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Fransızlar son imtihanını stuz diyen 

ürkiye vatan 
veriyorlar 
hassastır ve toprak işinde çok 

" Fransız dostluğu son imtihanını Antakya ve isken- zülumların en bUyüğiinil yapmaktan çekinmemektedir. luğu imtihanı muvaffakiyetle verilmelidir. Fransayı cloıt 
,F de verecektir .. Fransanın himaye ettiği Suriye Son intihabatta Antakyada mahalli idare dipçik ve sünğü tanıyan Türkiye Fransadan bunu istemekte haklıdır. 
r-.ısanın bu idaresinden memnun değildir. Bu kuvvetine dayanmasına rağmen yüıde dört buçuk rey ala- Aksi takdirde vatan ve toprak iıinde çok huaaı olan 

illllllleta•ı•'z•liiğellllll!r•eiğm-e•n•o•r•a•da•k•i•T-Ur•k•lOIİğİle-de-h•a•ka•r•e•tl•emrilln-llllblııilildi. Rakamların bu belagati karıısında Fransa Türk dost·· Türkiye davasını yürütecektir. 

n '116 lt d Antakya intihabatında sünırü ve dipçikle ah-
anmamız 1r.1.a a a nan reY.lerin nekadar gülünç olduiu meydana 

rlak surette karşı/andı çıktı. Universite tııle~!i mitini yaumıvacak 

llanıa merasimt;~k parlak oldu. Halk Fransız notası çok çürük 
'raı Şükrüyü candan alkışladı. lneiliz ve pek sakattır . 
nması ve hava kuv- -. • 
leri karşı eeldiler 

- (Ana
n ıureti bususi-
daki muhabirin· 
ve filotilla tayin 

~ela dinizaltı filo-
ettikten ıonra 

ı tam bir intizam 

lalbnda yoluna devam ederek 
bu ıabah saat 8 de Maltanın 
merkezi olan Valetta açıkla· 
rında ziyaretine gitmekte ol· 
duğu dost memleket filosuna 
mensub beş muhtip terafın
dan karıılanmııtır. lngiliz 

~~IOooacX>GCD»C1GO~oooaooaoaoooooa 

ristan bundan sonra komşularile iyi 
geçinmek siyasetini güdecek 

lln kralı Metaksasla bir
e kralın~~misafiri olacak 

mm 

11 hiik6meti, Bal
~ de.tet olmak sıfa

lıalariyle .. iyi kom· .:ti takibine karar 
dl halkan antantına 
~lııt bir temaytil 
ledir. 

._ ICralı Boriı 'in son 
10•1ıvya başvekilini 
~ r&ıterdiii samimi 

... ,. b&yiik d,-

lili sayılıyor. •--:cn::~9 
lıtanbuı:.20 ·. - Atinadanl 

bildrildiğine göre Yunan kra-
lı Y orgi pek yakında Sof ya· 
yı ziyaret ederek Bulgar 
kralı Borise misafir olacaktır. 
Ôğrenildiğıne giSre Yunan 
kralının Sofyayı ziyaretinde 
başvekil general Metakıas 
da kendiıin~ refakat ede
çe~tif, 

muhripleri Yavuzun her iki 
bq omuzluğunda yer aldılar. 

Böylece yoluna devam 
eden donanmamız Valetta 
limanından iki mil mesafede 
biran durarak refakatindaki 
lngiliz mubriblerinden kılovuz 
ve irtibat subaylarını almış 
ve bayrağımızı dalğalandıra
rak heybetle ve ağır ağır 

Valetta limanına girmiştir. 
Limana yaklaşırken hava 
kuvvetleri de donanmamızı 
karıılam.ışlar, Yavuz mendi· 
reği geçerken 21 pare topla 
dost memleket topraklarını 
ve sahil bataryalarının 

ayni ıuretle mukabelesi 
akebinde 17 topla Ingi
liz amirahnı selimlamıt ve 
ve 17 topla kendisine muka
bele edilmiıtir. Yavuz selim 
toplarını atarken her iki de
fasında da lngiliz beyaz barb 
bayrağını çekmiştir. 

lıtanbul 20 (Hususi) -Ami-
ral Şllkrü baıta olduğu hal
de harb denizaltı filoları ku
mandanlan blly&k üniforma
larile Kuin Elizabeti ziyaretle 
lugilez donanma k Jmandanı 
selimlamıılardır. Amiral Şnk
rü burada bir in ?İliz denizal
tısını ziyaret etmiş, lngiliz 
amirah da Yavuza giderek 
amiral Ş6krüye iadei ziyaret 
etmiıtir. 

Amiral Ş&krG sahilde duran 
bir kara mlifrezeıini de tef -

. tiş sonra maiyetlerile birlikte 
otomobille vali sarayına Jit-

Kılis 20 (A.A) - Sancakta 
se~imin son ve kat'i vaziyeti 
şudur. Antakya merkezinde 
5800 milntehipten ancak 319, 
lıkenderunda 2240 mütebip
ten 630, Belanda 1600 mün-
tehipten 203, Reyhaniyede 
2500 mtlntehipten 230 kişi 
seçime iıtirak etmittir. 
lştirik edenler, Antakyada 

yüzde d6rt buçuk, Reyhani
yede yüzde 9, Belanda yüz
de 12, K.ırıkhanda yüzde 21 
dır. Bunlann heımen hepsi de 
memur, Taınak ve firaridir. 

lskenderun, 20 ( A.A ) -
Adali aileıi efradı hemen 
kimilen ıapka giymişler ve 
halkla beraber harekete ge, 
mişlerdir. 

Istanbul 20 - Gazetelerin 
Ankaradan aldıkları malu
mata göre Saacak meselesi 
üzerinde Franıız notasının 
ortaya koyduğu meıeleler 
hiçbir tahlil ve tenkide daya
namıyacak kadar çürüktür. 
.. Tan" diyor ki: 

- " Ya 1921 anlaıması 
biltün neticelerile vardır. 
Yahud Fransa bunu bir ta-

Haois, sürgün, haraç. oara 
cezası, teşvik, tehdid, cebir 

ve zordan ne çıkar ? 
Sakarva zaferinden sonra, Ankara hükô-., 
nıeti istiklal savaşı ceohesinde boğuşan 
Sancak Türklüğünü kendi sözüne ve Fran-

sız taahhüdüne inandırarak silahını 
bırakmağa ikna etmiş degil midir. 

