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lzmirde çıkar, alqamcı siyasal gazetedir 

Yunan kralı ikinci Yorgi, 
hu sabah Rrindizi'ye varmış· 
tır. Akşam Elli kruvazörOne 
binecektir. 
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Kahire'deGeneKanlıH&diseler oldu 
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Hahes ordu1arı Adua ön- ınehoıu vapuru bir 

ı . 'd 1 t l 'l . türlü bulunamadı! 
erın e 3 -yan arJ rl • Saudallaı·ıu kaldı;.lması ve yolcula-

cata mecbur etti• }er rın şatlar üzerinden geçerek 
karaya çıkmaları mes'elesi 

• 

Kanlı muharebe, şafal~la haşlamış ve 
akşama kadar devam eylemiştir 

Belçika silel heyeti, muhtelif 
vazifeler a \mııtır. 

lıtanbul, 22 
(Ôıel) - Ha· 
beı ordulan· 
llın, Adua ön· 
lerinde kazan
daldarı muvaf
fakiyet b6-
Y6ktlir. Bura-
da ele ıeçir- ~ 1 

dikleri Bedeza 
leçidinin harp 
11 o k.ta11n d a n . 
de;eri bilyük
l l r. Kaçan 
ltal1an ordu· 
&arının hayli 
telefat verdik· 
leri alyleniyor. 
liaW,e9 ordu
lın ile ltalyan
lır arasında · .. ,.,.~ 

devam ede'1 

lcanı. muhare· 
be, aabableyia ıafakla baı· 
la1111f ve akpma kadar bili· 
f .. ı1. devam eylemiıtir. ltal
Jaalar, ba muharebede yerli 
••kerleri &ne alrmüı ol
dukları için epey mukavemet 

•bniılerdir . 
Son gelen haberlere göre 

lfabeı orduları, her taraftan 
IÜlh ve mühimmat aJmaia 
laaılamıılardır. Gelen silahlar 
a&r' atle cephelere a-önderil · 
lbekte ve derhal kıtaata tak· 
•i111 edilmektedir. lngiliz so· 
llaaliıinden önemli miktarda 
lbitralyözler gelmittir. 

El bombaları imal etmek 
liıere Adis-Ababa'da kuru-
1-11 fabrika, mebzul bomba 

)eti9tirmeie baılamııtır. Bu 
fabrikada Almaiı Belçika 
lll6ıtahsilleri çalışmaktadır. 

lfabeı imparatoru, bu fab

tilcanın imal ettiği bomba-
1-rı, bizzat cebhede tecrübe 
•t111iıtir. 

lıtanbul, 22 (Özel) - Ha
~eı'ler, bütiln cebbelerde 
Qı:nmalı bir faaliyet gös

~llleğe başlamışlardır. Ha-

Y unau 
Şilbenditerleri bu

ne ziyan vermiş 
lıtanbul, 22 (Ôzel) - Yu · 

:•aiıtaa timendifer idaresi 
'- ıene 3 milyon drahmi 

ı.rır vermittir. Bu zarar, 
~Ol>&ılerle kamyonların re
•bttiadea buıule ıelmiıtir. 

Adis-Ababa, 21 (A.A) -
imparatorun cephedeki as· 
kerini ziyareti burada Habeş 
ordularının nihayet harekete 

geçmeğe hazır bir hale gel- lznıir lı"nıaıııııın b" · 
dikleri tarzında tefsir edil- ır görii11 iişü 
mektedir. Birkaç gün evet şehrimize Deniz ticaret direktörli, 

gelmiş olan lstanbul deniz liman reisi Zlibdii ile bir· 
Filhakika a-erek timal ge- tecim direktöril Necdet Mü- Jikte lnebolu vapurunun 

rek cenub cephelerinde Ha- fid, dün denizyolları itletme battığı yeri tesbite uğraı· 
bet tabtidatı filen bitmiş idaresinin " lzmir .. vapuru mışlardır. Bunun sebebi, va-
demektir. ltalyan'ların Ma- ile lstanbul'a dönmüıtür. purun yol üzerinde batmıı 
kalle'nin cenubuna ağır top Necdet Miifit burada iki olması ve gelip geçen her· 
bataryaları koymaları, bizzat mes'ele lizerinde inceleme· hangi bir vapura zarar ver-
ltalyan'ların muhtemel bir lerde bulunmuıtur. Bunlar· mek ihtimalinin mevcud bu· 
Habeı mukabil taarruzunu dan biri lnebolu vapurunun lunma11dır. 
nazarı dikkate aldıklarına yol lizerinde batması keyfi- Bu sebeple motör ve fili-
delilet etmektedir. yeti, diğeri de lzmir Jima· kalır batışın vukubulduğu 

Roma, 21 ( A.A) - Bu- nına gelen vapurlardan yol- tahmin edilen yerlerde ta
rada haber verildiğine göre cuların sandal yerine, vapu· rama yapmışlar, hiç bir ıeye 

orduları Harar'llan geçı)'Or M k il ' · b t k k k a a e nın cenu mın a •· run enarına yanaıaca şat- tesadüf edememiılerdir. 
beş orduları, ltalyan'ların mukabil ve genel bii taarru· ıınya hiç bir Habet aıkeri larla karaya çıkabilmelerinin Inebolu'nun batığı yer 
bir taarruzunu daha bekli- za kalkacaklardır. kalmamıştır. teminidir. - Devamı dördüncü sahifede -
yecekler ve ondan sonra Cicika cebbeaine gelen 1 • , • t t , , • • ••--------

Suriye J;··sergite- Kahire'de karışıklıklar de-
leri tatbik ediyor vam ediyor. Göstericiler 7 
Yezidi Şeyhi . D;.vud, Irak hnkô- polisi yaraladılar 

metine teslim edilmiyecektir 

Kont dö Aforıel 

Berut (özel aytarımızdan) -
Suriyeli Anze aıiretleri reisi 
Emir Mlicbim bini Muhit 
Beruta ıelmit ve komiaer· 

likle aşiretler dairesi reisile 
görüşmüştür. 

Emir, gazetecilere beya
natta bulunmuş ve Sahrada 
asayişin mükemmel olduğu
nu, mandater idarenin, aşi
retlerin mahsullerini nakil 
ve seyyar eczahaneler işle
rinde çok yardım ettiğini 

söylemiş, Türk hududundaki 

aşiretlerle ihtilif bulunduğu· 

nu tekzip ederek eski ibti · 
laflar da dostça hallolundu, 
demiştir. 

Musul pctrolları: 

lrak'tan Akdeniz limanla
rına Teşrinievvel ayı içinde 

akıtılan petrol miktarı 347,920 
tondur. 
Zecri tedbirler i'i: 

Komiserlik, Suriye ve Lüb
nan' da ltalya'ya karşı iktı
sadi zecri tedbirlerin tatbik 
şeklinin gösteren 261 numa
ralı kararnameyi neıret
miştir. 

