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ULUSAL 

Hususi ilinlar: ldarebanede kararlaştmbr 
""'Daııldıtı yer: (ANADOLU) Matbaası lzmirde çıkar, alqaıdcı aiyaul ıuetedir 

Bankalarla hflkftmetin his
sedar bulunduğu mftessese
lerde çalışan memurların 

da hareme tabi tutulmaları 
kararlaştırılıyor. 
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Japon'lar in' de yayılmağa başladı 
ftaı ya-ı.-ıarMaI~aııelliiı ceJtiliernıierin heyaiı 

fi Ü Ufl a ye fi} ır ezı • Büıon fırkalar, istiklôl mücadelesine _, d ı ve lngiltere aleyhine müşterek m ete ugra ı ar . cephe tesisine davet ediliyor 

-----------------------------~ -------
Habeş kumandanlarının bugünlerde 

taarruza başlıyacakları söyleniyor 
lıtanbul, 26 (Özel) 
- Makalle'nin ce· 
ııubnnde bir ltal- ' 

tini göıterttmediler. 

Fakat bu muvaffakiyetle-
rimize aldanarak uykuya 
dalma~lıyız. Harb henüz Yan piyade alayını 

hezimete utratan timdi batlamııtır. 
Adiı - Ababa 25 (A.A) -

liabeı kuvvetleri, Din Habeılerin Gorahaiyi 
bu alayın bırakbiı iıtirdad ettikleri hakkında 
lllalzemeyi alarak ahnan ıayri retmi haber 
lllevzilerine çekil· " Habeı hDkftmeti tarafından 
lllitlel ve ikinci f ne teyid nel de tekzip edil· 
bir biicum için ha- mittir. Hllkftmet henüılbu 
ıarhklara batlamıı· bab9rCalmadıiıİİİbilclirmek:j 
lardır. tedir. Bununla beraber Roy-

Habeı'Jerin ilk ter ajan11 mababirinin gay-
"lnun içinde ge· ri .._...i bir aurette &iren-

dij'İlle g3re, Gorahainin iı· 
.. ı hllcame kalluı- tirdad edilmiı olma11 muh-
lllaları kuvve ti e • temel delildir. Zira impara· 
llluhtemeldir. tor Raı Naıibu'ya verdiii 
lıtanbul, 26 (Ôzel) emirde Italyanların Goraha-
- Pariı'ten haber iyi muhafaza ederek daha 
'•rlllyor: Habeş askerleri cephe.ye Biderken timalde zaiflayacakları bir 

Italyan'Jarın, bütün ceb- cekleri ve:Italyanlordusunu dalyalar vermiı ve bu mll· noktaya kadar ilerlemeleri· 
belerde taarruzu terkettik- ıaıırtmak için taktiki değif. naıebetle •ıağıdaki ıöıleri ne imkln vermeıini bildir· 
leri haber veriliyor. Marepl tirecekleri ıöyleniyor. ıöylemiıtir. miıtir. Mllıterek taarruz o 
l>ı BoDo, halefinin bugün Adiı·Ababa, 25 (A.A) - - Hiçbir mukavemete te· zaman yapdacakbr. 
1ann ıelecejini dütünerek Habeıiıtan hllkümeti Raı sadüf etmeksizin Akıamu, Iıtanbul 26 (Ôzel)- Vebip 
•e Habeı'Jerin, her gDn biraz Seyyum kıt'alarının don Ma· Aduayı ve Adirrab iıral pafa Harar'a riderek. Oıa· 
dıha kuvvtlendiklerini na- kalle'nin ıimalind~ Oç it• .. •· ettik ve Taka11e'yi reçtik den cepbeıinde yaralanan
ı.n dikkate alarak biçbirıey yan taburunu bezımet~ 0.g· çllnkll Habeı'ler bize kartı ları hastahanede ziyaret ey· 

1 k ratmıt olduklarını • bıldır· mukavemet etmek ceaare· lemiıtir. 
•pamama tad1r. mektedı'r. • •••• Habeı'leria; ltalyan genel Aımara, 25 (A.A) _ Ma· 1 k ı ı d ı 
ltumaadanının değiımesin- reıal Dö Bono Ciano ile s e e er e m a 
den iıtifade etmek iatiye· diğer zabitlere gllmliı ma· 

8ankalıırİ;··i~iiy:ızlı: Şir- çok, vapur ~ ;yok 
ketler amir ve memurları 

·-·--Bu müesseselerde çalışan me
murlara : bundan -r· sonra fazla 

............ -- " " . 
maaşlar verilmiyecektir · 

li'inanı bakanı Fuad Agralı 
letaabul 26 (Ôıel) -Baa· 

kalarla btık6metin bi11edar 
bulunduğu imtiyazh mliesse· 
ıelerde ~çahıan memurların, 
Devlet memurları gibi ba
rem kanuna ~tabi olmaları 
ve maaılarının da dereceler 
üzerinden verilmesi takar· 
rür etmiş gibidir. 

S&ylendiğioe göre banka
larda veihükiimetin hi11edar 
bulunduiu müe11eselerde ça-: 
lııan memurlara fazla maaş 
verilmiyeceti gibi, bu mil· 

.. e11eselerdeki lmirlc:rde 'en 
ço)E ayda 600 lira alabile· 
ceklerdir, 

Don limanımızdan hareket eden 
,rz(Çanakkale) vapuru birçok 
! hamuleyi .alamamıştır 

Ege vapuru 
Dlln limanımızdan lıtan· 

bula müteveccihen hareket 
eden deniz yolları iıletmelİ 
idareıinin Çanakkale vapu· 
na, temamıa dolclaktaa IOD• 

limanımızda 

ra malların milbim bir kıı· 
mını ıat üzerinde b1rakarak 
demir almıı ve ıitmiıtir. 
· ~ale vapurunun bı· 
• 4 na1 ıalai/«Je· 

Mısırdalı·i S61l gösterilerde11 bir intiba 

Londra, 25 (A.A) - Ka· bir beyanname neırederek 
bire'den bildirildiiine göre, fırkaları iıtiklil milcadele· 
hafta ıonu ıiikünetle geç· sine ve 1923 kanunu eauine 
mittir. Artık tezahiirat dönmek için lnptere aley
yapılmıyor. Yalnız beyaana· hine mü1t1;rek bir cephe 
meler dağıtılıyor. Liberaller tesisine davet etmitlerdir. 

