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Şanlı Dona mamız Malta'ya Vardı 
[iliaş akaıiımızın, Antakya ve iskeıi: --Aİma~ ordusu 
:~derun hakkında Pazartesi mecliste faaliyet içinde 
'' beyanatta bulunmaları muhtemel Motörize edilmiş cüzitamlar da 

b 1 1 k 
son günlerde gizlice hazırlanıyor ~ 

nta ya ve İskenderun sancak aı·ından acı a er erge me -
rette öldürdüler e devam ediyor, Ü bir gecnimizi:f eci bir s 

lstanbul, 21 ( Hususi ) -
~aşbakanımız ismet İnönü'nün, 
Ugün toplanacak olan Büyük 

~illet meclisinde Antakya ve 
bskenderun hakkında mühim 
eyanatta bulunacakları znn· 

ad3r 
alile 

Ş' p 
yor 
joiP 

Jııır 

~olunuyor. 
Antakya ve lskenderun'dan 

acı haberler gelmekte devam 
hdiyor. Oradaki kardeşlerimiz, 

de ~er gün bir hadise ile karşı· 
Ştnakta ve zulmun binbir 

aen Çeşidi altında ezilmektedirler. 
liıt1· Evvelki gün vukubulan bir 

~tbedede, hiçbir sebep yok 
~en kardeşlerimize tecavüze 
edef olmuşlar ve dükkanla· 

l'ıııı kapayarak evlerine sokul· 
~k mecburiyetinde kalmış· 

dır. 
Antakya ve isken derun' daki 

Ant ak ya' dan 
azlıklardıın bazı Türk düş· 
manları, para ile itma edilerek 

ırkdaşlarımıza saldmlmaktadır. 

&Y. "vam . kciitiarasın-
·j~ 

da münakaşalar 

bir ;· görünüş 

. " " 1 

Bu cümleden olmak üzere 
Taşnaklardan bazı hainler, dün 

Antakya'da Mustafa isminde 

bir Türk gencini feci bir 

surette öldürmüşlerdir. Bu ha· 
<lise uzenne Sancakta bir 

Bir tren 
Yoldan cıktı 

' Varşova, 21 (Radyo) - Ka-'1. Eden, dünkü' ~elsede adam 
kdl k t Id 

rakuva ekspresi, dün hattan 

,eiS a 1 Si ış ırı 1 çıkmış ve yolculardan peş kişi 
lifll ~ Londra 21 ( Radyo ) - sanıyorum. Bu iki devlet, ölmüş, birçok kimselerde ya- ı 

kaynaşma olmuştur. Ve Türk 
g~nçleri silaha değil, medeni 
vesaite miiracaat ederek ken· 
dilerini müdafaa etmişler, ya
pılan zulümlerini nefretle tak
bih eylemişlerdir. 

Kilis, 20 {A.A) - Sancak

ta seçimin son ve kat'i vazi· 
yeti şudur: 

Antakya merkezinde 5800 
müntehipten ancak 319 isken· 
derunda 2240 müntehipten 
630 Belanda 1600 müntehip· 
ten 1203 Reyhaniyede 2500 
müntehipten 230 kişi seçime 
iştirak etmiştir. 

iştirak nispetleri şöyledir: 
Antakya' da yüzde dört bu· 

çuk Reyhaniye' de yüzde do-

kuz Belfında yüzde 12 Kırık· 

handa yüzde 21 iştirak eden· 

lerin hemen hepsi ya memur 

ya Taşnak yahutta Türkiye 
firarisidir. Son seçimde men
tehibisani gösterilen zatlardan 
bazılarının istifaya başladık
ları haber verilmiştir. 

İskenderun, 20 (A.A) -
Acali ailesi efradı hemen ka
milen şapka giymişler halkla 
beraber harekete geçmış· 
mişlerdir. ikO' t Utnanaat rüesasından Majur /Devamı 4 ün cüsahi/ede} ralanmıştır. 

tli Avam kamarasında Al· ------------•••-+-+•••-----------

Alman topçuları 
Paris, 21 (Radyo) - Ber

tin' den alman haberlere göre, 
Alman ordusunda göze çar· 
pacak derecede bir faaliyet 
müsahede edilmektedir. Bil-

hassa topçu ve süvari kıtaa-

tile motörize edilmiş cüz'ütam· 

lar, son günlerde gizlice ha· 

zırhklarda bulunmaktadırlar. ---------·--.-.------
Memurlarımız mut 
laka g ne olacak --·-Millet işlerinin çabuk ve eyi görül 
mesi için yegane çare budur 

jS' 

~nya ve ltalyanın Frango 
d tıkumetini tanımaları hakkın· 
a ınalumat istemiştir. 
- M. Eden: 

Ankara, 21 (Hususi) - Hü- tedir olmaları lüzumunu der

kıimet, devlet ve millet işle· piş etmiş ve bunun için bir 
tinin daha ·çabuk ve daha iyi layiha hazırlamağa başlamıştır. 
bir şekilde görülmesini temin Memurlar, bundan sonra kı· 
için bütün resmi vazifelerde dem usulile değil, kendi liya· 
çalışacak olan memurların, kat ve iktidarları nispetinde 

G. F ranko, F ransaya karşı mutlak tki°biç~· m~~.:::..·d·b~;;ir. 
ispanya hudutlarını kapadı Fransız Barse-1Ahmed~Zogo Draca 

Hamburg limanında, ihtilalcilere gönderilmek 
üzre fazla miktarda mühimmat yükleniyor -·-· ~ 

Ion'a vardı gıdecek 
Barselon 21 ( Radyo ) -

Fransız komünist ve sosyalist· 
lerinden mürekkep iki bin 
gönünlü, Madrid arasında ih
tilalcilerle çarpışmak üzere Rusya da milislere yardım edecek 

Paris, 21 (Radyo)- Madrit 
hükumetinin verdiği haberlere 
göre, harp şiddetle devam et· 
mektedir. Milisler, Kazadc ve 
laskes'te tutunuyorlar. 

~ dün buraya gelmişlerdir. 

~-
ı'' ,,. 
of' ,. 

Lord Eden 
ltl '- Roma ve Berlin hüku· 
~tlerinin Frango'yu meşru 
~Grnet olarak tanıdıklarmı 

Diğer taraftan ihtilalcilerin 
verdikleri haberlerde ise, Ro· 
zales mahallelerinin tamamen 
işgal edildiği ve Marksistlerin 
açtıkları mukabil ateşin sustu
rulduğu bildirildiği gibi Segod
ya köprüsü civarındada büyük 
muvaffakiyetler elde edildiği 
ve ihtilalcı tayyarelerin dört 
düşman tayyaresinin de düşü· 
rüldüğü ilave olunuyor. 

Paris, 21 {Radyo)- Toledo 
köprüsü civarında bulunan mi
lislerden bir kıt'a ihtilalcilerin 
tutmuş oldukları hatlere gele
rek teslim olmuşlar ve ihtilal 
ordusu tarafından hararetli bir 
surette karşılanmışlardır. 

