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lstanbul, 1 (Hususi) - Bü· 
ük Şefin, dün gece ıaat 20 
e lstanbul'u şereflcndırme· 

ef 

leri, umumi sevıncı mucıp 

olmuştur. 

Atatürk, dün nkşam Cencv· 

stanhulu 

reden dönen Hariciye Veki· 
limiz Tevfık Rüştü Aras Dol· 
mabahçe sarayında kabul bu
yurmuşlardır. 

Te .. ·fık Tüştü Aras. sancak 
mes'elcsi hakkında Cencvre
de geçen müzakerelerle ken· 
disininin, Paris'te Fransız 
ricalile ayni iş üzerinde yap· 
mış olduğu temas ve mül.fı

lemeler etrafında Atatürk'c 
uzun uzadıya izahrıt vermiştir. 

Büyük Şdin refakatinde bu· 
lunmakta o!an liHyındırlık 

Ali Çetin Kaya, devlete geçen 
şark demiryolları id;r~;;: .. 
giderek tahkikatta bulun;;~ 
ve talimat vermiştir. 

---··· --~--

Macaristan --------
Uluslar sosyetesin
den çekilecek mi? 
Budap~şte, 1 ( Radyo ) -

Hariç memleketlerde ve bil· 
hassa Romanya ile Çekoslo
vaky31 da ·bulunan Ml\car tc· 
baasının 7elamctQ ;;-e~iy~fı 
hakkında teminat verilmezse 
Maca. istan'ın uluslar sosyete· 
sinden çekileceğini (Peşte-Loid} 
gazetesi yazıyor. 

fiatını düşürmemek için günde 
yüzbin çuval kahve yakmağa 
karar vermiştir. 

·•·---
ltalya 

Cevap verdi 
Roma 1 (~ndyo} - lta'ya 

hariciye nezareti, İspanya hu· 
dudlarına kontrol tesis edilip 

edilmemesi hakkında Londra 
komitesinin notrısına CC\'8p 

vermiştir. ,, :ı ____ , 

Necati 
Sekiz yıl evvel bu
JÜn aramız.dan ebe· 
diyen ayrılmıştır 

~--------~~--..... ··-~~--...... ----------------~ 
Yılbaşı Tayyare 
piyangosu, dün 

gece ~ekildi 
-~ ... ...._, ____ _ 

eşyüz bin lirayı (34417) nu
aralı bilet kazandı. Kazanan
ların bir kısmı şehrimizdedir 
Yılbaeı pi)ıınkom. dıln sı-ce ~e· 138618 12065 31926 13682 

ldi. Ko:r:ııııan nunıaralnr, dun 10640 10308 7084 22748 
r..e rarlyoda bir•·r birer o~uod•.•· 369 l 9 36172 2879 

34 n 7 nııııınrn 500 lıııı hrn 2772 ı 
numaranın 25 ı\ağı \C 25 yu· 34243 18664 2472 14483 

rı lıiner liro konıculıık b.ıkkı. 24185 6756 8002 37644 
nu l 7 il<' tıl"IİCP1 ıırn rıuıııoralar· 17339 30939 28747 30867 
n hinı~r lirn auıorıi nlac.ılı.lnr,lır 38434 18011 3942 19795 

6143 rıuuınnı 200 lıiu lira, ı.u 20242 7050 8196 
ımoranın d:ı 25 u,ıığı \C 25 J oka 867 3 
ll biner )ara komeuluk hakkı oln· 19159 1l299 3287 5 15770 
kJardır. 5694 10537 3928 2356 

1221 numnro 150 J.io lira. 6453 22707 38757 21640 
.i63 rıııınsrıı ıoo bin lirıı, 33559 Bin lira kazananlar 
ıııara 70 lıin lirn. 15068 nıım:ırn 36293 10990 34591 17094 
hin lira, 27829 ııurnnrn SO lıio 39165 29679 9348 29017 

a, 51H7 uuıııoro 30 tıiıı lira, 
215 mını rn 20 bin Jiro, 30458 8858 37214 16956 12382 
ımara l ~ lıiu lirıı kııuıll'lıı~lnrılır. 25797 19308 28231 19846 

nbin lira kazananlar 11687 19615 24779 25557 
173 33128 38120 10379 12547 23677 3457 23454 
45 14976 33557 26647 9413 4527 35450 34608 
49 12012 674 35426 12751 1253 
eş bin lira kazananlar 15150 26337 12579 19732 
45 15228 11077 26590 16111 28940 36446 35430 
64 32928 1809 24583 14425 34809 27778 33589 
~7 21532 27812 6529 12327 29710 16895 10665 

