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tzmirde çıkar, akıamcı siyasal razetedir 

Sovyet lıükOmeti 
Mançuri'de veba -;ıktığın· 

dan sovyet, Mançiko lıudu· 

dunu kapatmıştır. 

:aaan 9SS 

centası 
, mot6rtı 6·1· 
~DAM, HAM· 
>PENHAGE, 
YDNIA, GO· 
• ve iSKAN· 
imanları için 

MARITIM 
IAIN 

.YA" vapuru 
ip ayni gün 

Sil YA, ve 

hareket ede· 

--~---------------------8124 Numara ikiyüz bin lira,] 3516numaraıyozbio lira 

Habeşistan 'm Ankara i~ 

gOderİ M. Marko 
Ankara, 1 ( Ôıel) - Kı

zılay tarafmdan Habeş kızıl 
haçına göderilen 40 bin pa
ket gaz, Habeşistan'da 
teslim edilmiıtir. 
Habeı hükumetinin An-

kara İf gilderi M. Marko 
dtın, Kızılay merkeıine re· 
lerek, Sıhhiye bakaaı Refik 

kazaııdı. Sonu3-() olan biletler amorti alacaktır 
Istanbul, 1 (Özel) - Yıl 

başı tayyare piyangosunun 
keıidesi Tepebaşındaki Asri 
sinemada yapılmııtır. Sinema ' 
salonunu dolduran binlerce 
kişi, çekilişi takib etmiıtir. 

Dün akıam ki keıide de 
ikramiye kazanan bütün nu
maraları bildiriyorum: 

14110 No. 
500,000 lira 

8124 No. 
200,000 lira 
13516 No. 

loo,ooo lira 
20129 No. 
50,000 lira 

5452 No. 
40,000 lira 

Saydam'• htıknmetinin mem· 
nuniyet ve ıoaıuz teıekktır· 
Jeriai bildlrmlıtir. 

6052 No. 
30,000 lira 

R. Aras 
lstanbul'a döndü 

16576 No. 
25,000 lira 
24899 No. 
20,000 lira 
5939 No. 

15,000 lira 
15145 o. 
10,000 lira kazandı 

7000 Lira 
Kazanan Numaralar 

26207 17255 25376 
~5628 

3000 Lira 

1~480 

Kazanan Numaralar 
21606 14927 15195 6080 

· Devamı 4 tıcü salti/ede-

dü Araı Semplon ekıpreıi 

ile şehrimize dönmOı, Sir· 

keci istasyonunda törenle 
karştlanmıştır. 

Tevfik RClftG Aras T f'k Rn dü ev ı uf Araı bu 
lstanbul 1 (Özel) - Dıt ı akşamki ekspresle A k 

itleri bakaaımıı tevfik Rnı- ya hareket edtGektir,n ara-: 
"" 
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Koıahya'da Suriye milliyetperverleri de temel 
Petrol membaı 

bulundu yasasının iadesini istiyecekler 
Ankara, 1 (Özel) - Kü

tahya viliyetine bağh ve iki 
saat mesafede Seyyit Ömer 

köyündeki maden ocakların· 
dan birinde, petrol kaynağı 

bulunmuıtur. 

• Cinai Roman Nakili: KAMt ORAL • 
... -13- .. 

lhtiyaı· Anri, kendisinin eski bir ha-
f iye olduğunu oğlıından sakl_ıyo_rdu 

Merkezden dışarı çıkınca 
behemehal bir yere gide· 
cektir. Arkasından ıevkede· 

1 

Eritreden kaçarak Beruta gelen bir işçi kafilesi; 
Afr:kadaki ltalyan amelesinin durumıınun 

çok feci olduğunu söylüyorlar. 
tum, bu sözlere kapılmamak 
için kendimi toplamak lü
zumunu hi11ediyorum. 

HilkCımet, yakında bu kay

nakta incelemelerde bulun· 
mak üzere bir mUteha1111 
gönderecektir. 

Suriye-Türkiye arasında telefon 
Dedi. 

Berut (Özel aytarımızdan)
Mııır hidiseleri ve Mısırda 

ce&-iniı memurlar, onun 
nereye gideceğini iyice teı
bit etsinler ondan sonrası 
kolaydır. Fakat, memurları
nıza yeter miktarda para 
vermeği unutmayınız hama
hn, bir şimendifere atlayıb 
Pariıten başka bir yere git
mek istemesi de hatıra ge· 

Emniyet direktörü, ihti· 
yar hafiyenin söylediklerini 
şu sözlerle karşıladı: 

- Buna lüzum yok, zan· 
nederim. Bilirsiniz ki polis 
mesleğinde · ameliyatın ya· 
nında nazarıyatın hiçbir 
ehemmiyeti yoktur. Binaen· 
aleyh bu işin tetkikatını 

Milletler cemiyeti 
işleri ve Britanya 

lir. Mahaza üzerinde şimen
difere binecek kadar para 
olmadığına kaniim. 

- .Su fikriniz doğrudur. 
Üstat, zira üzerinde 7 frank
tan fazla para çıkmamıştır. 

bizzat deruhte eylemenizi 
rica etmek üzere zabtiye 
nazırı ile muıtantık tarafın

dan gönderildim. Eğer buna 
muvaffakiyet gösterecek 

olursanız, istedijfoizi alacak
smız. 

lngiltere ile el birliği etmeksizin 
zecri tedbirlerin faide]i 
olmasına imkan yoktuı .. 

- Her ne ise, herifin, rüm 
rük kapısından çıkarak kır
lara gitmesi de muhtemel
dir. Takip memurlarının bu 
ciheti de nazarıdikkate ala· 
rak onu kaçırmamağa çalış
maları ıarttır . 

- Canım orası kolay yal-
nız ... 

- Yalnız, filan yok, size 
Jizım olacak, anahtara elinize 

Onu hüsnü suretle 

aiddir. Şimdi 

töril ayağa 

ir türlü gitmek 
ihtiyar Anri, 

iş bir vaziyette 
du: 

ıka bir aöyliyeceği
r mıdır direktörüm? 

