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Arab'lar 
f!ayfa'da Musul petrol boru· 

larını patlatmışlardır 

Büyüli Şefiıniz Istanhul'a Geçtiler 
Fransız başve 

r 

ili t klifle i izi izzat tetki ediyor. 

" lngilizler ! hidıseni ------------"' 
Fransız donanması, Almanların İspanyol Fasına Asi bombaları ile İngiliz ata. 

dost a halline taraftardırlar 
asker çıkarmaları üzerine hareket emrini aldı: şemiliteri de yaralanmıştır 

Dostumuz Yunan kralı baharda An-Aht~!=l" _ve ... ı~alyan gönül-

k d A .. k .. . d k . lulerı hala taşınıyor 
ara a tatur U zıyaret e ece tır Asiler Madridi;.uhasarayaalı-

F l · ı·., · ld :-....... _. D b k C '-1 yorlar.Bombardımandevamda 
ransız ar gergın ıgın aza ıgını ve ış a anımızın enevre aen 

evel Parise gideceğini bildiriyorlar. Fakat Sancakta vaziyet aynidir! ltalyan'lar da Fas ve Cezayir Arab'ları 
______ ___. • arasınaa propaganda yapıyorlar 

Gôya hududa süvari, piyade kuvvetleri sevketmişiz. Halbuki 
Fransızlar Antakyaya yeni kuvvetler gönderdiler ve Türkleri 

heyetle temas etmemeleri için ölümle tehdid ediyorlar 
Onlara göre 
Müzakere vaziyeti: 

Pariıı, 9 (Radyo) - 1ıkenderun 
ınes'eleai üzerinde bugfin yeni bir 
değişiklik olmouııştır. Suad.V.iyeno 
ınfiliikııtının neticesi olarak Ankara· 
Puris ara ırıdaki gerginlik biraz 
gnşemiştlr. 

Bir uzlaşma zemini bulm11k 
fizere iki devlet ara ıoda henüz 
müzakereler haş1amış de,ğildir. 

Anlaşıldığına göre Türkiye hü· 
kfımeti ·bittabi Franınz'ların yeni 
tekliflerine karşı· bir ceup hazır· 
lamaktadır. Bu cevap Atatürk'ün 
riyasetinde toplanacak kabine içti· 
maında teshil ,.e tasdik edilecektir. 

Fransız mahafili, İskenderun 
mes'elesinin uluslar sosyetesinde 
mü.zakeresine başlanmazdan evvel 
yeni bir safhaya gireceği kanaatin· 
dedir. Fran51z'lar, doktor Tevfik 
Uü~dii Aras'ın Ccnene'ye gitmez· 
den evvel Paris'e uğrayacağını tah
min etmektedirler. 

Ankara'dan alınan haberlere 
göre, Türkiye'nin Snncnk üzerinde 
teklifleri bugünlerde Fransa'ya 
tekrar bildirilecektir. 

Atatürk Mareşal Fevzi Çakmakla leraber 
Gene 0 terane: huduıllarda miilıinı kuvveııer var-

dır. Uududlordaki garniz.onlann 
Paris, 9 ( Radyo ) - lekende· Piyacle, Süvari kıt'uları ile takviye 

run'dan alınan son haherlere göre, edildikleri muhakkaktır. 
Türkiye'nin iddiası hilafına olarak Antakya'da Mektepliler 

Yeni ticaret vapurları 
inşa ettiriyoruz 

Dün Nümayiş Yapmışlar: 
ParL, 9 (Radyo ) - Antakya· 

dan haber veriliyor: 
Burada Türkiye taraf tarları ta· 

rafınılım bir grev illin edilmiştir. 

Antakya lisesi Suriye taraf ıurı la· 
lebesi de mukııLil niimayiş yap· 
mışlar ve mü~alıidlerin buluııdu~u 

hina önünıfon Suri yo lehine ba~ı· 
rarak gcçmi~lerdir. 

Alman tezgahlarına 6 vapur ısmarlandı. 
(Daha yedi vapur sipariş:edilecektir. 

lzmir 
Istanbul, 9 (Hususi) - Hü

kumetimizin verdiği kararlar· 
dan biri de ticaret vapurları
mızın yeniden inşa edilmesi· 
dir. Bunun için Avrupa vapur 
inşaat şirketlerile devam et
mekte olan müzakereler sona 
ermiştir. En müsaid teklifte 
bulunan bir Alman şirketine 
6 ticaret vapuru sipariş edil
Daiftir. Bu va urların inpsı 

limanı 

için Denizyolları işletme ida
resi ile Alman vapur şirketi 
arasında- mukavele bugün im-* 
za edilmiştir. 

Bu altı vapurdan başka, 
ayrıca yedi vapur daha ısmar
lanacaktır. İnşa edilecek bu 
on üç vapurdan bir kısmı, 
mahsullerimizin dış memleket
lere ihracı itinde kullanıla· 
caktır. 

'Frau ız'ların tnvoııımtu üzerine 
çocuklar hadi c çıkarmadan ınek· 

teplerine düııuıü,lcrdir. 

Zavallı kardeşle
rimizin cektikleri : , 

Lfızkıye, !J (llıı usi) - İsken· 
derun civar kô)lülcri, mü~ahid he· 
yetin geldiğiııi işiııikleri zaman, 
kafill'lcr halimle yola çıkınışlarılır. 
Jandarmalar köylüleri şcLire bırak· 
mam:ık için ) ol bıı\larını tutnıu~· 
lnr, halkın ı rarı ilzerine akşama 

kndar mücadele ~tıııişlcrılir. Köy· 
lüler, tdgraflarla vaziyeti bitaraf 
lıe) ele anlatmışlardır. 

}'ransız'lar, şimdi de, Sancak 

WJ:tl 
~rtCa. 

Hayfa, 9 (Radyo) -
Araplar, Musul petrolleri
nin borularını patlatmışlar 
ve akan petrollere ateş 
vermişlerdir. Bu hadise, 
Filistin'de geni arbedeler 
fıkacalını ıöstermektedir. 

Türk'lerini tehdide hn,lann~larclır. 

Bu hnrekctlcrinia, yalnız malları 
değil, canlan Lnhasına do olacağı 

F.öylcnmcktedir. Müşahid heyete 
daima f'raııııı.z iııtilıbornt dairesi rei· 
si rı•fnkat etmekte oluL, lıl'yctin 
tercümanı da Ermcni'dir. Kolonel 
Kolcy Haleb'ıcn Sancnk'n gel-
miştir. 

Fransız adale
tinin şaheserleri: 

.Uzkıye, 9 (Hu u f) - Birçok 
Türk'ler, ee~p iz yne mahkemeye 
se'\kedihııişlerdir. ~iddetli takibat 
\'e taz)ik devam etmektedir. 

f'rnnsız müşobid heyete bazı 
istidoJar \'ermişler ve hu i tidolan 
\'alansız araLlarn imz:ılatnıışlardır. 

- Sonu 5 inci sahi/ ede -

ispanyada Fransız gönüllüleri 
J,,ondra, 9 (Radyo) - 1 panyol ların toplar yerleştirdikleri de eabit 

Fas'ı üzerine l~ronsa'mn eııdi~cleri olmuştur. 

tıalya'nıo Ceza)ir ve :Fas Arablan İngiltere hükOmeti, hu rinyet· 
arasındaki menfi propag:ındalorlo lerde eade Fran ız menabiine iıtİ· 
azami dereceyi bulmuştur. 1ınlyan· nad etmemekte Te İngiliz mP-nahi· 
lar, ayni zamanda Jlif lilere 1''rnnko inden mevEuk haberler belde· 
tarafından i ıikliil \erilece~ini de mcktedir. 
işaa etmektedirler. Göta'da Alman- - Sona 6 ıncı sahi/ede -.......................................................................... ~ ............................................................... ~.~· ............. ~ 

Alman'lar İspanyol Fasına asker çıkardıkla 
rını tekzip ediyorlar. Fakat haberde ısrar var 

Fransa ve lngiltere heye-
can içinde bulunuyorlar 

Alman Doyçland harp gemisinin güvertesi.. 
Bu müzakereler netice inde ında M. E~en'in aliikadar payitaht· 

fikir ittifakı clrle edilir c, Londra larla muhabere ve temasa geçme· 
adE>mi miidalıale komite inin işi sine karar vcrilmi~tir. İngiltere bir 
çok kolaylaşınış olacaktır. taraftan Frıınsa'da diğer taraftan 

Fransa kabinC8İ erkum, gönüllü .~panyn'ya \'İıe yapıJnıama ı ve İs-
mcs'elcsinin en kısa zamanda halli panyollar hesabına iane toplanma-
hususunda müttefiktir. :M. Eden ması teklif inde bulunacaklardır. 
de bu busu la Fransız noktai :na
sannı kabul etmektedir. 

Dünkü İogiliı kabinıli i~timı· 

Diğer çok me,·suk bir lıabero 
göre, Fransız hariciyesi, Rabat'tan 

- Sonu 6 ıneı salıiJftl• -
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Tabiat ve insan ERLERi 
iz dun bahsettiğim ihtiyar dostla dön sabah da beraberdim. Yağ· 
yağı} or, d niz çalkımı} or. Fırtına kopmak üzeredir • .Ağır bir sis 

kası, l ııl nık, renksiz, puılu b"r bava şehri \.C ufuklan istila etmiş. 
han 1 rin •anıları, duman rengi bir ıabaka ile örıülü .. İnsanlar, 

ar n ark. ındıı hnpleıl ri arıdırı) or. Bir ıokaktan geçlik, seller çağ· 
r, bozuk k ld nmlıırııı ara ıııda ic;i su dolu çukurlar bize birçok 
er nlatı) or, 

Bir yılda 
yapılan işler .. 

Vilayet, 936 yılında yapılan 
muhte]if işler hakkında kaza 
kaymakamlıklarile muhtelif da
irelerden malumat toplamağa 
başlamıştır. Bir yıl içinde ya· 
pılacak işler hakkmda topla
nacak malümat, bir rapor ha
linde Dahiliye Ve kal etine bil· 

Bütün [kaymakamlar vi
IBYette toplandılar 

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

Vali direktifler verdi. Göcmenle-, 
Dostum yü ume haklı: 

Bilhor musun Saime -dedi. bütün fil gördüklerimiz neyi 
lalı) or. 

rin vaziyetleri çok iyidir 
B<:lediy )İ mi? 

Dedim. Du lakl rmı hilktü, omuzlarım silkti: 
O kadar uzak Lir nokta}a bastın ki .• 

Dedi. 1' trafa bir tlaha baktı ve EOnra ilave etti: 
- 1n arıa heıızİ) or, insanh! .. içi esrar, ihtiras, bulanıklık, müphemi· 
çamur ve her ey <lolu olan insana benzi}oı. Şu camlardaki kalın, 
lu ortüıııın arka ınd , ha) aletlerin kımıldadığını görebiliyoruz. Fakat 

in :mırı zahiri görunü üntin altında nasıl bir lıüviycııu )altığını kioı· 
goremiyor, anlıyamı) or .. Hepimiz ma,keliyiz. V c bu maske, cemiyetin, 
'mai ve ııblaki nizamın, menfaat nizamının kenıli mamullitıclır. Hepi· 

içimizi gizliyoruz . ._,u Lu1amk, puslu hava yok mu; birçoklarımız da 
benzeri , R nksiz ve karaktersizdir. Hiçbir ifad ·miz vok.tur. Bakmca 

C} anla ılamaz. • 

Dinle bak, şu penc re kapııklarını koparmak iııtiyen rilzgar, eğer 
uhanilemizi biraz daha serbest bırakır .. ıık içimizde çalkalanan, gizli, • 
rkunç ibtiraslann tıpkısıdır. Fakat o, kendini göstermez ve biz de onu 

m )İZ Köpek kızdığı vakit açıkça di~ini gösterir, saldınr, havlar .. 
kat insan öyle değildir.Kendi içirııle 3ğzından salyalar iaçılan bir canavar 
l ttığı halde güler \ murıis, biçare bir kuzu gibi boynunu büker •• 

İhtiyar dostum, bir aralık denize haktı: 
Jşıe hu )Ok mu? 

Dedi. Baş-mı ııalladı. Burnundan sık-sık nefes aldı: 
Tevfik Fikr t denizi kadına benzetmiş. Hu hatalı bir teşbih de· 

, yarıuı bir le lıi tiı. Biz de onu tamamlıyaLiliriz: 
Deuiz insan:ı bcıız r. Bak, ayağımızın dibinden enginlere kadar muaz· 

m. korkunç, ez •li ve eh di bir muamma gibi yatıyor .. Tıpkı insan 'ibi! .. 

Amerika'da cinayet! 
Yaman adamlardır bu Ame

rika'lılar! 

Cinayet işlerinde bile hari
uladelik gösterirler! Amerika 

resmi istatistiklerine göre A
erikada senede tam 12,000 ci

nayet ve 1,500,000 her şekil· 
de tecavüz ve taarruz vukua 
gelmektedir! 

Vak'a pek çok! 

Saime Sadi 

. Bu sene de .:mnesının ev· 
lenme şahitliğinı yapmıştır. 

Madam Koğan, oğlunun 
metajeri M. Artor Bernsteyn ile 
evlenmiştir. Fakat bu evlenme 
merasiminde, Çeki Koğan'ın 
en eski ve en büyük dostu 
Şarli Şaplen bulunmamıştır. 
Krüp ve 3 üncü Napoleon 

1867 de Paris sergisinde 
Alfred Krüp Kiel limanına 

dirilt>cektir. 
937 yılında yapılması tasa~

vur edilen mühim işler hak
kında da malumat istenmiştir. 
Bir yılda yapılan işler rapo
runda kültürel, zirai ve eko
nomik hareket1erle imar işleri 

hakkında da zengill malumat 
bulunacaktır. 

Seydiköy'de 
Belediye dairesinde 
Yolsuzluklar mı yapılmış? 

Seydiköy belediyesi muha· 
sibi Tevfik Alp'ın görülen lü
zum üzerine eli işten çektiril· 
miş ve hakkında tahkikata 
başlanmıştı. Bu hadiseden 
sonra Seydiköy belediye reisi 
Mehmed Tevfiğ'in bazı yolsuz 
işler yaptığı hakkında madde 
tasrihi suretile ihbarda bulu
nulmuştu. Alakadar makam, 
bu ihbara ehemmiyet vererek 
tahkikata muhasebei hususiye 
müdürlüğü muamelat müfettişi 
Vahab'ı memur etmişti. Yapıl-
makta olan tahkikat sona er· 
miş ve müfettiş tarafından 

hazırlanan rapur vilayete veril· 
miştir. 

Fuar işleri 
Mehmed Ali Eten 
Şehrimize döndü .. 

Fuar işleri ve lzmir'in iktı
sadi vaziyeti hakkında lktısaö 
vekaletile temaslarda bulun-
mak üzere Ankara'ya gitmiş 
olan şehrimiz Ticaret ve Sanayi 
Odası umumi katibi Mehmed 
Ali Eten şehrimize dföımüştür. 

Mehmed Ali Eten; lktısad 
vekaletinde kooperatifler top-5 
lanhsma da iştirak etmiştir. 

Vilayette kaymakamlar top
lantısı yapılmıştır. Kaymakam
lar dün vali Fazlı Güleç'in 
reisliği altında toplanmışlar ve 
toplantıya, vilayetimizin biitün 
kaymakamları evelden davet 
edilmiş oldukları için ş~hrimize 
gelerek iştirak etmişlerdir. Vali 
Fazlı Güleç, mesai arkadaşla
rını bir arada görmekten mü
tevellid memnuniyetini bildi
rerek toplantıyı açmıştır. 

Toplantıya muhasebei hu
susiye, ziraat ve orman mü
dürlerile diğer daireler müdür· 
leri de iştirak etmişlerdir. 

