktır. 

Bu nezarete Bu1gar bankasından bir 

zatın tayini kuvveti muhtemel görül

mektedir. Bulgar kTalı Boris 
Harbiye nazırı Lufkof kralın bir ira f Sofya, 26 C 

desiyle nezaret emrine alınmıştır. yerde propa!; 

si) - Polis, gizli bir] zırlıyan bazı kimseleri yakalam~ ve be
;ı beyannameleri ha-· yannameleri de mb.sadere etmiştir. 

AMERIKA FILOSU lstanbul üniversite talebelerinin seyahati B. Stoyadinovic Sof-
Amerika Vaşington mukavelesinin im- ' 

zası Uzerlne inşa halinde olan 43 er bin yada kalacak Buda.peşte, 26 (A.A) - Macar ajan-
tonluk Uç zırhlısını demir haline koy- --o-- sı bildiriyor : 

F k J ehdidi k 'i b Belgrad, 26 (A.A) - Öğrenildiğine muştu. a at apon t · · at ir şe- Profesör bay Muhlisin r iyasetinde Is-
kil alınca müthiş bir hazırlığa karar ver- göre başvekil bay Stoyadinoviç Balkan tanbul üniversitesi talebesinden otuz 
dl. Elyevm 300 bin tonluktan fazla yeni antantı konferansınd.ı pulunduktan son· altı kişilik bir heyet bir hafta Macaris

harp gemisi inşa ediliyor. Bu sene deniz I ra Ankaradan dönerken kısa bir mUd-1 tanda tetkik seyahati yaparak bir 90k 
bütçesi 528 milyon dolara çıkarılmıştır. det Sofyada da tevakkuf edecektir. kültür müe.c;seselerini gezmişlerdir. 

Maarif dairesi yüksek tedrisat dai
resi şefi B. Fuelei Szanto heyet §erefine 
bir akşam ziyafeti vermiş ve bu :r.lya
f et sonunda B. Fulei Szanto ve Muhllı 
Maca:-istan ile Türkiye arasında dosta
ne münasebetleri tebarüz ettiren sami
mi nutuklar söyle~lerdir. 

D'Z;B;t;:;J*;T;O;R;K;'Oİİİİ:miiiiiiiiiiiiiiiiim;sn;;s;;,;;,.;mi;;:.::,.;;~;:.... ~ .. - --... ·--n;:R :E~ 
Bülbül ne •beklenin bahar, yaz geldi. H e r g u n Hey ağalar ne olurmuf 

Kondu~un göllere ördek, ltaz geldi ~:~~:to;t~a;ü a,:;1;:~~n 
Sılada sevdiğim benden vazgelCli ...,,.__ v 

Ö 
14 +us &•>Js; Yolu dostta.n ayrılanın 

tme garip bülbül gönül şen değil 

Bülbül ne beklcrııin çukur ovada 

~in seni arar bulmaz yuvada 

Kendim gurbet ilde gönlüm •ılada 

Ötme garip bülbül gö nül ıen değil 

Bülbül ne beklersin bahar yctitti 

Kırmızı gül goncasına kavu,tu 

Sılada sevdijjm benden vazgeçti 

Ötme garip bülbül göniıl şen değil 

BiR HASiS BABA Ayla güne~in hangisi faydalıdır? 
Ay faydalıdır. Ay olmazsa gec.eleri karanlıkta kalırız. 

- O~um boyuna ~ ko~youu~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~ 

Ayakkap]arın eskiyecek. Sonra yenisini öYLE y A.. Mf.VLANADAN BiR PARÇA 

almam. 
Doktor - Size üç türlü hap verdir:;ı. 

(Çocuk süklüm büklüm bir tarafa o· Biri knlbiniz, biri ciğerleriniz, 
turdu. ) 

biri de 
sinirleriniz için. 

Bu sefer hasis baba tekrar söylendi: Haata _ Peki doktor.. Haydi hen 

- Otura otura pantalonunun kıçını hapları yuttum. Fakat onlar gidecekleri 
.Mitİnea Yenİ•İnİ almam. yeri null bilcceldtt, 

K d o •• 1 d V•1• ~ il « en ım guze egı ım ama, guze ere 
tapanlardanım. Bade değilsem de .hiç 
olmazsa - ondan mut olanlardanım. 

MünaCAt ehlinden de~ilim. Fak.at senin 
harabat ehlinden olmııltla balıtiyanm 

ya .. > 

Gül dikensiz bitmez İmİf 
Bülbül gülsüz ötmez im~ 
ite güce yetmez imq 
Eli dosttan aynlanın 

GöL:.te güvercinler uçar 

Kanadından teller saçar 
Ah ile vah ile geçer 
Günü dosttan ayrılanın 

Gökte turnalar çekilir 
Jzbe yerlere dökülür 
On be~ YllJtnda bükülür 
Beli dosttan aynlanın 

BiR BlLMECE 

Kanatları lcrmızı 

Ortası lıc.ara 

T epe.i düdük 
Biz onu (yedik). 
Cevabı: Yarın 

Dünktı bilmece~: F aro 

• 

inanmak lazım gelirse 

Asiler T eruel cephesi 
de zafer iddia ediyor la 

Paris, 26 ( ö .R) - lspanynda iki taraf cephe gerisi vchirlerini haYad 
bombardıman etmekte ve mühim zayiata sebep olmaktadırlar. Bugün nasf 
nalistlerin Barselon üzerinde yaptıkları hnva taarruzu 41 ölil ve 70 yaralt1 
sebep olmu~tur. Hükümet tayyarelerinden ikisi de Jspnnyol Fasında yerli 
kerlerin ispanyaya gönderildikleri Ceuta limanını bombardıman etmiştir. So 
günlerde toplanan 5 00 asker vapura bindirilmek üzere iken tayyareler nlç 
tan uçarak 1 S bomba atmışlar, 150 kişiyi öldürmüşler, nakliye vapurunu h 
reket edemiyecek bale sokmuşlardır. Limanda panik çıkmıştır. 

T eruel cephesinde dün akşam nasyonalistler §chrin i:ıgalinin yakın old 
ğunu bildirirlerken hükümetçilcr bugün hem §ehir önünde son derece ti 
detli mukavemete devam etmişler hem de Teruelin 30 kilometre vimalind 
ıehre hücum eden asilerin geri ile muvasaliilannı kesecek bir taarruza gİ 
mişlerdir. Barselondan bildirildiğine göre mühim hükümet kuvvetleri z;nl 
rinde tanklar olduğu halde birçok tayyarelerin himayesi altında bu harek 
muvaffakıyetle yapmışlar ve Frıınko kuvvetlerinin tııhkim etmiş oldukl 
1071 tepesini zaptetmi:ılerdir. Buradan mühim hükümet kuvvetlerinin ati h 
!arının gerilerine aarktıklan iddia edilmektedir. Nasyonalistler ise bu fı{ic 
mun hiç bir muvaffakıyet temin etmediğini iddia ediyorlar. 

Çin tayyareleri Nankin tayyar 
karargahını bombadıman 

Paria, 26 (ö.R) - Çin tayyareleri Nankin Japon tayyare karargah 
bombardıman etmişlerdir. Japonlara göre yalnı.z bir Japon tayyaresini 
ribe muvaffak olmuşlardır. Fakat Çinliler 20 Japon tayyaresini tahrip e 
lerini bildiriyorlar. 

Han-Keudan Royter ajansma bildirildiğine göre 300 hin k.iıilik bir 
ordusu Fu-Çeu • Han-Keu hattında tahanüt etmiıtir. Bilhassa Su-Çeu en 
ıiddetle müdafaa edilecektir. Zira Çinliler bu ıehrin akıbetinin biltUn 
cadcle üzerinde müessir olacağı kanaatindedirler. 

• 
Yugoslavya - ita/ya ticareti 

Ticarette teşriki mesaı 
karar altına alındı 

Yugoslav başvekilinin beyanatı 
Belgrad, 26 (ö.R) - Yugoslavya - ltalya daimi ilctısat encümeninin B 

grad toplantılan hakkında bnşvekil ve hariciye nazın Dr. Milan Stoyadin 
viç gazetecilere ou beyanatta bulunmUJtur : 

- Yugoslavya • ltalya daimf iktısadi encümeni alh ay evvel Roma 
yaptığı toplantılarda, iki memleket arasındaki alım, satım İ§İni bir çığır~ ko 
mak ve ticaret anlaomasının iyi tatbikini kontrol etmekle meogul olmuştu. 

Yugoslavya • İtalya encümeninin bu ayın on ikisinden on yedisine kad 
Belgradda yaptığı toplantılarda ise, ticari mübadel&tın esaalannın teabiti, Jco 
tenjanların Altı aylık tayini ~i görüıülmüıtür. Bu gÖrÜ§melerde iki tarafın 
racat miktarı esaslı olarak tayin ve tesbit olunmuştur. Yugoslavyanın · 
catı olan hububat ve hayvanat hakkındaki kontenjanın muhafazası kararl 
tırılmııtır. 1ta1ya ihracatının tezyidi ioi de görüşülmüıtür. 

Bundan ba~ka Yugoslavya • ltnlya arasında münakalatta tcahilat ta ııı 

zakere mevzuu olmuş ve ticari te§riki mesai esasları teabit olunrnU§tur. 
Son olarak şunu söyliyebilirim ki, milletler aruında serbest ticaret UI 

ittihaz edilinceye kadar bu gibi mü~terek encümenler J&zımdır. 

Macar naibi Amiral Horti 
Varşovayı ziyaret edecek 

Varoova, 26 (ö.R) - Macar krallık naibi amiral Horty ıuhabn se 
de_ yalll!'da hariciye nazırı B. de Kanya olduğu halde Lehistana gelecek 
Krakovide Leh rci'Sicümhuru B. Mociski tarafından scllmlanacakhr. M• 
'devlet reisinin Krakovide ille işi Marepl Pilsudslc.inin tUrbeal önünde 
mek olacalc.br. Şubabn 1 O unda amiral Horty ve Leh reisi.cilmhuru de.ı 
ormanlarında avlanacaklardır. 9 ıuhatta B. de Kanya va;.ovaya gidet 
Leh hükümet erklnı ve bilh&Na hariciye nazın B. Beck ile görllteccktir. I 
ıubatta amiral Horty de V arıovaya gelecek ve ıerefine muhtelif kabul 
ruimi yapılacaktır. Macar devlet relti ve hariciye nann ertesi alqam 
peıteye hareket edeceklerdir. 

Bavyerada bütün katolik genç 
lik teşkilatı dağıldı 

Pari.a, 26 (ö.R) - Berlinden bildirildiğine aöre Bavyerada bütün l(a 
lik gençlik teokilitı daiıtılmtotır. Bu tedbiri muhik söıtermelt üzere oto 
ler hu cemiyetlerin devletin hayatına karşı husumetklr hareketlerde .,. 
liyette bulundukları, cemiyet lzalannın Papanın yeni beyanatını naklede 
devlete kartı bir iftira propaganduı yaptıkları ileri •iirülmektedir. 

Berlin, 26 ( ö.R) - Nuyonal •osyalist ekonomik komiteainde aöı: ~
Bavyera idare reial mü.tem.lekelerin Almanya için bir zaruret olduğunu ' 0 

lemiıtir. Meselenin ekonomik snfhasını tetkik ettikten sonra hatip Alın 
nın mÜ•temlekeler mcaelcsinde aall pazarlığa razı olmıyacağını söyl • 

lngiliz hava silahları 
lngiltere yeni hava karargahları kurııyo~ 

Londra, 26 ( ö.R) - Bahrt tayyarecilik tcoki.latında yapılan dei~ 
lere göre deniz hava silahının istiklali temin edilmiştir. Son altı ay içinde . 
riye .ve hava nezaretlerinin himayeıi altında açılan hava - deniz mekteb1 

yeıinde personel bakımından çok mühim terakkiler temin edilmiftir. rJat 
yel ve hava kıırargahlan meseleleri de halledilmek üzefedir. 

Londra, 26 (ö.R) - Parlamentonun yeni devresi arefesinde Jngili:ı ~ 
ıni efkarı bilhııssa lngilterenin hava silahlarının vaziyeti ve hava nezııre~ 
ıslahı meselesiyle meııul bulunmaktadır. cDaily Mailt gazetesinin bilcliJ 
ğine göre birçok mebuslar parlamento açılınca hükümetten gi~li bir cel 
bu mesele hakkında izahat vermcşini veya hava nezaretinin ıslahı h~t 
tekliflerde bulunacak bir parlamenter anket komiıyonu teDkil edilme51ıu 
yt-ceklerdir. . 

Roma, 2 6 { ö.R) - Kahireden bildirildiğine göre fngiliz hükÜttlet~cıf 
veyı kanalı civarında Vadiilkebir mcvkünde büyük bir hava fjnıaoı 

caktır. Bu limanın 1 3S tayyare aarajı ve mühimmatı saldamağa nıahP 
altı mahzenleri olacakbr. 



Konya bol karlı bir kış 
geçirdiğinden 107- memnundur Şükrü 

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

BiZANS SARAYININ JÇ YVZU Bu sene feyizli bir mahsul idrak 
.. Bi~;·~;~~· .. ··ı:ı;JiÇ .... ·~·;hi'iJ~;i~de edileceği ümitleri çok kuvvetlidir 
Oyle konaklar ve yalılar vardı ki.. Bunların yapılışları Konya 26 <Hususıı - Konya, sakin 

fakat dolgun ve yağışlı bir kış geçiriyor. 