FALiH RIFKI ATAY 
raflı olarak bozmuıtur. Fransa-------• 
taahb6dlerini ihlil etmek Bi,.kaç gündenberi Türki- tandan uzaklaıbrma, aiır 

nakdi ceza, haraç, hlliaa 
maddi ve manevi her tirli 
tazyik ve tehdid alabildijiae 
hlikllm ıOrmektedir. Klyleria 
halini Allah bilir~ kasaba 
ve ıehir tiirkleri, nihayet, 

istiyona muahede yoktur. ye gazetelerinde Sancak bak-
lstanbul 20 - Antakya- kındaki haberleri okuyup da 

daki 5829 müntehipten hayret ve 11brab duymaktan 
memur, jandarma ve Taşnak nefsini menedebilen kimse 
Ermeniıi olmak üzere ancak var mıdır? Sancak türklerini 
318 kitinin rey verdiği bil- Suriye seçimine ittirak ettir-
dirilıyor. mek için ıiirgün, hapis, va-

lstanbul 20 - Yarın (Bu-
glln) llniversite gençliğinin 

Sancaktaki kardeılerimize 
yapılan tazyikleri protesto 
için bir miting bazrrladıkla
nnı bildirmiştim. Böyle bir 
niimayiıten fayda melhuz 
olmıyacağı dütllnüldüğünden 
vaz geçilmesi muvafık gö · 
rülmüıtür. 

Milli TBrk talebe birliği 
tarafından gazetelere gönde
rilen bir tezkerede, Cumar
tesi günü yapalacaiı bildiri
len mitingin idare ve mes'u
liyetinin talebe birliiine ve
rilmesi hususunda müsaade 
alınamadığı ve mitingten 
vazgeçildiji, bildirilmiıtir. 

miı, halk tarfından fevkali
de tezabOratJa alkıılanmııbr. 
Bir ara halkın coıkunluğıı 
o kadar bllyfimilıtlr ki Ami
rahn otomobilini durdurarak 
.. Hurra" deye ıelimlamıtfar· 
dır, 

- Sonu 4 incide -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
---------------0000---------------

y apılan kaldınmlar 
i=ı elediye, kanuni bllkümlerini tatbik mevkiine koydu ve 
L:J tramvay caddeıindeki mülk sahiblerine evlerinin 6al· 

nlln kaldırımlarını yapmağa mecbur tuttu. Bu hareket lzmi· 
rin büyilk bir ihtiyacına cevab vermektedir. Çtiokii tramvay 
yolunun iki tarahndaki yaya kaldınmı eskiden y6rllnecek 
hııılde değildi. 

lzmire medeni bir ıehir manzarası verecek olan bu hare
ketten dolayı belediyeye herkes teıekkür ediyor. 

Ancak, bu kaldınmıann yapılmaıı için verilt n milhlet az
dır. Bize gelmiı olan şikiyetlerden anladıiımıza g6re mlh· 
letin kısalığı ve kift miktarda parke taıının bulunmamam 
yilzlnden halk sıkıntı :çekmektedir. Belediye bu miilaleti 
uzatacak veya, kifi miktarda parke tedarik etmek imklauu 
verecek olursa balkın memnuniyeti bir katdaba artacakbr. 

Halk Belediyeden bunu istiyor . 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Bahcede gezen RAMAZAN 
FIKRASI , 
---ao---

Tahta bacaklı hortlak kimdi? Sultan Azizin Avrupa se-
yahatı meıhurdur ya ! Fran
saya gitti zaman orPsı benilz 
imparatorluk, ilçlinçü Napol· 
yon da imparatordu. 

~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~-
- 1 - l 

Tarladaki otlann arasından bir ~ 
hayalet 2örür eibi oldum 

Sultan Aziz geniı, rahat 
alışmış, vakitli vakitıız ziya
retlerden, Frek usulii terbi
yeden hoşlanmazdı. Aklının 
estiği gibi hareket eder bir 
adam olduğu için imparato
run bazı ziyafetlerini, ziya
retlerini kabul etmemek ister, 
maiyeti ve bilhasH tercü· 
manhğı yapan Fuad paşa bir 
pot çıkmasın deye fevkalade 
üzülürmüş. 

O zamanlar ben Morgartı 
da ikamet ediyordum. Bak
toryoloji tetkikatında bulun
duğum için gayet geniş bir 
evde oturmaklığım lazım 
geliyordu. Fakat varidatımla 
sade bir evde oturmak mec
buriye tibasıl oluyordu. Haya
tımın en mes'ud bir z•manı 
idi. Sakin bir yaşayış milte
madi bir zevk içerisinde ça· 
lışmak.. Ben milşteri aramı
yordum. Çünkü ebevenimden 
kaJan küçün bir miras beni 
yaşatıyor ve :serbestçe mes
leğime aid tetkikatta bulu
nabilmeldiğime yardım edi
yordu. Bunanla beraber bazı 
hastalarım yok değildir. 

Bir Pazar günü öğleden 
sonra sigaramı içerken mes
lekime aid bir kitab okuyor
dum kapı çalındı. Hizmetcim 
bir 'kaç ay evvel tifodan ya
tarken tedavi ettiiim ve bi
lahare !zattlrriye karıprak 
ölen birinin upğı salona 
girdi. 

- Bonjur Filikis. Ne var? 
Biraz mlltereddit bir vazi-

1 ette: 
- Doktor uzinle biraz 

g&riiımek iıterim. Bir itim 
var da. 

Hizmetçiye işaret ettim. 
Hizmetçim odadan çıktıktan 
sonra kapıyı kapatarak: 

- Fliks... Seni diniyorum. 
- Evveıı sizi diğer dok-

lar gibi bilmem.. Siz hergün 
mesleğinizde bir yenilik yap
maya çabıyoHunuz. Yeni bir 
şey keşfetmek için uğraşı

vorsunuz.. Bizde tabii olmı
~n bazı hAdiseler cereyan 
eltiğinden, size bildirmek 
iitedim. 

- Siz yine Madam Mab
yarın yanında mı çalışıyorsu

naz? 
- Evet ... Mösyö Mabyarm 

hayahnda olduğu gibi... Ma
dam beni çoktan savardı 
amma, babçevan evde yat
madığı için ahkoymağa mec
bur oldu. Şimdi Madam da 
hasta. Kalbinden hastalığı 
var. Sizden başka bir dok
tor çağırıyor. Çünkii sizi gör
dükçe ölen kocasını hatırlı
yormuş. 

Mösyö Mabyar borsada 
muamele yapan bir tilccardı. 
Sol bacağı bir ameliyat neti
cssinde kesilmitti. 

Mösyö Mabyar Mogarterin 
tepesinde gayen şık bir tarz
da inşa edilmiş bir ressamın 
evini satın almıştı. Bu villa 
gayet geniş bir bahçenin or· 
tasinda bulunuyordu. Zeten 
mösyö Mabyar bunu ressam
dan pek ehven bir fiatla sa
tın almağa muvaffak olmuttu. 

