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Teşrinisani 936 Hergün sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 
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Sancak intihabatı bu topraklardaki 
kahir davamızın en parlak delilidir 
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Antakva merkezinde 40,000 kişiden 13 kişi ı· y 
verdi. İstanbul Erıneni'leri ve patriği sevinç içinde! 

Telefon: 2776 
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;r -- - - - ... 'ı Madrid'den bir görünüş ve General Frankr> 

Suriye iı tiha... Rusya, Katalonya'.vı ve ispanya eyaletle. 
batı ne halde? rini Bolşevizm ilanına teşvik ediyormuş 

71 ölü, yüz
lerce yaralı var? 

Barut 7 7 (Radgo) -
intihabat dolagısile Be
rut'la yeniden kanlı lzô.di
seler olmuş birçok mağa
zalar yağma edilmiştir. 

Bugünkü hadiselerde allı 
maktul 70 mecruh vardır. 
Birçok müsellalz Arab 
çeteleri Berut üzerine yü-

Antakya'dan bir görünüş rümektedirler. 
Kudiis 17 (Radyo) -

İstanbul, 16 ( A.A ) - Suriye mi, Mustafa Raııih'in Hamu~a E>Ü· 
intihabat esnasında Suri
ye' de korkunç hadiseler 
olmuş 71 kişi maktul ve 
mecruh düşmüştür. Bunla
rın 19 zu müslüman, 52 si 
hıristiyandır. 

intihabatı ve Antakya, İskenderun rüldükleri nnla~ılmıştır. 'l'ilrk te· 
ahvali hakkında 1ııtanhnl gazeteleri bıınsından Celal adında hiri tevkif 
ou lıuau;.i haberleri neşretmekte· edilmi~tir. Yeni Gün lı::ışnıııhnrriri 
dirler: te,·kif inden korkarak kaçmıştır. 

İskenderun 'da intihabat e"'na· 
aında gösterilen t01:yiki yerli hıril!· 

tiyanlnr. Ermeniler ve Alıwiler Ü7C· 

rinde de fena te~irlcr ynpm:ığa 

La:Inmıf ve bu un•urlarda Suriye 
df'ki nnsyonaliııt idareye kar~ı en· 
dioe u yandırmıetı 

Kırıkhan nııntak:mnda halk 
ta:ty i ke rn~meu intihabata iştirak 

etmediğinılen ek eriyctin parn \"a· 

l!llnsı ile k:ıznnılmuı yol11na ı;iılil· 

ıııi~ i ede bir ınuvaf fakı yet ehlr: 
eı.lileınemi~tir. 

Antakya belediye a:r.ıısından dört 
kişi intihabata mahalli hiikı1mclin 

-Sonu 6 ıncı .'>ay/ ada-
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Bir harb cıkarsa hava kuvvetlerini Dani. , 
marka üzerinden geçirecekmiş .. 

Roma, 17 (Haılyo) - Eko Dö l'ari gazetesi <liyor ki: 
.. İngiliz Lnt amirallığı Alııınnya'uın ~im:ıl denizinde lıilyiil hazırlık

lar yaptığını haber alını,tır, Ilütün Almnu tczgô.hlnrındıı Y.eni sefine, 
silah ,.e nıühimnı:ıt için geceli gündüzlü ç:ılışılmnkınJır. llır hnrb zıı· 

lıurıında, Almanya Dımiın:ırkn ü1.eı iuden hava kuvvetlerini geı;iruıcgi 
dü,ünmcktedir. 

İtalya hariciye nazırı döndü 

Sinyor Mus oı·ni' 
Donan;;a-m-ız-ın- kundaki m8na 

İhtiyar heyetlerinden intilınLnıa 
ietirak etmiyenlcrin bir nydıııı altı 

nya kndor hapse koııııla<·nkları 

ınü tcşarlık mnkamın<lnrı telıliğ Nlil· 
lllİ§tir. f ııtihabat kapnmlıktan eonrn 
dükktiıılor tnmomcıı kapannıı~tır. 

Alıuli iki günlük erzakıııı alıırnlı.. 

''ııkat 'ecli ffınir, Sami, J\7. 
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Maltayı ziyareti 
Yavuz ve tor-
pi tolar da gittiler. 

lstanbul, 17 (i.iususi) -
Malta'da lngiliz donan
masım ziyaret edecek 
olan filomuzdan Yavuz 
Amiral gemisi ile dört 
torpitomuz da, bu sabah 
şafakla beraber lstanbul
dan ayrılmıştır. Tahtel
bahirlerimiz, Malta açık
larmda Amiral gemisine 
iltihak edeceklerdir. Filo
muz Cuma sabahı Mal
ta'da bulunacaktlr. 

~Budapeşte' den bir manzara 
- Yazısı 3 Uncu sahifemizde 

Dr. Şaht 
An.kara'da te
maslar yapıyor. 
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~~------------~~~ Seville, 16 (A.A) - Bu sa· Dclos · Franceses köprüsüne 

hah aşağıdaki resmi tebliğ kadar ilerlemiştir. 
neşredilmiştir: Madrid'in şimali garbi mm· 

Madrid'in büyük bir kısmı takasile Paseo De Rosales i~-
dün işgal edilmiştir. General gal edilmiştir. 
Vercla'nın riyaseti altında bu· General Magada Arnnjuez 
lunan üç kol dün saat 16 da yolu cephesinde yaralanmıştır. 
Manzanares nehrini geçmiştir. Eseurial cephesinde de kuv· 
Bu kuvvetler sağ ve sol ce· vetlerimiz ilerlemeğe muvaffak 
nahlarda mukavemete maruz olmuşlardır. 
kalmamışlardır. Valansiya, 16 (A.A)- Mad-

Casa Del Campo mmtaka· rid cephesinde yapmış olduğu 
smda bir kol hareket etmiş teftişten dönen B. Largo Ca-
ve tankların himayesi altında - Sonu 6 ıncı sagfada-

anımız il! Başba 
Doktor Şaht ~~~ • • 

Aııkarn, 16 (Hu u i)- Doktor ı·ıısken eru ve Antakya·: Şalıt ı;chrimizde iki millete nit ı!ı • t!. 
iktısaıli mcs'cHcr cır:ıfındn nlfıka. l~~h k eyanat verdıt:,ı 
clnrlnrJa temas ve nıüznkcrelcre l;ı a 1 n a 1 

-Sonu 6ıncı sayfada - I;~ ___ ...... __ _ 
- h Parti Kamutay grubu, hükumetin bu 

~a,:::m..m~~--- ı:~ milli mes'elede takib edeceği yolu 
l('~.--ı M ittifakla tasvib etmiştir ı; 

IW ~ l~I Ankara, 17 (A.A) - C.H.P. Kamutay grubu bugün öğ- : 
Berlin 17 (Radyo)- iyi leden sonra Dr. Cemal Tunca'nın başkanlığında toplandı. , 

maili.mat alan siyasal ma- Ruznamedc Muş saylavı Hakkı Kılıcıoğlu'nun Milli kültür 
ha/ilde söylendiğine göre, }~ ve şehitlikleri imar hakkında vermiş olduğu takrir vard\. f! 
Almanya ile Rusya ara- t!~ Bu hususta söz alan birçok hatiplerin mütalealan dinlen· ı: 
smdaki münasebat çok na- } d;kten sonra Kültür Bakanı Saffet Arıkan'la iç işleri Bakanı ; 
zik bir sa/haya girmiştir. }: ve Parti genel sekreteri Şükrü Kaya Cumuriyet hükumetile ~: 
Buna sebep, Rırsya'da lev- I; Partinin milli kültür yayımı üzerindeki çalışmalarını ve elde t;I! 
ki/ olunan Alman tebaası- I; edilen terakkileri, bu hususta herkesçi! malum olan kanun [:. 
nın serbest bırakılmama· ı r 
sıdır. :~ hükümlerine bağlı olan cumuriyet hükumetinin kültürel ted- t: 

Almanya hariciye neza· ~·ı birlerini izah ettiler. .:ı 
1+ Bu izahat ittifakla tasvib olundu. ı: 

relinin Rusya'ya vermiş t; Şehitlikleri muhafaza ve imar noktasından lazımgelen tet· ;. 
olduğu notaya henüz cevap I'.~ kikat yapılarak bu seneki bütçede ona göre mütalea olun· 

1
: 

gelmemiştir. iki devlet ara- h mak üzere milli müdafaaca hazırlık yapılması tasvib olundu. ı•: 
smdaki siyasal nıünaseba- f:t Parti azasından vukubulan talep ve sual üzerine dış iş· : 
tın inkıtaa uğraması ihti- J] - Sonu 3 üncü e:ıhifcdc - : 

mali çok kuvvetlidir. '-: .. ::.: .. ; .... ; .. : .. _o=ı-·=··= .. -ı-.-.. : •a: .. :.·.: .. : .. : .. ; .. ; .. ;.·.:·.·=··-: .. : •.•. 1 



oşanma 

Bir işi için mahkemeye giden arkada,ım, bana orada duyduğu taluk 
'·ak'alanndan bahsetti. 

Talak, aile müessesesi yapmış olduğu kodor cemiyet içinde tehlikeli 
bir hadisedir. İzdivaç, tam manasile, yani muddi ve manevi bir akid, 
Lir i,tiroklir. Bu iştirak derece derece büyüyerek cemiyet toııluluklannı 
tevlid eden zarureti karşılar. 

Talnk mücadclesindo muvaf fok olmak: için, izdivaç keyfiyetiui, 
şuurıı, hakiki menfaat ve ihtiyaç esasına, mütekabil sevgi ve büsnüniyete, 
uyni zamanda ya~, ha~, seviye, ruh, knnaat \'C fikir ahengine bağlamak 
liizımdır. 

İzdivacı, sadeco ekonomik bir hadise telakki etmek hatadır. 
İz.d.ivnçta sadet•c aşkın kifayetini söylemelr gülünçtür. 
1zılivııl!l, fizik kan anlan ile tarife kıılkı~mıık, abestir. 
İzdivaçtaki vaziyeti gözlerimizi yumarak düşünebiliriz: 
Bir çift k.i, ruhen se\•işmek: mecburiyetindedirler. Fikirler.inde, lıaııii 

nlemlerinde iştirak olac:ıktır. Yaş farkı f:ızlalık arzetmi} ceektir. Erkek 
veya kadının veya her iki inin çalışmalarının getirccc(;i varidat düşünü· 
Iecektir. Ayni zamanda bu ailede çocuk doğııca~ı unuıulmıyacnktır. Bir 
çatı altıııda, dııima yan·yana karşı karşıya yıllnrcıı ve sag kaldıkları müıl· 
detçe ya~ıımnğa mecLıır olcluklan ilk kalemde kaydedilecektir. Her ikisi· 
de, kaqısındnkinin aykın hiESine, aykın itiyad ve tcı·biycsine tahammül 
''e)D bunlan tadil ve telif edip edemiyeceklerini urnştırncaklardır. 

Ancak bütün bunlara \'erilen ccvnbl:ır nıiisbet t;ıktılttıın eonraılır ki, 
izdh·aca gidilecektir. Yani ancak o takdirdcdir ki, izdivaç müessese~i, 

mahkeme kapıs.mdn ihtili1fa dü~mekten veya için için buhranlar, ıctırap· 
Jar, açlıklar, hayal inkisarları, isyanlar ve yei lcr tevlit etmekten kurlu· 
lahileccktir. Bu şnrtlcın ihtiva etmiyen bir aile mahkemeye düşmcıse bile 
mubitirııizde çok defo giirdüğümü.ı; gibi içinde tıöııük bir iki knnclil tit· 
riycn 'irane) c benzer. 

Yeni bir dini 
Yunanistan'da ışı az olan· 

lardan birisi yeni bir din da
ha doğrusu eski Yunan'lıların 
dinini ve ayinini ihyaya karar 
vermiş. Bu kararına uyan bir 
sürü arkadaş da bulmuş. 

Bunlar her gece muayyen 
bir evde jübitcr'in dini üzere 

ayin yapmağa başlamışlar. Fa
kat bu ayinler o kadar gü
rültülü olmuş ki, nihayet kom
şuları zabıtaya şikayete mec
bur kalmışlardır. 

En eski dinin bu yeni reisi 
Dimitri Astiviyotos şimdi, ge-
ce halkın rahatını ihlal suçile 
mahkemeye sevkedilmiştir. 

GU\dUren yemişi 
Hindistan' da bir nebat var

mış, bu nebat menekşe ren
ginde ve üzüme benzeyen 
meyveler verirmiş. Bu meyve-
lerin ne lezzeti vardır, ne de 
bir işe yaradığı! Fakat ne ol· 
duğunu bilmiyerek bunlardan 
bir tanesini yiyenler, biraz 
sonra ihtiyarsız olarak gülme
ğe başlarlar ve kahkahalarla 
tam... on dakika gülerlermiş. 

Şu mükemmel hassasına gö
re bu meyve birşeye yaramaz 
demek haksızlıktır. Fakat ci
hangirlik heveskarı diktatör
lerin sık sık irad ettikleri nu
tuklar, Franko'nun Madrid'i 
zapt için sonu gelmiyen (Ya
rın alıyoruz!) sözleri devam 
ettikçe cihan için güldürücü 
meyveye hacet yoktur. 
lngiliz Papazmm fikri! 
İngiliz papazlarından Sesil 

Klark Londra' da 17 Teşrini
sani Salı günü bir içtima ak
detmiştir. Bu içtimaa iştirak 
etienlerin çoğu kadındır. 

Bu içtimada, papaz evli İn
giliz kadınlarına haftada bir 
gün serbest gezmek, isterse 
evinden hariçte kalmak hak· 
kını vermek işi münakaşa edi· 
lecektir. 

Papaz: 
- Bir evli erkek istediği 

zaman kulübe giderken evli 
bir kadın neden haftada bir 
gün bu hürriyete malik olma
sın! Demektedir. 

Herifin aklile zoru olduğu 
nu sanmıyoruz, fakat bu mes' -
eleyi kurcalamakta bir mak
sadı olduğu da muhakkaktır. 

Saime Sadi 

22 Sene 
bir odada kalan adam! 

Umumi harbta 1914 senesi 
7 Ağustosunda Orman jofcr 
isminde 1909 kurrasına men
sup bir Fransız elinden ya
ralanmış ve hastaneye sevke
dilmiştir. 

Bu zat hastaneden çıktık

tan sonra, harbtan çok kork· 
muş olduğu için cepheye de-

ğil, köyüne Adorueye firar et
miş, babasının evinde saklan
mıştır. Bu delikanlı ozaman
dan bugüne kadar tam 22 
sene gizlendiği odadan çık
mamıştır. 

Taburu, hakkında firari ka
rarı vermiştir. Baba ve anası 
ise, oğullarının öldüğünü her
kese inandırmak için matem 
tutmağa başlamışlardır. 

Geçende Polo'nun L abası 
birisile kavga etmiş ve zabıta 
evini basınca bu asker firarisi 
ile karşılaşmıştır. Polo şimdi 
divanıharbta, hareketinin he
sabını vermektedir. 

Posta sür'ati rekoru! 
1908 senesi Temmuzunun 

onbirinde cenubi Amerika' da 
Viktorya Pol şehri postanesi· 

ne verilen bir kartpostal f n· 
giltere'nin Uverçeşter şehrin
deki adresine 1933 senesi 
Ağustosunda varmıştır. 

25 Senede yerini bulan bu 
kartpostalın sahibi ise 1914 
senesinde Fransa' da Belçika 
cephesinde ölmüştür. 

( ' Bugün doğan 
çocuklar •• 

171111936 
Bugün zuhallc nıerihin iftirak 

tesirilc ticaret tılcmiadc çok mü· 
eaid olacaktır. Her iş erbabı bu 

müsaid vaziyetten istifade ede· 
ccktir. Bazı eeya hilbassa mevsim 

malıı;nlleri iizcriııde tereff üler hu. 
sule gelecektir. 