Ve iç teşkı' la"" ti arı esrarengı0z J0 şlerı" n göru'" lmesine Bugün güneı;li ve açık geçen havanın 
ertesi sabah kışladığını ve kar yağdığını 

k b • k .1 d . d. görüyoruz. Gökten beyaz gül yaprakları 
liar . . yarıya c a 1 r şe ı e ı ı gibi ağır ağır inen iri kar tanelerinin 

kii, ~~ !llndiki AyYanaaray mev- büyük kapı ikinci bir meydana çıl..-ı- Kadınlar diyeceksiniz.. ağaçlaruı dallarına konuşları bile şiir .. 
~ bit ._~_Y,azdığımız devirde ide- yordu. E·--· .. Kadınlar vardı. Cariyeler Konyada kar yağarken eski kl!jları, 
!ıh~~ -eteler ah U • • çoeuklu1'umda gördüğüm kışları hatırlı-.S İdi. m a eıı vazıye- Bu ikinci meydanın etrafını da yi- vı:rdı. yo~um. Neydi 

0 
günler .• Karlar diz bo-

t 1Uraıı, Bizan . ne bir takım daireler ve odalar sar- Falttt Ange[aki bekirdı. yunu aşardı. Sokaklardaki, ıneydanlar-
\'~~~ıı.yı oıa:ı a::.tt:!;::; mıftı. Bizansm çok eski bir aile•ine, asil daki su birikintilerinin sabaha kadar ka-
~~ adeı: •araYtna rakın olduğun- Bu odalann bir kısmı misııfü ka- bir ailesine mensuptu. Iın buz tabakaları haline geldiğini, oluk
lll~nde id" larayın bır mahallesi hük- bulüne, bir kısmı Angebkinin dal- Ge:ıç!ii!ini bir:ı.z seneri ı;eçiımi!·· Larılanesuların donarak .ıcker sucukları 

lnı 1• kavuk ve müsahip!erine tıı..1uis edil- Be.hası Bizantta mühim mevki sa- gibi sarktığını görürdük. 

f~J~r~~rlar8 ekseriya yazı burada mişti. hibi iri:en ov:·· ;-et!e;de, av ve kadın Kabaralı kunduralarımızla buzlarda 
""'Pıa1 , 0 

'· alatın m~hur «Balat Burası kon:ığın ~elô.mlık kısmı iıli. p~şi: ele do!- ,tı. _ kaymak rn z•vkli c~lenccrn11, bilmiye-
~allea· .zaınan aarayın ve saray Bu ikinci divanhanenin de sonun- An1e1nki.-ıin bu cene~i ve ~rbest 1 rck yaplı~ıınız Lir spordu Yani, Turk 
~e, 1~'!' kapısı halinde idi. Te- da bulunan büyük ve iki kanatlı de- hıı.yatı devam ederken ve Edımede 'i~ı patinaj 
~ hulu dı ?1eseli Aşki mahallesi- mir kapı, harem daireşİne açılıyordu. bulunduğu s:r:da d"J. babam:ın ölü-1 Artık l'ıllardanberi r.c öyle dız. t . ' 
'."Si. ı_. n l1tu yerdeki saray hara- 1 .... l b , d h 1 hab • i 1 klr ne de kalın buz bbakaları goreını-
•- "1 adı h'I• T Açılıyordu ama bu çifıc kanatlı munu "' er a"'1:ş, er a erı a - · • 1 d • 
~qllıı.rıı.t a a ekfur sarayıdır- . ' , .. • . ,.. .. b b . yoruz. Kom.şunun ko:nşuya çı :ama ıgı 
kıı.ı_.. or'-- "! . nb demır kap:nm ~,.·ldı..-ını polt az go- d•gı gece l'!ızıms:ı r 'llu~, a 3 mı- . . d b 1 d·ı· k bunlar -. .. ij \' ':'"llf • ~g ence ve cü Üf """ ~ " , • kı. gi.ınlcnn en a ısc ı ır en, 

Söıııe'7; eaını görürdü. ren!cr vardı. ra••na,.~:ı.~~ kon~ııın' yerle~m.ış, bu- di~liycnloro masal gibt geliyor. Sa'tıki 
dar \'e llraaı lıtanbulun en hava- O ancak büyük merasİnl günlerin- rı:d:ı cunhuJ hayatına kendını dolu arzımız yaşbndıkça, k~. Konyada sakın 
ı;ı~Kiizel manzaralı yeri idi. de açılırdı. dizgin vermişti. ve ~iddctsiz geçiyor. 
~~ bir taraftan surların öte Haremde ne v;ırdı ? - BlTI.iEDI - Yerlı halk kış gecelerini ço4u grup 

!\~ ıı..t hikinı vaziyeti diğer ta- -------------------- haline gelerek evlerde geçirir Arabaşı, 
ıı. ~ ce ve boğazın kıvnmlan- N . .. l pekmezle yapılan kenevir helvası bu 
11ııı1ıqea ~I Tekfür sarayı- orveçın guze propa- toplantılardaortayagctirilenyiyecekler-
tttin.._ı _ki tohretini hali. muhafaza dendır. Her gere grupa dahil olanlardın 

b:""letedir. d S . H . . .ı ı 1 1( <\lvıı.yet .. • • birisinin cvın~e o uru ur. 
o'lıı.nr egoreBızansunparatoru gan acısı onıa enı Konyaınızdahakik! L•mizvcmedenl 

llı~aıı ın buradaki aarayı yaptırt- cğlon:o, zevk ve toplantı yerleri aroır. 
~I evvel lıtanbulun havası en Bunlar •rasınJa ve başta Atlıspor gelir. 
l..ıı Yetini • k . . .. l b" 11.T k l t f d s t Ol f 1 :'""llİte ı..._ eçrne ıçın t<>Y e ır JlOrVeC ra l ara ln an en a Kahveler z>tcn ç.şitli, gürültülii oyun 
de•·- ;'f VUrtnuf •• Muhtelif yerler- ' 
itr ~ "'0 fUn ciD-erleri astınnıf Ci nişanı ile taltif edil mi: •;r ! yerleridir. 1 1 ""!ka ..,. •• - - Çalgılı kahveler, yapı arı, saz arı ve 
ta L Yerlerde üç dört gu .. n Mm- ı k'tl · 
t IJOtulrn J I!""!~,,,.=-~-=.,...,,,.........,,, .. ,,_.....---,..,,,..,,...,.,... dtıruınlnrı ilibariy e mün-:-vvcr u cruo 

1
1n ter>ea· Uf, ~okmut .. Fakat Bala- ; !<afa dinlen·lır•cc •ı, veyı egleneceği yer-
~ndllğ ındeki Tekfür sarayının bu- 1 r d.gıldir. TO!iradon gelmiş bir ınisa[i-
ıJ.n kıı.~Yerde tanı on gün bozulma-. ı riııi.tl nncak radyosu v genişç~ bir salo-

llllrıun ":: . nu bulunan Atlıspor kulülıün•le cğlcndi- Karlı dağlariyle tiirle'f""' ağ!lç!r: .•• 
'atay10 b UZerıne İmparator yazlık 
"ttııı · ı Urada yaptınnağa karar 

b "· h' .._lat A 
•titri ' TYanaaray ve Fener mu-

eıı ~ 3:1lınanın en kibar halkını, 
larcı_ to:i.::aanlannı büyük konak-

llu k l§tı, 
hı hat~~~, devrin ahlakı.nan ica
ter eR( 1 selirnlıklı ve ayrı ayn bi-
01dııiue~c.ehane ve cünbüt yuvası da 
hq. d~çın Yapıl'! tarzla~ına büyük 

tı~lıı.rın. tb~~ ~~ina göıterilmittir. Ko
~İp L uyqk kapılarından bB.§ka 
t;L; Çloqlacak ufak b •• "'- • li • "'ll' h" , uy....., gız , a-

lç ır~~ kapıları daha vardır. 
~ hir~litına gelince .. Bu da b&§
"t~İYer ikk!'-t~e yapılml§tır. Odaların 
iller..,_ 1

• 1Kızli kapıları, yük içinde 
Ilı ""'en . boci 
, -'ı~eıııe erı, rum katı tertibatı, 

' 1 tııaL. r, Yeraltı odaları hep husu
llı.~l;;-Uar güdülerek itlfll ettiril-

.ı\ • 
~ ~lln&araydaki Angelakinin ko
""11\ et\ ~il Yapılmıt olan konak

' ICoıı11 -"""'~~dandır. • 
"tlıı)'a iınlıbuyu.k cümle kapısı bır 

lı'-lc, ıı.çı Yordu. Avlunun etrafı 
~ ..... i~: aayis odaları, daireleri ile 

rcbilir iniz. 

* I'ışın zaınanında yag1-l gJstcr"'1csi 1 zi
ra.1l v"" ha,yv:ınc1~1ğln1ız için çok faydalı 

ru yapan bir kaç kulüpçü gençtir. 1 [şt» Konyada bu yılki kış böyle g~ 
Sokakta gelen geçene, kar topu savu- yor. Bakalım gelecek günler neler gös· 

ran şu gençlerin eyi birer .porc l y~iş- lcrccck? ... 
meloriııi hangimiz islcmc-yiz. GüRTüRK 

olmuştur Geni~ ölç'ido ekin ekilmiş, f-J v ı ~ Ç 
!~:~1~a:~~,1~ı:;"~~ni0 ~a'.:~:,r;~i ş:~:~~; Am .. :~~~ı~!~.~ ~e~i~~~a- 1 } P<>!.'Tf !l 1 
1 k• l ır hay\'lnlarda tcl,•fler kaydedilme- yan Ri•a Kemeralımda küı:iphanelcrd.. l( 

ı 
ıni Ur. birinde Rober Taylora ait bir fotografı · ıra...aşl.l .Ş~hıt Nusret sok.ıgınd~ 
ııev irn, böyle sakin y_ağı.~lı geçliği dalgın dalgın ec-yrederken 1-layreddin Malki oğlu Davi ve Yusuf oğlu Abdul, 

b k 1 b 1 l 1 !ah bir alış veriş meselesinden kavga 1 sur .. llc IConya ere ·t i ir ın!I l u yı ı adında bir çingene çocuğunun yanına so· 
daha dr:ik deceklir. kularak. cebinden para çantasını atırdı- ederek birbirl~rini 1<4la yaralaınışlar-

Zirrıl ahval<l ... ki bu fevkalAdelik lıcın ~ını ve yakalanan suçlunun mahkUmi· dır. 
çiftçU:-ri, h::-111 <lavarrıları, heın <l0 h.:llkı 

l s~vindıonc-kl dir. 
• Ekinler ve otlar kar allınd• büyüye
! cek, ın ı>l>a suları çoi:alacak, bağlar bol 
bol su içecek .. Irmaklardan uzun müddet 

Alışkanlıklarınd•, temayullerınd~ çe- • veçlıdır. Amcrikaya ayak altığı gün- su akacak. .. Koyunlar bol bol ol bula
şitli inkılaplar yapan bır asırda yaşıyo-JI den beri gazeteler kendisiyle o kadar cak ... Meyv~ ağaçları çok mcyva. vere
ruz. Bir zamanlar hır memleketi harıç- çok meşgul olmuşlardır ki Aıncrikada 1 cek .. Bahçeler ve bostanl~rdan eyı mahki~ 

sul alınacak.. Hülasa tabıal, herşeyde 
le yalnız diplomatları tmı.;il ederdi. Norveçe karşı sempatiler kuvvet bul- J • . d d k B 

vcrınun e cötnert avranaca .. una, 
Şimdi müınessillerin ~yısı ve Ç?şitleri ınuştur. I . 

. nast sevınrniyelim? .. 
çoğalmıştır. Büyük san'alk.lrlariyle, in- Norveç kralı Sonyanın memleketi le- Loras ve Takkeli dağlarının kar altında 
san güzelliğinin şaheser tipleriyle, sport- hinde yaptığı mükemmel propagandaya ki muhteşem ve cazip manzaralarını sey

menleriyle kendisini teınsıl eden mem- bir teşekki.ır makamında olarak keneli- re doyulmıyor. Oralara gitmekle, insan 
lekeıler diplomaılarından daha çok mu- sine Scnt Olaf nişanını vermiştir. sanki kışla görüşeceğini, konuşacağını 

yetine karar verildiiini. geı;cn günkü sa
yımızda yazmı,tık. 

Bu hd.di:tenin vukuunu müteakip, suç
lu 1-layrettin aşırdığı çantayı arkadaşı la
ma.ile devretmiş ve lımail de içinden 
aldığı 6 7 kuruıu Bekır adındaki çocuğa 
vermi,ti. 

Duru,ma sırasında bu vaziyetler 
mamilc ıneydana çıkarılmıı. İsmail 

suçlu mevkiine dü~müıtür. 

iddia makamı. umumi hükümler 

ta
de 

da-
İresinde ıuçlu lamailin, ıorgusunun ya

ptlmasını ve tevkifini iıtemittir. 

Iki.i do yakalanmıştır 
§ Fevzipa:;a bulvarında bir lı'idi.i~ ol

muştur. Şoför Mu.stafa, bir alacak me
selesinden üzü111 ticareli yapan Hüsnü 
oğlu Muammeri bıçakla kolundan ve 
ayağından yaralıyarak kaçmıştır. Yara• 
lı hastanededir. Kaçan suçlu aranıyor. 

- 14 galiba! 
- Yatın? 
- 14 galiba! 
- Sen gö:.cüli.ık yapmış11n) 
-Yapmadım! 

o~ı. 
~İıı havuzlu bir çe,me 

tiifı. "'~er ciö§eli idi. 

vardL vaffakıyellcr elde edıyorlar. Dünya ka- Rcsıni.ıniz Vaşington Norveç elçisini sanıyor. Türk kayakçılarının çoğalma-

lımaa dün ikinci aulh cezaya getiril
miş ve evrakı arasındaki rapordan farık 

ve mümeyyiz olduğu anlaşılmııtır. 

Halbuki suçlu lsmailin de bu hadi.., 
de Hayrettin ile birlikte hareket e~ 
anlaşılm11h. 

Suçlunun tevlcifine karar verilmiı ve 
ağlryara.k arkada11 Hayrettinin yanma 
gönderJmittir. Yetınde bulunan bir bafka 

yak rekortmeni güzel Sonya Henie bun- Patenci yıldızın göğsüne nişan takarken sını temenni ederiz. 
tar arasında yer almıştır. Sonya Nor- gösteriyor. 1 Konyada bu karlı günlerde kayakspo-

•*llM!12Kı•..=t.ti7n~ lıyı ölümden kurtarırsınız. I du. Fakat Didan kabul etmiyerek şu mu-

HALK MASALLARI Didan derhal koynundan keseı;ini çı-ı kabelede bulundu: 
karde 1 - Hayır, size ettiğim hizmeti bu ka

- Maalmemnıntiye veririm. Parayı dar pahalı ödemenizi istemem. Bana ta-

E 
1 

1 Z 
kime teslim etmeli? ı savvur ettiğiniz derecede minnettarlığa 

Vve aman' Hemen delıkanlıya siyasal meydanına boc-çlu değilsiniz. Sizi ölümden kurları
kadar refakat eden kadıya haber veril- şım kendini~ için değil, mahza iyilik el-
di. Medyunun borcunu bir kadının tedi- ınek içindir. .,. içinde man 
ye edeceği söylendi. Alacaklıyı davet Didan bunları söylerken delikanlı göz-WW., ettiler. Didan ona altmış altın saydı. De- terini üzerinden ayırmıyordu. Fevkali-

Yazan : METiN ORBAY 

,!<ocasına ~adık kadın 
lıır 'Yor kadın 
k~da "•rd... 0raıı oldu, Didana küçük 
"'"- 'llde11 b zaınan KAmilin zevcesi ... ır altı k 

'-'<."r<•rt!L. n Çl ardt, ihtiyar ka-
-... l\J "· 

}jll" • h\tl; \f· ı· •w 

l.>:k.,~ıu }'e~~~~cıgin1, bununla bize 
h dı, lh . gı hazırlayınız. 

ltrıııa Yar kad 
lk'3i • reçel ve . ın sokağa çıktı, biraz 
} urq rJı: &:>fr'-'y saıre alarak avdet etti. 
~ t ular. l'eı akoturup karınlarını do-

'hl ·h lle len . . 
t • ı livar sonra Dıdan scrgü-

""•• '>idu a nakletti. O da pek mü-
E'rt . Sunrd k 

&i ••ı Cüı. • uy uya yattılar. "'•k !<.•mil r,,raL İ.ıledı lh ın zevce•i hamama 
""l d · liyar k d e ~tele a ın kendtSine 

Yola çıktılar. Biraz sonra 

büyük bir kalabalıkla kar~ılaşlılar. Ka
labalığın ortasında kolları arkasına bağlı 
bir delikanlı gördüler. Cellat boynuna 
bir ip takmış, zavallıyı asınağa götürü
yordu. Didan müteessir olarak o deli
bnlınm nasıl bir cinayet irtikap etmiş 

olduğunu sordu. Cevaben delikanlının 
boc-çlu olduğunu ve borcunu ödemediğı 
için adeti belde mucibince asılmak sure
tiyle idam edileceğini söylediler. O za-
ınan Didan sordu: 

-Borcu ne kadardır? 
Ahaliden biri atLldı: 
- Altmış altın borcu vardır. Eğer o

nun yerine bu parayL verirseniz delikan-

lıkanlı da derhal serbest bırakıldı. de bir derecede olan güzelliği kalbine 

.. Bütün halk bu meçhul ka~mın ülüv- tesir elti, ona karşı şiddeUi bir meyil 
vucenabma hayran .oldul~.r, ~ old~ğu-

1 
duydu. Hemen kadına itiraf< aşk etti ve 

nu anlamak hevesıne düştuler. Dıdan I öyle kırın ortasında, 0 derecede tenha 
bu münasebetsiz tecessüsten kurtulnıak 1 bir yerd b ld • f b" •-ha _ 
· · h •t kte . "hti e u ugu ırsatın ır "" zu ıçın an1aına gı me n vazgeçti, ı yar Ih t . ,_, 

ur e mıyeceğini kestirdiği için ayaouarı-
kadınla vedalaştı ve hemen şehirden çı- · k k b "dd li · ·••-
k k ki t 

ı na apanara u şı et ıplı=ına o-
ara uza aş t. ı d ı rd nun a mukabele etmesi için ya va L * Ukin Kamilin namuslu karıs< böyle 
Maamafıh muhak[Qk bir öhimden ayaklarındıı bir prestişkAr görmekten 

kurlulrnuş olan delıkanlı kendisinı tahlis 
1 hazzedeceği yerde hiddetlendi, buna da 

etmiş olan kadına teşekkür etmek istedi. ı etti~i mua:nele zenci Halide ettiğinden 
Sordu, şehirden çıkıp gittiğini söyledi- aşagı kalmadı. 
ter. Takip etmiş olduğu yolu tahkik et-ı - B~hey sefil! dedi. Ben olmasaydım 
ti, arkasından o da yola çıktı. şu dakikada artık dünyada mevcut bu

Didan epeyce yürüdükten sonra biraz lunmıyacağını pekal! bilirsin. Celladın 
istirahat etmek için bir çeşme başında I elinde can vermiş olacaktın ... Böyle iken 

' oturmuştu. Delikanlı orada kendisine! şimdi benim ırzıma tecavüz etmeği kast-
yelişti. Fevkalı\de bir hürmetle seLi.m ediyorsun ha!. Hevesalı nefsaniyeni ba
vererek minnettarlığını izhar için ömrü 

1 
na anlatman bile büyük bir cilrettlr. 

oldukça köle.si olmak teklifinde bulun- 1 Delikanlı ~öyle mukabele etti: 

Ha.kim ı•ıçluya sordu: 
- Evin numarası) 

- Ey güzellikte emsali 1:...'.ur.mıyan 

kadın! Bir taraftan miıu.ct ... hğımın bir 
taraftan da cemalinizi müşahedeınin u
yandırdığı hissiyatı muhabbet.i ıize arz
etmekliğim bir hakaret olamaz zannede
rim. Size meftun olduğumu söylemek bu 
kadar büyük bir hakaret midir? 