Atin~~=· k!:t9d.-~· lngiliz 
Atina, 25 (A.A) - Yunan K b• • ·ık 

kralını getiren Elli kruvazöril a ınesı 1 top• 
saat 9,30 da F aleron tayyare 
limanı önOnde demirlemittir. 
lıkelede bakanlar, millet 
meclisi baıkanı, ordu, do-
nanma ve bava kuvvetleri 

lantısını yarın 

yapacak 
erkinı harbiye reiıleri, Ati· lıtanbul 26 (Ôıel) - lnp• 
na aıkeri valiıi ve poliı liz kabineıi yarın kralın 
mlldüril bulunuyordu. Kral 
uat 10-10 da karaya çık· riyasetinde bir toplanb ya-
mııtır. pacaktar. 

------..-·~· ...... 
Laval hu akşam rad

yoda-ine diyecek? 
-·--Fransız başbakanının söylevi 

merakla bekleniyor 
lıtanbul 26 ( Özel) - Pa· 

riı'tea haber verildi;ine gö· 
re, bu akıam 11at 22 de 
Fransız baıbakanı M. Piyer 
Laval'ın radyoda vereceği 

ıöylev, Franıa'nın iç ve dıı 
siyasası için fevkallde 6nem· 
lidir. M. Laval, bu ı&ylevinde 
barışı kurtarmak için ne ka· 
dar çabımak miimkiin iae o 

kadar çahıbiını ıöyliyecektir. 
Avrupa siyasal çevenleri, 

M. Laval'ID ıiSylevini merak· 
la beklemektedir. 
lıtaabul 26 (Uzel) -- 18 ler 

komitesi 29 ikinci teıriade 
toplanacak ve hiçbir karar 
vermiyerek, yeni bir toplan· 
ma tarihi teıbit edecektir . 
T oplanbnın geri bırakılma
lla&D Hbelti, M, La•al'aa it· 

M. La.,al 

lerinin fazlalıiJ hasebile Frn· 
aa'dan aynlmaaına iaıkla 

bulaamama11cbr. 
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Suriye, yavaş 

yuvası oluyor 
yavaş Asurilerin 

galiba! 
Rusya'da fen denilen kudretin 

bir mucizes · daha 
---------------------·-------Suriye'de krallık cereyanları, Asurilerden yeni bir 

kafile geldi. Elbaç Abdullah Haleh'de 
Sun'i telkih suretile .binlerce inek ve koyun yetişti
rilmektedir. Tecrübeler muvaffakiyetle devam ediyor 

Amman'dan yazılıyor: 
Fransız komiserinin Am

man'ı ziyareti, herkesi se
bepleri aramak merakına 
dilşürdü. Ben mevsuk bir 
menbndan bu ziyaretin se
bebini öğrendim. Bunu 
neşretmekle pişmiş aşa su 
katmıı olmıyacağıma kanüm. 
Kont dö Martel'in Şarku· 
)erden seyahatı zannedildiği 
sribi Cerş eski eserlerini 
görmek için değildir. 

Komiser henüz Paris'te, 
Suriye'nin siyasi vaziyeti 
üzerinde hükumetine teklif
lerde bulunurken lngiliz hü
kumeti Fransa'ya, her iki 
devletin arki Akdeniz'deki 
nüfuzlarını muhafaza için 
Suriye, Şarkulerden ve Fi
liatin 'de ayni siyaseti tatbik 
etmesi teklifinde bulunmuş· 
tur. Kont Pariı'te bulunduğu 
müddet zarfında Fransız 
hariciye nezareti ile Paris'te
ki İngiltere : sefiri arasında 
müzakereler devam etmiştir. : 

Bu müzakereler, Fransız 
hükumetinin Suriyede Cumu
riyet rejimiı:i kaldırarak kral
hğı tatbik etmesi ve Suriye 
Cebeldüz ile Alevileri içine 
alacak bir hükftmete Haşi· 
milerden bir kral getirilme
sini kabul etmesi neticesine 
varmıştır. Kralın kim olacaiı 
iki devlet arasında incelen
miştir. Fransız hükumeti gös
terilen birçok tahıslan be
ienmemiş ve en nihayet 
Emir Ali'nin bugün Bai-
dad 'da bulunan on sekiz 
yaşındaki oilu Abdullahı 
kabul etmiştir. 

Fransız hariciye nezareti 
komiseri, Suriye'ye sridince 
Haşimilerin büyüğü olması 
dolayısile Emir Abdullah ile 
bu hususta anlaşmasını iste
miştir. Komiser Ammanda 
Emire malüm olmıyan bazı 
şartlar teklif etmiş ve kanu
nuevvel sonundan evvel ce
vap vermesını istemiştir. 

Emir Abdullahın Bağdad se
yahatı işte bu işi Irak kralı 
ve büyükleri il'! görüşmek 
içindir. ~Baidad'da yapılan 
konuşmalara oradaki Fran· 
sız sefiri de iştirik etmek
tedir. 

* • • 
Filistin yolile Müslüman 

lngiliz Elhaç Abdullah-Sir 
Con Filip·Şam'a gelmiştir. 

Mumaileyh, karısile bir 
kaç ay evvel Mekke'den 
otomobille ayrılarak Necid, 
Irak, Suriye, Türkiye ve 
Avrupa yolile Londr 'ya 
gitmişti. Bu kerre Fransa, 
ispanya, Fas, Cezair, Tunus, 
Trablusgarb, Mısır ve Filis-
tin yÖJile Suriyc'yc gelmiş 
olub buradan da tekrar 
Necid'e gidecektir. 

Elh ç Abdullah Uryan pa
lasa enmiş. Suudi mümes
sili Reşid paşa Elna
sır ile lngiliz konsolosu 
Makı şerefine ziyafet vermiş
lerdir . 

Cemil Merdüm bir çaya 
davet etmişse de hareket 
edeceğini söyJiyerek itizar 
etmiştir. 

Hazırlığını bitirerek Çar
şambaya hareket edecektir. 

Bir gazeteci kendiıile görüı
müştilr. Cidde'de lngiliz mü
messili Androriya'nın avde· 
tinin gecikmiyecefıini, yapı

lacak müzakeratta, Necid 
kralının Arap menafiini feda 
etmiyeceğini, Londra'da Ve· 
liahd ve Fuad Hamza tara· 
fından başlanılan müzakere· 
lerin Cidde'de dev•m edile· 
ceğini, Akabe mea'elesinin 
halledileceğini ıöylemiştir. 

Gazeteci, Arap memlcke
ketinde petrol çıktığı için 
müzakerelerin ehemmiyet 
kazanacağını söyleyince Fi
lipi stülmfiştür. 