Evet, gayet mUhim bir 
y söyliyeceğim. 
- Söyleyiniz bakalım. 
- Tavsiyeleriniz, altınla 

tartılacak derecede değerli
dir. Bunları bizden deriğ 
etmediğinizden dolayı bilhas
.. teıekkür eder, ihtarah· 
nızın, harfı harfine icra olu
nacağını arzeylerim. Her 
hususta siz birim üstadımız
sınız. 

MUsyii Anri, emniyet di
rektörünün bu sözlerini faz· 
la bulmuı olmalı ki: 

- Müdaheneyı pek ziya
de ileri götürüyorsunuz dos· 

- Sözü bu noktaya sıe
tirmek istediğiniıi anladım. 

Zaptiye nazm ile müstanti
kin hakkımda ııösterdikleri 

teveccühten dolayı çok mem· 
o unum. Bununla beraber 

arzularına yerine getiremiyece
ğimden müteessifim. Bunun 
da sebebi şudur: Bilirsiniz 
ki, benim bir oğlum vardır. 

- Evet, onun vücudiJe 
iftihar etmeğe hakkınız ol
duğunu da bilirim. 

- Hüsnü zannınıza teşek
kllr ederim. Oğlum, dünya
da tanıdıtım ilicenab ve 
doğru adamların CD birin
cilerindendir. Hilınü terbiye 
ve tahsiline mümkün olduğu 
kadar itina ettim. Kendisi de 
çahşarak temiz bir mevki 
ihraz edebildi. Bundan sonra 
ilerliyecej'i de , fşiiphesizdir. 
Çünkü sevdiği zengin bir 
kızla izdivaç etmek üzere· 
dir. Düğün, löniimüzdeki ay 
içinde olacaktır. Şimdi, bu 
vaziyet karşısında bana tek
lif ettiğiniz işi kabul edip 
edemiyeceği mi siz hükme
din. Bundan baıka o&"lum 
Lüi, kendiıine bırakacaiım 
servetin, hafiyelikle tedarik 
edilmiş olduğundan haber· 
dar değil$lir. Bundan sonra 
da bundan bihaber kalması· 
Dl arzu ediyorum. Bilirsiniz 
ki meslekimiz, halk nazarın
da boş görillmemektedir. 

Arka!ı var -

M. Laval ve 
. lspanya'nın milletler cemi· 

yeti daimi azası olan Senar 
de Madariaga; Deyli Telgraf 
gazeteıinde "milletler cemi· 
yeti iıleri v ! Britanya" baş
lığı altında yaı~ığı bir ma· 
kalede diyor ki : 

Günün araıulusal hidiıe· 

Jeri içinde Milletler Cemiyeti 
paktının on altıncı maddesi
nin bilyük bir millet olan bir 
saldıra-ana karşı tatbik edilip 
edilemiyeceiinde şilpbe eden 
ler vardı. 
Dünyanın en sevilen ve 

sayılan milJetlerinden biri
sine karşı bunun tatbiki 
meselesinde bir takım sep· 
tikler, hakikatin ne olduğu-
nu öirenmemekte ayak di· 
reyerek birinin birini aldat· 
tı&'ı kanaatini yazıyor ve : 

- Kim? diye ortaya bir 
soru fırlatıyorlar. Olup bi· 

Tele fon 
3151 Tayyare S. 

ıneması Telefon . -ınr __ .. 
Bayram gnnleri her seansta 

gösterilen hnynk 
doldu, boşaldı. Birçok kimveler 
filmi göremediler 

MONTE l(RiSTO 
ÔnQmOzdeki Cuma gnnnne kadar devam edeceğinden, bayram gOnleri iz. 

diham dolayısilc bu şaheser filmi gôremiyenler iki gOnlOk fırsattan istifade 
etmelidirler. f'ilm çıkın<>a derhal lstanbul'a iade olunacağından temdidi ihti
li yoktur. 

AYRICA: FOKS DOnya haberleri ('I'Orkçe sözln)-MIKJ aşık (Canlı karikatôrler) 

Gelecek Hafta iki Büyük Film Birdeıı 

Büyük ihtilal VVonder Bar 
Anna Bella jean Gabin IO Yıldız ·SOOO' Güzel kız 

Yazan: Madariaga 

1\1. Madariaga 
ten şeyler basittir; bunları 

yeniden çocukça izah etme· 
ğe de lüzum yoktur. 

Bir takımları, zecri ted
birlerin bu defa tatbik edi· 
Jib baıka vesilelerle tatbik 
edilmemiş olmasını lngilte
reniD tesir ve nilfuzuna ve· 
riyorlar. 

lngiltere; kudretli bir mil· 
lettir ve siyaaal tesiri de 
bilyüktilr. 

lngiltere beraber olmazsa 
zecri tedbirler tatbik edile
mez; fakat bunu yalnız onun 
dileği gibi göstermek saç
madır. 

Hakikat ıudur: Bir çok 
uf ak milletlerin gönüllerinde 
besledikleri bir kollektif 
sistemini büyllk bir memleket 
benimsemiıtir. 

Milletler cemiyeti paktı, 

bir çok milletler tarafından 
konmuş ve kabul edilmiş bir 
kanundur. 

Öte tarafta tabii bir ka
nun vardır ki, o da bir 
kanunun tesirli olması ona 
bağlı olan milletlerin ve 
grupların içten taraftar ol
malarına ba&"hdır. 

MeselA Birleıik Amerika-
daki içki yasai'ı kanunu ile 
bir takım memleketlerde 
otomobil sür'atinin indiril· 
mesi, düellonun kaldmlmaaı 
hakkında konulan kanunlar, 
onu tanımak zorunda bulu· 
nan milletler bunların doğ
ruluğuna inanmadıkları için 
tesirli olamamıştır. 

Bir kanunun tesirli olabil
mesi için parlamentonun tas· 
dikinden geçmesi kifi gel
mez. Onu yurddaşlar bütiln 
vicdanlarile onaylamalıdırlar. 

Milletler cemiyeti paktı, 
dünya milletlerinin çoğunlu· 
ğundan son zamanlara ka-

temel yasasının iade edilerek 
seçim yapılmasının kararlaş· 
tmlması ef kArı umumiyeyi 
ehemmiyetle meıgul etmekte 
ve bilhassa Vatani çevenler 
bu hadiseden ıonra harekete 
ıeçmiş bulunmaktadırlar. 