- Sus, alçak! Beni iğfal edip sözlerini 
dinleteceğine zahip olma! Bu mutiane, 
hürnıetkB.rane sözler altında suiniyetini 
gizlemeğe çalışıyorsun, ama faydası yok, 
müdaheneli sözlerinin asıl manasını pek: 
ili farkediyorum. Haydi defol, git, sana 
ettiğim eyilikten dolayı beni p~man e~ 
me. 
Didanın tarzı ifadesinden delikanlı hiç 

bir ümit olmadığını anladı. Fazla birşey 
demeksizin oradan kalktı, deniz kıyısına 
kadar gitti. Orada bir geminin demirle
miş olduğunu gördü. Kaptan ve tayfas< 
karaya çıkınışlardı. Gemiye su almakla 
meşgul idiler. Geminin rakipleri Ba.
rah tacirlerdi. Serenclibe gidiyorlardı. 

Bunlara yaklaştı. Kaptanı sordu. Gös
terdiler. Onu bir kenara çekerek şu yol
da bir lisan kullandı: 

- Fevkalade güzel bir cariyem var
dır. Salmak istiyorum, çünkü beni hiç 
sevmiyor. Onun için başımdan defetme
ğe karar verdim. Şuracıkta bir çeşme 
b:ışında bırak.tun. Siz salın alınız. Pek 
ucuz vereceiim. Üç yüz altına razıyım. 

Kaptan da böyle bir fırsattan istifade
ye can attı: 

- F.ğer dediğiniz kadar güzel ve geng 
ise kabul ederim. 

Bunun üzerine delikanlı kaptanı aldı, 
Didaııın apdest aldıktan sonra natnaZl 

durmuş olduğu çeşme başına götilrdil. 
Kaptan o güzelliği müşahede eder etınea 

zerre kadar tereddüt göstermedi. üç yU. 
altını hemen delikanlıya saydı. O da va

kıt kaybetmeksizin şehrin yolunu tuta
rak süratle uzaklaştı. 

Didanı bu suretle satın alan tacir kaı>
tan namazını bitirinceye kadar bekledik
ten sonra yanına sokularak dedi ki: 

- Ey cemaline kurban olduğum! şu 
yaptığım işe doğrusu pek memnunum! 
Hayatımda çok cariyeler gördUm. Bin

lercesini alıp sattım. Fakat itiraf ederim 
ki hiç biri senin gibi olamaz. Bu gözler, 
bu endam kimsede bulunamaz! 

Bu sözleri işitince Didan şaşa kaldL 
Lakin kaplan kendisine elini uzatarak 

şunları ilive edince taaccübü son dere
ceyi buldu: 

- Haydi sultanım, seni gemiye bindi· 
receğim, kıç kamarasına yerleştirece

ğim. Biraz sonra engine aç•lacağız. Se
rendibe kadar seyahat edeceğiz. 

-BlTMEDI-
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BÜYÜK VE TARiHi MACERA TEFRİKAMIZ 

Kadın k rsa lar 
- 43 - Ya zan: N. O RBA Y 

Ben. erkek değil, kadınım .. 

_....... uuı • cu..ı •un ı L 

- =- -

Kraliçe Feri de' nin 
Hususi hayatından bir y aprak 

Kraliçenin eski mürebbiyesi Miss 
intibalarınt 

Jenny 
anlatıyor gazeteciye • • 

bır 

Gale 

öldürmemiş olsa idiniz Eğer kaptanı siz 
koynuna girdikten 

onu ben 
da 

gemide 
sonra 

kendimi şef 
öldürecek, sonra 
ilan edecektim 

Onun en çok sevdiği renk beyaz, en 
çok sevdiği tatlı poridge~ dir 

Benito dö Soto, genç b ir tayfa- duğunu cna yine ben işa~et etf m. , h tcm: ~·c~c'T. Şef tiz ok m z. Ben 
nın, genç ve tüysüz bir kamaro- Fakat o .. Korsanlık y?.pacak ka- de ~::." ; n .. He= lıı.:sl!st:ı her yc::-de 
tun: rakterde bir adam deifiJd;. Onı.ı ' yıc-Ô:".:c :nı:ı: ""··· l'.'i0tre~iniz olu-

- Ben gemicileri yola getiririm, -er bu-ada · ··ı.:ı ·· · 1 1 B · ı d 1 • -eg . sız o "urmem.ş o.s.-, r ·m.. en•m .ca ın o Gt• «l!mu tay. 
bana itimat ediniz. idiniz .. ... 1 fr iar:n he;:si biliyo;. Y a'nız tiz 

Demesine karsı büsbütün hayre- Ye...... 
1 
b::~:rorıfarc z. Onl:tr b~.na dzima 

le dütmüştü · Sustu... : tabi o·urier .. Heps:ni d:ı:e ~t:ıate 
Tekrar sordu : S 1 k 13 ·ı b l d · · Se kima ? 0 uyara. em ..:ıy:ı ıı ·ıycy u . meebur krlrnak t:ı el:mcie .. ister 
- n '.n · _ Benito, kendini kaybeder ı:ibi n:.'sin;z? .. Te:<::fir.ıi l:abul ediyor 
.- Benim kım oldugumu bana sordu: _ .. lrnur.ı.muz? 

~ır daha sormayın. F ~at ne oldu-j - Evet.. Eger burada ben nl- ! Een~to yübeL bir b:.hkaha fır-
ııumu sorarsanız belkı cevap vere- dürmemif olsa id:rn ... Soma ? latt>. 
biliri~. . - Sonrası, birkaç gün sonr:ı - Güzel bdın .. c!edi. Anlıyo-

~-~lır.anlı -~ır~:z I d~r~~." .. .. ve koynumda yata~ken ben öldii- ::-:.:::?. Ei:~= t~k!:fini kahı1! dmiye-
d oy ıyecegı soz erı utunuyor- j recektim. öldürdükten rnnra c!e 1 cek o:urrarı be!:rıd:eki tabancam 

u5. b " d k 1 B "t d"" gemide kendimi reis ilen eılece:t- !rn.far.ıa hcra1t• =,.k !:adar da ce-onra ır en o unu enı o o . 1 
S • · d k t d · tım. !;l.l~ur •• Fi?h,! bunu yı:.pmıyecak-o.onun pençeaın en ur ar ı . b 1 , • _,. ' 

Bunu yara i ece" mı ıoı c·· k"' ı. ı1 h Bir silkindi. ~ - r•n. . ,un. n o:un a:> wnr:ı en se-
Ellerini boğazına götürdü. niz? .. . ! nin ol<:uKu::-ı kada; sec de ben· r.:?· 

G 1 - k d k · · Suphe edıyonamz cmu ben sin 
ırt agına a ar çı mıf gemıcı ··ıd·· d"'. .. . . . 1• .ı . · ı ··• 

fanilasını sıyırdı. Beni tonun kar- 0 ur ugumu ı an e_eyım ve sız l Böyle söyHye~ek kad!nı kavradı 
fısında tamamen dolgun bir kadın de dahil olduiiunu:ı: halde bütün' ve <,<'"rı•ca kar,tanm öl\:5ünün u -
göğaü meydana çıktı . gemi ve gemicileri idarer.ı altınalzanLıf.ı kım!ı ,.abtra v.ötürdü. 

Evet .• Genç kamarot bir kadın- alayım. f ö~;;,·J bec:ı[ ·:-ıtlım ç:::kip yere 
dı . Benito, arlık cinsiyetini bildiği~ ıW• ~irC:ii. 

Büyük bir ihtiras a tefi İçinde bu es::arengiz lrndın:ı h:ı.yret vell Ve b!..cat:!~ ... 311 c!r~y?t yatnğı-
yanan gözlerini hayduda dikti. dehşet iç:r.,'e b:::k:ya~ch::. '1ın henüz cı~ .. ~- ve l''':~ı1~~rram:~ 

- Evet .. dedi. Ben kadınım.. Evet .. O iste "ii;i!l İ yq::ıı.ca!< \'C ·:::n'::•ı i!c '!: .'~ ;r··ı.>!· Da~:en;n 
Bu kadarı size ki.fi değil mi ? Kim yaı:ıtıracak bir kcdındı. 1'ta!\'

0 r'no: t:ı; <: ı!.o artır h:r orji ye.-
olduğumu, n için bu hayata atıl- Kadın devam etti. rr.dıle:-. 
mak i stediğimi anlamağa çalı(ma- - Fakat L·0-:ı bunu ist~med;rn. . -;..oiTfı1ED!-
yın. 

Benito hi.li. kendine geleme-
mişti. 

Genç kadın anlatmasına de
vam ediyordu. 

- Ben, denizi, haydutluğu, 
kan dökmeıini ve kan dökülmesi
ni çok ıeverim. Tabiatimde böyle 
bir vahtilik var. Yüz ıene evvel 
denizlere duman attırmıt olan 
Mari Rid ve Ann Bonneyİn mual 
gibi anlatılan hikayeleri beni cez
betti. Ben de onlar gibi olmak, on
lar gibi yapmak sevdasına düt-

Menemende 
hırsız 

bir dükkan soyan 
tevkil edildi 

-p- 'hzarı· sz;lr/~ •• r::;&L;//:K'/7'///.a'///JfJ(;d~~.!ZnlO"Xfr20~~=:.ü J~:r;;~·· ·------1 de_· n_ö~r:;~naleyh Kavarden Jüly~t, 1 ;:.~a~~::~r;z.i~ıu bir bah-

Cansız bir ceset gibi yere yu. umumı hır mahalde ve ba§ı keııl- çede ve Arap tarzı mimarisinde ya-
varlandı. mek suretiyle ölüm cezuını göre- ılrru kü' ük" fakat 'f b. 

lrt
. p § ç zan ır ev .. 

Doktor Buaaey genç kadını mu
U.LT../...U..Y..LZXJ# ayene etti.. 

- 43 - - Bir Senkop .. Dedi. Birazdan 

ce ır · Sokak ·· ""it'") · b k d 
Sal b .. ··k b" f . I . guru u erı uraya a ar onu uyu ır eryat m etlı. , 
Jülyet Kavarden elini dudakları- gelemıyor. 

Kızgın güne§, ağaçların sık yap-
ffak '- -L ç ·· k be kendine gelir.. na götürmÜ§, parmakları arıuında va ommıyac ..... ınız.. un Ü n niz, bir harp vukuunda milyonca b" · 

daha ölmedim. Vücudumda, ka- genç Fransızı, dü,man eline geç- tuttuğu ır §eyı yuhnu§ ve yere yu-

Safinaz nisin Feride oldu? 
Müteveffa kral Fuadın F harflı isim· 

!ere karş ı bir incizabı vardı. Bu harlı 

uğur sayardı. Onun için oğluna da Fa· 
ruk ismini vermişti. Şu halde Mısır tah
tına geçen kraliçenin adı ne olursa ol
sun ona F harfi ile b~lıyan yeni bir ad 
vermek icap ediyordu. Bunun için Sa• 
finaz Feride oldu. Kral Fuadın F harfi
ne sevgi ve itimadının derecesine bi• 
misal olarak kızlarına da Fevziye, Fai• 
ze, Faika, Fethiye adlarını verdiğini ha• 
tırlatabilirim. 

SAF1NAZIN lLK 1T1RAZI 
f d ban k t rti. ett""" • Evrö cinayet mahkemesi aalo- varlanmı•tı am a a lll'§ı e P ıgınız ıu- mit askeri planla ölüme ıevkede- 7 ' 

ikuhn, bana kurduğunuz tuzağın cekti. nu tıklım tıklım dolu. Jüri heyet~ Kotan ve yerden kaldıran jan-
yaralan henüz bütün tazeliği ile Bunları düşünmediniz. Dü,ün- bugÜn casus kadın Julyet Kavar- d:ınnalann elleri arıuında cansızdı. 

raklarından süzülerek hafif ve tatlı 
bir ılıklıkla bahçeye yayılıyor. 

Küçük kraliçe ilkönce bu isim deği ş• 

otu- tirme teşebbüsüyle alay ebnişti . itte bu evde Lüıil ve Filip 
ruyorlar. 

duruyor. mediniz ki yaptığınız ife kurban den hakkındaki kararını bildire- Adliye doktoru muayene etti. 
Pariıli kadın, iıyan etmemek, gidecek olan Fransızların, Fran- cek. .. - ölmüf .. Dedi. 

bağırmamak ve söylememek iı;in sız ıt"enı;lerinin de birer anneleri Suçlu mevkiinde Pariıli kadın, Mahkeme reisi genç kadının ölü-
yumruğunu sıkmıt, ağzına daya- vardı. Siz, kadınlığın en büyük, si.kit ve hareketsiz bekliyordu. ıünün otopsisi yapılmak üzere mor· 
mıf, sapsarı kesilmit bir halde en yüksek fazilet ve hüviyeti olan Jüri od:ısına çekildi. ga naklini emretti. 
idi. analık hissinden de bu kadar Uzun müzakereden sonra tek- Vakit geçti. 

Sadece hıı;kırıkları ara sıra uza~ kaldınız. rar yer ine oturdu. F cthi mey tin ertesi günü yapıl-
göi{sünü sarsıyordu. Bınlerce ananın matemini ha- Mahkeme reisinin sesi yüksel- ması kararlll§tı. 