2~0J31.94 10320 ı 1513 24004 1331 ı 
01 2 

lıra kazananlar 20703 18740 8548 8761 
36 ~336 38l76 25760 25279 27091 3063 25439 
37 657 30131 7219 11520 600 17861 2411 

2152 9739 
11696 38156 1252~ 3ü2~~i; 1:d~51!9ı 

M. Lebrun 
Yılbaıını tebrik etti 

Paris 1 (Radyo) - Fıans1z 

Cumhurreisi M. Lebrun, ber
mutat dün öğleden sonraya 
kadar diplomatiği kabul etmiş 
ve kendilerine yeni seneyi teb· 

rik eylemiştir . ___ ....., . .._, __ _ 
Zirai kalkınma 
için bir program 

hazırlanıyor 

Ziraat Bakanı Muhlis 
Ankara 1 (Hususi) - Zirai 

kalkınma için ziraat Vekili 
Muhlis'in riyaseti altında lop· 
la nan ziraat mütehassıslan, mü· 
him bir program hazırlamak· 
tadırlar. Bu program ziıai kal· 
kınmamız için çok geniş eaaı· 
lan ihtiva edecektir. 

Merhum Necati 
Evet, lzmirın aziz çocuğu 

ve rlnkılabımızın en hara· 
retli mürcvviclerinden 
Mustafa Necati, bundan 8 
yıl evvel, büyük harf inkı
labı için en kuvvetli ham· 

Teyi yapacakı sırada ve da· 
: ha çok iş görcbılecek bir 
çağda iken aramızdan ebe· 
dıyen ayrılmıştır. 

Mustafa Necati'nin 'ölüm 
haberi, sekiz yıl evvel bugün 
ansızın lzmir·e yayılmış ve 
herkesi kederlere garketmiş
ti. O gündenberi 8 yıl 
geçmiştir. Fakat değil bu 
kadarcık bir zaman, asır'ar 

1 dahi geçse, Türk gençliği ı 
Necat'yi unutmıyacaktır. 

"' (JI 1 
Fransız 

Meb'usan ve ayan 
meclisleri "baha 
kadar çalıf tılar 

Paris 1 ( Radyo) - Fransız 

parlamrntosu ile ayan meclisi 

yılbaşı olmak münasebetile 
dün gece sabaha kadar müıa· 
kerelerine devam etmiftir, 

Asiler esirleri götürzrken 
Lizbon 1 (Radyo) - Ge ihtilalciler, bundan başka 

neral Franko, Fastan on bin Moskova adında Rus vapu· 
kişilik bir lruvvet daha cel- runu da tutmuşlar ve içinde 
beylemiştir. Yeni kuvveler, silah ve cephane bulunmadı· 
Andaldziya cephesine sevke· ğmı görünce serbest bırak· 
dilmiştir, mışlar. 

ihtilalcilerin, bundan Kordo Pariı 1 (Radyo} - fngil· 
mmtakasını Milislerdt-n temiz· terenin Madrid ıefarelhaneıi 
lediklerini bildıriyorlar. bugün Valans şehrine nakle-

ihtilalcilerin, danimarkaya diliyor. Madrid'de, yalnız bir 
aid lnkenyork adında bir konsolosluk kalacaktır. 
vapur tuttukları ve vapurda Son gelen haberlere göre, 
araştırmalar yaptıktan sonra bu hafta içinde Madrid' den 
vapuru serbest bıraktıklan ha· 80 bin kişi hicret etmiştir. 

1 
ber veriliyor. /Devamı 4 üncü salıi/ede/ 

·~------. -~--------

Fransa hariciye nezareti 
evrak hazinesinden 
çalınan dGsyalar - -

Almanyaya harp ilan edildiği 
tarihi gösteren dosya da yok 

Madam Suzan 
Paris, 1 (Radyo) - Fransa' 

hariciye' nezardi daktilo me· 
murlarından olup casusluğun· 
dan dolayı tevkif edilmiş olan 
Madam Suzan hakkındaki 
tahkıkata devam olunuyor. 

Fransa'nın 2 Ağustos 1914 
tarihinde Almanya'ya harp 
ilan ettiğini gösteren tarıhi 

dosyada ortada yoktur. Hari
ciye nazırı M. lvon Delbos, 
gazetecilere verdiği beyanatta, 

" doıyaıun kaybolmaaından 

hükumetin müteessir oldutunu 
~öylt miş ve fakat, tahkikat 
sona ermeden, mes'ul hakkın· 
da bir şey söyliyemiyecetini 
ılave eylemiştir. 