* • • 
Elcovf istikametine sriden 

bir otomobil kafileıine ka
tıl n Elhaç Abdullah Şam
dan hareket etmiıtir. 

Bu seyahatanda 8500 mil 
kaddetmiştir. 

Filip, Filiıtin komıerinin 
teşrii mecliıi kurmak emrini 
sretireceğini söylemiştir. 

Yahudiler kabul etmezler· 
ıe mecliı, Arap ve lnıiliz· 
terden teşekkül edecektir. 

* • • 
132 kişilik bir Auri kafi· 

lesi Vilıi ve Mester Kiyo
tedle birlikte Suriye'ye hic
ret ederek Elhisceye yerleı· 
tirilmiştir. 

* • • 
Kral Gazi amucaaı Emir 

gümrük maafiyetinden isti
fade etmit olacaktır. Sanayi 
erbabı buna oııemnun olmuş· 
lar ve {fabırikayı kurmak 
teıebbiiıiine sririşmiılerdir . 
Toplananlar, ıümrllk reı· 
minin Filistin'deki gibi ya
pılmaıı işiıoinin tahakkuk 
ettirilmesini odadan iıtemiş· 
]erdir. 

* • • 
Suriye Cumur başkanlıiı, 

memleketin iktisadi vaziyetini 
gözönünde tucarak işar: ver
gisinin ilç taksitte verilmeıi 

hakkında bir emirname net· 
retmiştir. 

* • • 
Mısır'da Şam aersrııı pro-

pagandasını yapan sergi mn-
diiril Mustafaeltehabi, Mısır 
hükfımetinin sergiye iıtirak 
etmeği kabul ettiğini bildir· 
miştir • 

* • • 
Kral lbni11uudun Ita~yan· 

"Pravada,, gazetesinden: 
Sovyetler birliiinde hay-

vanların islAhı için sun'i il
gah tecrübeleri ve tatbikatı 
pek ieniş alanda yapılmak
tadır. Tabii surette ancak 
100-200 ineği telkih edebi
len bir boğadan sun 'i suret
te 1200-1500 iaeğin aşılan
ması imkanı elde edilmek
tedir. Tabii surette 30-40 
koyunu aşılayabilen bir koç· 
tan da ıun'i olarak 1200-
1500 koyunun aşılanması ve 
bu miktar kuzu alınmaıı ka
bil olmaktadır. Bu rakamlar , 
timdiye kadar yapılan tec· 
rllbeler ve tatbikat ile elde 
edilmiıtir. 

1935 yılında beı milyon 
koyun ıun'i surette telkih 

Hilekaı·lık 
için şiddetli tedbirler 

alınmıştır 
Jara deye sattıtı haberleri Gıda maddelerini karııtı
üzerine Şam'daki Habeı ko· ranlar bakkmda müessir 
miteıi Şam'daki mümessili cezalar tertib edilmesi ve 
vaııtasile krala bir ariza halkan aldatılmasına meydan 
sröndermiı, bunda gelen ha. yerilmemesi için alikadar 
berlerin doğru olmamasını makamlarca tertibat ahn
temenni eylemiş ve mllstem· mıştır. Yiyecek ve içecek 
Jekecilere yardım etmek ha- gibi ıeylere hile katan es
reketinde bulunmayacağını naf, bundan sonra şiddetli 
umduj'unu ilive etmiştir. çezalara çarptırılacaktır. ............... 
Yunan kızları bükftmete 

edilmiıtir. ilkah için bir iı

tasyonda elde edilen aşının 
100 kilomet nısıf kutrunda 

ya ti yeti mu haf aza edebil
mektedir. Bu işte en elve" 
rişli ve en ucuz nakil va· 
sıtasının gllvercinler olabi-