Bugün doğacıık çocuklar çok 
iy.i mckt<'b talebesi olacaklar~lır. 

Hayntlıınnda dııima intizaıupcrver 

ve ciddi kalacaklardır. 

Bugün doğac:ık kız çocuklar 
tam bir ev bayanı olacaklar<lır. \.. ______________ __ 

... 

Develer 
Şehire ne vakit 

girecekler 

EKONOMİ 

Şehir meclisince verilen bir 
kararla develerin şehire sokul
ması yasak edilmişti. Beledi· 
yece bu kararın tatbikine baş
lanmıştır. Kömür, tütün ve 
diğer mahsul yüklü olarak iz· 
mir'e gelecek olan develerin 
muayyen saatlerde şehire bı· 
rakılması muvafık görülmüştür. 

Bu suretle kömür satışları da 
yapılabilecektir. 

Ma s le i ·zin sat ş 
ihraç vaziyeti 

e 

Son haf ta icinde satıslar ve , , 
ihracat çok iyidir. 

Gene def ine? 
Bir tarlada 
def ine aranıyor 

Burnava ile Mersinli arasın
da Kemal'in tarlasında bir de· 
fine bulunduğu hakkında Kon
ya'lı Ömer tarafından alaka-

darlara ihbarda bulunulmuştur. 
Memurlar muvacehesinde haf
riyata başlanmıştır. 

Belediye reisine teşekkür 
Parti Asansör ocağımn ge

çenlerde yapılan yıllık kongre
sinde bu semtin belediye ihti
yaçlarına gösterdiği yakın ala
kadan ve belediyenin bu semt-
te yaptırmakta olduğu işler 
<lolayısilc belediye reisi dok
tor Behçet Uz'a teşekküre it-
tifakla karar verilmişti. Bu 
karar sureti kongre başkaPh· 
ğından bir mektupla belediye 
reisine bildirilmiştir. 
Nafıa komiseri lstanbul'a 

tayin edildi ve gitti 
fst:anbul nnf ıtl fİrkot VP, mü

esseseleri başmüfettişliğine ta
yin edilen şehrimiz nafıa şir
ket ve müesseseleri komiseri 
Sururi Devrimer, yeııi ışıne 

başlamak üzere lstanbul'a git
miştir. 

Asım Tuncay 
İzmirin muhtelif adliye işle

ri için Ankarada Adliye ve
kaletile temaslarda bulunan 
şehrimiz müddeiumumisi Asırn 
Tuncay önümüzdeki pazar gü
nÜ şehrimize dönecektir. 

Şehrimiz ticaret ve sanayi 
odası, mahsullerimizin son haf
taki satış ve ihracat vaziyeti 
hakkında bir rapor hazırlıya· 

rak lktısad Vek5letine gön
dermiştir. Bu rapora göre son 
hafta içinde üzüm kalitesine 
göre 8-24 kuruş fiatlerle satıl
mıştır. Satılan miktar 7610 
çuval ve 3 torbadır. Üzüm 
kurumu son hafta içinde 504 
çuval uzum satın almıştır. 
Mevsim iptidasından 14 ikinci 
teşrin 936 akşamına kadar 
borsada satılan üzüm miktarı 
333,250 çuval ve 1800 torba
dır. Bu müddet içinde üzüm 
kurumunun mübayaatı 18960 
ve inhisarlar idaresinin de 
12,332 çuvala baliğ olmuştur. 

Son hafta içinde limanımız
dan dış memleketlere 4463,2 
ton uzum ihraç edilmiştir. 
Mevsim iptidasından 7.11.936 

akşamına kadar muhtelif mem
leketlere yapılan ihracat 41301, 7 
tonu bulmuştur. 

incir: Son hafta içinde ki
losu 6,5-13 kuruş fiatlerle 
2399 çuval incir ve 4,5-4,75 
kuruştan 47 3 çuval hurda sa· 
tılmıştır. Mevsim iptidasından 
bu hafta sonuna kadar bor
sada yapılan satışın yekunu 
166,679 çuval incir ve 4133 
çuval hurdadır. 

Son hafta içinde limanımız
dan 2730,5 ton ihraç edil
mi~tir. Mevsim iptidasından 
7.11.936 nkşamına kadar ihraç 
edtlen incir miktarı 26117,5 
tonu bulmuştur. 

Pamuk : Son hafta içinde 
borsa kayıdlarına göre preseli 
birinci pamuğun kilosu 46-47 
kuruş, 'vadeli birinci pamuğun 

Vap i tiyo z, v r 
Bazı mevzular vardır ki, "Vurdukça tozar,, cinsinden 

matbuat için her zaman istifadelidirler. Ba gibi mevzular, 
kalıp değiştirir, fakat gene yaşarlar, dururlar. Gazeteler 
de onun yakasını bırakmazlar. · 

Fakat biz, temas etmek istediğimiz mevzuun "Vur
dukça tozur,, malıigetini itirafla beraber, onun bu ma
hiyetten hemen sıyrılmasını bekliyor ve istiyoruz. Çünkü 
işin sonunda beklenmedik bir facianın kapımızı çalması 
mu/ıtemeldir. U2atmıyalım sozumuzu; vapur derdine 
dokunmak istiyoruz. Şirket, Karşıyaka'dan 8 seferine 
iki vapur tahsis etti. Yama cinsinden, destek cinsinden 
bir tedbiri Yolcu fazlalığı muhakkaktır amma, asıl derd 
bu değildir, halkın çürük tekneler elinde kalmış olma
sıdır. Dikkat edilsin: 

Rötar, seferlerin azlığı gibi işleri ikinci pliinda 
bıraktık. Fakat fırtınalı lıavalarda bu gemilerle Karşı· 
yakalıların lıali nice olacl!ktır? Alil, ihtiyar, dermansız, 
bozuk oldukları meydanda duran bu köhne tekneler için, 
bittabi hiç kimse bir garanti veremez. Görünen köy, 
klavuz istemez çünkü .. Fakat gecelerin, hatta gündüzle
rin birinde, Tanrı saklasın, bir facia patlar ve burun 
kemiğimizi parçalarsa, ne yapacak, ne edecek, neyi ne 
ile telô.f i edecek, kimi kimden arayıp soracağız? 

Reşadiye halkı, durmadan vapur istiyor. Hakkı da 
var. Bu, güzel sahili unutup gidiyoruz. Karaburun ve 
Foça, keza, durmadan yalvarıyor. Çok değil, iki 
vapur, iki geni vapur! .. 

Eminiz ki Liman idaresi de bizimle hemfikirdir. 
Doğru olan söze kim ne diyebilir? .• Fakat bu fikri 
iştirak keyf iyeli maksadı temin etmiyor. ihtiyaç var, 
tehlike var ve bunu h!!rkcs görüyor .. 

Vapuı istiyoruz, vapur! .. 

45,25-47, Akala cinsının de 
51 kuruştur. 1685 balya bi
rinci nevi, 340 balya vadeli 
birinci, 33 balya da Akala 
pamuğu satışı olmuştur. Son 
hafta içinde Almanya'ya 154, 
118, Lehistan'a 149,045 kilo 
olmak üzere 303, 163 kilo pa· 
muk ihraç edilmiştir. 

Palamut: Rapor haftası 

içinde 400-475 kuruş fiallerle 
625 kental tırnak, 450 kuruş
tan 25 kental tırnak engin, 
290-385 kuruştan 472 kental 
kaba, 260 kuruştan 143 ken
tal bozuk, 250-270 kuruştan 
149 kental rufuz palamut sa· 
tılmıştır. Bir haftada limanı

mızdan 4 l 8,83 kilo palamut 
ihraç edılmiştir. 

İhracat: 
Son hafta içinde limanımız

dan dış memleketlere 1,594658 
kilo Tütün, 176,204 kilo Mi
yan kökü, 2565 kilo keçi kılı, 
130867 kilo Darı, 6123 kilo 
Balmumu, 1620 kilo Çam fıs
tığı, 19116 kilo defne yap
rağı, 307 ,506 kilo kabuklu 
Ceviz, 7 505 kilo kabaklu Ba
dem, 1860 kilo Vişne kurusu 
1753 kilo Halı, 128410 kilo 
Palamut hulasası, 26345 kilo 
Deri, 36483 kilo Kendir to· 
humu, 987100 kilo Arpa, 
548500 kilo Bakla, 27300 kilo 
Nohud, 15010 kilo Haşhaş, 
400 kilo Kavun ihraç edil
miştir. 

/ngiltere ve 
Türk malları 
Menşe şahadetnameleri 
derhal gönderilmelidir. 

lktısad Vekaletinden şehri
miz ticaret odasına gelen bir 
mektupta lngiltere'ye sevke
dilen Türk mallarının lngilte
re gümrüklerinden ithal olu
nurken ibraz edilecek Türk 
menşe şahadetnamelerinin ln
giltere gümrük idaresi tara
fından damgalanmaktan istin
kaf edildiği cihetle ihracatçı· 
larımızın lngiltere'ye sevket· 
tikleri Türk mallarının oraya 
vürudunda behemehal menşe 
şahadetnameleri ile birlikte 
gümrüklerden çıkartılmasının 
menfaatleri icabından olduğu 
bildirilmiştir. Bunun için de 

menşe şahadetnamelerinin va· 
kit ve zamanında lngiltere'ye 
gönderilmesi lazımdır. 