Tibii olmıyan hadiseler di
yorduk? Anlat bakalım .. Bu 
gayrı tabii şeyler nedir?. 

Tebessüm ediyordum. Bu
nunla beraber gene ciddi bir 
hadiıe dinleyeceğimi zanne
diyordum. Zaten bu uşağı, 

gerek bayının hastalığında 
ve gerek sair zamanlardaki 
ziyaretimde tetkik etmiş ve 
gayet zeki ve malOmatlı ol-

duğunil öğrenmiıtim. 
- Peki anlatayım.. Dün 

yani Cumartesi akşamı biz de 
geçen vak'ayı anlatayım. 

Akşam yemeğini yimiş ve 
mutbaktaki ateşin karşısında 
aşcı Loiz ve arabacı Jakla 
beraber dinleniyor, konuşu
yorduk. Daha doğrusu öteden 
beriden bahsediyorduk. Fa
kat berkeıin dilinin altında 
birşek dolaştığı anlaşılıyordu. 

Hepimiz birıey ıöylemek 
istiyor, bir türlü anlatmağa 
cesaret edemiyorduk. evvela 
arabacı Jak ayağa kalktı 
yüzünü buruşturdu. Orada 
duran konyak şişesini alıb 

bir kadeh doldurdu. Tam 
içeceği sırada, Jakla fazla 
alakadar olan aşçı Loiz : 

- Jak gene ne oluyorsun? { 
Bu yakınlarda kendini içkiye 
verdin. 

- Ne yapayım içki bana 
odama girebilmek cesaretini 
veriyor. 

- Bu da tuhaf.. Senin 
gibi iri yarı bir delikanlının 
koıkmaaı .• 

- Böyle ıeyler yiğitliğe 
sığmaz.. Anladın mı ? 

Ben Jakın ne söylemek 
istediğini anlamıştım. Adeta 

Günün birinde Sultan Azi
zin aklına esmiş, Napolyonu 
ziyaret edeceğim deye tut· 
turmuş, halbuki Napolyonun 
resmi merasimine Sultan Aziz 
nasıl kızıyorsa Sultan Azizin 
böyle liubali hareketlerine 
de Napolyon kızdığından 
Fuad paşa yine bir pot kırı
lacağını tahmin etmiı ve bir 
defa Napolyondan ziyaret 
kabul edup etmiyeceğini sor· 
mak üzere saraya gitmiş ! 

Napolyonun o gün bir şeye 
canı sıkılmış, pencereden 
bakarken arkasından mabe· 
yincisi delmiş : 

- Haşmetpenab, demiı, 
Sultan Aziz sizi ziyaret et
mek istiyormuş ! 

Napolyon o gün av eğlen
celerine gideceğinden birden 
bire hiddetlenmiş : 

· - Eee.. Demiş, bıktık şu 
Sultan Aziz belasın dan da ! 

Fakat birdenbire arkasına 
bir baıkasının duyacağından dönüb mabeyincinin yanmda 
korkarak yavaı bir sesle: Fuat paşayı fena halde 

- Jak .. Ne demek istiyor· bozulmuş. Hatasını derhal 
sun? anlayıb: 

Jak deha yavaş bir sesle - Paşa, demiş, zannet-
anlatmağa başladi. Her üçü- mem ki benden işittiğini 
müz de mutbaktaki masanın Syltan Aziz'e söyleyesin! 
başında toplanmış, başları- Fuat paşa kurnaz, hem Sul-
mızı yer eğmiş, meçhul bir tanı hem imparatoru küçük 
kuvvetten ürker gibi titriyor· düşürmemek için derhal yere 
duk. eğilerek : 

- Tam üç ay e vve.. Bu - Müsterih olunuz Haş-
saatlarda bahçeden yattığım mepenah demiş, hiç okadar 
odaya giderken tarladadki terbiyeszizlik edermiyim. 
otların arasından bir hayalat Sultan Aziz'in sizin bakkı-
görür gibi oldum. Ben evve- nızda söylediklerinden bir 
la bunun bir hırsızlık yap- kelimenisi olsun söyledimmi 
mak ıçin giindilzden bahçeye ki sizden işittiğimi ona söy-
saklanmıt bir serseri olduğu-, liyeyim ! 
nu zannetmiştim. Bizim mös- ---ı'!J• 

yö Mabyar öldü değil imi? Marlene Ditrik 
kaza eeçirdi 

Biz onun hastalığında hizmet 
ettik. Onu sararmıt ve zayıf
lamış bir sima ile ölü yata · 
ğında uzanmış olarak gör· 
cl&k. Cenazesini takib ettik. 
Morgarti mezarlığına gömü
lürken gözümüzle gördük. 
Hep bunlerden eminiz değil
mi? Bütün bunlara rağmen 
gece otların rüzerinden geçen 
bizim mösyö idi. 

O dakikada korkunç bir 
sükut odayı kaplamıştı. Kes
kin bir sonbahar rüzğira pen
çereleri sarsıyordu. 

(Arkası var) 

Zayi 
1931 senesi lzmir Tınastepe 

ilk mektebinden aldığım 
1008/12 No. lı tasdiknameyi 
kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskiıinin hükmü yoktur. 

ikinci sultaniye Nezaket 
sokak 22 No. da Muztafa 

oğlu M. Fevzi 

Meıhur sinema yıldızı Mar
lene Deitrih lngilterede bir 
kaza geçirmiş ve mucize ka
bilinden olarak ölümden kur
tulmuıtur. Marlene Dietrıh 

Denbamda "Turasız ıövalye" 
unvanlı bir filim çevirmekte 
ve bu filimde bir Rus prensi 
rolünü oynamaktadır. 

Yıldız, Denham stftdyosun
daki plitformdan geçerken, 
sahte Rus mültecilerini taşı
yan bir şimendifer vagenu 
devrilmiştir. Birçok figllran· 
lar yaralanmışlardır. Marlene 
Dietrih mucize kabilinden 
ölarak ölümden kurtulmuş
tur. 

Sinema yıldızı soğuk kan
lılığını mubaf aza etmiş ve 
arkadaşlarını vagonun için
den çıkarmak için kurtarma 
işine iıtirak etmiıtir. Filim 
sahneleri, yeniden çevrilecek
tir. 