Paris 21 {Radyo)- Franko 
hükumetinin, Almanya ve ltal
ya tarafından tanınması, bu 
iki devletin1 ispanya işlerine 

addmimüdahale komitesinden 
çekildikleri manasını verme
mektedir. 
(Devamı 4 üncü sahi/ede ) 

---··---
Kaza 

kurbanları 
Dün gömüldüler 
Marsilya, 21 - Sen Samar 

mühimmat deposunda vuku· 
bulan infilak neticesinde ölen· 
lerin cenaze merasimi (reisi-
cumhur ve bütün nazırların 

huzurile olmuştur. Binlerce 
halk, ölülerin tabutların çiçek 
atmış ve umumi teessüre işti

rak eylemiştir. 
---t•-+----

ltalya'da 
Bir fabrika 

yandı 
Roma 21 (Radyo) - Avus· 

Kral Ahmed Zogo 
Roma, 21 {Radyo) -. Ar

navutluk kralı Ahmed Zogo 
nun yakında Oraca gelerek 

orada italyan şirketleri tara· 

fından yapılan bijyük liman 
inşaatını gözden geçireceğ! 

söyleniyor. 

turya hudutları civarında ve 
Merano kasabasında kimyevi 
maddeler yetiştiren bir fabri
ka yanmış, on kişi ölmüştür. 
Hükumet tahkikata ba~la
mıştır. 

-



eç,ırı 

lı 
Ot< 

Lo 
kaç 

-B 
taca 
dola 

ver 

et 
le 

u 

lı 

d 

[ 

ISTIRAB a 
ece 

• 
Si 

Yazan: Anton P. Checkov. mi? 
"- Bir kötek? Bunda hak

lısınız Pavel lvanitoh, beni 
Tanrı döğsün, eiz bizim asıl 
babamız, bizim yardımcımız 
olduktan sonra ayaklarınıza 
kapanmaktan kendimizi nasıl 
alıkoyalım? Tanrı başına söz 
veriyorum muhterem doktor, 
aldatıyorsam yüzüme [tükürün, 
Martryonam iyilişip eski halini 
alır almaz ne buyurursanız 
yapacağım, istersiniz en iyi 
kayın ağacından bir sigara 
tabakası, kroket toplan, sikitil 
kaydırakları.. Sizin için ne 
isterseniz yapacağım ve bir 
tek farding bile almıyacağım .. 
Moskova' da böyle bir sigara 
tabakası için dört ruble ister
ler fakat ben sizde bir tek 
farding istemem.,. Doktor gü· 
lecek ve: 

- Pekala pekala!.. Diye
cek yazık ki sen bir serhoş· 
sun!.. 

Asil bir adam nasıl idare 
edilir, ben bilirim karıcığım, 
karşımda görüşülecek kibar 
bir adam değil. Yalnız Tan
rım bizi yoldan alıkoymasın. 
Oh ne sert esiyor, insanın 
gözleri karla oluyor ... 

Ve tornacı mırıldanmasına 
son vermeden devam etti. 
Elemli duygularını dindirmek 
için kendi kendine konuşu· 
yordu. Dilinde birçok söz 
vardı, fakat kafasındaki fikir 
ve sualler daha fazla idi. Tor· 
nacının üzerine ummadığı, 

beklemediği, düşünmediği acı 
geldi. Ve o bu ıztırabı yene· 
medi, bu iç acısının sebebini 
keşfedemedi. 

Bu ane kadar ne ıztırabı, 
nede neş' eyi bilerek, içmiş 
gibi yanın şuurla, derin bir 
sessizlik içinde yaşamıştı. Fa
kat şimdi gönlünde korkunç 
bir kederin, tesirile birdenbire 
uyanmıştı. O çapaçul, tenbel 
ve sarhoş, şimdi kendisini 
istical ve endişe ile yüklenmiş 
ve hatta tabiatla çarpışan faal 
bir adam vaziyetinde bul
muştu . 

Tornacı ıztırabının bir gece 
evvel başladığını hatırladı. 
Dün akşam bermutat eve bi
raz sarhoş geldiği zaman 
içinde yerl~en bir itiyatla 
küfretmeğc, yumruklarını sal
lamağa başlayınca, ihtiyar 
karısı, kaba kocasının yüzüne 
şimdiye kadar bakmadığı bir 
bakışla bakmıştı. Her zaman 
yaşlı gözlerindeki ifade, bir 
şehid, sık sık dövülmüş aç 
bırakılmış bir köpek gözleri 
gibi uslu olurdu. Bu defa ise 
ölen insanlar, mukaddes tab· 
lolardaki azizler gibi sert ve 
kımıldamadan bakmıştı. lztırap 
onun gözlerindeki bu garip ve 
fena bakıştan başlamıştı. Tor· 
nacı şaşırmış, aptallaşmış, 

komşusundan ema~et bir at 
bulmuştu. Ve işte şimdi Pavel 
lvanitch'in bir toz veya bir 
merhemle karısını iyi edece
ğini umarak hastahaneye gi· 
diyordu. 

- Dinle!... Martryona diye 
mırıldandı... Eğer Pavel lva
nitch seni dövüp dövmediğimi 
soracak olursa sakm ha dövü
yor demet.. Ben de bir daha 
katiyen seni dövmem .. Yemin 
ederim ki dövmem ... Hem ben 
seni hiç garaz duyarak döv
düm mü? 

Çeviren. V. Moral 
Ne yapayım düşünmeden 

dövüyorum.. Sonra da acıyo· 
rum. Birçok adamlar aldırış 
bile etmezler. işte bak ben 
seni hastahaneye götürüyorum, 
elimden geleni yapıyorum. 
Fakat f yolumuzu kazandır!. 
Böğrün ağrıyor mu Martyona, 
görüşmiyorsun? Sana soruyo
rum, böğrün ağrıyor mu? 

ihtiyar karısının yüzündeki 
karların erimemesi garip bir 
surette nazarı dikkatini cel
betti. Ne tuhaftı, sanki erimiş, 
soluk bir kurşun rengine dön
müş, paslı bir balmumu gibi 
sararmış gözleri büyük ve 
mağrur bir ifade He geniş
lemişti. 

Tornacı: 
- Sen delisin!· diye bağırdı

Tann hakkı için söyliyorum, 
işte gidiyordum. Fakal sen bir 
delisin.. Keşke seni götürme
seydim .. 

Tornacı dizginleri} bıraktı, 
düşünmeğe başladı. Karısına 
bakamadı. Ürktü.. Ona bir 
sual sorup cevap almaktan ta 
korkuyordu. Nihayet tereddü· 
dünü gidermek için kansının 
soğuk kolunu tuttu. Kalkan el 
sert bir odun parçası gibi 
düştü ve tornacı ağladı. 

- Demek ki ölmüş.. Ne 
fena şeyi. 