••• 
Almanya 

Rusya ile harp eder. 
se, Polonya ne vazi. 

yet alacak? 
·Paris, 1 (Radyo) - Lon

dra' dan çıkan Maııcester Gar· 
d~yan adındaki gazete, yazdığı 
bır makalede; Almanya\ ile 
Polonya arasındaki münase
battan uzun uzadıya bahset· 
tikten sonra, Almanya'n R , ın 

usya ya taarruzu halinde Po-
lonya'nın boş kalmıyarak fır• 
saltan istifade etmek istiye
ceğini yazmaktadır. 

Ayni S?azete diyor ki: 
"Polonya, uzun zamandan

beri sükunet içinde ahvali 
tetkik etmekte ve hangi ta
rafa meylettiğini sarahaten 
göstermemektedir. Tabi!dir ki, 
bir Rus • Alman harbı zuhur 
Dnamı 4 ünd ıalai/ed• 
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TAMANG0~1 
FlkRA: - <;in siyasetine 'Milim buiU:: 

nan üç kız ardeşmiş •. 
-8-

Sabahleyin uyanıldığında 
gene yeni ümitsizlik. Gecele· 
yin yaralılardan, büyük bir 
kısımı ölmüştü. Geminin etra
fında cesı tler dalgalanıyordu. 
Deniz dalgalı, gök yü ti bu

tluydu. Siyahıh•r, ara arıı da 
ptı'ar. Sinirbazlığı 

o ısıhe sa at t"dinen bi ka· 
ı Ia.ı•engodan yardım iste

fı~rını ıf~ri sürdüler.Onun 
vvJ"tini kaç defa 

Her 1,ııyda;Stz: 
esaretim göster
' hala i z vaga

' n Ta ı angoyta 

···-- ' . Amerika'da tahsil gören kız karcleşler,Çin'i 
idare edenlerle evlenmişlerdir. Bunlar"lau 

biri de Şan-Kay-Şek'in karısıdır. 
mişf: Ay Ling, Mey Ling, 
Şing Ling .... y Ling "Şöhretli 
Çağ,, demektir. Mey Ling 
"Hoş Çağ., manasına gelir, 
Şing Ling de "Mes'ut Çağ". 

~rıJ1'adan önce, kendilerinin adı ve usulleri nedir, fakat şu yor. A • f S k } uJ b • 
iltdirrm~letinı istediler. bizim bildiğimiz kitabet ders· Fatag mıra 8 e arop OS, U lf 
~~ ~ "ı:':-ı-:1a1l: Los AnjelÔS. Ôrmanlartn... için Loodta'da mübfm a.1r 
doldudu. Kendilerini her an d b k d• fİrketle temas 
içeriye çekmekle tehdit eden a ya anı e 1 avı Son posta ile alJığımız Ati· velce tesbit ettiğinden ve 935 
dalgalann gürültüsü arasında na gazetelerinde okuduğumuza Mart isyanımda donanmanın 
gemiden ayrıldılar. Kano ... Avcılar I bunlarla m'iicadeleyi taVfan göre, Yunan hükumeti, donan· bütün vaziyetini dalıa i,. ve 
lôpadan uzaklaştı. aıJına tercih ederler.. masını takviye için yeni ted· pratik bir halde tecriibe etmiş 

T A 1 d Tava•n aYJ,1'eklik avı, hatti ve şehirlerin ıon derece şı· biıı. ~· ve hu hu~üsta bulunduğundan bir harp w· 
amango Ye )'le, la Up8 A ... ,,_.. ele L• "f fİmWdeD ...... ktiunda en r.nL ola.---L.-L 

aslan w kaplan avı en fazla kiyet ettili ve a ta vır a et y-.~~- -·-~ 
yer almışlardı. 811, diterine . halı"nde olan hayvandır. Kümes ya.pıla. c.ak. olan yeni harp ge- gemileri Aı..,_._ia etmiştir. Bi-