Pideler 
Belediye 200 gram sıkletin

deki pidelere 2,5 kuruş narh 
koymuştur. 
~~~~~----~~~~~-

M. Bek 
Reisicumura raporunu 

verdi. 
Varşova, 17 (Radyo)- Lon 

dra' dan dönen M. Bek cumur 

reisi M. Musiski ve Mareşal 
Ritz Smigli tarafından kabul 
edilmiş ve Londra' daki müla
kat ve müzakereleri hakkın

daki raporunu vermiştir. 

M. Bek bugün Fransa, ftal
ya ve Belçika sefirlerini kabul 
etmiştir. 

Silahsızlanma 
Fransız Başvekili Leon Dlııo:ı 

dün Soiuons'da iradettiği bir nu• 
tokla eilıihsızlannıa mes'elcsini ye· 
niden tazeledi, müşarünileyh yakın 
bir atide toplanacak olan silahsıı· 
lanma konferansının bc§eriyeti harb 
ile sulhten birini tercih etmekte 
muhayyer bırakoca(;ı ve bu vaziyette 
in:;anlığın vicdanından şüphe etmi· 
ye mahal olmadığı k:ınaatiııdcclir. 

Yükı;ek bir .ideali t olan cLeon 
Blum> un hu kanaata hıidi. at ile 
ne dereceye kadar teeyyüd edecek? 
1ete bir me~'ele ki biraz yııkın<lnn 
incelenmiyc de~er. • 

Silab,,ızlauma mes'clcsi ilk defa 
olarak silnhlan azaltma mes'ekei 
şeklinde ve maktul Ruı çan İkinci 
Nikola ıarafınılıın ortaya atılınışıı. 
Fakat anla~ılan be~criyetiıı hayatı 

ve btikhftli ile alfıkadar olan bu 
) üksek fikir henüz lüzumu derece· 
de olgunlaşmamış olacaktı ki o 
delirde devletler arasınıla aylarca 
süren müzakerelerden eonra akinı 
kaluuş ve nihayet it bir diplomat 
ovununa getirilerek. şu ıoeşhur La• 
hey sulh konferansında örtbas edil· 
mişti. 

Umumt harpte bir hiç u~runa 
on milyon evladını kurban veren 
insanlık bu badireden çıktıktan 
sonra tekrar silıib,c;ızlanma hAyaJine 
sanl<lı. Sulh peygamberi Vilson'uo 
ondört maddesinde dahil buluuan 
in~anlıgın bu belki de en biiyük 
ideali Verpay sulh muahcdeeile Nas· 
reddin Hocanın mahud ku,undan 
daha feci bir ,ekle sokularak sa• 
dece dişine kadar bir ıiUh galipler 
karşısıuda mağlılplıırın ııilnhsız hı· 
rakılması gibi bir acibe haline ao· 
kuldu. 

Bir aralık ikinci bir eilllhlan 
azaltma konferansı daha toplandı. 
Bu eskisine nazaran biraz daha 
ciddi, hatt!l daha olgunlaşmış bir 
halde idi. }.'akat bu da bir netice 
vermedi, çünkü Umumi harbm ga• 
lipleri Versay muabedeeinin milza· 
kere ve imzası esnasında vermiş 
oldukları söze rağmen silfihlannı 

bırakmak istemiyorlar, işi aıleta bir 
Alnıanya'yı yeniden siliibsızlandır• 
ma eekline sokmıya çıılışıyorlıırdı. 

Bu konferansın verdiği bir tek 
netice oldu: 

Dünkü galiplerinin kendi silah· 
lanndan birşey bırakmıik isteme· 
diklerini bütün dünyaya göstermek 
imkinını bulan Almanya kapılan 

çarparak silahsızlanma konferan• 
ıını da, Milletler cemiyetini de 
terketti, gitti. Ogün bugündür Al· 
manya'da onu takibetmek zarureti~ 
hisseden cliter de' Jetler de gece) ı 
gündüze katarak mütemadiyen ve 
mütemadiyen silahlanıyorlar. Öyle 
zannederim ki bu hal, bu korkunç 
siLihlanma yanşı Almanya diğer 

devletler derecesinde eilllhlanmış 

olduğu kanaatine vasıl oluncıya 

kadar devam ~dccek. 
Bugünkü ~lilletler cemiyeti teş

kilatını esasından ıslAb ederek onu 
bütün milletlerin fevkinde bir üs· 
tün • devlet şekline sokmadıkça ve 
bu üstün . devleti herkese meram 
anlatabilir Lir kudrette filen kuv· 
vetlendirmedikçe milletler orası ada· 
let fikrini herkese kabul ettirmek 
ve bunun neticesi olarak Ja herkesi 
silahlarından teerid etmek mümkün 
olmıyaeaktır. 

Süphe yok, 1''ran!ız Ba~vekili 

bunu idrak etmemiş değildir. Fakat 
cLeon Blum un Başvekillikten baş· 
ka ve bence onun fevkinde ikinci 
bir payesi daha vardır ki o da 
Fransa aoııyalistlcrinin şefliği, daha 
doğrusu sosyalist peygamberliğidir. 
Bütün idealleri dünyayı silahtan 
tccrid etmek ve dünyada ebedi 
sulh ve sükutun teessüs ettiğini 
görmekten ibaret olan ve sosyalist 
ümmetine arada bir oleun tavizler 
vermek, onlara gayelerinin tabak· 
kukn yakın olduğu ümidini a~ıla· 
mak lazımdır. İ~te bence (I.eon 
Blum) un son nutku ile yapmak 
istediği de sadece budur. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Suikasd 
Hindistan'da neler oluyor? 

Londra, 17 (Radyo)- Niyaz 
Kronkl gazetesine göre, Hintli 
polis teşkilatı Hind valii umu
misi aleyhine bir suikast teşek· 
külü meydana çıkarmış ve bu 
sebeple birçok tevkifat yap· 
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Madencilik,: elektirikı ,,. santı·alları, gıda 
maddeleri, ... denizcilik ve rkimya sanayii 

Marsilya'da 
bir infilak .. 

1111. 1 .. 

Kırk ölü var. 
Mecruh/arın sayısı 
üçyüz kadar varmış .. 

ikinci beş ~yıllık plan, yeni 
bir hamle olacaktır 

---+•----
M:ırsiJya, 17 (lhdyo) - Sen-

ı:;:unar ınübimmııt deposuncla YU• 

kıılıu1an infilı1k, Marsilya'J:ı panik 
husule getirmiştir. inf .iJak, ani ol-
muş ve amelelerin, parça lıaliıııle 

hın ayn uc;mı:ığa haşladı klan gö· 
rülınü~tür. 

Başbakanım .z 
lskenderun °ve Anta y 
hakkında beyanat ve 
leri bakG.nı doktor Aras İskenderun ve Antakya hakkında 
Frans1z hükı1metile teati edilen notalar üzerinde izahat ver
di. Ve Başbakan İsmet fnönii de bu hususta hükumetin 
noktai nazarını ve takip edeceği hattı hareketi anlattı. En 
büyük alaka ve heyecanla dinlenen bu beyanat çok iyi 
telakki olundu. 

Ve hükumetin hattı hareketi ittifak ve hararetle kabul ve 
tasvib olundu. ·-

Elektirik santralları, konserva fabrikaları, soğuk 
Sensam:ır miilıiuımat deposu

nun yanında bulunan barut depo· 
lanoı ıı patlama@ı ihtimali üzerine, 
l\I:ı rsilya ·nın bütün itfaiye teşkilatı 

Notalar muhteviyatı hakkındaen yakm zamanda B. M. M. 
ve efkarı umumiyeye malumat verilecektir. 

hava depoları kurulacaktır vak·a mahalline koı;;muştur. İnfi· 
lakın vukubu!clut;u fabrika, saat 

Ankara, 17 (A.A) - Bugünkü parti grubu içtimaında 
milli şehitlikler ve millt kültür üzerine açılan müzakere es-

Ankara, 17 (Hususi) - İkinci beş yıllık 
kalkınma planı, Heyeti VekHeye verilmiştir. 
Vekiller heyetinin ilk toplantılarında plan üze

tin diğer kısımlarında tesis edilecek elektirik 
santralları da hazırlanacaktır. 

18 huf;ııkta~ı ~··ce yansına kaclar 
y:ınmakta <lcv3m etmiştir. Taraka· 
lar, Liı lıirini takip cyleınekte, fc. 
lıi.kctiıı büyümesi ibtiınaliudcn ınii-

nasında Antakya ve İskenderun hakkında vukubulan sual 
ve taleb üzerine Hariciye vekili Dr. Aras Fransız hükume-

rinde görüşmelere başlanacaktır. 
İkinci beş yıllık plan, madencilik, elektirik 

santralı tesisi, gıda maddeleri, kimya sanayii 

Üçüncü maddeye göre, gıda maddelerimi
zin iyi bir şekilde elde edilmesine ve ihracına 
çalışılacaktır. İlk iş olarak yaş ve kuru meyva teveJlid korku ve tda~, dukikadan 

dakikaya artmakta idi. 

tile teati edilen notalara dair malumat Ye Türkiye'ye karşı 
ınuahedelerle temin edilmiş olan Iskenderun ve Antakya 
Türk'lerine aid olan hakların takib olunduğuna dair izahat 

ve denizcilik sanayii olmak üzere beş madde
den mürekkeptir. 

ambnlajlarınm fenni surette yapılması ve sevki 
işleri temin edilecektir. Geç vakit zaLılıı<.'a enkaz al

tından çıkarılen p:ırı;alanmı~ amele 
yüz kişiden fazladır. 

vermiştir. 
Neşrolunan tebliğe göre heyecanla dinlenilen bu beya-

nattan sonra Başvekil İsmet İnönü söz alarak hükumetin 
hattı hareketini müdafaa etmiş ve hükumetin hukuki ve si-Birinci maddeye göre, kömür madenleri ile 

Kütahya' daki Linit madenleri ve Ergani bakır 
madenlerinin işletilmiyen kısımlaı ı işletilecektir. 

Balıkçılık ihya ve balık konserva fabrikaları 
ıslah edilecek, çoğaltılacaktır. Soğuk hava de
poları vücuda getirilmesi de 4 üncü maddedir. Durıfordau başka knybo1:.ınlar 

da çoktur. l<'abrikıı müdürü parça· 
J:ınanlar a.ıasındııdır. 

yasi deli!Jerini tebarüz ettirmiştir. 
Bundan sonra parti büyük tezahüratla hükumete itimadını 

göstermiş ve takibolunan hattı hareketi ittifakla tasvib Elektirik santralları tesis işine evvela Zon
guldak'tan başlanacaktır. Ve Zonguldak'ta 
birkaç santral vücuda getirilecektir. Memleke-

Beşinci maddede, deniz ticaret filomuzun 
genişletilmesi vardır. Bundan başka antrepo-

Ağır yar;ılılar üç yüzden faz
ladır. f m<ladı sıhhi otomobillrri, 

etmiştir. lar yapılacak, tahmil tahliye işleri asrileş
tirilecektir. 

geç Yakto k.a<lar lıastandcrc ya· 
ralı taşımıştır. Marsilya hastaneleri 

Parti tebliğinde e:ı yakın zamarıda no~al:ır hakkında Bü-
yük Millet Meclisine ve efkarı umumiyeye malumat verile
ceği zikredilmektedir. 

İtalya hariciye nazırı döndü 

Sinyor Mussolini'nin nut
kuddaki mana ne imiş? 
Tadilcilikte anlaşmışlar.'.Kral nai
bi Roma'va gidecek. Fiyoma'nın 

iadesi mevzuubahis değildir 
Budapeşte, 16 ( A. A ) -

Kont Ciyano, bu akşamki eks
presle hareket etmiştir. Baş

bakan Daranyi ile M. Kanya 
kont Ciyano'yu istasyona ka
dar teşyi etmişlerdir. 

Roma, 17 (Radyo) - Kont 
Ciyano Peşte' den ayrılmazdan 
evvel bir tebliğ neşretmiş ve 
Macar milletini selamlamıştır. 
Kont Ciyano bugün Roma'ya 
vasıl olacaktır. 

Buda-Peşte, 16 ( A.A) -
Kont Ciyano İtalya'ya dönme
den evvel Macar milletine hi
taben bir mektub yazmıştır. 

ltalyan dış işleri bakanı bu 
mektubunda, Macaristan ' da 
kendisine karşı yapılan hüsnü 
kabul, İtalyan ve Macar mil
letleri arasında derin bir sem
pati mevcud olduğunu ispat 
ettiğini söylemektedir. 

Naib Horti'nin Roma seya
hatı İtaly·m halkına Macaristan 
hakkında beslediği dostluğu 
izhar etmek fırsatını verecektir. 

M. Kanya ile yapılan müza
kerelerde heriki milleti alaka
dar eden mes' elelerde tam 
bir noktai nazar beraberliği 
mevcud olduğu tesbit edil
miştir. 

Budapeşte, 16 ( A. A ) -
ltalya dış işleri bakanı kont 
Ciyano'nun Budapeşte'yi ziya
retile alakadar olarak öğre-

nildiğine göre başbakan Da
ranyi ve dış işleri bakanı 

Kanya ile yapılan muhtelif 

konuşmalar neticesinde M. 
Mussolini'nin Milano nutku 
zihni) eti tahtında beynelmilel 
tadilcilik prensibi mes' elesi 
üzerinde iki memleket arasın
da tam fikir mutabakatı olduğu 
tesbit edilmiş, fakat bu husus
ta herhangi pratik teşebbüs 

-----.u..a.itA'---&.ö.ru:au.tula~stır l amı tır. 

nazar birliği bir kere daha 
tekid olunmuş ve Yugoslavya 
ile iyi münasebetler vücuda 
getirilmesi temennileri izhar 
edilmiştir. 

Milletler cemiyeti için elzem 
olan birşeyde ıslahatın bil
hassa bu müessesenin mes'uli
yctini Üzerlerinde taşıyan gar
bi Avrupa devletlerine aid bir 
mes'ele olduğu tesbit olun
muştur. 

Bazı gazetelerde çıkan ha
vadislerin aksine olarak sala
hiyettar makamlar ne Viyana 
konferansında, ne de Buda
peşte' de Fuiemen'in Macaris
tan'a iadesi mes'elesinin mev
zuu bahsedilmediğini tasrih 
etmektedir. 

Budapeşte' de krallığın av
deti mes'elesi de görüşülme

miştir. 

Dış işleri bakanlığı ile~sıkı 

münasebet halinde bulunan 
Peşter Loyd Kont Ciano'nun 
ziyareti hakkında ezcümle di
yor ki: 

- Görüşler üzerinde hasıl 
olan tam mutabakat Macaris-

tan kral naibinin Roma'ya sc· 
yahatı havasını hazırlamıştır. 

Bu müzakereler İtalya ile Ma
caristan münasebetlerinde yeni 

bir devre açmıştır. Kont Ciya
no'nun bu ziyareti karşılıklı 

münasebetleri kuvvetlendirmi· 
ye çok yardım etmiştir. 

Yunan~ Kurmayları 
Aleksandr'm mezarma 
çelenk koydular 
~ Belg;-at 17 (Radyo) -=...: Bal-

~_kan devlellerı kurmayları top~ 
lantısında bulunan Yunan he
yeti Bükreşten buraya gel-

mişlerdir. Heyet, dün kral 
[Aleksandr'ın mezarına ve 

""\ yaralılarla <lolmu~tur. Şehir matem 
içindedir. 

Ajansın tahminine göre en yakın zaman bu hafta içinde 
demektir. 

Moskova, l.17 (Radyo) 
Mezun en Berlin' de bulunan 
Almanya'mn bura sefiri, bu
gün buraya gelmiş ve derhal 
hariciye nazırı M. Litvinof'u 

Marsilya 17 (Uıırlyo) - Saat 
23 de infilak eden Larut fııbıikası 

enkazı arasından 10 ölü çıkarıl· 
mıştır. Bunlar arasında cephanelik 
direktörü M. Laruk da vardır. 

Şu ana kadar mccrulılann ha· 
kiki mikt:ırı meçhuldür. Fakaı 300 
den fada olduğu eöylenmcktetfir. 

~_,..~--=-------....,..·----------~--_,.-"" 
Hudutlar mes'elesi 

Tan gazetesin· 
sinden doğan a 

görerek, şiddetli bir nota ver- nlruaktadır. Gece vakti meş'alelerle 
miştir. Almanya sefiri, son ça't~ılnıış ve yangın pek güç,ükle 

Marsilya. 17 (Radyo) - İnfilak 
eden baruL fabrikası enkazı kaldı· T adilciliğe karşı durulmazsa 

Fransa Belgrad'a müzaharette 
günlerde tevkif olunan Alman söuJürülmü~tür. gÜC, lük cekecekmis f 
tebaasının suçları hakkında Çıkarılan bazı ceı-etlerin çıplak • ' 
uzun izahat istemektedir. olmaları çok şayanı dikkat ve hav· Roma, 17 (Radyo) Tan dutların tadili hakkında yaz-

Alman sefirinin notası, ül- retle görülmüştür. ' gazetesinin muahede ve hu- dığı bir makale küçiik itilaf 
:--------======~~====------- mahafilinde muhtelif telakki-

timŞa:~gmh:y~kli;;ed(~~dyo) - ltalya Harı·cıllye Nazırı Bel lere sebebiyd vermiştir. 
Parisle çıkan Tan gazetesi: 

Almanya - Rusya arasındaki 'd •d k? "Prag ve Belgrad bu mes'-
münasebatm nazik bir safha· gra a mı gı ece • ele karşısında !lOktai nazarla-
ya girmesi, iptidai maddeler ------- rında tam bir ittifak göster-

k A t h. t fi tl · L ••b 'J k •[ "y melidirler. Aksi takdirde fran-ve as erı eç ıza a erı, u nana aan gecer en gazetecı ere. u-
birdenbire % 50 artmıştır. , ' sa Belgrad'ı arkalama.kta güç-

\.. ./ goslav topraklarında tekrar görüşece. lük çekecektir.,, Demiştir. 
• • • · d D d Bükreş, 17 (Radyo) - Dün Atatürk ğımızı ümıt e erim.,, e i. Romanya meclisi reis ve büro 

• Belgrad, 17 (Radyo) - İtalya Hariciye Nazırı Kont Ciyano, azalarını seçmiştir. M. Nikola 
/ta/ya kralının doğu. Peşte' den dönerken sabahleyin saat altıda Lübnana' dan geç- Adeano reis olmuştur. Yeni 

l J •• Ü •• .. reis bu münasebetle bir mı-munun yı aon munu miştir. Lübnana istasyonunda kendisini karşılıyan gazeteciler, tuk irat ederek demiştir ki: 
tebrik ettiler. beyanatta bulunmasını rica etmişler, Kont Ciyano: _ Bugünlerde biz, Tran-

. - "Bu hususta bilhassa söyliyecek söz yoktur. Viyana ve sılıvanya'yı veren muahedenin 