Kazalarımızda yapılacak mü
him işler hakkında kaymakam-

lardan malümat alındıktan 
sonra Faılı Güleç, hazırlana
cak beş yıllık köy kalkınma 
programı hakkında izahat ver
miş, kazaların ihtiyaçları hu

s Jsunda kaymakamlardan ma
lumat almıştır. 

Kü:tlir işlerile ziraat işleri· 
mize verilecek yeni veçhe, İs· 

tihsal ve ticaret işlerimiz üze
rin le göriişülmüş, henüz mek
tep açılmamış olan köyler 
üzerinde durulmuştur. Çıftçile· 
rimize her hususta gönderile· 
cek yardımlar hakkında Vali 
tarafından izahat verilmiş, bazı 
kazalarımızda iskan edilen 
göçmenlerin vaziyeti üzerinde 
durulmuştur. 

Kaymakamların verdikleri 
izahata göre bu yıl memle
kete gelen göçmenlerin sıhhi 
vaziyetleri iyi olduğu gibi bir 
çoğu, kendilerine arazi tevzi 
edilmek ve bu araziyi siirüp 
ekmek suretile müstahsil va
ziyete de geçmişlerdir. Bu iyi 
netice, takdirle karşılanmıştır. 

Vali Fazlı Güleç, yapılacak 
yeni işler hakkında kayma· 
kanılara direktifler vermiş ve 
yeni yıl içinde, ne tarzda ça
lışacağını bildirmiştir. 

Toplantıya iştirak eden kay
makaml~r, sabahtan saat 14 
de kadar süren bu mühim 
toplantıdan sonra yerlerine 
dönmüşlerdir. 
Dr. Kemal lzmir'e geldi 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaleti emrazı sariye müte
hassısı doktor Kemal refaka
tinde bir seyyar sıhhat me· 
muru olduğu halde dün An· 
kara' dan şehrimize gelmiştir. 

Doktor Kemal, bugün Tor· 
balı'ya giderek orada iskan 
edilen muhacirlerin de vaziyet
lerini tetkik edecek ve sonra, 
bu yıl göçmen iskan edilmiş 
olan kazalarımıza geçerek bü
tün muhacirlerin sıhhatları 
hakkında tetkikler yapacaktır. 
Dün iskan müdürü Tahsin ile 
görüşmüş, hangi kazalarda, ne 
miktar muhacir iskan edildiği 
hakkında malumat almıştır. 

Odanın hazırladığı rapor 

lzmir piyasası bu hafta 
durgun geçmiştir Fakat bunun bir de garip 

cihetini işi az parası çok bir 
mahsus 1s tonluk büyük bir Esrarengiz cinayet. ---------------

Amerika'lı tesbit etmiş: 
Bu istatistiğe göre Ameri· 

ka' da her 45 dakikada bir 
c nayet, her 20 saniyede bir 
taarruz yapılmaktadır! 

Biz de şu ciheti ilave ede
lim: 

Amerika'da erbabı cinayet 
ile uğraşmak için senede 300 
milyon dolar sarfedilmektedir! 
Çeki Koğanm 
ea,ma gelenler .. 

Bugünün Şirleyi gibi Çeki 
oğan da zamanının bebek yıl

d Zl idi. 
Çeki Koğan bugün mükem· 

mel bir delikanlıdır. Birinci 
s nıf sinema yıldızı olmaktan 
da henüz çıkmamıştır. 

Çeki geçen sene bir oto
mobil kazasına uğramış bu 
azada kendisi oldukça ağır 

yaralandığı halde babasını da 
k ybetmi tir. 

' Bugün doğacak 
çocuklar •• 

Zühre de uranusun müşterek 
tesıri altında bugün maddi ve 
manevi faalı} eıimizd geni bir 
miikemmdiyet hu ule gelecektir. 
Bunun için bugun mülıim nnzan 
dıkkati catib kararlar 'erilecek tir. 
fakat a~k ) olunda, lıayalpervera· 
ne hareketlerle bedbahtlık mu
hakkaktır. 

Bugun doğacak çocuklar, gii· 
zel, sevimli \!e hnyaua her zaman 
muvaffak olacaklardır. Atk yo· 
lunda dn hayatlannda şikiyet 

topla 50 bin kilo ağırlıkta bir Cinayette alAkadar R k it . k f ., 
dökme çelik külçesi teşhir kadm aranıyor e o enın no san o masına rag· 
etmişti. Burnava nahiyesinin Işıklar b h L'. J68 594 k ·ı 

Üçüncü Napoleon bu top köyü civarında bir bağ kuie· men U QTfQ , l 0 zey-
ve bu muazzam çelik parça- sinde 25 yerinden bıçakla ya· f • ., •h d ·ı • • 
sını hayretle seyretmiş ve Krüp'e ralanmak suretile öldürülmüş lnyagı l raç e l mıştır 
nişan verdikten başka fabri- olan Afyon'lu Salih'i öldüren- Şehrimiz ticaret ve sanayi 
k 1 F ler hakkındaki tahkikata adli-

a arının ransa hesabına ça- odası, bir haftalık piyasa du· 
lışmasını da temin etmişti. yece ehemmiyetle devam edil- rumu hakkında bir rapor ha-
Fakat Bismark bu pazarlığı mektedir. Cinflyette alakadar zırlamıştır. 

ve adı tesbit edilen bir kadın 
hemen bozmuştur. hakkında Tire kazasından is- Bu rapora göre, son hafta 

Zavallı üçüncü Napoleon! tenmiş olan malumat henüz zarfında mahsul fiatlerinde 
Dilenciler... gelmemiştir. Tire'den lzmir'e ·esaslı bir değişiklik olmamış, 
Anonim şirketil geldikten sonra birdenbire or- piyasa, umumiyet itibarile dur· 

P . h L 1· b tadan kaybolan bu kadın ya- gun geçmiştir. Alakadarlar, 
eşın a er vere ım, u bu durgunluğun hariç taleple-

emsalsiz anonim şirket Birle- kalandığı takdirde cinayeti Ör· rin eski hızını kaybetmiş ol· 
şik Amerika değildir. ten esrar perdesi yırtılmış ola· masına atfetmektedirler. 

caktır. 
Nerededir biliyor musunuz?. Bu hafta zarfında borsada 
Pari Soir'a göre ~lzmir'del Adliye ve zabıtamızN bu ka· 5·7,5 kuruştan 12,775 çuval 

dını yakalamak için esaslı ted· 
Bu anonim şirketin erkanı buğday, 47-51 kuruştan 1500 

birler almıştır. 
kendilerini alil hale koymakta ---- balya pamuk, 400-480 kuruş· 
ve dilenerek kazandıkları pa· Emniyet yardım sandığının tan 4004 tırnak, 250·370 ku-
raları şirketin kasasına yatır- bir yıllık faaliyeti ruştan 3900 kaba, 365-390 
makta imişler. lzmir emniyet müdürlüğü kuruştan 1552 kental tırnaklı 

yardım sandığı yıllık top- palamut, 39-50 kuruştan 11872 
fzmir zabıtası, uzun taki· lantısı Halkevinde Emniyet kilo zeytinyağı, 4,75 den 130 

battan sonra bu yaman ano- müdürü Selahiddin Aslan Kor- çuval arpa satılmıştır. 
nim şirketin merkezini bulmuş, kud'un başkanlığında yapılmış, Mevsim bidayetinden 936 
evrakını müsadere etmis ve... sandı~a dahil bütün polisler senesi sonuna kadar da 
Cemiyeti dağıtmış imişi toplantıda bulunmuşlardır. 384,381 çuval ve 1885 torba 

Defterlere göre bu şirketin Sandığın, polislere yaptığı üzüm, 168,424 muhtelif 4960 
safi karı bir senede 400,000 yardımlar takdir edilmış ve çuv'4.l da hurda incir satıl-
F rank, şöyle-böyle 25-26 bin bir yıllık iş raporu tasdik olun- mıştır. 
liraymış. muştur. ihracat 

Ne ala ... Paris' de gazetenin Sandığın yeni idare heyetine Bir haftalık ihracat; 1693,3 
ton üzüm, 218,5 ton incir, 

aldığ-ı bu haberi acaba bi7.im merkez memurlarından Yaşar, 464,838 kilo pamuk, 3,128,275 
gazetenin mu' bir ve muhbir- deniz merkez komiseri Faik, kilo palamut, 423,720 kılo 
leri neden alamamış? Karantina ikinci komiseri lh- palamut hülasası, 1,746,542 

Bay lbrahimin yerinde olsak san, üçüncü komiser Ihsan ve kilo miyankökü, 1,753,778 

ceviz, 423,534 kilo kepek, 
168594 kilo zeytinyağı, 15,897 
deri, 666,396 kilo arpa, 
1,275,260 kilo buğday, 442,800 
kilo bakla, 175,270 kilo nohut 
15, 100 kilo mercimek, 50,300 
kilo çavdar, 47,000 kilo bur-
çak, 369,632 kilo darı,) 610 
kilo çöveP, 15,259 kilo mazı, 
40,569 kilo paçavra, 10,000 
çalı süpürgesi, 673,250 kilo 
küspe, 79,436 kilo pirineyağı, 
1636 kilo şamfıstık, 7140 kilo 
kuru elma, 275 kilo kuru ye· 
miş, 5200 kilo kabuklu badem 
3800 kilo kestane, 1020 kil<' 
salep, 1189 kilo cevizağacı 
kabuğu, 20,350 kilo ceviz 
kütüğü, 5250 kilo defne y.ap· 
rağı, 66,315 kilo haşhaş to-
humu, 14,695 kilo hardal to
humu, 16,273 kilo rastıktaşı, 
3400 kilo muhtelif cins eşya 
ve 131 baş öküz ile 2 baş 
danadır. 

r ' Ankarapalas 
Büyük bir titizlik ve inti

zamla kurduğumuz büyük 
Ankarapalas otC'linirı kalori
fer tertibatı da bitirilmiş ve 
otel, artık yeni kalorifer te
sisatile ısıtılmnğa başlan· 

Hatay 
Falih Rıfkı ATAY 

Dün, bütün halk, Cumhuriyet 
Halk Partisi Kamutay grupu 
toplantısına aid tebliğ üzerin· 
de durmuştur. 

Bu tebliğde bir bildiğimiz, 

bir de bilmediğimiz iki esaslı 
nokta var: Biri Fransa hiikfi
ınetinin davetini kabul ederek 
Paris'e giden murahhas hey
etimizle Quai d'Orsay arasrn• 
daki müzakereıerin tamamen 
menfi netice vermiş olduğudur. 
ikincisi, Paris'ten ayrılacağı 
sırada Başvekil Müsyü Leon 
Blurn'la görüşen Tevfik Rüşdii 
Aras'ın, bu mülakat hakkında 
vermiş olduğu malumattır. Bu 
malumata göre Müsyü Leon 
Blum, iki memleket arasındaki 
iyi münasebetleri korur bir 
hal tarzı bulunmak lüzumunda 
ısrar ve birkaç günlük yılbaşı 
istirahatinden sonra Sancak da
vası ile bizzat meşgul olaca
ğını vadetmiştir. Bundan baş
ka, Müsyü Leon Blum, Fransa 
dış bakanlığınca tasavvur olu
nan ve fili s~ hada bizi tatmin 
edebilecek mahiyette zannolu
nan rej'mi, adı bilahare mü
naka~a edilmek üzere, esas 
itibarile mütalaa etmekliğimizi 
baş delegemizden istemiştir. 

Müsyü Leon Blum'un inisiya
tindeki ve beyanatındaki sami· 
miyet ve bu suretle hareketin 
dostane mahiyeti şüphe gö
türmez .. 

Biz, Dış Bakanımızdan bir
kaç gün sonra Paris'ten ha
reket ederek Ankara'ya gelen 
büyük elçi Müsyii Ponso'nun 
yeni bir teklifin esaslarını ge
tireceğini zannetmekte idik . 
Halbuki büyük elçi cenahla
rında bir teklif değil, böyle 
teklif hakkında malumat bile 
yoktur. " Büyük elçi keyfiyeti 
derhal hükumetinden sorarak 
iki üç güne kadar bu hususta 
bir cevab verebileceğini söy
lemiştir . ., 

Bütün Bu izahların Kamutay 
üzerinde bıraktığı tesiri hü
lasa eden satırlar, Hatay da
vasının bir oyalama ve yıp

ratma politikası ile uzatılabi
leceği zannında bulunanlar 
eğer varsa, onların, gerçekten, 
ne kadar yanlış, hatta tehli· 
keli bir yol üstünde bulun
duklarını gösterir. Asla şüphe 
edilmemek lazımgelen bir 
nokta şudur ki Hatay, hak 
davası olduğu kadar, Türkiye 
cumhuriyetinin ve onun bütün 
vatandaşlarının sonderece has
sas bir va~ife mes'elesi ol· 
muştur. Fransa'ya Türk oldu· 
ğunu tasdik ettirdiğimiz ve 

Türk olarak emanet ettiğimiz 
Sancak halkının mukadderatı 
emniyet altına alınmadıkça, 
Türkiye'nin müsterih olabile
ceğini tasavvur etmek, yalnız 
yanlış değil, tehlikeli bir yola 
sapmak olur. 

Cenevre'yi teklif ettiler; ka
bul ettik, Paris'e davet ettiler; 
gittik. Yeni bir hal sureti ara
dıklarını söylediler; bekledik. 
Fransa için bu iş daha uzun 
müddet Cenevre masası üstün
dr: kalabilir V" üç görmen za· 
manlarının bi kısmını San· 
cak'ta geçirebilir. Türkiye için, 
vaziyet böyle değildir. Biz, 
kendisine karşı ahidlere riayet 
olunur veya olunmaz, hakkına 
ehemftıiyet verilir veya veril
mez ve şeref sözünü tutabilir 
veya tutmaz gibi, nazik bir 
vaziyet garabetini devam etti-
remeyiz. 

edecek bir nokta olmıyacaktır. bu arkadaşların vazifesine he- polis memuru Avni Güler se- tütün, 62,468 kilo yün, 2987 
~---------....L~e~n!........!.!!ni!..!!h~aI..!e~t...Jv!.!!•!.!rİ!.!rd:!.!;ik~dlYo~wu........ı.....saıilllll.IJ' ~I ~JL.... ______ ..LJtı.U:>Jıalı. 2013 · 0 k bu ı ___ .._ __ 

mıştır. 

Müdüriyet Biz, sarih, ve, toprak olarak, 
..) - Sana 4 1ncı sab.il.J•-
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Dışbakanımız Parti 'Grubunda San- Avusturya Adana'da H 

1 başbakanının bulunan mu-

cak işinin son safhalarını izah etti mühim .. ~~~!anatı him ta!!~!eserler 
Afak müthiş tufan Eti devrinden kalan 
bulutlarından hali bu eserler kıymetlidir 

• • - o ... ~-'-~~·----~-

Baş bakanımız ismet lnönü, milli mes'elenin ciddi ve itimad olunur 
bir şekilde halledileceğini, muvafakatimiz olmadan Sosyetenin bir 
karar veremiyeceğini söylemiş, daha 15 gün beklenmesini dilemiştir 

--~ d;jzldi.,::~--·~ fstanbul, 9 (Hususi muha-
birimizden) - Adana'dan ge
len haberlere göre Adana ha
valisinde Eti deHinden kalma 
mühim birçok eserler bulun
muş ve meydana çıkarılmıştır. 
Bulunan eserler arasında eski 
hükumdarlardan birinin hey
keli de vardır. 