Bu kadar ıstırap duymuş, 
elemi bu kadar yakından his
setmiş değildi. Dünyada her 
şeyin ne çabuk geçtiğini dü
şündü. Istırabı bu son hadise 
ile bütün sertliğile artmıştı. 
Artık, şu anda karısına ölme
den evvel onun için ne kadar 
müteessir olduğunu gösterecek 
zaman kalmamıştı. Onunla 40 
sene beraber yaşamıştı. Fakat 
bu 40 sene sanki bir duman 
gibi geçmişti. Hayatta sarhoş
luk, gavva ve sefaletten başka 
ne görmüştü. ihtiyar karısı tam 
onun için bir iç acısı duyduğu 
onsuz yaşayamıyacağını hisset-
tiği ve onu çok kötü muamele 
ettiğini anladığı bir zamanda 
ölmüştü. 

Onu köye ekmek dilenme· 
ğe gönderdim, diye hatırladı, 
ne kötü bir işi.. Daha on 
sene yaşamalıydı. Bu çok mü-
nasebetsizlik, ona nasıl bağ
lanacağımı, ona nasıl tam bir 
adam olacağımı göstermeliy· 
dim. Ulu tanrı!... F ekat bunu 
nereye sürükleyoruml 

· Arkası t1ar -

Prens ve Prenses, ilk defa olarak ltal
ya' da Sen Rossorede tanışmışlar ve .... 

Bugün Avrupa'nın mühim Arşidük Otto, bir güu de - Yani bizim gibi? 
bir siyasi hadisesi, ayni de- annesi imparatoriçe Zitanın - Evet, tıpkı bizim gibi .. 
recede mühim bir aşk mace· kızı Prenses Elisabethe bir Bir gün büyük bir harp çık-
rasile birleşiyor: masal anlattığını duymuştu. mış, Kral mağlup olmuş karı-

Avusturya tahtına geçmek Kız kardeşi bu masalı he- sını, çocuklarını alarak memle-
istiyen Arşidük Otto ile ltal- yecanla dinlerken Arşidük'te kelinden çıkmış, lsviçreye git-
yan kralının kızı prenses köşede oturmuş kulak mısa- miş. Fakat orada uzun müd-
Marianın evlenecekleri söyle- firi oluyordu. det kalamamış, bir gün kalk-
niyor. Bu bir şayia olmaktan Bir masal... mış, kansile beraber bir tay-
ziyade, hakikaten düşünülerr, imparatoriçe kızına şunları yareye binmiş ve eski mem-
fakat resmi ağızlara göre anlatıyordu : leketine gitmiş. 
"henüz kat'i karar verilmemiş" "Vaktile çok güzel ve çok - Çocuklar? 
bir şeydir. kuvvetli bir adam varmış. Bü· - Çocukları İsviçrede hı· 

Avusturya krallığına geçiri- yük bir arazi onun hakimiyeti rakmışlar. Çünkü, böyle teh-
lecek olan Otto ile prenses altında imiş. Bu adam dünya· likeli bir maceraya onlcrı sü-
Marianın evlenmeleri • siyasi da bir karısından ve altı ço· rüklemek istememişler. 
sahada • nasıl bir netice verir? cuğundan başka kimseyi sev· Memleketinde, tahtını elin-
Avrupanın haritası ne şekilde mezmiş. Çocuklarından büyü· den alan adamlarla çarpışan 
değişir? Bunlarıl siyasetle uğ· ğünün adı Otto imiş, öteki· kral gene mağlup olmus ve 
raşanlara bırakalım. ler de Avelaid, Robert, Felix, esir düşmüş. Onu karısile be-

Bizim burada gözden geçir- Kari Lois ve Rodolphe. f Devamı 4 üncü sahifede J 
mek istediğimiz şey, mes' elenin -------~•.,_•_.•~•------

" aşki" tarafıdır: Evlenecek lsı•mıerı• ec;hul 
prensle, prenses ... 

ltalyan prensesi 
Prenses Maria, ltalya'da kalan r..ar·b 

kralın sarayı olan Villa Savo- 'I ler 
iada yaşıyan yirmi iki yaşında 
esmer ve sevimli bir genç 
kızdır. 

Prenses sporu sever. Bütün 
kışı kardeşi Piemont prensi 
ile, İtalyan dağlarında kayak 
sporu ~yapmakla geçirir. Bun· 
dan başka ata biner, yüzer, 
tenis oynar. 

Prenses Maria, sporu sev· 
diği kadar siyaseti de sever, 
bu bu cihetten Mussoliniye 
büyük bir sevgi ile bağlıdır. 
Onunla siyasi meseleler üze· 
rinde münakaşa ettiği olur. 
Mussolini de onun derin ze· 
kasını ve kuvvetli fikirlerini 
beğenir. 

~ Arşidük : Otto 
Arşidük Ottonun da en çok 

sevdiği şey avdır. Hemen he
men bütün hayatını avda ge
çmr. Fakat, Avusturya ve 
Macaristan' dan uzakta meşgul 
olurken gözleri uzaklara dalar 
Viyana'yı, Peşteyi mavi Tu
nayı düşünür. 

Düşündükleri hayal gibi 
şeylerdir. Çünkü Arşidük Otto 
m9mleketinden çıkarıldığı za· 
man yedi yaşında bir çocuktu. 
Babası, imparator Karl ona 
hep vatanından bahsederdi. 

300 kilo Ağırlığında bir erkek 35 santim 
boyunda bir kadın ve aslan adam .. 

Yapışık kardeşler bugün 
dünyanın ne meşhur garibe· 
lerinden biri veya likisi .. Fa· 
kat, dünyanın onlar kadar 

,garip daha nice mahlğkları 
var; yalnız, bunların üzerinde 
reklam yapılmadı için :isimleri 
pek kulağımıza kadar gelme· 
miştir. 

Yapışık kardeşler de son 
senelerde isimlerinin unutulma 
tehlikesile karşılaşmışlardı. Fa
kat, böyle fırsatlardan istifade 
etmesini bilen açık gözlerden 
biri onları evlendirmek teşeb
büsü ile işe girişti. :Birini ev· 
lendirdi. Sonra iboşattı: Bu 
suretle, yapışık kardeşler üze· 
rinde qir alay dedi-kodu ya
pıldı. isimleri yeniden bütün 
dünyaya yayıldı. 

isimleri meşhur o:mıyan 
diğer garibeleı· arasında "As· 
lan adam" "iskelet adam,, ve 
"Diinyanm en şişman adamı,, 
ile "Dünyanın en küçük ada
mı,. vardır .. 

görmeğe ancak bulunduğu 
şehrin halkı geliyordu. 