Müli.zim Filip Lamarf, ayni zırlayıcı harekete tevesaülünüzle di: Ertesi sabah saat dokuzda morga 
t iddet ve sertlikle devam etti: analıkla .. Kadınlıkla ali.kanız ol- - J üri heyeti ,bütün suallere gi&en adliye doktoru bir alqam ev-

- Binba§ı Şatreni siz öldür- madığını gösterdiniz. «Evet» cevabını vermiştir. 1 vel buraya naklec!ilmi§ olan ölünün 
dünüz. Beni, sözde yardım baha- Bu kadarı artık fazla idi.. Halk arasında mırıltı ba,Iadı. 1 Üzerine uzatıldığı muayı bot buldu. 
nesiyle evinizde b ir tuzağa düşür- Parisli kadının ağzından can- - Esbabı muhaffefe görülme- 1 Parisli kadının ölüsü kaybolmu§-
dünüz. Suç ortağınızla birlikte hıraf bir feryat çıktı. di. . . ı tu. 
beni öldürmek istediniz. Cebim- Ayağa kalktı. Bunu da reis söylemitti. İKiNCi KISMIN SONU 
den Fransız ordusu, Fransız Vl\· Camlatmıf gözlerini mülazime Su halde .. Netice idamdı .. ölüm ı 
tanı için çok kıymetli bir vesika- dikti.. cezası idi. OÇONCO KISIM 
yı ı;aldınız. Siz ki bir kadınsınız, Az kalam aklını oynatacaktı. Mahkeme reisi usulen ve kanu- LOStUN ENDtŞELERI 
bunları naııl yaptınız? Hareketi- Cıldıracaktı. · nen ıöylenmeıi li.:ı:ım ıon cümlevi Aradan bir ıene geçmitti. 

Düğünleri, binbll§ı Şartrenin, öl
mezden evvel kararlattırdığı tarihte 
yapılml§tı. 

Pariste, harbiye mektebindeki sta
jını bitiren mülazım yüzba§ı olmu§ 
ve Maraket garnizonuna tayin edil
mi§ti. 

-BiTMEDi -

Kimya harbı 
f elaketzedele1 i 
Stokholm, 26 (AA) - Stokholmde 

kimya harbı felaketzedeleri İçin bir milli 
iane hazırlıkları yapılmııtır. Bu ianenin 

1 mürettipleri meyanında meıhur ki.§if Se
ven Heden bulunmalı.tadır. 

Fakat kral Faruk bunun evlenmele
ri için bir şart olduğunu kat'i olarak 
beyan edince sevdiği adamın gönlünü 
hoş etmek için Safinaz ismini fedaya ve 
Feride olmağa razi olmuştur. Aşk neler 
yapmaz ki .. 

Eski talebemin kadınlık zevkleri çok 
moderndir. Onu en çok müteessir eden 
şey yalnız başına bir tayyare kullanmak 
imk5nını bulmamış olmasıdır. Bu ba
kımdan güzel tayyare kullanan yeğen
lerini kendine üstün saymaktadır. 

Tuvaletlerinde sadeliği sever. Bir res
mi kabul tuvaleti yapılırken bile terzi
sinde bir çeyrek saatten fazla kalma• 
ğa tahammül gös termemiştir. En çok 
sevdiği renk beyazdır. Sevdiği ta tlı mar
meladlı Porridgedir. 

Kraliçe Feride dünya kraliçeleri için· 
de en çok sevileni olacaktır. 
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tZMlR sıcıu TiCARET ME- düın. latelderin.in ne olduiunu IOI'- Radyo ruhsatı alma-
MURLUGUNDAN : dum. Benim ve §Abitlerin yanında 

H. Saadettin Dinmez Sanayi ve söz aldılar ve dediler ki: mış olan/ar 
ticaret §irketi Ticaret unvam ile iz- Şimdiye kadar her &U'""!tle tasar- 3222 al t-'-'- 'L- -"'-'-

cakt Ş h . l dd • ruf "kt' ·-· . b d numar ı cıınz &.anuau mu~ mirde Alsan a e ıt er ca eam- unu ı ısap ettıgunız ve un an d h" 
1 

. • - t 
9

'2
7 

t-_. 
d h ·· ı·· · 1. f l - ce ra yo sa ıp ennU\ agus 03 7 a.n-

de ı 07 numara a er tur u ın§Ut sonra ma ile ve mu tasam ı o acagı- h' d . 'b h' f d 
· · · ) hm il h · kul • m en ılı aren ır ay zar m a poeta. malzemeaını ımıı ve a , aahrn e mız er cms men ve gayrı men- . . .. 

ak .. t kkül ed · bu l '--J alla d'Jed•w• "b" 'd ye tdgrıı.f ve telefon ıdıı.relerme muracaatle uğraşın uzere C§e en ıı Ku m nmızı ı ıgı gı ı ı are A 

irketin Ticaret unvanı ve §irket mu- münasip göreceği fart '\e esaslar da- ruhsat almalan lnzımdır. Almıyanlar 
tavelenamesi ile Saadettin Dinmeze ireainde istediğine kirıılamağa, kira hakkındS\ mezkur kanunun (A) fıkra. 

Hububat üze 
mel eler 

kuvvetli 
olmamıştır. Bu ha 

• n e a• verilen vekaletname ticaret kanunu mukavelelerini akd ve imzaya, tec- na göre zabıt varakıı.sı tutularak takibat 
hükümlerine göre sicilin 2170 nu- dit, tadil ve feıhü ihaleye, aatmağa yıı.pılmıı.ktadır. Dün ikinci sulh cezada bu 
maruma kayt ve teacil edildiği ilin ve almağa, bedellerini tediye ve ah- kanuna ıı.ylmı hıı.reketinden dolayı bayan 
olunur. zu kabza, gayri menkulatm ferağ Zeynep Kaleci ile kahveci Mehmet oğlu 

1 _ MUKAVELE ve intikaline mütevekkif resmi tak- Alinin duru§Jllru:ı yapılmıştır. 
2 - ~!<:AJ.:ETNAME _ rirle~ ita. ve teferru~ • için verilecek Her ıki auçlu muayyen harcı vererek 
ızmir Sıcılı Tıcaret memurlugu takrirlerı kabul ve ıstımaa, menkul __ L __ ld-'-' . b 'ki . d b şimdilik • atfedilmektedir mevsıme ·· F T ik • • kul llanm hülmıa .ouru;at a u..ıarını ıı at ettı enn en o-
reami mühüru ve N. AMEen Ull%Uı ve gha~-~menh ma .. ızı ta dil ı rıı.et etmişlerdir. 

MUKAVELE ve aKUU q u ve muessesa e- --------------.....; 
Şc}ır;- . • Bugün bin dokuz yüz otuz sekiz diği derece ve sıralar üzerinden te- t 

taftndan e ve zwure orsa.sı ta- o ut ıat erın e tuıu 1 ~ .... ız tica.r t -L· b N h r· ı · d kuvvetli bir istikrar lerde gev§eklik vnrdır. Mıı.ıı.mafih son yılı •~-unusan'ı ayının on yedinci! hin ve ipotek ahkamı dairesinde tak- I • B o R s A.°f] 
... da aon ekonomi hnftası içinde bor- vardır. hafta fiatleri iki hıı.ftn evvelki fintlf'-den ... artesi günüdür. 1 yit etmek suretiyle dilediği mikdar- , ..._ • ™ __ 

~ret ınuarnc!e gönnü~ olan bilumum ti- SUSAM: do.ha .~üsait ve İ§ler d~ aynı §e~ildc. ha- ~ürkiye Cumhurluğu ~asal~a ! lar üzerinde? ~11tikraz akd~~' nam~ ..-------ü-Z_ü_M __________ • 
~nıtc~ıın~n nevi itibariyle asgari ve '. :nretlıdır. Geçen senenın bu tnrıhlerı~de dayanan ve örneği taadikü qagı~ l ~~~ıza ıstikraz edecegı m~~-ı 328 inhisar idaresi 6. 14.12 
edil . . tlen ıtşağıdnki şekilde icmal Son zamanlarda. Susam fintlerınd_e ıse borsada 4,5-t 2 kuru~ ~ra~ında fıat- ı ki ınühür ve imzasını kullan~n iz-, gı tahsil ve ~~ZU kabza, mukab~- 354 Alyoti biraderler 13.25 16. 75 

ll'l!ftır kuvvetli bir terakki husule gelmi§ ve pı- ferle 1664 çuvıı.I muhtelıf ıncır muame- mir ikinci Noteri Mehmet Emın Ere- de senet ve luzumlu evrakı tanzmı 
176 

Esnaf bankası ll. 
12

.
75 t, cinaJ Haftalık fiat yasa bu meylini henüz muhafaza etmek- lesi 11ereyan eylemişti. ner, Bahçeliler hamndaki dairemd6

1 
Te irozaya, lcııı.nuni ikametgahlar ta-

105 
M. j. Tnranto l3. 

16
.
75 t.fuh heri Milttar Kabı Asgari Azami te bulunmuştur. Piyasada alıcı mevcut ÇEKIDEKSIZ OZOM: ve İ§İmin baJında iken saat on bqte ym VA iraesinc ve hİr üçüm; ~- 37 M. Beşikçi l4. l4.
7
5 

!ley~ uğday 2950 Çu. 5 6.25 olup mcvrudata hemen hemen tam~1mile B . . .. yanıma gelen, adı ve sanı Izm
1 

irde s?'ci
0
a _teşkil ed

5 
ilmi~ o anT~H. t~ k ~ 82 Y. ı. Talat 13. 13.75 

~ arpa 1000 > 4 4 müşteri bulunmaktadır. Piyasa sag am· or~~ yev~'. neş."y~~ına. gore son Kemer caddesinde 108 nınn~ ı eT- t~ ınmez anayı.ve. ıcare flr e- l8 ş. Remzi 
13

.
25 

l4. ç.,.; 262 > 4_50 4. 75 dır. hafta ıçınde. gund.elı~ ~~ıbarıyle boraa~a de oturan Zekeriya oğlu Zeki Bek- f!) unvan}~ ko~~ktıf §tr~et mu.a;:1e: 12 n. Palambo lS.3
1 15.

31 8'tr~ 500 > 4.875 4.875 BULGUR : v •• ynpı~an çekı:deksiz .. uzu~ sutışla.rı tarıh ta§ ve lzmirde Karantina Selçuk ao- \atı uınumıyes1?ı tedv_ır ve şır etı 4 Vitel 13.62 13.63 
le 83 > 3.75 3.75 Piyasada mevcı.:t mal olmadıgı gıbı sırasıyle ıı.şagıda gosterılmektedır: ka~ da 37 numaralı evde oturan her yerde sureti uınumıyede her s~- 1116 Yck\ln 
r..,:~darı 4 > 5.50 5.50 mevrudat ta azdır. iç ihtiyaçlar için mü- . . :iat • H5::yin oğlu Mehmet Ali :ıldınm: fatla t~ıile, !irke~ mevzu\1~~ dahil 214697 
~ 46 > 5.25 5.50 bayaat yapı)mıı.ktadır. Fiıı.tler malın te- Satı~ tarıhı Çuval Asgarı Azamı adlı ~itlerle belli olan lzmırde .A..I-

1 
emvalı aatm~a, şırk~ namt• he~- 215813 

Buı 194 > 16 16.50 mizliğine ve kalitesine göre tayin e,_di~- 19/ 1/936 6311 18 16 sancak Şehitler caddesindt: _J07 nu-,bm~ a~hn alınacak e~v~I ve l~vazı- :iNCiR 
~r ı O > ı O t o mektc oldui:rundıı.n mii~teri ve esaslı hır 20 > > 1768 9 1 7 1ı evde oturan Gener&J Abclul- mı ıştıra ve bedellerını tedıyeye, 259 ş. Remzi 
P. · ~lltn~k '336 > 29 42 piyasa yoktur. 21 > > l 2 IS 1 O 17.125 'ı ~~zı ve Saadettin Dinmez qi Ha-j matliıbatın! tah_sile, i~bı ~~le göre 24 Esnaf banbsı 
t.f~degi 23000ki. 2.45 2.')7 PAMUK : 22 > > 50 7 lO.SO H.25 •diye Dinmez ve ayni evde oturanldüyunah tırketm tec.ıllennı !alep 283 YekOn 
'1ıa1ı .P&~aınut 2196 ke.235 505 .. 24 » » 5 4~ 1 l 18 l Saadettin Dinmez kızı Ne~het Di~- ve tirket matl~batını lln!1ale, şırket 126678 

7.62 
6.50 

~ ~.. 669 Çu. 10 10 Son haftaya ait boraa neşriy~tına gor~ 2S .> > 403 6.50 17.50 mez ve ayni evde otu~an Saadettml muhaberatını ıdare ve ,ırket ~amı- 126961 
k-ı., ~rn S > 1 O 1 O hafta satışı olarak yukarıy~ ı.~ar.etledı: Yekun . 6321 . . . Dinmez kızı Mualla Dınm~.z bqtan 1 na he~ su~le ~elec~k .havalelen,_~: Çekirdeksiz. üzüm !ialleri : 

Ç. 'iZÜnı 6321 > 1 6 .5 0 16 ğimiz 1336 balya bervcçhı zır ı~retlı ı Bundan evvelkı hafta ~ç.ınde ıse borsa- aşağı tarafımdan yazılmak uzere an- ketlen, kolılen. ve adı v~ taahhutlu No. 
7 ht.JOOAY: nevilerden satılmı§tır. Her birine ait haf- da 8018 ve geçen scnenın bu haftasında l klan gı'bi bir !irket mukavele-! müruelitı teslım almaga, makbuz No. 
8 --- . · d 5866 1 k" d le • ·• .. 1 1 ataca y 1 w • k • ·· "kl l 1-fa~ talık azami ve asgari fiat karşılanna ı§a· a çuva . çe ır e sız u~u~ satı - ai yapm:ı~lıf.'ımı istediler. asan~ 1 vemıege, fır etın ~;. er e "':e No. 9 

"a.I 8abf yekCinu olan 2950 Ç\1- retlenm~tir. dığı borsa neşrıyıı.tından an ıı.şı mıştır. aradığı g?.bi kendilerini ve 4ahitlen- diğer resmi ve hususı aıre ye mu- No. 10 
._ hl\ILtelif bujdayın nevi üzerinden Muamele Fiat Bu hesaba göre 19 33 mahsulünden işbu . r in ve olgun gör-lüır.. istekleri- easeselerle olan münueba~n:ıı Mlar~- No. 

11 ~ ~ •e haftalık asgari ve azami Nevi şekli Miktarı Asgari Azami neşriyat tarihine kadar borsada muamele n! e g olduğunu sordum. 1 ye, gümrük beyannamelerını, konıı- ZAHIRE 
Le...~ berveçhi zir surette olduğu Akala 1-inci Ha:ıır 360 35 42 gönniış çekirdeksiz üzüm miktarı2 t 4711 nı~~im ve şal-itlerin yanında aözl mentolan, manifestoları, ordinolan 

97 
çuval Bakla 

4
_
50 

·-..p edirniıJtir: Akala 2-inci Hazır 33 29 37 !çuval olarak hesaplanmakta ve bu mik- ı.ı l e dediler ki : tanzim ve imza ve istihsal ve devre, 
150 

uval çavdar 
4

.8
7

5 
O 9 6 h ı ·· d 1 b aır.ı ar v • • l · 1 · · de · k t ç 

8.50. 
9.50. 