TUCCAR DEÖIL CANI iMiŞ DUNY !DA 
Nel~r i_tir3:f _etti işlediği°cina_Ye~t~~ iki kişi idam . NBLE~11i 
edılmış hırı hastanede ölmuş ıkısı 101 seneye OLU J 

mahkôm olmuştu 
Meksiko hastanesinde gök- - Meksikoda bir Garni-

stınden kurıunla vurulmuş zonda senelerce evvel gece 
Van isminde tanınmış bir kavaza bulunuyordum. Bir 
tüccar ölmtııtür. Müsyü Van gece Barda gazinonun .. hi· 
yaralanılarak baıtaneye kal- bi Tiveri öldürdilm ceaeti 
dırıhnca kurtulmıyuağını an- parçalayarak büyük şarap 
lamış ve yanındaki doktorla- depolarına atbm. Barın ka-
ra g&kıündeki yaradan • ziya- sasındaki paraları aıırarak 
de kendisini müteessir eden kaçhm. Benim yerime bir 
bir derdi olduğunu ve bunu ç?k masımlar yakalandı ~u 
soylemeden ölmek istemedi- cınayetten dolayı mahkum 

;ini bildirmiş: vicdanımı ağır 
bir cinayet tazzik etmekte
dir. Bu yükten kurtulmayın
ca müsterih olarak ölmiyece
ğim müddei umumiyi çağırı

nız ona iılediğim iğrenç ci · 
nayetleri itiraf edeyim de-
miştir. Cinayet mahkemesi 
iiey'eti hastehanende öltim 
cföşeğinde bulunan bu yara· 
hyı ziyaret etmiı ve aıağı-

aki itirafahnı dinlemiıtir. 

edildi. ikisi asıldı diğer biri 
hastanede öldü ikisi bapıs
hanede 101 sene mahkum 
olduklarından ölümlerini bek
lemektedirler demittir. Van 
bu yüzden kazandığı serve
tini hayır müesseselerine 
terk ettiğini sun söz olarak 
söylemiı ve bayata gozleriai 
kapamıştır. Mahkeme hey'eti 
101 seneye mahkum olan 
bu zavallıları derhal tahliye 
etmiştir. 

&panya harbı-1 100 yaşına gi- 1 

nın' umulmıyan ren bir katil 1 
bir neticesi kadın affedildi: 

Badem, fındık, portakal ve 
diğer yemiıler bu sene noel 
gecesinde birçok lngilizlerin 
maaalannda bulunamıyacaktır. 
Buna sebebte ispanya har
bıdır. 

Her ıene lnligtereye gelen 
1,200,000 sterlinlik bademin 

dörtte ilçti ispanyadan geliyor
du. Dahili harb baıladı baı
hyalı, bu ihracat dindi. Ônü
milzdeki ayda hemen baş
lanabileceğine dair bir işaret 
de yoktur. 

Netice itibarile badem fiati 
yüzde iki misline çıkmııtır. 
Dahada çıkacağından baıka. 

ispanya, dahili harbi dola
yısile diğer zaralara da uğ
ramııhr. Her sene 500,000 
sterlinlik soğan, ve 3 milyon 
sterlinlik portakal da lngil
tereye ispanyadan geliyordu. 
Bu itibarla lngiliz tüccarları 
başka memleketlere yüzlerin! 
çevirmişlerdir. 

Bu arada ltalyanın badem
den yana kazanacağı şüphe
sızdir. Çünkü ispanyadan 
sonra eu iyi bademı yetiıtı

ren memleket ltalyadır. Fakat 
fındık namına, bizim fındığı
dan iyhi yoktur. Ve bu ara
da ticaretimiz fartmaktadır. 

Divarbekir 
Karbuzları hala kiJosu 

40 paraya satılıyor 
Dıyarbeki - Diyarbekirde 

ye,ittirilen büyük ve tatlı 
karpuzlann kilosu bili bir 
kuruşa satılmakta ve cevar 
viliyrtlere külliyedi mıkdar-
da gönderilmektedir. l Diyar
bekirdd karpuzlar büsuai bir! 
usulle yetiştirilir.I 

Dicle kenarmdaki kumluk
lara bir metre derinliğinde 
kazılan çukurlara dörder, be· 
şer karpuz çekirdeği konul· 
maktadır. Çek!rdekler filiz-
lenerek dal budak saldıktan 
sonra etrafına toprak ve gü
vercin glibreleri konulur. işte 
bu suretle yetiıtirilen meıhur 
Diyarbekir karpuzları mem
lebet için büyilk bir ~ervet 
menbaı teıkil ediyorlar. 

lngilizce Daily Herald ga
zeteıinde okunduiunil göre 
Anitz Piıtoni iıminde bir 

kadın katil, çü gün evvel Bel
gradda yllz yaıına girmeıi 
dolayısile affedilmiıtir. 

Bu kadın sekiz sene enel 
92 yasında iken yedi erkeji 
zehirlediği için 15 ıene hap-
se mahkum edilmiıti. 

Tahliye edildiktan sonra 
gazetecilere vaki olan beya
natında ııhbahnın çok yerin-
de olduğunu on sene daha 
yapyacağmı ı6ylemittir. 

Bir yamyaDll 
itiraf~ 

Bir lngiliz gazeteciıi Fıcı 
adalarında yaşayan insan 
yiyicilerinden bir vahşile gö· 
rüşmeğe muvaffak olmaıtar. 
Bu yamyam bazı ıahsi k11-
naatlarını lngiliz muhabirini 
açıktan açığa beyan etmek
ten çekinmeıniş ve hangi in
sanın etlerini beğendiğini 
söylemiştir. 

Bu yamyama göre eti çok 
lezzetli olan insanlar Bahri 
muhit kıyılarında yaııyanlar
dır. Ve bilhassa beyaz etli 
insanlardır. lnsanlann eti 
tuzlu olarmuş, eti çok ber
bat bir mahluk varsa o da 
ihtiyar gemicilermiş bu ih
tiyarlar tütün ve içki ile et-
lerinin lezzetini bozuyorlar 
bir de buna deniz tuzu gibi 
bir tuz ilive ediniz; deyen 
Fıcı adalı yamyam: 

- Of! artık bunların eti 
yinmez bir hale geliyor de
miştir. 

insan eti yiyen bu valıfi
ler. inıanın iptida kafasın
dan, gözlerinden ve beyin
den işe baıbyorlar ıonra 
yanaklara geçiyorlar genç 
bir parçada en tatlı taraf 
yanaklardır. Kollann listii 
baldırlar kurbanın tatlı ta
rafını teıkil ederlerse de 
mütebakisi biç bir ite yara
maz. 

Kardeşini 
tabanca ile 

öldürdü 
Tire kazasında Kaplan yay

lasında bir cinayet olmuotur. 
Cambazlı k&yünden Şakir 

Sekizinci EdvardJ!I' ·-11-giyme merası 
devat ettiği kal? 

D. ebiatanın v• 
bası ahaIİ.Iİnl,. 

otel kapıcuı Robert 
ki gtinin mefhar 
ııruına girmiştir. ~·,ci 
lngiltere kralı SekiJI · 
vardın tac giyme 111 
de bulunmak Oıere 
ya hareket edecektİ'• 

T!okinski bir çok 
Johensburgda Karlt°' 
nia kapıcıbiını Y 
Kral Edvarda daha 
iken çok defa biz111•t, 
bir adamdır. Kan~ 
zeki ve hazarca..,.. . 
sevdirmiıtir. 