-Devamı d6rdilnciJ ıahifeth-

Süveyş limanının M1sır'Jı · kumandanı değiştirilmiş; 
• yerJne 

Kahire, 21 (A.A) 
- Bugilnkü tezahü
rat esnasında elli kiti 
tevkif olunmuıtur. 
Nasyonalistlerin mer· 
kezi önünde 200 ka
dar tezahürcü polis
lere hücum ederek 
bunlardan yedisini 
yaralamışlardır. Halk 
bundan sonra dağı
tılmıştır. Tramvay
lara ve otobüslere 
hücum edildiği za· 
man bazı yolcular 
yaralanmıştır. Akşama doğru 
şehir sakin halini yeniden 
almıştır. 

Kahire 21 (A.A) - lngi· 
liderin Mısır'daki sliel ha
zırlıkları devam etmektedir. 
Silveyş limanının Mııır'lı ku· 
mandanı değittirilmit ve ye
rine bir lnıilizl ıretirilmiıtir. 

lataabal, 22 (Ôıel) - Ka· 

bir Ingiliz getirilmiştir 

Mısır'daki son kargaşalıklardan bir görünrlş 

hire'den haber veriliyor: vetler ve süvari müfrezeleri, 
Vaziyet, bili kanıık ve zabıtanın emrine v~rilmiıtir. 

anormaldır. Geceleri geç Hükumet, serbeıtii matbuat 
vakte kadar dışarda kal- 1çın vaz'ıyettiği takyidab 

mak, sureti katiyede yasak

tır. Evlerine geç gitmek 

mecburiyetinde bulunanlar 

için zabıtanın mlisaadesine 

ihtiyaç •arclar. Aıkeri ku•· 

uzatmak lüzumunu hi11et· 
miıtir. 

Veft partiıi erklnı Neaimi 
paıa kabinesini tekrar iıti· 
faya davet etmek niyetinde 
bulunuyorlar, 
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(Uı .. ı Birlik) 64 
ı suuı sa 

Almanya'da Sigaril 
Son Vaziyeti Ne 

Endüstrisinin 
Merkezde 

J3pon c;ocukları· 
nasıl yetişiyorlar 

Drezden Tütün 

Tecim 
Almanya'da Türk Ticaret 

odasının Alman sigara en
düstriıi hakkında yazdığı 
yazıyı aşağıya naklediyoruz: 

Alman sigara endüstrisi 
ve Drezden tütün piyasası 
hakkında aldığımız haber
leri aıağıya ya21yoruz.: 

Sig-ara fabrikaları geçen 
yıllarda olduğu gibi bu yaz 
dahi fazlaca tütün almak is· 
tememişlerdir. Bunlar ihti· 
yaçlarını daha ziyade sonba
hardan itibaren kapamağa 
başlamaktadırlar . Bilindiği 
üzere 1933-34 tütün rekol
tesinin az olması sonucunda 
Şark tütünü piyasası gerek 
üretim ülkelerinde, gerekse 
Almanyada pek canlı geç· 
miıtir. Söylendiğine göre bu 
yüzden bazı tütün fabrika
ları alelade ihtiyaçlarının yu-
krırııında mal almışlardır. 
"JÖylece bir yandan şark tü-
t ~oü rekoltesinin az çıkması 
öte yandan da fabrikalarını 

elJe"inde mal bulunması do· 
layııile Dresdeo tütün piya· 
ıası geçen yaz durgun geç
,miıtir. Sigara fabrikaları yeni 
partiler tedarikine istek gös
termemiş, buna karşı tacir
lerin elinde de her istenilen 
mal bulunamamıştır. 

Sigara fabrikaları bugün 
bir taraftan yeni rekoltenic 
son verimini beklerken, bir 
taraftan da gelecek yıl alı
mının derecesini öğrenmek 

gayeıini gütmektedirler. Hal
buki Türkiye, Bulgaristan 
ve Yunanistan rekoltelerinin 
son verimi bu aralık anla
şıldığından tütün piyasasın
da da yeniden canlılık ola
cağı beklenmektedir. Bu 
canlılık hatta şimdiden ken· 
disini gösterir gibidir. 

Fiatlara gelince; ilgili ve 
sayılır evlerin bildirdiklerine 
göre, fiatların teıekkülü za
manla arz ve talebin tesa
düflerine tabi olmaktan ay
rılarak gitgide rekoltenin 
büyUklük veya küçüklliğüne 
ve bir de üretim ülkelerin
deki piyasa ve fiat durumu
na uymaktadır. Bu halin 
söz.gelimi Dresten piyasasın
daki tacirlerin spekülasyon 
yapmalarına meydan vermi· 
yeceği ve bu sebeple f abri
kaların ihtiyaçlarını tacirler 

Piyasası 

Odasının 

Hakkında Beri in Türk ~-.---~-----Tokyo' da tetkıkat yapan bir mubar-
Son Raporu 

duyguları uyanmıştır. Fakat rİr, gördOklerİDİ anlatıyor •• vasıtasile kapatmağa eski
sinden daha çok meyilli bu
lundukları tahmin edilmek
tedir. Bunun ilk ıartı ise 
şüphesiz ki fabrikaların ta· 
leplerini derhal yerine geti
rebilmek için Dresden piya
sasında ihtiyaca yetecek ka· 
dar hazır mal bulunmaaıdır. 
Gene sayılır evlerin biJdirdiği-

:ne göre, ilgililer diğer taraftan 
Dresden piyasasına daha çok 
mal çekmeğe ve piyasayı 
canlandırmağa çalışmakta· 

dırlar. Bu sayede Alman 
fabrikaları Dreıden'de kifi 
derecede hazır mal bul9cak 
ve ıimdiye kadar doğruca 
üretim ülkelerinden yaptık
ları alımın bir kısmını Dres
den 'den temin edeceklerdir. 
Dresden piyasasının bu su
retle canlanmasında menfaati 
olan ilgililer bu hususta gös
terilen çalışmaları tabiatile 
iyi görmektedirler. Bunların 
gayret ve dileği Dresden 
piyasasını tütiln için oldu
ğundan daha önemli bir 
mevkie çıkarmaktır. Bazı 
fabrikaların, ihtiyaçlarının 
bir kısmını Dresden piya
sasından temine karar ver
dıkleri dahi söyleniyor. Bu 
rivayet tahakkuk ettiği tak
dirde Dresden piyaaasıoın 

önümüzdeki haftalar içinde 
canlanacağı beklenebilir. 