bir sahaya canlı olarak gön- leceği anlaşılmaktadır. Bun" 
derilmesi kabil olmuştur. lar, saatte 50 kilometre uça· 
Çünkii bu aıı, iki aaat ha· bilmektedir. 

~~~~-----.-.. ..... ~··-~~-~--~~~~ 

Alman piyasaların-
da Türli tütünü 

Türk mahsulü, Almanyada gittikçe 
fazlalaşan bir mevki tutuyor 

Almanya ~ Tilrk ticaret! 
odasının neıreyledifıi ıon 
bir bültene göre, Almanya, 
935 yılında t•rk memleket
lerinden 913 bin 361 kental 
tlitlln almıştır. Bu miktarın 
78 bin 560 kentalı Türkiye
den 91913 kentalı Bulgaris
tan'dan, 139 bin 235 keu
talı Yunanistan' dan ve 15 
bin 361 kentalı F us'yadan 
almıştır. 

Almanya'nın~ Tilrkiye'den 
aldıği~tütünlerden son derece 
memnuniyet gösterdiği ve 

Türk mahsulünün Alman pi• 
yasalarında gittikçe fazlalat•' 
bir mevki tuttuğu söyleniyor• 

Almanya'nın, 1934 yılındı 
Türkiye'den aldığı tütiln mik
ları, 71 bin 560 kental idi. 

Almanlar, Türkiye'den ve 
Yunaniıtan'ın Trakya taraf
larından aldıkları tütünü ek· 
seriya diğer tütilnlerle karıı
tırmakta ve bu suretle ek•· 
tra sigara yapmaktadırlar ; 
Bu nevi sigaralar, Almanya 
da ıon derece raibet ka· 
zan maktadır. 

Yugosl;~ya hükiı· 
metinin kararları Abdullah ile birlikte köyü

ne gelmiş Emir Mehmed 
Elsabydun köıkünde öğle 
yemeği yiyerek dönmüşler· 
dir. Emir Abdullah oradan 
Emmane dönmüştür. 

mahzar vermişler Muhalıflerin kışkırtıcı taaliyetin· 
• . den doğan parti, kimlere dayanıyor 

Erkeklerle kadınların, müsavı hakla Belgrad'dan yazılıyor: yandan eski demokratik par 
* • • 

Sincar isyanı mahkumla- ra malik olmaları taleb edilmektedir Skopçinadaki seçimin ver· ti il~ çiftçi partisinin ~i~leı: 
diği sonuç karıııında hüku · meıınden hasal olan bırle rının 62 mevcudlu son kafi

leside sevkedildi. isyanda 
eHeri bulunduiu anlaşılan 
iki avukat, Abdullah Faik 
ve Abdülkerim Sinçarda 
asılmışlardır. 

Sanayi odasına, şeker sa· 
nayi müesseseleri sahipleri 
davet edilmiş ve onlara 
bütün şeker sanayi erbabının 
iştirakile bir fabrika kuru
larak gümrükler idaresince 
tayin edilecek ve maaşı 
fabrikaca tediye edilecek 
bir memurun kontrolu al
tında bulundurulması şek· 
Jinde önce odadan gönderi
len teklife karşı komiserlik
ten gelen muvafakat mektubu 
okunmuştur. Böylece işlene
rek ihraç edilecek şekerler 

Atina'dan yazılıyor: 
Üniversitede okuyan Yu· 

nan kızları, yapmış oldukları 
genel toplentada hiikumete 

1 

bir muhtıra vermeği karar-
laştırmışlardır. Bu muhtırada, 
Yunan kadınlarının, gerek 
resmi dairelerde ve gerekse 
müe11eselerde şeflik almı

yarak daima maıyyette 

kullanılmarı protesto edil
mektedir. 

Yunan kızları; Yunan ka· 
dınlarının, her hangi bir mea• 
uliyeti üzerine alamıyacak 
derecede kabiliyetsiz olduk
ları zannını veren ıimdiki 
zihniyetin kalkmasını sureti 
kat'iyede istemekte ve bun-

- .. ... ..... . . . . . 

da ısrar eylemektedirler. Ak
si takdirde Üniveraitelerin 
verdikleri diplomaların hük
mü olamıyacaiı ve bu halin 
ise, medeni alemde Yunan 
ulusu için yüz karartan bir 
noksan olduiu kanaati ileri 
ıürülmektedir . 

Yunan kıılarının mahza· 
rinde, Yunan kadınlarının 

erkeklerle milıavi hukuka 
malik olmaları istenilmekle 
beraber, resmi müessesatla 
hükömet devairinde çalaşan 
ve son zamanlarda tensika 
tabi tutularak vazifelerinden 
uzaklaştırılan kadınların mağ
duriyetine meydan verilme
mesi de talep olunmaktadır. .. . . :." . . . ·. .. . 

T S. ' • 
Telefon ayyare ıneması !!.!!!~ · 
3151 3151 

Bugün Büyük f:ranli'Zedibi Alfons"' Dödeifu""' edebiyat il~inde -1~kifiP yapan 
ve dünya dillerine çevrilen şah eser romanından iktibas edilen srüzel film 

----~SAF 0----
Derin bir aşk - heyecanlı bir mevzu • enfes bir film 

Aleksandr Dö Makzin ''Ladam Okamalya" sı, Emil Zolanın "Tata,,sı ıibi mu
harrine dihi unvanını kazandıran "SAFO,, romanından çok daha iyi bir ıekilde 
filmde canlandırılmıştır. 

Oynıyanlar: (Komedi Fransız) tiyatrosunun bütün artistleri. ___________ ... ________ _ 
AYRICA: En son FOKS Jürnal "Türkçe sözlü" - MIKI (Canla R~simler) --------Senan saatleri· Her gün 15 - 17 - 19 • 21,15 Cumartesi günleri 13 • 15 

• seanslarında talebelere tenzilatlı bilet verilir. Pazar günü 
: 11,30 • 13 te ilave sean ı vardır. 

Fiatlerde zam yoktur. 30 . 40 . 50 Kuruştur. 

metin son haftalarda pek şik muhalefet partisi,, diğe~ 
isabetli kararlar almadığına yandan eski hırvat çiftçı 
hükmetmek lizımdar. iş- partisife müstakil demokırat 

partiıinio birleşmesinden ha· yar maaşlarının yüzde yedi 
sıl olan diier parti !munt•" 

niıbetinde kesilmesi sade zaman her pazar toplatılır 
bu gibi kararların alikadar· yapıyorlar veya : hırvıt mer 
lar için acı bir darba teıkil elesini, yahut "Demokrasi,, 
ettiğinden deiil, fakat ayni kataloğunun bitip tlikenmet 
zamanda vergilerin haksız mevzularını rgörüşllyorlar. 

bir şekilde taksim edilmiş Son zamanlarda adları 
olmasından dolayı da, büyük ieçen gruplar arasında vu-
bir hoınutsuzluk uyandır· kubulan görüşmelerin so-
mıştır. nunda "Sırplılar11 da Hırvat 

Hükumet bu tedbirin hak- tezini kabul etmemişler, yaııi 
sızlığını takdir ederek bir şu neticeye varmışlardır· 
çare bulacağını vadetmiıtir. Hırvat mes'elesi, ancak Hır 
1932 yılından beri bir türlü vatların ulusel individuılite
hallolunamıyan köylü borç- !erini taşımak suretile halle· 
ları işinde. yani bundan dilebir . 
memleketin tarımı ve dev- Hükumet, muhalefetin kıf · 
Jetin finansı için çok onemli kırtıcı faaliyetine karıı yeoi 

'hükümet partisini, yani "Yu-
olan bir mes'elede sadece · 

goslav Radikal birliii ,, oı 
Morotorium'un uzatılmasile 

iktifa olunduğundan, bu 
mes'ele bir sonuca eriştirile

memiş demektir. Yaz tati
line baılanmazdan evel bazı 
siyasal kanunların ve bil
hassa seçim kanununun neşri 
bilkümete verilen selihiyet
ten timdiye kadar istifade 
edilememiı olması, her ta
rafta ıiddetli kritiklerle kar· 
şılanmaktadır. 

Fakat hükümet bu kanun
lara ihtiyaç hi11etmeksizin 
de gayet geniş siyasal hür· 
riyetler bahşetmiı ve bun
dan bilhassa mu halef et par-

tisi iatifadelenmiştir. Bir 

teşkil etmiştir. Bu parti eski 
Radikal partinin, Sloven 
klcrikal halk partisinin ve 
Müslüman organizasyonunuO 
taraftarlarından mfirekkeptir· 

~~~--------~~-
Ağaç Dikm.e 

Faaliyeti için tertibat 
alandı 

Şehrin ağaçlanması için 
busene de tertibat alınııııf 
ve urayca lizımgelen hazır' 
lıklar ikmal edilmiştir. t1ıJ 
sene şehrin birçok yerlerioe 
ağaç dikilecek ve parklar• 
meyvah ağaçlar ilAve olu· 
nacaktır. 
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81 Limitet vapur vv. ~ .... H. Van ---==_.,ru·· rk Hava Kurumu-=== ROYAL NEERLANDAIS sonra Roterdam, Hambarg, 
KUMPANYASI Copenhage, Dantzıg, Gdyaia, 

acentası Der Zee = = u CERES" vapuru elyevm Gotebuıg Oslo ve lskandi-

Ceadeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

Ellerman Linyn Ltd. 
Liverpool hatb: 

.. OPORTO " vapuru fi-
nıanımızda olup Liverpol ve 
Svvenseadan tahliyede bu
lunmaktadır. 