Bunun sebeplerinden biri 
de, hiç şüphesiz şişman bir 
adamı göz önüne getirmenin 
kolay olmasıdır. Yarısı insan 
mahluku tahayyül zordur ve 
insan böyle bir mahliiku gör-
( Devamı 4 üncü sahi/ede J 

İzmir sicilli ti
caret memurlu
ğundan: 

Halkapınarda ticaret yapan 
müseccel (İzmir pirina yağı 
sanayii Türk limitet şirketi) 
esas mukavelenamesinin lhazı 
maddelerini değiştiren Iayıha 
ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1887 numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

lzmir. sicilli ticaret memur-
luğu resmi mühürü ve F. 

Tenik imzası. 

I: Layıha. 
Suret 

Maliye vekaletinden; 

Aslan adam bundan beş 
on sene evvel Amerikayı alt 
üst etmişti. Göğsünden yuka· 
rısı yeleli bir aslan halinde 
olan bu adam, bayağı oturup 
konuşuyor, yeyip içiyor, hatta 
kitap okuyordu. 

Ticaret ve iktısad vekaleti
nin 7 Teşrinievvel 927 ve 4 
Temmuz 931 tarihli tasdikle
rine iktirau ve İzmir sicilli 
ticaret memurluğunun 804 ve 30151934 ve 15/12"/934 tarih ve 2463, 2614 No. lu kanun

lar mucibince hasılı Sıvas + Erzurum demir yolunun inşasına 
tahsis edilmek üzere çıkarılması kabul buyurulan 30,000,000 
liralık istikrazın 4,500,000 liralık üçüncü tertibinin kayt mua
melesine 161111936 tarihinde başlanacak ve bu müddet 21 
gün devam ederek 5/12/936akşamı bitecektir. 

1 - Kayt muamelesi tahvil bedelinin peşinen banka gi· 
şelerine ödenmesi mukabilinde asıl tahvillerin teslimi suretile 
yapılacaktır. 

2 - Bu tertip tahviller 
125,000 tanesi 20 şer liralık 

4,000 ,, de 500 ,, ,, 
olmak üzere iki kupürden terekküp eylemektedir. 

3 - Bu tertibin ihraç fiatı 
20 liralık tahvilJer ıçın J 9 

500 ,, ,, ,, 475 liradır. 
4 - fstikrazın faizi % 7 dir. 
5 - Bu istikraza aid şartlar ve menfeatlar hazırlanan izah· 

namelerde daha etraflı bir surette yazılıdır. 
6 - Kayıt muamelesi Türkiye Cumuriyet merkeez barıkası 

ile Adapa.~ar~ Tü~k Ticaret, Türkiye iş, Emlak ve Eytam, Sü
mer ve Turkıye zıraat bankalan merkez ve şubeleri tarafından 
her yerde icra olunacaktır. 

Bundan başka f stanbul ve lzmir' deki diğer bankalar da 
kayt muamelesine iştirak edeceklerdir. 1123 

Aslan adam, küçüktenberi 
kendisini bütün tanıyanları 

hayrette bırakmıştı. Yüzü bir 
hayvan çehresini andırıyordu. 
Fakat asıl felaket büyüyünce 
başladı: Genç bir erkek olan 
çocuğun yüzünden, boynundan 
yeleler uzamağa başladı. O 
zaman bu garip mahluku alıp 
büyüten bir adam dünyaya 
Aslan adamı tanıttı. 

Dünyanın en şişman adamı 
üç yüz kilo ağırlığındadır. Bu 
adam da bir zamanlar dünya
nın en meşhur garip mahliik· 
larından biri idi. Yalnız ora· 
dan oraya nakli zor olduğu 
için onu halka göstererek pa
ra kazanacağım zannedenlerin 
ümidini boşa çıkardı. Üzerin· 
de yapılan reklamlar hiçbiri 
para etmedi. ismini bütün 
dünyaya yayılmıştı. Fakat onu 

666 sayılı kayıtlarına is!inaden 
muamelei tesciliyesi lzmirde 
münteşir Ticaret gazetesinin 
18 Teşrinievvel 927 ve 12 
Ağustos 931 tarih ve 2011 ve 
3112 sayılı nüshalarında ilan 
olunan merkezi evvelce lzmi
rin Yemiş çarşısında 37 no.lu 
mağazada ve halen lzmirin 
Halkapınar çayı kenarındaki 
19 no. lu pirina fabrikasında 
bulunan "izmir pirina yağı 
sanayii Türk limitet şirketi" nin 
esas ve zeyli mukavelename· 
sinde yazılı bazı mevaddının 
tadili ile miıddetinin hitam 
tarihi olan 1 Haziran 936 ta
rihinden itibaren daha iki 
sene müddetle temdidine şü· 
rekaca bilittifak karar veril
miştir. 

Zeyli mukavelenin 3 üncü 
maddesi şu yolda tadil edil
miştir. 

Madde 3 - Hasıl olacak 

21 Teşrinisani 9~ 

Zayi 
Uyuşturucu maddeler inhİ~rı 

İzmir şubesine teslim ettiğ~ 
afyona mukabil aldığım 
No. lı muvakkat makbU!~ 
kaybettiğim cihetle yenisın 
alacağımdan işbu makbuz.un 
hükmü kalmadığını ilan ederıın· 

Burdur Karamanlı nahiye· 
sinde Hüseyin oğlu Selifll 

Hüseyin __.,..,, 

zarar şüreka arasında kerııa· 
kan sermayeleri nisbetinde.

1
dve 

ancak kar, atideki şek• e 
taksim olunacaktır. 62 

Doktor Selahettin Yakal 0o 13,07 
" Hüsamettin ,, 0o 19,18 

Abdurrahman Mefahir 0o 11. 
Rafai] Barki 0 o 24,24 

Salamon Barki % 24,2~ 
Nesim Danon ~ 

100,00 
Zeyli mukavelenamenin : 

üncü maddesi aşağıda yazı 1 

şekilde tadil olunmuştur. 
· ıe. Madde 4 - Hariçten 1rtl 

salahiyetile tavzif edilmiş ol~t1 
Mösyö Emil Tisonun şirket e 
alakası kesilmiş ve şirket ıı~· 
mına vaziülimza salahiyeti: ş~· 
rekadan doktor Hüsamettırı 
Y akal ile Rafail Barkiye veril· 

. t ' M ·1 h' ·rket mış ır. 1 umaı ey ıma, ş!. e· 
namına müştereken ve muçt 
mian imza edecekler ve gaf 
bubiyetleri halinde aharlar101 

tevkile mezun bulunacaklard~r· 
Esas ve zeyli mukavelenıfl 

5 inci maddesi şu suretle ta• 
dil olunmuştur: 

Madde 5 - Emil Tisond
0 

alakasının kesilmesi sonun ~ 
şürekadan hiçbirisi muad~~r 
3 üncü maddede yazılı a 
hisselerinden başkaca sebkede; 
cek hizmetlerine mukabil m811 

namile şirketten hiçbir ş~ 
talebe hakkı haiz olmıyaca 

ı ıu· !ardır. Şirket esas ve zeyi 1l kil 
kavelenamesinin bundan baş 
ahkamı kemakan bakidir. ,; 

,.:ı 

Nesim Danon, Rafail Bar 0 
Bilesale ve bilesale. SalaI11° 
Barki namına bilvekale. 1 bil• 
Doktor Hiisemettin Yaka 

esale ve ilanda tarih ve ntJI11~ 
raları gösterilen vekaletns[ll t 
lere istinaden doktor Salahe · 
tin Yakala bilvekale . 

b·1c· 
Abdurrahman Mefahir 1 

sale. 
A. Danon Abdurrahı118~;. 