Söylendiğine göre Vatani 
parti son genel toplantısında 
durumu inceledikten~ sonra 

Suriye'de teşrii hayatın iadesi 
için a-erek olan teşebbüsler· 
de bulunulmasına ve her ta
rafa protesto telgrafı çekil· 
mesine karar •erilmiştir. 

Gene haber verildiğine 
göre; Vatani parti yakmda 
Suriye halkına hitaben bir 
beyanname neşrederek duru· 
mu bildirecek ve teıriihayahn 
avdeti ile Suriye • Fransa 
muahedesinin vahdet esası· 
na göre, akdini , kabinenin 
çekilerek yerine meclisin 

Dış Piyasalarda 
son Ü ril ll le ı·i Dl İZİ il 

durumu 
Ürünlerimizin, dıt piyasa· 

lardaki durumu hakkında 
Türkofise ırelen son telgrafı 

itimadını haiz yeni bir ka
binenin iş başına gelmeai 
için hükumet nezdinde te· 
ıebbüsatta bufunmağa ka· 
rar verdiğini ilin edecektir. 

Vatani parti toplantılarına 
önemli surette deYam et· 
mektedir. 

Bir gazeteciyi kabul eden 
Cumur başkanı Alilabit, 
meclisin açılıp açılmıyacağı 
hakkındaki sualine şu kar· 
şılığı vermiştir: 

- Sizi lemin ederim ki 
mecliı açılacak ve teşrii ha
yat baılıyacaktır. 

Bu suretle Suriye-Fransa 
muahedesinin mecliı tara· 
f ından mümkiln mertebe 
sür'atle tasdik edilmeıi de 
kabul olunacaktır." 

On tıç ki~i daha kaçtı 
Italya hesabına Eritre'ye 

giden Suriye ve Lilbnan'lı· 
lardan on üç kişilik bir ka· 
file daha Eritre'den kaçarak 
Sudan yolile Beyrut'a ıel· 
mişlerdir. 

Bunlar, Eritre'deki işçile· 

rin çok feci bir durumda 
olduklarını ve ilk fırsatta 

aşa&'ıya yazıyoruz: kaçmaia hazırlandıklarını 

Üzftm : söylemektedirler. 
Londra borsasında: No. Arab vahdeti 

7 peıin 38-45 sekiz vadeli Irak-Hicaz ittifakı haber· 
20-38 dokuz peşin 20-23 Yu- leri ti!erlerine Haleb talebe· 
nan üztimleri Kandiye No. 3 terinden bir kıımı Beyrut 
peşin 39-56 dört vadeli 29·44 Irak konsoloıluğuna ve Şam 
Kaliforniya üzümleri Tomson Hicaz konsolosluğuna çek· 
peşin 39 natürel peşin 38 tiii bir telyazııında ittifakın 
vadeli 26 Avusturalya iizüm- Büyük Arab vahdetine baı· 
leri yeni mal 24-48 Iran üzüm langıç olmasını temenni et
leri peşin 27-36 vadeli 16·23 mişler ve telyaıılarının kral
şUindir · tara gönderilmesini iıtemiı-

Hamburg borsasında: Türk !erdir. 

üzümleri No. 7 peşin 14.50 ltalya aleyhinde ko· 
sekiz ·peşin 15 dokuz peşin 
16 T. lirası Yunan iizümleri mftnist beyannameleri 
Kandiye No. 3 peşin 15.32 Beyrut'ta .. Suriye kornü
fl. Kaliforniya üzümleri na· niıt merkezi" imzasını taıı
türel peşin 5.85 lira üzümleri yan bir takım beyannameler 
peşin 33-38 dolar. dağılmıştır. 
İncir: Bu heyannamelerde, hal-

Londra borsaaında: Türk ya'ya Habeı topraklarından 
incirleri renuin natürel peşin çekilen peşkeş protesto edil-
33 vadeli 22 peşin 35 vadeli mektedir. 
-Deı•amı rlördüncı1 8ahifede- - Devamı 4 rıcü ~ahifede -

:....----------------'""."""'-----~---dar bu onayı alamamıştı. güne g~linceye kadar millet-
Ancak son zamanlardadır ler cemiyeti çevresi içinde 
ki lnıiliz milletinin çoğun· toplanan bir kollektif sisteme 
luğu, buna karşı septik ol· inan göstermem iıti. 
mıyan bir bakışla bakmağa Arsıulusal siyasa içinde 
başlamışlardır. önemli olan ln~iliz milletinin 

1921 ile 1934 arasında uluslar soıyetesinden yana 
Cenevrenin kollektif bir sis- neden durum aldığını bütün 
tem dahilinde silahsızlanma· teferrUatile incelemek ge· 
K-a doğru yapılan herhangi rektir. 
bir teşebbüsün neden akim Bu vaziyette birbirile çar· 
kaldığı ve Makdonald-Hen· pışan iki pıikolojik kuvvet 
derson projesinin Baldvin i\iiküm sürmektedir. 
hükumeti tarafından nıçın Birisi lehedir. logiltere! 
reddedildiği bundan anlaşı- münakaşa götürmeyecek 
labilir. surette dünya solidarite ni 

O halde başka hadiseler· istemektedir. 
de tatbik edilmiyen zecri lngiliı: miUeti "Kendi ken
tedbirlerin bugün neden tat- dini idare" usultinii icad 
bik edildiğini soranlara şu etmiıtir ki, bu da liberal de-
suretle cevap verilebilir: mokrasinin özü ve ruhudur. 