Ankara, 9 (A A) - C. H. asıl arzumuz olduğunu, ancak 
Partisi kamutay grubu, baş· diplomasi müeyyidemiz arzu-
kanmın daveti üzerine bugün lan ehemmiyetli görmemek 
saat 11,30 da Dr. Cemal Tun- şiarını henüz kaybetmediğin· 
ca'nın başkanlığında toplan- den tegafül etmemeyi zaruri 
mıştır. saydığını ve Türk milletinin 

Müzakere Hariciye vekili dava için hiçbirşey esirgemiye-
Dr. Aras'ın sözü ile açılmıştır. ceğini ilave etmiştir. 
Hariciye vekili siyasi vaziyeti ı ... Hatip müzakere usullerine 
p f' efk"' . ar ı ye ve arı umumıyeye ve davanın aldığı şekle karşı 

arzetmek için toplantı talep Büyük Önderin millet idealini 
ettiğini bildirmiştir. tecessüm ettiren faaliyetinden 
. Bundan sonra M. Vienot minnet ve şükran hislerile 
ıle büyük elçi Suad Davaz bahsetmiştir. 
arasındaki mülakatı tafsil etmiş Bilhassa Atatürk'e gösteri· 
ve bunia Fransa Başbakanının len şükran ve tasvip hislerine 
mes'eleye bir çıkar yol bul· bütün parti engin tezahüratla 
mak için müdahde kararı iştirak etmiştir. 
Fransa hariciyesinden teyid 
olunduğunu ve büyük elçi M. Hatiplerden Hikmet Bayur: 
Ponso'nun bir teklif getirme- - Sovyet Rusya'nın Em· 
mesi vaktin darlığından mad- peryalizm ve manda aleyhin· 
deten mümkün olamadığı su- deki prensiplerin bu vesile ile 
retinde izah olunduğunu ve de tezahürlerine şahit olmak 
iki hükumetin Cemiyeti akvam ve halihazırda iki tarafın dos· 
meclisinin toplanmasının üç tu olmakla beraber bu milli 
gün tehirde mutabık oldukla· davamızda bizim kadim dost-
rını ve hükumetimiz namına luğumuzun icababnı görmek 

1 istediğini ifade etmiştir. 
Başbakan fnönü milli mes· 

elenin ciddi ve itimat olunur 
bir müzakere usulüne girmekte 
olduğu hakkında arkadaşı Dr. 
Aras'ın tahminine iştirak et· 
tiğini ve cemiyeti akvamda 
bizim muvafakatimiz olmadan 
bir karara varılmıyacağı ci· 
hetle mes'ele hakkında Tür-
kiye ve Fransa arasında bir 
anlaşma hasıl olmasının yega· 
ne müsbet hal yolu sayılabile
ceğini ve gerek partiden ge· 
rek efkarı umumiyeden sabır 
ve sükunetle önümüzdeki on· 
beş günü tekib etmesini dile· 
miştir. 

Başbakan vaziyetin müsbet 
ve menfi her tebeddÜlü sü
ratle bildirmek için parti gru· 
bunu icabettikçe toplantıya 
çağırmaktan geri kalmıyacağını 
ilave etmiştir. 

Bundan sonra Başbakan 
Reisicumhurun milli heyecan 
ve iradeyi daima en iyi teces-

süm ettiren görüş, hassasiyet 
ve faaliyetinden şükran ile 
bahsederek vaziyetin icabatı 
üzerine fasıla vermek mecbu· 
riyetini gördüğü lsanbul' daki 
ikametine avdet etmesi için 
hükumet yeni vaziyetin müsaid 
olduğu mütaleasında bulundu· 
ğunu söylemiştir. 

Ankara, 9 (A.A) - Antak
ya' dan şimdi alınan haberler 
şehir dahilinde bütün Türk· 
lerin umumi bir grev hareke· 
tine tevessül ettiklerini ve 
bunda tamamen muvaffak ol· 
duklarını göstermektedir. 

Mahalli tazyiklere karşı bir 
protesto olarak bütün ~rşı 
kapanmıştır. Hükumetin tcş· 

vikile mektep çocuklarından 
-;ürekkep bir kalabalık Sury; 
bayrağı çekerek bitarafların 
ikametgahı önünde bir muka
bil nümayiş teşebbüsünde bu· 
lunmuşlarsa da gülünç bir su
rette ve hiçbir netice alama· 
dan dağılmışlardır. 

M. Şuşning 

Bclgrad, 9 (Radyo) -Avus
turya başbakanı M. Şuşning, 
Pravda gazetesi muhabirine 
beyanatında demiştir ki: 

- Avusturya ile beraber 
diğer bütün memleketler, bil
hassa Tuna memleketleri dev
letleri 1937 yılında en mühim 
iktısadi faaliyete yer vermeli
dirler. Bunu her memleket 

J 

birden yapacaktır. Avrupa sulh 

Paris konferansında serdolu- ----------••· ... -+•••------------=--

ve mesalemetini muhafaza et
mek mühim bir vazifedir. Av
rupa afakı maalesef müthiş tu· 
fan bulutlarından hali değildir. 
Fakat barış arzusu, bu bulut· 
ları bertaraf edebilir. Evvelce 
olduğu gibi komşularımızla 
bilhassa Yugoslavya ile ticari 
ve harsi sahada anlaşmalar 
yapacağız. ltalya ve Macaris· 
tan 'la aramızdaki ittifak, Al
manya ile dostluk anlaşması, 

hiçbir devlet aleyhine değildir, 
sadece iktısadi ve harsi birlik 
esasına müsteniddir. Diğer 

memleketlerle de anlaşmalar 
yapacağız. 

nan teklifin vaki olan talep 
üzerine daha etraflı bir proje 
halinde bugünlerde Paris hü
kumetine gönderileceğini bil· 
dirmiştir. 

Dr. Aras yeni vaziyette 
dostlarımızdan, Balkan 'lann, 
Sovyet memleketlerdeki akis· 
lerden bahsetmiştir. Her ta· 
rafta Fransa ile Türkiye ara· 
sındaki mes'elenin iyi bir an· 
laşma ile hitam bulması te· 
mennisi dostane olarak izah 
edilmektedir. 

Dr. Aras mülahazalarını hu· 
lasa ederken Fransa ile ara· 
mızdaki mes'elenin nasıl bir 
halle varacağını tahmine mü· 
said maddi bir delil henüz 
olmamakla beraber mes'e1eyi 
ciddi olarak tetkik etmek su· 
retile neticeye varmak için 
Fransa' da görülen temayüle 
işaet etmek istediğini ve bu 
itibarla temasları sükunetle 
beklemek muvafık olacağı mü
taleasında bulunduğunu ifade 
etmeği vazifesinden saymıştır. 

Bundan sonra hatiplerden 
Refik ince: 

Mes' elenin hukuki ve siyasi 
safhalarını tahlil etmiştir. Da· 
vanın Türkiye için milli mahi
yetini tebarüz ettiren hatip 
esas siyasetimiz itibarile meS· 
elenin sulh yollarından halli 
•ı ...... ~~ma ........ 11 
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U. Müfettişler --................ __ 
Mali meseleleri 
Konuştular. 

Ankara, 9 (Hususi)- Dahi
liye, lktısad ve Nafıa Vekil· 
lerile temaslarını bitiren umu· 
mi müfettişler, dün sabah Ma
liye Vekilinin yanında toplan· 
mışlar ve 10 dan 12 ye kadar 
süren içtimada, kendi mınta
kalarma aid mali işleri görüş

müşlerdir. ----
Yunanistan. Jtalya 

münasebatı 
Atina'daki ltalga elçisinin 

bir zigareti 
Atina, 9 (Hususi} - Bura· 

daki ltalyan elçisi, dün Hari· 
ciye Nezaretine gelerek Müs· 
teşar M. Mavrudis'i ziyaret et
miş ve ~iki devleti alakadar 
eden ·meseleler üzerinde iki 
saat görüşülmüştür. 

M. Mavrudis, ltalyan elçisi
nin nezdinden ayrılmasını mü
teakib başvekalete giderek, 
M. Metaksas'la görüşmüş ve 
ltalyan elçisinin ziyareti hak
kında malumat vermiştir. 

Sovyet 
On yedinci kongresi 
Moskova, 9 (Radyo) - Sov· 

yetlerin on yedinci kongresi 
13 Kanunusanide toplanacak 
ve yeni Sovyet kanunu esa-
sısını tetkik edecektir. M. 
Kalenin; yeni kanunu esasinin 
raportörüdür. 

Moskova, 9 ( A.A) - On 
yedinci Panrius Sovyet'ler fev-
kalade kongresi 15 ikinci Ka
nunda açılacaktır. Kongre ruz· 
namesinde So.vyet'ler birliği 
yeni kanunu esasisi vardır, 
raportör M. Kalenin' dir. 

Yahudi aleyhtarh§• 
Varşova, 9 (Radyo) - Hı· 

ristiyan talebe, idare işlerinde 
yahudi talebeye mevki verile· 
cek olursa muhitin inzibatını 
muhafaza için söz vermiyecek 
!erini Vilııa üniversitesi rek
törlüğüne bildirmi~lerdir. 

lngiliz~donanması büyük 
manevralara çıkacak. ------------

Bu manevralara, Fransız donanmasının 
da iştirak edeceği söyleniyor. 

Londra, 9 (Radyo) - lngiliz donanması, bu ayın 18 inden 
martın 8 ine kadar devam etmek üzere Şimali Afrika ve Ka· 
narya adaları denizlerinde büyük manevralara başlıyacaktır. 
Bu manevralara, Fransız donanmasının da iştirak edeceği söy· 
leniyor. 

Fransız donanmas1, lngiliz donanmasından evvel manevra· Limanlarımızın 
lara başlıyacaktır. 

.. . ınşası 

Hava mudaf aa /ngiliz milli bankası Uluslar 
Komutanlığı IJnşaata talih oldu ... 

• • • • lstanbul, 9 ( HusuSı muha-

• 
sosyetesı 

Çok mühim mes'e- Hava tehlikesinden birimizden ) - fngiliz milli 

lelerle meşgul olacak Korunma iş/erile de bankasile diğer şirketler na· 
mına hareket eden M. Get 

Londra, 10 (Radyo) - Bu Mesgul olacak lstanbul limanı ile diğerliman-
ayın 18 inde toplanması mu· • :· 1 t b 1 9 (H h larımızı inşa etmek için talih 
karrer olan uluslar sosyetesi .. s ~n u • .ususı mu a-
konseyinde hariciye nazırı M. bırımızden) - Bır Hava ba- olmuştur. M. Get, İstanbul'a 
Eden'in lngiltere'yi temsil ede· ka11lığı te~ki.li için tetkikat ya· 2"elmiştir. ----
ceği söyleniyor. pılmakta ıdı. Hava bakanlığı V 

Konseyde çok mühim mes'· yerine bir (Hava müdafaa ko- apur 
eleler müzakere edilecektir. mutanlığı) teşkil edilerek hnva Buhranı. 
Bu mes'elelerin başında, San· hücumlarından korunma işle· 
cak ve ispanya işleridir. rinin de bu komutanlık vası

İngiltere' de 
Bedeni ter. 
biye projesi .• 

Londra, 9 (A.A) - Maarif 
nazırı M. Olivcr Stanley Gla 
Sgon'da söylediği bir nutukta 
hükumetin parlamentonun top· 
lanmasını müteakib milletin 
bedeni terbiyesine aid bir 
proıe neşredeceğini bildir
miştir. 

Ticaret muahedesi 
akdetmiş/er 

Paris 10 (Radyo) - Fransa 
ile Madrid hükumeti arasında 
arasında bir ticaret muahedesi 
imzalanmıştır. 

Yeni bir hava postası 
Londra, 9 (Radyo) - Ro· 

ma ile Kadiks arasında bir 
hava postası tesıs edilmesi, 
ltalya 'ca kararlaştırılmıştır. 

tasile idare edilmesi kararlaş
tırılmıştır. 

Romen takımı 
Muhtelit takıma 
galip geldi. 

İstanbul, 9 (Hususi muhabi
rimizden) - Romen takımı ile 
bugün yapılan maçta Galata· 
saray • Beşiktaş mııhteliti 1- 4 
golle mağlup olmuştur. Romen 
takımı çok kuvvetlidir ·ve ha-

' kıkaten muvaffak bir oyun 
göstermiştir. 

Başkatip nasıl öldü? 
Brüksel, 9 (Radyo)- Mad

rid Belçika Sefareti Başkati
binin öldiirülmesi üzerine ya· 
pılan protesto üzerine, Başka· 
tibin cesedi mezardan çıkan!· 
mış ve t~rih yapılmıştır. Baş
katibin bir kurşunla maktul 
düştükü anlaşılmıştır. 

Limanlar U. müdü
rü İzmir'e geliyor. 

lstanbul, 9 (Hususi muha· 
birimizden) - - Bazı memle· 
ketlere satılan ihracat mahsul· 
lerimizin, vapursuzluk yüzün· 
den sevkedilememesi mes'ele
sine büyük ehemmiyet atfolu
nuyor. Vapur buhranı mes· 
elesini yerinde tetkik etmek 
üzere iktısat Vekaleti liman· 
lar umum müdürü Müfit, bu· 
gün izmir' e hareket etmiştir. 
lzmir'de Almanya'ya sevkedil· 
mek üzere 8000 ton hububat 
ve 4000 ton palamut bulun· 
duğu söyleniyor. 
Roma-San Fransisko 

Hava yolu. 
Roma, 9 ( Radyo ) - M. 

Mussolini'nin dört oğlundan 
biri, dört hamlede Roma-San 
F ransisko yolunu katetmek 
kararını vermiştir. Yakında 
uçacaktır. 

Umanite 
Gazetesi .. 
Beynelmilel 
bir konferans 
tavsiye ediyor ... 

Paris, 10 (Radyo) - Uma· 
nite gazetesi; ispanya işleri 
için beynelmilel bir konferans 
akdedilmesi lüzumunu ileri 
sürmekte ve bunun, Fransa 
tarafından teklif olunmasını 
tavsiye eylemektedir. 
• 

lngiliz kabinesi 
Dün de toplandı 
Londra, 9 (Radyo) - D5n

den başka İngiliz kııbinesi bu
gün toplanmış ve bu içtimaa 
gene M. Baldvin riyaset et
miştir. 

Bu içtimada Alman ve ltal· 
yan cevabi notası tetkik edil
miştir. Bundan başka ispanya 
gönüllüleri işi bugün de mü· 
talaa edilmiştir. 

Selahiyettar mahafil, Al· 
manya ve ltalya'nın cevabi 
notalarının müzakere kapıla· 

rını kapatmadığını bildirmek· 
tedir. 

Londra; Fransa'nın ispanya
ya gönüllü sevkine kat'i suret· 
te mümaneate hazır olduğu 
teminatım almıştır. 

Fransa'nın bu hüsnü niyeti 
karşısında, ltalya ve Alman· 
ya'nın da muvafakatini elde 
etmek güç olmıyacaktır. 

Londra, 9(Radyo) - lngiliı: 
kabinesi M. Baldvin'in riya· 
setinde toplanmış ve akşam 
üzeri de M. Baldvin Sandr· 
gam'a gitmiştir. M. Baldvin 
Kral tarafından kabul edile· 
cektir. Bu sabahki kabine iç
timaında, lspanya'ya göniiJlü 
sevki mes'elesinin diplomasi 
tarikile ve en kısa bir zaman· 
da hı- lline karar verilmiştir. 
Bu mes'elenin Londra ademi 
müdahale komitesine bırakıl
ması, bu komite makanizme· 
sinin betaet üzerine görülmüş 
olmasından doğmuştur. 

Moskova mahafili, bu me· 
sele üzerinde ısrar ve muha
leiet etmiy~cek ve mes'elenin 
hallini lngiltere'ye bırakacaktır. 

Deyli Meyi gazetesi: 
"Önümüzde hafta, ispanya iş· 

lkri üzerinde alakadarlarla da
ha faal hareket edecelc1er 
ve İngiltere ile Fransa, ltalya 
ve Almanya cevabi notasına 
cevab vereceklerdir. 

"Bu hafta içinde daha kolay 
ve daha müessir bir kontrGI 
sistemi bulunacaktu,,, 

Demektedir. 