Haber verildiğine göre 
Almanya sigara sanayii du
rumunda da gittikçe daha 
iyi bir belirme baılamııtır. 
Bilindiği üzere Alman Hü
kümetinin çıkardığı bir ka· 
nun eskiden bilahare tediye 
şartile fabrikalara terkedilen 
bandrolların 1 ikinci kinun 
1935 gününden baılamak 
üzere ancak peşin para kar· 
şıhğında verilmesini emret· 
miıtir. Fabrikaların nakit 
paralannın böylece peeşinen 
bandrollara tab8isi onlara 
başka işlerde daha ihti
yatlı davranmağa, ıöz ge-
limi reklam maaraflannı 

biraz kısmağa mecbur 
etmiıtir. Bu suretle firma
lar arasında pek tiddetli 
bir surette güdülen rekllm 
ve menfaat mücadelesi ken
diliğinden sönmüş ve bunun 
yerine fabrikalar arasında ça· 
lışma ve menfaat ortaklığı 

bu yeni cereyanın ilk mer· Japonya, ıene cihanın Japonya'nı~ nereye do!· 
halesioil daha ziyade geçen nazarı dikkatini üzerine cel· ru, hangı hedefe dog-
yıl hükümetçe kurulan mec· bediyor; küçücük Japonya, ru yürüdüğilaü anlamak 
buri karteliu açhğı zaonedi· büyük Çin'den büyük bir iıtiyorsanız, Japon çocukla· 
liyor. Bunun gibi eskiden her parçayı daha, bir fil parça- rının nereye doğru yürüdük
hangi bir fabrikanın vaziye- lıyan bir kasab sıibi kopar- lerini, Japon çocuklarının 
tinde baş veren bir bir sar· mağa karar verdi! Bunun hangi hedefe koıtuklarını 
ııntıyı gidermek için aldığı için, Japonya lıakkında aıa- tetkik ediniz; sualinizin ~e
tedbirler sigara endilstrisince • d k. dikkate rok cayan vabını kolayca ve en dogru 
endişe ile duyulurken bugün gı a 1 ,. ,.. k b l bT · · t 
b 1 b. h 1 1 kt d yaııyı tercüme ve dercedi- olara u ab ı ıraınıkz 'd'k 

öy e ır a o mama a ır. Güzel ir par ta ı 1 • 

Almanya istatistik Daire- yoruz: * Park battan baıa ağaçlı ve 
sinin tesbit ettiğine göre, • • ki d' K k b' "I 

Bı'r kadın öö-retmen bana: çiçe i i ı. üçü ır go 
Almanyada sigara istihlaki • f d k k b - Japonya nereye doğru etra ın a, üme, üme er 
ytikselmeğe baılamış gibidir. 

. Devamı 4 ncrl sahifetk· 1 yüri)yor?. Diye sormayınız, yaştanj çocuklar toplanmıı 
_...:;,;;;;;:;,;;..;:,..;,;;;,.,..;;;;;~;;.;....:....;..~İıııııııı!! ........ - ........ --~- ;.gülüpoynuyorla;dı. · Hayır,~ 

Piyasa haberleri: ;;gülilpoyn\iyÖrlardı deme~ 1 doğru-değil! - Çocllklardın 

ürünlerimiz yabancı ü - ~~~~~i :;:~b:ı!~~·;~ı~t:1~:~;; 
yorlardı. Çeviklik, dtirhinliii: 
ekzersizleri arasında zafer 
için canla baıla uğraııyor

lardı. 

~ keJerde kaça satılıyor 
19-11-935 tarihinde dıı 60 vadeli 53 yedi peşin 65 

piyasada ürünlerimiz satış 

fiatleri hakkında Türkofise 
gelen malümat: 
Ozdm: 

Londra borsasında: lzmir 
peıin 35-46 vadeli Iran peşin 
27-36 vadeli 16-23 Kalifor-
niya tomson natürel seçme 
peşin 36 vadeli 24 fantazi 
peşin 38 vadeli 36 altın yal· 
dızlı7ekıtra seçme petin 40 
vadeli 22 fantazi peıin 43 
vadeli 29 Girid peıın 42-39 
vadeli 22-44 korent pqin 
45-70 vadeli 30-45 Avuıtu· 
ralya eıki mal petin 35 yeni 
mal petin 40-50 pefİD 38 
şilin. 

Hamburg boraaıında: Ttir-
kiye malı no. 7 vadeli 14.5 
sekiz 15,dokuz 16,on 18.5 
on bir 21.5 Tiirk lirası. 
Yunanistan Kandiye vadeli 
15,32 florin. Korent vadeli 
amalyu .eçme 32-35 rh. 
lran sultana 33-38 tilin Ka
liforniya saltana natlirel va-
deli S.85 baker 50.80 pi· 
denbleaclıed Y 6.55. 

Nevyork bonasındr. Sal· 
tana dokuz cronn 30 1. 
kuta içinde 12.5 yeai mal 
peşin 13.5 Su Fruıiıko 
kaba 4 dolar. 
incir: 
Londra i»orsasında : genuin 

natürel peıin 33 vadeli 22 
ek.ttra peşin 35 vadeli 24 
ıilin ıekeleton 1 lb. 4 cro· 
vvn peıin 50 vadeli 46 beş 
peıin 55 vadeli 49 altı peıin 

vadeli 58 on peşin 48 vadeli 

38 beı peıin 53 vadeli 41 
altı peşin 58 vadeli 44 yedi 
peıin 65 vadeli 50. 

Nevyork boraasında: TOr· 
kiye yeni mal peıin 15 Sın 
franıiıko yeni mal 13.5 ka • 
ba mal 25 kutuda peıin 4 
filin. 

--:...:. ~kı-0.Z:-Japon-ÇôCük~ 
ı. rın nereye gidiyorlar! Bun· 
ların tuttukları yol, Japoi='I 
yanın . iıtikballnin yol~durll 
Dedi. 
- Biliyorum, dedim. Mek

tebe ve ıpora, fikir ye vn
cud kuvvetine koıayorlar. 

.. Japonya' da her park,her 
bahçe, her meydan, her ev, 
blltiln cihanda olandan ziya· 
de çocukla doludur. Hepsi 

Marailya bor1a11nda : Ce
zayir malı 12-15 kiloluk ıan· 
dık 125 OD 136 OD 90-105 de sporla, hepıi de okamak· 
cantin 5 fr. Coıenza ekıtra lı, vücud ve fikir kuvetlen-
fleur 210·320 adi 280. dirmekle meıgaldurlar, bem 

de btıtln aık, bitin teYk Hamburı boruıında: Ha
zır mala 24-26 fr. vadeli 14 
Tilrk liruı. 
Ytln: 

Marmlya bonaıaada: Ylln 
fiati Aaadola yıkaamıı 8-8.50 
4.SO-SO fr. 
Zeytin yatı: 

Marsilya borsasında: Tu
nuı 1 ci tuir cİDH ılre cif 
380-400 2 ci taair cinse göre 
375-385 infigeable 380-400 
CeuJir aufine cinse göre 
cif Marlilya 340-360 borjas 
cinse g6re cif Marsilya 
200-210 Andalousie cinse 
ı&• baZll' mal ~f Marsilp 
170-180 iMii hazır mal cif 
Marıilya 180 fr. 