- ÇünkÜ lnsıiltere ile el Pek tabiidir ki böyle 
birliği edilmeksizin zecri ted- duyup dilşünen bir millet, 

l birlerin faydalı olmasına im- başka milletlere de ko lıtktif 
1 kin yoktur ve lngiltere bu -Deuamı 3 ünn; "" 

I 



Sahife! (Ul~Birllk) 1 ikinci K aun 935 

l\tilletler ceıniyeti iş)eı~i ve Britanya N. V. Olivier ve şüreka- Fratelli Sperco ''apur Acentası 
- IJaştaraJı 2 inci salıijede- devletlerin oynayacağı bir v v. t"'. H. Van Si Limited vapur ROY AL NEERLANDAIS 

11

ROLAND,, motörü 6·1· 
güvenlik sistemini ilham satranç oyunu olmaktan çık· KUMPANYASI 36 da ROTTERDAM, HAM· 
edecektir. mıştır . l)er Zee acentası " HERCULES " vapuru BURG 1 COPENHAGE 1 

Kendi kabuğuna çekilmesi Bundan sonra bunlar, kol· 21-12-35 de beklenmekte DANTZIG, GYDNIA, GO· 
b' · & Co Cendeli Han. Birinci kor-ır sıyasadan kollektif bir lektif mes'eleler halini almış· • olup tahliye ettikten sonra BURG, OSLO ve ISKAN-
siatcme geçmek büyük bir lardır. DEUTSCHE LEVANTE LıNIE don. Tel. 2443 BURGAS, VARNA ve DINAVYA limanlar1 için 
anlayışbr. logiltere ise kendi Bundan sonra ortaya bir "HERAKLEA., vapuru ha- THE ELLERMAN LINES L TD. KÖSTENCE limanları için yük alacaktır. 
kabuiunda yaşayan ve "ya- anlaşmamazlık çıkınca, her len liman1mızda olup AN· " GRODNO " vapuru Iİ· yük alacaktır. SERViCE MARITIM 
bancı,, ların işlerinden elin- kesin elbirliği ile harekete VERS, DiREKT, ROTER- manımızdn olup 25 ilk ka· " VULCANUS ,, vapuru ROUMAİN 
d~n geldiği kadar çekinen geçmesi gerekecektir. DAM HAMBURG ve BRE· nunda Londra ve Hull için 30-12-35 de gelip 4·1-36 da 11ALBA JUL YA,, vapuru 
bar memlekettir. HattA 0 Zecri tedbirlerde solidari- MEN limanlarına yilk almak- yük almaktadır. ANVERS, ROTERDAM , 1 • 
d FLAMINIAN 25 

9-1-36 da ge ip aynı gün 
ercceye kadar ki yabancı te göstermek, bütün mes· tad1r. 

11 

" vapuru AMSTERDAM ve HAM· 
kelimesi lngilizce'de pek elelerde arada bir solidarite "MILOS., vapuru 6 son ilk kanunda Liverpool ve BURG limanları için yük PiRE, MARSIL y A, ve 
hoşa gider bir kelime de- b 

1 
d v d 

1 
kanunda bekleniyor, 10 son SVVENSEADAN gelip tah· alacakhr. BARsELONE hareket ede-

u un uguoa e alet ve işa· k · ğildir. ret eder. kanuna kadar ANVERS, liyede bulunacak ve ayni •• HERCULES " vapuru ce tır . 
. ~ugün ise lngiltere 0 eski Bu glinkü sıkıntılardan da ROTERDAM, HAMiURG zamanda 26 ilk kanuna kadar 13·1-36 da gelip 18.1.36 da Fazl tafsilat için ikinci 
ınfırad sıyasasından ayrıl - ve BREMEN limanlarına LIVERPOOL ve GLASGOV ANVEf s , ROTERDAM , Kordonda Tahmil ve Tab· 

ki k 1 kurtulacak olursa elde erli- k l k ma ıı a mamış, dünya so· yük alacaktır. için yü a aca hr. AMSTERDAM ve HAM~ liye şirketi binası arkasında 
Jidaritesi ve kollektif sistemi lecek kazanç pek büyük AMERICAN EXPORT LINE "POLO,, vapuru 10 ikinci BURG limanları için yük FRATELLI SPERCO vapur 
korumakta önderliği ele 8 J. olacaktır. EXCH kanunda Londre, Anvers ve alacaktır. acentahğına müracaat edil· 
mışbr. 

11 

ANGE ,, vapuru 
H balen limanımızda olup Hulden gelip mallarını tah- SVENSKA ORIENT mesi rica olunur. 

aldkat şudur ki: on yıl · NORFOLK ve NEVYORK liye edip ve ayni zamandıt LINIEN Navlonlardaki ve hareket 
d~nberi arsıulusal ber1Jangi R za :için yük almaktadır. LONDRA ve HULL için .. GOTLAND " motörü tarihlerindeki değişiklikler• 
bır sıyasa üzerinde &\ak dı'. 20 l 6 k b 1 

k k 
· 0 EKSILONA" vapuru '29 yük alacaktır. • -3 da ROTTERDAM den acente mesuliyet a u 

reme ten açman biı devlet ve HAMBURG lim oları etmez. 
bugün milletler cemı'yetı' Mücellı•tlıanesı· Bci. kanunda bekleniyor, .. THURSO " vapuru 12 . . k 005 2663 ıçın yü alncaktır. Telefon: 2004 • 2 • 
paktı üzerinde var kuvvetile BOSTON ve NEVYORK ikinci kanunda Liverpool ve •llllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll1lH• 
d~r~uğunu ve duracağını için yük alacaktır. Svvenseadan gelip tahliyede ı 
bıldırmektedir. Yeui ){avatlar çarşısı ARMEMENT H. SCHULDT bulunacak ve ayni umanda ~-= zmir yün nıensucatı~_ 

Gerçekten bir arsıulusal N 
34 

HAMBURG Liverpol ve Glasgov için 
kamoy uyanmıştır. Arsıulusal O. , 

0

NORBURG,, vapuru 30 yük alacaktır. =r • k A • • k • = ınes'elelerde yalnız büyDk Bci. kanunda bekleniyor, DEUTSCHE LEVANTE- i tir fiQfl}ill şır etı~ 

== 

.. ~ ," llllll•ll•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU\ ANVERS, ROTERDAM ve LINIE = 1 = ~ HAMBURG limanlarına yük 11AGILA,, vapuru 5 ikinci = · zmir Ynn Mensucntı Tftrk A. ~· nin Hn1ka· § 

r k K 
alacaktır. kanunda Hamburg ve An- ;;; pınorcloki kumaş fabrikası manıulatmdan olen = 