Fransız 
ziraat nazırı 

Paris 9 (A.A) - Ziraat 
nazırı M. Bonnet de şimdi 

birçok Fransız nazırlarının bu· 
lundukları Cote D'Azur'de 
gelmiştir. 
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~Almanlar n lspan 
nda yerleşmesine 

z e m·yecek 
protesto edildi. Eden de 

$efirler konferansından vazgeçti 
ı Paris, 10 (Radyo)-Alman
.ı ların, İspanya Fas'ında askel' 

çıkarmaları üzerine Fransız 

mehafilinin ileri sürdükleri ka
naat, Almanya lehine değildir. 

Söylendiğine göre, Fransa, 
İspanya F as'ında Almanya'nın m.._ 

ns ---··•+-1• ----
te; İtalyan tayyare-
r1: leri San Fransis-
~si.1 ko 'ya gidecek .. 
ını 

in Roma, 10 (Radyo) - İtal-
yan harp tayyarelerinden 4 
grup, Roma' dan kalkarak A
merika'nın ( San Fransisko ) 

Su şehrine gideceklerdir. Bu sc· 
iki yahat için hazırlıklar yapıl· 
uı maktadır. Gidecek olan tay
fiı yareciler arasında Musso\ininin 
bu büyük oğlu da varmış. 
m 

dı Çin'de 
~Dahili 

Harb Basladı .. , 
Londra, 9 (Radyo) - Roy

tcr ajansına göre Çın' de Su
yang' da dahili bir h~rb baş

lamıştır. 

Pekin' deki İngiliz sefiri 1 n· 

giliz tebaasını nakletmek üze· 
re Luban şehrine gitmiştir. 
Birleşik Amerika sefiri de ay-
ni tedbirleri ittihaz etmiştir. 

M. Bitler 
Yakında mühim 
izahat verecek 

Paris, 9 (Radyo) - Havas 
Ajansı: Nasyonal sosyalist par· 
tisinin tesisi yıldönümü müna
sebetile bu ayın 9 unda umu
mi kongre akdedilece:ği ve 
M. Hitler'in dnhili ve harici 
vaziyet hakkında mühim be
yanatta bulunacağı haber alın
mıştır. 

aris'te 
Bir mensucat 
Fabrikası yandı. 

yerleşmesine hiç bir zaman 
rıza göstermiyecektir. Bu me
selenin, Fransa için hayati bir 
mahiyeti haiz olduğu ve buna 
karşı müsamaha gösterilemiye
ceği rivayet olunuyor. 

Fransa, Afrika'daki müstem
lekelerinin kapusunda başka 
bir Avrupa devletinin tesahüb 
etmesine tahammül etmiyecek
tir. Bunun içindir ki, ispanya 
ile Fransa arasında münakit 
olan muahedenin 5 inci ve 
altıncı maddeleri ileri sürüle· 
rek general Franko protesto 
edilmiştir. 

İngiltere Hariciye Nazm M. 
Eden, Jspanya işleri için ta· 
savvur ettiği sefirler konferan
sından, son vaziyet dolayısile 
sarfınazar eylemiştir. 

Almanya'nın ispanya Fa· 
sı'na asker çıkarması, müstem

leke ihtiyacını tatmin etmek 
maksadına matuf görülmek
tedir. 

Bu sene 
Karnavalları 
takyid ettiler. 

Berlin, 9 (Radyo) - Al
manya'nın hiçbir yerinde bu 
sene hususi surette J..arnaval 
olmıyacaktır. Karnavallar, yal· 
nız propaganda ve matbuat 
nezaretinin tensibile olacaktır. 

Mussolini 
Nazırlar mec
lisini topladı .. 

Roma, 9 (Radyo) - İtalyan 
kabinesi bu sabah M. Musso

lini'nin riyasetinde top]anmışM 
tır. Kabine içtimaında faşist 
partisi reisinin kc...bineye aza 
olarak kabulüne karar veril· 
miştir. Bu karar, idare siste
minde büyük bir inkılab de
mektir ve parti doğrudan doğ
ruya kabineye girmiş demek· 
tir. Bunda~ sonra, parti, hü
kumet ve devlet bir olmuştur. 

Bundan başka, radyo Üze· 
rine mevzu hertiirlü rüsumun 
en az hadde indirilmesine ka· 
rar verilmiştir. 

Bir randevu evi 
Arap fırını caddesinde ran

devucu Ada'nın evinde üç ka
dın ile üç erkek zabıtaca tu
tulmuş ve evin kapatılması 
kararlaştırılmıştır. Randevu 
evinde yakalanan kadınlar 
hakkında tahkikat yapılıyor. 

Dövmek 
lkiçeşmelik Numanzade çık· 

mazında Mustafa oğlu Suphi, 
karısı Fikriye'yi dövdüğünden 
yakalanmıştır. 

Bıçak taşımak 
İkiçeşmelik caddesinde Şev· 

ki oğlu Muzaffer ve Hasan 
oğlu Cemal' de birer bıçak gö· 
rülerek alınmıştır. 

Esrar satmak 
Gaziler cad<l ·siııJe Mc hmet 

oğlu Mustafa, esrar satarken 
suç üstü yakalanmıştır. 

Otomobil kazası 
İkiçeşmelik' de Damlacık yo

kuşu dönemecinde İzmir bele· 
diyesinde kayıtlı 446 No.lu 
şoför Hamdi'nin idaresindeki 
otomobil; Sakız'lı Hüseyin'in 
92 sayılı yük arabasına çarpa· 
rak arabanın sol okunun kırıl
masına ve beygirin iki yerin
den yaralanmasına sebebiyet 
verdiğinden yakalanmıştır. 

Hırsızhk 

Alsancak'ta konsoloshanede 
kaloriferci Yusuf oğlu Yaşar'ın 
bir çift ayakkabısını çalan Mi
tat oğlu Raşit yakalanmıştır. 

Yaralamak 
Tepecik'te cevizli sokağın

da İbrahim oğlu Seyfullah ka
nsı Zehra 'ile aralarında ge
çimsizlik yüzünden kavga çık
mış ve tuğla ile Zehra'nın ba
şına vurarak 10 gün sonra 
muayenesini icap ettirecek de· 
recede yaraladığından yaka· 
lanmıştır. 

Başmdan yaralamak . 
İkiçeşmelik caddesinde Ah

met oğlu Süleyman, Ali kızı 
Saniye'yi hafif surette başın
dan yaraladığından yakalan· 
mıştır. 

Otomobil kazası 
Kaymakam Nihat bey cad· 

desinde Milli kütüphane ya
nında bir otomobiliiidare eden 
şoför Ramiz oğlu Alaeltin 
yoldan geçen Mustafa karısı 
Rahime'ye otomobilini çarp· 
tırarak yaralanmasına sebebi
yet verdiğinden yakalanmıştır. 

yeni eser telif 
ve tercümeleri .. -----·-·---

Kanada 
başvekili __ _,. . .__ __ 

Maarif Vekaletine /ngiliz'leri dö. 
Nasıl başvurulacak? minyonlarla bir. 

Ankara, 8 (A.A) - Kültür leşmeğe çağırıyor. 
bakanlığından: Londra, 9 ( A.A ) - Eski 

Bazı müellif, tabı veya na- K d b b k B B tt . ana a aş a anı . enne 
şirler telif veya tercüme edı- d d b" t k ·· t· k ra yo a ır nu u soy tyere 
lerek neşrolunan eserlerle çı· f 'it h l" · · d · ·· . . . ngı ere a a ısını omınyon-

kardıklan dergıler ıçın bakan- la l b' l .. d t t . r a ır eşmege ave e -
lığımıza müracaat ederek bır . t' 
k 

.
1 

mış ır. 
ısının şatın alınması suretı e 

kendilerine yardımda bulunul- Habesistan 'da 
masını istemektedirler. ' 

Kültür bakanlığı biidçesinde Daha bazı 
özel yayınlara yardım için ar sef ferin de haleti 

~ 

rılabilmiş tahsisat her kitap Adis·Ababa, 9 (Radyo) 
ve dergiye yardıma yetecek 23 şef dehalet etmiştir. 
kadar geniş olmadığından ba-
kanlığımız bundan sonra yar
dım işlerini şu yolda tanzim 
etmeyi daha faydalı gör
müştür: 

A - Yardım istenen eser-
lerin basıldıktan sonra Üzer
lerine beşer kuruşluk damga 
pulu yapıştırılmış ikişer sayı· 
sının (eğer eser tercüme ise 
kitabın aslı da beraber olmak 
üzere) kültür bakanlığına bir 
dilekçe ile gönderilmesi la
zımdır. 

B - Bakanlık bu suretle 
kendisine verilen eserleri ted· 
kik ettirerek uygun kfrgöedü
rine yapacağı yardım şekil ve 
miktarın eldeki tahsisata göre 
her yıl Temmuz ayı başında 
tesbit edecek ve alakadarlara 
b: ~dirilecektir. 

C - Kültür bakanlığından 
yardım isteyen eserlerin sa
hipleri kitaplarının bakanlıkça 

r satın alınma fi atının tesbiti 
;h'~kkın7lültÜ;-'b~k--;;l;ğ~a b-;:-
rakmayı kabul ve bunu dilek

Eçelerinde zikredeceklerdir. Ar· 
:zu edenler dilekçel~rine bir 

mal olma hesabı da ekleye
bilirler. 

D - Kültür bakanlığınca] 

bir dergiye yardım yapılabil
mesi için derginin genel ve~ 
ulusal kültüre hizmet ettiğinin 
kültür bakanlığınca kabul edil-

Asmara -Adis·Ababa -Gun· 
dar yolu yakında küşad edi
lecekti~. 

Asab limanı inşaatı başla-

mıştır. 

Yugoslavya'da 
Kralice Ma-, 
ri'nin doğumu .. 

Belgrad, 9 (Radyo) - Kra· 
liçe Mari'nin doğumunun 30 un· 
cu yıldönümü müna~ebetile 

kiliselerde dini ayin yapıl-
mıştır. 

Habeşistan' da ki 
madenler 

Roma, 9 (Radyo) - Ha
beşistan' da ki madenleri işlet
mek iizere büyük bir şirket 
kurulmaktadır. Teknisyenler, 
madenlerin bulunduklan yer· 
!erde işe başlamışlardır. 

Avusturya 1da kar 
Viyana,~ 10 (Radyo)- Vojal

yerk mıntakasında şiddetli so· 
ğuklar hüküm sürüyor. İki Al

rınan, karlara gömülerek don· 
muşlardır. 

Hatay 
-ılaşı 2 inci sahi/ ede -

Sancak sınırları, dava olarak, 
sadece o Türk diyarının Türk 
halkının kendi mukadderatına 

mesı ve en az on sayısmm ;ahip olması mahiyeti ile mah·· 
muntazam _olarak, neşredilmiş dud, bir mes' eleye, _bi~ an 
bulunması lazımdır. evel bir hal tarzı bulunmasını 

Yardım her nüsha çıktıkça istiyo.ruz. Mes' el eyi, bu hudud-
-o sayıya ayrılan para verilmek )arından taşırmak istiyenler, 
suretile yapılır. Yardım gören bizim irademizi sarsmak değil, 
dergi bakanlıkça uygun gö· bilakis asla iyi olmıyan niyet-

_rülmiyecek şekilde neşriyatta ler karşısında bulunduğumuzu 
bulunduğu takdirde bu yar·~ 9anlatarak, bizim irademizi ve 
dım derhal kesileceği gibi çı· basiretimizi büsbütün kuvvet· 

• kışı intizamı kaybeden dergi- lendirmeğe ve· hassaslığı mızı 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşrivatı: Saat 12, 
30 - 14 plakla halk türküleri, 
havadisler, hafif musiki. 
Akşam neşriyatı: Saat 18,20 

am bassadordan naklen varye· 
te musikisi, 19,30 konferans 
Selim Sırrı Tarcan tarafından, 
20 Münir Nuriddin ve arka· 
daşlan tarafından Türk musi· 
kisi, 20,30 Belma ve arka· 
daşları tarafından Türk musi
kisi, 21 Stodyo orkestrası, 22 
Ajans ve Borsa haberleri, 
plakla seçilmiş sololar. 

Fıkra: 

Sağ Olsaydı .. 
Büyük harbtan evel Talat 

paşa Livadya'da Çar'ı görme
ğe giden heyetin reisi idi. 
Kendi anlattığına göre, bir 
gün, sofrada oturuyorlarmış. 

Çar demiş ki: 

- Ekselans, görüyor musu
nuz, bu rnfrada yediğiniz, iç
tiğiniz ve kullandığınız ne var· 
sa hepsi Rustur. Sizde de böy
le midir? 

- Maatteessüf Haşmetme
ab... Kapitülasyonlar var! 

Talat paşa ekmeğini bile 
milli undan yuğuramıyan bir 
yarı sömürgenin o zaman da
hiliye nazırı, daha sonra sad· 
razam idi. 

Gene Talat paşa, 1913 de, 
Romanya seyahatinden, orada 
bayındırlık faaliyetlerine karşı 
derin bir gıpta ile, döndüğü 
vakit vapurda bir ermeni ga
zetecisine diyordu ki: 

- Ah şu kapitülasyonlar 
olmasa da, devlet sosyalizmi 
yapabilsek! Sür' atlc ilerlesek! 

Şimdi onu diriltmek müm
kün olub da vatanı Edirne'ye 
giden şimendiferin Türk ol· 
duğunu söylemek mümkün 
olsaydı! Ve ona, orada öğle 
sofrasının üzerine her türlü 
müesseseleri işaret ederek bir 
Türkiye haritası yayıp: 

- Bu haritanın üzerinde ne 
görüyorsanız; demiryolu, fab
rika, liman, yiyecek, içecek, 
kullanaca.k, he ·şey Türk'tür! 

Diyebilseydik.. ,, 

Paris, 10 ( Radyo ) - Bu 
gün sabah saat 11 buçukta 
mensucat fabrikalarından bi
rinde büyük bir yangın çık
mıştır. Yangın akşama kadar 
d vam etmiştir. 

1937/1938 Bütçesi de kabul 
edilmiştir. Bütç,. 20,350,000,000 
irad, 23,400,000,000 lirettir. 
Bütçenin 3 küsur milyar açığı 
vardır. Kabine 9 Şubatta tek
rar toplanacaktır. 

Grevciler 
5 Bin sekiz yüz 
kişiye baliğ oldu. 

lerin de yardımı kesilir. arttırmağa 5ebeb - olduklarına;, 

Çünkü onun bütün kusur· 
!arını unutturan samimi bir 
vatanperverliği vardı ve bu 
rejimin hamlelerini kırmak te· 
şebbüsünde bulunan eski arka
daşlarına, en büyük hiddeti 
belki o gösterirdi. 

A o 

Paris 9 (A,A) - Fransa'da 
grev ycıpan amelenin miktarı 
5800-d:.:r. Nord eyaletinde 
grevler bitmiştir. 

E -··Neşriyata yardım için şüphe etmemelidirler. Bu su· 
kültür bakanlığına yapılacak retle hareket edenler ne sulh 
müracaatların bundan böyle davasına, ne de Fransa· Tür-
tarif edilen şekilde yapılması ~kiye münasebetlerine iyi hiz-
alakadarlardan rica olunur. met yapmamaktadırlar. 