Hambarg boraaııntla: Is-

ve blltin neı' elerilel 
.. Ve ıene çok iyi ~iliyo

rum ki aizin her çocapauz 
alta yaııaa ıirdiii andan iti· 
baren mektebe kopr, yokta 
ıpora, futbola bqlarl Ye ıe· 
N WJjyort11a ki tizin bUytık 
impaıa~nuz .. Meyçi,. h~bir. 
klyde okumak bilmiyea tek 
aile kalmuaD, ve hiç bir aile 
içbi°4e tek-cahil - oi;alı'iıı" 

Sonu ların 
----..---- , , .. :r-= -- a ... - -
puya hazır mal ilk tuir 240 
vadeli tci Ye ikinci teJrin 
240 peçeta Jtalya hazır mal 
560 vadeli lci ve 2ci tetrin 
560 liret Fransa hazır mal 
Uk talİr sıo v•deli 510 
franktar. 

lzmir mil1i emlak modorlOğllnden: 
Oarağaç h6cum sokaiında 14-14 

DO. laev 490 
Bornova bey]er sokağında 40 oki 

açık artırma 

" " 

T;~~:00 Tayyare Sineması T;~~r 
40 yeni numaralı ev 49 

Tepecik pirina çıkmazı ıokajaacla 
numarasız 1766 metre murabbaı 

tarla halen~ba bçe 700 
Tepecik akıam sokağında 44 ve 44-1 

" " 
"'Y' ~ Bugün 22 ikinci Teşrin C.i'"ma günü saat"'2t,15 ten itibaren Bliyük ~Fraiiiiz edihl 

Alfons Dödenin edebiyat aleminde inkilip yapan ve dlinya dillerine çevrilen ıah 
eser romanından iktibas edilen güzel film 

--SAFO---
Aleksandr Dö Makzin "Ladam Okamalya" ıı, Emil Zolanın "Tata.,ıı gibi mu

harrine dibi unvanını kazandıran .. SAFO" romanından çok daha iyi bir ıekilde 
filmde canlandırılmııtır. 

Oynıyanlar: (Komedi Fransız) tiyatrosunun bütün artistleri. 
AYRICA: En son Foks Jürnal "Türkçe sözlü" - MlKl (Canlı Rt:1imler) 

Yapılan birçok müracaatlar karıısında bugün 15-17-19 :ı1eaalarında 

MAURICE CUEV ALIER'in 
Çok beğenilen, çok alkışlanan, çok ıevilen filmi 

FOLi BERJER 
Son defa olarak göelerilecektir. 

eski ve 56 yeni ve aj'a so~aoda 
18 aumaralı dlikkin Jre odıa 1400 kapalı zarf usulile 

Tepecik 1akıılar sokatında 12 au-
marah evin 5 de 1 laiueli 1 SOO " 

Tepecik pirina çıkmazında 4086,32 
metre murabbaı tarla halen ~e 1470 ., 
Gaziler kemer caddeainde lj0,198 

no. lı dlkku ıoso " 
Karşıyaka turan menemen cadfleain-
de 73 eski 246 taj no. kahYehue 1540 " 
Darağaç şehitler demirhane ıoka-
ğında 4576,47 metre murabbaı bah-
çenin ye içinde 25 eski 3 taj 
numaralı ev ve 29 eaki 23 taj nu-

" " 

" " 

" " 

" " 

maralı ev ve mağaza arsasının 96 
sehimde~14 sehmi~1050 " ,, " 

Yukanda yazalı emvalin miilkiyetleri peşin ve gayri 
miibadil bonoıile satılacaktır. Alıcıların 25-11-935 pazartesi 
gOnli s~at}14 de milli emllk mlldliriyetinde mlteıekkil 
komiıyoaa:m~açaatları. 14-22 3701 

22 lklnd Tepin-~ 
MOzayede ile fevki~· 

de bnytık satış 
24 ikinci teırin pazar ,

aabahleyin aaat onda Sif" 
turak caddesi Çivici haQll~ 
kart11ıada Müftü ıokatıa"" 
25 numaralı Y emiıçi beri ... 
rin büytlk konağında dokt~ 
operatör Tahsin beye 11 

emsali görillmemiı fevkalid• 
lükı zarif ve nadide mob!r 
yeler mtizayede ıureti • 
aatılacaktır. Fraqsız aıa•11• 
lltından 22 ayar altın y,l• 
dızlı emsali görülnıemi~ i~!~ 
dinyer ve modern vıtrır 

maun büfe ve kontura bO; 
fesi, maun kriıtal caır. 1 

vitrin, lnıiliz mamul&blld~
ikiıer kiıilik bruns kes ru• 
iki direkli karyolalar ve el• 
binlikleri, modern iki ayo•1' 
tüfunyaralı dolap ve üç •1' 
nah tuvaleti, komidin~l•p 
küçük tifunyere, kadıfe 
jezlonk, logiliz mamulltıJI• 
dan zarif çocuk karyol..., 
Viyana mamulihndan al~ 
mekik fabrikaaının ipeP 
kumaıından mundus kaaıP' 
takımı X, ayni takımın orl' 
maaalarile camlı ıiıara ~ 
ıaları, gayet pk ve ıaP 
poker masası maun paraY~ 
Avrupa iskemleleri, nadıd• 
lake iç aynala dol•I" 
tuvalet, "'i karyolası ff 
iki komidonoları, tif' 
yaralı dolap, orta maı.,.. 
ıerzlonku, ve koltuk ve ,... 
dalyeleri, iç aynalı ıem.if~ 
likler, ıalamandara, ve maCI 
ıobalar laıiliz mamulitın~ 
105 ve 90 ıantimli iki di' 
rekli ve kııa k~ryola~' 
kriıtal camlı demir kouı1411-
nolar, ceviı tuvaletli ı. olllt11~ donolar, bir ve iki kitf 
kırk kadar pamuk yatakla'• 
ve 60 kadar ylln battaaife' 
ler, ve müteaddit cibinliklel• 
brunı ıehpalar, dört odalal' 
daki ıiyahb beyazlı petikafl 
zeminli taban muıanbal•,. 
d6rt adet mariken ka•.,. 
gayet pk ye zarif amerik,. 
modeUl yaııhaae, mara~ 
d6nerli kolak, lak, k~ 
yazıhane, ve dönerli kolt~ 
avru~ mamullbndan hesi' 
raa tezlonk, fevkalide -.· 
dide melekli jardinger, yal' 
boya tablolar, hava lat 
ıobaıı, knıtal camla iki fi 
nç katlı bet adet ate~' 
mtıteaddit elektirik .,,.· 
zoları, Ye akitleri, "''d' 
ve camdan mtpıal .mW 
addi• peıkiı·lik, por.elt' 
milceddet ayaklı laya~~ 
ve müteaddit ııcak ve ICJJ"."'" 
ıa aıuılukları yOpkera, fab' 
rikasının otomatik afak tet' 
moıifon, bakır ıal•aniJlli ~ 
ytlk termoaifon Ye • 
bany0tu, Rus ı.-averi, ~ 
aelen tabak takıml,rı, kd•" 