yapılan avlardır. Fakat, aynı 1 1 1 ._....,.3 "'-
nazaran, daha ağır ve daha derece alaka ve heyecanla ya· Y'e av hayvanlarının düşmanı mı ~tı ıçın ~~ge en p~alan naenaleyh aonanma erkana 
ıatJamdt. l&ç tarafta otwu· pılaır bir av daha vardır: olan yabanı kediler, geceleri temın eyle~ı!tar ·. hU\)ıyeı fıl~i' reisliğine 
1orlard1. Gemiain giİ•~ v-.... kedi avı, ltümeslere hücumlar yaptıklat-ı Yunan hükumeti, Yunan d6.· getirilen .-nim SBkelat..,loa, 
'*"• \erkedileıı kclbalıtlann Bu avın en lazla yapıldttı gibi, civardaki tavıan, keklik, nanmasının noksanlarını ev· (Devamı 4 üncü mlıi/etle) 
iııiltisi duyuluy0rdu. Bu sırada yer Arjantin'dir. Los Ange· bıldırcın gibi hayvanları da 
~ ~ MI' dalp W.'an ıimalindeki kayalık mahvederek avalano orman
plipayı süriikl~ek devirdi. dağlarda pek fada bulunan dan elleri bot dönmelerine 
içindekiler~ bir ...-,. wftnda yabanı kediler, civar ı..bia ( Dtn1{llllı 3üncii _,.i/efle ) 
suya döküldü1et.ı Ba vaziyeti d • • 
l.ôr.en nno ~ ı..- lkbsad vekileti iş aıresı 
zedeleri toptamX mecburiye- 4 u··uftu·· bo··ıge a"mı·rligı" ·nder.ı 
tinde kalmak korkusile, kuv· "" --
Nederini iki misli artırdılar. Jı verenlerin dikkat nazarına 
-§alüpaddilercılea fPtu ~~Ilı 3008 numuah •iş kanunu. nun hazırhk faaliyeti; iş yerleri-

ldu. Y.tnız bir duzme b l k nin, ~ veTenlerin ve ifçilerin tesbitile aı ıyaca tır. 
' pmiy,. kadar yüzmiye Bu maksatla S Ye S ten yukarı işçi çahştaran ve ekonomik 

b.far muvaffak oldular. T.- d ak LL....,_ mahiyette iş yapan her iş yeri bit beyanname dol urac tır. 
~=dı~~· ::. Umumi veya mfilhak, yahut hususi bütçelere veya belediye 
Jt~. Ufkun son çizgitinde bütçelerine tahsisat konmak ıuretile doğrudan doğruya veya-
:i-M....lcfa. Som-ası meçhul! but mali yardımda bulunularak dolayısile i.şletilen iş yerleri 
~ ( Arlcaı Wll') de beyanname dolduracaklardır. }Jeyanname, iş yerlerine en 

yakın polis karakollarında tedarik edilecek ve iş verenler 
beyannameyi bizzat kendileri vey• ve~!leri ~old~racaklardır: 
Beyannamt:ler 11 ikincikinun 9.37: tanhme musadif pazartesı 
pıwnden itibaren iş yerine en yM~n zabıta kara~ollarınd~n 
ahnacak ve haklkata uygun bir şekıild~ doldurulup ışbu tarıh· 
ten itibaru onbeş gün içinde bir~akbuz mukabilinde zabıta 
lcarakoliula tullia edilmiı bulunacaktır. lı yeri beyannflmesini 
muayyen olan müddet.ic;inde dol<kırup tes!im etm~yenler ~alC:· 
kında •l, 1faaanu.. nan 144 üncü maddesme tevfıkan takıbat 
yapılacakbr. 

lkbud vekileti iş dairesi 
4 • •• bölge amirliğinden: 
~ ·ıen1.,;n dikkat llfJZurına 

ı ile: nci Anun 1937 tarihindeJı it-ibaren- ~ ennde "1ku 
~ iş kazaları ~klanda 'da' remize ma U: wetlıek il}~· 
~ Jo S. leri dair st n~ekijr. 



t 
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'

Hikage Saliha sultan 1 w. F. H. Van lıl lzmir Yün Mensucatı 
# vapur acentası 

Yazan: Kadircan Kaftı Acentamıza aid te- Der Zee Türk A. Şirketinin 
ha~;"e;mtdının çenesinden lef on numaraları, & Co. Halkapınar kumaş fabrikası 
tutarak okşadı: ikinci kanun 1937 AMERICAN EXPORT LINES 

iki büklüm bir halde Saliha 
'-na doğru yürüdü, onun 
~. 
k ~iba sultan genç ve güzel 
~ 'ntn :başına şöyle gelişi 

guzel dok d Z un u. 
er~ff&n geri gt!ri çekilerek 

kapının Yanında ayakta durdu. 
Salıhn sultan: 
- Otar! -Dedi. 