NAMWM4 ---· ~ ,IEl!!ll~~cm:;crı!B!:BEzı~Dliliilim:mmmıı .. !"ıiı'li:l ___ .. _m:J, kabil ben de size Almanya- müdürü Madam Dolores'in ya· 

1 1 a r b 1 1 
nın en son ve en mufassal ve nına girdi ve müdür fevkalade 

telefon merkezinden " 32-77 
Possi ,, numarasını istiyecek 
" Ben kırmızı karanfilim! ,, 
diyecek ve icabeden talimatı 
alacaksınız! Eğer gelecek olan 

en gizli bir hava ve tayyare bir nezaketle: 
karargahları haritası verece· - Madam, şu dakikadan 4o '*"*'# • ğim .. Emrime gayet emin bir itibaren serbestsiniz! Dedi. Ya-

Genera / Dalbiyer ile emniyeti umumıye erkek veya kadın; üç, dört rın öğleyin yemeği bulvarın 
müdürünün müzakeresi uzun sürmedi zabit veya zabıta memuru maruf lokantalarından birisinde 

verirseniz istifadeniz çok olur. yimenizi rica edeceğim. Eğer 
Bunlar, mukadderatın garip 
bir cilvesi ile memleketlerin· 
den, işlerinden, hizmet ve sa
adetlerinden uzak düşmüşler, 
en süflü bir hayat yaşamıya 
mecbur kalmışlardır. Bunların 
bütün beşeriyete, bütün me
deniyete müdhiş bir kin be~

redikleri, bütün mukaddesata 
1syan etmedikleri malum mu
dur? 

Güıel İspanya\ kadın kü
...çük bir tevakkuftan sonra, ke
limeler üz,.rinde fazla durarak 
gene söze başladı: 

-- Ben, Fransız erkanı har
biyei umumiyesi hesabına ça· 
lışmak isterim, dedi. Şimdi 

ben mensup olduğum müesse
se hesabına çalışmaktayım. 
Fransa'ya hiçbir fenalık etmiş 
değilim. Fakat bana suimua· 
mele yapılırsa, bu hususta 
size teminat veremem! 

Gerek sizi ve gerek emni· 
yeti umumiye müdürünü daha 
fazla taciz etmemek için şu 
şartları teklif ediyorum: Bana 
karşı her türlü emniyetsizliğe 
nihayet verilmelidir. Buna mu-

Bunları kabul ederseniz size zahmet olmaz ve bir mah-
Alman seferberliği üzerine çok zuru yoksa " Kardinal ,, ve-
mühim malumat temin edebi- ya " Bulvar Des'ltalyen ,, bu. 
lirim.,, lunmanız bizce daha muva-

** * fıktır. Saat 12,30 da !:,aşında 
General Dalbiyer bunun açık renk bir repübliken şapka 

Üzerine Madam Dolores' den bulunacak kibar bir Müsyü 
kendisini ve emniyeti umumi- gelecek, size yakın bir yere 
ye müdürünü biraz yalmz hı- oturacaktır. Bu Müsyünün yak:ı 
rakmasını ricn etti. V c İspan- lığında bir karanfil \'arsa, ho-
yol dilberi bitişik odaya geçti. yun bağı da siyah ise, bııtl.İn 

General ve emniyeti umu- tekliflerinizin Erkanıharbiyei 
miye müdürünün müzakeresi umumiye tarafından kabul edil-
uzun sürmedi; pekaz sonra diğini anlıyacaksıııız. Bunun 
general ve emniyeti umumiye üzerine akşam saat beşte bir 

Müsyünün yaka iliğinde kır

mızı karanfil yerine kırmızı bir 
gül varsa, yeniden miizakere 
edeceğimizi anlıyacaksınız. Ve 
gene saat beşte telefonla 
" Reomir 77-11 ,, numarasın

da arayacak ve " ben kı.rmızı 
gülüm! ,, Diyeceksiniz. 

Emniyeti umumiye müdürü 
bunları söyledikten sonra, 
generale: 

- Vazifemiz şimdilik bitti, 
değil mi? Diye sordu: 

Emniyeti umumiye müdür· 
lük binasının dibinde eski bir 
taksi bekliyordu. Dolores, 
müdürlük binasından çıkınca, 

Çar Rusya'sı endüstrisinin 
ve büyük işletmelerinin Rus 

. olmadığını tabii biliyorsunuz. 
Fatay 

hiç durmadan ve tereddüd 
~tmcden bu taksiye doğru 
ilerledi, bununla Viktor Hügo 
caddesindeki konağma hare-
ket emrini verdi. 

Şoför, hiçbir söz söyleme
den ve harekette bulunmadan 
otomobili sevke başladı. Fa
kat taksi halk arasından ge
çerken şoför birden'bire Do· 
lores'e: 

- Madam, reise uğramak 
fikrinde midir? Çünkü bir çey· 
rek saat evel tevkifiniz habe
rini aldı ve endişe etmektedir. 
Diye sordu. 

Dolores: 
- Hayır, dedi, her iş yo

luna girmiştir. Evimde şüpheyi 
davet edecek hiçbir şey bulu
namamıştır. Şimdi serbestimi 
Merak etmesin!• Dedi. 

- Sonu var -
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MAHKEMELERDE Dost Y K 1 1 Um UZ Unan ra 1 Adeseme çarpanlar 
Arab'ça sala okuyan baharda Ankarada Ata-

şid ne dedi? Televizyon türkü ziyaret edecektir Adedin kıymeti 
- Televı"zyonun, ı"stı.kbalde ha· ~ d ek Riyaziyatta, bir, ikiden dai· 

hk h d • -1 k d " -Başı 1 inci say1a a- milis kumandanı refokat etm te 
Q eme, Q lSeae as gorme• zırladığı mühim sürprizler, şim- idi. Heyeti Antakya belediye reisi· ma azdır; tabii dörtte üçten 

d 
_J / diden herkesin fikrini işgale Antakya' da: nin adamı olan Kınkhan belediye büyüktür. Ve daha fazla bir 

iğinaen maznunu Sa lVerdi başladı. Televizyonun ilk tecrü- Fransız'lar, daha önceden reisi karf1l11mıştır. Jandarmalar hu· kıymettir! Şeklinde bir kaide 
besinde alınan netice, bir skan- yasak il3n etmişlerdif. rada da Türk halkının heyete mil· vardır. 

Kuşadası kazasının Belevi 
köyünde Arapça ezan ve sela 
0kumakla ve halkın dini his· 
siyatını tahrik etmekle maznun 
Raşid Laba'nm muhakemesine 

Ün şehrimiz Ağırceza mahke
mesinde başlanmıştır. Hakkın· 
daki istintak kararnamesi okun· 
duktan sonra maznun Raşid 
isticvap edilmiş ve vak'a hak
kında şu sözleri söylemiştir: 

- Ezanın Türkçe okunaca· 
kını biliyordum, fakat sala oku
mak için böyle bir kayt bu
lunduğunu bilmiyordum. Yatsı 
tamam minareye ç.karak ev
\'ela Türkç ezan okudum ve 
sonra Arapça bir satırlık bir 
cümleyi okuyarak sala verdim. 
Satanın da Türkçe okunacağı 
hakkında bir kayt bulundu
iunu bilmiyordum. Bilseydim 
tabii böyle bir şey yapmaz
dım. Bunda hiç bir kasdım 
Yoktur. Halkı hükumet aley-
~e teşvik veya halkın dbi 

hislerini tahrik gibi en küçük 
bir şey bile düşünmedim. Kü
çük menderes bataklıklarının 

temizlenmesi ve Cellad gölünün 
kurutulması işlerinde makinist 
olarak çalışıyordu!Jl. Hocalıkla 
hiç bir alakam yoktur. 

Mahkemece, maznunun bu 
sözleri nazarıdikkate alınmış 

ve müddeiumumiye mütaleası 
sorulmuştur. iddia makamını 

işgal eden müddeiumumi mu
avini Şevki Suner, vak'ada 
kasd olmadığına göre maz· 
nunun muhakemesinin gayri 
mevkuf olarak devamını iste
miş, mahkeme heyeti bu di
leği kabul etmiştir. Salanın 
Arapça okunmaması hakkında 
bir karar olup olmadığının vi
layetten sorulmasına karar ve· 
rilerek muhakemenin devamı 
başka bir güne bırakılmıştır. 
Mahkeme kararı ile maznun 
Raşid, serbest bırakılmıştır. 

Satış kooperatifleri bu 
sene işe başlıyor 

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

.,. ariş üzüm kurumunun bu yeni 
teşkilata devredilmesi muhtemel 

O A ltnk ·a 9 (II 6 e') '1u"~a racaatine imktin \'ermcmi~lerJir. F k t Ad d" f l l 1. dal mahiyetini arzetmişti. yle 1 Y ' u u 1 
- " • • " a a ... e ın az a ıı;ının 

hid he} er, Sarıcak·a geldiği zaman, Fransız' /arın sevki yatı: b k t "f d t tahmin edilir ki, televizyon eş para ıyme ı a e e me• poli 'ler, güzergahtaki bütün kalı· Boma, 9 (Hu usi) - Müşahid d R k b l 
daha inkı"şaf ettı.ğı" ve umu mı· - T iğini • iyaziyatın a u et· velıaneleri knpaımışlıırdı. Bir ür- heyetin sadece mandater memurlar 
leştiği zamanlar, dünyanın dört küu bile lw) etle teıun :ı gelme ine ve m:ıhalli hükumet erkfinile ıe- memesine rağmen • bazı ha· 
köşesi, kahkahalar, feryatlar, mani olunuyordu. 1 ıilıbarnt dairesi, mas için sıkı tedbirler alınmış ol- diseler isbat etmektedir! 
naralarla inliyecek, kavgalar her tlirlü teznlıiiraıırı ml'ıı«>dildi~ini mne:ına rağmen, halk tczahürlerde Arz üzerinde nüfus en fazla 
olacak, boşanmalar çoğalacak, hillıınum nnacııra hildirmi,ti. huluumnktadır. l\lü ellfih kuwetler olan devlet Çin devletidir; Tam 

Hnıa~'lılıır, ipekten hir hnvrak fonliyı•tc geçmiş bulunmoktadır. Bu 420. ·ı "'f d y · hulasa televizyon yüzünden J J mı yon nu usu var ır; anı 
hazır1nnııflnrdır. Cemiyetin açılması nyın fiçüude Antnk) n 'ya ) eniden b .. . A f d .. 

insan og"' lunun başına bı"r su-ru·· ut ün rz PÜ usunun ortte için fırsat lırklcnmckteclir. Son kuv\·etli hir jandarma müfreze i 
gal.le çıkacaktır. ·· ı J ı~ ·ı l lk · ıA " ı ·ı · · birisine maliktir. Fakat son gun er e, •nuı 11. nr ıa n mü a· gonı crı mı~ıır. 

İlk tecrübelerde genç, gü- yiın tlııunnınn~a ,.t'l dcvri)eleri Fransa'dan zamanlarda nüfusu 120 mil-
zel bir artistin, bir operada nznlınııı[;a hıı.Jamı:;lnrdır. Buııııuln Bunu Bekligebilirdik? yona baliğ iolan Japonya'ya 
teganni ettiği sırada, televiz· Lcrnlıcr şiddetli tedbirler alınmak- Huına, 9 ( Husu i) - Fransız iki defa mağlub olmuştur. Ve 
yon da neşriyatına başlamıştır. tadır. hükfımcıi, nıü~ııhicllcrin • an<!ak·a Japonya, bugün Çin'e karşı 
Kadının üstünde ince, beyaz Bitaraf /ık nerede? muvnsnlntlnn nkalıindı~ gönderdi~i hakim vaziyettedir. 

Jlnleb, 9 (llu~u i) - l\Iilinhid· ku\'\'Ctlcri geri çekecel'rine d11ir süz ç· 'd f l -
bir tül varmış.. t b m en sonra .en az a nu· '" lcr kenderuıı'dan nvdet ederken ,·ermiş olma ıun rağmen bu özünü k 1 d 1 J ·ı 

Teıevl.zyon ı"stasyonu bı"ttabı· R ı 'd J l 1 11 lk fusa mali o an ev et ngı -C) ınu ıı urınamış ıırc ır. n , ıutmaoıı,tır. Buuclan Lnekn )Cni 
bu iş için çok kuvvetli bir şua bundnn çok mütccA ir olmuş \'e kun etler de güudcrilmie, birkaç tere imparatorluğudur; Bu im· 
kullanmaktadır. i~ıiklıil i terliklerini anlatan telgraf- T.ürk bila ebep ccz:ılandırılmıfıır. paratoı luk takriben 33,250,000 

Fakat kendi evlerinde, ma- lar çekmişlerdir. Bayrak hazırlıkları: kilometre murabbaı genişliğe 
1iişahidler Kmkhan•a vcldik- A k 9 (11 • n 400 "l ""f al'k kine başında bulunanlar kar· " ııın ·)a, ususı) - ur:ı· ve mı yon nu usa m ı • 

Jeri ıı:ıııııan, kenclilC"rinc Fransız ı Ik h k h 
Şılarında bir de ne go··rsünler: da 111 cyccnn içinclt'ılir. Herkes tir. Fakat bu hü umet ci ana 

- W i CWSI* W:WO&&ci l . il 1 b ] b nrer atny JR) r:ıi!.ı azır nmı~ u· h. k" d" 1 
Çırılçıplak bir kadın hem riyat }'apılır. Bu arada, insa- u a ım ır · 

lunnuıktadır. k 
dans ediyor, hem de teganni.. nın kulağma gayet güzel, gı- Londrıı, 9 ( Und)o l _ lstau- Çin 'j hesaptan çıkarırsa 

Evet, çırılçıplak, Havva ana· cıklayıcı bir kadın sesi akse- lıul'dan alınan haberlere güre Rusya'nın 175, Birleşik Ame· 
mızın toprak yüzüne indiği der .. Ve dinliyen insan, gayri Fraıı a'ııın son tarzı lınreketi Tür· rika'nın 140, Fransa'nm müs-
dakikadaki gibi çırılçıplak... ihtiyari, bu sesin tahtı tesi· kiyc·dc memnuniyetle karşılanmıştır. temlekelerile birlikte 110 mil-

Bittabi genç erkekler, bu rinde kalır, hayalat içine dü- 1staıılıul, 9 (Hu u i muhabiri- yon nüfusu vardır. Bu devlet-
mizden] - Pnris'tcrı bildirilh·or: 1 · h b" · t k b 420 

güzel manzaradan hoşlanmış- şer.. Televizyon, o sesin sahi- / erın er ırı e aşına Sancak hakkındaki teklifimiz, Ç 1 h b d k 
lar, fakat, ihtiyarlar, kıskanç besı·nı· de artık bı'ze go"'stere- milyonluk in i e ar e ece Fran~a umumi ef kônndn büyük 
kadınlar, çirkin vücutlu k&dın- ctktir. Onu şöyle istediğiniz ehemmiyetle karşılanmnkıadır.Fran· ve Çin'i mağlub edecek kabi· 
lar başlamışlar feryada: tipte, sarışın, kumral, esmer, sa başhakaııı ı. J..eon Blum, bu liyete maliktirler. 

- Bu ne rezalettir? Tele- uzun veya orta boylu, zayif ıues'elc hakkındaki ıcklifimizi biz· Demek oluyor ki devletler 
vizyon müessesesi, faaliyete veya etine dolgun olarak zat ıedkike başlauu~tır· Ba~bakamn manzumesihde adedin kıymeti 

teklifimizi bizzat tedkik etmesi, 'k" · d d k 1 ktad 
geçtiğinin ilk glinlerinde ah- tahayyül ederken; bakmışsınız ki ı ·ıncı erece e ·a m::ı ır. 