alralailer,Avrupıa ma ..... lit" . 
alibcerahiye dolabı, Ye pikelf 
li bilyilk dirt etrafı ve ,.J· 
Jan kriıtal camlı alatı cer 
raiye dolabı, göz kulak bO' 
run bogaz böyle kadın bıl' 
talıkları doğum ye ıaiıf 
ameliyat cerrahiyeleri yapıl 
müteaddit alatı cerrahiyeW 
ri yapan mlıteaddit alat .,,, 
ameliyat masaları, baıkOll!' 
ve malezmei tüccariye içi' 
bakır ve nikelajlı mtıteaddll 
turummel müteaddit c.-
kapıları ve duvar ayaalal' 
bakar tencereler, ve ka••' 
nozlar, müteaddit çiçekli' 
ve sakıtlar, yedi milim k#' 
hnlıitnda 210 • 1 15 ıanlif 
büyüklOğüade kriatal bnyel 
camlar, mliteaddit keten fi 
etamin perdeler, hava gaıiJI 
yanar yünkers, fabrika11aıı' 
mliceddet bliylik termusifol 
Isparta G6rdöı halı ve ıeC' 
cadeleri, ve1aire birçok ef' 
yayı nefiıe mBzayede ıar•' 
tile ıatılacaktır. Satıı pefİ 
dir. Fıraatı kaçırmayınıı. 

Tllrk mllı.ayede MI-" 
Qlldllriyeti l•lefon~ı7 
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#11111111111111111ımıı1111111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111qi Olivier ve ,o.reka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
VV. F. H. Van ____ §'fu·~rk Hava Kurumus=_= 81 Limitet vapur ROYAL NEERLANDAls 2nci teıriııde bekıenmekt• 

KUMPANYASI !olup yükünn tahliyeden aonrş 
Der Zee ~ • § acentası " OBERON n vapuru 8 Roterdam Hambura Co· - B • • • • k P = 2nci teırinde gelip yü- ' ' . 

& Co. ~ uyu ıyangosu ~ Cendeli Han. Birinci kor- ktlnU boşalttıktan sonra 14 penhage, Dıuıt.zıg, G~ynıa, 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE §E - don. tel • 2443 ikinci Teırinde Roterdam,Ams· Oılo ve lskandınavya liman· 

14 
SOFIA " motörü halen ~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi =-~ Ellerman Linyn Ltd. lterdam ve Hamburır Jiman· ları için yük alacacaktır. 

limanımızda olup Anvers, ~ • • • c:: Liverpool hattı: ları için yük alacaktır. ZEGLUGA POLSKA S. A, 
Roterdam, Hamburg ve Bre- 3 zeD~ID etmıştır. ~ " OPORTO ,, vapuru li· "GANYMEDES,, vapuru 8 "SARMACjA" vapuru 26 
ınen için yük almaktadır. --= = d ı L' ı 2 d b ki k 

" AMSEL "rvapuru halen §§ 2.inci keşide llBirinci Kanun 935 tedir. ~ manımız 8 0 up ıverpo ve 2nci teırinde gelip 14 ikinci nci. teırin e e enme te 

J• = Svvenıeadan tahliyede bu- T · d Ao R t d olup (Doğru) Anvera Vtt 
ımanımızda olup Anvers, = Büyük ikramiye: 30,000 Liradır "==-== lunmaktadır. eırın e vers, 0 er am, 

Roterdam, Hamburg ve = Amıterdam ve Hamburg Gdyniaya hareket edecektir, 
B - "BULGARIA" vapuru 15 SERViCE MARITIM 

remen için yük almak- =: Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık =-= limanları için yük alacaktır. 
tadır. _ son teşrinde gelip 20 son ROUMAIN 

"AVOLA" vapuru 9 2ci. ~ ikramiyelerle beheri (20,000) liralık bir ~ teırine kadar Liverpol ·ve "ULYSSES" vapuru 20 "DORUSTOR" vapuru 20 
2nci. t~ırinde gelip yü· 

teırinde bek leniyor, Ham· =: mfikafat vardır. §_ Glaskov için yük alacaktır. 2 nci. teırinde gelip yükünq 
künü tahliy~den ıonra Bur· 

burır, Bremen ve Anversten ~ ~ " ROUMELIAN • vapuru tahliyeden sonra Köstence, 
yük çıkaracaktır. 1 ~~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~~ ikinci teırinin sonunda bek· gaı, V arna ve Köstence Sulina, Galas ve Brıyla li· 

"HANAU ttt ü 11 - limanları için yük alacaktır, 
" mo or lenip Liverpol ve Svven· maolarl için yük alacaktır. 

ikinci teşrinde bekleniyor, ıeadan tahliyede buluna· "CERES,, vapuru 21 2nci y A 
15 ikinci teırine kadar An- *·~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!~ii!!!!!!!!!!!!. cakbr. teırinde gelip yükünü tabii- .. ALBA JUL " vapuru 
Vera, Roterdam, Hamburg BAŞDURAK yeden •onra 25 2nci teı- 20 2 nci teşrinde gelip 21 

Londra hattı: 
Ve Bremen için yük ala- D=tJ • •• rinde Anvera, Roterdam, 2nci teırinde Malta, Mar• 

AMDI NUZHET "BULGARIAN" vapuru A d H b tektir. mster am ve am urg li- ailya Cenova, ve Banelona 
"MACEDONIA" vapuru s h E 18 son teırinde gelip Londra manları için yük alacaktır. hareket edecektir. 

25 2ci. teşrinde bekleniyor, ıh at zan esi ve Hulle gelip tahliyede bu- SVENSKA ORIENT Yolcu ve yük kabul eder. 
30 2ci. teırine kadar An· lunacaktır. LINIEN Ilindaki geliş gidiş tarih· 
Vera, Roterdam, Hamburg Yaloız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· " OPORTO " vapuru ilk "FREDENSBORG,, vapuru lerile navlonlardaki değişik-
Ve Bremen için yük ala- valet çeşitleri satar. kinun iptidasında dönüp 18 2nci teşrinden gelip yü· tiklerden a~ente mesuliyet 
caktır. Londra ve Hull için ryük künü tahliyeden sonra 21 kabul etmez. 