- Haydi sen git .. Hiç tarihinden itibaren THE EXPORT STEAMSAIP Tarafından mevsim dolayısile yeni 
korkma! k d k J 

aşağıdakı. şekı.lde CORPORATION - NEVYORK c, ı ar ığı umaş ar: Zerafşan bir daha ayak u EXECUTIV " vapuru 3 s v 1 
·öperek kapıdan çıkıyordu. tadil edilmiştir. ikinci kanunda bekleniyor, ag am 
Sal!ha sultan birdenbire ak- NEVYORK J • • .. k 
lına bir şey gelmiş gibi ses- ~umara 4201~34 ye- aıacakıır. imanı ıçın yu Zarıt 
lendi: rıne: "EXMOOR .. vapuru 13 ikinci 

Oturmadı. Ancak üçi:ncü 
defa söylediği zaman bu emri 

- Buraya gel!. Numara 2005 ye- kanunda bekleniyor, NEY· v d 
Ztrafşanın güzelliği bir • 

4221 
YORK i<;in yük alacrktır. e UCUZ ur 

afft>drmiyordu. rıne: 
yerine getirdi. L AMERICAN EXPOR·r LINE· S- Yeni yaptıraca"ınız elbisrler i"in bu mamulatı tercih ediniz akin yarı çıp'ak bir ka- •• • - - 5 ..,. 

Salıha sultan birk :ç sözl(>, 
onun derdini duyduğunu, acı 
dığını, fakat bun arın alın 
yazısı olduğunu, Allah'ın yaz
dığını kimsenin bozamıyaca..· 
ğını söyledi: 

- Seni gözetirim; gönlün 
rahat •olsun! 

Dedı ve sekiz çifte kayıkla 
yalıya dönmesini beklediği 
Musa paşayJ görmek uzere 
pencereye döndü. 

Halicin iki taraftaki süslü 
ve güzel köşkler, rıhtımlar ve 
yeşil bahçeler onun ıçini açı
yordu. 

Zeraf~anın gitmesi gerekti, 
fakat gitınıyordu. 

Salıha. sultan: 
- Haydi gıt artık! 
Der gibi dönüp ona baktı. 

Genç ve güzel kadın kekeledi: 
- Sultanımıza bir diyece

ğim vardı. 

- Kahya kıcdma söyler 
- Yalnız size söylenecek 

bir şeydir. Başkasına anlata
mam bunu. 

yıkçı iken paşalığa ylikselttiği Los Angelos or- THE EXPOR f' STEAMS-
naııkör kocası da hiç şüphe- man/arında HIP CORPORATION 
siz bir alçaktır. PİRE'den AKTARMALI 

Y 1 Z f b ( Raşlara/l 2 i11ci sahifede) 
avaş sese era şana İr "E'XETER,, vapuru l ıkiıı "ı· sebcbiyd verirlrr! .... 

şeyler söyledi. Onıın ağzından ka~ııuıı P!RE'd"n hareket .-.de-Bunurt için Arjantin avcıları " '" 

Satış Yerleri 

1 Musa paşaya bir mektup yaz- cekt'ır. BOSTON ve NEV-
dırdı. tavşan ve kc·klik avından evvel 

yabam kedı avına çıkar'ar. YORK için kabul eder. 
! Mimar Kemalettin 

- Bunu hemen yann gön-
F akat, yabanı kedi avı pek Se) ahat müddeti: 

de~edi. ko'ay değildir. Avcılar evvela PIRE-BOSTON 16 gündür 
kedi it rin üzer:ne köpekleri PIRE-NEVYORK 18 gündür • 

* * Yatsı ezanı okunmuştu. So· 
kaklardan el ayak çekilmiş ve 
şehre derin bir sessizlik çök
müştü. 

Zerafşan seviniyordu. Gene 
sultanının hizmetine girmiş 

de:nekti. Sıkıntılı günlere artık 
son geliyordu. Çünkü Zeraf
şan Musa paşayı o gece yatsı 
ezanından sonra evine çağır· 

mıştı ama, kendi yatağına 

Saliha ~ultan yatacak ve ko
casile hiç konuşmadan Zeraf-
şanın rolünü yapacaktı. 