12.50 
13.25 
13.75 

15. 
17.25 

4.50 
4.875 

42. N . Fiat Yerli 1-inci Hazır 204 31.SO 33.5 . tar, 1 3 ma su un en geçen Y• ın u 1 -Akitler ,.eraiti atiye daıresın-ı bankalarla o an 1§ enmız tır e 
557 

bal a pamUk 30. 
'f Cltı Çuval A•aari Azami yerli 1-inci Vadeli 660 3 1 3 3. 75 l tarihine kadar satılmı!I olan miktardan d ._ il ktif mahiyette bir şirket te- namü hesabına beyanı rey ve müta-

75 
K Ytal '-mut 2

7
5 

~~ '"° 1 k b. k "kl'k e ~o e l - en p:ıw • Se... 130 6.25 6.25 Yerli 2-nci Hazır 79 29 30 190000 çuva a Y
8 ın ır c sı 1 arzey- • ettiklerini müttefikan beyan eder-\ lia ve taleplerde bu unmaga sene- ................................................ u 

·• 1 k d' 
115 

"' • • • • ihd • • ~ UO " 6 6 Yekun 1336 . eme t~ ır. . .. .. .. . . ler. • datı atiy7 ve ~ıcanyeyı aa, ı~ 
~~ 2690 S S.815 Son hafta nihayetlerinde pa.muk ~ıya: ~ekırde.ksız uzumun son haftakı vazı- 2 _Şirket her türlü. levazımı ın- 1 ciro, tedıye,. ıskonl~ kabul, ~demı 

400. 

,,::::J, ad o · B 2950 suında meı,ıhut olıı.n terakkı meyıllerı yetıne gelıncc: . ve tezyiniye imalı ve alım sa- kabul ve tedıyeye, §ırket m.atlubab-
'atı] UrıcLu,. bir hafta evvel ise borsada hafta sonuna ~ad.a~. h~ şek:lde de~~m j 15- 1-936 tnr~i~de teessüs eder. fi~t-j ::~şleriyle İ§tigal eder. l ı:• devre ve temlik~ v_~ şir~et n_amı- ANKARA RADYOSU: 
ıold:;: ol~ buğday yekunu itibariyle etmiş ve fiatlerın önumuz~e~ı ~a~a.ıçı~·ıler 19-1 -938 t.~rıhınde.von numara mus·ı 3 _ Şi:' .:tin unvanı (H. Saad~t- 1 na yapılacak her t"!rlu devırler! ~a- öğle neşriyatı: 
llı gtL; liat noktasından da bu hafta de biraz daha ilerleyecegı umıdı şımdı- tesna olmıı.k uzere dı~er numarlllarda . 0: '""" Sanayi ve Ticaret şır-\ bule namlarımıza ızafetle yenı fır-tı fe\'1 

' f 2 ı:. ' 1 'k b' ff" •• . 1 tin Ur:l--.:. 1 • k \ • ~ ~uıdedir. lik kuvvçtli bulunmuştur. . ' ~ santım ı ır ~c.~e u gostermış ~c keti) dir. ketler tesisine, mevcut şır et ~nn Saat 12.30-12.50 de Muhtelif plak neş.. 
lcrine ~ll2lr Eiatlcr çlünya buğday fiat- PAMUK ÇE.KIRDECI: bu hal 24-1-93.8 ~arihın· knd~r bu şekıl-ı 4 _ Şirl<etin merkezi lzmir ve '•shü tasfiyesine, fesih ve tasfiye- riyatı, 12.Ş0-1~.15 te Plak: Türk musikisi 
Cdilrnck.nıahetle oldukça müsait telakki . • . d.e devam etmı~ _ıse. de ~ t'.lrıhte~ son~a merkezi muarr.elatı fzmirde Al11an-r den müt,evellit h\ıkuk ve .m.atlubatı- ve halk şarkılar.ı,, 13.15.13.30 da dahili ve 
tcralt\t te ,Ye ·~oklar azaldıkça /intlerin Piyasada pynnı knyt_ bır fe;~a.ll\delık 1 fiatler o .. ı 5 snn.tımlık pır tc:ne;t'lU .c u~- ı cak Sehitler cadde.sinde 107 numa- mızı aynen vera nakden atih~~e v-:- harici haberler, ı ı.3P-l.8.30 da InkılAp 
tcdir. c~c~ ihtimali varit g~hüimek- yoktur. Muam~at seyri ~nbıısın~e de- rıynrpk fıa.tJ.~r yıne hafta haşındalc, se·n-1 ~alı binadır. . . ahzu ~~za, tırket mall~'t lıu~ı dersleri: .Halk.c7o·inden naklen, 
lalığ, Suıun ıçin piyasamızda arzın faz- varn ve cereyan etmektcdır. yeye c~lm~ştır. . 5 _ Şirketin Sermaycsı ~er !e ~ı- 1 ve hakikı eıhas ve mues~esat ~e~ Akşam ncşı:'lyntu 
duk ltattıaında az miktarda. ıalep o~- PALAMUT: . Vn~·~~tın dnha ~Y.ı, ve kol.w. a~laşıl: kin nakden vazeylediği iki,er b!11 banl(a1ara rehnetme~ sur~ıyle ı .. 
bıclc ndaQ fiatlerde bir cansızlık görül- • maeı ıçın 18· 19 ve: 24 tnrıhlı fıatlerı 1 <c 200'l » liradan ccman altı bın 1 tikrazlarda bulunmaga, 'şırket na- Saat 18.30-18.35 tc plak neşriyatı, 18. 
bıa.k ledir. itler de yine bu suretle yapıl- Borsa bültenlerinin palamut muamı;~a-1 nynen nşr.ğıda gösteriyoruz. • 1 ({6000» Türk lirasından ibaretir. mına istikraz edeceği P8:alan alaj'!--

1
35-19.00 da Çocuklar için radyofonik 

haftata·~lduiundan fiatlerin önümüzdeki tın.a dıı.ir aksamı bez:vcçhi zir surette ıc-,Nu. 1 ~/ 11937 19 ~.1 1936 24<' 1938 ı 6-Şirketi taahhüt altına koya- ğa tirket borçların~ tedıyeye, ~er-ıtcmsil,1 (Şehir tiyatrosu artistleri tara~ 
"ttl' IÇinde alacağı oekiİ hakkında kuv- mal edilıni~tir: , , hat orta hat orta Fıat orta ı cak her türlü muamelat ve ukudat hunntı teslim almaga heaabı car! -v:e tiındnn), 19.00.19.30 da Türk musikisi 

~b'tr k~naat izhar edilememektedir. ·' Haftalık .fiat 7 1 Z.50 12·75 12•50 ~ı· v-e taahhüdat her 'üç şeTilrin mÜ§te-1 kredi suretiyle ~nkalardan ~a ve h~..ıt şark1ları.(Haluk• Recai ve arka-
l>A: Nevi Kentali Asgari Azami 8 13.25 _ 13.SO J 3.~; 1 rek imzasiyle yapılacaktı!'. . çekmeğe, akredetıflerde bul~a~a, J aaşları), 19.30-19.45 ic Türk musikisi 
~ Tırnak 5 8 7 360 5 05 9 ! 3. 75 . 1 4.00 1 3· j 7 - Şeriklerin !<ar ve zarardaki §irket namına kefalett.e bu~unm~~~' ve halk .şnrkıları (Bay Muza,ffer ve ar-

~te>' rı 'ha~ içinde bonıAJa arpn üzeri~e Kaba 547, 270 380 IO 15·25 15·25 15 ·~0 !hisseleri müsavidir. aval vcrmeğe, bu cıhetlerle d.ıg~r kadaşları). 20l5-20.30 dn Meteoroloji 
~ tl-.ı .etnıif olan muamele yukanda Kaha engin 81 290 Z90 I I I 7·25 ı 7.5o .17·.- 5 

.1 8 - Şirketin müddeti bu muka- hususlardan dolayı leh ve aleylrlmı- mevzuwıdl? konuşma: Tcv,fik Göymen, 
IOQ~ edifirniz gibi kilosu 4 kunt§tan Refüz 973 260 i 90 12 .. . Ma·I' yok Mal yok Mııl yo'k: J vele tarihinden itibaren on :aenedir. ze açılını§ ve açıla~ v~ tarafımı~-! !0.30-21.00 de PIAkla dans ~usikisi, 2L 
~ ~ala nıürdıaınt kalırut ve bundan Refüz engin 1 O Z 35 2 3 5 dzum ışlcrı hafta ortalarına kadar ha- Ah;tlerm arzuları b•ı:-ıdan ibaret ·dan b'.a!kalan aleyhıne tkame edıl-ı 00-21.15 tc ajans haberleri, 21.15-21.55 
~-" tnUaıncle olmamııbr. Geçen ~e yeldin 2 198 ~.r~~le -~e~ariı etmi, ve fiatlerde ;stikrnr olduğunu beyan ve ilau eh~eleri ! mi§ ve edil~cek .. bütü~ da.valardan 1 Stüdyo salon orkestrası. 
de töe':"'cllti haftalar içinde arpa iflerin- 'RAZAKI OZOM: gorulmuş ıse de hafta ortasından sonra .üzerine isbu ,irket mukavelesı re- dolayı Türkiye cumhur_ıyetı .~ahke- ISTANBUL RADYOSU: 
liulr\e ~hlÜf olan hararet bu hafta gö- . i~ler gevşemi.~ ve '._11uamelat azalınış ve aen tanzlın. olunarak huır olanlar melet'inin, Meclis V~ daırelerın~ her 1 Öğle neşriyatı: 
~et~ Ye az miktarda iı olmalla' be- Haft~ satışı~ın heyeti mecmuası kıl osu fıatle~ ele .~erıle~eg~ _haı,ılamıştır. .. - yanında açıkça okundu. Meal ve bir kısım ve der~esı?de ka.nunı bak 
~ı· .~tlflide biraz tenezzül meyilleri 10 .kuruştan beş çuvaldan ibaret bulun- Tenezz~I meylı hala mevc~t olup ~ue münderecabnın arzulanna tamamen! ve ııfatlann kiffesıyle !fl~eme Saat 12.30 da plakla Türk musikisi.. 
~r. duğu borsa neşriyatından anlaşılmıştır. bayaat mıktan fazlQla:ımadıgı t~kdıra uygun olduğunu kıo.bul ve ikrar et- ve muhuamaya, davalann ıcap et- 12 50 d havadi.s 13.05 te plakla Türk 

~l,~cı. kuvvetli partiler mevcut Piyasa hakkındaw Y~~tığı~ı~ tahkikat i~- mezkur meylin inkişaf edeceği anlaşıl- tikten sonra altını hepimiz imza et- tirdiği muamelat ·~e meraaim~kanu- m~kis~, 13.30 aa muhtelü plak neşri· 
ij~li ., ltla ~raher aranılan fiatlerle va- racat yapılmadıgı ı~ın .!~atın maI_ın ka~ı- maktadır. meyyal tile ve mühürledik. niyeyi ifaya, prot.esto çekmege,. ce- yatı. 

eya h · d ld 1' u dedır Bu gün piyasada durgunluğa G 8 - hl vukuf hibre usuai pıtlı mühayaata da teıine göre tayın e 1 ıııı mer e n · enel sayı : 131 vap verme. ge, e • ı • ve Akşam neşriyatı: 
Jc' llınıttır. Bu haJ arpa ihracat ev- tNCJR: bir sükunet vardır. Özel aayı : 1/138 ve muhasıp ve Smdık ve hakem ve 
dılt}"' Yerıi itler için mn.ait fiatlcr al- Borsa neşriyatının ic~alinden anlaşıl- UMUMi VAZtYET: ltbu tirket mukavelesi ıuretinin mümeyyiz tayin ve azlme, keJ~a- Saat 18.30 da Çocuk tiyatrosu: (Tiltil 
bl ... ltla •tfedilınelde beraber t.calim za- dığına göre son hafta İçinde borsada dairede saklı 17 /1 /938 tarihli ve me -e zabıtnameleri imzalamaga, ve Mitil istikbal diyarında), 19.00 da Ha--~ tel 4 25 12 k Piyasamızda son hafta içinde durgun· .. ah ak 
--...... • tnİt "Ye yakJ ......... arpa alivre 1669 çuval muhtelif incir • • uruş 1318 umumi numaralı aslına uygun a··-ti mutlakada ahzu k z ve .- dile ve arkadac:ları tarafından Türk mu· • ~ ..,, • ...., V luk hisscdilmi~tir. Zahire ve hububatın "'"" d akd ~ el'l~ llle\"Qıt olmadıiı fikrin.i tevlit ara91nda fiatlerle satılmıştır. e mev- muhtelif cins ve nevileri üzerinde kuv· olduğu tasdik kıhndı. Bin dokuz di sulh ve ibraya, konkor ato ı- sikisi ve halk ş:ırkıları, 19.30da Spor mü .. 
t. ~dir. sün bllftnclan 25-1-936 akp.mına . k~d~r vetli muameleler olmamı.ştır. Bu hal ~ın- yüz otuz sekiz yılı kanunusani ayı- ne, iflas taleb~ hü~ ve ~- sahabeleri, E,....ref Şefik, 19.55 te borsa 
~ "-rt . f.ilı •rpa vaziyetinin önümüzde.- da b'orııada 126681 çuval muht~lıf ıncır nm on yedinci pazartesi günü. lann kraamı ıstemege, muameıab haberleri, 20.00 de Cemal Kamil ve al'oı it a 1 d l d dilik mevsime atfedilmekte ve arızi ol· fh d k ah "~·tJ· ~n c tevanuh edcce,;o kanaati aatılmııtır. 1936 mah~u ün en geçen se- d 17 kanunusani 1938 icraiyenin her sa aam a gere f - ka.:ın .. ları tarniından Türk musikisi ve " id ... b d duğu kanaati İ7har edilmekte ir. ~ 

8A,Jc ır. nenin hu tarihine kadar ise orsa wa ABDt SOKULLU lzmir ikinci Noteri resmi mühürü ıen ve gerekse tirketimiz nam~& halk şarkıları, 20.30 da hava rapçru, 20.. 
Arpll 1:A:. 177503 çuval incir muamelesi yapıldıgı - ve E. Erener imzası.. takibat ve muunelatta bulun~ag~, 33 te Ömer Riz.a Warafmdan arap,ça söy-

'Ieıtti ıtlcrınde olduğu cibi bakla mua- o zamana ait neşriyattan anlaıılmıştır. T •• k • h VEKALETNAME ihtiyati ve icrai tedbir ve hacızlenn lev, 20.45 t.e fasıl saz heyeti: Okuyanlar:. 
~~.e<l~e d~ ~u hafta .hararet müşa.- Borsa ne.'ri~~bn~ göre i~cir ~uam~le- Ur geOCJ mU a• Bugün bin dokuz yüz otuz·~~ ittihazını iatemeğe, ~ahcuzu? r:a- Ibrahim Ali, kUçUk Safiye, Kanun Mu-
~otla" h. e~lftir. Şu kadar var ki balda leri gündeJık ıtıbarıyle apıııdakı ıekılde • yılı kanunusani ayının on yedmcı tılmumı talep ve. muza~edesıne lf- ammer, klarnet Hnmdi, Tanbur Salılhit,.. 
t:rı~n en~~: bayiiye azalmıı oldu- cereyan etmiıtı-. Fiat sıp ara Dl yor p~eai günüdür. tirak etmeielet~I. ~;:e ~e ta- tin, Ut Cevdet Kozan. Keman Cevdet 

~l>'it Eiatl 1 talepler bile daima mü- A A Lisanı atina uaulü Ticariyeye va- Türkiye Cünlhurluğu yualanna sarruf senet rmı ıat h u ıa:: (saat ayarı)' 21.15 te Orkestra refakatilo 
<;AVDA~~ c Itarıılaımalttadır. Sat.ıt tarihi Çuval Asgari zamı kıl tecrübeli bir muhasip aranmak- dayanan ve örneği tasdikli afaiıda- kilet~ede yazılan ~u Ulk:..n t Bedriye Tüz.iln Şan, 21.45 te ORKEST .. 