R. Barki ve Dr. Yakal imzala 
Umumi no. 10091 
Husnsi no. 11/13 . ce 
işbu suretin dairernız03 29-8-~36 tarihinde ve. 92 di· 

umumı numara ile tasdık e .. 
len "lzmir pirina yağı sana~: 
Türk limited şirketi,, ne ~~· 
esas ve zeyil mukavelenarrıd 0 
rin bazı maddeleri tadil e e 
ve bütün şü;ekanın imzala~~ 
nı muhtevi mukavelename111 

dairemizde saklı eslından y~· 
zılan birinci fıkrası ile üçÜ11~ ' 

dördüncü ve beşinci mad e~ 
lerinin aslına uygun oJdutt 
tasdik kılındı. Bin dokuz Y 

0 
otuz altı senesi eylül ayı~~ô 
yirmi dördüncü perşembe go 1ı 

lzmir ikinci noteri res~r 
mührü ve M. Emin Eren 

ımzası 

20 kuruşluk tayyare pulll 
40 kuruşluk harç pulu 

30 kuruşluk damga pulıJ 
24 eylül 936 .. 

yıl 
fzmir Pirina yağ sana ıı· 

Türk limitet şirketi esas Jde· 
kavelenamesinin bazı nıa t· 
lerini değiştiren layihala.~1 t~ş kik edilerek muvafık görtl pı 11 
olmakla ticaret kanun~~~" 
505 inci maddesine tevıı 

tasdik olundu. "'' 
lktısat vekili 1"' 

imza okunaınsd• 
16 kuruşluk pul 
9 teşrinievvel 936 'f 

lktısad vekaleti ticaret t
1
• 

d .. ·11e ı 
leri umum mü urıı 

resmi mühürü 
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N. V. 
\ Hikaye Hepsi böyle mi? , rekisı Limited W.F. H. Van 

Der Zee Sabahtanberi önümde yığıl
mış bir sürü vazifeleri tamam
lamakla uğraşıp duruyordum, 
Rün bir pazar günü idi. Hava 
oldukça sıcak ve insanı sıkı
Yordu .. 

- Bu kadar yetiversin. 
Diye yerimden ; kalktım. 
Hazırlanıp evden çıkarken: 
- Ben~Osman'ların bağına 

gidiyorum. 
Dedim. 

~ Başımı güneşin yakıcı sıca
&'lndan korunmak için beyaz 
mendilimle örtmüş ve ceketi
mi de bir kolumun arasına 
sıkıştırmıştım. 

lıerlediğim tozlu yolda kim· 
seciklere rastlamıyordum. Or
talıkta cırcır böceklerinin çı
kardığı gürültülerden başka 
hiçbir ses duyulmıyordu. 
Yarım saat kadar yürüdük

ten sonra yolun sağ tarafına 
saptım. Çok geçmeden Os
man 'lann bağına varmıştım. 

Beni daha uzaktan görünce, 
Yanıma koştu: 

Yahu nasıl oldu da buraya 
&"clıneği aklından geçirdin? 
. Evet o bu sualinde haklı 
~di. Çünkü beni kaç kere 
Oğa çağırmışsa ben ona: 
- Gelirim. 

b· Diye söz verdiğim halde hiç 
1~ sözümün yerine getirme

mıştim. 

l Herhalde ya işlerimin çok
lığunda veya ihmalkarlığım
danl.. 

Üsman'ın bağı güzel bir 
ltıevkie sahipti. Yani başından 
tıfak bir çay geçiyordu. 

. - Haydi şu çay tarafına 
Rıdelim. Orası serindi. 

mış dünyada hep ~o kız içn 
çr.lışırmışl. Hep onu düşünür
müş.. Bir gün onu istemiş .• 

Kabul ·etmişler. Ve: 
- Ondan iyisine mi vere· 

ceğiz kızımızı demişler!. Yal
nız bu iş askerliğini bitirdik
ten sonra olsun!. 

Askere gitmiş, gelmiş!. 

Fakat dönüşte o hızı göre
memiş .. Nerede olduğunu so
runca: 

- Oho .. o çoktan başka
sına vardı . 

Zavallı delikanlı bu haber
den çok müteessir olmuş. İn-

sanlardan nefret etmeğe baş
lamış ve; 

- Boynu altında kalsın bu 
kızların demiş. Aldatmak için 
yaratılmış şeyleri 

Bunun üzerine onları gör
memek, onlardan uzak ya~a

mak için elindeki üç beş ku
ruşla şu inekleri almuş! 
Osman susmuştu,. 
Kendi kendime soruyordum; 
- Acaba bütün kı.zlar hep 

böyle mi? 
Fethi Y. Eralp 

vapur acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 

"THURSO,, vapuru 20 ikin
ci teşrinde LONDRA, HULL 
ve ANVERS"ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOW 
için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru 3 birinci 
kanunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

"DRAGO,, vapuru 10 birin-
ci kanunda LIVERPOOL ve 
SWENSE.A' dan gelip yük çı

karacaktır. 

GENERAL STIM 
"PHILOMEL,, vapuru 18 

ikinci teşrinde gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

& Co. 
DEUTSCH LEV ANTE LINIE 

"BOCHUM,, vapuru 11 ikin· 
ci teşrine doğru beklenilmekte 
ve 15 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

"AKKA,, vapuru 11 ikinci 
teşrinde beklenilmekte ve 15 
ikinci teşrine kadar ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük ala
caktır. 

"GALfLEA,, vapuru 20 ikin
teşrine doğru beklenilmektedir, 
HAMBURG ve ANVERS li
manlarından eşya çıkaracaktır. 

" ISERLOHN ,, vapuru 23 
ikinci teşrinde beklenilmekte 
ve 28 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve Bremen 
alacaktır. 

limanlarına yük 

AMERİKAN EXPORT LINES 
"EXHIBlTOR,, vapuru 14 

ikinci teşrinde doğru beklenil
mekte olup NEVYORK için 
yük alacaktır. 

~Fratelli Sperco 1 
vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

k 
• 1 "EXPRESS,, vapuru 30 ikinDo tor 1 teşrinde bekleniyor ve NEV-

YORK için yük alacaktır. 