Zerafşan: 

salarlar. Köpeklerin kovala- ARMEMENT H. SCHULDT -
dık 1arı yabani kcdill'r ağaç- HAMBURG 
!ara tırmanır ve gözlerini avcı "TROYBURG,. vapuru 18 
kediye ateş edecek değildir. ik~nci kanunda bekleniyor. 
Onu clile yaklamak ister. Bu- ROTTERDAM, HAMBURG 
nun için ağaca tırmanır. ve BREMEN için yük kabul 

Avcının elinde büyük bir 
m~şin eldiven vardır. Yabani 
kedinin cadavarca sa1dırması 

ve yüzunü gözünü y~ralaması 

ihtimalinden korkmıyarak yak
laşan avcı; bir elinde sopa, 
bir elinde de kement tatmak
tadır. 

eder. 

JOHNSTON WARREN LlNES 
L TD.-LIVERPUL 

"DROMOS" vapuru 10 ikin
ci kanun, LINERPUL ve AN-
VERS'tcn bekleniyor, BUR
GAS, VARNA ve KÖSTEN CE 
için yük kabul eder. 

KANDEMİR Oğlu , ______ ;-. ________________ _ 
. .. 

·~- ~~~~~~~~!!!!!!~· 
1 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

ı aş ura : karşısında 1 B d k Büyük Salepçioğlu hanı 1 
•'==::::::;::=:====:=::::.:=========:-• 

• • - Kimin için? 
- Musa paşa aslanınız için. 

- Geliyor sultanım!. 
Diyerek kafes ardından çe-

kildi. Saliha sultan doğruldu. 
Genç kadını baştan ayağa Saliha sultanın saraya ha-
kadar süzdü: her salmarf ığından zavallının 

"Vapurların isimleri, gelme 
tlfrihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında bir taahhüde giri-

Yavaş yavaş hayvana yak
laşır. Kedi, düşmanına hücum 
edecek bir vaziyet alır. O 
zaman avcı elindeki kemendi 
havyanın boynuna geçirir ve 
yakalar. Öteki elindeki değ· şilmez." 

Birinci Kordon, telefon 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
nek de eğer hayvan kendi- 00 2008 

--~~·l!llNo•. !11
2
•- vamçıoğlu sinden daha evvel davranıp i~ .n.1 

avcının üzerine atılacak olur- ' Doktor 1 Cilt fl8 Tenasül hastalıklar 

Mücellit 

Ali RIZA 
sa, .hayvanın beynine inmek 1 ve elektrik tedavisi 
için hazırlanmıştır. Ali A gih lzmir - Birinci beyler sokağı· 

Olivı•er •• ç k H t 1 ki Elhamra sineması arkasında ve şu-1 ocu asa ı arı 
mütehassısı 1 No. : 55 

rekası Limited lkinci~?ı!i~~oka~4s2No. 68 Telefon: 3479 .. ................... ... 
vapur acentası 

Birinci Kordoo Rees binası 

- Yaklaş! haberi yoktu. 
Saliha sultanın kalbine bir Kapı açıldı. 

kurt düşmüştü. Burası Zerafıanın yatak oda-
Zerafşan yaklaştı ve sulta- sıdı ve kafeslerden başka ağır 

nın ayaklarına kapandı. ve kalın perdeleri de olma-
Saliha sultan bağınr gibi dığı için insan burnunun ucunu 

emretti: bile göremiyordu. 
' - Söyle! Saliha sultan yatakta yatı. 

Genç kadın titrek bir sesle yordu. 
anlattı: Musa paşa ona sokuldu ve 

- Benim suçum yok. Ben kucaklıyarak: Tel. 2443 
~:~nı~_ı~n iyiliklerini unut- - Zerefşan: LONDRA HATTI 

· ızın ayaklarınızın al- Diye mırıldandı. Saliha sul- "AD JUT ANT,. vapuru 22 
tında ölmek bile benim için tan belli belirsi~ derecede ikihci kanunda gelip LON-
·saadettir. h f'f b" 1 

a ı ır ses e: ORA için yük alacaktır. 
- Sağolf Bunlan biliyoruz. - Sussssl "LESBIAN., vapuru ikinci İşi anlatf O 

edi. Fakat daha çok sab- kanun iptidasında LONDRA, 
- Ben sultantmızın yanın· redemedi. Demek ki Musa HULL'den gelip yük çıkarıp 

da erkek tavus yanındaki ka· paşa Zerafşanı sahiden sevi- ve ayni zamanda LONDRA 
dan farksızıinl Lakin Musa ·yordu. Artık şüphesi kalma- ve HULL için yük alacaktır. 
paşanın gözüne başka türlü mıştı. Birdenbire kapı çalındı "GRODNO,, vapuru 15 ikin· 
göı ünmüş olmalıyım. ve birkaç kişi birden büyük ci kanunda LONDRA, HULL 