~ 19/1/938 272 8 10.25 tadır. Almanca ve lngilizce bilenleri ki mühür ve imzasını kullanan 1~- bİ:" loamı v_eya t~amıyle = .. li RA, 22.15 te ~ans haberleri, 22.30 da 
-~ içind 

20 
> > tercih edilir t mir ikinci noteri Mehmet Emin nı da tevkile, tq e ve • e. ızın. la ~~. F"~t 111~ t~. bir .nıuamele olma-' 21 > > 1 S2 '4.2S 9.SO ADRES ·: ikinci Kordon Şapha- • Erener, Bahçeliler hanındaki dai- olmal[ m.· ~ zevç ve pedenmız ... bı- pJ§kla sololar opera ve operet parça n. 

~ ~ olın d Usaıttir. Muhtelif kuvvetli 22 > > 27 S.SO 6 sokak No 20 1 remde ve itimin batında ilcen saat on zimle bırlikte oturan A~ .oelu 22.50 de Son haberler ve ertesi giinü.ı:ı 
o~tı.ı.r. • ığı gı'bi Perakende iıler de 24 > > 133 5.75 1~.25 n; 7 ı'- 6 (155) bette yanıma gelen, adı ve aanı iz- Saadettin Dinmezi um~ı vekil~~- programı. 
lhlJ~<;AI(. 25 > > 65 5 .. nı:v wwwo •w:w • mirde Kemer caddesinde 108 nu· yin ve bu iktidarı. kendıame t~. ır uuv~--07. .... ""0"''ltZLOı:_,,....,...,.t>:""''f..,.™,,..._'?°'_ZZJ7'7"I! 

ih . ta~t ~-- 1 Yekun 
669 

BERGAMA ASUYE HUKUK maralı evde oturan Zekeriya oilu rizamızla bahıettik. !_>emeleri uze- Ta lehe vehlernıe 
--~~açlara :~~nrnakta ve iılcr dahili Haftalı incir sat11larınm nevi itibari- MAHKEMES! REtSUC.tNDEN : Zeki Beytaı ve lzmirde Karantina- rine ifbu umumi vekaletnaml el resen Den yılı içinde ilk ve orta okul 
"il\d"-rı 63 ÇUvll) aıır kalmaktadır. Son le miktar ve fiatleri borsa neşriyatından Esas 39/95 da 37 numaralı evde oturan Hüae- tanzim olunarak hazır o an ar !.a- öğrenicile.inin eski özel bir öğret-
ltı.ii.ıt:~ olduğu b ınalın k~ra burçak ne- heneçhi zir tekilde tesbit edilm~:t: Bergamanuı Kurtulut mahalletin- yin oğlu Mehmet Ali Yıldırım adlı ntnda açıkça okundu. Meal ve mun- men elinde olgunlqbrmalarını isti-

'f(~r. orsa neırıyatında görül- Asgari Azami de oturan Kozaklı Ahmet kızı Emi- ıahitlerle belli olan lzmirde Alauı- derecahn~n arzulala t~ı:,me:t~~~ yen velileri:..ı tunir Brlıçeciler Han 
~ARI: Nevi Miktara 8.50 12 ne ile ayni mahaDeden Dramah cak Şehitler caddesinde 107 numa- gun olclugunu kabu. v~ ı. ar ettik 4 nınnarada M. z. müracaatlcri. 
t\.IJ.raı..:ı______ Süzme 

268 
5.50 9 .50 Mustafa oğlu Halil aralarmda müte- ralı evde otw-an general Abdullah ten sonra al~ını hepımız ımza 1 _ 6 ( 4) 

2'iahetle darı PiYaıaıınd.a Elleme 2 5 4 5 5. 7 5 haddia llofanma hakkındaki dava. kızi ve Saadettin Dinmez eti Ha~-! ve mühürledik. lllXZ27.2!7Z)7;Q 
)(""\'e .hl:ılrnaia de.. g~çen haftaya Paçıı.I 136 üzerine müddeialeyh Halil!n gay- ye Dinmez ve kızlan Nezahet Din- Genel sayı : 1319 -

No tJ, rrı"-ıne.lc] ger bırtey yoktu.-. Hurda 11 4.25 4.25 bubetine binaen ve mahkemenin 7 mez ve Mualli Dinmez battan aıa- özel sayı : 1 /139 • ni ayının on yedinci pazartesi g\i.. 
lhr litrr: er yolr.tur. Yekün 669 . . ubat 938 tarihine talikine mahke- iı tarafımdan yazılmak üzere ani• lıbu umumi vekaletname •~ti: nü. 
~ ~t e\') • • Geçen ve son hafta fmtlerı etrafında f •--- .-!'--" '-- kla be u- a.-~u _ _: ....:L· b' ekiletname yap- nin dairede aakb 17/1/938 tarih\ı arı . CJ'Utın rn··b . . . d · · mece .......... Vanaulf ouaı__ rm ~ 5ıul il' v A h h 
"ıı• &~~y._da kuVv ~-·~~atta bulun- ynpılıı.n bır mulcayescftaneticCSl~bentl ın~~ cihi karar teblii mekamma kairıı ol- makhimn istediler. ve 1319 umumı numara aa na uy-
'-r• -~ olın11 e • •ıtıer yapılma- piyaauında ııeçen ha ya ru. e e ır mak .. ~ •ta.. olunm Ya-.ıin andığı gmi kendilerini ıun olduğu tudik kıhndı. Bin do-

llt1ırıha11r '~~:bılar dahili ihtiyaç- değif.iJdik olmadıiı anlatl!mıftu. • . ~ ~ cısa) ft tehitleriai erain ve ole- car- kuz yüz otuz sekiz ::rıh kinunusa-
:lcta bulunmuotur. Mevainı eonu olm&k ıuGnuebetiTle ""~ 

17 kinunuıani 1938 
lzmir ikinci Noteri resmi mühüril 
ve E. Erener imzuı .. 

288 (156) 



, , ,_..,_ #. 

Türk parası kıymetin· koriıina · 
Kararname./Vu: 8030 Neşri tarihi: 19/1/1938 
23/11/1937 tarih ve 2/7695 sayılı kararnameye ektir: 
Altın fiatlerinde bir istikrar temini ve altın ticaretinin nizam 

altına alınmasını temin maksadiylc hazırlanarak Maliye Vekilli
ğinin 14/1 /1938 tarihli tezkeresiyle tevdi olunan ili,ik Türk pa
rası kıymetini koruma hakkındaki 12 numaralı kararnameye ek 
kararnamenin mer'iyete konulması; lcra Vekilleri Heyetinin 
14/1/1938 tarihli toplantısında onanmıftır. 14/1/1938 

REISICOMHUR 
K.ATATORK 

BatvekU Adliye Vekili Milli Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 
C.BAYAR Ş.SARAÇOCLU K.ôZALP Ş.KAYA 

Hariciye Vekili Maliye Vekili Maarif. Vekili Nafıa Vekili 
Dr. T. R. ARAS F. ACRALI S. AR/KAN A. ÇETiN KAYA 

lktısat Vekili Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili 
Ş. KESEBIR Dr. H. ALATAŞ 

Gümrük ve inhisarlar Vekili Ziraat Vekaleti V. 
R. TARH AN $. KESEBIR 

Türk pCITası kıymetini koruma hakkındaki (12) numaralı 
kararnameye ek kararname 

Madde 1 - Memleket dahilinde altın ticareti yalnız Maliye 
Vekaletince mezun kılınacak bankalar tarafından yapılır. 

Madde 2 - Kuyumcular, antikacılar gibi sanat ve ticaret er
babı ile, di~çiler, meslek ve sanatları icabı olarak, işlenecek, İş· 
lenmit veya masnu altın alım ve satımını yapai?ilirler. 

Madde 3 - Hurda halinde veya masnu olan altının alım ve sa
tımı ıerhesttir. 

Madde 4 - Birinci ve ikinci madde hükümlerine .göre altın 
ticareti veya altından mamul eşya alıt veri~i yapan ve üçüncü 
maddede yazılı muameleleri sanatı mutade halinde icra eden ha
kiki veya hükmi şahıslar aldıkları veya sattıkları altınların nevi 
"Ve miktariyle alıt ve satı' tarihlerini ve fiatlerini ve mü~terile
rin isim ve hüviyetlerini mahallin kombiyo· murakabe merciince 
muıaddak bir deftere kaydetmeğe mecburdurlar. Bunlar bu ka
rarnamenin netri tarihindeki mevcutlarını da bu def tere geçirir
ler. 

Kambiyo murakabe mercileri altın ticaretine ve altın alım ve 
aatımma ait muamelata müteallik hususatm tetkiki için banka-
ların ve alelumum eşhas ve müessesatın evrak ve defterlerini tet
kike salihiyettardırlar. · 

Bankalar, tahıs ve mü~sseseler kambiyo mura'Kabe mercilerin
ce istenilen yalnız altına müteallil: her ti.irlÜ malumatı bunl2.rca 
tayin edilen müddet içinde it~ya evral< ve vesailri teslime mec
burdurlar. 

Madde 5 - işbu karerneme neşri te.rih inden muteberdir. 
Madde 6 - işbu kararnamenin icrasına Maliye Vekili memur

dur. 
Aslına uygundur. 

T.C .. BAŞVEKA.LET NEŞRIYA T VE 
MODEVVENAT DAiRESi MODORLOCO 

(161) 

... - 4asseaeww1+Nllrr i iR*ll*zeM ,7 

1 LAN 
lzmir il Daimi encümeninden: 
Ağamemnun ılıcalarmdn yapılacak modern tesisat -..·e binalar 

projesi için açılan müsabakaya iştirak eden 9 proje üz.er:nde ge
rekli tetkikat yaptırılarak neticede 1881 rumuzlu proje sahibi 
mimar Celal ve Reşat Sanın birinci derecede, Aı· 792\i numaralı 
proje sahihi mimar Asım Kömürcüoğlunun ik:nci derecede ve 
13333 rumuzlu proje sahibi mimar Bekir Ihsan ve Muhiddin Gü
relinin de üçüncü derecede muvaffak oldukları l'n'a~ı lmakla key
fiyet ilan olunur. 27 30 2S7 (154) 

............................... ı ........ ~~ . 

Devlet demiryolları Un1um 
dürlüğünden 

•• mu-

idaremiz muhtelif ifletmelerinde istihdam edilmek üze 177 
lira ücretle beş tabip alınacaktır. ihtisa:;ı olanlar tercih edilecek
tir. Sinleri 45 ten fazla olmamak şartiyle taliplerin ufak bir ter
cümeihal ve bir fotografla zat itleri müdürlüğüne müracaatleri. 

27-30~2 283 (157) 

-ız°MiR__.B~E~LE_D_l~YES~IN~D~E~N-----.~~:::-:;==:-=:;m::;:;:~~ 
Beş yüz yirmi üç lira bedeli keşif- Dr. Behcet Uz 

li, Eşrefpaşa sarımsak mezarlığının , 
daha bir kısmının bahçeye kalbi için 
etrafına yaptınlacak muhafaza du
varı 15/2/938 salı günü saat on al-
tıda açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Ke§İf ve şartnameleri bedeli mu
kabilinde baş mühendislikten teda
rik edilir. İ§tirak için otuz dokuz li
ra elli kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat mek-

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Bast larını her gün saat 11.30 
dan 1 c kad_r Be~ ler sokağında , 
A henk matbaası yanındaki hususi 
muayenehanesinde kabul eder. 

Muayenehane Telefon No. 3990 
E V Telefon No. 2261 

tubu ile söylenen gün ve saatte en- "-------------;;ıwsl 
cümene gelinir. .•wrlllilll-m'.:BIZ'"l!""rallmE'!i!:r. 

27- 1- 5-8- 287 (160) ,- w,&Pif:a: SESW ' 

1 - Bin dört yüz yirmi lira be- 3 
d 1 SIEMENS 
e i kCJifli bayındırlık sahasında Dr. ELE K-rRl. K. 

Mustafa Enver bey caddesinin iki 
yan sokağında 200 metre boyda M ÜT Ü R LE R 1 
yaphnlacak lağım 18/2/938 cuma 
günü saat on altıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Keşif ve şartname
leri 2490 sayılı kanun mucibince 
bedeli mukabilinde baş mühendislik
ten tedarik edilir. 

İştirak için yüz altı lira elli ku
ruşluk muvakkat teminat mal.buzu 
veya banka teminat mektubu ile 
sövlenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

2 - Senelik kirası 60 lira bedeli 
muhammenli üçüncü Kahramanlar 
gokağında 28 sayılı bahçe ve kule
nin bir senelik kirası başkatiplikteki 
§arlnamesi veçhile 18/2/938 cuma 
günü saat on altıda acık arttırma ile 
ihale edilecektir. iştira!: için dört li
ra elli kuru§luk muvakkat teminat 
makbuzu ile wylenen gün ve gaatte 
encümene gelinir. 

Sanayide S iemens M o tö r ve 
malzemesini kullanan rnha t eder 

. 
M. TEVFiK 
BAYKENT 

METALLUM 
lambaları d<:posu 
Peıtemalcılar 77 /79 

Telefon : 3332 

27- 2- 9- 15 273 (159) '--------~~ 

YENIASIR 

Kurumu 

na, 

No. 2213 No. 2&.i 3.ı-\"v' 
DAIMON markeh bu fenerler i!ç. renklidir. lsi'!nildiği za

man beyaz, ye~il ve kırmızı yanar, kapaklı, kapaksız, ayarlı, 
ayarsız olmak üzere dört nevi vardır. Arkaları~da kayış ~e ask~
ları ve muhabere icin alfabeleri ve düğmelerı vardır. Şımcndı
fcrc.ilere ve askeri ~uhaberede kullanılır. 

Zabitan ve herkes iç.in kullanılmağa elveri,lidir. 
• E!JfM~~ı =t?S&satWiSMX* 

İzmir Ziraat mektebi müdürlüğün
den: 

Cinsi 

Kaysı 
Şeftali 
Erik 
Hintelmc:.sı 
Elma 

Yıl 
1 

Kuruş 
15 
15 
15 

Yıl 
2 

Kuruş 
2() 
20 
20 

Yıl 

3 
Kuru, 
25 
25 

50 
30 

Yıl 
4 

Kuruş 

Yıl 
5 

Kuruş 

75 

Ceviz 20 25 
incir 5 
Trabzon hurması 25 
Limon 80 
Portakal 80 
Badem 10 
Mektebimizde satıhğa çıkarılan mcyvalı fidanların cins, ya~ ve 

fiatleri yukarıda gösterilmiştir. 
Alıcıların tatil günlerinden gayri zamanlarda mektebe müracaat 

etmeleri. 13-20-27 111 (75) 

lznıir defterdarlığından: 
Satı, Nu. 

1186 3 üncü Karataş Hilal sokak 646 ada 10 parsel sa-
yılı 22 M.M. arsa 

1190 1 inci Süleymaniy: Aras S. 35 taj Nu. lı ev 
1199 Karfıyaka Alay 8. Mahitap 13 taj Nu. h ev 
1200 2 nci Kare.taş 9 Eylul S. 101 taj Nu. lı dükkan 
1204 Güzelyalı Metres tepe S. 8/10 taj Nu. lı 163,75 

M.M. arsa 
1214 Şehitler 2 nci Altın S. 17 Nu. lı evvelce kiliıe 

müştemilatından odalar iken şimdi ev olarak 
kullanılan mahal 

Lira K. 

8 80 
200 ()() 
130 00 

40 00 

45 50 

425 00 

53 90 
1215 Seydiköy Atıf Bey M. 28 Nu. lı S. 215,60 M.M. 