Ankara, 17 (A.A) - ltalya Peşte görüşmelerinden sonra efkarı umumiye kafi derecede 18 inci senei devriyesini tes'it 

kralı Üçüncü Viktor Emanue- t · d·ı · · F l l k · ı·· edeceğiz. Bu bir mukavele env1r e ı mıştır. az a söy emeği ve te rar etmeğı uzumsuz 
lin doğumunun yıl dönümü mü- görüyorum." deği\, fakat yaptığımız can 
nasebetile Atatürk ile Üçüncü ve kan fedakarlığ·ınm muka-
Viktor Emanuel arasında aşa- Kont Ciyano, Yugoslavya hakkında da şunları söylemiştir: bilidir. Romanya sulha taraf-

- Trenle geçtigvim havali, bende fevkalade bir tesir bnaktı. t d b · · I k ğıdaki telgraflar teati olun- ar ır, unun ıçın ça ışma ·-
Yuyoslavya' dan acele geçtig" im için müteessirim. Yugoslav top- t d AA ı· · d M muştur: a ır. yan mec ısın e . 
raklarında yakında tekrar görüşeceğimizi ümit ederim. Aleksandr Layevano reis se· 

Majestelerinin doğumu yıl- Kont Ciyano, istasyonda birkaç dakika kalmış. sonra ltal- çilmiştir. Bu zat Transılıvan-
dönümü münasebetile en sa- • · t. ya'lıdır. 
mimi tebriklerimi ve ayni za-
manda şahsi saadetleri ile 
İtalya' r ın refahı hakkındaki 
temennilerimi arzederim 

K. Atatürk 

Ekselansınızın isal lütfunda 
bulundukları nazik tebriklerin
den ziyadeşile mütahassis ola
rak hararetle teşekkür eder 
ve şahsi saadetleri ile Türk 
milletinin refahı hakkındaki en 
iyi temennilerimi yeniden ar· 
zeylerim. 

Viktor Emanuel 

M. Avenol 
Londra, 17 (Radyo) 

Uluslar sosyetesi sekreteri M. 
Avenol, Londra'ya vasıl ol
muşlur: M.-Avenol Oksford'a 
gidecek ve cumartesi günü 
kendisine Oksford üniversitesi 

ya ya gcçmış ır. 

OMONTI 
Her türlü müskirat imalinde muvaffakıyeti herkes tarafından takdir edilen Bomonti 

fabrikası, Ege üzümlerinden mamul nefis şaraplarını piyasaya çıkarmıştır. -·-
B • Ş l Tecrübeli mütahassıslar tarafmdan imal 

OTilOnfl arap arı edilmiş çok sıhhi evsah haizdir. Az 
zamanda şarap merakhlarmm takdirini kazanmıştır. 

İyi şarap içmek; sağlığı arttırmak ve kuvvetlendirmektir. 
Bomonti şarabı hem çok iyi ve hem çok ucuzdur. 
~-~~-=--~-~~~-~~--~----~~-~--

Umumi sataş mahalli: Aydın BiraF abrikası Telefon : 2387 

Perakende satış yerleri : BUtün Bomonti müskirat bayilerinde bulunur. 

Arayınız ve bir kere tecrübe ediniz. 
Çok memnun kalacaksınız. 
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seksen günde seyahat bitti. evinde Abdullah kızı Makbule, İtalya ve Almanya bizimle alakadar san'atlar ve elişleri kongresi 
bugün saat 10 da ve 16 da Amerika' da, Holivuddan ile

ride bazı moda cereyanları 
vardır ki, bu modanın inkişafı 
nihayet çıplaklığa dayanır. Yal
nız vücudun belden aşağı kıs
mında bir incir yaprağı kadar 
bir ipekli kumaş, memeler 
üzerinde birer başlık ... işte bu 
Amerikan modasının alacağı 

Nihayet Havr'a vardık. Bi- ayni yerde oturan Hamdi oğlu olabilir, demek istiyor 
zim için mes'cle nihayet bul- Niyazi'yi tokatla dövmüş ve iki celse akdetmiş Vi! toplan· 

ayırmak için araya giren Ni- tısına son vermiştir. muştur. 

Paris' e, kararlaştırılmıı vakit 
ve saatta, Kılcas Fog'un ku
lübü gibi bir kulüpte, yani 
Pari-Soir yazı salonunda bu
lunduk. 

lzmir meb'usu Rahmi Kök" yazi'nin karısı Necla da beş 
aylık gebe olduğu için korka- en'in ve Tekirdağ'ı meb'usu 
rak sancılanmıştır. Gebe kadın Şakir Keşebir'in reisliklerinde 
hastaneye kaldırılmış ve suçlu aktedilen bu celselerde encü· 
tutulmuştur, menlerden gelen raporlar üze· 

Bir kaza rinde müzakereler cereyan et· 

son şekil! 
Bu modanın en büyük ta

raftarı, bu modayı kendisine 
en ziyade yaraştıran Mis Kil-
yan Muray' dır! Bu kadın, ban
kerleri çıldırtmak san'atına 

herşeyden ve herkesten fazla 
vakıftır! 

Bence, Mis Kilyan Muray, 
sahnedeki kıyafetile, Hazreti 
Havva'ya en ziyade yaklaşmış 
olmakla sade bankerleri değil, 

Jül Vern'in seksen günde 
devrialemile işte bizim devri· 
alemimizin neticesi bu. Tam, 
ne bir eksik, ne bir fazla ol
mamak üzere seksen günde 
seyahatımızı bitirdik. 

-SON-
--------------------------------------MAHKEMELERDE: 

Naldöken Cina
yeti Failleri .. 

cihanın herhangi bir sahnesin· • • • • • 
de de bukadar muvaffakıyet On ve onbef sene 
kazanabilir. Bu san'atın ~ırrı d l 
yoktur; bu san'at kadınlığın, ceza ye i er. 
cinsi cazibenin bizatihi kendi- Burnava nahiyesinin Naldö-
sidirl ken köyünde Zeynel ve Aziz'i 

Lilyan' dan sonra, afiş ve öldüren bakkal Kazım ile kar-
programlarda ismi olmıyan deşi oğlu lbrahim'in şehrimiz 
uzun ipek ve tül gibi elbise- Ağırceza mahkemesinde de-
ler giymiş genç, belki de 15- vam etmekte olan muhakeme-
17 yaşında bir kız, sahneye leri sona ermiş ve dün karar 
çıktı. Bu da başka bir muvaf- tefhim edilmiştir. 
fakıyet oldu. Bu genç kızın Suçlan sabit olan Kazım 
akrobatik dansı, görülmeğe on sene ve lbrahim 15 sene 
layıktı. Kadın, kadınlığını bil- ağır hapse mahkum edilmiş
dikten ve arzedebildikten son- lerdir. Maktullerin vereselerine 

. Alsancak'ta vapur iskelesin
de Rus vapurundan tahta in
dirmekte olan amele Hasan 
oğlu Mehmed Selim rıhtımdan 
kurtulan bir kalas parçasının 
böğrüne çarpmasile hafif su
rette yaralanmıştır. 

Pantalon çalmak 
Karantina' da şehid Kemal 

caddesinde oturan Ali oğlu 
Ahmed'in bir pantalonu çalın-
mıştır. 

Kumar 
lkiçeşmelik caddesinde 118 

numaralı kahvehanede Osman 
ve Veli iskambil kağıdı ile 
kumar oynarken zabıtaca tu
tulmuştur. 

iskambille kumar oy
namak 

Karşıyaka' da mir' at soka
ğında Şaban oğlu Bekir, ida
resindeki kahvede Aziz, Ali 
ve Nail'e kumar oynattığın

dan dördü de tutulmuştur. 

C. H. P. 
ra, her zaman muvaffak olur yedişer yüz lira ölüm tazmi- Ocak kongreleri faaliyette 
vesselam! natı da vereceklerdir. Maznun Evvelki akşam Cumuriyet 

Nevyork'da kadının mevkii, lbrahim'in karısı Zeliha suçu Halk partisi Dolaplıkuyu ka-
mesela Marsilya' daki kadının sabit olmadığından beraat et- mununa Memduhiye ocağı 
mevkiinden başkadır. Yalnız, miştir. konferansı Topaltı mektebin-

şunu unutmamak gerek; bu Esansçıyı yaralayan Hasan de akdedilmiştir. Kongre, çok 
notlanm ve kanaatlarım uzun alakalı ve samimi olmuştur. Tepecik'te seyyar esansçı 
bir tetkikin mahsulü değildir; Çok kalabalıktı. Dilekler tes-Hasan Hüseyin'i desise ile 
80 günde devrialem progra- bit edildikten sonra yukarı 
mmın Nevyork'a verebildiği evine alarak bıçakla tehdit mahallelerde muhtelif şekilde 
birkaç lahzanm eseridir. etmek ve yaralamak suretile ve ihtiyaç nisbetinde muhtelif 

Nevyork' da da artık durmı- 22 lirasını gasbetmekle maz- inşaat yaptırdığından belediye 
yacağız; yarın il dö Frans nun tatlıcı arab Hasan'ın reisi doktor Behçet Uz'a te
bizi Okyanuslar için alacak. Ağırceza mahkemesinde mu· şekkür edilmesi kongrece ka-
Fakat ben Koney-lsland'ı zi· hakemesi neticesi ve ahzugasp rarlaştanlmış ve idare heyeti 
yaret etmek istiyorum. suçu sabit olmadığından bu seçimi seçimi yapılmıştır. Eski 

Nihayet, İl dö Frans vapu- cihetten beraetine, yalnız teh- idare heyeti tamamen değiş-
d b 1 G · "tirilmiştir. Yeni idare heyeti-run a u unuyorum. emş, dit ettiği ve yaraladığı anla-

.. l t · b" f k t ne Ahmed Acar, bankacı Ab-guze , emız ır vapur, a a şıldıllnna sabıkası da nazarı 
· · k b 5' dullah, Ali kavas ve Süleyman 

servısı ço ati. dikkate alınarak iki buçuk 
Vapur da bana kafi dere- Kayseri'li seçilmişlerdir. 

sene ağır hapse ve okadar Toplantıda şehir meclisi ve 
cede bati görünüyor. Yetmiş müddeti~ amme hizmetlerin- Parti Dolaplıkuyu kamunu yön 
bukadar günlük ayrılıktan sonra den mahrum bulundurulması- kurul üyeleri de bulunmuşlar-
Fransa topraklarını biran eve) na karar verilmiştir. dır. Cumuriyet marşı hep bir 
görmek hevesinden kendimi ağızdan söylenerek kongreye 
alamıyorum. Yoksa, vapurun Litjım inşaatı 1 son veri miştir. 
seyrinin emsalinden aşağı ol- Bayındırlık sahasında Şükrü Galatasaray 
madığına eminim. Kaya ve Celal Bayar bulvar-

Okyanus üzerinde yazacak lannda belediyece lağım in- J zmir 'e gelecek •• 
hiçbir şeyim yok. Garsonların şaatına devam edilmektedir. fstanbul, 17 (Hususi) - Ga-
betaetinden, salondaki bazı Basmahanede tabakhane liğı· latasaray futbol takımı, Yılbaşı 

Kudüs sokaklarında /ngiliz askerleri 
Paris, 16 (A.A) - Eko dö miyoruz. Eğer fngiltere arzu-

Paris gazetesinin Londra mu- larımızı dinlemek istemiyorsa 
habiri Siyonizme karşı muka- bizimle alakadar olacak başka 
vemet hareketinin başında bu- devletler bulabiliriz. 
lunan eski Kudüs müftüsünün Müftü bu sözlerile ltalya 
İngiltere aleyhinde söylediği ve Almanya'yı kasdetmektedir. 
tehditkar sözlerini nakletmek- Filistin Yahudi muhaceretini 
tedir. çoktanberi durdurulmuş olması 

Filistin'deki lngiliz komis- lazım geldiğini söyliyent'müftü 
yonunun boykot edeceğini sözlerini şu şekilde bitirmiştir: 
söyliyen eski müftü demiştir ki: Millet istiklalini başkaların· 

- Bizi terketmiş olan in- dan kabul etmez. Fakat kendi 
giliz hükumdine emniyet et- iradesi ile alır. 

Japonya ve Almanya'nın 
Rus aleyhtarlığı 

Tokyo' da müzakereler var. Bazı devlet
ler de iştirak edecekler 

Japon askerleri 
nevakıstan bahsetmekte ne mının bir kısmı yükseltilerek münasebetile maç yapmak üze· Londra, 18 (Radyo) - Roy- ı ğını bildirdiği şu haberi ver· 

mektedir: 

miş ve raporlar muhteviyatı 
dileklerile birlikte kongre umu· 
mi katipliğine verilmiştir. 

ikinci celsede Reisicumhur 
Atatürk B. M. Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda, Başvekil 
ismet lnönü tarafından gönde· 
rilen cevab telgraflan okun 
muş ve coşkun tezahüratla 
karşılanmıştır. 

BUyük bir tleskop 
Paris, 17 (Radyo) - Yukarı 

Savua'da iki metre kutrunda 
büyük bir tleskop kurulmuşt~ 

Japonya ile Almanya ara" 
sında, Bolşevikliğin aleyhine 
yeni bir anlaşma için müza" 
kerelere başlanmıştır. . 

Müzakereler Berlin' den yert1 

avdet eden Almanya'nın Tok· 
yo sefirile Japon ricali ara· 
sında cereyan ediyor. 

Royter ajansının verdiği ha· 
herde, bu müzakerelerin, ne 
gibi şerait altında cereyan 
ettiği hakkında malumat alı
namadığı ve fakat elde edilen 
delillere bakılırsa, Almanya 
ile Japonya arasında başlıyaJ1 
müzakere, diğer bazı devlet-
lerin de iştiraki muhtemel ol· 
duğu kaydedilmektedir. 

Tokyo, 17 (Radyo) - Hii· 
kumet, Bolşevikliğin aleyhine 
Almanya ile Japon ricali ara" 
sında başhyan müzakerelere 
dair hiç birşey yazmamalarını 
gazetelere bildirmiş ve bu hu· 
susta şiddetli emirler ver
miştir. 

Başbakan M. Hirota, iki 
devlet arasında akdolunacak 
anlaşma muahedesini derhal 
fevkalade komisyona havale 
edecek ve bunların tetkikini 
istiyecektir. 

Berlin, 17 (Radyo) - Al· 
manya hariciye nezareti umuru 
siyasiye müdürü, Volkişe Beo" 
bahter gazetesinde yazdığı bir 
makalede, Almanya'nın, Nu
remberg kongresinin Bolşevik
lik hakkında vermiş olduğu 
son kararların tatbiki için bü
tün dikkatini sarfetmekte bu· 
lunduğunu yazmakta ve Alman 
milletinin, başka milletlerin 
işlerine müdahale etmekten 
uzak kaldığını kaydeylemek· 
tedir. fayda vardır. betonarme yaptırılmıştır. · re İzmir' e gidecektir. ter ajansı, Şanghay' dan aldı· 
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Yazan : Orhan Rahmi Gök~ 

Sert bir rüzgar esiyordu. 
Başka ses duyulmıyordu. Ta 
karşıda bir köyün ışıkları gö
rünüyordu. 

Arkasına döndü: 
- Bir! 
Dedi. ikinci gölge. kendi 

ardındakine döndü: 
- iki! 
O da, kendisinden sonra 

gelene başını çevirdi: 
- Üç! 

ı dar gitti: 
27! 
Ve bu rakam sırası, en ge

rideki neferden en ilerideki 
gölgeye kadar tersine olarak 
tekrarlandı: 

Yirmiyedi, yirmialtı, yirmi· 
beş... On... Beş ... 

Ve en öndeki hayalet gene 
aynı şeyı söyledi: 

Bir: 
Sonra, 
- Tamam! Ye .. 1 ce karanlıkta, bu 

-------·~....._----~-----------------------------------------· 

elini caketinin sol cebine gö- J - Olduğunuz yerde otu-
türerek bir dü<lük çıkardı. runl 

Neferler susmuşlardı. Onu 
dinliyorlardı. 

Kısa fasılalarla iki defa çaldı. ' Dedi .. Kendisi de kaputu- Kumandanları, zc:man za· 
man böyle <lalar, ya ıslıkla, 
yahud da terennüm ederek 

Gece, mavi kubbenİiı üs- kendilt>rİne bi:iyle ş;ırktlar dirı-

Tepenin sağ tarafından ayni nun yakasını kaldırdı. Nefcr-
şekilde bir düdük sesi cevab ler sıra ile oturdular. 
verdi. 

- O da tamam! 
Önden ikinci gölge, birinci

ye yaklaştı: 
- Kumandan bey -Dedi

emriniz olursa ben gideyim! 
- Git Mehmed çavuş, fa

kat dikkat et, yol çok fena .. 
- Sen korkma kumanda

nım, ben keçi gibi tırmanırım .. 
En önde genç ve ünifor

masız bir Türk zabiti vardı. 
Kuzu derisi kalpağını kaşının 
üstüne eğmiş, siyah gözlerinin 
bütün dikkati ile karşılara ba
kıyordu. 

Genç, canlı ve sert bir yü-

tünde a;tın düğmelere ben- letirdi. 
ziyen yıldızlarla dolu idi. Öyle dakikalarda, müştı•rek 

bir his, müşterek lıir kalb sı
Sigarasını yaktı. Düşünü-

yordu: zısı, neferden nefere geçer ve 
Bir çift yeşil goz içine ha- yaşlanan gözlerinin aralığından 

kıyor gibiydi. çok uzaklarda kalan sevgili-
- Kimbilir nerede, ne ol- leri düşünürlerdi. 

du? -Diye mırıldandı- seneler Bir gün Mehmed çavuş sor-
muştu: 

geçti aradan. Kalbim, bu ya· _ Bekir bey, kimin kim-
rayı daha biraz evvel almış sen yok mu? 
gibi hala sancıyor, hala sız- Genç zabit siyah gözlerini 
lıyor., başka tarafa çevirmişti: 

Ve hafif bir ıslıkla, yedi - Yok Mehmcd çavuş. 
sene evci Urla'nın ( .... )köyün- - Kimlerdensin, nasıl anar-
de bir genç. kızın kemanından lar seni? 
dinlediği şarkıyı çalmıya baş· - Bilmem.. Fakat bana 

-- ikinci kısım -· 
Yedi sene eveldi. 
Rizandan ayrılınca, ağır 

adımlarla köye gırmış, bak· 
kalın dükkanına gitmişti. Bak
kal topal Mehıncd, pazarda 
satacağı tereyağına hile karış" 
tırmak!a meşguldü. 

- Ne o Be~ir, süt dökmüş 
kedi gibi düşünüyorsun? 

- Birşey soracaktım da .. 
- Sor bakalım .. 
- Buradan lzmir' e ne ka· 