--~ l~l~ a Va urum Ü_~ ''GLUCHSBURG,, vapuru versten gelip tahliyede bu- := mevsimlik ,.e kışlak, zarif koma lorla, battaniye, = 
- _ 6 son kanunda bekleniyor, lunacak. E şal \ 'C ynrı çorapları, hu kerre yeni açılan Birinci ;;; 
§ üy • • k = HAMBURG ve ANVERS Not: Vurut tarihleri ve ~ kordonda Cumhuriyet meydanı ch·arancln 186 : 
~ . Y angOSU § ten yük çıkaracaktır. - vapurların isimleri üzerine ~numaradaki (~ark Hah Tnrk Anonim şir .. ~ 
S ş· J • k := JOHNSTON VVARREN LI- değişikliklerden mes'uliyet - -
~ JW( l)'e adar bioleı·ce kişiyi ~ " NE_ LIVERPUL kabul edilmez. ~ keti) ınnğozasında sotılınaktadır. MezkQr liıbrika· ::: 

= zen ,. .. . = DROMORE., vapuru ıs D o K T o R • ~ Dlll metanet \'e zc:-afet itibarile herke çc malum s 
§ ~ ~·ll etmıştır. ;; son kinunda bekleniyor, 5 olan mıımulaımı muhterem mnşterilerimize bir = 
~ 3.üncil keşide 11 ikinci Kanun 935 ted· § LIVERPUL, ve ANVERS· Ali Agah ~ defa daha tın·siyeyl bir ' 'azife biliriz. ~ 
~ Bü ül Ik . ır.= ten yUk çıkarıp BURGAS Çocuk Hastalıkları = Perakende satış yeri Toptan satış yeri E§ 
§ y <. ramıye: 50,000 Liradır§ ve KÖSTENCE için yUk Mütehassısı = Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no:186 Şark$'.§ 
§ Ayr . IS § alacaktır. '"inci Beyi.er Srokagı N. 68 ~ Kemalettin Cad. Sağır zade hah T. A. Ş. = 
§ . ~ca. ,ooo, 12,ooo, lo,ooo lirahk § DEN NORSKE MIDDEL· Telefon 3452 E§ biraderler s 
§ ıkraınıyelcrle (2o,ooo) liralık bir wn. ~ HAVSLINJE (D·S. A-S. • ::: Kuzu oğlu çarşısı _Aıım Rıza s 
§§ katat vardır u = SPANSKELINJEN) ~alılık motör = ve biraderleri -=== 
~ := OSLO = Yeni manifaturacılarda mimar 

c'W/111 = "BANADEROS 12 beygirkuvetinde (Dizel) = Kemaleddin Cad. YünlU,mal· es 
-!!l!!ll!illl!.!!~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111, 10 son kanunda b~kı::ryu:~ markalı az kullanılmış bir - lar pazarı F. Kandemiroğlu S ~-- '"o tar satıh k tı r. Talipleri D il 1111111ili1111111111111111111111111111111111111111111111 lll llllll llllll lll l lll il 111111111111111 it mii 

maolanna yük alacaktır. idarehaoemize müracaatları su" mer Bank Istanbul Ve 
,.-l"""'rak a • DIEPPE ve NORVEC Ji •. 

y Ayni zamanda ISKENDE- ilin olunur. ı 
1

---• 
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S kabul eder. · 
ermayesi3,000,000Tfiı·k Jı·ı·ası Geli~ tarihleri ve vapur- · "Vapurların isimleri, gel-

ı b 
me tarihleri ve navlun tari-

stan ul Bahçe kapı dördüncü lıırın isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. feleri hakkında bir taahhüde 

F 

Birinci Kordon, telefon girişilmez . ., 
••g•k•l!l•ft•rc•n•l•er•l-M•u•t---• 

ı' 

.. 

9N4r 
. o 11 ıU .. ıı; 

..ı J 

lnkn (Okamcntol) 

ôksnrnk şekerle- ~ 

rini tccrnbe edi- -::ııııı( 

ıiz .. 

Ve Pfirjcu ~ahapın 

en nstnn bir mfis· 

bil şekeri olduğu
nu unutmaymız . 

Kuvvetli mOshil 

~ 
~ 

CQ 

istiyenler Şahap 

Sıhhat silrgftn ~ 
haplarım 1\laruf ,.. ~ 
ecza depolarından l.JJ ..ı 
ve eczanelerden 

nrasmlur. 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli mallaı·ın en iyisi, en sağla
mı, en ucıızu en güzeli 

Hereke kumaşları 

I{ esaıı ~ kumaşları 

Beyk:oz ktınduraları 
Bakırköy bezleri 

Süıner Bank yerli mallar pazarl 
lzmir şubesinde bulursunuz 

.iiiiiiiiiiiim-.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiii. 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHEl~ 

- Sıhh.at Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ililç ve tu

\'nlet çeşitleri satar. 

Sıbbat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzUlmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NOzhet 

S""ı H __ H_A_T EZAN ESJ 

··~~~~~~~~~- ~~: = • 



(Ulusal Birlik) 1 ikinci kinun 936 
...... ,. • 1 -· 
SON · TELG.AAF..LAQ 
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Otuz Tabutlu Ada 
_ Moris LöhlanınEıı Meraktı Ronıanı 

f Italyan'lar, Rodos adasındaki mek.tep-• 
ı leri hastaneye kalhediyorlar 

1'efrilw soyrn: 14 

- Blrin,•i Kısım: VEl{ONIK -
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Düşünmüyorum, eski yordu. Kayanm etrafı, kü· 
hatıraları teessürle gözümün çilk kayalarla muhattı, bu 
önünden geçiriyorum! neda- suretle evler görünmüyordu. 
metle bunları zihnimde ölçü· Honarin, motörün hareke-
yorum. tine nihayet vermiş, şimdi ltalyan donanınasından bazı parçalar, Rodos, lstanköy ve Leros ada· 

larında demirlenıişlerdiı·. Yeni denizaltılaı·ı gönderilecek - Ne~ametle mi? Fakat iki kürekle motörlü kayığı 

lstanbul, 1 (Özel) - Atina'dan verilen haberlere göre, 
12 adada ltalyan tahkimatı günden güne artmaktadır. 