Bu sefer Lehistaol 
ten sonra t~krar! ~~: 
rikaya gitmak iatie111: 
müstemleke kilbil111•11 

sine mlsaade verat•:--~ 
ton da bu vaziyeti iSi"" 
mektubla bildirmiıtit· 

Kral Trokinıkiye 
lekeye gitmesine 
vermiş ve ~daha • 
giyme meruiminde ... ~ 
sı için bir de dave_..
lamııtır. 

Mühendisler nti, 
ciler mi kAt~ 

r:1 ariste dile• 
Liııl ken yakald" 

Vitu iaminde bir .~ 
kemeye ıevkedildili. 
kendiıinia Politek•~ 
binden mezun oldol" 
plmıı, hlkim kea ' 

- Tahsil ve t 
m&ı bir inaaaam, 
flP k•••nau~ 
dUğa zamu Zpolit 
.cevabi vermiıtir: 

- Birkaç mlMl""':'ıil 
maaşlarla çahıtım. 
türlO terakki ed p 
gibi kazanamıyorclll"'. 
himaye edecek, ileıf 
inıulardan mahru 
ini bir kararla 18 

bıraktım ve dilecilil! 
dım. Buıiin f ev.kal 
nıyoram. Allah bi• 
versin. Mühendis i .~ 
2000 frank kazaod'IP°' 
36,000 frang• par• 
rami" , 

' Viyana ünivers•.,s 
alkış yasBP. 

,,
4 

iyana iniver~ 
ltiili talebenill 

rını fazla alkıtladı 
ıikiyet ederek 
tamim g&ndermiıtit: 

.. Gençler, rubuO 
tün kunetile b 
alkışlarken, üni•el 
sını da diltlinBalS. 
rinizde o kadar ileri 
sunuz ki evveli 
suretile mektebi• 
vıktınız, tavaaJat 
oynadı, elektirik t 
zuldu, kalkan toı 
nize giderek aiıi d~ 
etti. Bir daha teP 
kıılamaymız. " 
oğlu Ali, atkbeyltİ 
ve amcası oğlu H JI • 
likte keıtane çallll 
yaylaya gitmişlerdi'• 

Tevfik, bir meıel 
dığı "udeıi Ali1' 

I kurıunile 6ldtınolf ~ 
l mııhr. Tevfik ve •; '.Jtli 
. · ~ataca 7akalaa111ıtlr 



21 ikinci Tteşrin - ,, 

Bemonti şarabı t(ırTE~zrıı~;~*~~*1 
iter türlü müskirat imalinde muvaffakiyeti herkes tarafından takdir edilen Bomonti ~.'~ ! NMe~ml T ~k~r ! i 25 7 3 1 

f b 'k ~~ agazamıza yenı getırt- "n d · d M'U· K- t- h · a rı ası, Ege üzümlerinden mamul nefis şarablarını piyasaya çıkarmıştır. [t] . ~. . . . . tC 1 aresın e ı ı u up ane smeması 
h . - ... ~~ ı ı tıgımız Y erlı ve lngılız n, UGO N 
'IODIODtl• 1:.arabları• T!crilbeli mü .. tehassısla~.ta~afından imal edil- [!] kumaşlarını say~n halkımı~a UI B 
" y • mış çok sıhhı evsafı haızdır. AZ zamanda şa· C•l ' haberdar ederım. Teşrıf n Bir çapkın delikanlı KLARK GABLE ve iki güzel 

p 'iaeraklılarının takdirini kazanrnışbr. ~·J 1 edecek en müşkül pesent U: ~adın JOAN H~R~O~. - MYRNA LOY . . 

yı şarab ıç~ek; sağlıgı arttı~~ak ve kuvvetlendırn1ektır. [+] ~ kumaşlardan ve gerek ise ler ve görülmemiş mükemmel bir m~v;u yarattılar 
E · · " . . [tı ft zevatın zevatın gerek 1 Emsalsız derecede nefıs bır fıhmde buluştular, sevıştı-

Bomontı şarabı hem çok ıyı ve hem çok ucuzdur. [•J ~ dikişlerd~ me.mn.un kala- ,JJ KARISI ve DAKTiLOSU 
~~- - [•] ft cakları şuphesızdır. n tC 

ı satıı mahalli :. A ~D!N BiRA. F~.B~IKASI. T.elefon : 2387 ~erakende satış f!j ~ Zabitan elbiseleri de en ~ 41( FRANSIZCA SÖZLÜ .. 

yerlerı ~ ~=-= !~m!n!.:::~~~.;!:;~n:~ :.::nur. [t] ~ son .nizamesini bi~akk·ı·n B fC Ayrıca: Betty Boop yıldız, !enkli Kızıl. Şey.tan senfonısı ,. 
A.ravınız ve birkerre tecrübe ed"n· [t) P1 tatbık etmek suretale dı- ~ f( ve Paramunt dunya havadıslerı. __ ,. 

,, 
1 ız. [+j ~ kilir. U ~~~~~~mg~~~~~~+~W 

Çok men1nun kalacaksınız. [•J ~ Adres: K~meralh ikinci- ~ Cıkmaz kokuları tuhafiye evi 
1-3 [+] ~ beyler sokagında ~ t ... ~ıı;ıı~~-..,~-····~ı~. "~~~~.~~PP'lflll'!.llllll"'l~!.'ll~~~ı"'ıl • d T• • ç b k ~ ....... lııı;;jf~....,h..-...ıııwrııı.-.. ~~ııı.-.ı~...,: .... ~~oı.:ı~~~~~ıı~ı~ıh!'~~~~~:.-... ~~~·· ~~~ ~1. 1\kagün üz ve l ıyazı a u 

ikroskop gösterir ki 

. 
~ . - ~' ... ~· ''(t ... 

GözLERİN l\1UHAFAZASI ANCAK 
~ « PERFA PUNKTUELL >> 

ll&ll camlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
Çerçiveleri ve güneı gözlükleri İzmir Kemeraltı 

et oteli albnda Nafız Gözgördüren saat ve gözlük 
bulursunuz . 