AMERICAN EXPORT LINES· Sıhhat Balık yağı alacaktır. 2nci teşrinde Roterdam, Faz:la tafsilat için ikinci 
NEVYORK Norveçyanın halis Morina Balık yağıdır. The Generai Steam Navigation Hamburg, Copenbage, Dant- Kordonda Tahmil ve Tab-

ı "EXCELSIOR,, vapuru ha· Şerbet gibi jçilebilir iki defa süzülmütür. Co. Ltd. zıg, Gdynia, Goteburg Oslo liyc firk
5
eti binası arkuhında 

en limanımızda olup Nev· Biricik satış yeri "PERTER,, vapuru 19 son . Fratelli perco acenta ğına 
York ı'rı'o yu-k almaktadır. BAŞDURAK ve lskandinavya limanları müracaat edilmesi rica olu-.,. teşrinde gelip 21 son teşrine · · k l k 

"EXMINSTER,, vapuru 16 Hamdi Nftzhet ıçın yü a aca tır. nur. 
2ci. teşrinde bekleniyor, SIHHAT EzANESI ~ı:::~tır~ondra için yük "GOTLAND,, motörü 30 Telefon: 2004- 2005 - 2663 

Nevyork için yük alacakbr. . -~!!!~~~~=~~~~~~~~~~.. Not: Vurut tarihleri ve 
"EKSERMUNT ,, vapuru vapurlann isimleri üzerine 

18 2ci. teırinde bekleniyor, değişikliklerden mes'uliyet 
İievyork için yük alacaktır. yük ala- ı kabul edilmez. 

" EKSARCH ,, vapuru 30 D O K T O R 
2ci. teşrinde bekleniyor, ARMEMENT H. SCHULDT Ali Agah ~atıhk motör 

Şeker Fhrikaları Tilrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000'fürk 1irası 

Nevyork için yük alaçaktır. HAMBURG Çocuk Hastalıkları 
"EKSCUTIVE,, vapuru 15 "HANSBURG" vapuru 8 Mütehassısı 

Bci. kanunda bekleniyor, 2ci. teşrinde bekleniyor, '1·inci Beyler Sokağı N. 68 
Nevyork için yük alacaktır. Anvers, t<oterdam ve Ham- ---T•elilefi11o•n_.3.45•2--• 

"EKSILONA,, vapuru 31 burg için yük alacaktır. Liverpul ve Anversten yük 
Bci. kanunda bekleniyor, DEN NORSKE MİDDEL • çıkarıp Burgaı, Köstence, 
Nevyork için yük alacaktır. HA VSLINJE ( D-S. A-S. Galaç ve Braila için yük 

SERViCE DiREKT SPANSKELINJEN ) alacaktar. 
DANUBIAN OSLO Geliı tarihleri ve vapur-

TUN A HATTI " BANASEROS ,, motörü lann isimleri üzerine meı'u 
.,ALISA" ıootörü halen 21 ikinci Teşrinde bekleni· liyet kabul edilmez. 

liınanımızda olup Belgrad, yor, Dünkerk ve Dieppe Birinci Kordon, telefon 
Novisad, Komarno, Buda· için yük alacakbr. No. 2007 - 2008 
Peıte, Bratislava, Viyana ve JOHNSTON VVARLFN LI- "Vapurların i simleri, gel-
Linz için yük alacaktır. NE - LIVERPUL · me tarihleri ve navlun tari-

"ESP AGNE" vapuru 5 "GUENMORE,, vapuru 4 feleri hakkında bir taahliüde 
İkinci teşrinde bekleniyor, ikinci teşrinde bekleniyor, girişilmez." 

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

•NCA .,-

0 JI ıU ıı~ 

12 beygir kuvetinde (Dizel) 
markalı az kullanılmış bir 
'"Otör satılıktır. Taliplerin 

lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

idarehanemize müracaatları .. · ---S iimer Bank---

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeui Kavatlar çarşısı 

No. 34 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
. mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

F esan Q kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

taka (Okamenıot) ~ Somer Bank yerli mallar pazar 
ôkso.ro.k şekerle·~ 1 lzmir şubesinde hulursunuz 
rini tecnıbe edi r--ı f' 

ıiz .. 

Ve POrjen ~ahapın 

en Ostnn bir mfts· 

bil şekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

~ ! 111111 il il 111 111il~1111111111111111!1~1111111111111111111111111111111111ilil1111111111111 il il ili il! 
~ ~lzmır yun mensucatı§ 

:Türk Anonim şirketi; = İzmir Yon .Mensucah Tftrk A. ~· nin Hslka- ~ = pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan § 
- mevsimlik ve kı~lık, zarif kumaşlar la, battaniye, §§ = fal ve yon çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci ~ 
_ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 ~ = numaradaki (~ark Hah Tilrk Anonim şir· i 
~ keti) mağazasında satılmaktadır. Mezkur fabrika· ~ = nıu metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum ~ 
- olan mamulatmı muhterem mnşterilerimize bir ~ 

~....,.,= defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. § 
:= P~rakende satış yeri Toptan satış yeri 5 

Kuvvetli mftshil - Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark ~ 
istiyenler Şahap ~....,...= Kemalettin Cad. Sağır zade halı T. A. Ş. =: 

~ = biraderler S 
Sıhhat &ft.rgftn - Kuzu oğlu çarş~sı Asım Rıza ~ 
haplarını Maruf ,, ~ = ve biraderleri 52 
ecza depolarından 1..1 4' = Veni manifaturacılarda mimar ı= 

: •• :~~eterden iııffirı~r:rınıiı:~~funiı~iıifıfı~ffi;;ıııııı1111111 ııııı ııı ıııııııııı ıııı ııııı ııııın 
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Fransız 

Japolly8'nın Uzak Şarkta yayılması, 
barış adına tehlikeli görün.üyor 

Ingiltere, son hadiseler hakkında Amerika ile birlikte Japonya 
nezdinde siyasal teşehbosatta bulunacaklardır 

btanbul 22 (Özel) - I.ondradan haber veriliyor : 
Japonyanan Uzak Şarkta aldığı vaziyet, Amerikada 

olduğu gibi logiltere'de de derin akisler yapmıştır. 
Zira Japonya:nın kendi vesayeti altına almak istediAi 
yeni Çin biılgeleri, Fransa'oın iki8i kadar vardır. Bu 

Yunan Kralı 811 Sabah 
Brindizi'ye Vardı 

Bu akşam saat on yedide Elli 
• 

kruvazörüne binecek ve Yuna-
nistana hareket edecektir 

lstanbul 22 ( Özel ) -
Yunan kralı, yarın sabah 
Yunan ıularına girmiı bulu· 
nacağı için general Kondi
liıin niyabeti yarın kalkıyor. 
Kralın vuraduna kadar im
ıahyacağı kararnameleri,kral 
namına imza edecektir. 
lıtanbul 22 (Radyo) - Ro