"BULGARIA" vapuru 15 

& Co.--~ Bu·· yu·· k Pı·yangosu ~- limanımızda olup 26 2nci navya limanları için yllk 
_ ~ teırinde Roterdam, Amıteı- alacacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE LıNIE:: = dam ve Hamburg limanları 11 ERLAND " moUSrü 14 
.. SOFIA 11 motarn halen § Şimdiye kadar binlerce kişiyi :: için yük alacaktır. lnci kanunda beklenmekte 

limanımızda olup Anvers, ;s = " ORESTES " vapuru 20 olup yükünü tahliye ettikten 
Roterdam, Hamburr ve Bre- ~ zen~İD etmiştir. ~ 2nci teırinde beklenmekte sonra Roterdam, Hamburr, 
men için yük almaktadır. § = olup yOkünü tabliye ettikten Danimarka ve Baltık sa· 

" AMSEL " ·vapuru balen 5 2.inci keşide 11 Birinci Kanun 935 tedir. ~ sonra Bur gas, Varna ve qilleri için yük alacaktır. 
limanımızda olup Anvers, § B k Ik 3 d - K&ıtence limanları için yük SERViCE MARITIM 
Roterdam, Hamburı ve ~ oyn rami ye: 0,000 Lira ır ~ alacaktır. , ROUMAIN 
B · · nk 1 k = - "FAUNA" vapuru 2 inci "OL TUZ" vapuru 3 lnci 

remen ıçın Y ama - ===- Ayrıca.· 15,ooo, 12,ooo, lo,oo•, ıı·ralık =---•on teırinde geJip 20 son t d kinandan 5 inci klnuna kinunda K&stence, Sulina, 
a ır. 5 • k • J J b b · (2 ) ı · J k b• = kadar Anvers, Roterdam, GaJas ve limanları için yllk teırine kadar Liverpol ve .. AVOLA" vapuru 9 2ci. 5 ı ramıye er e e erı o,ooo ıra ı ır E5 == - Amsterdam ve Hamburg Ji. alacaktır. 

Glaıkov için yllk alacaktır. teırinde bek leniyor, Ham- 5 mflkatat vardır. .. ~ manları için yük alacaktır. ..PELEŞ,, vapuru 28 2nci 
.. ROUMELIAN .. vapuru burg, Bremen ve Anversten ~ __M "ULYSSES" vapuru 2 kanunda gelip 19 inci ki· 

ikinci teırinin ıonunda bek- yllk çıkaracaktır. -'QJJJllllUlllllllllllHllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllH\\\Y lnci kinundan 5 1 nci ki- nunda Malta, Cenova, Mar· 
lenip Liverpol ve Svven- "HANAU" motörD 11 nuna kadar Anvers, Roter- silya ve Baraelona hareket 
ıeadan tahliyede buluna- ikinci teırinde bekleniyor, dam, Amsterdam ve Ham· edecektir. 
caktır. 15 ikinci tetrine kadar An- burg limanları için yük Yolcu ve yDk alır. 
Londra hattı: vers, Roterdam, Hamburg BAŞDURAK alacaktır. NIPPON YUSSEN KAISHA 

ve Bremen için ynk ala- H . N .. "HERCULES" vapuru 13 Kumpanyaıı 
" BULGARIAN,, vapuru cektir. AMDI UZHET lnci klnunda beklenmekte "TOYOHASHI ,, vapuru 

18 ıon teırinde gelip Londra olup yüknnn tahliyeden ıs lnci klnunda Siagapor, 
"MACEDONIA" vapuru s hh E • 

•e Hulle relip tahliyede bu- 2S 2ci. teırinde bekleniyor, } at zanesı sonra Burgas, Varna ve Şangbay, Kobe, Moji, Oıka 
lunacaktır. K&ıtence limanlarına hare- ve Yokuhama Jimanlan için 30 2ci. teırine kadar An- k d kt• 

" OPORTO ·ık et e ece ır. yük alacaktır. " vapuru 1 vera, Roterdam, Hamburg Yalnız taze temiz ve ucuz iltç ve tu· ENSK ORIENT 
SV A llindaki gelit gidiı tarih· ~inun iptidasında d&nDp ve Bremen için yDk ala- valet çetitleri satar. LINIEN lerile navlonlardaki dejifik· 

londra ve Hull i,.in ... yilk caktır. "'FREDENSBORG u 7 S hh l 8 J k Y "" "vapur liklerden acente meıuliyet alacaktır. AMERICAN EXPORT LINES- 1 8 8 ı agı 25 2aci teıriade beklenmekte kabul etmez. 
Tbe General Steam Navigat1on NEVYORK Norveçyanın baliı Morina Balık yajıdır. olup yilkünil tahliyeden ıonra Fada tafıillt için ikinci 

Co. Ltd. "EXCELSIOR,. vapuru ha· Şerbet ribi içilebilir iki defa ıilıülmlltnr. Roterdam, Hambarg, Copen- T b 
haae, Dantzıg, Gdyaia, Oılo Kordonda T abmil ve a • "PERTER" vapuru 19 son len limanımızda olup Nev· Biricik ıatıı yeri • •--- d 

k 1 Gotebura ve lıkanclinavya liye tirketi binuı ar&amD • teırinde relip 21 son teırine york için yil a maktadır. BAŞDURAK • F ıı· s tah.ı..-
MINSTER 6 Hamdi Nlzhet limanları için yllk alacaktır. rate ı perco acen .... a 

kadar Londra için yilk "EX " vapuru 
1 · "GOTLAND" motörl 30 mtlracaat edilmesi rica ola· 

alacaktır. 2ci. teırinde bekleniyor, S 1 H HAT E ZANESI 2 nci teırinde beklenmekte nur. 
Not: Vurut tarihleri ve Nevyork ,için yllk alacaktır. •:!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~.. olup yiiknnn boıalttıktan Telefon: 2004- 200S • 2665 

'•purlann iıimleri &zerine " EKSERM NT ,, vapuru 
deiifildiklerden meı'uliyet 18 2ci. teırinde bekleniyor, 
kabul edilmez. Nevyork için yDk alacaktır. 