....... l!:iııİl .. Bs~---ııiı:IE-..&E~iFilmıma .. am111E1 .. llBllllE• 
Birinci Sınıf Mutahassıs ı 

Dr. Demir Ali 1 
KAMÇIO\jLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve ~~ 

SİNİR 

DEPO: S. Ferid Eczacıbaşı 
elektrik tedavisi 1 

-.... lılbir • Birinci beyler sokağı Elbamra Sineması 1 Ş J F A 
~ arkasında No. : 55 Telefon : 3479 ~ 

ECZANESi 

.._ s~ ~~!Eliiitıll 

~taıir kahvecilerine müjde TERZi mehmef Z~ ki 
~ riiddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler için 
t"\i 

0 
lrak yapılan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvit

~.~ekrar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir halkının rağbe
,~•nan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvitleri güzel 

•ıın en iyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 
Yapım yeri : iki çeşmelik caddesi asmalı 

mescit cami karşısında 17 4No,da 
Dervim Bisküvit yapım yeri: 

lsmail Atamer. 

~**~*~~~~*:ld**~*" 
>t 

DOKTOR a 
A. Kemal Tonay ~ 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ,. 
--. hastalıklar mütehassısı >it 

\ ~a'baııe istasyonu karşıımdaki Dibek sokak başın- = 
~ •aydı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )1. 
~ita laat 6 ya kadar hastalanm kabul eaer. ,. 

~acaat eden hastalara yapılması lizımgelea ıair )t 
., t ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- iC 
~:•Pılnıasına cevaz görülen Pnomotorakı muayene- 1J 

laı111atazaman yapdır. Telefon: 4115 )t ,. 
~~~.~~~~~~~~~ 

~~t .. t • erem muş erı-
~bitliizin dikkatine 
~I •tle · . . l ,lb rı111ıi son modaya muvafık, 

iı, ~ temiz. ve şık yaptırmak ist~r 
' ,, tr hillde lzmirJe Alipaşa cad 
~'~~flar karşısında ( 31 ) No. da 
ı~lai BASRi) Elbise fabrikasına 
111) ı F· t'•k· •artlar gayet ehven olup 
ı..·•~ ~ ·~ Alber Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 2 

1f~l1ca lira, 3 provalı 24 liradır. 
\~ .~Pllıa, çuliki bir provalı 12 lira 2 provalı nezaket:

'•~, "· Sayı11 müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalarını 
~~eriı, ŞADIKZADE Bf RADERLER 

l{enieraltnıda Hükümet karş,sında numa ra 24 
Hiç bir yerde şubesi yoktur -----

• 
40 renk üzerine Kız ınarkalı "Arti" kvmaş boyası 15 kuruştur 

Satış yeri: 9 EYLUL Baharat denosu 
Telefon 3882 

BALCILAR NUMARA - 145 
Yüzünüzde çil var diye merak etmeyin çil kıremlerimiz 

geldi. Meyusları sevindirmeğe başladı. Her türlü zevkinizi 
okşayacak kolonyalar da vardır. 

a~aıaaaaaa.Aaaıat.iaeaı6 .. Aa•aa1t 
G • 
1 DOKTO_R S 
! M. Şevki Uğur 1 
41 BiRiNCi SINIF .. 

! Dahili hastalıklar mütehassısı ! 
G Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hasta- ~ 
@ lannı her sabah saat d~!tuza kadar ve öğleden sonra it 
otff birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. • 
GI Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labo- it 
CI ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. it 
G [ Akciğer, karaciğer, kan bastalıklan kansızlık, za- 9 
@ yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek ha~talıldarılf ................... ..,/ ••••••• 

[tj[iil@~~~ı~:~~~~· 

1 lzmir Yün Mensucatı 1 
Türk A. Sirketinin 1 Ha~kapınaı: Kum.aş Fa~rikasının 

Zarif 

1 Ve Ucuzdur 
~ Satış yerleri 
1!11 Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 1 
CJ! Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğluf!! 
~~~~~~:~~~~· 
-881· il 
~TAYYARE sineması TE~~~?N 1 
~ Bu hafta senenin en büyük filmi 1 
İ T aras Bulba İ 
E HARRY BAUR - DANIELLE DARRIEUKS - JEAN 1 m PIERRE - AUMOND ve diğer yüksek Fransız san'at· 
m karlarının büyük bir kudretle yaşattıkları şaheserler a 
~ şaheseri 111 
S Rus dansları - Çigan müziki - Balalayka - Kazak aşkı 1 
E Kazak kalbi • En kuvvetli bir mevzu = 
~ AYRICA: a 

~ J\tiki (Canlı karikatürler) ve Paran1unt 1 
~ dünva havadisleri B 
~ SE~NS SAA TLARI . H 
~~ Hergün 3 15 - 5 15 - 7 15 - 9,15 Cumartesı, 
M ı ' ' 1 E pazar günleri 1,15 de baş ar 
~ Seanslardan sonra her semte otobüs, Karşıyakaya vapur 
ti vardır m aaa 



ucuzluyor 
Buğday fiyatlarının düıme

si üzerine Belediyemiz ek
meklerin ucuzlaştırılmasına 
karar vermiştir. Ve tetkika~ 
ta encumen azasından Reşat 
ile Leblebici oğlu tayin edil
miştir. Tetkikattan sonra ek
mekler ucuzlaştırılacaktır. 

Valimiz 
Vali Fazlı Güleç dün geç 

vakit lzmire yakın köylerin 
ba1ılarını teftiş ederek dön
müştür. 

Mühendislerin 
yeni İ. hey'eti 

Mühendis ve Mimar birli
ğinde yeniden yapılan idare 
hey'eti seçiminde başkanlığa 
Necmittin Emre, Umumi ka
tipliğe Mühendis Behçet Oz
tay, Mühasipliğe Mühendis 
Ali Nihat Örke seçilmişler
dir. Yeni hey'ete muvaffaki
yet dileriz. 

Tayinler 
Nüfus müdürlüğü başkatibi 

Safi terfian Urla kaymakam
lık tahrirat sekreterliğine 
atanmıştır. 

§ Mütekaid yüzbaşılardan 
Cevad Karataş orta mektebi 
tarih ve coğrafya öğretmen
liğine, eski Erkek muallim 
mektebi muallimlerinde Şekür 
Çagatay lzmir Erkek lisesi 
riyaziye yardımcı muallimli
ğine tayin edilmişlerdir. 

RADYO 
l~ugünkü İstanltul 

progranu 
Öğleyin : 12,30 Halk mu

sikisi (plak) 12,50 son haber-
ler, 13 - 14 hafif musiki 
(plak) 
Akşan : 18,30 Viyola, Be

dia ve arkadaşları, 20 Türk 
musiki heyeti, 20,30 Müzey· 
yen ve arkadaşları, 21 stad
yo orkestrası, 22 sololar, 
22,30 Ajans ve borsa ha
berleri. 

Yarın kısa dalğada 49,18 
metrede Belgrad radyosu 
Türkçe olarak (dört bin sene 
evvel ki Türk tiyatrosu) mev
zulu tarihi, ilmi mühim !lir 
konferans verilecektir. 