madan haber veriliyor: dün 

dan~ hareket eden Yunan 
kralı ikinci Jorh Veliaht 
prenı Pavlo, hemşireleri 
prenses Eleni ve irini ile 
maiyeti refakatında olduğu 
halde Brindizi'ye varmıı ve 
törenle karıılanmııtır. Kral, 
bugün öğleden ıonra saat 
on yedide Elli kruvazörüne 
binecek ve Yunaniıtan'a mtl
tevec~ihen hareket edecektir. ıece yarı11ndan sonra bura

~~~~----•·~~·~··~••-~~-~--~~~~ 

Italya'ya, Amerika Da 
Petrol V ermiyecek 

--·-· Hokômet petrolculara, ihracatı 

kesmelerini bildirdi kendiliğinden 
--Vqigton 20 (A.A) - Hükamet, petrol endlbtriıini, ltalya'ya 
yapılmakta olan ihracatı kendiliğinden keameje davet et· 
mittir. 

Bakır yolu bugün 
törenle açıliyor 

~ -
Diyarı.bekire varmış bulunan bu 
hat 60 ~ilvon liraya mal olmuştur 

Fevzipaıa, 21 (Anadolu 
ajansının özel ayları bildiri
yor) - Yarın Diyarıbekir'de 

açılıt töreni yapılacak olan 
Fevzipaıa-Diyarıbekir battı· 
nın baılangıç noktasındayız. 
Buradan baıhyarak tizerin

den geçeceiimiz hat, cum
huriyet idareainin ilk gün· 
denberi büyük bir önem ver· 
diii demiryolu siyasaaının 
ilk plioında geçen hatlardan 
biridir. Birkaç gün evvel 
Filyosta kömüre varan hattı 
açtıktan ıonra bakır yolu da 
yarın Ali Çetinkayanın eliJe 
itletmiye açılmıı olacaktır. 
1927 yılı Nisanında Fevzipa· 
p iıtasyonunda inşaatına 
baılanan ve artık bir mün
teha değil, fakat daha ileriye 
aınırlarımıza doiru uzanacak 
hatlarım111n bir baılansrıç 
aoktası olan ve Diyarıbekire 
varmıı bulunan bu hat, 60 · 
111ilyon liraya mal olmuıtur. 

Yurdun en 6nemli ana 
demiryollarından biri olan 
bu • hattın büyük bir kıımı 
çok ırııah yerlerden geç· 
mektedir: 

Hattın deniz seviyeıine 

nazaran en alçak noktası 

SO inci kilometredeki 196 
rakımlı Eloğlu istasyônu 
en yükıek noktası da 1400 
rakımlı Şevket iıtaıyonu 
civarıdır. 

500 kilometre uzunluğun
da olan Fevzi Paıa - Diya
rıbekir hattı üzerinde en 
büyüğü 670 metre uzunlu
iunda 64 tane tünel bulun· 
maktadır. 

Gene bu yol üzerinde ya· 
palmıı aayısız küçük bllyük 
köprüler araaında çok önemli 
fen ve sanat eaerleri vardır. 

lnıaat masrafları bir mil· 
yon 950 bin liraya varan 
G&kıu ve Fırat k&prüleri 
bu meyaadadır. 

mftnasebetle İngiltere ile Amerikanın yekvftcut olarak 
Japonya nezdinde teşebbftsatta bulunmaları takarritr 
eylemiştir • 
logiliz siyasal çevenleri, Japonyaoın Çinde bu derece 
yayılması, cihan barışı için tehlikeli glJrftoftyor. 

Amerika'da şiddetli ka
sırgalar vukua geldi ------

Yalnız bir yerde 5 milyon dolar 
derecesinde zarar var 

lst ınbul, 22 ( Özel ) - , (Loniglan) da 5 milyon do
Nevyork'tan haber veriliyor: lar derecesinde zarar ol
Atlantik denizlerinde çok muıtur. 
ıiddetli fırtınalar vardır. Bu seneki fırtınalar, Hne-
Kasırgalar devam ediyor lcrdcnberi görlllmemiıtir. 

••••• 
Zt~cri tedbirler her ta

rafta devam ediyor 
Malta limanına gelen Italyan vapur
ları hamulelerioi çıkaramadılar 
lıtanbul 22 (Özel) - ltalya ltalyanlar, raıtladıklara oallt· 

aleyhine baılıyan zecri tecl. ldlllta rat~ea zecri teclbi~
birler ıiddetle devam etmek- lere mukabaJ aldıkları tertı• 

t d• 'M it örıyaa ltal· bata devam ediyorlar. e ır. a aya u. f . ı 1 • ı oma aıyaıa çeven erı, u uı-
yan vapurları limana yanaı· lar ıoıyeteıinin kabul ettiii 
mıılarsa da hamulelerini tah- zecri tedbiri ~rin çok tehlikeli 
liye etmeğe muvaffak ola- neticeler vereceii kınaatın· 
mamıılardır . · dadırlar • ............ 
Musevi evkafı 

• • • ı 

sııııstı· 

·malinin iç .. .. yuzu 
Muhbir bir kahveci imiş ve kendi· 

si kahveden atılacağını anlayınca 
böyle bir şey uydurmuş. Mamaf i. 
Muıevi evkafından 12 bin 

liralık bir suiiıtimal vokua 
geldiii hakkında z-ıbıtaya 
ihbar atta bulunulduğunu 
evelki günkü nllıhamızda 
yazmııtık. Bu neıriyatımız 
üzerine allkadarların ver· 
dikleri malumat ıudur: 

Muaevi baıtahanesi idare 
bey'eti, hastahanenin kapan· 
mamaaını temini için mevcud 
a.karlarından bir kıımını sat
ma;a ve daha büyük ve 
kir getiren akar almağa 
karar vermiıti. Bu karar üze
rine Musevilerden birisinin 
iıletmekte olduğu küçük bir 
kahvehane ıahlmıı ve içindeki 
Muaevinin, bir sene pm 
vermeden oturması, için haı
tabane idare bey' eti ile kah· 
vehanenin yeni sahibi ara
ıında bir mukavele de ak-
dedilmiıti. Fakat, çoktan
beri bu kahvehaneyi işletti-
ii halde kira vermiyen Mu
ıevi, kahvehanenin ıabldı

iından memnun olmamıı 
ve hastahane idare heyeti 
için b6yle bir iftira uydur· 
maıtur. 

ihbar, evveli evkaf direk· 
törlüğüne yapılmıı ve evkaf 
direktörlüğii de iti zabıtaya 
havale eylemiıtir. .. 

Haber alındıjana rlre, 
Musevi cemiyetlerinin diter 
bazıları için de ihbaratta bu
lunan adam, ayni Maaevidir. 
Bu, mezarlıklar idare laeye
tinde de ıuiistimal yapıldı· 
ğını bildirdiğinden bu İf 
içinde ayrıca tahkikat yapı
lacaktır. 

Bundan evvel yeni bir bina 
almak için Musevi baıtaha
nesince birikmiı olan iki bin 
lira kadar ·bir para, her ne 
kadar birisine kaptırılmışıa 
da, buna ıebebiyet veren 
adam, bu parayı ceste ceste 
tazmin etmeği kabul etmit 