~atılık motör 
12 beyfir kuvetinde (Dizel) 

lllarkalı az kullanılmıt bir 
"'otar ıatılıktır. Taliplerin 
idarehanemiıe mllracaatlan 
ilin olunur. 

" EKSARCH 11 vapuru 30 
2ci. teırinde bekleniyor, 
Nevyork için yDk alaçaktır. 

"EKSCUTIVE" vapuru 15 
Bci. kinanda bekleniyor, 
Nevyork için yilk alacaktır. 

.. EKSILONA" vapuru 31 
Bci. kinuada bekleniyor, 

Alı. Rıza Nevyork için yllk alacaktır. 
SERViCE DiREKT 

DANUBIAN 

Mocellithanesi 

\1 eui Kavatlar çarşısı 

No. 34 

TUNA HATTI 
"ALISA" mot6rli balen 

limanımızda olup Belgrad, 
Noviıad, Komarno, Bada
pqte, Bratiılava, Viyana ve 
Linz için yllk alacaktır. 

"ESPAGNE" vapuru 5 
ikinci teırinde bekleniyor, 

caktır. 
Direkt yDk ala- ı 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"HANSBURG" vapuru 8 
2ci. teıriade bekleniyor, 
Anvera, Koterdam ve Ham
burg için yllk alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDEL • 

HAVSLINJE ( D-S. A·S. 
SPANSKELINJEN ) 

OSLO 
"BANASEROS,. motlrD 

21 ikind Tetrinde bekleni· 
yor, Dlinkerk ve Dieppe 
için yllk alacaktır. 

JOHNSTON VV ARLFN Ll
NE - LIVERPUL 

"GUENMORE" vapuru 4 
ikinci teırinde bekleniyor, 

DOKTOR 
Ali AgAh 

Çocuk Haıtalıklara 
Mtıtehauı11 

1.ı.inci Beyler Sokagı N. 68 
Tel.efon 3452 

Liverpul ve Anveraten yDk 
çıkarıp Burraı, Köıtence, 
Galaç ve Braila için ylk 
alacaktır. 

Geliı tarihleri ve vapur· 
lana ilimleri tlıerine meı'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

"Vapurların i ıimleri, gel· 
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taabbllde 
giriıilmeı." 

kıftrenler! Mut- -----------------------------
laka (Okamentol 

ôkeftrftk ,ekerle- ~ 
rini tecrftbe edi ~ 

ıiz •. 

\'e Ptlrjen ~abapın 

en ftetftn bir m fle. 

hU..ekeri olduğu
nu uautmayıqız. 

Kuvvetli mftıhil 
iıtiyenler Şahap 

Sıhhat ıftrgfln 

haplarını Maruf 

ecza depolarında 
ve eczanelerden 

""'ıınlar. 

~ 
~ 

:Q 

-- i ' ~ . ~-~ 't ~.s. ." ~ ı. •• 

y 
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lstan ul ve rr rakya 
Şeker Fhrikalan TOrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000Tftrk lirası 

latanbuJ Bahçe kapı d6rdllncii Vakıf han 30- 40 

.-Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en gozeli 

Dereke kıımaşları 

Fesan"' kumaşları 

Beykoz kııııduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar P-l!~~!·r 
lzmir şubesinde bulursunuz 

• 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~lzmir yün mensucatı; 
ITürk Anonim şirketil 
~ lzmir Yftn Mensucatı Tftrk A. ~· nin Halka· § 
§ pmardaki kumat fabrikası mamulatından olan § 
§ mevsimlik ve kıtlık, zarif komatlarla, batlanlye, § 
~ tal ve yftn çorapları, hu kerre yeni açılan Birinci ~ 
~ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 § 
~ numaradaki (~ark Hala TOrk Anonim şİr· 1 
ii keti) mağazasında satılmaktadır. MezkOr fabrika· 1 = ~ ES nın melanet ve zerafet itibarile herkesçe malum e 
5 olan mamulattnı muhterem mfttterilerimize bir §§ 
§ defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. 1 
~ Perak,ade satıı yeri Toptan ıatıı yeri §il 
5 yeni manifataracılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark a 
§ Kemalettin Cad. Satır zade halı T. A. Ş. E - -5 biraderler § 
§ Kuzu oğla çarıııı Asım Rıza $ 
§ ve biraderleri 5 
~ Yeni manifaturacılarda mimar = 
5 Kemaleddin Cad. YlinJO mal· 5: 

İıffiiıııfıiıiıiıüı~iııı~ıiıiı~iıiıililiinıııuııııuıuıuıııııııııııııııııııııııııııııul 



Japon generalları, Şimali Çin'de 
süel tertibat almağa haşladılar 

Milli Çin 

derhal 

hükumeti itiraz 

Nan kin ' . ilzerıne 

Istanbul 26 (Özel) - Şimali Çin'de muhtariyet illln 
edilen mmtaknlarda Japon süel te~kilutmın yayılmağa 

\ ' C tedbirler almağa haşladığı Tokyodan haber veri· 
liyor. 

ederse japon 

yürüyecekleri 

ordularının 

söylenivor 
. Paris siyasal çevenlerinde mevcut olan kanaata göre 
şayet Nankin hnkumeti muhtariyet ilanına itiraz ederse. 
Japon orduları derhal Nankin ilzerine lıOcum ede • 
ceklerdir. 

Faşistmerkezleriianetop ltalyan'larda depo edil
lamakta devam ediyorlar miş çok az petrol vardır 

-Kadınlaran altın yüzllk:leri top- Amerika hükômeti, .muhariplere 
petrol verilib verilmemesini 

bugün konuşacaktır 

lanacak, mukabilinde demir 
yüzük verilecek! 

lstanbul 26 (Özel) - Ro- )erine (18 ikinci teşrin 1935) 
ma'dan bildiriliyor : Faşist tarihi hikkediJecektir. Bu 
merkezleri, Italyanın her ta - tarih, uluslar kurumunca Ital · 
rafmdan iane toplamakta de- ya aleyhine ittihaz olunan 

zecri tedbirlerin tatbikine 
vam ediyorlar. Kadınların başlandığı gündür. ltalyanla· 
verecekleıi alhn yüzüklere rm, bugünü unutmamaları 
mukabil kendilerine demir için her tarafta propaganda 
yüzükler verilecek ve üzer- yapılmaktadır. -------·---------
Kiği halkı heye-

i can içinde 
--·--Zelzelenin ne kadar zarar verdiği 

henüz layıkiJe bilinmemektedir 
Istanbul, 26 {Özel) - Kiii~ 

de vukubulan zelzeleden in
sanca zarar olmadığı haber 
veriliyor. Bununla beraber 
henUz etraflıca malumat gel
mediğinden kat'i bir şey 

söylenemez, halk, fevkalade 
bir heyecan içinde bu'undu· 
ğundan evlerine girememek
tedir. Kızılay cemiyeti lüzu· 
JDU kadar çadır gönder-
mişdir. ' 