Dünkü Borsa 
haberleri 

Çuval Cinsi Fiat 
1185 Üzum 10,50-22 

170000 Zeytinyağı 33,5-35,50 
130 Buğday 5,375-5,375 
240 [B] Pamuk 47- 47, 
747 Palamut 255-470 

Ucuzluk 
Hükümet caddesinde Şemsi 

Hakikat ucuzluk sergisini 
geziniz. Çeşitleri ve fiatleri 
görünüz. Sergiyi gezmek para 
ile olmadığı gibi mal almak 
mecburiyeti de yoktur. Orada 
her mal bulunur. Pazarlıksız 
aldan::nadan ayni zamanda 
muhayyer alınız. 

Madrid yine bombalandı 
bir deniz harbı başladı 
-------------.... ..aa ...... ___________ _ 

Isoanva hanedanından biri harpta öldü Al
yeğeni de kurşuna dizildi fonsun 

Burgos 20 - ispanya Ha
nedanı azasından Anfan, 
Madrid önünde asilerle bir
likte harb ederken ölmüştür. 
Madridde mevkuf bulunan 
sabık ispanya krah 13 üncü 
Alfonsun yeğeni~ prens Al· 

fons kurşuna dizilmiştir. 
Londra 20 - Dün de Mad

rid bombardıman edilmiştir. 

Harb cephesinde yeni ve 
mühim bir değişiklik yoktur. 
Dünkü bombardımanda iki 
gazete binası harab olmuş-

tur. 11 ölü ve 204 yaralıl 
vardır. 

lstanbul 20 - lnpanya 
sularında bir deniz harbi baş 
lamışbr. General Franko Bar
silon limanını muhasara ede
caktir. 

-----------.. oo•• -----------

Japonyada bir baraj yıkıldı 

458 kişi boğuldu. 1200 
kişi kayboldu .. 

Tokyo 20 - Bir bakır madenini işletmek içiu yapılan baraj saat 3 de devrilmiştir. 1200 
kişi sular altında kalarak boğulmuştur. 450 madenci evi sular tarafından sürüklenmiştir. 
Şidiye kadar 300 cesed bulunmuştur. 1300 kişi olan aholiden ancak 75 kişi kurtulmuştur. 
200 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde olan baraj son yağmurlar sebebile yıkıl
mıştır. 

Şişdiye kadar 458 cesed çıkarılmıştır. Facia o kadar ani olmuştur ki tek kişi bile kaç-
mağa vakit bulamamıştır. 

oooooooooooooooooooooooooooocoo ooooooooooaooooooo IOOOOOOOOOoC>Oo 

ı\1üthiş .. ~r facia Atatürk 
Bir infilakta 24 kişi oldü 

20 kişi yaralandı 
Paris 20 - Romadan bildirildığine göre ltalyanın Tirol 

vilayetinde de bir baruthanede müthiş bir infilak olmuştur. 
infilak neticesinde 42 kişi ölmüş, 20 kişi de ağır ve hafif 
yaralanmıştır. 

--- -----++00•• --------
ismet lnönü, 

dra'ya 
mayısta Lon
gidecek 

lstanbul 20 (Hususi) - lngiltere Kralı Sekizinci Edvard' -
ın taç giyme merasimi, 937 mayısında yeıpılacaktır. Başve

kil ismet loönü'nün riyasetinde bir heyetimiz, taç giyme 
merasiminde hazır bulunmak üzere Londraya gidecektir. 

M. Hitler şehrimize resmini 
~önderdi •• 

Ankara 19 (A.A) - Dün Reisicumhur tarafından kabulü 
esnasında B. Şaht'ın Alman d'!vlet reisi B. Hitler'in resmi
ni Atatürk' e takdim ettiği öğrenilmiştir. 

Gençler hükumetten mühim 
mevkilere eetirilecektir 

Ankara 20 (Hususi) - Hükumetimiz, devlet makanizma
sının gençleştirilmesi ve genç memurlara mühim işler ve
rlmesi için bir kanun layihası hazırlanmaktadır. 

Bu layiha ile şimdiye kadar memurların terfi işinde mü
essir olan kıdem yerine, bilgi esası hakim kıhnmağa çalışı
lacak ve genç memurlar mühim makamlara getirilecektir. ... •--~ 
Çinde dehşetli muharebe var 

Pekin 2<.l (A.A) - Resmi bir menbağdan öğrenildiğine 
göre Ha.singo·Ho civarında vukua gelen şiddetli muharebe
den sonra Tosling mmtakasına doğru yapılmış olan bir Mo
fUl hücumu geri püskürtülmüştür. 

Japonya komünizmin başını 
ezecekmiş 

Tokyo 20 - Japonya Dış işleri bakanlığının salahiyettar 
bir makamı Alman - Japon ittifakından bahsederek, Japon
yanın komünizme karşı mücadeleye geçmek için bütün dev
letlere müzakereye hazır olduğunu söylemiştir. 

Ruzvelt 
Ankara 20 - 1Amerik re

isi cumhuru tekrar intihap 
edilen Ruzvelt He Atatürk 
arasında çok dostane telg af
lar teati edilmiştir. 

'!119 

İplik buhra-
•• •• 

nının onune 
. geçildi 
lktisad Vekaleti Pakum 

ipligi ihtikarının önüne geç
mek için bütün küçük tez
gah sahihlerini sevindirecek 
zecri bir karar vermiştir. Bu 
karara göre, iplik ihtiyacını 
temia işi ile uyuşturucu mad
deler ibnisarı meşgul ola-
caktır. Şehrimizdeki iplik 
ihtikiraoı tetkik etmek için 
Istanbuldao bir heyet gel
miştir. lktisad Vekaleti pa
muk ipligi gümrük tarifesin· 
de de tenzilat yapmıştır. 

iplik buhran ve ibtigirının 
az bir zaman içinde halle
dilecek 60 bin aile tezgahını 
sevindirecektir. 

İktisad Vekilimizin bu 
kararı şayanı şükrandır. 

Karşıyaka 
• 

şosesı 
lzmirle Karşıyaka araaın

daki şose yolunun Bayrakh 
ile Mersinli arasındaki kısmı
nın iki tarafına beton dıvar 
yapılmağa başlanmıştır. 

İhracatçılar 
İhracatçılarımızın ispanya

daki alacakları olan yedi 
Frank Merkez Bankası tara
fından verilmeğe başlan-

- mıştır. 