Istanbul 1 (Özel) - Afrika harbanda yaralanan ltalyan ana 

vatan askerleri Rodos adasındaki hastanelere yerleştiril· 

mektedir. Yeniden iki mektep ve bir kilise binası hastane 

olarak kullanılmak üzere oda valisince tahliye ettirilmiştir. 

Daha birçok mektep ve diğer müessesat binalarının hasta
nelere çevrilmesi için tertibat alanmıştır . 

sizin hayatınız baştan başa sahile doğru ve kayalıklar 
ezilmek, kahır görmekle arasından sevkediyordu. 
geçmiştir . Sular, bir akıntı halinde 

ltaJyan donanmasından iki kruvazör ve dört denizaltı 
gemisi Rodos'ta, bir kruvazör lstanköy'de ve bir kruvazör 
bir torpito ile iki denizaltı gemisi d~ Leros adasında de
mirli bulunmaktadır. Adalara daha bazı denizaltı gemileri 
de gönderileceği söylenmektedir. .......... 

- Daha doğrusu daimi bir köpüklerle adeta akıyordu. 
ceza içinde ! Kayalar arasında denizin 

- Bütün bunlar arbk bit- mavi rengi hiç görüomiyordu 
miştir. Çünkü çocuğunuza Honarin: 
kavuşmak üzere bulunuyor· - Adanan dört tarafı da 

M. Portella 
ispanya kabinesini 

teşkil etti 

Dün gece zengiiıolanlar Almanya'nııı 
Yeui Paris elçi~i 

kim olacak? 

sunuz! Saadete kavuşacağı· böyledir, hatta en mUsaid 
nıza şüphe etmeyiniz. cihetide burasıdır. Bilmiyen- • 

- Acaba mes'ut olabilecek lerin adaya yanaşmalarına 
miyim? Alman'ların burada bir tab-

Istanbul 1 (Özel) - Yeni 
ispanya kabinesi, gene eski 
baıbakan M. Portella tara
fından tetkil olunmuştur. 
Mumaileyh Dahiliye Nezare
tini de deruhte eylemiştir. 
Kabine ilk toplantısında yeni 
seçim yapılmasına karar ver
miı ve bir program hazırla
mııtır . 

-Baştarafı linci sahifede - 18928 
4385 17491 14569 6164 6329 

1620S 12248 19312 2408j 4235 
9883 8i6 24099 8664 

2000 Lira :l;n 2 
27606 

Kazanan ı unıaralar l ı 3 J :l 
24812 5382 
26401 l l 6ti9 
19486 19622 

14 9t12 
10390 

7779 
11104 

24030 234i2 
4 HIO ' l 998 

112:36 

837:1 7307 
18214 2 '93:\ 
2661 12302 

14978 2663() 
2fi4t8 5t88 
12574 1112·' 
7900 25H49 
225 l 

10603 

8!i45 
757:J 

2·.n21 
lfı 186 
t529 

14t27 
246i0 
2:~:lS7 

90 
~filfı9 

2 l 130 
29:!54 

- Elbet, hem de evvel- telbabir merkezi YÜcude ge- • 
den de mes'ud olmak fırsatı tirmediklerine bili şaşıyo· 
sizi bekliyordu. işte.. Şarek ruml Dedi. 
adaıı göründü! Ve, karııdaki garib hay· 

Honarin, yanı başında bu- vanları andıran bir ıUrU ka-
lunan bir dolaptan bir nevi yayı gösterdi. 
boru çıkardı: bunu aizına Bunlar otuz tanedir. işte 
götürdü, nefesinin yettiği bu adaya bunun için 30 
kadar kuvvetli bir iki uğul- tabutlu ada derler. Hem de 
tuyu andıran ses çıkardı. Ve: Sarek'te eski insanlar dilin-

- Onu çaj'myoruml Dedi. de tabut manasına gelen 

K k 'd k 2938 arşıya a a ışı · 16660 

22960 
29732 
14488 

lfı85fı 

14 09 
1290~ 

10146 
18 02 
2254.8 
2145 

731 ı 23901 
1~229 tll47 
12029 18960 
29895 2537 

Hl59 
29501 
236:i 1 
10, 64 

21216 
21644 
14256 
16809 
2284 •J 

22 :10 
644!1 2707 
6815 15568 

12085 28972 
26802 17829 
237 8:J 588:1 
21321 29499 
29875 6849 

2798 
24904 
24645 

18:i2 
lb3:W 
11871 
6997 

Paris, 1 ( Radyo ) - Al
manya'nın Paris büyük elçisi 
M. Ralien Kaster; müptela 
olduğu hastalıktan kurtula
mıyarak hastanede ölmüştür. 
M. Kaster, bir gün evel, 
Paris, elçiliğinden çekilmişti. 
Almanya Atina, Bllkreş, 
Kopenlıag elçilerini de değiş
tirecektir. Yeni Pariı elçiJi
ğine de eski Berlin ıarbayı 
M.Samun'un .tayin edileceği 
söylenmektedir. 

- Franıuva'yı mı çağın bir kelimedir. Hem de ... 

yoraunuz? Dedi ve sustu. Sonra bir 
- Evet, her dönütümde daha istavroz çıkardı. Ve 

ları maskeleme 
denemesi 

-Başıarafı birinci sahifede-
1 - Deneme bOlgeıt; Nal· 

döken Mayın grubu ( Dahil ) 
8oıııolı koya ve Bostanlı 18-
ıaııyonu (Dıbll) hılkametloden 

Soğokkayu'ya amud bir hat 
ile Kahramanlar mabıllesl (Da· 
bil) olarak Menemen ıoseslol 

lıklben Naldöken'e giden hat 
içindeki sabadır. 

2 - Deneme mOddetl; 111t 
yirmide bıılıyıcık ve 20,~lO da 
bltecekllr. 

3 - Denemenin yayımı: Sı· 

at tam yirmide Nıldöken'dekl 

pirina fabrik1111, Karııyaka'da 

Muradiye ıobğıodıkt Katolik 
klllleıl, deneme 11h111 f çlode 
bulanan npor, tren ve diğer 
nıkll Tıııtaları dOdOlı.ledol n 
çınlarını Oç dıklka mQddetle 
bir kısa bir uzan çalmak ııu 

retlle denemenin batlangıcını 
hılka blldlreceklerdlr. 