- Neeeecl bir gürültü ile içeri girdi. ve ANVERS'ten gelip ylik 
Zerafşan, Saliha sultanın Bunlar saray bostancılarıydı. k r · d 

çıkaraca ve aynı zaman a 
~yaklanm yeniden öptü ve Musa paşa dışarı fırladı. LONDRA ve HULL için yük 

' Musa paşanın onu 1 olladığını Saliha Sultan da onun ar- alacaktır. 
para yolladığını, bir Yahudi kasından çıkmıştı. LINERPOOL HATii 
kadınrn evine çağırdığını, eğer Bostancılar onun önünde "EGYPTIAN" vapuru 25 
gclm~e öldürürüm dediğini değildiler · birinci kanunda LIVERPOOL 
anlattı, sözlerini : Yağlı ipler iki zavallının ve S Xf ~ ~) ~ \ • d 11 g !!ip yük 

- Size sıjımyorum. Uğru- boyunlarına dolandı ve Saliha çıkaracaktır. 
nuza ölmek, hiçtir. Lakin bil- sultan iki ölüyü çiğniyerek ka· " ALGERIAN ., vapuru 10 
meniz baıırlı olur. Zira her pıdan çıktı · iki~ci kanunda gelip LIVER-
~t.cadın böyle birşeyi Zcrafşan Bitti POOL ve SWENSEA' dan 
gil'>i gelip sultanımıza haber --• ._. .,_, __ 

K .. f yük çıkaracaktır. 
verıanez . ıye spor sarayı DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

Saliha Şultan Musa paşanın Epey zamandan beri K:yefte "ANGORA" vapuru lima-

Sür' at, zrıraf et 
Ve ehveniyet 

YENi KA VAFi.AR Çarşısı 

Numara : 34 

kalbini çalan bu genç kadını yapılmakta olan Beden terbi- mmızda olup yüklerini çıkar- • /_, 
tekmeleri alhnda ezmek, sonra yesi sarayının inşaatı bitmiş maktadır. t~ \ 

4 

1<uruf 
bir çuvala koyarak Halicin dur ve son günlerde bu sarayın Tarih ve navlunlardaki deği- J IJ"/ ( . \ 
gun sularına atmak istemişti. küşat resmi büyük tezahürle şikliklerden mes'uliyet kabul (1 &irac.l ~~NL<A\t 
Fakat onun son sözleri~nemı;d;e~~ic;r~a~o;l;u;n;m;u~şt~u~r~ ........... ~e~d~il;m;e;z·~ ..................... 1 

.. · •• • ........................... ~~~ .... ~~~ .... ~~~~~~ .. ~~111!!1• 

P •• • ş h Tesiri tabii eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklen 
UrjeD 3 aprahatsı.z ve' tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederi.er 
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Mussolini, bu sene mühim bir has-
talık geçirecek, M. Ruzveltin 
hayatı tehlikeye düşecektir 

Dünyanın en meşhur müneccimlerinden (Sir Erik Tomas), bu 
sene neler olacağını dün akşam Radyoda dünyaya bildirdi 

Paris 1 (Radyo) - Dünyanın en nıeshur müneccimlerinden lngiltere' Je ehemmiyetli hiçbir hadise olmıyacaktır. 
Sir Er:k Tomas, dün gece radyoda 1937 senesinde neler ola· Rusya'nın başmda bulunai'l Stalinin doğduğu iÜn malum ol· 

cağı hakkında şu malumatı vermiştir; madığmdan bu memleket hakkında hiç birşey söylenemez. 
1937 senesinin ilk üç ayında Fransa' da büyük dahili hadi- ltalya'da rni hadiseler olmıyacak, yalınız Mussolini büyük 

seler olacak ve fakat ayni sene sonunda normal bir vaziyet bir hastalık geçirecektir . 
husule gelecektir· Amerika'nın refah ve saadeti artacak, fakat reisicumhur M. 

ispanya hadiseleri, daha uzun zaman dev:ım edecektir. 
Almanya, sıkıntılı bir sene geçirecek, gelecek sene büyük ve Ruzvelt'in hayatı bazı tehlikelere maruz kalacaktır. 

pünyayı alakadar eden işler yapacaktır. Japonya' da dahili birçok hadiseler olacaktır. --...,------.-.. ............... ______ _ 
~o~tor Şaht Al~anya Yllbaşı piyangosu 