ı iyi korşılannıı~tır. K · · d k f t }" 
ktısad Vekaleti, bu yıl mem- mış olan Tariş üzüm kurumu- laka mugayir neşriyat yap· kart, ağzı takma d"ışlcrlc dolu, ı cmıyetten zıya e ey ıye a· tıınbul, 9 (lhı u i ınuhnLiri-

lekette satış kooperatifleri teş- nun, satış teşkilatından istifade makta utanmıyor mu? Bu ne mendebur birşey.. Gayri ihti· nıizrıcuj _ BerJin radyosu Lildi· zımdır. Ve düşünülürse, 400 
kili hakkındaki kanunun tatbi- edecektir. terbiyesizlik, ne kepazeliktir? yari; riyor : milyonluk lngiltere imparator-
kine başlıyacaktır. Bunun.için Tariş üzüm kurumu teşki- Uzatmıya)ım: - Tüh Allah kahretsin, lngiliz efkfin umuıuiye~i. Snn· luğunda hakim unsur, İngiliz· 
hazırlıklara başlanmıştır. Ve- latının satış kooperatifine dev- Büylik bir skandal, bir de- diyeceksiniz ve istasyonu de- cak mcs'cle~inin lıarlısız ve do tça ler sadece 40 milyon kişiden 
t .. l k f k d) d hallini istemektedir. "b tt' 64 '\ it l 10 ata et, satış ooperati i teş i· re i eceğin en de bahsolun- di-kodu almış, yürümüş.. Mü· ğiştircceksiniz .. Gene bakmış- 1 are ır. mı yon aya, 
!atını teenni ile vücuda geti- maktadır. essese bundan haberdar olunca, sımz ki, karşınızda nefis, yarı lstanbuJ, 9 !Hususi muhabiri- milyonluk ayağı kundura gör· 

nıizden} - Cumhur rci imiz Ata- · b" "ll · ·· k" 
tecek ve zamanla ihracat iş· Amerı·ka 'da hayrete düşmüş. Çünkü artist çıplak bir artist hem söylüyor, memış ır mı etı, en mute a-
l türk, bugün !Dal 16 da hu uei 
eri bu kooperatiflere geçe- çıplak değildi ve tüle sarıl- hem oynuyor. trl'nle .Ankara'dnn Jstanbul'a hare· mil silahlarla 9 milyar Liret 

k Otomobil amelesi grevi y 1 k"k · f'l k t b'ld' 1 Ce tir. mıştı.. apı an tet ı at nctıce· Yanıbaşınızda da refikanız ket etmiştir. sar ı e anca sus ura ı ı; n-
Haber aldıg"' ımıza go"re ilk Londra, 9 (Radyo) - Ame· sinde anlaşılmış ki, şuaın kuv- oturmuş.. Derken efendim, 1 tanbul, 9 [Husu i muhabiri- giliz'ler, rouazzam müstemle-

rikada otomobil amelesinin f 
olarak lzmir' de teşkil edilecek veli ile kadın çırılçıplak bir şöyle gözucile artistin baca- mizıJenJ - Atina'<lan bilJiriliyor: kelerini enaz masra ve enaz 

grevi genişlemektedir. F ord da ~ k l f k k b"l" tl · olan satış kooperatifi, kredi şekilde gözüküyormuş.. Tıpkı, ğına kalçalarına, göğüslerine 'unaıı kralı !:in Majeste Jorj, uvvet e a at a ı ıye erı sa-
k dahil olduğu halde halde beş k d b Cumhur reisimiz Atntürk'c mülaki · d t · edebı"lm"şlerdı"r 

t .f. rt ki ·· - rontken arşısın a ı"nsanın ar- b' "lt"f t b · · yesın e emın ı · oopera 1 ı 0 a arının uzum fabrika amelesi daha grevcile· ır ı 1 a uyurmuş veya ıçı- olmak üzere İlkbalıarıla f tanbul'a 1 h · 
istihsalatından yüzde (20) sini saklarının, midesinin, ciğerinin nizi çekib göğüs geçirmişsiniz. işte, Faşist erin oşuna gıt· re iltihak etmişlerdir. gelecek ve Auı..nra'p ziyaret ede- ek b h k"k d h ! 
alacak ve ihraç edecektir. gözükmesi gibi.. Ensenizde bir tokat ve ka- Ct:ktir. Yunan kralının bu se)aba- miye ir a 1 at a a 
b Fransa'da F. B ı· ,~z oağcılara, satış kooperatifine Bunu müteakip, derhal ar· rınızın feryadı: tine eiya"i mnlıfellerde bil) ıık lıir · en ıo u 
gönderecekleri üzümlerin yüzde Amele harekAtt devamda tistlere şuam nüfuz edemiye· - Seni hain seni .. Sen be· ehemmi) et ıııfcdilınektcdir. lkincikfinun içtimaıııda müzakere 
80 nisbetinde parası derhal Lil, 9 (Hususi) - Lil şehri ceği, yani vücudunun çırılçıp· nim gözümün önünde bile Pnris, 19 (Rad> 0 1 -- .Ankara- edilmesine muvafakat edecektir. 
Verilecek ve yüzde (20) si sa· ve civarı kimya endüstTisi pat· lak gözükmesine mani olacak bana ihanet edersen ya dışa· dan lı:ıber ,·crili)or: Ankara, 9 (A.A) - Rci icum-

d ron ve ameleleri, yevmiyelerin d 1 Yekillcr lıc)eti, Ataıürk"ün hur Atatürk lıu :ık am 1stanbul"a 
hştan sonra te iye edilecektir. I şekilde elbiseler giydirmeğe rı a ne er yapmazsın.. Laskaulı!rındo ıoplannııstır. 'foıllnn· 

1 1 
d 

l•·· h ·11 d h 1 d' arttın ması hususunda anlaş· b I l C k ğ d • ~ · hareket myurmu. ar ır. •Yiusta sı ere er a te ıye aş amış ar.. - anım, ·arıcı ım, ur tıd:ı, :Frans:ı'nın Sancak hakkında k l d Merasim yapılmaması mu ·ar-
cdilecek para, üzümlerin piya· mış ar ır. Her ne olursa olsun, tele- sinirlenme, bu marifet ta Va- olub Ttirkiyc.'ııin Pnri clı;i i uad rer olma ına ra~ınen isınııyonda 
sadaki satış kıymeti üzerinden Yunanistan, a vizyon, yakın bir istikbalde şington' da, Londra' da atlayıp Davaz tnrafııı<lan gönderilen }CJIİ Yckillerılcn mcb'ıı~lardan ve halk.-
olacaktır. ihracat kooperatifi lngiltere - ltalya umumi bir şekil alınca, sey- sıçrayor. Etme eyleme! teklifler tecll~ik edilmiştir. tan miirrckkep bü)ük&bir kalaLa-
için şimdiden hazırlıklara baş- Akdeniz itiUifı tebHğ edildi reyle sen gümbürtüyü.. Bunu müteakib ağlamalar, Fran.,n Hnridye n111.m Müsyü lık kendilcriui ıeşyi etmiştir. 
l k 9 ( 1 k f vou DolLo 'un muavini l\liiS} Ü Hnşhakan 1 met 1uönü ile Da· anaca tır. Atina, Hususi) - ngı·ı- Radyolarda bazı kadın spi hıç ırmalar, sinir buhranları! • Piy~r 'İ)CllO Türki)e'niu müs:ıid biliye ve Jl:ıricİ)e \'ckillcrile grnel 

Gene duyduğumuza göre tere • ltalya Akdeniz itilfıfna- kerler vardır. Bazen de bir işte televizyonun müstakbel bir cevah verecc~iııi üıuicl ,•diyo- kurmay bıı~kam Mar«>şal Çakmak 
satış kooperatifi, dış piyasa- mesinin metni Yunan hüku- muzik heyeti çalar veyahud cilvelerinden bir sahne! ruz. O takdirde anrak m • 'desi· a)ııi trenle Gazi i ta yonuna kadar 
larda iyi işler yapmıya başla.· metine tebliğ edilmiştir. operadan nakil suretile neş- Çimdik nin ulu Jar ijo }ete i kon C)İnin 21 hfi)ük önderi uğurlamışlardır . 
....................... ~ıı-.--.................. .m~i.Dllmml ............ Jf_ital .. 111112!111m1 .......................... =-.... a-.. .................... .. 

...... : ... ı ... a ....... : .................. ~ .. R ................. __.. ............ ~ .............. re:: 

Fırtına Ali l 
\- ·rrr· Büyük Korsan Romanı ··-· .. - ... ,J 

. 53. Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

Hakikaten, Pandeli acaba 
neredeydi? .. 

Hafifce gülümser gibi oldu 
ve mırıldandı, 
-Şeytana pabuçlarını ters giy
diren yezit! Şimdi kim bilir 
nerelerde? 

Şaşı pandeli, şüphesiz çok 
tecrübeli, zeki, tilki kadar 
kurnaz ve kendisine karşı olan 
aşkı yüzünden birçok istırap 
çekmiş bir adamdı! 

Mariya, Pandeli'nin kalbin-
deki aşkın hala ve hala sön-
111ediğina de emindi. Esasen 
onu, gemiden kaçırtan şey de 

gene bu aşktı: 
Ona karşı çok ağır, çok 

insafsız davranmıştı. Şimdi 
içinde, bir vicdan sızısı, bir 
nedamet duyar gibi idi: 

O da nihayet bir insandı, 
bir kalb taşıyordu. Halbuki, 
köpeğe bile reva görülmiyecek 
bir hakaretle karşılanmıştı. 

Pandeli'nin köpeğe benzi
yen ciheti! aşkındaki bağlılık 

ve sadakatınden başka hiç bir 
şey değildi. 

Pandeli cesurdu. Pandeli 
zaman-zaman o kadar kahra
man oluyordu ki, babası bile· 

' 

- Pandeli'nin şu halinden Hayır, hayır, gök kubbenin 
ara sıra ben de korkuyorum, altında ikimiz Adem ile Havva 

Demekten kendini alamı· gibi kalsak, ben onu sevemem, 
yordu.. onun olamam .. 

Mariya, Çünkü karşımda bir başka-
- Fakat • diye kekeledi - sı var. Ve öyle bir başkası ki, 

Yüzü çirkin, gözü de şaşı. Ve ayni zamanda düşmanım .. 
bu hali insana iğrençlik ve· Peki, farzedelim ki, Fırtına 
rıyor.. Ali'yi ele geçirdim. Sonra ne 

Bir aralık; yapacağım? Hakikaten, bazen 
- Her ne olursa olsun içimden şahlanan arzuları tat· 

- diye ilave etti - Böyle kah· bik edebilecek miyim? 
raman ve bize sadakat gös- Ya beni sevmezse?. Ya bu 
termiş bir gemiciyi bu kadar Andon reisin büyüleri, tılısım-
hırpalamamalı, onun izzeti nef· lan, aşk eksirleri para etmez· 
sini düşünmelidim.. Pandeli se?. O takdirde onu öldürüb 
şimdi yanımda olsaydı, ondan atacağım. Fakat kalbimi ne 
kimbilir ne kadar istifade ede- yapacağım, kendimi nasıl te-
cektiml Bir emrimle, ölüme selli edeceğim? 
bile atılabilirdi. Aşkın kudreti Onun nişanlısını ortadan 
ile her şeyi yapabilirdi .. Fakat kaldırmak da o kadar kolay 
sonunda da benden gene aşk olabilecek mi? 
istiyecekti. imkansız bir şey! Hem de zavallı bir kız!. Ha-

yatta mes'ud olmağa layik bir 
kız! 

Fakat ben de ayni sandete 
layik değil miyim? .. Fakat Ze
liha'yı öldürdüğümüz duyulur· 
sa, Fırtına Ali'nin bana karşı 
sevgi yerine nefret ve kin gös· 
termiyeceğini kim temin ede
bilir? 

Mariya içini çekti. işler çok 
karışıktı. Kendisinde bol bol 
cesaret ve irade vardı. Fakat 
şu dakikada daha iyi bir mu
hakeme, daha iyi bir gönül 
ve kafa selameti de lazımdı. 

- Of -Diye inledi.- Of, 
nedir bu zorluklar, nedir bu 
bir yığın engeller?. Ne olurdu, 
o da beni sevmiş olsaydı ve 
saadetimi, böyle gizli, kapaklı, 
kanlı, tuzaklı yollardan değil, 
doğrudan doğruya kollarımı 
açarak temin edebilseydim .. 

Onunla, enginlerde bir geminin 
güvertesinde, yıl4ızların ışığı 
sulara nur gibi yağarken baş
başa kalabilseydim .. 

Mariya fazla devam edeme· 
di. içi sıkılıyordu. Yerinden 
fırladı ve güverteye çıktı. Ar
tık akşam oluyor ve Akdeni· 
zin ufuklarında güneş, kızıl 
bir dünya yaratarak kırmızı 
bulutların göğsüne takıhuak, 
ağır ağır sönüyordu. 

Uzaklara baktı.. Mavi göz· 
lerinin içi de bu grub gibi 
yanmış, tutuşmuştu. 

Tayfalar, bazıları temizlik 
yapıyor, iki tanesi yemek pi
şiriyor ve bir tanesi de elleri 
cebinde, ufukları seyrediyordu. 

Bu tayfa, genç, sarışın, uzun 
boylu ve güzel bir gençti. 

- Sona var -

• 
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Almanlar, /spanyol Fasına asker çıkardık Asi bombaları ile lngiliz ata-
larırıı tekzip ediyorlar. Fakat ısrar vardır şemiliteri de yaralanmıştır 

Fransa ve lngiltere heye- Alman ve Italyan gönüllü-
can içinde bulunuyorlar leri hala taşınıyor .. 

- Başı 1 inci sahifede -
vesair İspanyol Fııs'ı mmtakalann· 
dno mühim haberler, İspanyol me· 
murlarile birlikte Alman ojanlan· 
nın da fıuıli)ette olduklan merke· 
zindedir. 1 panyol Fas'ı kışlıılannda 
mühim miktarda Alman a keri var· 

birleşmek istediği hakkındaki 

haberler, resmi mahafil tara· 
fmdan şiddetle tekzip edil
mektedir. 

Bu haberler, beynelmilel va· 
ziyeti karıştırmak istiyenler 
tarafından işaa edilmektedir. 
Halen ispanya Fasın'da Al· 
man asker ve ajanları mevcud 
değildir. 

Bundan başka, Kont Ciya
no, Berlin ziyaretinde M. Hit· 
ler'le lspanya'nın istiklalini 
mütek11bilen kabul ve tasdik 
etmiştir. 

Bir makalede 
klmanya'ya hak veriliyor. 

M. Blum'un henüz Paris'e 
avdet niyetinde olmadığı an
laşılmaktadır. 

lktısad Bakanı M. Spinos 
Kan'dan Parise dün dönmüştür. 

lstanbul, 9 (Hususi muhabi
rimizden) - Gelen haberlere 
göre Alman'lar, ispanya Fas'ın· 
da Me1illa Centa limanlarına 
300 asker çıkarmışlardır. Bu 
haber, Fransa'da heyecanla 
karşılanmıştır. Fransız donan
masına Melılla cihetine hare
ket etmesi için emir veril
miştir. 

Troçki 
Menfasına vardı 
Meksika, 9 (Radyo) 

Troçki Tampiko'ya vasil ol-

Paris, 9 (Radyo)- Eko Dö 
Pari gazetesi, sabık Bakanlar· 
dan M. Pol Reyno'nun imza· 
sile bir makale neşretmiştir. 
M. Reyno bu makalede: muştur· 

Müstemlekeler me.seleainde J)Qk dö Vinds.oT 
41manya ile mutabık lcalmalr v .1.. 

tidrlltle lbımdr.. n.a'"" •para 
Dt.ktor, Şaht'ın da bey. ifin lacuır.lanıyor. 

~~ ~~ ~ikadarel de: ViyJna. ( Radyo ). - Dük 
.._ ~J8 OID D er d.. v· .J__ (1 ·ı kraJı 
dia,: • L- !.!: 1--! L 0 lllUMJI" 811 lele 

•• IU ._.._..,.,.. V.e DQD-. 8 • ~ .ı..--..1) b • L •• -L 
lara k+alii mie+üe olmla· ~ 1;o11~ aı ~ IPQ--

L...L • leri l.!l-.J_ IU IQIA t.zırlaldas: J•pmaJda, ;:': =:.. Aw:; eh~ Rrlt~• olarlk A~ 
itin ,emd4ta bıuılbııt ola- lca~ apo~~ pmP1J8auma. 
oaktu:. D...ekfedir. an191t etmiltif. 

...... 9 (lUdJQ)--Almen M. SMtllrt 
h fil• r 'ta A •---'1--- ~ 9 (&Myo)- M. ma aı ı, ru ~Wlll • ..,ı___ -L--=-: M. 

birleltlldeti t.kkınctaki haber· Stllia,. ~ .. UU:-,... 
1eri ıllimc balm81adır. OMld ı kabul etmiflır. 