----------~---· .. ·~~-------------

A vus tr al ya Fransada 
'l'ayyarecisi bir 

türlü bulu
namıyor 

lstanbul 26 (Özel) - Hin
distandaki lngiliz bombardı
man tayyareleri, kaybolan 
meşhur Avustralya'lı tayya· 
reciyi aramak maksadile bir 
uçuş hamlesi daha yaparak 
muhtelif bölgelerde araştır
malarda bulunmuşlarsa da 
hiçbir sonuç elde edememiş
lerdir . 

ihtilal 
lstanbul 26 {Özel) - r iyo 

dojeneryo 'dan verilen haber· 
lere göre, Natal ve Parnam
burg'ta Komünist ihtilali 
çıkmııtır. İki piyade alayı 
ihtilali bastırmak Uzere Na
tal'a yollanmıştır. 

f 
Ranıazaıı 

Ramazanın ilk günü ya
rındır. Evkaf direktörlüğü, 

camilerde vaiz verecek 
olanları tesbit etmiş ve 
kendilerine Jazımgelen ruh
ıah vermiştir. 

"'-·-----------~-------

Kesif sis devam 
ediyor 

lstanbul, 26 (Özel) - Pa· 
ris 'ten haber veriliyor: 

Parisi kaphyan · kesif sis, 
hila devam ediyor. Hayat, 
Adeta durmuştur. Şehir için
de otomobiller, otobüslerle 
tramvaylar ve di&'er nakil 
vasıtaları, güçlükle gidip 
2'elebiliyorlar. 

Paris 
Terzi kızlarıııın 

günü 
htanbul 26 (Özel) - Bu 

gün Paris'te çok beyecanh 

bir gün yaşatmıştır. Her se· 
ne olduiu gibi, 25 yaşında 

oldukları halde henüz evlen
miyen terzi kızlar araların
da tezahürat tertip etmişler
dir. Bu kızların bir çoğu 

gurup halinde çarşılarda gez· 
mişler ve geç vakte kadar 
eğlenmişlerdir. Genç kızla· 
rm bir çoğu, delikanlılardan 
muhtelif · iltifatlara mazhar 
olmuşlar, bazıları da, kendi
lerine ikram edilen puseleri 
reddetmemiılerdir!. 

Istanbul 26 (Özel) - Va- Söylendiğine röre, ltalya 
şinglon'dan haber verildiği· da ancak beş ay yetecek 
ne göre; ltalyanlarla Habeş· derecede depo ediJmit pet· 
lere petrol, benzin vesaire rol vardır. 
verilip verilmemesi mes'leıi, ltalyanlar, şayet Amerika· 
bugün fevkalide ıurette dan da petrol almak imki 
toplanacak olan Amerikan nını bulamazlarsa çok zor
kongresinde konuıulacaktır. luk çekeceklerdir. .......... 
Italyan'lar, .doğu Afrika
sı için güç halle ame

le bulabiliyorlar 
~~------------------Afrika' da ki ameleler, memleket-

lerine dönmek istedikle
rini bildirmişlerdir 

lstanbul 26 (Özel) - Paris· 
ten haber veriliyor : 

Doğu Af rikasında bulunan 
ltalyan ameleleri, memleket· 
lerine iade edilmeleri için 
mareşal Dö Bono'ya müra· 
caat eylemitlerdir. Ameleden 
10 bin kiti mutlak surette 

ltalya'ya dönmek istedikle
rini beyan eylemişlerdir. 
Romıdan haber verildiğine 

göre, kendilerine fazla yev· 
miye verilmek suretile teda
rik olunan bir grup amele, 
dün Nıpoliden vapura bin
dirilmiş ve doğu Afrikasına 
gönderilmiıtir • 

lzmir milli emlak mttdOrlttğOnden: 
Lira 

Develi köy altı mevkHnde 22,975 metre bai 86 

ti ti ti " 11947 " " 45 
" ti " " 9190 " " 41 
,, ,, " ., 11028 • ,, " 28 

Birinci kordon balıkhane albnda 3 no. dllkkin 182 
Karşıyaka bahariye abacı merharet s. 23 DO. ev 72 
Şehitler altın sokaiında 25-31 numaralı ev 50 

" ,, " 27 • 33 ,, dükkAn 36 
Keten çarıııı içinde demir hanında 18 no. mağaza 50 
Topallı kireçli kaya mevkiinde 303 no. ev 24 

Yukarıda yazılı bağ ile emvalin bir senelik icarları 
28-11-935 perşembe günü saat 14 te ihale edilmek üzere 
artırmaya konulmuştur. isteklilerin o saatte milli emlak 
mlldüriyetine müracaatları. 3718 

lzmir milli emlak mildürlOğünden: 
Bornova havuz başında 51 no. la f1rın arsası • 
Karşıyaka mersinli menemen caddesinde 20-1 

25 

numaradan müfrez arsa 55. 70 
~ ukarıda yazılı arsaların bedeli peşin para ile ödenmek 

üzere arttırmıya konulmuş ise de haddi layıkile alıcı çık
madığından on gün uzatılmasına karar verilmiştir. 

Alıcıların 2-12-935 pazartesi günil saat 14 de milli em-
lak müdüriyetine müracaatları. 3817 ----------
lzınir Vakıflar direktörlüğünden: 
Karşıyaka'da 131 numaralı ve ıeneliğine 400 lira kira 

konan eve arttırma müddeti içinde istekli çıkmadıiından 
29-11-935 Cuma ııüail saat 14 de kadar uzatılmıştır. istek· 
lilerin evkaf direktörlDiOne müracaatları ilin olunur. 3825 

• 

Sarayda bir Rum 
EDöLBERom 

Vasiliki, dört atlı bir araba ile 
saraya gönderilmişti 

Faik Şenıseddiıı, i\l.Ayh:ın 

- 20 -
Kendisi böyle şeylere uğ· 

ramamışh, evlerinden kaçırı· 
İÜken korkmuş, fakat ondan 
sonra o korkunç Arap ser· 
dardan bile hürmet ve iyi 
muamele görmüştü. 
Kızlar ağası ise ona ne ka

dar candan samimiyet gös· 
termişti. Sonra .. önüne ilk 
çıkan harem kadınının bu iyi 
yürekli, bu güzel ve ... Rum 
kadıni olmasını, taliinin mesut 
bir cilvesi saydı ve ... Dilivize 
karşı kalbinde derin, ılık bir 
muhabbet hissetti . 