dar zamanda gidebilirim beni 
- Üç günde. 
- Büyük yer mi lzmir? 
- Büyük ya, büyük yal 
Başka birşey söylemedi Be· 

kir. Yola çıktı. Ne uzun, ne 
bitmez, tükenmez yollardı 
onlar! 
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Bir Amerika'h tabi, yeni 

çıkardığı bir eseri reklam eder· 
ken şöyle demiş: 

- Kaçırmak ve korkutmak 
değil. O, böyle birşeyi düşü· 
nemez Ali!.. Çünkü senin ne 
pervasız bir arslan olduğunu 
elbet bilir .. 

- Evet Zeliha, ben kor· 
kuyu enfiye gibi burnumda 
koklarım ve parmaklarımın 
ucu ile silker, geçerim.. Beni 
korkutacak deniz mahluku 
doğmamıştır. Ben dalgadan 
korkmam. Ben yıldırıma en· 
semi tutarım. Ben deniz ca· 
navarınm ağzına yumruğumu 

sokarım. Ben hükumet dinle· 
mem, ben korsan tanımam. 
Ben sağ kaldıkça, korku ben· 
den daima kaçacaktır. Haydi 
Zeliha, sen yat, uzan, rahat 
et, dediğin olacak .. 

Ben de gelsem yuka· 
rıya!. 

Hayır, hayır, lüzumu 
yok.. Ben sana şimdi yiyecek 
de gönderirim .. 

Ali bir hamlede kamaradan 
fırladı ve merdivenleri tır-
mandı: 

- Tilki korsan, kuyruğunu 
elimden kurtarıyor, alacağı 

•olsun! 
Diye mınldandı. Çok asabi 

idi. Elile mütemadiyen hançe· 
rinin kabzasını yokluyordu. 

Rüzgar Ahmed yaklaştı: 
- Reis, ne emrediyorsun! 
- Döneceğiz, dümen kır, 

yelkenlere emir veri. 
Rüzgar Ahmed hayretle ona 

bakıyord~: 

Delirmişmiydi yoksa!. O, 
Fırtına Ali'den şimdiye kadar 
hiç böyle bir kumanda alma
mıştı. Bu nasıl şeydi? Rüzgar 
Ahmed, geminin ikinci kapta
nıydı. Hatınna ancak şu ge· 
lebildi: 

Reis, muhakkak yep-yeni bir 
manevra yapacak da Panayot'u 
aldatmağa çalışıyor! 

Çünkü, böyle bir kumanda
dan başka bir mana çıkamaz· 
dı. Fırtına Ali, korku tammı
yan, yılmaz bir deniz kahra· 
manıydı. Panayot'un önünden 
kaçmasına ihtimal verilemezdi. 

Rüzgar Ahmed uzaklaştı. 
Gemi, manevraya başlamıştı. 

Fırtına Ali, dişlerini gıcır· 
dalarak, Panayot kaptanı:ı ge· 
misine bakıyordu. 

Gemi, yavaş yavaş, bulun· 
duğu yeri terkediyor ve ara
daki mesafeyi açarak uzaklaşı· 
yordu. 

O da ağır ağır kamaraya 
inmişti .. İçeriye giremiyor, dü
şünüyor, yumruğunu ısırıyordu. 

Hiddetini nişanlısına da gös· 
termemek emelindeydi. Çünkü 
onun müteessir ve muazzeb 

olması muhtemeldi. Duramadı, 
gene güverteye çıktı ve düş· 

mana baktı: 
Panayot kaptanın gemısı, 

aradaki mesafeyi muhafaza 
ederek peşinden geliyordu. 

Kaşlarını çattı ve bağırdı: 
- Ahmed, ne oluyor?. 
- Ne olacak, geliyor işte 

reisim .. 
- Bizi takib ediyor ha!. 
- Sen görüyorsun ya, be· 

nim söylemekliğime hacet yok! 
Fırtına Ali bir küfür sa· 

vurdu. 
- Belasını istiyor!.. Bilmi· 

yor ki, ben de belaların püs· 
küllüsüyüml.. 

Tayfalar onu görmüş, onun 
sesini duymuşlar, birdenbire 
canlanmışlardı. Ali, sanki ge· 
minin anakuvvetiydi. O mey
dana çıkınca, herşey, herkes, 
ha\ta gemi bile kendiliğinden 
kuvvet alır gibiydi. O, daima 
kolları sıvalı çarpışır ve kor
kunç naralar atardı. 

Gemiler birbirine rampa 
edince, avını uzaktan seçen 
bir kaplan gibi, gözlerini bir 
kere yarı kapar ve aralıktan, 
karşıki geminin en azılı görü· 
nen korsanını bulur, sıçrıyarak, 
devirib kırarak onun yanına 
kadar gider ve karşısına diki
lirdi. 

Kılıcını adeta bir sopa gibi 
kullanırdı. 

Bazan dümen yekesine biz
zat kendisi geçer ve koskoca 
gemiye hayrete şayan manev
ralar yaptırırdı. Gemi, haliskan 
bir at gibi, dalgalar üzerinden, 
rüzgarı istenilen tarafa alarak , 
ileri, geri oynar ve dönerdi .. 

Ve böyle dakikalarda Fır· 
hna Ali'nin dudaklarında kah
ramanca, pervasızca bir gülüş 
titrerdi. Ölüme bile kaşı çatık, 
fakat gülerek atılırdı. 

Bütün gemi tayfalarında ona 
karşı derin bir takdir ve gıpta 
vardı. Emirleri, derhal ve ay
nen tatbik edilirdi. Bir harpta 
reisle tayfalar göz göze anla
şırlardı ve zamanı gelince, Ali· 
nin bir bakışı, bir kül yığını
nın içinden yangınlar çıka
rırdı. 

Onu sevdiren diğer bir has· 
leti, vazife haricindeki zaman· 
larda yumuşak, [müşfik ve er
kekçe arkadaş olmasıydı. Ge· 
mide hastaları o düşünürdü. 
Yaralara o bakardı. Memleke· 
tinde muhtaç ailesi olanlara, 
gizlice o yardım ederdi. 

Ali, bazan tayfaların kendi 
aralarında çıkardıkları kavga· 
larda hemen yetişir, ellerini 
kalç.asına dayar: 

- Ulan herifler, maymunlar 

ANADOLU l 
bile bir ağaç üzerinde böyle 
gırtlaklaşmaz. Haydi bakalım, ___ , __ 

Günlük siyasal gazete kucaklayın biribirinizi .. Gemi, 
1---:S-~n-lı-iı-) _v ... e:..h-a-şy-a~zg.;,.a_nı;..;..;;.__ şehir değildir, hep biribirinizle 

Haydar Rüşdü ÖKTEM yaşıyacaksınızl 
Vmumi neşriyat ,.e yazı işleri Der, iki tarafı öpüştürüb 

müdürü: Hamdi Nüzhet Çançar barıştırırdı. 
idarehanesi: - Bir def asında, tayfalardan 

İ.7.mir İkinci Beyler sokağı biri, diğer bir tayfanın karısına 
C. Halk partisi binası içinde göz dikmiş ve bu da, Ali'nin 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 -Posta kutusu 405 kulağına gitmişti. Kadın, Mi· 

ABONE ŞERA111 dilli yakınında bir köyde otu-
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç ruyordu. Ağır başlı, güzel bir 

aylığı 500 kuruştur kadındı. Ali gizlice onu ça· 
Yabancı memleketler için eenelik ğırtmış; 

abone ücreti 27 liradır 
Her yerde 5 kuruştur - Hemşire, böyle böyle 

- diyorlar, doğru mu? 
'ünü geçmiş aüehalar 25 kuruştur. 

ANADOLU :MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Diye sormuştu ve kadın da, 
utana sıkıla; 

- Sonu t1ar -

. - Bu kitapta bir yanlış var, 
kım bulursa 25 bin dolar ve· 
receğim. 

Kitab satılan satılana. Niha
yet bir genç, yanlışı bulmuş 
ve 25 bin doları almış. Fakat 
kitapçı da 350 bin dolarlık 
kitab satmağa muvaffak olmuş 
bunu bir arkadaşa tavsiye 
ettim. 

- Yahu -Dedim- sen de 
böyle birşey yapsan? 

Yüzüme adeta merhametle 
baktı: 

- Azizim ·Dedi- biz böyle 
birşey yapsak, bizim matbaa
ların çıkardığı miibarek tashih 
sayesinde bir kişiye biraz para 
vermek değil, karşımıza çıka
cak olan binlerce kişiye telif 
hakkını devir veya kitabın bize 
aidiyetini inkar etmek lazım
gelir. 

* * * Ramazan geldi. Tanıdığım 
bir ihtiyar kadın, gelinini; 

- Tiryakiliğim tutarsa, ali
mallah! 

Diye diye adamakıllı haşla· 
mış. Gelin de tanıdıklardan. 
Bir aralık ihtiyar kadını, mut
bakta giziice mideyi doldurur· 
ken görmüş. Bana sordu, ne 
yapayım, dedi. Şu cevabı 
verdim: 

- Yapacağın şey, mukabe
lei bilmisildir. Sen de oruç 
tutar gibi görüneceksin ve 
ikide bir; 

- Sakın ha, senin tiryaki
liğin tutarsa, benim de sinirim 
tutar! 

Diyeceksin. Sinir, tiryakilik· 
ten baskındır, kaynananı kor
kutmuş olursun. 

* * * Eskiden oruç tutan bir ta· 
nıdığımla dün çarşıdan geçi· 
yorduk. Fırından yeni çıkmış 
pidelere baktı baktı da; 

- Hey gidi hey -Dedi- be· 
nim eski aşinalarım, benim 
eski iştihaaver dostlarım. Şimdi 
size baktıkça, fırıncı küreği 
üstünde kebab olub can ver
diğinizi zannediyorum. Ne siz· 
de eski surat kaldı, ne de 
bende eski zevk ve telakki. 

Çimdik 
------~---------~-

Aydın' da su işi 
Aydın (Hususi) - Urbayı

mız Nafiz Karabudak şehrin 
su işini başarmak üzere An· 
karaya gitmişti. Urbayımızdan 
gelen bir telgrafta iç bakan
lığının Aydın su işi için bele· 
diyeler bankasından on yıl 
müddetle seksenbin lira istik· 
raz etmesine müsaade etmiş 

ve kararı da çıkmıştır. 

Bayındırlık bakanlığı da 
suyun menbaından istasyona 
kadar olan kısmın borularını 
müteahhide ihale etmiştir. 

İyi ve bol ışıktan sonra 
Aydın yakında temiz ve sıhhi 
suya da kavuşacaktır. 

Yeni Neşriyat 

" Halk için sağlık 
öğütleri ,, 

Tire' de doktor Süleyman 
Sırrı Tinel, bu nam altında 
küçük bir broşür hazırlayıp 
basmıştır. İçinde halkın anlı· 
yacağı dilde yazılmış, özlü ve 
faydalı malumat vardır. Tav· 
siye ederiz, beş kuruştur. 

""'-~""""~""""'~ ...... --~<:'""'"""~-----,. ........ ;--~p----~·-·---~--__.. 
" 

Koçarlı'lılar tayyarecilerle bir arada 
Aydın, (Hususi) - Aydın Aydın'ın dördüncü tayyare· 

hava kurumu evelki gün Hal· sinin ad koyma merasimi de 
kevi salonunda bir toplantı 23 Nisan bayramında yapıla· 
tertip etti. Kurum başkam caktır. 
toplantıyı açtı ve maksadı an· Ödemiş, (Hususi) ~Bugün 
lattı. Köyl~rde olduğu gibi Ödemiş hava kurumunun dü-
Aydın' da da hava kurumuna zenliği program çevresinde 
yardımcı üye yazılmak üzere Ôdemiş'lilerin aldığı iV üncü 
bir teşkilat yapılması istenili- tayyaresine adkoyma töreni 
yordu. Bunun için ilbayımı· yapılmıştır. Bu münasebetle 
zın eşi Necmiye Günday'm "Bozdağ11 Ödemiş ve çevresi 
başkanlığında Dürdane, Hü- üzerinde yakından uçuşlar yap
meyra Çiftçi, Sabiha Yazgan, mış, kağıtlar atmış, halk ta~a· 
Nigar, Nimet Ak ve Ramıha- fından hararetle karşılanmıştır. 
dan mürekkep bir komite se· Törende sayın ilçebay H. Seç
çildi. Bu komite Aydın' da kin, Çanakkale sanlavı Dr. 
semt tali komiteleri seçerek M. Bengisu, C. H. P. başkanı 
çalışmasına başlıyacaktır. l. Yayla tarafından söylevler 
Aydın adına satın alınan verilmiş, pilot Bozdağ tayya

üçüncü · tayyarenin ad konma resinin ~kuvvet ve rolleri üze· 
töreni dün Aydın'a beş kilo- rinde halkı aydınlatmıştır. Tö· 
metre uzakta Turnalı ovasında rene Ödemiş ve koylerinden 
yapıldı. Halk toplanmıştı. Sa- binlerce kişi iştirak etmiştir. 
at 9 da tayyaremiz geldi, şe· Tayyare töreni halkın yurd
hir üzerinde birkaç tur yapa· severliğinin şuurlu tecellilerine 
rak indi. Hava kurumu baş· müsbet bir vesile olmuştur. 
kanı bir söylev vererek birinci ------
tayyarenin Aydın, ikincinin Fransa' da sanayi 
Germencik, bunun d(Koçarlı Vaziyeti 
adını, yurdsever Aydın'lıların 

kahraman ordularına daha 
birç.ok tayyareler hediye ede
ceğini söyledi. Koçarlı muh· 
Jarı Mehmed de Koçarlı'ların 

hissiyatını anlattı. İlbay Ay
dın'ın yüzüncü tayyaresine ad 
konma şerefi nasib olsun dedi 

' 
kurdelayı kesti. Bundan sonra 
tayyaremiz pilotu Bedii'nin 
idaresinde alanda birçok uçuş 
talimleri yaptı. Aydın ve K' o
çarlı üzerinde dolaşarak halka 
hava kurumunun şükranlarını 
bildiren kartlar attı. 

Gece Halkevi salonunda 
Aydın hava kurumu tayyare
cilerimiz şerefine bir şölen 
verdi. 

lktlsad nazırı beyanatmda 
Neler söyledi? 

Paris, 17 (Radyo) - Milli 
iktısad bakanı, bazı büyük sa· 
nayi erbabının iptidai madde 

bulamadıklarını ileri sürerek 
müşkülat çıkardıklarından hah· 
setmiş ve demiştir ki: 

- Bu müesseselerin sahip· 
leri mesai tarzlarını ve dere· 
celerini de saklamaktadırlar. 

Mesai bakanlığı ile birlikte bu 
müesseselere istediklerinden 
fazla iptidai maddeler temi· 
nine karar verdik. Yeniden 
taallül gösterdikleri takdirde 
hareketimizin şekli kanunun 
cmı i veçhi le değişecektir. 

Bozdoğan ışığa kavuşuyor 

Bozdoğan elektirik fabrikası teme/atma intibalarından 
Bozdoğan (Hususi) - Şehrimiz yakında clektiriğe kavuşa· 

caktır. Tesisat hazırlıkları ilerlemiştir. Kaymakam ve belediye 
reisimizin bu husustaki gayretleri ile, kaza, ışık derdinden 
kurtulacaktır. 

Bir tecavüz 
Orman muhafaza memuru Murad AJi, dağda bir tecavüze 

maruz kalmış, meçhul şahıslar kendisini taşla öldürmek iste· 
mişler, fakat kurtulmuştur. Vak'a failleri aranıyor. 

Mahkumlar 
çalıştırılacaktır. 

lstanbul, 17 ( Husus'i ) 
Bundan bir müddet evvel 
Zonguldak ve Ankara'ya git
miş olan hapishaneler müta· 
hassısı Mutahhar şehı im ize 
gelmiştir. 

Mutahhar, Zonguldak'ta mah· 
kumların maden ocaklarında 
çalıştırıln•ası için görüşmeler 
yapmış ve iyi neticel<-r almıştır. 
Mahkumların burada çalıştırıl
masile daimi amele sıkıntısı da 
bertaraf edılmiş olacaktır. ilk 
defa olarak gelecek ay 125 
kişilik bir mahbus kafilesi Zon
guldağa gönderilecek, ikinci 
parti olarak 125 kişi daha 
sevkedilecektir. lmralı adasına
da yeniden elli mahkum gön· 
derilecektir. 

Ankara, 17 (Hususi) - Ha· 
pishanelerimizi ıslah ve mah
kumlar için yep - yeni metod· 
ları ihtiva edecek olan yeni 
hapishaneler nizamnamesinin 
hazırlanmasına başlanmıştır. 
Bir komisyon, dünyanın en 
modern hapishane nizamna· 
melerini tetkik etmiştir. Bu
nunla beraber, yeni nizamname 
Türkiye'nin ihtiyacına göre 
tesbit edilmekte olup, tercüme 
ve iktibas yapılmamıştır. -------

Aydın'da 
C.li.P. kongreleri devamda 

Köşk, (Hususi) - Kamunu· 
muz Parti kongresi dün ilbay 
ve Parti başkanımız Özdemir 
Günday'ın başkanlığında top
landı. Yönkurulunun çalışma 
raporu, hesap!arı ve yeni yıl 

büdcesi onaylandı. Ocaklar
dan gelen dilekler üzerinde 
ilbayımız ayrı ayrı izahat ver
di ve birçoklarını hemen yap
mağı vadetti. 

Kamun yönkuruluna Meh· 
med Sezgin, İbrahim Toksöz, 
Mahir Helvacı, Ali Koç ve 
Mehmcd Yazgan tekrar seçil
diler. 

Ortaklar, (Hususi) - Ka· 
mun kongremiz dün ilbay ve 
Parti başkanımız Özdemir 
Günday ile ilyönkurul azasın· 
dan Etem Kadri ve Neş'et 

Akkor'un huzurlarile toplandı. 

Kamun yönkurulunun çalış
ma raporu ve hesapları onay
landı. 937 bütçesi teklif veç· 
hile kabul ·olundu. Dilekler 
k~nuşuldu. İlbayımız uzun has
bihaller yaptı. 

Bundan sonra seçime geçi
lerek azalıklara Faik Erkmen, 
Hamdi Çakmak, Mustafa Ön
cel, Raşid, Reşad Germen ve 
ilçe kongresi delegelerinden 
ilbay Ôzdcmir Günday, Etem 
kadri, Hamdi Çakmak, Mus· 
tafa Öncel ve Faik Eıkmen 
seçildiler. 

Kongre çok sıcak ve sami· 
mi bir hava içinde geçti. 

Karapınar, (Hususı) - Ka· 
mun kongremiz dün ilbay ve 

Parti başkanımız Ôzdcmir 
Günday'ın başkanlığında top

landı. Kongreye 25 ocaktan 
gelen 50 delege tamamen bu

lundu. Birçok Partililer de 
kongreyi takip ediyorlardı. Di
lekler ve teklifler üzerinde il· 
bay ve başkan Özdemir Gün· 
day uzun konuşmalar yaparak 
delegeleri aydınlattı. 

Yeni kamun yöııkurula Meh· 
ıned Nuri, Sedad, Mahmud 
Ural, Hüseyin Kocabıyık ve 
İbrahim Kahyaoğlu seçildiler. 
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320 op ateş saçıyor. F 
tte şiddetli bir müdafaa 

• o nı .. 
var 