Ali Aga.Jı EXCELLO,, vapuru 5 ilk 
Çocuk Hastalıkları kanunda bekleniyor, NEV-

mütehassısı 1 YORK için yük alacaktır. " HERCULES ,, vapuru 30 
2nci teşrinde gelip 5 l nci 
kanuna kadar ROTTERDAM, • 
AMSTERDAM ve HAMBURC 
limanları için yük alacaktır. 

lkinciBeylerSokağı No. 68 "EXMOUTH,. vapuru 14 
Telefon 3452 :a ilk kanunda bekleniyor, NEV-

• 
YORK için yük alacaktır. 
"EXAMELİA,, vapuru 26 

ilk kanunda bekleniyor, NEV-Birinci sınıf mutahassıs SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 19 
2nci teşrinde MALTA, MAR
SIL YA ve CEZAIR için yük 
ve yolcu kabul eder. 

Dr. Demir Ali YORK için yük alacaktır . 
PlRE AKTARMASI SERl 

/(.arnçıoğlu SEFERLER 
Cilt ve Tenasül hastalıklar "EXCAMBION,, transatlan-

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlonlardaki değişiklik

lerden acente mesuliyet kabul 

ve elektrik tedavisi 

İzmir - Birinci beyler sokağı· 

etmez. Daha fazla tafsilat için Elhamra sıneması arkasında 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

No.: 55 

Telefon: 3479 

tiği 20 son teşrinde PiRE 
limanından BOSTON NEV
YORK için hareket edecektir. 

"EXOCHORDA,, transat
lantiği 4 ilk kanunda PIRE
den BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. --Telefon: 2004/2005/2663 ı • DEN NORSKE MIDDEL-

. . . , .. 
• "'. • ·.:-r 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Basdurak• Büyük Salepçioğlu hanı 1 1 
, • karşısında 

• -. 1 -
IZMIR 

Pamuk Mensucatı 

z 

ın 

A. 
k 

Mensucatı 
i ketinin 
maş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayıaile yeni 
,çıkardığı kumaşlar: 

z if 
Ve ucuzdu 

Yeni yapt ıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

a ış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
iV/imar Kemalettin 
KANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

'l:iB~~~~~Eml--lllm:l ............ ._ ... , 

HAVSLINJE 
OSLO 

"SARDINA,, motörü 16 son 
teşrinde limanımıza gelerek 
DiEPPE ve NORVEÇ liman
ları için yük alacaktır. 

S. A. ROYALE HONGROISE 
DE NA ViGATiON DANU-

BİENNE - MARITİME 
BUDAPEST 

"BUDAPEST,, motörü 29 
son teşrinde limanımıza gele
DANUB (TUNA) limanları 
için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULD~ 
HAMBURG 

"MARlTZA,, vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları için yükliye
cekti. 

JOHNSTON WARREN L TD. -
LIVERPUL 

" JESSMORE ,, vapuru 15 
son teşrinde beki 11iyor, AN
VERS ve LIVERPUL liman~ 

}arından yük bo~alhp BUR
GAS, V ARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALAÇ ve BRAI-

• Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• LA için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 25 

son teşrinde ·bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATISLAVA ViYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

-
• 
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Londra 21 (Radyo)- lngiltere Hariciye Nazırı M. Eden, dün ' 

gece Lemington Park'ta mühim bir söylev vermiş ve demiş

tir ki : 
- Büyük Britanya, daima sulhü arzu eder. Bununla beraber 

menfaatlerimiz haleldar olur, Fransa ve Belçika her hangi bir 
taarruza uğrarsa ve hiçbir sebep yok iken Almanya'ya tecavüz 

Kam t y 
Kabul olunan . 

m ühim kanunlar 

(Ulusal Birlik) 

• e e ı ece 
ur 

? • 

21 Tesrinisani 926 ,........ 

Son dakika 

tı 
~~-----~~----~--~ 

Ber • siyasal ma a 
vaz yetin ne olacağı bel • değil 

lstanbul 21 (Hususi) - Almanya'nın, Moskova sefirini geri 
çekmesi, Avrupa'.da derin akisler husule getirmiştir. iki hükı'.i· 
met arası.ıdaki münasebatın ne safhaya gireceği malum değil 
dir. Bertin siyasal mahafili, bu hususta son derece bedbinrlir· 

~~--~----- ...... ·~·~··-~~--=---~~~~-
1 ır teca ··ze "r r ve in- Taht üzerinde sona

1

isimleri meçhül ka-
ermesi muhtemel bir lan garibeler 

İ ere der 8 Sİiah S8rIJaca aşk macerası ( Baştara/ı 2 inci salıifede) 
edili ·se, otomatikman bir surette ve enerjik bir şeki lde harbe / Baştara/ı 2 inci sahifede J mek ister. Halbuki herkes 
l·ştı" rak edeceğı'z. b b' el .• .. l dünyanın en şişman adamını ra er, ır a aya surmuş er. h 
Muahedelerı e bağlı bulunduğumuz Irak ve Mısır için de K gözüne sıgw dıracak kadar a· Kral burada ölmüş. arısı o 

vaziyet aynidir. d d b k d yal sahibidir. a a a ir çocu ünyaya d Aksi takdirde harbe girmekten daima uzak kalacağız . Diğer garibeler arasın 8 

A 'd d k' l d getirmiş. Ona da Elizabeth M. Eden'in bu söylevi, vrupa a erin a ıs er uyan ır - iskelet adamı ve dünyanın erı 
ad ın ı vermişler. 1 mıştır . 

Ja onya'da 
Bir su bendi patla. 
mış, bir köyü alıp 

götürmüştür 

küçük kadınını saymıştık. s: - Benim gibi! ·k 
b kelet adam bundan bir ı ·ı - Evet, tıı , kı senin gi i .. 

sene evvel ölmüştür. Sonra kraliçe ile kızı kalk-
mışlar, diğer çocukların ~bu- Bu adam, küçüklüğünde an· 
lunduğu yere gelmişler.. nesinin kucağından yere in· 

Masaldan Hakikate mez ve hayatını adeta heP 
Bunları işiten Otto, masa- uyuyarak geçirirdi. Bu garibeı 

Ankara 21 (Hususi) - Bü
yük Millet Meclisi, dün Fikret 
Saylay'ın riyasetinde toplan
mış ve; Meriç - Evros ırma
ğının her iki kıyısında yapıla
cak idrolik tesisatın tanzimine 

müteallik Türkiye - Yunanis
tan itilafnamesini ve harbın 

önüne geçmek için cenubi 
Amerika muahedesine Türki
yenin de iltihakının tasdikle
rine ait kanunları kabul etmiş 
ve pazartesi toplanmak üzere 
dağılmıştır. 