SHt 20,30 da denemenin 
bitmesi de ayni ıoreıle ve ıynl 
'rı11ltle n bo dda ddddkler 
'e çınlar bil! lnkha Gç dakika 
çalınmak ıuretlle bılka yıyı· 

lacaktır. 

4 - Jtılı.lırın glzlenmf'ııf: 

A - Deneme eıraııında eo 
kıllardakl bQıGn ışıklar sön· 
darolecektlr. 

B - Reemi ve bosu~i mD 
e11eıal n etlerde pencereler 
n pancarlar kapıuacak ve 
pencere ve kapa gibi dışarıya 

bakao yerlere bez veya siyah 
kA~ıt aeılmık suretlle ışıkların 

dııarıya ııızması menedlll'cektlr. 
Ba ıerılbata alamayan evler 
ıııklarını tamamen e6udürr.cek. 
lerdlr. 

C - Dokkhlır •hrlnler 
deki ıen\•lraıı söndllrect>lı.ler, 

iç tenvlnho harice sızoıııması 

için evlerde olduğu gibi terli· 
bıı alacaklar veya bunları da 
ıOndQrecelı.lerdlr. Slnamılar da 
ayni kaydı tabidir. 

U - Uentme sırasında hu 
bDlgeye glrt'D ve oradı bulu · 
aıa bDtQo nıkll vesaiti (Şt 

mendlfer, npor, tramvay, oto 
bli. kamyon, otomobil ve arı· 

20032 8638 

1000 Lira 
7 3.?74 

18500 22396 
25291 5753 
7920 11318 

4.40 7781 

7789 
Kazananlar 9779 

29586 9001 9659 

1859 18766 263:i:l 
23235 13501 2 IORl 

2133 17196 liG2l 
14·048 24104 

11056 

Amortiler böyle yaparım. Oturmakta yollarını kesen bir iri kayayı 
olduj'umuz yükıek yerden göstererek: 

sahile kadar koıa, koşa - lıte.. Dedi. Bunun ar-
Kelir! kasından karmızı bir bere 

- Demek oluyorki oğlu- görünüyor, bu Fransuva'nm 
mu timdi ben de sıörebile- beresidir! 500 Lira 

balar) ı,ıklarını tamamen mH· Kazanan Nuınaralar 
keleyecekler veya eDndOrf'cek· 27139 155:33 560'1 h692 

Beı yüz bin liralık büyük 
ikramiyeyi kazanan numara 
ile 200 bin ve yüz bin lira 
mükafat kazanan numarala
ran yüz aşağı ve yüz yuka
rısı 500 lira komşuluk hakkı 
alacaklardır. Bundan başka 
nibayetleri üç ve sıfır olan 
bilet tabiplerine eUiıer lira 

ceğim? • Veronik bu izahatı can 
sıkınbsı ile dinliyordu. Yal
nız bereyi görmek. için 
baıını uzattı. 

- Evet, yakanızı kaldırı
nız, resimlerinizden ıizi ta
nımasın! Sizi adayı ziyarete 
&"elmiş bir yabancı olarak 
takdim edeceğim. 

lerdlr. 4.656 6290 29488 21146 
Bu 1ır1dft kuvvetli projek· 1293ı1 904 29286 

tllrler lutlyen yaluluııyacıktır. 13 lf>7 1 O 08 70 9 
Maekeleme lıl IAmbaların Oze ~6021 7935 18329 
ılne koya mav' renkte bez ve· 16ıl 11 914.5 9648 

26G75 
o3<>9 

29619 
1743 

amorti; yani onda bir bilet

lere beter lira, yirmide bir . Veronik dik kayaya bakı· 

ya Uğıt geçirmek ıuretlyle 18242 19980 2!862 20586 
biletlere 250 ıer kuruş, · Veba çıkmış 
kırkta bir biletlere de 125 Sovyet Mançuko hu· 

19810 dudu kapandı 

27990 lstanbul, 1 {Özel) - Sov-
2:l604 yet bilkfımeti, Mançuri'de 

yıkılıcıktar. lekele ve letaeyon· 2850() 3444 16222 
lar da bu kayda ıAbldlr. Evler, 

21777 25075 26962 
mfteHeeeler ve nakil vaeıtılım 

ı,ıklırında alacakları ıeırtlbaıı 

dıba enci tecrftbe etmelidirler. 
5 - Denf'mede nakil vuı · 

ıalarımn durumu: 
A - Deneme sırasında bo 

bôlgeye ancık tren, vapur ve 
yolcu tıııyan otobftslcr girip 
çıkabilirler Şa ıartla ki bu 
nakil vasıtalarında ıtıklar ıa 

mımen gizlenmiş veya eöndft· 
rfilmtıt bulunm~1ıdır. Dl~er na 
kil vaeıtaları dtıneme mOddetl 
eırHıoda oldukları yerde sokak 
ı~ızlarını kapamamak şartlyle 

yolan uğında 1şıklarını eöndOr· 
mOş bir halde duracaklardır. 

B - Menemen şoseıl flze . 
rlnden mülhaluta gidecek ve 
gt-lt>cek bfttftn nakil vasıtaları 

Naldöken mayın guruba öoOo· 
de ve Dedebışı köyünde ışık· 

lıırını m111keleyetek denf'me 
bölgeelode ~eçeb11frler. Aksi 
takdirde dedeme sahHıoı gir 
mlyeceklt"rdlr. 

6 - Deoem~nlo iyi bJr sıı 

rellf'l yapılması polJil, jandarma 
bt>ledlye zabıtl!lı mayın guru 
bu D D. 7 inci t~lf'tme ve 
liman f şle:rl idaresi, elektlrllı: 

soeydt•ıl tarafındon ttmlo ve 
tıktp edilecektir · 

Aile r. hini, ban, apartman, 
tlcareıbane, fabrika eahlh veya 
mOdfirlerl bu talimat bük.Om 
lerlnln tamamen tatbikinden 
mes'uldürler. Tıllmata aykırı 

barrket edeoler vllAyet idaresi 
kaououonn 68 inci maddesi 
moclbtoce tecziye edilirler. 