DÜNYA POLl·rlKASI: 

Ruzvelt ve dünya 
· A 'k C h · · R I · t'babett•• Y enı merı a um ur reısı uzve t son ın ı kse· 

Amer;kayı teşkil eden 48 hükumetten 46 sında e 
riyet kazandı. it" 

Ruzveltin bu zafari Amerikanın gizli ve Franıız ga:ıe~e 
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ri tarafından bir çok tefsirlere mevzu olmuştur. B•.1111• fi 
büyük muvaffakiyet amilini Ruzveltin şahsi cazibeııod~ r 
muarızının da zaafında görüyorlar. Bir takım gazeteler .,'° 
rika halkının umitsizlik içinde Ruzvelt etrafıne toplaodıı;;: 
söyJiyor. Bazılarına göre Ruzveltin muvaffakiyetinio 1 

Amerika halkını anlamasındadır. 

H iç şüphesiz bunların hepsi de doğrudur. Ve bu~ 
Ruzveltin temin ettiği kahir zaferde ayrı ayrı aıoal ~ 

muşlardır. Şu muhakkaktır ki son seçim sağ ve sol cere ,,1 
lar etrafında tebarrüz eden siyasi ihtilaflarJn milcadcl 
şeklini almıştır.;; -' 

• 'bd~ 

A vrupa matbuatı tarafından Ruzvelthı galebesi b~ 
okonominin galebesi addedilmektedir. Yani Adi ft 

tam manasile liberal bir iktisadiyatına davet edilecek 
serbcstii mübadele esasını kabul edecektir. ~ 

Rusvelt'in yeni icraatının dünya sulhunu koruyacak '° 
yette olduğuda iddia etmektedir. 

POLITIKAC~ 
OOOOCXA>OOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoaO''"'-

Ha pis, süreün Ziraat banktl" 
-Baştarafı 1 incide

dükkanlarını kapayıp üç gün 
lük zahralarını yanlarına a
larak evlerine kapanmaktan 
başka çare bulamamışlardır. 
Acaba Snriye için mebus 
seçimi, Sancak için bir ple
pisit mi addolunuyor? Eğer 
her türk zorla sandık başına 
sürüklenecek veya, sadece, 
onun hesabına sahte rey 
varakası atılacak olursa, 
Sancak türklüğü milliyet 
haklarından ve hüriyetlerin
den feragat etmiş mi telakki 
edilecekler? Lakin 1921 de 
ve Sakarya zaferinden son
ra Ankara hükumeti, istik
lal savaşı cephesinde boğu
şan Sancak Türklüğünü, ken
di sözüne ve fransız teahhü
düne inandırarak silahını 

bırakmağa ikna etmiş değil 
midir? Sancak türklüğünün 
bugün tazyik ve tehdit edil
mesiuin sebebi, Türkiye-Fran
sa dostlüğuna ve iki taraflı 
söz ve teahhüdlere itimad 
ederek, fransız isgal ordusu
nun Suriyede uğradığı bin 
türlü müşkilit sırasında, sa· 
bır ve sükunla gününü bek
lemiş olmaktan mı ibarettir? 

Cebir ve zordan ne çıktı? 

Sancak türklüğünün muazzam 
bir kısmı, meseli Antakyada 
l 90 karşı 40.000, her şeye 
mukavemet ederek kendile
rini davalarına sadık kalmak-
tan menetmek imkanı olma
dığını göstermiş oldular. 

Sancakta insani olmayan 
usullerin kullanılmasına Pa-
risten müsaade edilmemiş 

olduğuna şüphe yoktur. Çün
kü yer, isim ve vakit zikre
dilerek gelen ve her biri 
bir vesika kuvvetinde olan 
bu haberlerin delalet etmek-

sına borc11 
olanlar ,. 

Ziraat bankasına bor-' 
olan ve takside bağl•" r 
borçlarını vadesinde "~bit 
yenler hakkında yeoı dl 
tamim gelmiştir.!Bu taı:11idt ,.: 

23·6 935 tarih ve 2814 '" 
yılı kanun mucibince tak~ 
bağlanmış züra borçla td
ilk taksit müddeti hulul ~ 
ğinden bu taksitleri ı•~-
da vermelerinin borçlo ~ 
menfaatlan iktizasıod• .,.._ 
duğu ve aksi halde kUll bl' 
beşinci maddesine göre fi 
tün borçlar müacediyet fflt 
iktisap etmekle beraber ~ 
izleri de banka nizarıı•°'ı,oır 
re hesap edi!eceğindeP ..,,. 
ların bu vaziyete diişdl~,,. 
leri :için keyfiyetin 1 bt' 
amirleri ve ı. öy ibtiyer ~ 
yelleri tarafından k~~tıiJ· 
etraflıca anlatılması lbıl 
miştir. 

Avans Paral~ 
Nafıa Vekaletinden ~ 

darlara gelen bir e ~ 
Elektrik şirketine reıoıi ,,. 
relerden avans para ah," 
ması bildirilmiştir. Resdl1 17'' 
reler Elektrik şirketinde iJ 
lunan avans paralarıP1 

istemişlerdir. 

--·---· - _,. tt Ticaret odalıt 
kaldırılıyo~, 
Istan bul 20 - Iktis•d t1 

IZaleti, Ticaret od•!•'~,sı~ 
kında çok mühim bır ;,; 
projesi hazırlamıştır· ,e1' 
kanun projesi geçeo 4~ 
Ankarada toplanan °,ıı,t' ~ 
kongresinde verilen kal' ;( 
istinaden hazırlanını_ştı~t ti 
ni kanun& göre Tıc• 1;l 
Sanayi odaları kaldır• ~tt' 
tır. Halen bütün ıneoıl~ 

neticesine sükün ile intizar 118 tTicaret odaıı ~~ 
etmeği tavsiye eden Men- Memleket 21 iş anot• 
dubun kendi adamlarının taksim edilerek bu ~ 
ve teşkilatının bu telaşını yerine lktisad odalar• '-1/ 

te olduğu zihniyet, fransız 
olamaz. Neşretmiş olduğu 

bir beyanname ile, Sancak 
türf\lüğüne, Türkiye ve Fran
sa arasındaki müzakerelerin 

nasıl tefsir edebildiğini öğ- lacakhr. Bu odalar, ~,- . 
renmek cidden merakdeğer Ankarada bulunan 
bir şeydir, ofisine bağlanacaktır· 'ti' 

- ~ ----· 1 11' .ıtı' 
Ankara itilifnamesi ve sına çalışmak, bö~ ~ te'";f 

Sancak teahhüdleri üzerinde- suz ve isyan ettirıc• .,~t 
'{İ türk hassasiyetinin daha lerle vakit kaybetfll ~ 
iyi, hatta çok iyi anlaşılma- daha hayırlı olur. e" 

Her av bircok vatandasları bü 
yük bir servete kavuşduran (Saadet) kişesinden pivanko 

almağı unutmayınız. 
biletlerinizi muV,~~~ 

Basmahane Çorak kapı karakol 349! 
Bay Ha~an Tabıia Telefon: 