AhPen vaparlan t.ar•fuıdu Pa .... 'te tfttdflp 
n-. A'ilterib ve ~ ......, 9(Ral,.J ~ODal 
..Wllerine mun-.. polla Radibl gutlifi teıkitltından 
-..ı ,..U,.P da p- 11 kiti Paril'te tevkif edilmiı, 
'-·rh. evltırifact. ,ar*n 8Mfbrma· 
,.., '1(1act,.) - ..... .... ............ balan-

yol P'U!t ........ PrMie'mn ••Ufb•mr•ıııiıi. -----• pneral Fnnko·~ protesto 
eltltf . ~ teeJ1a'd ebiaiftir. 
~Hei•ten plenter, bu li· 
~ ~ı:da llMİbim ltalyu 
ve Aı.. lr.uwetleri ..adiiilü 
.. etaektedir. 

... .,.,. ..... eclhtittlr. 
P.S. 9 (A.AJ - R~t 

•bafil P-ranu ~ükGmetinin 
'°"°8 ulceri hük4metine, 
r._.. ile ~ aruaoda 
l9.l2 ....... abedilip Hu'ta 

Asiler Madrid'i muhasaraya alıyorlar. Bom
bardıman bütün şiddetiıe· devam ediyor 

ltalyan' ar da Fas ve Cezayir Arab-
ları arasında propaganda yapıyor. 
- Başı inci sahifede -

Paris, 9 [Rudyo] - Havas 
Ajansının :\ladrid muhabiri, Mad· 
rirl ccbhcsinde çok kanlı mulıare· 
heler cereyan ettiğini bildirmekte· 
dir. 1htillilcilcr, Anınn mıntnka "~W 
işgal etmişler ve şehrin şimal kıs· 

mını top ate~i altına almışlardır. 
Morlrid komite~inin neşrettiği 

bir tebliğde, ihtilalcilerin müthiş 

telefat verdikleri ve fakat buna 
rağmen vakurane hücumlara devam 
ettikleri bildirilruokte ve ihtilalci· 
lerin İ.ogiltere aefarethaneaine attık· 
lan a bombadan iki 1oRilis tebaa· 
11mn yaralaodı&ı ve bu haliıı İn· 
_..... Mk6metl tant.aa"aa p,rotet
to ediWllf llh• oı ... ütHtr. 

... ,. Jira.ı,et - ..... 
ıll ...-ıeriı Jıliiunya ile ...,. 
11111, .... ,... So.6G ..... Aiifilik 
Wr kanlı& buluatlardaklan ft 

J'nnlr.o'aua daima ha iki clftletMm 
IUddl ...... Ti JUdım g1raqa. .. ,..,oı1ar. 

lli•wt 9 IW'91 - ıwrw 
...................... ad 

lüttarıktan gelen haberlere gö- ademi müdahale hakkında ar-
re Alman ve İtalyan gemileri, kadaşlarını tenvir etmiş, Al-
hiç durmadan ispanya liman- manya ve İtalya'nın bu mes-
larına gönüllü taşımaktadırlar. ele h:ıkkında verdiği cevab 
Fransız gazeteleri, Rif maden- üzerinde görüşülmüştür. Fran
lerinin Almanlar tarafından iş· 

lenmeğe başlanmış olmasına 

bü) ük ehemmiyet atfediyorlar. 
Çünkü Almanya bu suretle 

Fas ve Cezayir'de Fransız'la
rııı tazyik edecek vaziyete 
geçmektedir. Halbuki Fransa 
Akdenizde lstatüko'yu mu· 
hafazaya azmetmiıtir. Onun 
itin Atlutile. ... iaiadelrıi Pr..,.. 
- 6IOlll; Afrika ........ ha+ 
reket etmiftir. Pas'a. mühim 
•iktarda Fran11z askeri de 
&Pnıi ... ~ ı;-.. .. .. r.,. fttlıvaıala 1m1an aztn.... 
de Alman lqwetl.noia: p 
rllmeai büyilk l;i ial6 •· 
li etmiftir. 

cebWmnü lt.IOO ...... 8'DIL 
1114 ~ y.ım. Wıı hmiyet kuwetlıeri, faik Alman 
Ya'll'8 eebhtliaü 8000 Almm Ye ,. b~ mite
ftl'dir, ~il isi hücumlanna ceau· 

l6ıarict 9 (Wyo) - Kadd4 rane mukabele etmektedirler. 
ftlW; tlMb• balba Wna .eı liıeon eyaletinde birka, köy 
..... - ........ ~ ... , . --:.:1.-:...: ... .........,. ....... MrM' ..,.~...,, 

..... oblClp ilAa etmifdr. Salamanp, 9 (Radyo) -
V.pngıoq 9 (IWyo) - ı.,... Rraako kuwetleri, M.drid'ia 

yaya •tkedilea illa • •Ofaim. prbında aekiz kilometre. • 
mata ........ ··-· ·--... lemiflerdiL Düpan, -~bin
rafaadlt cı. t.uk Mfl-'ı ,... 9 elen fazı. .aytM'wıtwtUt! 
allD wiy• IM ...... ghwl&Wv ........ ~t-lal Awwibm. ..,.... ...,... ,,.. 
..,_,.,,. .WOb wllllrJ• .. ....., da~ Endıll4• llUDta....._. 
wçWı. ....... etmiJec.ttirı da ................. ~ 

Lon .. 9 ~~ - in~ dilmqtlr. 
tere pz.eteleriidn Madriıd mu· ~ 9(laMJto)ı.-..189 
liabideri Eskoryal mıntakaan- IBDdıtr pertiM1 Ye ... didili 
daki milislerin abloka e.dildik- ,aklü bir ı..,_,oı .apm (). 
lerini ve Madrid'le olan t9'! desa'ya ..... s..nt er
mulannın keiilditini bildiri- Ma....U. bit- ......._ 
yorlar. tan sa& aüm Odce',. ~ 

Ma'diid, 9' (A.A) - Hlldl melerindea ...,,_ badilerini 

ecnebi Mkslenain bulmma.
•• aeeedea maalaedeeia b• 
~ aldralpmı hatırlatb· 
pı bilditmektedir. 

met kuvvetleri UileriD Pozu· tebrik, n..mltkiil tartlar için· 
ela ıfumera mıntakaaında hir· de pderilea bediy,elerdea 
biri arkasından yapbklan ıid· dolaya tefekkür etmiftir. GUI· 
detli hücamlan tardetmi$1erdfr. .....,,et erkinıntlao bir at, 

••lliiiİIİıİ-ıiıiiiiiııılıi•llia4: Madricl, 9 (Radyo)- saat ltaqılayıcı Sovyet eıktnıoa: 
16,30 da Ali taayyareleri ıerıri - lıpanypl milteti, deVf -yQl F•'• mab..ıının Ota 

Alıiua ~talin için 1utw..ı 12Q 
lıı!!'-L .............. oldutu b911r.htt- ı...•19t;ytL.-..a.1D 

• HaNiye •••iti• ..... Si Jln>'w..:-.... 
· heber 11eriae F.......... 30 H: Aılfciti 

iM~ bir tqebbfite fM: 39' Vile1 
haber verilinektedır. 26 P. '°*ık 

'.<.tıalıiilil. 9 (Rad1P.> - Kaup- 16 F. Solari 
ltabat'wa!~~eaden ~ s l!iDiD 
~ ~ .,..,.._. 6 D. Arditi 
vuuf' Yf r~ i Am.ı JıU' 
ubri ~ i~ edil; 38818 
•iJtir. 389124 

Bu mlfrezenia t.felilW. lt.ctr • fll" 
....... ~ k••P!Ylllfl::ı OL ALca it S. ~ S" 
• ._ .............. _...._ 51' ,L:T.aım. 4 SO 4 
bMl.r. 173578 

114095 

tK>mbardfmall ~••ferdir.~ ilhamım siıden .ıtyor. F8'ffııDi 
nca uat 21 ete Midnd*rıı mafll., ebJıek iç\n klmımmu 
alb mıntabsa fiddetle bc>m· son clamlasmı At!~ di
bardıman edilmiŞir. Biıçok miftjr. 
öli ve yarali Wrcbt ~,... BeJır.ad, 9 (Rıd;o)- Rbı-
çılcarao. bir~ boMN. lngiliz ter a;.. 
sefarethaneaiu clpt_ınlf, bir- t.panya'dan ı.a_.•ya ıel-
bç kifiyi yualaal.pır.. Burar melde olan;m~ Aı.... 
clalci yangın derlial IÖndilriil· ve ltalyan 11•leftiün ~ 
müpe de diter birçok yerı. dai her gün lap~~ 
de devam etmelttedir. Milisler, •ülli ııaallillterini ....., ve-
eephelerde xapdan ui hiicum· ~-· 
._ fiddet ve IDUYaffakqetie Saliinank, g ~dyo) -
mukabelelerde buluamQflardaı. lhtililcilerm "'.erdiileri liabs

Paria 9 (Radyo) - Bi~ lere pre, dükü muhare&o:. 
M.•n gemi4 Allnaa. ı.bü· lerde milislir, ömden fQfi 
.ı,.lerilli Melila'p ~ öli ve birçok •ilai .. at f»a
br. BuU.. Faitald Abua bıak ~.at ~ir. 
m•*•leriıHle wlar• - Ayni; ı.berla-. Madıicl'in. 
........-. 3CD Almu ,.,.- buPn ihtieilere melllab ~ 
rinia •Melill:p ç•••'•ua, ,ue filoları taraLDdM üç.,cleQ 
bepc-.a. .. ı-...ır. Fıe: bo•baıdlCDlll edildiliai bilr 
...... tlilili tid•tli ...... tlinHktedir. 
ıı:t•ijlceldlr; ... a. lliili'-- Ot ..... ;ı.4 ..... 
1eı /' Fhf ' v•iha iiıdipl eline diif18iiftir . 
........... i_ ... ı,. "t ,ı..+e,9~ .... ~ 
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Ucuz Satılık Fidanlar 

En iyi damızlıkhırdan aşılanmış meyva fidanlan (15-10) 
Çok iyi bakılmış aşısız ve giirbüz fidanlar (5) kuruştan 
&atılmaktadır. Toptan mubayaa olunduğu taktirde ayrıca 
0
o 1 O tenzilat yapılacaktır. lstiyenlerin lzmir' de Başdu

tak'ta İmam hanındn Sebze ve Meyva kooperati· 
fine müracaatları. 

858-Darağaç demirha~e-;;:-29 ~ki 23 taj numa
ralı evin üst katta 2 odası.I 

422 Yol bedesteninde 18 No. lı dükkan 32 de 
25 hissesi. 

46 Tepecikusakızlar so. 413 numaralı ahır. 
472 Darağaç tramvay caddesi 101-103 No. lı depo 

1955 Burnava bayraklı caddesi 14 numaralı evin 
3 te bir hissesi. 

Yukarıda yazılı Yunan emvalinin bir senelik icara verilmek 
~re 10 glin müddetle artırmaya konulmuştur. İhalesi 2111! 
7 perşembe günü saat 15 te alıcıların Milli Emlak müdü-
etine müracaatları. 79 

lzmir Yün e sucatı 
Türk A. Şirketinin 

lialkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam 

Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için ~u mamulatı tercih ediniz 

Satış yerlerı·. Birinci kordonda 186 numarada 
• ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRI KANDEMIROGLU 

İZ MIR 

amukme u 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin merkez ve fabrikası : İzmir' de Halkapınardadır. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge
yik ve Leylek markalarını havi hcrnevi kapot bezi imal 
eylemekte olup mallan Avrupa'nm ayni tip mensucatına 
f idir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi Bayrak lzmir 

1 LAN 
Akhisarda Emin Şerif ve 

Sefer Sıtkı şürekasına füd 
kollektif şirketinin tasfiyesine 
e bu tasfiyenin icrasına :Al·

hisar ticaret mahkcmesınce 
ltıemur tayin edilmiş ol?uğ~ma 

inaen bu şirketin tasfıycsınc 
aşlandığından şirkette alacak 

ı ve borçlu olanların bi~. ay 
çinde tasfiye masasına mu~a
aat eylemeleri ve mevcut ıse 
ilerindeki vesaikin birer ~u

tetinin birlikte getirip masaya 
lev'1i eylemeleri ve bu müddet 
Çinde müracaat etmiyenlerin 
bilahare alacak iddialarının 
ltıesmu olamıyacağmı ve borç
luların da borçlarını bu müd· 
det içinde tasfiye masasına 

-makbuz mukabilinde tediye 
t-tmeleri aksi takdirde kanuni 
takibat yapılacağını bilmeleri 
lüzumu ilan olunur. 
Akhisar hükumet karşısında 
Emin Şerif ve Sefer Sıtkı 
Şirketini tasfiyeye memur da-

vavekili İbrahim Gömeçli 

Zayi 
lstanbul Beyoğlu polis mer· 

kezinden aldığım 87075 nu
ınaralı ve 25/8/935 tarihli 
ikamet tezkeremi kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eski
sinin hükmii yoktur. 

ikinci kordon 122 numa
ralı hanede 

Kosti Pispiringos 

Memleket Hastanesi lzmir harici askeri satın alma ilanları 

·ğ
0

nden; 
1 - Şofaj trasformatörlcri 3 adet K. N. 51811-6 
2 - Rasistans reğlaple 3 ,, 
3 - Voltmetre 1 ,, 
4 - Kenetron tip V. 150/502 4 ,, 670625 
5 - Tuto haube P. Dianostik için vantilatörlü 

6 metre luto kablo ve hava hortumu ile 
ve lokolisötörleri ile beraber 2 adet 531054 

6 - Simens doğlas grossirpen röhre 1 Strichfo 620071 
Küslü tip Org 130 G. 6 KV. 

7 - Doğlas 1 O KV. 
8 - Bunlar haricinde montaj için icab eden her türlü mal· 

7.eme. 
9 - Ekran ranfösatör 30 X 40 2 çift 

" " 24 x 30 2 " 
,, ., 18X24 1 ,, 

10 - Filim çerçivcsi 30X40 24X40 18X24 altışar adet 
11 - Şase 40 X 40 renfasatörleri ile beraber 2 adet 

lzmir Memleket hastanesinin 3400 lira kıymeti muhamıne: 
neli ve yukarda müfredatı yazılı Simc.ns ve buna muadil fab 
rikaların röntgen cıhazı satın alınacağından 10/,1/1937 tari
hinden 2511/1937 tarihine kadar 15 gün müddetle açık ek· 
siltmcğe çıkarılmıştır. istekli olanların şartnameyi görmek iizere 
hergün Memleket hastanesi baştabipliğine ve eksiltmeye işti· 
rak etmek için de yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı mu· 
vakkate olan 255 liralık muteber bir banka mektubu ve ban· 
ka makbuzu veya istikrazı dahili ile 25/1/1937 tarihine rast
lıyan pazartesi günün saat 9 dan 12 ye kadar Vılayet daimi 
encümenine müracaatları ilan olunur. 10 14 19 23 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
lsbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen mar-
kasına dikkat ediniz. 

zmir vakıflar direktörlüğün-
den: 40 

1 - İzmir' de Mezarlıkbaşı'nda vakıf arsa üzerine yaptırı
lacak 5145 lira 94 kuruş bedeli keşifli gazino binası 
inşaatı 5 111 937 tarihinden itibaren 20 gün müd
detle açık eksiltmeye kon .. uştur. 

2 - ihalesi 25/1/937 pazartesi günü saat 15 te lzmir vakıflar 
direktörlüğü binasında direktörlük odasında toplanacak 
komisyon önünde yapılacaktır. 