32i3 10168 2101 
115 17232 22332 

21578 28489 28496 
13103 8378 20908 
4432 12805 19985 
6101 2698 11801 

14667 27720 23836 
29396 1440 29321 
l03ll 20546 19872 
9142 16636 24600 

17651 18251 9400 
16496 27172 17824 
5345 5~97 26453 
5205 7594 20447 

15111 25265 28424 
14769 27846 2948 
22285 1943 9850 
27670 7056 ~397J 

23210 6612 26946 
17116 1 3i4 2t96t 
lt949 2262 26799 
9803 16541 13458 
426i 
7 20 

15926 2117.! 
16212 232;J7 

4187 11747 14139 
23~86 16775 29863 
2lt56 1 i07 197ij3 
~1375 7544 20254 
17 88 8119 7!19 
6977 109iS 19090 
3:i52 
9107 

'J.7108 
:H82 

10904 
15308 
26397 
8564 

2:l0fı9 

'l 32 
IGf>i 

t42ü 
4493 

70S5 
1515[) 
~09;;1 

t:l37 
11273 

9549 152 ıı 
18870 17624 
19:l59 23!!0 

5ı7o şer kurut verilecektir. 
13570 4431 25899 1963, 
28586 10980 15164 16940 
25838 12ö68 28511 18352 
2G007 8592 13655 28549 
17152 417 10597 25332 
18667 18233 3119 28902 

6037 11209 13712 23890 
20839 6621 7513 27865 
11632 8977 1635 6255 
2:l303 26101 341 1638( 
16505 l750l 28640 2639 
29475 

9582 
26032 ~2188 
4247 29J45 

üJ76 
19863 20709 
23389 6492 

7559 ~7255 
3464 524:J 

l5J34 U25 
57:l7 l l 96 

18093 U6:l7 
1055:l 2:n ı 2 
2:l800 4 060 
20 ı:Js 8Hl ı 
12662 12677 
4671 l47ol 
1961 16060 
1215 f,{)42 

26927 7484 
ı 3304 19288 
5131 1:191 

2 lHW 2ti7 l 
27683 t351:1 
24347 ıaun 
19;U~ 26775 

7] 22977 

95.U 8174 
23734 19016 
25702 21560 
17623 26321 
08;11 I233J 

22834 6347 
457 23774 

46'J2 2978~ 

14752 
1851 

20428 
5S52 
7:Hll 

15492 
15486 
14356 
10809 
240 4 
27 !51 

2346 
19950 

2661 

lOOfW 
97fı2 

388 l 
2845 :ı 

26177 
2:J52tJ 

7:149 
10897 
18218 
.~82~ 

20019 173oü 
8691 1 !) ;~88 

rn:ıt8 4616 
29:13B 
2451 

7902 
13689 

4353 3076 29875 6849 
20990 11055 23813 28599' 

4158 veba hastalığı başgösterdi
ğinden, Amor nehri boyunca 

5il3 Kamara ve Taşkapı arasın-
12870 
28240 

daki Sovyet-Mançuko hudu-
dunu kapamııtır. 

28730 
ı;,803 Suriyeliler temel yasa· 
10464 sının iadesini istiye· 
21 7 18 cekler 
2779 

23474 
~9174 

9691 
19101 
8221 

Baştarafı 2 inci ~uhifede 

Poliı beyannameleri dağı· 
tanları aramaktadır. 

Türkiye-Suriye tele
fonu: 

29773 Gazetelerin :haber verdi· 
2200 ğine göre, Suriye'yi Türkiyeye 

5519 telefonla bağlamak için yüce • 
12274 Komiserlikte Türkiye hükfı· 
2679 

20334 
47»7 
81:l8 

13251 
142i9 
26860 

1600 
26~76 

11678 
l:J07 l 
275 :~0 

20501 
2:149 

16069 
9678 
910'l 

ll297 

meti arasındaki konuşmalar 
bir anlaşma ile bitmiştir. 

Haber verildiğine göre, 
Suriye-Türkiye arasında te· 

lefon konuşmalarına başla
nacaktır. 

Suriye bfttçe8İ: ' 
Finans bakanhiı 936 büt

çesinin incelenmesini bitir
miştir. 

Bütçenin son kesin şekli 
Vezirler meclisine vt:rilecek 
ve oradan tasdik için yüce 
Komiserliğe ııönderilecektir. 

Bütçenin yıl batında yüce 
Komiserlik tarafından tas
diki mllmkUadUr. 

( Dernm eder.ek ) 

Dış piyasalaı·da 
- Baştaraf 2 irıd salıifede-

24 skeleton 4 crovvn 1 Jib. 
peşin 57 beı petin 62 altı 
pesin 57 yedi peşin 70 şi
lindir. 
Hımburg boraasında: Türk 

incirleri ekstrissima vadeli 
24·26 rb. genuin peıin 14 
T. Lirası. 
Pamuk: 

Liverpool borsasında: Nev· 

york borsası K. sani 1.61 sa. 

10-55 fiatı Mart 34 Mayıs 
19 dur. 

lskenderiye borsasında: F. 

G. F. Sakalaridis K. sani 

16.20 Mart 15.72 M~yıs 

15.45 F. G. F. 13.49 Şubat 
13.55 dir. 
Buğday: 

Liverpol borsasında: Ki. 
evvel 16,08 1-4mart 6,04, 1-4 

mayıs 6,03,1-9 temmuz 6,08 
1 ·4 dilr. 
Mısır: 

Liverpol borsasında: K.ev
vel 16,04, 1-4 K.sani16;031 ·8 
mart 16,03, 1-8 dir. 

inhisarlar başmüdürlüğün· ' 
den: 

Çamaltı tuzlası tuz dekİr· 
meni makine temel radyo ve 
kazıklara inıaah paz.uhğı 
2· 1-36 perşembe günü saat 
14 de lstanbul'da Kabataş'ta 
inhisarlar alım satını komis· 
yonunda yapılacaktır. Keşif 

bedeli 3834,16 muvakkat 
teminata 287,56 liradır. is
teklilerin teminat paralarile 
o giln ıöztı geçen komiıyona 
müracaatları. 4101 