Madam ki Diliviz, dört 
senedir bu hayatı yaşayabil
miş, şu halde, saraylarda 
köyde babasının, komşuları
nın söyledikleri gibi korkunç 
tahammülü gayri kabil haller 
yok demekti. Ve, kararını 

vermiş gibi Dilavize: 
- Hakkm var, mukadder 

· olan hiçbir vakit değişmez! 
Dedi. 

Bu sırada, sarayda ezan 
ıesleri ve bir telit duyuldu. 
Dillviz, bunlara kulak ka · 
parttıktan sonra: 

- Bir ıey değil. Rama
zan başlıyor! Dedi. 

Hülisa: 
Atina' da, onaltıncı asır 

sonlarında, Akrabol kalesi 
muhafaıı Arap ıerdar, bir 
gün papaz Nikola'nın evinin 
önllnden geçerken çok gli· 
zel ve henüz ondört yaşında 
bir kız, papazın kızını çiçek
leri sularken görüyor. 

" Serdar, Atina gibi kü· 
çllk bir kasabada unutuldu· 
ğuna ve bunun için terfi 
edemiyeceğine kanidir. Istan
bul' da ve saraydakilere ken
disini hatırlatmak için papa· 
sın bu güzel kızını aıırarak 
saraya, barem taktimi diltü· 
nü yor. 

"Bu sırada, Atina'ya yeni 
ocakları çocuk devıirme 
hey'eti geliyor; Halbuki Ati· 
na Mora'nın sair kasabaları 
gibi değildi, çocuk devşir· 
mesinden muaftı. 

"Serdar, çocuk devşirme
sine gelen yeniçeri kolu 
kumandanı ile anlaşıhyor ve 
bir iece, papasın kızı gilzel 
Vasilik kaçırılıyor. 

"V asiliki evveli hadden 
fazla korkmuıtur; fakat 
serdar, ona debdebe, haş
met, ıervet, mevki ve mü
cevherattan ibaret bir istik
bale hazırlandığını söyliye· 
rek teselli veriyor ve dört 
atlı bir araba ile Vasiliki'yi 
saraya, lıtanbul'a gönde
riyor. 

"Vaailiki sarayda ilk ham· 
lede kendi dilinden, Rumca 

bilen kızlarağasile karşılatı
yor, samimi bir muhabbet 
görüyor ve kızlarağası, es· 
ruh, mübhem bir iki cümle 
Vasili kiyi haremde güzel ve 
azemetli bir Jkadınla, Dili
vizle tanıştırıyor. 

" V asiliki'nin adı bundan 
böyle Yegane olmuıtur. Ye
gane, Dilivizle gene kendi 
lisanile sıörüıebiliyor; Dili· 
viz, Sakızlı, zenııin bir ıı•
mici ve Uiccarın kızı ıabık 

lrini'dir, dört sene evvel sa· 
kızdan aşırılmış, Tunus'ta 
esir pazarına satılmış, ora· 
dan da 11aray namına satırı 
alınmıştır. Hayatını Yegiueye 
anlatıyor ve : 

" - Mukadder olan değiş· 
mez, başa yazılan böyle imiş! 
Diyor. 

11 Yegine, sabık VasiJiki· 
den boynunu büküyor, biraı 
düşünüyor ve sonra: 

- Evet .. alın yazısı , oıu· 
kadder. böyle imiş, mukad· 
derata boyun eğmek lazun· 
dır! Diyor. 
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Eski sarayda 
Oamanh Sultanları saray· 

lar1, muazzam, akıllara hay
ret veren bir tarihin en bel· 

li başlı sahnesidir. Geçeı:ı 
asırlarda, Çarağan, Dolma· 

bahçe ve eski saray, yani 
Tonkapı sarayları tarihin eı:ı __, 
müstesna hidiselerinin geç· 
tiii yerlerdi. 

Çırağan sarayı bugüP 
yoktur; fakat bunun yerini 
Yıldız tutabilir. Dolmababçe 

ve Topkapı sarayları hugüı:ı 
iesk şeklile mevcuttur, ve 
eski kıymetinden hiç bir ıeY 
kaybetmemiştir. Istanbul'• 
~ğrıyan ecnebi bir seyabıo 

bu sarayları h•yretle, ibretle 
imkin taıavvur olunamaz! 

Topkapı sarayının yerinde 
hatta f sa doğumundan evvel 

bile gene saray mevcuttu. 
Bu sarayın yeri, lstanbul'ull 
üzerine kurulmuı olduğu ye· 
di tepeden birisidir. Bu sa· 
raylar, bilhasaa Topkapı sa· 
rayı, Bizans saraylarının Os· 
manlı hanedanı elinde, he· 
men eıki ıeklile devamındall 
başka birşey değildir. 

Devamı var 

iskelelerde mal çok, 
vapur yok 

-Baştarafı 1 inci ~ahif ede -

raktığı yükler arasında, bir 
haftadanberi şat üzerinde 
bekliyen mallar da bulun· 
maktadır. Bunun sebebi, ·lz· 
mir ile lstadbuJ arasında 
direk vapur ıeferi bulunma· 
ması ve Mersin, Antalya hat· 
tından gelen vapurların da 
oradaki limanlardan dolu 
olarak hareket etmesidir. 
Busıün Deniz yollan idaresi· 
nin Antalya vapuru da 
İstanbul için yük alacaktır. 
Ancak Antalya vapuru Ay
vahia uğrıyacağı için oradan 
yağ almak mecburiyetinde· 
dir. Bu suretle lzmir'deki 
yüklerin büyük bir kısmı 

gene ıat üzerinde lfala· 
caktır. 

Haber aldığımıza iÖre , 
tüccarlarımız bu durumdan 
zarar görmektedirler. Eko· 
nomi bakanlığına müracaat 
ederek ya lzmir - htanbul 
arasında doğru seferler ya· 
pılmasını ve yahut ta Mer· 
ıin hattına bllyllk vapur it· 
letilmeaini iıtiyıceklerdir. 