3 Bu işe aid inşaat ve eksiltme şartnamesini istekliler 
hergün vakıflar direktörlüğü muhasebesinde görebilirler. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 385 lira 95 kuruştur. Ek
siltmeye gireceklerin teminat makbuzunu, banka mek
tubunu Ticaret odasında mukayyet olduklarına ve 

onbin liralık bir binanm inşaatını muvaffakıyetle bitirdiğine 
dair vesaiki komisyona ibraz etmeleri mecburidir. 6·10-14-19 

. khisar Kaymakamlığından: 
Eksiltmeye konulan iş: 
Altı bin beşyüz kilo çifte galvanizli yumuşak üç milimetre 

kalınlığında birinci nevi tel ile üç bin ma deve boynu fincan 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme müddeti 1 kanunusani 937 den yirmi kanu· 
nusani 937 tarihine kadardır. ihale 20 kanunusani 937 çar· 
şamba günü Akhisar Kaymakamlık dairesinde komisyonu mah· 
sustı huzurunda saat 15 te yapılacaktır. 

3 - Teminat aı<çesi yüzde yedi buçuk hcsabile 113 liradır. 
4 - Taliplerin şartnameyi istemeleri lazımdır. Şartname 

münderecatma göre eksiltmeye iştirak şartname ahkamını ka-
bul telakki olunur. 1 O 15 56 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 6 
Çift Cinsi 
130 Dağ fotini 
130 TırmanMa fotini 
130 Dağ fotini nalçası 

1 - Tümen birliklerinin dağ melbusatına ait ihtiyacı ol~n 
yukarıda cins ve miktarı yazılı olan üç kalem dağ 
melbusatı açık eksiltme suretile münakasaya konul• 
muştur. 

2 - Açık eksiltmesi 25/1/937 pazartesi saat 11 de yapıla .. 
caktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 1806 lira olup muvakkat temi· 
natı 136 liradır. 

4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin muayyen vaktinde lzmir Burnavadaki As~ 

keri satın atma komisyonuna gelmeleri. 5· 10-15·20 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 5 
Cinsi Miktarı 
Pantolona suvari yerine meşin kaplanacak 130 
Rüzgar ceket ve pantalonu 130 
Kar elbisesi 130 
Kar başlığı 130 
Meşin eldiven }jQ 

1 - Tümen birliklerinin dağ melbusatına ait ihtiyacı olan 
yukarda ciııs ve miktarı yazılı beş kalem dağ melbu· 
satı açık eksiltme suretile münakasaya konulmuştur. 

2 Açık elbisesi 25/1/937 pazartesi günü saat 10 da ya
pılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 3282 lira olup ilk teminatı 175 
liradır. 

4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde İzmir Burnavadaki As

keri satın alma komisyona na gelmeleri. 5· l O· 15· 20 

Bumava Tümen satın alma komisyonundan: 7 
Adet Cinsi 
130 Dağ çantası 

45 Dağ halatı 
130 çift Çiğ kaytanı 
130 Tırmanma çengeli 
260 Dıvar sikkesi 

22 Tırmanma çekici 
130 çift Hedik 
260 Çelik halka 

1 - Tümen birliklerinin dağ teçhizatına ait ihtiyacı olan 
yukarda cins ve miktarı yazılı sekiz kalem dağ teçhi-
zatı açık eksiltme suretile münakasa.va konulmuştur. 

2 - Açık eksiltmesi 25/1/937 pazartesi günü saat 15 te 
yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 1955 lira olup muvakkat temi· 
natı 147 liradır. 

4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde lzmir Burnavadaki As

keri satın alma komisyonuna gelmeleri. 5· 10· 15-20 

lzmir Komutanlığı ilanları 
Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 

1 - Ankara garnizon kıtaat ve miiessesat hayvanatı ihtiyacı 
için 675700 kilo arpa ve yulafın kapalı zarfla eksilt-
mesi 14 /il. Kan/ 937 perşembe günü saat 15 te le
vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 Arpanın tutarı 25338 lira 75 kuruş olup muvakkat te
minatı 1900 lira 41 kuruştur. Yulafın tutarı 33785 
lira olup muvakkat teminatı 2533 lira 88 kuruştur. 

3 Arpanın şartl}amesi 127 kuruş, yulafın şartnamesi 169 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

4 isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını 
belli gün ve saatten bir saat evveline kadar komis 
yona vermeleri. 27 2 6 10 1607 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher tanesine biçilen ederi altı kuruş olan 2,000,000 

tane değişik renk ve numarada makara kapalı zarfla 
eksilmeye konulmuştur. 

2 ihalesi 30/1/937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - Şartnamesi altı liraya M. M. V. satın alma komisyo· 

nundan alınır. 

4 - flk teminatı 7250 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından en az bir 
saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ver-
meleri. 27 11 26 10 1339 

l:zmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ordu hastaneleri için 38000 metre yatak kılıfltğı ve 

9600 metre elbise torbalığı bezin 2811/937 perşembe 
günü saat 15,30 da lstanbul'da Tophanede satın alma 
komisyonunde kapalı; zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 Hepsinin tahmin bedeli 17328 lira ilk teminatı 1299 
lira 60 kuruştur. 

3 - Şartname ve nümuneleri İstanbul levazım amirliği sa· 
tın alma komisyonunda görebilirler. 

4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde ve şartnameleriıtde yazılı vesikalarile berab~r 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvd ko-
misyona vermeleri. 10 15 20 24 52 

Miicellit Ali Rız 
Yeni Kavaflar çarfısı No. 34 
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Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. Vapur Acentası ... _._.._ __ _. ................. _. ......... _. ... __ ...... _. ........... __________________ ._ .... 

ROY AL NERLANDA.S ' 

KUMPANYASI o/o 40 Yılbaşı Münasebetile 
"CALYPSO" vapuru 10 e·· .. k T •ıAt 

Kanunusanide gelip yükünü uyu eDZI a 

tahliyeden sonra BURGAZ, Hamza Ru··stem VARNA ve KÔSTENCE için lktısad etmek istiyen· 
yük alacaktır. ler, ışığı bol, ömrü 

"TlBERIUS" vapuru 14 uzun ve sarfiyatı az 
Kanunusaniye kadar ROTTER olan: 

DAM, AMSTERDAM ve Metallum 
HAMBURG limanlan için L 
yük alacaktır. L " D 
SVENSKA_O_R-IE-NT LINEiN tt 

"AASNE" vapuru 8 ikinci Lambalarını heryerde 
kanunda gelip ROTTERDAM _ı::::;;;;;;.._~,;;,;;;:;:- aramalıdırlar. 

~1~~~~~fr~!~.:~j!~~ M. t:evfik Baykent,E~~~;!!~TE~r0: 
yük alacaktır. d 

"ERLAND" motörü 21 Siemens fabrikaları mümessili - Peştemalcılar 77179 - Tela/on 3332 
İkinci kanuna kadar ROTTER 
DAM, HAMBlJRG, GDYNIA 
ve SKANA VY A limanları için 

• ..": ·~. • • • .. , J • •.-"' .. r . ~~,~ 

yük alacaktır. ---
SERViCE MARITIME 

• ROUMAIN 
.. ALBA JULIA" vapnru 9 

ikinci kanunda PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"SUCEAVA" vapuru 27 
ikinci kanunda PiRE, MAL
TA ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

ikinci kordonda FRA TEL
Li SPERKO vapuru acenta· 
lığma müracaat edilmesi rica 
el un ur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

"UMDAL,, Umu
mi Deni% Acenta. 

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
"GERMANIA,, vapuru 14 

İkinci kanunda beklenilmekte 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve ANVERS limanları için 
yük alacaktır. 

"HOLLANDIA,, vapuru 28 
ikinci kanunda beklenilmekte 
ROTTERDAM, HAMBURG 

~ 
yr-~~ ~ 

... 19' ..J-

· o ff ıur 
t 

(&iro~l ve ANVERS limanları için 
yük alacaktır. 1.;=;;iiiiiiiiiiiiiiiiiii _____________________ ıiill ___ I 

Fotoğraf atölyesi ve fotoğraf malze
mesinde Yılbaşından itibaren bir ay 

için büyük tenzilat yapılacaktır. 

Fırsattan istifade edin.·~. 
Hamza Rüstem: Başdurak - Emirler çarşısı No. 28 

n '!! 

Daimi Encümen riyasetinden:-
Bedeli muhammeni 

Lira K. 
Yeri No. Cinsi 

300 oo· Tilkilik caddesinde 236 Eski Muhasebei husu· 
siye şube binası. 

Yukarıda yeri ve cinsi yazılı akar 3 sene müddetle kiraya 
verilmek üzere 15 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 
Şeraiti öğrenmek istiyenlerin hergün Muhasebei husus:ye vari
dat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 
21/1/937 perşembe günü saat 10 da depozito makbuzu ile 
birlikte vilayet daimi encümenine müracaat etmeleri ilan olu-
nur. 8 10 12 14 54 

lktısat 5Vekileti iş dairesi 
4 Üncü bölge amirliği. 

iş verenlerin na
zarı dikkatine 

Günde enaz beş işçi çalıştıranlardan . başlamak üzere 
her türlü iş y-,ri sahiplerinin doldurmakla mükellef olduk
ları beyannamelerin, 11/1/1937 tarihine rastlıyan pazar-
tesi gününden itibaren polis merkezlerince alakadarlara 
dağıtılacağı, 

iş yerlerine en yakın zabıta merkezlerinden bizzat iş 
verenler veya vekilleri tarafından alınacak, temiz ve ha
kikate uygün bir şekilde doldurulacak olan 

(iş yeri beyannameleri) 
nin yukarda yazılı tarihten itibaren onbeş günlük · müddet 
içinde ve makbuz mukabilinde zabıta karakoluna teslim 
etlilmiş bulunacağı ve 

iş yeri bt!yannamesini muayyen müddet içinde doğru 
olarak doldurup teslim etmiyenler hakkında iş kanununun 
buna ait hükümleri mucibince derhal cezai takibata geçi
l~ceği ehemmiyetle ilan olunur. 
'ktısat Vekaleti iş dairesi 4 üncü bölge amirliği (Bırinci kor

donda cendeli hanının birinci katındadır.) Tele:4103-4104 PHELPs LINE w. F. H. v AN- •111111111111111111111111111111.. Doktor ,,111111111111111111u111umı• 
PHELPS BROS & CO INC. := -----------__;...;;;;;;.;;;;;;;;.;;;;;;;;;...,;;:;;:;;;;:;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;::;;; 

"IDEF~6~ri.~~~P"'" ıs Der ZEE& CO.- A. Kemal Tonay = 
~~~~tali::~;n~~7nektyeüt!~: V, N, = Bakteriyolog ve bulaşık, salgın lıastalıkları ~ T• 11 • ~, 
caktır. • DEUTii~7N~iVAN- = Birinci Sınıf Mütahassısı = a - vu~ 

Vapurların isimleri, gelme G -
tarihleri ve navlun tarifeleri · m. b. H. 
h kk d b hh d "HERAKLEA,, vapuru 6 = 

a ın a ir taa Ü e girişi- son' kanunda beklenilmektedir. - Basnınlınne i ta yonu knrşısındnki Dibek sokak hn~ında 30 sayılı := 
lemez. • - ev ve muayenehanesi nde salıah ı:ant 8 den akşam ıınnı 6 ya _ 

Birinci kordonda 0 UMDAL,, 9 son kununda ROTTERDAM, kaılnr ha~ıalannı kaLul cdı·r -

UMUM( DENiZ ACENT A- J-!.Ak MB
1 

URkG ve BREM EN için •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 1111111'• 
LiGi L TD. vapuru acentalı- yu a aca tır. , '"' 11111 

ğına müracaat edilmesi rica 
41

AKKA,, vapuru 13 son ~ " / rj//IP''" ~:.. 

olun~~~;:ki~:d~ 3~~İ 166 ~~~~~:.H;.~!~~~kv~,~~: FOTO O R PIYANGO/U • 
---------- ANDROS,, vapuru 20 son " / V 
Olivire VE Şürekası kanunda beklenilmektedir. 23 Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı zee,eee I MR.AMrtı: 

Limited son kanuna kadar ROTTER· ,, ~ 

1'apur Acentası DAM, HAMBURG ve BRE- Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız • --,--- nv~UT -V.Afı, 
Yı Zevkinizi okşayacak poz ~·- ••• 

Birinci kordon Rees binası MEN için yük kabul eder. Temiz işçilik Kesenize uygun f iat ' ' · 
Tel. 2443 AMERiKAN EXPORT LiNES Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 'I : (1 1( l/ 1) 1 --1 •ı4'• &. 

LONDRA HATTI THE EXPORT STEAMSHIP 2 • • IR'4111"" 
"LESBIAN,, vapuru ikinci CORPORATlON ikinci kanunda PİRE-den BvS kabul eder. ~ 1 ~~ ~ t ,50 '' 

kanun iptidasında LONDRA a:- 'MOOR 7 k 'U -1 50 ı::.A " vapunı 1 i ·in- TON ve NEV·YORK'a hare- SERViCE NARITIME ROU- ' : .._ ~ , '~ ve HOLL' den gdip yük çıka- · k" d b ki · ı kt d" 
cı anun a e enı me e ır. ket edecektir. MAiN BUGAREST • 4 l:.A 

~~ HDLL~~~n~~k ~~~~~~ NEV-YORK için yük alacaktır. JOHNSON WARREN "DURSOTOR,, vapuru 16 • q, 1 •,~ "~ 
"GRODNO 15 "EXTAVIA" vapuru ayın LINES Ltd. ikı"ncı· ka"nunda KOSTENCE : <I ~ •,•o 

" vapuru sonunda beklenilmektedir. A .. '~ 
ikinci kanunda LONDRA, "DROMORE,, vapuru 10 için yük kabul eder. e , .. ~ • 
HULL ve ANVERS'ten gelip NEV-YORK içın yükleyecektir ikinci kanunda LIVERPOL ve ıi ' ıl/ :ii' .. ~~ 

k k k "EXMINSTER,, vapuru ı"kı·ncı· DEN NORSKE MİDEL· -yü çı araca ve ayni zaman· ANVERS' } k k • 
da LONDRA ve HULL için kanun sonunda beklenilmek· ten ge ip, yü çı a· HAVSLINJE OSLO 
yük alacaktır. tedir. NEY-YORK için yük- racak ve BUR GAZ, VARNA "BANADEROS,, vapuru 16 

LIVERPOOL HATTI leyecektir. ve KÖSTENCE limanları için ikinci kanunda beklenilmek-
"ALGERIAN,, vapuru 10 PiRE AKTARMASI SEY- yük kabul edecektir. tedir. PiRE, ISKENDERIYE, 

ikinci kanunda gelip LIVER- RÜ SEFERLERi ARMEMENT H. SCHULDT DIYEP ve NORVEÇ liman· 

(Verem vesaire) 

SIHHAT BALIKYAGI • 
POOL ve SWANSEA~dan "EXCAMBION,, vapuru 15 HAMBURG lan için yükleyecektir. 
yük çıkaracakbr. ikinci kanunda PIRE'den BOS "TROYBURG" vapuru 28 Vapurların isimleri gelme 

Tarih ve nav)unlardaki de· TON ve NENYORK'a hare· ikinci kanunda beklenilmek- tarihleri ve navlun tarifeleri 

h rvety• bılıkyağlannın en haliıidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa ıiizülmilttiir 

Hamdi Niizlıet Çançar 

titiklilderden acenta mes'u- ket edecektir. tedir. ROTTERDAM, HAM- bakında bir taahhüde riri~ 

fiıilii.yi.iet~:-~ib·iflı~~~~~=l!ö:Ei:':t'EXı~C~H~O~R~D~A~,~· ..,...va-=p=ur=u:.....ı...29~_B_U_R_G_ve_B_R_E_M~E ....... N._.__iç_in ...... y__.ü_k_ l_.•,.,m ... ez._T,__,•"°'le~fo ... n .. , .. N .. 
0
0 __ ·_ 2_00_ 1_2_ooa _ __,-=-- , 

Sıhhat Eczanesi 