~~~~-------~~~ 

32 tayyare şehri bombardıman etti, biri düşürüldü. 
• 

Milislerin kumandanı, lspanyollar faşizm is-
temiyorlar, Madrid'i vermiyeceğiz, dedi. 

-Başı 1 inci sayfada- kıt' alarm nehri geçtiklerini gös- tuk irad ederek nihai zafer-
ballero Havas ajansı muhabi- termektedir. 
rine şu beyanatta bulunmuştur: Bütün gün asi topçu kuv-

Madrid asla asilerin eline vetleri Madrid'in şimal istas
düşmeyecektir. Sivil ahali ile yonu yukarısında kain garb 
payitahtın askeri kuvvetleri kı.)mını bombardıman etmiştir. 
kahramanane mukavemet et- Binalar çok hasar görmüş ise 
meğe azmetmişlerdir. lspan- de insanca pekaz zayiat ol-
yol milleti faşizm istemiyor. muştur. Zira şehrin bu kısmı 
Herhalde payitahtın muhtemel harb mıntakası ilan edilmiş ve 
sukutu asiler için ancak ma- ahaliden tecrid olunmuştur. 
nevi bir zafer olacaktır. Eli- Londra, 16 ( A.A ) - Asi 
mizde bir parçacık toprak bu- kuvvetlerdeki Royter muha-
lundukça onu ölünceye kadar biri dünkü muharebeyi tasvir 
müdafaa edeceğiz. Harb daha ederek diyor ki: 
şimdi başlıyor. Çünkü bize Asilerin önde 24 harb tay-
lazım olan malzemeyi şimdi yaresi ve arkada 8 bombar-
elde edebildik. Bizim zaferi- dıman tayyaresi olmak üzere 
mizden hiç kimse şüphe ede- 32 tayyareden mürekkep bir 
mez. Çünkü bütün milletler filosu üniversite binası ve garb-
asilere düşmandır. taki park üzerinde uçarak 

Havas Ajansı muhabiri Lar- bunlardan her biri hükiiınet· 
go Kaballero'ya ltalyan'larm 
yapmış oldukları müthiş tah
kimata rağmen hükumetin Ba
leares adalarını istirdat teşeb
büsüne kalkışmak fikrinde olub 
olmadığını sorması uzerıne 
şöyle demiştir: 

- ispanya hükumeti meşru 
sahibi olduğu araziden hiçbir 
parçasını terketmiyecektir. Harb 
isyandan evel bize aid olan 
bütün arazi elimize geçinciye 
kadar devam edecektir. 

Başvekil mukaveleler muci
bince Fas'm himayesi mes'e
lesi hakkında ve Fransa ile 

- •• 1 1 v 
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hakkında birşey söylemek iste· 
memiştir. 

Sevil, 17 (Radyo) - Asi 
kuvvetler, Madrid' de şimalden 
cenuba doğru ilerlemeğe ça
lışmaktadırlar. Asi topçuları 
Madrid cenubunda bulunan 
milisleri bombardıman etmek
tedirler. 

General Varella karargahını 
Kazodelkampobe nakletmiştir. 

Asiler, Kazodevilasko'yu iş
gal etmişlerdir. Bu suretle sa
ray istikametinde bir derece 
daha ilerlemişlerdir. Milisler, 
ric'atlerini gizlemek için sun'i 
duman kullanmışlardır. Mad
rid'de milisler 600 maktul ter
ketmişler, 22 tank ta asilerin 
eline düşmüştür. 

Milislerin Vilavera 'da da 
şiddetli bir mukabil taarruzları 
püskürtülmüştür. 

Cepheden alınan haberlere 
göre Estoryal manastırında mi
lisler çok tahribat yapmışlar 
ve manastırın kütüphanesi ve 
tabloları yağma edilmiştir. 

Segoenca c.::phesindl! asiler 
ileı lemt·ktedirlcr. 

Lon<lra, 16 (A. A) - Roy· 
ter muh"ll ir:nh Madrid'den 
f 1at 17 ,30 da telefonla bildir· j 
dıgine gör!.! asi tayyarelerin • 
bugün öğleden sonra Madrid 
üzerinde bir uçuş teşebbüsleri 
esnasında hükumetçi tayyareler 
üç motörlü bir Junkers tayya
resini Madrid Hipodromu ci
varında yere indirmişlerdir. 

Hükumetçi tayyare filoları 
asi topçu kuvvetlerinin Mad
rid' i mütemadi surette bom· 
bardıman etmekte oldukları 
Casa Del Campo civarındaki 
asi tahşidatını bombardıman 
etmişlerdir. 

Halen iiniversite mahallesi 
civarında bir çarpışma devam 

çilerin mevzileri üzerine birer 
ton bomba atmaları netice· 
sinde hükumetçilerin mukave
metleri kırılmağa başlar gibi 
olmuştur. 

Bayon, 17 (Radyo) - Elli 
kadar hükumet taraftarile is
panya' dan ayrılan Lazereta 
vapuru Bilbaoya gidememiş 
ve Bayon'a iltica etmiştir. 

Madrid, 17 (Radyo)- Roy
ter ajansının aldığı habere 
göre, şehrin bombardımanı 
bütün gece devam etmiş, asi 
tayyareler şehir üzerine müte
madiyen büyük bombalar ~-

Şehrin birçok yerleri ve Da
nosa istasyonu yanmıştır. Bü
yük bir bomba Fransız sefa
rethanesine düşmü~ maddi za
rarlara sebeb olmuş, insanca 
zayiat vermemiştir. 

Şehrin cenubunda, birçok 
infilaklar olmuştur. Asiler ce
nuptan da ilerlemeğe başla
mışlardır. 

Del Rozaresi geçidi Asilerin 
eline geçmiş ve şehrin mer
kezine yol açılmıştır. 

Cebelüttarık, 17 (Radyo) -
Son haberlere göre asiler 
Madrid'e iki kilometre daha 
girmişlerdir. Milislerin muka
vemetleri gittikçe şiddetlen· 

mektedir. Her iki tarafın 
zayiatı çoktur. Dün de şehir 

içinde müdhiş müsademeler 
yapılmış, yangın bombaları 
kullanılmış, birçok yangınlar 
çıkmıştır. 

320 Top milisleri bombar
dıman etmektedir. 

General Varella Madrid ha
rekatını idare etmektedir. Ge
neral Varella Madrid'in birkaç 
gün içinde temizleneceğini söy· 
lem iştir. 

Roma, 17 (Radyo) - Pa
ris'ten alınan haberlere göre, 
Madrid'dcki Sovyet sefiri, Ka
talonya ve İspanya hükumet
lerini Bolşevizmi ilana teşvik 
etmektedir. Bolşevizm ilan 
edildiği takdir Je Rusya İspan
ya' ya resrai surette yardım 

edecektir. 

Odesa'dan Mormans'a hare
ket ettiği söylenen Kari Len
yek vapuru dönmüştür. Bu 
vapurun lspanya'ya gidib-gel
diği anlaşılmaktadır. 

Moskova' da, lspanyol dele
geleri büyük tezahüratla kar
şılanmışlardır. 

Kalenin ispanya murahhas-

den ümid kesmemek lüzumun
dan bahsetmiştir. 

ispanya delegeleri silah ve 
mühimmat noksanlığından bah
setmişler ve demokrasinin de 
himayesi lüzumunu ileri sür
müşlerdir. lspanyol'lar ne pa· 
haya olursa olsun yardım iste
mektedirler. 

Paris, 17 (Radyo) - Havas 
Ajansına göre İspanya' da da
hili harbın ilandanın bugüne ka
dar milisler 102 tayyare kay
betmişlerdir. 

Madrid, 17 (Radyo) - Asi 
tayyareler; gece karanlıktan 

istifade ederek payitahtı tek
rar bombardıman etmişlerdir. 
Ölen ve yaralananlar pek 
çoktur. San Karlos ve eyalet 
hastaneleri alevler içindedir. 
Birçok yerlerde evlerin camlan 
kırılmış, sokaklar ankazla dol
muştur. Oteller hastane ola
rak kullanılmaktadır. Yaralılar 
binleri aşmaktadır. 

Madrid, 17 (A.A)- Havas 
ajansı muhabirinden ; 

Pazar gününü pazartesi gü
nüne isal eden gece sabaha 
kadar cumuriyetçilerin topçu 
kuvvetleri De Los Franceses'in 
ortasındaki asilerin mevzilerini 
şiddetle bombardıman etmiş
tir. Bu noktada birkaç gün
<ienberi şiddetli muharebeler 
yapılmaktadır. Filvaki şimdi 

asilerin Şimdi Madrid' e şimal
den girmeğe çc.h~acakları zan
nolunmaktadır. Asilerin baş
kumandanlığı bu mmtakada 
muharebe meydanına bilhassa 
Fas'lılardan mürekkep olan 
en güzide piyade kuvvetlerini 
sevketmiştir. Asilerin batarya
ları ise milislerin mevzilerini 
fasılasız surette bombardıman 
ederek ilerlemeğe muvaffak 
olmuş ve Franceses köprüsü
ne yaklaşmıştır. Ancak bu 
müfreze hükumetçiler tarafın· 
dan imha edilmiştir. Madrid 
askeri makamatı her türlü sür
prizlerin önüne geçmek için 
köprüyü berhava ettirmiştir. 

Birtakım hükumet tayyare· 
leri dün düşman mevzilerini 
bombardıman etmiştir. Umumi 
intiba asilerin şimdi Madrid'in 
şimalinde son kozlarını oyna
makta oldukları merkezindedir. 

Milis kıtaatı arasında birkaç 
zamandn· disiplinin daha mü
kemmel olduğu görülmektedir. 
Pazartesi günü saat 16 da 
asilerin 7 tayyaresi Madrid'in 
Cuatre Camines mevkiini bom· 
bardıman etmişlerdir. Bu mev· 
ki Pazar günü de şiddetle 
bombardıman edilmiş idi. Cu
muriyetçilerin avcı tayyareleri 
hemen havalanmışlar ve düş
manı kovmuşlardır. Asilerin 
üç motörlü bir tayyaresi at 
meydanı civarına düşmüştür. 
Hükumetin bir tayyaresi de 
düşmüş ise de pilotu paraşütle 
atlamıştır. 

Madrid, 17 (A.A) - EK· 
serisi faşistlerden ibaret olan 
bir asi kuvveti üniversite cep· 
besinde hükumet kuvvetlerine 
taarruz etmiş ve üniversite bi
nasının bir tarafına ve bazı 
evlere girnıcğe muvaffak ol
muştur. Maamafih bu müfreze 
asilerin diğer kuvvetlerile te-

Türk'ler rey ve . lar fllısır • ing·~ltere 
' ı ' Arab'lara para da or Bazı Meb'uslar 1 

Muhalefette! - Başı 1 inci sahifede -
arzusuna rıza göstermek iı1teme· 

diklerinden vazifelerinden istifa 
etmişlerılir. 

Türkler aleyhine çalışmakta 

olan eşref tan Kuscyri zade Mustafa 
ve lıclı•ıliye n:i i Hacı Etenı An
t:ıkyacl:m nnmı.ctlliklcrini koymuş· 

!ardır. Tüık ve 1'ürk do.tu memur
lar istifaya icbar edilmektedir. 

İsıauhul 17 (Hususi) - An
tnky:ıda dün ve buı,rün yapılan Su· 
riyc ınclı ·ıı an intihablllıu:ı, askeri 
ve iuziL:ıti kunetlcrlc yapılan taz
) ike rağmen Li~hir Türk iştirak 
etmemi~ tir. 

Koca şehirde 37 Alevi, 77 Hı· 
ristiynn, 76 Ermeni, Rum Çerkez 
ve Aralı rr.y \'ermiştir. Buulnr d:ı 

memur ve Suriyo'lilerin akrabala
rıdır. 

Sancak köylerinde de tek Türkre
yini kullaıımamı~, türlü türlü sui
iıaimallcrle Arab'ların yüzde yirmi 
beş nisbetinde rey verdikleri illin 
edilmişi ir. 

Adan:ı, 17 (llu~ıısi) - Sanca· 
~ııı vaziyeti velınmctini muhııfazııt.la 
devam etmekteılir. Bütün tchdit
}t>rC rağmen 'l'ı1rl.:'Je.r intilrnLatn 
i~tirak ctıncmişl~rılir. S:ıue:ık lı:ıl· 

kmılan yüz(fo sekseninin Türk ol· 
dukları nn la~ılmıştır. Bu vaziyet 
k:ır91emcla FranM'mn Sancak dele· 
gcsinin iıııifa edeceği 

mıştır. 

eayi:ı~ı çık· 

gençler arasında kanlı arbe: 
deler olmuştur. 

Fransız askerlerine kumanda 
eden zabit ayağından, taşla 
yaralanmıştır. Askerlerden 10, 
Alevilerden de 9 yaralı var· 
dır. Bir zabit te ölmüştür. 