Gazetelerin para aldıkları yer
ler daima kontrol edilecek 

Tokyo, 21 (Radyo) - Bir 
kaç gündenberi şiddetli yağ· 
murlar yağmaktadır. Bu yüz
den, (Ozarizava) civarındaki 

büyük su bendi yıkılmıştır. 
(Ozar'zava) köyü ahalis'nden 
bin üçyüz kişi kaybolmuştu r. 
Dün akşama kadar üçyüz 
cesed bulunmuştur. 

lın bir hakikat olduğunu an- halkın merakından ziyade 
lıyor, yerinden kalkıyor. Gi- doktorların merakı nı mucip 
diyor, yandaki odada biışey oluyordu. Çünkü yaşıyamıy:t· 

b. l' d cak kadar etten ve kandan 
arıyor ve ıraz sonra e ın e k 
kutu ile geliyor. m;ıhram olan bu adam pe · 

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

A vam kamarasında 
münakaşalar öldu 
(Başlara/ ı 7 inci sahi/ ede J 
Madrid ve Barselondaki mü
messillerini geri çekmektedir
ler. lngiltereye gelince: Bizim 
için vaziyet aynidir; fikrimizi 
değiştirmek için henüz kafi 
bir sebep yoktur. Demiştir. 

Amiral Aleksandr: 
ispanya' daki mücadele ve 

Barselon'un bombardımanı 
ihtimali karşısında İngiltere 
hükumeti, gibi tedbir ittihaz 
etmiştir sualini sormuştnr: 

M. Eden bu suale de: 
- Bu hususta resmi bir 

haber almış değilim· Franko-
nun nereyi bombardıman edip 
etmiyeceğini tabii bilmem. 
Fakat 17 teşrinisanide asi ls
panyol hükumetinin verdiği 
bir muhtıra elimdedir. Bu 
muhtırada Madrid ve Barse
lona hariçten temin edilen 
silah ve mühimmat dolayısile 
lngiltere hükumetinden yapı· 
lacak taarruz hareketlerinde 
tebaasının zarar görmemesi 
için çekilmesi rica edilmiştir-

ispanya 'da ki yabancıların 
mühim bir kısmı Barselonda
dır. Sair devletler, gibi lngil
tere hükumeti de tebaasını 
Barselon'dan çekilmeğe hazır 
bulunmağa davet etmiştir. 

Asi hükumet Barselonu 
bombardımandan evvel bizi 
haberdar etmeğe mecburdur. 
Barselon konsolosumuz ve 
Akdeniz filosu kumandanı 
icabeden tedbirleri ittihaz için 
temas halindedirler cevabını 

Majur Etli: - Şu halde 
haydutluk devri başlıyor de
mektir. Henüz resmen tanın
mamış bir teşekkül böyle ha
reket edebilir mi? 

M. Eden - Biz bitarafız. 
iki tarafın mücadelesine ne 

Paris, 21 (Radyo) - Bugün 
toplanan muhalif partilere 
mensup saylavlar, Salengro
nun cenaze merasiminde hazır 
bulunmak üzere Lile bir heyet 
gönc!ermeğe karar vermiş

lerdir. 
Heyet, bu akşam Lile ha

reket edecek ve yarın cenaze 
merasiminde hazır buluna
caktır. 

Paris, 21 (Radyo) - Mu-

halifler, başbakan M. Leon 
Blum' un, sa lı giinü ;--arlamen
toya vereceği yeni matbuat 
kanununu mülayim bir şekılde 
karşı lam ışlardır. 

Söylendiğine göre, gazete
lerin, nerelerden ve ne gibi 
maksatlar için para aldıklarını 
tetkik etmek ve bu hususta 
gazeteleri kontrol altında bu
lundurmak için yeni ahkam 
konacaktır. 

1 o 
iden 11 tayya e smarlandı 
Amesterdam 21 (Radyo)- Hollanda hava kuvvetlerinin tak! 

viyesi için Hollanda Hava Nezareti, muhtelif fabrikalara 114 

harp tayyaresi ısmarlamıştır. 

şekilde olursa olsun mü<laha· 
le edemeyiz. 

M. Şmit - Almanya ve 
İtalya tarafından Frangonun 
tanınması ademi müdahale 
komitesinin inhilalini mucıp 

olacak mıdır? 
M. Eden - Bunu sanmı

yorum. 
M. Galaçer (Komünist me· 

busu - Bu tasdik asilere 
silah ve mühimmat verilmesini 
icap ettirecek midir? Asilerin 
İngiliz sefinelerine de taarruzu 
ihtimali yok mudur? Gayri 

meşrc ve gayri kanuni bi r 
hükumetten böyle hareketleri 
beklemek lazımdır. 

M. Eden - Ben bu ka
naatta değilim. Asilere silah 
vermek dolayısile sade ltalya 
ve Almanya'yı mesul görmek 
doğru değildir. Diğer bazı 
hükumetler daha bitaraflığı 
ihlal etmişlerdir. 

Bu cevap üzerine mecliste 
gürültü başlamış ve sol ce
nahtan birçok gürültüler ya
pılmış, fakat hadise çıkmadan 
kapanmıştır. 

Amele partisinden M. Şek!: 
- lngiliz hükumeti Berlin 

ve Roma ile bu meseleler 
üzerinde temas halinde bulun
malıdır. Eğn bu iki devlet 
asilere silah verecek ise, bunu 
öğrenmeliyiz. 

M. Eden - Ben de bu kc:.
naattayım. Çünkü bitaraflığa 

karar verdiğimize göre bu hu
susta sarahatle hareket zaru
reti vardır. Demiştir. 

Franko Fransa'ya 
karşı İspanya hu· 
dut/arını kapadı 

-/Jııştarufı 1 i11ci su/ıifeı/c-

Roma, 21 (Radyo) - Mos
kova' dan bildirildiğine göre, 
Eranko hükumetinin, Almanya 
ve İtalya tarafından tanınması, 
Moskova'da derin akisler yap· 
mıştır. Bu münasebetle Sov
yetJer, bundan sonra Madrid 
hükumetine yardım etmek 
tasavvurunda bulunurlar. 

Borgus, 21 (Radyo) - ih
tilalciler hükumeti, muvakkat 
bir zaman için Fransa'ya olan 
f spanya hudutlarını kapamağa 
karar vermiştir. 

Londra, 21 ( Radyo ) -
Mancester Gardiyan gazetesi, 
Hamburg limanında büyük 
bir faaliyet mevcut olduğunu 
ve birçok nakliye vapurlarına 

top ve mühimmat irkap edil
diği gibi, Almanlardan da is
panya ihtilalcilerine yardım et-
mek üzere birçok kimselerin 
gönüllü yazılmağa başladıkla
rını yazıyor. 

Kurşuna dizilenler: 
Paris 21 (Radyo) - Milis

ler, ispanya faşist teşkilatı 
reis Joje Antoniyo Primoder
burayı dün sabah kurşuna 
dizmişlerdir. 

İhtikiler de bir mukabele 
olmak üzere ellerinde esir 
bulundurdukları Madrit hüku
meti başkanı Largo Kabale
yeronun oğlunu idam etmiş

lerdir. 