5 taj Nu. lı arsa 
1219 Hasan Hoca M. Osmaniye C. Kara Osman oğlu • 

Hanı dahilindt> 26/G kapı Nu. 1ı mağaza 350 00 
1221 Seydiköy Ye~il M. Dülger S. 13 taj Nu. 1ı 784 

M.M. arsa 196 00 
1222 Seydiköy Çay M. 40 Nu. lı S. 776,12 M.M. arsa 194 03 
1223 Seydiköy Atıf bey M. 28 Nu. lı S. 3 taj Nu. lı 

349, 12 M.M. arsa 
1224 Seydiköy Ye~il M. 6 taj Nu. lı 467 M.M. arsa 
1233 Hasan Hoca M. Kara 05man Oğlu Hanında 

26/8 Nu. lı mağaza 
1235 Ahmet ağa M. Gözlemeciler çarfı5ında 6 Nu. lı 

82 M.M. arsanın 13 sehimde 12 sehimi 
1236 2 nci Karataş Dokuz Eylul S. 87 taj Nu. 1ı 77 

87 28 
140 10 

300 00 

200 ()() 

M.M. arsa 30 80 
1238 3 üncü Karatas Aras S. 30 taj Nu. lı 339 M.M. arsa 84 75 
1239 3 üncü Karata' Asansör S. 22 taj Nu. lı ev 120 00 
1240 Salhane Enveriye S. 129 taj Nu. lı 255.75 M.M. arsa 63 94 
1232 Karantina Cerrah Mehmet S. 17 taj Nu. lı ev 200 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 15 gün müddetle açık art

tırmaya konulmu,tur. thalesi 31/1/938 tarihinde pazartesi gü
nü saat 15 tedir. =f aliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müraca-
atleri. 191 (107) 

YILDIZ 
KADIN DiKiŞLERİ ve 
ŞAPKALARI atelyesi 

Bayanlar! 
Sizlerin yükıek gıyım zevkinizin 

inceliklerini tatmin edecek dikiş, atel· 
yesi açıldı .. 

Bayram için sipari,lerinizi acele edinİt• 

P ARtS, LONDRA, ViYANA MODAI>· 
RININ YOKSEK MODELLERi TAKIP 

VE TA TBtK EDJLIR. 

M. ETİMAN 
ve SAiME ÖZGÔ.REN 
PARIS DiKiŞ AKADEMiSiNDEN 

DiPLOMALI 

Lütfen adreıe dikkat ediniz: 
Hükümet cadJe•i Şamlı •okak Nıı. 28 

TL. 2535 IZMIR 

• 
Gazi bulvarında Sağlık e\11 

HUSUSi HASTANE 
Operatör Mitat Ba

ran tarafından yeni· 
den İJ1f& ve tesis edi
len bu hastane t:ımir 
ve civarının büyük 
bir ihtiyacını karııla

mqtır. En modern 
konforu haiz ve en 
mükemmel fenni teç
hizatı haizdir. Haıta
lann temizli!::, istira
hat ve ihtimam1anna 
son derece dikkat ve 
itina edilmektedir. 

Kabul §eraiti fev- t 
kalade ehvendir. Gece gündüz daimi doktor\! hulu.:ı.kr. müeı.sese, mürac.-

edeceklerl her an kabul eder ve hastalar diledikleri hekimler tarafından ted•• 
vi ettirilmektedirler. 

Bayanın hakkı var 

RAD YOLI N 
Ditleri ve dit etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve udııı;, 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik dit macunu ıı 

Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 dela 
dişlerinizi lırçalayınız. .~ 

--------------------~------•CJll.,, 

A YNi F ABRIKANIN 
M J ELE Bisikletleri 
MIELE Motosikletleri 
MIELE Elektrik süpürgeleri. 
1ZM1R ve civar umum satış de-

posu: 
MiŞLEN LASTiK 
ACENTESiNDE 

Gazi Bulvarı No. 11-21 
T eleraf: KAUKI - tZMIR 
r ele fon: 3858 

.. 
Çiftlik, Süthane ve b~· 
tün köylülerin dik1<9 

nazarına: 

Mi EL 6 
, ıd 

Krema makinaları ge 'f. 
et' 

Bu makinalar dünyanın he~ı ~ 
de sütçülük aleminde büy~ t11•~' 
ret kazanmış ve en vcrirnh 

ne olarak tanınmıştır· ·~ 
·,,ıl' 

Son sistem yeni modeller• 
gelmiştir. 



ı o n . , ... 

TUllM 
TURAN rabrikalan mamu!Atıdar. Aym uruanda ·ı uran 

lt1&,ılet ıabunlarım traş sabunu ve kremi ile gOıcllik krcm-
tr· · ' lllı kullanımı. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toplan sa· 
lıtlır İçin lımlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
lelik Nef'i Akyaub ve J. C. Hemaiye müracaat ediniz. 

L Posta Kut. 224 Telefon 3465 

Saçları dökülenlere Kom.~j;;Kanzuk 
~ 

i~c ~ 
~'~~ ···~ 
~ ~~ ~ 

71':,~\· 
,., ' ,, 

\ ·. 

s. , Saç Eksiri 
•a.çı. ç •l'ln dökUJmesine ve kepekleomesine mani olur. Komojeo 

2ıd._: köklerini kuvvr.tleodirir ve besler. Komojen saçlarm 
l\oltı . ır. Tabii renklerini bozmaz, IAtif bir rayihası vardır. 
tı11d, 

0 
~en l<anzuL: saç eksiri maruf eczaneler!e ıtriyat mağazala-

..., ulun ur. 

gpyı fili&± 

Fiatı he,· keMye elverişli 
1 

Büyük radyoların evsaf 
ve kudretinae · 

Lüks 16sterişli 
bir radyo 

A -· .. 

SPARTO~ 
LİRAAL~REIC 38 MODELi ' . 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 

_>.,, .. '. . -·~ ~ • '·.. .. • -~. • • • • , ' 

···············~i·~·~-~~····~~·i;·~-~~~~·············· 

• • . . . . 
• . . . 
• . 

m:::::: 

Norveçyanm haliı Morina balıkyağıdır. Jki 
defa aüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büy\ik Salepçioğla Ham klll'faamcla Bqdurak • bmir 

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

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

r7.ZZZ7ZZZ-E61 

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

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

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

. 
Her işte kullanıian 

ZONGULDAK. 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul 
meı fiatler dahilinde sahlmaktad1r. 

Adres : Kestane pazara Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINYAN Telefon : 3937 

. ~ .. . . . . ..... . . . ' . 
: .. ........ . .. . \. . 
Yazın insan 

kolaylıkla 
kendini 
üşütür! 

daha 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soiult algınlığının fena ikıbetler doğurmuina 
mini olmakla beraber bütün ııtaraplan da dindirir. 

icabında günde l lıafe alınabilir 

SAHiFE 9 

Olivi Ve Şiire . 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BtRJNCl KORDON REES HAMBURG 

1 
DEUTSCHE LEVAN 

. TE-LlNIE 
G. m. b. H. 

BiNASI TEL. 24 43 DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 
Lllerman Lines Ltd. HAMBURG, A. G. 

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

çıkaracak ve ayni zamanda Londra ve GALILEA vapuru 19 ikinci kanunda 
Hull için yük alacaktır. bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre 

HERON vapuru son kin.un sonunda men için yUk alacaktır. 
ve şubat ipUdasında gelip Londra için MACEDONIA vapuru 28 ikinci. kA-
yük alacaktır. nunda bekleniyor. Hamburg, Bremen 

POLO vapuru şubat ortasında Lond- ve Anvers limanlarından yilk çıkaracak-• 
ra, Bull ve Anversten gelip yUk çıkara- tır. 

cak ve ayni zamanda Londra ve Hull AMERICAN EXPORT LINES 
için yük alacaktır. The Export Stcaınshlp Corporation 

LIVERPOOL HA'ITI EXMlNSTER vapuru şubat iptidala· 
MARD1NtAN VAPURU şubat iptida- ~ında bekleniyor. Ncvyork için yük ala· 

sında Liverpool ve Svanscadan gelip caktır. 
yUk çıkaracak ve nyni zamanda Liver- EXMOOR vapuru 10 şubatta bekler 
pool ve Glasgov için yük alacaktır niyor. Nevyork içln yilk alacaktır. 

LESBIAN vapuru şubat ortasında Li- EXHtBITOR vapuru 20 şubatta bek· 
verpool ve Svanseadan gelip yük çıka- leniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
racak ve ayni zamanda Livcrpool için STE ROY ALE. HONGROISE 
yük alaca1ctır. DANUBE MARITIME 

DEUTSCHE LEVANTF. · LINtE TISZA motörU 19 ikinci kAnund. 
1LSE L. M. RUSS vapuru 31 son IW- bekleniyor. Port - Salt ve Iskenderlyt 

nunda Hamburgdan gelip yilk çıkara- limanlarına yük alacaktır. 

caktır. SERViCE MARITIME ROUMAIN 
Tarih ve navlunlardaki değişiklikle?'- BUCARFST 

den acenta mesullyct knbul etmez. DUROSTOR vapuru 10 şubatta K8J.ı 
teneeye hareket edecekUr. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

JOHNSTON VARREN LINES 
LIVERPOOL 

JESSMORE vapuru 28 lkincl kanun· 
da bekleniyor. Burgas, Vama ve Kö& 
tence için yUk alacaktır. 

ROYAL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

DEN NORSKE MIDDELHAVSLINJl 

OSLO 
SATURNUS vapuru limanımızda olup BAALBEK motöril 10 şubatta bek.le-

Rotterdam - Amsterdam ve Hamburg niyor. Dieppc ve Norveç Umanları~ 
limanlan için yUk almaktadır, yük alacaktır. ı 

OBERON vapuru 18 kil.nunusanide füındakl hareket tarihleriyle nav~ 
beklenmekte olup Burgas - Varna ve lunlardaki değişikliklerden acenta m~ 
Köstence limanları için yük alır. sullyet kabul etme-ı. 1 

TRiTON vapuru 24 kanunusanide Daha fazla tafsilAt almak fçln Blrln< . z 
beklenmekte olup Rolterdam _ A:ınster- el Kordonda V. F. Henry Van Der eı1 
dam ve Hamburg limanları için yük ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUraoe 
alacaktır. caat edilmesi rica olunur. 1 

SVENSKA ORIENT LIN1EN TELEFON No. 2007/2008 

lSA vapuru 24 kfuıunusanide beklen- nide limanımıza geüp Malta ve Marsfü 
mekte olup Roltcrdam, Gdynia, Dantzig ya limanları için yUk ve yolcu kabul 
Danin\ark ve İsveç ve Ballık limanları eder. ; 

için yUk alacaktı.r. tlandakl hareket tarihleriyle navlun,.. 

ZEGLUGA POLSKA !ardaki değişikliklerden acenta mesull· 
LECHlSTAN motörU 13 Ununusani yet kabul etmez. 

tarihinde gelip Gdynia - Dnntzig liman- Daha fazla tafsilat lçln Fratelll Spe~ 
ları için yUk: alacaktır. co vapur accntahğına müracaat cdllm .. 

SERVtCE MARIT1ME ROUMAtN si rica olunur. 
ALBA JULY A vapuru 25 kAnunusa- Telefon : 2663/4111/4221 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralta caddesi 
Beyler Sokağı köşesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
Jzmirden götürülecek 
en tık: en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kamilin 

. Bahar çiçeği •\.~ ... 
··~ ... ~. ?t:,., 

kolonyası ,t:•!:" 

olacaktır. lzrnirde Hilal eczanesi 1 Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen yalanm İzmirlilere sorunuz. 
bir müesseee olmuı. kokuculuk Yalan ve benzer ilimlere aldanma-
alemini taıırtmıı bulunmaktadır. maruz için tifeler üzerinde Kemal 
HilAI eczanesini, eczacı Kemal Kimi( aduıı rörmelitinlz. · 

1938 lzmir enternasyonal Fuarı 
Dünyanın en güzel ve en karlı alıt verit yeridir. 

UCUZ SEV AHAT, BOL EO.LENCE 
20 AôUSTOS - 20 EYLOL 

13-20-27-1-3 53 (76). 

IZM iR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapmardadır. 
Y'erll Pamuıundan At, Tayyare, Köpekbaf, 

Dellrman, Geyik ve Leylak markalannı havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
men1Ucabna fa,ktir. 

Telefon Nô. 2211 ve 3097 
Tt'J rat adresi : Bayrak lzmir 
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Yangçe ·sahillerinde muharebeler 
Çinliler muvaf I akıyetli bir garilla harbı yapmaktadırlar 

Japonlar çetin harplerle 
karşılaşmaktadırlar 

Halk cephesine mensup 
partiler anlaşacaklar mı? 

Büyük yardımcı kuvvetler bekliyor- F ransanın eski harbiye naZırı MaurİP 
lar. Çinliler tahkimat yapıyorlar 1 bu~ünkü vaziyetten memnundur 

Roma, 26 (Ö.R) - Şanghaydan bildiriliyor : Şimali Çin 
cephelerinde 48 saat süren .kanlı muharebelerden sonra 
şimdi sükfuıet nvclet etmiştir. Muharebelerden sonra vazi
yette değişiklik olmadığı müşahede edilmiştir. Japonlar har
bin önümUzdek.I safhalarının çetin olacağını anlamaktadır
lar. Bu sebeple Japon kumanôanlığı daha es~lı bir hareke
te gir~eden evv€l takviye kuvvetleri göndermeğe karar 
vermiştir. Çinliler de bundan istifade ederek mevkilerini 
tahkim ediyorlar. 

Nan kinden gelen haberlere göre beş . Çin tay.} arcsi Nan
kincleki Japori askeri mUesseselcrini bombardıman etmiş
lerdir. Japon kaynağından bildirildiğine göre Japon ha\·a 
kuvv~tleri Çin tayynrelerini çekilmeğe me::bur etmişler ve 
içlerinden blrini dilşUrmüşlerdir. • 

Tokyo, 26 (A.A) - Mogoya rnahalli·divanıharbi S"vcrn
leigh milrettebatmdan Jki bahrjyeli~ l bcdhahanc niyetle 
emval tahribinden dolayı iki yllzer yen para cezasına mah-

ı 
1 

~ ~ j 
Tokyo, 26 (Ö.R) - Diyet meclisindeki bey;matında mr.- f 1 Blum ga::etecileTle goruşiiyor 

liye nazırı yenin §lmdiki kıymetini iniıhafaza etmek ve spe- Faris, 26 (Ö.R) - «Ücuvre> gazetem 
kUlAtörlerln manevralarına müsaade etmemek kararında ol- 1 halk cephesine mensup muht::.-lif parti-
duğunu bildirmiştir. 