Keşant nahiyesinde de çar
pışmalar olmuş, Ermenilerden 
2 kişi ölmüş, 6 kişi yaralan-
mıştır. 

Sancak intihabatı neticesi, 
Hatas Türk'leri lehine emsali 
görülmemiş mühim bir hadise 
olarak kaydedilecektir. 

İskenderun 17 (Hususi) -
Sancak'ta açık bir mağaza 

bile yoktur. Halk, iki günlük 
yiyecegını almış ve evine ka
panmıştır. Evclce tevkif edi
lenlerden bir kısmı Mahusa 
gönderilmiştir. Burada bir 
Türk daha tevkif edilmiştir. 

Mahalli hükumetçe kapatılan 
Yeni Gün gazetesinin başmu· 
harriri, tevkif edilmekten kor
karak kaçmıştır. 

Antakya 17 (Hususi) -
Antakya belediye azasından 
dört kişi daha istifa etmiştir. 
istifalarına sebeb olarak ta, 

Şam memurlamıın ı;irkin ha· mahalli hükumetin arzusuna 
reketlerinin öniiııı! geçilnıesi i.teı:· alet olmak istemediklerini gös
mi~tir. Kamm 0 uz ve şiddetli hare· termişler, Türk düşmanı ola
ket edildiğinden L:ızı hUıfoelerio 
vukuu kuvvetle nııılıtemclılir. Ni- rak tanınan eşraftan biri ile 
tek.im Ordu nalıiyesiuılc halkı zorla belediye reisi, meb'usluk için 
ı_ı.eı;ime işıirnk ettirmek istiyen Afi· Antakya'dan namzedliklerini 
lis j:ıııdnrın:ılarla halk arasında koymuşlardır. 

kanlı ~arpı~malar olınu~, 8 kişi Kırıkhan, 17 (Hususi) -
yaralanmıştır. B ki T k 

Kırıkhan 17 (Hususi) 
ütün tazyi ere rağmen ür -

lerin intihabata iştirak etme-
Sancak'ta, Fransız ve Suriye- diklerini gören Arap'lar, bu 
lilerin tazyiklerine rağmen, defa para yolu ile emellerinde 
Türk'lerin mukavemeti şayaıu muvaffak olmak istemişlerdir. 
hayret ve ümidin fevkindedir. Fakat bu ümidleri de boşa 

Koca Antakya'da 77 hıris· çıkmıştır. Yalnız Kırıkhan'da 
tiyan, 37 alevi, 76 Kiird ve şimdiye kadar 3 bin Suriye 
Çerkez reyini kullanmıştır ki, lirası dağıtılmıştır. Fakat buna 
bunların yekunu 190 dır. Kı- mukabil, bir Türk'ün bile re· 
rıkhanda 700 Ermeni 19 Miis- yinden istifade edememişlerdir. 
lüman Kürd ve Alevi rey at· İstanbul, 17 ( Hususi ) -
mıştır. Köylerde de toplanan Berut'ta kanlı ınüsademeler 
rey bu nisbettedir. Hatta bazı devam etmektedir. Son çar-
köylerdc hiç rey verilmemiştir. pışmada 18 ölü, 28 yaralı 

Roma, 17 (Radyo) - ı<a· 
hire' den bildiriliyor. 

Mısır ayanında lngiliz-Mısır 
mukavelesinin müzakeresine 
başlanmıştır. 

Muhaliflerden Ramazandaı 
bu mukaveleyi Mısır istikla· 
line muhalif görmüş ve K~
hire ve lskenderiye' deki lngı· 
liz askerlerinin çekilmesini is· 
teyerek demiştir ki: 

- lngilizler hesabına as: 
keri yol yapmak mecburiyetı 
kabili kabul değildir. Bu na· 
sıl istiklaldir. Bu muahede ile 
biz lngilizlere hizmete nıec· 
bur kalıyoruz.I 

Vefd fırkasından bir meb'us 
verdiği cevapta: 

- Yapacağımız askeri yol· 
lar emniyetimiz için gayrikabil 
ihmaldir. Diye cevab vermiştir. 

İstanbul, 17 (Hususi) -
İstanbul' daki Ermeni patriki, 
Sancak'taki Ermeni'lerin Türk· 
lerle birlik olarak Suriye inti
habatına iştirak etmemelerin· 
den memnuniyetle bahsetmek· 
tedir. Patrik beyanatında de· 
miştir ki: 

- Sancak'taki Türk'lerle 
Ermeni'Ierin elbirliği etmeleri 
bizi çok sevindirmiştir. 

İstanbul 17 (Hususi) - An· 
takya ve lskenderun hakkın· 
daki cevabi notamıza, bugün· 
lerde Fransa'nm Ankara elçi· 
sıne verilecektir. 

Prens Pol 
İngiltere kralı ta
rafından kabul edildi 

Belgrad, 17 (Radyo) - Lon· 
dra'da bulunmakta olan Yu-
goslavya saltanat naibi prens 
Pol, dün İngiltere kralı seki· 
zinci Edvard tarafından kabul 
edilmiştir. 

Prens Pol, Pazartesi günü 
Dük dö Kent'le birlikte villa-
dan Londra'ya dönmüştür. 

Prens Pol, kral sekizinci Ed
vard'la Vinzor kasrında da 

Hayte kazasından kamyon· vardır. Bcrut'ta dükkanlar yağ-
larla Arablar götüriilmüş ve görüşmüştür. Vinzor mabedine 

ma edilmiş, 50 otoınebil ya- d p ı ff f sandıklara rey attırılmıştır. Bu gi en prens o . müteve a n· 
kılmıştır. 'it k ı C ' nı Arablar, köy köy dolaştırıl- gı ere ra ı orç un mezarı 

İstanbul, 17 ( Hususi ) - · t t · t' ·maktadır. zıyare e mış ır. 
En son gelen habere göre, B b h 1 'it h · · e Burada, Türk'lerle birlik n sa a ngı ere arıcıy 

1 A 
40 bin ııüfusu olan Antakya nazırı Sir Eden'i kabul Eden 

o an levi gençlerini tevkif 
merkez kasabasında ancak saltanat naibi, öğleden sonra 

etmek istiyen Arablarla Alevi · 
E'E :ı:at•fi :ı<» =-- 139 rey kullanılmıştır. lngiltere başvekili Sir Bald-

yetçilcr faslıların ilerlemesine Doktor Şaht Ankara vin'i ziyaret etmiştir. Gece de, 
manı olmuşlar ve bu müfre- İngiltere kraliçesi tarafından 
zeyi diğer kuvvetlerden tec· da temaslar yapıyor şerefine verilen ziyafette hazır 
rid etmek için sonradan mu- - Başı 1 inci sahifede - bulunmuştur. 
kabil taarruza geçmişlerdir. başlaıııı~tır. Prensin ziyareti hususi ma· 
Bu müfreze tamamile ihata Ankl' ra 16 (A.ı\) - Bugün hiyette olduğundan görüşme· 
d·ı · · A" 1 f öğleden sonra Ekonomi \ 'C Dış ler hakkında bir teblig~ neşre· e ı mıştır. si er aslılara 11ar-

J İşleri Bakanları ile cumlınriyct dilmemiştir. 
dım için Dclos F ranceses köp- merkez bnuknsı gcn"l direktörü ~m!ll!ll.'l~l.2 .. !BBIB:lllill!~
rüsii civarında taarruza o-eç· S:ılaheddio Alman ekonomi hakanı 
mişlcrse <le yeni gelmiş 

6 

bir doktor Şalıt'n indei ziyaretle bu· 
Katalon kolunun yardımile Mad- lunmuşlurdır. 
rid'liler bu taarruzu püskürt- Geeo de Aukarııpalnsıa merkez 

müşlerdir. Dün akşam asiler L:ınknsı genel dircktörii tnrafındıın 
OORSA 

M d d l doktor ~alıt şerefine bir akşam Üzüm sallşları 
a ri in amele varoşlarına 

k "dd ti' b' ziyafeti verilmiştir. Ç. Alıcı K. S. 
arşı şı e ı ır ateş açmış- Ankara 16 (A.A) - Busüo şeh· 674 İnhisar ida. 10 25 

lardır. Payitaht ahalisi harbın · · ı · ı Al k · rımıze g<> ıuış o an mnn r. ·onomı 463 Jiro ve şiire. 13 50 neticesi hakkında büyük bir baJ.:anı ,.e Hnyşhank direktörü De. 
itimad beslemektedir. Şalıt öğleden e\·cl Ekonomi Bakımı 301 H. Alyoti 13 

1 " Cel!il Ilavnr ve Dı ı: 1-,lcri Bakam 212 Vitel 12 Sevi, 17 (Radyo) - Asi- 1 11 

l b bı Tevfik Rüşclü Aras ile cumhuriyet 204 T. Erman 14 
erin ir te igv inde şöyle de- K K merkez hanka.ı genel ılircktörünü 195 . azım 15 

niliyor: 
A k 1 

ziyaret etmiş ve Celtil Bayar tara· 97 5 T. S. Go. 12 75 
s er erimiz Kallavalas ile fından Anadolu kulülıümlc şerefi· 60 p. Pacı 15 

Lamos'ta taarruzda bulunan ne Yerilen öğle ziyafcıindc bulun· 57 D. Arditi 12 75 
hükumetçileri püskürtmüşler ve muştur. 52 s s··ı 13 

Zi}afette Dış İşleri Bakanı · u eyma. 
600 telefat verdirerek burala- 5 J K h 15 Tevfik Rüştü AraP, Maliye Vekili O · O en 
rını işgal etmişlerdir. Nümune Fuad Ağralı, Giirmük ve fuhiımr· 47 Ş. Riza halef. 16 50 
hastanesi ve kral sarayına hü- lnr Vekili Ali Hana Tarhan. Dış 36 M. J. Taran. 17 50 
humetçiler tarafından mitral- fşleri llaknnlığı gt•ııcl 11ekn·tcri 15 T. Diri 15 25 

Yözler yerleştirilmiştir. Tay}'a· .ı. uman J\leııeıncıwio~lu, Ekonomi 14 Ş B lO 
ll k ı ;ı. - ı· ' k K d · ı . encuya 

relerinıizin taarruzundan sak- a an 1h1 nıu •~~arı · aı · ur 0 ö u. . 
Ekonomi ,c Dış işleri llakıınlıklnrı 9 B. Alazrakı 21 

K. S. 
13 
16 50 
16 50 
16 50 
21 
17 
17 50 
15 50 
18 

14 875 
15 25 
19 
17 50 
15 25 
13 
21 

!anmak için, hükumetçiler mev- 'c Alman büyük ı·lçiligi ileri gc· j 2486 T. 5 
zilerinin Üzerinde sun'i bulut· lenlcri, lrnnkıılar <lircktiirlcri Jıazır 334425 
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Fransız 
ANADOLU~._ .. ._ .. _. .... ._ ...... ._ .. ._ ........... 

kabinesi dün toplandı 1 lzmir Komutanlığı ilanları gün müracaat edebilirler. 

gl• ıtere, Alman hareke~ ı-":'"M~s".'9't."":M~v-.-s-a-tın-a~lm-a~ko-Bm~ei..;.hsye;;;or.;.nMu,;,;;;n.;.;udv~aan.;.!k:k~a.;.t..;.:=.:.:::;=..::~-- 4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 
L- olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

M
'k T k'l 1 maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat makbuzlarile 

tl•nı• teessu••tıe karşıladı ı tarı utarı ı osu teminat halesi Saat Un 224500 26378,75 11,75 1978,41 20/11/936 cuma 16 birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaatlan. 
Un 93000 11068 11,90 830,03 ,, ,, ,, 16,30 ,-~-------_.;.18;;;....-:2=.2_..;2::.7 __ 2:_ _ __,:l;,;24.:.;1~ -ransa'da heyecan var. Alakadar dev. 

/etlerin ve bilhassa /ngiltere'nin ve. 
recekleri karar bekleniyor! 

Londra, 16 (A.A) - Roy
er ajansı bildiriyor: 

Avam kamarasında bir su
le cevab veren B. Eden de
miştir ki: 

14 Teşrinisanide Alman hü
kumetinin nehirlerin bcynel
rnilelleştirilmesi ve Kici kenalı 
idaresile alakadar Versay mu
ahedesi maddelerile kendisini 
bağlı addetmeğe nihayet ver
miş olduğunu bildiren bir no-
ta alınmıştır. ' 

Büyük Britanya hükumeti 
müzakereler cereyan ettiği bir 
Zamanda ve geçen sene veri· 
len teminata rağmen Alman 
hükumetinin bir kerre daha 
müzakereler usulünü tek ta
raflı bir hareketle gene ter
ketmiş olmasından teessüf 
duymaktadır. Bu teessüf AI
m2n hükumetinin kararile h ·r 
hangi bir esaslı lngiliz ticari 
menafiinin haleldar olması 

korkusundan ileri gelmiş de
ğildir. Bu teessüfler bu tarz
da bir hareketin beynelmilel 
münasebetlerin idaresini güç
leştirmekte olmasından dola
Ytdır. 

B. Atlee şu suali sormuştur: 
- Bu hafta sonunda Al

manya tarafından ihlal edil
miş olması muhtemel başka 

anlaşmalar var mıdır? Bu 
vaziyette Almanya'nın anlaş
malar altma koyacağı imza
lara ne derece emniyet edi-
lebilir? · 

B. Eden bu suale cevab 
vermemiştir. 

Başka bir meb'us da aşa
ğıdaki suali sormuştur: 

- Almanya Versay mua· 
hedesi taahhütlerini red ve 
inkar etmiş olan yegane mem
leket midir? 

B. Eden bu suale evet ce· 
vabını vermiştir. 

Paris, 17 (Radyo) - M. 
Delbos, Dordonya' daki ika
met müddetini birdenbire ni
hayete erdirerek Paris' e dön
müştür. Bu ani hareket, AI
manya'nm Versay muahede
sinin nehirlere ait kısmını il· 
gasile alakadardır. M. Delbos 
bu hususta muhtelif devletle
rin noktai nazarlarını havi 
muhtıralarını almıştır. 

Esasen M. Eden Avam ka
marasındaki dün yaptığı be
yanatta Almanya'nın hareke
tini açıkça hoş görmediğini 
söylemiş ve: 

"Almanya bu hareketlerile 
müzakere ihtimallerini müm
kün olduğu kadar kaldırmak
tadır." Demiştir. 

lngiliz siyasi ınahafili, Al
manya'nın beynelmilel bir mü
zakere ve uzlaşmıya imkan ol
madığı kanaatini hasıl etmiştir. 

Fransız efkarıumumiyesi, Al
manya'nın suiniyeti karşısında 
lngiltere'nin ne suretle har ... -
ket edeceğini sabırsızlıkla bek-
lemektedir. Maamafih, lngilte
re'nin şiddetli bir hareketle 
Lokarno toplantısını büsbütün 
bozmaktan çekineceği tahmin 
edilmektedir. 

Eden'in dört Lokarno dev
letine yeni bir nota vermesine 
intizar edilmektedir. 

----.....r::.an.ıL.S.ll'ASL...m.aJ2Jafili kanaa-

Ren' de bir Almaıı askeri 
1 - Prağ, Belgrad kabine· 

leri Almanya'ya müşterek bir 
nota verilmesine taraftardır. 

2 - Brüksel ihtiyatkarane 
bir siyaset takip etmekte ve 
noktai nazar göstermemektedir. 

3 - Roma, son Hitler-Ci
yano mülakatı hasebile Alman
ya aleyhine hiçbir itiraz ha
reketi yapamıyacaktır. 

4 - Belçika mahafili, lo
karno ile alakası olmadığı için 
bitaraf kalacağını esasen bil
dirmiş sayılmaktadır. 