Suyun alıp götürdüğü dört 
yüz hane halkından da eser 
yoktur. insanca zayiat çoktur. 
---··---
Amerika 

Piyade ve topçuları
nı yeni bir şekle 

sokuyor 
Vaşington 21 (Radyo) 

Amerika harbiye nezareti, pi
yade ve topçu kıtaatını yeni 
bir şekle sokmağa karar ver
miştir. Bu karara göre, yirmi 
iki bin ki~iden ibaret olen 
fırkalar, bundan sonra on üç 
bin ikiyüz kişiden mürekkep 
olacak ve bunlar, tamamen 
Motörize edilecektir. ----···--•• •• uzum 
Fiatleri yükseldi 
Son hafta üzüm piyasası 

çok hararetli geçmitir. Muh
telif kalitelere yeniden 75 san
tim (30 para) bir yükseliş ol
muştur. Avrupa'daki satıcıla
rın ellerinde bulunan stokları-
nın azaldığı anlaşılmıştır. Önü
müzdeki Noel yortuları mü· 
nasebetile yeni birçok sipariş
ler gelmiştir. 

incir piyasası da hararetini 
muhafaza etmekte ise de yeni 
yıl mahsuliinden piyasada in-

cir kalmamış gibidir. Onun 
için lzmir' deki incir imalatha

nelerinden çoğu kapatılmıştır. 

incir müstahsilleri, iyi fiatle 

satıldığını görerek yemeklik 
olarak ayırdıkları incirleri bile 
satışa çıkarmaktadırlar. Hurda 
incir satışları durgundur. in
hisarlar idaresi, incir mınta

kasından hurda satın almakta 
ise de mübayaat çok yavaş 
yapıldığından fiatlere tesiri ol
mamaktadır. f nhisar idaresi 
şimdiye kadar 20,000 çuval 
hurda satın almıştır ve alaka
darlar bu miktarı az görmek
tedirler. 

Berlin Türk ticaret odasın
dan gelen bir raporda piyasa 
vaziyetinde değişiklik olma
dığı bi ldirilmiştir. 

Kutuyu açıyor ve: ala yaş ıyordu. 
Dünyanın en kısa boy:o 

- Bak •ane diyor. bunun 
kadını otuzbeş santim boyun· 

içindeki toprak Macar topra- da idi. Adeta bir taş bebek .. 
ğı. Biliyorsun, bunu bana bir Bununla beraber, sıhhati son 
Macar atlısı on sekizinci yaş · 

derece yerinde idi. Bu ınırı· 
günümde hediye olarak getir- yatür kadın son derece hoş 
mişti. işte bu toprağa biz bir k 

sohbetti. Bundan başka ço 
gün tekrar ayak basacağız. güzel bir sesi vardı ve sahne· 

Arşidük Otto belki çoktan lerde kuş gibi sıçrıyarak of 
beri vatanını eline geçirmeği nardı. O da öldü. 
düşünüyordu. 

Fakat bugün düşündüğü 
bir şey daha var: 

Prenses Maria ile evlenmek. 
lmparatorice Zitanın ltalya

da, Sen Rossorede bir köşkü 
vardır. İtalyan kral ailesi de 
yazı orada geçirir. Bunun için 
Otto ile Marianın birbirlerini 
gördüklerine ve sevdiklerine 
ihtimal verilebilir. 

Bu suretle, bu aşk macera-
sına bir taht üzerinde son 
vermek isteniyor, demektir. 

--ıa·•·--

Donanmamız 
Dün sabah Malta .. 

ya vardı 
Malta, 20 (Radyo) - Ana

dolu ajansının su ı eti mahsu-
sada gönderdiği muhabirinden: 
Yavuz ve filotilla tayin edilen 
denizaltı filosuna iltihak ettik
ten sonra donanmamız tam 
bir intizam alt .nda yolunda 
devam ederek bu sabah saat 
8 <le Malta'nın meı kezi olan 
Valctta açıklarında ziyaretine 
gitmekte olduğu dost memle
ket filosuna mensup beş 
muhrip tarafından karşılan

mıştır. lngiliz muhripleri Ya
vuzun her iki baş omuzluğunda 
yer aldılar, böylect> yoluna de
vam eden donanmamız Valetta 
limanından iki mil mesafede 
biı an durarak refakatindeki 
İngiliz muhriplerinden klavuz 
ve irtibat subaylarını almış ve 
bayrağımızı dalgalandırarak 

heybetle ve ağır ağır Valetta 
limanına girmiştir. Limana yak
laşırken hava kuvvetler: de do 
nanmamızı karşılamıştır. 

Yavuz mendreği geçerken 
21 parça topla dost memle
ket topraklarını ve sahil ba
taryalarının ayni surette mu· 
kabelesi akabinde 17 topla 
lngiliz amiralmı selamlamış 
ve 17 topla kendisine muka· 
hele edilmiştir. 

Yavuz selam toplarını atarken 

- - -··---
Almanlar 

Yapağı ve yün hak" 
kında bir kanan 

cık ardılar 
Şehri~izdeki alakadarlara 

gelen malumata göre Almall)'~ 
hükumeti, Almanya'ya idh~ 
edilecek yapağı ve yünler iç.111 

yeni bir kanun kabul etnıiştır· 
B k .. ~ı ve u anuna gore yapa~ ·ı . 
yünlerin kalitelerini Türk ~ 1 

racatçısı, bu mallar imalath~· 
neye gidinceye kadar zam10 

olacaktır. Yün ve yapağı lar, 
elyaf itibarile muhtelif tiplere 
tefrik edilmiş olup satışlar, bı.J 
tipler taahhüd edilmek sure· 
tile yapılaca ktır. Halbuki fiir· 

· kiye mallarının şimdiye kad~r 
böyle kalitelere tasnifi hiç dıı
şünülmeıniştir. Bu kanunllfl 

, .. ve 
Almanya ya yaptığımız yun 

. c· 
yapağı ihracatına halel getıı' 
ceği tahmin edilmektedir. 

ay an 
Hırsızları yakalarıJı 

Ôdem~ş. kazasında Yus~~ 
oğlu Abıdın ve damadı ~ 
oğlu Ahmed ile Erzuru[Jl 

0 

d r· Mustafa oğlu Mahmud jan 9 

tıf· malar taraf mdan yakalanmış 
Bu üç kişi hayvan hırsııldığ' . e 

hırsızlığı yapıyordu. Ellerıo 
tı.ıf· birçok hayvan da lutulmuŞ . 
. 'il 

Yapılan tahkikatta ôdcınıŞ 

lsmail Efe'nin çalınan iki ıcıs· 
rağı, bir tayı, bir katır sıp~~ 
ve iki öküzünü çalanların 

\" 
bunlar olduğu anlaşılmış, ~ r 
lerinde bulunan bu hayvan 8

,. 

sahibine verilmiştir. iki ha;. 
vanın da henüz sahibi bol0 '.ı: 
mamıştır. Hırsızlar mahkeırıcY 
verilmişlerdir. ~ 

•!it 
her iki defasında da f ng\. 
beyaz harp bayrağını çekf11' 
tir . 