ve bu paranın mühim bir 
kıımını bile &demiıtir. 

Zabıta, bütün bu mea'ele· 
ler Ozerinde tevakkuf ederek 
tahkikatını yapmaktadır. Ne· 
tice, yakında Evkaf direkt6r
lüjilne bildirilecek, meı'ul 
bir kimıe varaa, oau da mey 
dana çıkaracalrbr • 

Eski muharip· 
leri nümayiş

ler yapmışlar 
lıtanbul, 22 (Özel) - Pa· 

riı'ten haber veriliyor: / 
Eski muharipler, Limozda 

bazı nümayiıler yapmışlar 
ve zabıtanın kordonunu kır· 
mışlardır. Zabıta güç halle 
intizamı muhafaza edebil
miştir. 

_ Suriye'de ~ Bergitleri 
tatbik ediyor 

-Baştarafı 1 inci salıifede -

Komiser Şamda: 
Mütarekenin yıldöoümü 

mllnaıebetile Şamın yeşil 

meydanında Suriyedeki as· 
keri kıtaatı teftiı edecek 
olan komser Dö Martel 
ile general Honiziker IŞa· 

ma ı ıitmiılerdir. General 
Şamda kalmıyacak, Beruta 
dönecektir. 

Kom serin Şam' da birkaç 
gün kalarak yenilikler hak
kında icraatta bulunması 
beklenmektedir. 

Şam'da, balkın, ordunun 
geçit reamini görmesi için 
Merce meydanına gelmeıi 

ve kendisine tahıis edilen 
yerde bulunmaıı için davet
ler yapılmııtır. , 
Şeyh teelim edilmiyor: 

Sincar iıyanı üzerine Su· 
riye toprağına iltica ve Irak 
hnkametinin tealim talebi 
üzerine tevkif edilmit olan 
Y ezidt ıeyhi Davud'un lraka 
iadeai mUmkOn görülme
mektedir. Zira ıeyh Davu
dan lrak'a teılimi için, daha 
evvelce, Suriye isyan hldi
ıeai üzerine Şukulerdene 
kaçmıı olan Sultan paıa 
Eltraıın iadeai iktiza etmek
tedir. Malam olduğu üzere 
birkaç aıiret Sultan paıa· 
dan ceraimi idiyeden dolayı 
davacıdırlar, 

Mfthim bir if IAs: 
Haleb'in pek mlihim ban• 

ıerlerinden Naum Gazali'nin 
ifll11 yOzllnden Halep piya-
aaıı ıaraılmııtır. 

M&fliı bangerin biraderi 
Naarı Gazali tlç ıene zar
fında borçlann yllzde kırk 
betini tediyeyi kabul etmiı
tir. lfllı eden bangerin 
nezdinde Halep ahaliıinden 
pek çojuaun mtıhim mik
tarda mevduatı vardı. 

Gômlllrken dirilmiş 

Berutta Funn611übik ma· 
balleainde Marta Sait adında 
bir genç kız, tedaviıi imkin

Tü tün 
Vergisinden Y nnauis·. 

tanın kaybettiği 

milyonlar 
lstanbul 22 (ÖzeJ) - Ati· 

na'dan haber veriliyor: Yu· 
nan hükumeti, tülün vergi· 
sinden çok kaçakçılık yapıl· 
dığını tesbit etmiş ve hazi· 
nenin milyonlar kaybettiğini 
meydana çıkarmıştır. Bunun· 
la bt:raber tütünün inhisar 
altına ahnması şimdilik dil· 
şUnülmemektedir. 

loebehı vapuru bir ... 
tDrlü bulunamadı! 
Baştarafı 1 inci $Ohi f ede 

bulunduktan sonra burayı 
bir dalgıç endirilecek ve 
geminin vaziyeti tesbit edi· 
lecektir. 

Eğer geminin batışı derio 
suda değil, gelip geçen gemiler• 

zarar verecek bir yerde ise, 
buraya bir şamandıra veya 
icabına göre bir fener kona
caktır. Liman riyaseti, bugilll 
de araıtırmalarına devadl 
etmektedir . 

ikinci mes'ele; yukarıda 
kaydettiğimiz veçbile lzmire 
gelecek yolcuları ıatlar va· 
sıtasile vapurdan karaya çı· 
kabilmek mea'elesidir. 

Necdet Müfid; bu iı nze· 
rinde bilhassa çok uğraımıf 
ilbay Fazlı Güleç ve alika· 
darlarla uzun görüımelerd• 
bulunmuıtur. 

Haber aldığımıza ıöre 
vapur yolcularının böyle ııt 
üzerinden karaya çıkmala
rına muhafaza teıkilitı itiraJ 
etmektedir. Bunun da aebebi 
kontrolun çok güç olaca'" 
ğıdır. 

Vapurların bordaıına ıat 
yanaımak suretile yolcularıa 
çıkmasına birde pasaport 
ıandalcıları itiraz etmiıler
di. Bunların itirazları tetkik 
olunmaktadır. 

Ancak, bu ıandalcılara ıat
tan çıkacak yolculardan alı
nacak cilzi bir para verilmelı 
suretile bu itin hal olunacıl' 
tahmin edilmektedir. 

Necdet Müfid, bu İf içio 
Ankara' da Bakanlık nezdiD'" 
de teıebbüsatta bulana
caktır. 

Afgan 
Ademi tecavQz misa· 

kına girdi 
Tahran 21 (A.A) - Af

gan htikGmeti Türkiye-Iran 
ve Irak hnkametleri arasın
daki ademi tecavilz paktın• 
iıtiraki kabul etmiıtir. 

ıız olduğu ı6ylenen bir haı- Almanya'da sigara eıt" 
talakla malal imiş. dil t • . . • e" 

G Ü k d. · · da ~ rısıoıo snn vazıy eçen g n en ısını o -
ıında ruhıuz olarak ıerilmit tİ De merkezde 
bulurlar. ÔJdü sanırlar ve ya- Baştarafı 2 inci salıijede • 

tağının etrafına mumlar di- ilgililer, sigara iıtihlikiaio 
kerler, çiçekler sererler. Ma- gittikçe daha çok artacağı· 
halle kadınları bütün birglln nı ve bu arada ucuz ıigara'" 
ilen kızı ziyaret edip aila- lar yerine bir kısım istibli
ıırlar. Nihayet, &tümünden kin pahah ıigaralara geçe'" 
20 aaat ıonra tam tabut ge· ceğini beklemektedirler. 811 
tirilip ıon hazarlaklar yapılır yoldaki ümitlere esas olmak 
iken Marta derin bir nefes üzere Almanya'da iısizliğio 
alır. Yatağının etrafındaki gittikçe azalması, kazancuı 
mumları hemen söndürürler, artmaıı ve eıkiden daha as 
çarçabuk bir doktor çağırır· ve ucuz ıigara içen birçok 
lar. Kızın &lmediği anlaııhr. miistehliklerin timdi daha 

Mustafa Tevfik 
Tahakkuk mflf ettişi 

atandı 

çok ve daha pahalı sigar• 
içebilecek vaziyete geçmele
ri göıterilmektedir. _ 
yizlerinden Mustafa T evfikı 
ıehrimiz defterdarlıjı tahak-

Finaaı bakanhtı varidat kuk mllfettiıliiine tayio 
ıenel direkt6rlllill mGm•· edilmiıtir. 

• 