1 
lerin reisleri arasında bazan kmdini 

Tokyo, 26 (ö .R) - «Azahi~ gazetesinin µıuharrirlerindcn 1 güstercn ihtilaflara rağmen Halk cephe-
biri bir askeri müşahitle birlikte Yung - Hay eyaleti üstün- , sinin devam ettiğini, 7Jra amir bir ı.:..-
de yaptığı bir uçuşun intibalarını naklederken bu sahada .' rurctten dog-dug-unu ynzarak «unları ila-
teşkilatlı bir Çin mukavemetinden eser görülmçdiğini, fa- -s 

kat tayyarenin Tien - Çin - Fuçeu demiryolu boyuru:;ı "e ve ediyor : 
bilhassa Suçeuya yaklaşmak faterken ateşe maruz kaldığı- «Parlamentoda ancak iki ekseriyet ta-
nı bildiriyor. Dört yüz bin Çin askerinin Yung - Jfoy eya- savvur edilebilir. Ya hiç bir grubu ha-
letinde büyük bir muharebeye hazırlandığı hakkındaki ha- · b k k · b' h Ik 

1 
rıçte ıra mama iızerc tam ır a 

herler esassız telakki edilmektedir. Fnkat bundan Çinlilcrın , topluluğu e'kseriyeti, yahut B. Blum 

Şotan gazetecilerle gorıı§UyOT 
Ve buna aldanarak sanıyorlar ki Fransa
da cebir ve kuvvete dayanan hal suret
lerinin ve dahili harbin saati gelmiştr. 
Halbuki ayni ecnebiler Farisi terkede
rek vilnyctlerde dolaşınca inanamıya

cakları bir sükunet ve durgunluk görü
yorlar. Sulhçu ve cümhuriyetçi Fransa
nın hakiki çehresini de orada, küçük vi
layet kasabalarında aramak icap eder.> 

«Joumab eski harbiye nazırı general 
Maurinin milli müdafaaya ait nezaret-

Bonnct gazetecilerle görii§üyor 
Faris, 26 (ö.R) - Fransada Mode,

iş nizamı kanunu üzerinde tetkikler Y~ 
pılıyor. Bu kanun layihasının ihtiva tt• 
tiği projeler şunlardır : 

1 - Grevlerin önünü almak için ut' 
laşmn teşebbüsleri. . 

2 - Grev hakkı ve grevcilerin vaıl' 
feleri. 

3 - Kollektif iş mukaveleleri, 1 

4 - Uilnşma ve hakem usullerini' 
tatbiki. bu mıntakada mukavemet fikrini terkettiklerinc zahip o!-

manıalıdır. 1 tarafındıın laravvur edilmiş olan formü- lcr işlerinin tek nizam altına sokulma- 5 - işçilerin nasıl alınacağı hakkınd._ 
-re jel er. Şanghay, 26 (Ö.R} - Çin kaynaklarından gelen haber- I le göre yine Halk topluluğu etrafında ffbından memnuniyet bildiren bir maka-

Jerde Yang - Çc nehrinin iki tarafında Çinlilerin muvaffa- daha gcnic;letilmi~ bir ekseriyet ki, bu j lesini neşrediyor. G:meral diyor ki : 3u sabah devlet nazırı B. Frossard j 
:nesai nazırı B. Rnma<licr ile. umUJP' 
mesai konfederasyonunun mümessiUeıl 
arasında bir konferans olmuş ve akşaı' 
ayni mııhiycttc bir görüşme patronl-' 
birliğinin mümessilleriyle yapılmıştJJ'" 
Başvekil modem iş nizamı hakkında 
radyoda bir nutuk söyliyerek proJ~ 
bir uzlaşma zihniyeliy le ve ekonotOP' 
zaruretler hakkında geniş bir anlaY1f 
ıuriyle hazırlandığını söyliyecek ve il 
ihtilaflarının yatışması için bUtün ınefll" 
lekete.. hitap edecek lir. 

kıyetli bir gerilla harbi yaptıkları iddia edilmektedir. Yir- da Fransız ic:çilerinin mühim bir kısmı-! cHarbiye nezaretini reis Daladier1yc 
mi ilkkanun arasında Çin ve Japon ileri mtifrezeleri arasın- ı' nı tems:l ecl-n bir partiyi (Komünistle- devrettiğim zaman milli müdafaa nazır1 
da yirmi kadar muharebe olmuştur. Bu eerilla harbine gi-
ren Çin kuvvetleri on bin kadardır. Japon kaynağından bu ı~ ri) kendi hudut!arı haricine atamaz. Bu- unvanım almasından dolayı kendisini 
çetelere 1200 k~ilik zayiat verdirildiği, Japonların ise nn- , :'·'>;~ nun haricinde karışıklıktım ve anarşi- tebrik etmiştim. Fakat harbiye, bahriye 
cak yirmi ölü ve bir mikdar yaralısı olduğu bildirilerek çc- · 1 den başh hiç bir kombinezon buluntı- ve hava nnzırları üzerinde tek bir oto-
tc harbinin Çinliler için bir muvaffakıyet teşkil etmediği v ,· .' maz > rile henüz teessüs etmemiş ve milli mü-
iddi?_ edilmektedir. .. .. . . . L ~ 1, · . , 1 cHommc Libre> bazı ecnebilerin gö- dafan nazırlığı bir unvandan başka bir 

takDıger taraf~ 73t un~~ .. Çın tı:kasındın hır ?!a0yı U5cku. m~~1- t~~Jtij ' , ~ riinü"e kapılarak Fransa hakkmda ya- şey değildi. Bu tehlikeli boşluk şimdi 
asını geçmege cşeuuus etmışse e zayrn n pus urtu - , .. . .. 

müştür. Çinliler çete harbini Yang _ Çcnin bilhas~a cenu- Yc-ıg _ Çc sai iUc. :nde: J nıJdıklarını muşahede edıyor. Bu go- doldurulmuştur.Bütün Fransızlar, bilhns 
bunda, fakat hazan da şimalinde yapmaktadıriar. 1 ziye:.i hakkında görüşmüştür. H. disc on dokuz son kfınunda l 'riiniişlcr de şunlardır : Hükümet za- sa milli müdafaaya ait tedbirlerin tatbi-

Tokyo, 26 (Ö.R) - Hariciye nezaretinin mümessili tara- olmuştur. Japon nazırı hadisenin. nasıl olduğunu anlatmış ifliği, patlak veren komplolar, endişe kinde, tek bir otoritenin hakim ve na
lından bildirildiğine göre Fransa sefiri hariciye nazır veki- ve limana giren Japon gemisinin üzerine Çinliler tarafından: verici bir mııli vaziyet, sosyal ihtilaflar. zım olması lüzumunda müttefiktirler.l> 
Hni ziyaret ederek Hay_nan adasında bir istihkamın Japon ateş açılması üı.erine mukabele edildiğini bildirmiştir. Fran-
gemileri tarafından bombardımanı dolayısiyle bu adanın va- sa sefiri bu izahat ile iktifa etmiştir. 

Roma- Rio döj_eneyro seferi 
ltalyan havacıları, gösterilen hedefe 
vakti zamanında varmış bulunuyorlar 

Roma, 26 (Ö,R} - Müşterek uçuş 

halinde Roma - Rio de Janeiro hava se- ~ 1 
yahatine çıkmış olan üç Italyan tayya- -~ 
:resinden ikisi son hedefe muvaffakıyet- ı 

le vasıl olmuşlar ve Roma - Rio de Ja
neiro uçuşunu saatte 400 kilometreden 
larJa bir vasati sür'atle başarmışlardır. 
Albay Pizeo ile Bruno Mussolini Rioya 
varmışlardır. · · · 

Yüzbaşı Moskntelli ise bir motör bo
zukluğu yüzünden °Natalde kalmıştır. 

Italyan gazeteleri heyecanlı 'yazılarla 
şimdiye kadar misli görülm~iş · oldu
ğunu iddia ettikleri bu uçuşun muvaf
fakıyetini kaydediyorlar. Iki Jtalyan 
tayyarecisi Brezilya gazetelerine beya
natta bulunmuşlardır. J3rl!.no Mussoli
ni demiştir xi : 

«Yaptığımız uçuştan memn~num. 
Adamlar ve mnkinalar va'Zifelerini yal>"- Italyan taz:yaredlen 

tılar. Nefis bir seyahat yaptık.; ]ot ve teknik itibariyle iktidarını göstc- ni bütün dünyaya gösterdiniz.> 
Albay 'Pizeo da demiştir ki : ren bu uçuş dünya tayyareciliğine yeni Yüzbaşı Moskatellinin tayyare perva-
cRoma - Brezilya seyahatini saatte ufuklar açmaktadır.> nesinde başgösteren bir sakatlık scbe-

400 kilometreyi aşan bir sür'atle başar- cBerliner Tageblatt> grup halinde biyle Rio de J aneiroya kadar seyahate 
dık. Bu neticeden memnunum, çünkU uçan bombardıman tayyareleri tarafın- devam edemiyerek Natalde yere inmc-
bize tevdi. edilen vazifeyi başardık.> dan şimdiye kadar böyle sür'atli ve sa- ğe mecbur kaldığı bildirilmektedir. 

Moskatelli ise Natalde şunları bildir- rih bir uçuş yapılmış olmadığını kayde- Roma, 26 (A.A) - Stefani ajansı bil-
miştir : diyor. Nihayet F.ransız cEcho de PariS> diriyor : 

«Dakardan diğer arkadS§larla birlik- Italyan tayyareciliğinin Fransanınkine Dün sabah ItaJyan saatiyle saat 9/10 
te l3.500 kilo faydalı hamule ile uçtum. üstünlük gösterdiğini yazıyor. da üç S.79 tayyaresi Rio de Janeiroyn 
Yolda motörlcrden birinde bir nnza Roma, 26 (ö.R) - Roma - Rio de Ja- müteveccihen Dakardan havalanmıştır. 
çıktı. Albay Pizeoya haber verdim. Na- neiro seyahatini muvaffakıyetle yapan Tayyareler vasati olarak 3800 metre ir
talde seyahati terketmekliğimi tavsiye Italyan tayyarecilerine B. Mussolini ta- tifadan uçmuşlar ve Atlantik denizinin 
elti. Motörü tamir ettikten sonra Rio rafından gönderilen telgraf bütün Ital- orta mıntakasında fırtına ve aksi isti
de Janeiroda diğer tayyarelere mülaki yan gazeteleri tarafından iri hadlerle kametten esen rüzgarlarla karşılaşmış-
olacağım.> neşredilmekte ve bilhassa şu cümle gö- }ardır. 

Bu hava seyaluıti bütlin dünyada ala- ze çarptırılmaktadır : Albay Bizeo ve teğmen Bruno Mu~-
ka uyandırmıştır. Amerika ticari tayya- «Akdenizi, büyük Sahrayı ve Atlas solininin tayyareleri saat 17.30 da Bre· 
recilik reisi B. Johonson demiştjr ki : okyaJ\.U$1nu a~ralc gösterilen hedefe .z.ilya sahilleri~e varml§ ve saat 22,45 t..: 

dtalyan tayyareci]iğinin materyal, ui- varmakla Italyan .kanatlarının kudreti- de Rio De J aneiroda salimçn yere in 

Katolihlerin 
--<>--

Kongreye gitmeleri 
menedilecek 

Belgrad, 26 (ö.R) - Vreme ga7.etesi 
Budapeşteden haber alıyor : 

Macar Katolik halk gazetesi, Alman

ların bu sene mayısında Budapeştede 

akdolunacak kongreye Alman Katolik

lerinin iştirakini mcucc!_.:cğiru yaz.mak
fa<lır. 

Hindistanda 
Londra, 26 (ö.R) - cTimcs» gazete

si Hindistanda dokuma sana~iindt. çı
karılan ihtilaf havasından komünist 
propagandncılan mesul tutmaktadır. Bu 

" gazeteye göre Hindistandaki jş ihtilaf-
ları sanıldığı gibi ekonomik bir mahi-

yette olmayij) sırf siyasi bir mclıiyeti 
vardır. 

mişlerdir. 

Yüzbaşı MoskateJ1inin tayyaresi per
vanelerine ·arız olan sakatlık dolayısiyle 
bütün seyahati iki motörle yapmak mec-

buriyetinde kalması sebebinden filo re
isinden aldığı emir üzerine Natala doğ
ru istikameti değiştirmiş ve saat 19/19 
da Natalda yere inmiştir. 

Bizeo ve Bruno Mussolininin tayyare
leri seyahatin bu ikinci günü zarfında 

13 saat 45.5 dakika saatte vasati 395 ki
lometre ile 5350 kilometre katetmişler
di~. 

Roma - Rio de Janeiro seferi on bin 
kilometre üzerinden 24 .saat yirmi daki-

kası hakikl uçuş saati olmak üzere 39 

saat 17 dakikada yapılmıştır. Bütün se
yahat esnasında tayyareler Atlantik sa
hilleri radyo ista~onları ve Guidonia 
istasyonu ile telsiz irtibatını muhafaza 
ct.ıni§lerdir. 

Moskatcllinin tayyaresi bu sabah Na
taldan Rio de Janeiroya hareket ede
cektir. DUçe tayyareler mürettebatına 
hararetli bir tebrik telgrafı göndenniş
tir. 

Hava silihlarına 475 
milyon ilave edecektir 
Roma, 26 ( ö.R) - Vaşingtondan bildiriliyor: Milli müdafaanın tak"'İ· 

yesi için alınacak tedbirler hakkında· ıeisicümhur Ruzveltin kongıeye gÖfl' 
dereceği mesaj teahbür etmiştir. Gelecek hafta başında gonderilmesi muh• 
temeldir. Bu projede hava silahını takviye için 475 milyon liret, patlayıcı 

maddeler imali için 70 milyon," hava müdafaası tesisatı için 130 - 140 ınil· 
yon istenmektedir. 

Va~ington, 26 (ö.R) - Reisicümhur Ruzvelt ordu ve donanma için nıii• 
temmim tahsisat isteyeceğini bildinni~tir. Bu husustaki takrir gelecek hafta 
kongreye gönderilecektir. Reisin donanma için mütemmim tahsisat isteye• 
ceği bilinmekte idi. Ordu bütçesini arttırmak karan ise Beyaz Evde Ruzvelt 
ile mümessiller meclisinin ordu ve donanma komisyonları reisleri arasıod• 
yapılan Lir konferanstan sonra kararlaştırılmıştır. Askeri mnhafilden bildi· 
rildiğiııe göre ordu için istenen tahsisattan 25 milyon dol:ırı bir ihtiyat or• 
dusu teııisine, teslihatın modernlCJtirilmesi işini bitirmeğe, endüstri merkeJ' 
]erinin hava tehlikC3ine karşı müdafaasını tamamlamağa ve küçük endüstriyi. 
h<.!rp halinde, silah ve mühimmat imalinde kullanılacak ı«:kilde te~sike ~rfe' 
dilccektir. 

Nevyork, 26 (ö.R) - Amerikan i, federaeyonunun icra komitesi Japofl 
mallarına lcarşı boykotaj tatbiki için beynelmilel iş federasyonu tarafındafl 
yapılan teklifi reddetmiıtir. 

Aceba mağlup mu oluyorlar? 

Habeşlerle ita/yanlar 
Birçok noktalarda çarpışıyorlar 
Paris, 26 (ö.R) - Havas ajansının Londra muhabiri bildiriyor: ltaly•fl" 

]arın Habeıistanda vaziyetlerinin vahim olduğu iddia edilmektedr. J-tabd 
eefarethanesinin bir tebliğine göre birçok noktalarda Habeılerle ltalyafll~ 
arasında ıidd~tli muharebeler olmaktadır. ltalyanlar kaybettikleri karak~; 
lan istirdada muvaffak olamadıkları gibi geri alabildikleri bir iki karakol 

ı,et• 
da tutunamamışlard ır. Habqler ıimdi talimli ve disiplinli bir ıekilde ha~ .J 
mektedirler .. Habeşlerin mukavemeti günden güne genişlemektedir. Şırı>. 

şı• 
mıntakasında yerli kuvvetler İtalyanlara şiddetle karıı koymaktadırlar· . 

1 
mali tarlcidc ve Tigre mıntakasında Habeıler vaziyete hakimdirler. Şi~ 
kadar İtalyanlar lehinde bir bitaraflık vaziyeti muhafaza etmiı olan G bit 
eyaleti de hücumlara baılamııhr. İtalyanlar mukabele olarak G~caınd• il• 
çok kasaba ve köyleri Addis-Abebadan gönderdikleri 30 - 40 tayY• r• 

1
,., 

bombardıman etmiılerdir. Addis-Abebanın ıimali garbiainde de Ha~ 
Yazİyete hakim b ulunuyorlar. 