Berlin, 16 (A.A} - Gaze
teler Alman hakimiyetinin ne
hir yolları üzerinde tesisinin 
siyasal değil fakat ekonomik 
bir tedbir olduğunu yazmak
tadır. Nehir seyri seferile ala
kadar olan devletler bu ted
birden hiçbir şekilde mutazar-

rır olmıyacaklardır. Artım za
mana uymıyan bu mes' elcyi 
ortadan kaldırmak lazımdı. 

Almanya'nın hangi sebepten 

dolayı müzakere yolunu inti
hab etmediğine dair ecnebi 
memleketlerinde sorulan suali 
mevzuu bahseden Borsen Zei-
tung gazetesi, Alman toprak
ları üzerinde Alman hakimi· 
yetine müteallik mes' eleler 
iizerine müzakere yapılmasının 
imkansız olduğunu ve bu ha
kimiyetin su götürmez oldu-
ğunu yazmaktadır. Bu itibarla 
Almanya kendi toprakları üze· 
rinde diğer hükumetlerin de 
hakimiy~tini müna!:aşa edecek 
değildir. Berliner Tageblat bu 
mes'e!e üzerinde bir uyuşmıya 
varabilmek için iki seneden
beri neticesiz bir şekilde uğ

raşılmakta olduğunu kaydet
mektedir. Hiç kimsenin men-
faatini ayak altına almak is
tememekte olan Almanya ken-
di malına serbestçe hakim ol· 
mak niyetindedir. 

Viyana, 17 (A.A) - Milli 
müdafaa bütçesi 100 milyon
dan 210 milyon şiline çıkarıl-
mıştır. 

Londra, 17 (Radyo) - Bu 
sabah M. Eden Fransa'nın 

Londra sefinni kabul etmiş 
ve Almanya'n n son hareket 
ve notası :·lerine uzun müd-

1 Mst. Mv. kıtaatının ihtiyacı için yukarıda miktarları /zmir harici askeri satın alma ilanları 

2 

yazılı üç kalem un ayrı ayrı şartnamelerle ve kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 
lhele tarihleri, saatları, her birinin tahmin edilen mec
mu bedelleri ve muvakkat teminatları hizalarında gös
terilmiştir. 

3 - Şartnameleri her giin komisyonda görülebilir. 224500 
kilo un şartnamesi istiyenlere 132 kuruş muk-abil~d; 
verilir. 

4 - İsteklilerin Ticaret odasında mukayyet olmaları şarttır. 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

!erinde ve .şartnamelerde yazılı vesikalarile teklif mek· 
tuplarını ihale saatından enaz bir saat evvel komis· 
yona vermiş olmaları il5.ı. olunur. 4 10 14 18 1050 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Manisa merkezindeki kıt'at ve müessesat ihtiyacı için 

453 ton Unit maden kömürü eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Şartnamesi ücretsiz olarak Manisa' da Tümen satın 

alına komisyonunda görülebilir. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
4 - İhalesi 26 /il. Teş./ 936 perşembe günü saat 15 tedir. 
5 - Beher kilosunun muhammen bedeli bir kuruş yirmi 

6 

7 

santimdir. Teminatı muvakkatesi 408 liradır. 

istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarıııa dair 
vesika ibraz edeceklerdir. 
Muvakkat teminat makbuzu ile birlikte teklif mektup
l~rını münakasanın . y~pılacağı belli saatten en aşağı 
hır saat evvel Manısa da askeri satın alma komisyo-
nuna vermeleri. 8 13 18 24 1114 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaatının ihtiyacı için 735,500 kilo linit 

maden kömürü kapalı zarfla eksiltmeğe konmuştur. 
ihalesi 21-11-936 cumartesi günü saat 11 de kışlada 
Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen mecmu bedeli 7355 liradır. ilk temi
natı 551 lira 63 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Eksiltmeğe iştirak edecekler ticaret odasında kayıtlı 

olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 - Eksiltmeğe girecekler 4290 sayılı kanunun 2 3 üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikafarile ilk 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden enaz bir 
saat cvel komisyona vermeleri ilan olunur. 

6 10 14 18 1084 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaat hayvanatının 461760 kilo saman ih

tiyacına 16 1111 936 pazartesi günü talip çıkmamıştır. 

2 

3 
4 

5 

Son ihalesi 19 1111 936 perşembe günü saat 14 te 
kışlada Mst. Mv. sat. al. ko. nunda 'yapılacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 6926 lira 40 kuruş ve muvakkat 
teminatı 519 lira 48 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında mukayyet 
bulunmaları şarttır. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve tsminat 
makbuzlarile birlikte ihale snatından evvel komisyona 
müracaatları ilan olunur. 1239 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. ihtiyacı için 20 adet yangın söndürme aleti 

pazarlıkla alınacak ve ihalesi 3 /12/ 936 pazartesi 
günü saat 11 de kışlada Mst. Mv. sat. al. komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tutan 700 lira ve muvakkat teminatı 52 lira 

3 
4 

50 kuruştur. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şaH ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delcrinde yazılı vesikaları ve teminat makbuzlarile 
birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaatları 
ilan olunur. 18 22 27 2 1240 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonudan: 
1 - Mst. Mv. kıt'aları ihtiyacı için pazarlıkla 9000 kilo 

gaz alınacaktır. ihalesi 23 1111 936 pazartesi günü 
saat 11 de kışlada satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 

3 
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Hepsinin tutarı 2272 lira 50 kuruş, muvakkat temi-
natı 171 liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir, 
İsteklilerin Ticaret odasında mukayyet bulunmaları 
şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat makbuzlarile 
birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaatları. 

18 20 1238 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. için üç kazanlı bir adet yemek ocağı pazar

lıkla yaptırılacaktır. ihalesi 3 /12/ 936 perşembe günü 
saat 14 te kışlada satın alma komisyonunda yapı-
lacaktır. · 

2 - Keşif bedeli 578 lira olup ilk teminat parası 43 lira 
35 kuruştur. 

· i enler komis ona her 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Tire'deki alayın ihtiyacı olup 12 /11/ 936 perşembe 

günü açık eksiltmesi yapılan 48,000 kilo arpanın be
her kilosuna verilen dört kuruş doksan beş santim 
fiat komutanlıkça bahalı görülerek açık eksiltmesinin 
yeniden on gün temdidile 23 /11/ 936 pazartesi günü 
saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 2,400 lira olup muvakkat temi-
natı 180 liradır. 

3 
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Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin muayyen vaktinde Burnava' daki askeri satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 1208 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Ödemiş'teki taburun ihtiyacı olup 12 /11/ 936 per

şembe günü açık eksiltmesi yapılan ;90,000 kilo arpa· 
nın beher kilosuna verilen dört kuruş doksan beş 
santim fiat komutan) ıkça bahalı ·görülerek açık eksilt
mesi yeniden on gün temcJidile 23 /11/ 936 pazartesi 
günü saat 10 da yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 4500 lira olup myvakkat temi
natı 338 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - lstiyenlerin muayyen vaktında Burnava' daki askeri satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 1209 
+AP'= .. 

I2mir Vilayeti defterdarlığın
dan; 

lssısının vergi borcundan ötörü tahsil emval yasasına göre 
haczedilen Karşıyakada Kemalpaşa caddesinde ~kain 163 sa
sayılı hane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satıhta 
çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat 
kalemine gelmeleri. 18 25 1 6 1237 

ROMATİZMA 
LUMBAGO 
SiYATİK 

nfıılan T E S K f N 
T• iaale eder. 

Her eczanede bulunur. 

Deri ve Tenasül Hasta
lıkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

Hergün hastalan sabah 
saat 10 dan akşam altıya 
kadar kabul ve tedavi eder. 

Adres: Kem'!raltı Şamlı 
sokak No. 19 . ................... . 
Fransa • Çekoslovakya 

Paris, 17 (Radyo) - M. 
Delbos bugün Fransa'nın Prağ 

sefiri M. Dölakrua'yı kabul 
etmiş ve uzun müddet müza· 
kerede bulunmuştur. 

-250 Lira-
Diş tabiplerine malzeme 

satışı ticaretile iştigal etmek 
üzere asgari 250 lira ser· 
mayeli olan bir kimse ara
nı yor. İş mühim ve karlıdır. 
Görüşmek üzre perşembeye 
kadar 12 den 2 ye kadar 
Konakta Ankara palas ote
linde Bay Berkmen sorula· 
caktır. • 

jM '1U 0C9:l
5
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J.··i.Jshıh 
liazetemizin 14 2 inci T eş

rin 9.36 tarihli ve 7068 numa
ralı nüshasının 7 inci sahife· 
sinde çıkan İzmir 2 inci icra 
memurluğunun gayri menkul 
satışına müteallik ilanının baş
lığı (lzmir ikinci icra memur· 
luğundan) deneceği yerde seh-
ven (İzmir 2 inci iflas memur· 
luğundan) şeklinde intişar et· 
miştir. Keyfiyeti düzeltiriz. 

Zayi 
lzmir Liman riyasetinden 

almış olduğum 67/53 No. reis· 
lik şahadetnamemi zayi ettim 
yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

lzmir limanına bağlı 
Duatepe motörü Jos· 

tromosu Ahmed 

Zayi 
Keçiburlu kükürtleri T. A. 

Ş. den: 
9-8·1935 tarih ve 151881 

numaralı gümrük makbuzunu 
zayi ettik. ikinci nüshasını 
alacağımızdan eskisinin hük
mü kalmadığını bildiririz. 
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W. F. H. VAN
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

11BOCHUM11 vapuru 11 ikin
ci teşrine doğru beklenilmekte 
ve 15 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. • 

"AKKA,, vapuru 11 ikinci 
teşrinde beklenmekte ve 15 
ikinci teşrine kadar ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük alacaktır 

"GALILEA,, vapuru 20 ikin
ci teşrine doğru beklenilmek
tedir. HAMBURG ve AN
VERS limanlarından eşya çı
kacaktır. 

Lambalarını daima tercih ederler ve .satıcı· 
lardan bu markayı ararlar. Emsaline nis

beten % 40 daha az cereyan sarfeder. 

M. e 
Elektrik - Radyo- Telefon Evi 

Sitmens Fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar.ı77 / 79 

Telefon : 3332; 

"İSERLOEN,, vapuru 23 
ikinci teşrinde beklenmekte 

İş kanununun dokuzuncu teşkilat faslındaki hükı1mlere göre 
kurulan İş dairesinin Teşrinisani 936 başından itibaren faali· 
yete bnşladığı 145 inci madde mucibince ilan olunur. 

!!!i!!!:!!!!!!!!!!~~~!!~~!!~~~~~~~~~~~~~~! 10 11 12 13 14 15 16 17 1661/11~ 
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ve 28 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LiNES 
"EXHIBITOR,, vapuru 14 

ikinci teşrine doğru beklenil
mekte olup NEW-YORK için 
yük alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 son 
htşrinde bekleniyor, ve NEY· 
YORK için yük alacaktır. 

"EXCELLO,, vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

"EXMOUTH,, yapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 26 
ilk teşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

"EXCAMBION,, Transat
lantiii 20 son teşrinde RİRE 
limanından BOSTON ve NEV-
YORK için hareket edecektir. 

.. EXOCHORDA,, vapuru 
ilk kanunda PlRE' den 805-
TON ve NEV-YORK'a hare-
ket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDELHA VS 
LINJEN - OSLO 

wsARDİNiA. motörü 16 
son teşrinde limanımıza 2'ele-

... ; 

rek DIEPPE ve NORVEJ li- F at ili Sperco 

[&i'rcıoa 

SIHHAT BAL KYAG manian için yük alacaktır. r e 
s. A. ROYALE HONGRO- vapur Acentası Norvcu• L:ılıkya~lannın en lııı~isidi~. Şerbet giLi içilir, 2 defa süzülmüştür 

iSE DE NAVIGATION ROYAL i Hamdı Nuzhet Çançar 
NEERLANDA S • 

oANUBIENNEMARirt- KUMPANYAsı Sıhhat Eczanesı 
ME •· BUDAPEST wSTELLA., vapuru 7/2 inci 

"BUDAPEST,, Motörü 29 teşrinde beklenmekte olup 
' Haşdurıık Uüyiik S:ılcpı;ioAlu lınnı karfısında 

son teşrinde limanımıza gele- ROTSERDAM AMSTERDAM ff ıı• t• 
rek DANUP (TUNA) liman· ve HAMBURG limanları iç in e IC en IDeS 
ıar• için yük alacaktır. yük alacaktır. Limi ed 

"HERGULES.. vapuru 30 
ARMEMENT H. SCHULDT- 2 inci teşrinde gelip 5/2 inci Hamburg - Bremen, Rotter-

HAMBURk t kanuna kadar ROTTERDAM dam -- Amsterdam ve Anvers 
"MARITZA., ~dn ·t'~ru. 30 1 AMSTERDAM ve HAMBURG 

son teşrinde bekleHiyor, RC T- liman ları için yük alacaktır. 
TERDAM HAMBURQ ve SERViCE MARITIME 
BREMEN limanları için yük- ROUMAIN kumpanyası 
leyecektir. "ALBA JULIA,, vapuru 

JOHNSTON WARREN LTD, l9 / 2 !nciteşrinde MALTA, 
LIVERPUL MARSI~ Y.A ~e CECAIR li-

"JESSMORE , 15 manian ıçın yuk ve yolcu ka-
" vaı uru bul eder. 

son teşrinde bekleniyor. AN- İlandaki hareket tarihlerile 
VERS ve LIVERPOL liman· navlunlardaki değişikliklerden 
larından yük boşaltıp BUR- acenta mes'uliyet kabul etmez. 
GAS, V ARNA, KôSTENCE, Daha fazla tafsilat için ikinci 
SULINA, GALATZ ve .tB- kordonda FRATELLı SPER-
RAILA limanları için yük ala- CO vapur acentalığına müra-
caktır. caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 
SERViCE MARiTiME ROU

MAIN-BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 25 

son teşrinde bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA ve GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRA TlRLAVA 
VlY ANA ve LlNZ için yük 
alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarif el eri 
bakında bir taahhüde girişi

lemez. Telefon No. 2008 2008 

Birinci Sınıf Mutalıassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastalık
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

limanları iç.in her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo -Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City,, va
puru her ay Pireden munta
zaman iki sefer hareket ede-

Olivier v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
ELLERMAN LINES L TD. 

"THURSO,, vapuru 20 ikin
ci teşrinde Londra, Hull ve 
Anvers'ten yiik çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpol ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru 3 birinci 
kanunda Londra, Hull ve An
vcrsten gdip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

"DRAGO,, vapuru 10 bi
rinci kanunda Liverpol ve 
Svanseadan gelip yük çıka
racaktır. 

GENERAL STIM 
"PHILOMEL,, vapuru 18 

ikinci teşrinde gelip Londra 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

= ~ = y ~ = • ~ 
"Bakteriyolog ve bulaşık, salgm lıaslalıkları mülahassısı~ 
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Abd ullalı nğa çiftliğinde IJi rinei ya· 
~ak böl!!e~iudc top ant n tahıni11c11 

l~ "' 

5000 i lo z~yt iı tnue:i ın:dıalli ıde .. 
ıeslinı edilnıck i zere kiiosuııa 4. ku· 
ruş kı~· nıc ı nlııuin c<IHıujşCr. 

Ayru·a heher kiloda l kuruş top• 
lan a nas rafı n1 ü~· ıeri t · r 1'111da11 
üdcnccel< ti:-. ı\ l ıC'dnl"n n 20 J 1.,936 
cuıı1a gnııü sua 14~ le 1illi emlak 
n1i\tl f r~iiğ ·ınde toplanacak kom is· 
yoı a ınüı·acaa ları ve nıalısuln güı·· 

m ek arzu C( en at ecı arııı da izahat 

alnıak tize ~e f\1illi eınlfık müdür· 
1332 
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cı• uce it Ali . Rıza 