Tıcarı borçların mu-,Rusya ıle harp eder·ı (Baştara/z 1 inci sahifede) j16601 37069 18206 31514 
vakkaten tatilini se, Polonya.ne vazi· 19364 20275 7052 29110 38909 26037 26558 14652 

emretmiştir yet alacak' 16221 902 35441 19618 25948 17873 20558 3391 
• 34970 12439 18103 37878 8829 17512 32869 14570 

Atina'da çıkan ( Proiya ) IJu~ıurn/ı 1 itıd sulıi{etle 
37737 19956 31485 30007 

38271 31579 30823 20381 
gazetesinde okunduğuna göre, ederse, coğrafi vaziyeti dola· 

28702 12001 36692 6979 
4390 18689 37605 33194 

Almanya'da iktısadi bir buh- yısile istifade etmek istiye· BeşyUz lira kazananlar 33296 39843 23158 15167 
ran başlamış ve bundan mü· cektii. Ancak, böyle bir hal 

39921 1656 6990 3144 5180 15297 5296 · 36712 
teYellid döviz faktanı da, pi- karşısında hangi taraf lehine 

4939 22100 14950 27658 
29595 3319 25361 36300 

yasalarda iz bırakacak dere· hareket edeceğini kstirmek 28761 4151 24777 38l34 13149 37476 10736 32451 
cede hissedilmiştir. Bunun mümkün değildir. 18048 24112 20708 11685 13059 32927 14810 22586 
üzerine, finans bakanı ve Alakadarlar; Polonya'nın, 13451 7785 33221 2801 24001 18031 39480 24259 
Almanya devlet bankası direk· Rus'lara karşı hasmane bir 29944 41254 19025 36284 33312 25041 36362 30313 
törü doktor Şaht, ticari borç· 

6144 13227 12522 2275
9 14256 14380 11664 4_ 924 

1 kk t t d. d·ı vaziyet almak istemiyerek bi· 
arın muva a en e ıye e ı - 11095 16631 21551 20620 '27876 9668 23035 30805 

memesini emreylemiştir. taraf kalmağı tercih edeceğini 27504 35590 2851 2264d 12249 30433 31296 38502 
• • tahmin ediyorlarsa da bu 

11597 33966 3418 8898 34291 32032 

ı f1dtnci 1ı:a... '127 

Yılbaşı !Yuna~ hükumeti iki 
lzmir'de nasıl gecti torpıto ]tsmarladı 

. . . ' [ Baştara/ı 2 inci sahifede J 
Yılbaşı ıecesı, şehrımııde bu maksad için Londra'ya 

çok eilenceli ieçmiştir. Birçok a·· d ·ı · t" . .on erı mııı~ 
yerlerde balo verilmtş, pek A · l S k 1 1 'ta 
çok halk sabahlara kadar ba· mıra a e aropu os . ~ 

1 ı a ,.1 · t• A·ı 1 gelen son telg-rafta; kendısı· o ar a c6 enmış ır. ı e er ara· . . . . .. 
d t rt .b d"l r..ı 1 nın, refakatındekı bahrıye mu· 

sın a e ı e ı en e~ ence er . 1 
de kt tehasşıslarile bırlikte ngilte· 

yço. u. . k b" k re'nin en büyük deniı inşaatı 
k
. enlı seneye ~ırerd en ~rçl 0 şirketlerinden (Jaro) müesse· 
ımse er şanslarını enemış er· .1 ld. . 

d . y lb T · sesı e temasa ge ığı bildiril· 
ır. ı aşı ayyare pıyango· k d. 

d . 1 1 •. h me te ır. sun an zengın o an ar, şup e-
Yunan hükumeti, busene siz ki yeni yılın en şenslı in· 

sanlarıdır. derhal açık denizler için iki 
---· • ·- _ torpito ısmarlıyacak ve sipa· 

Bl·r gu·· nde rişlerin mütebaki kısmı için 
inşaat .şirketlerile olan temas-

/ ki yangın tarını devam ettirecektir. 

Dün, ikinci Beyler sokağın· F astan onbin asker 
da ve biraz sonra da Gözte· daha geldiler 
pede yangın çıkmıştır.Saat 14 -llaşıımıfı 1 111d ~ulıifi•ıh•-
45 te Göztepe tramvay cad· Şehirde gıda maddeleri fık· 
desinde tüccardJn fzmir'li Ta- tanı giddikçe artıyor. 
lat'ın 900 sayı!ı evinde alt Salamanka 31 ( A.A ) -
kattaki çamaşırhanede çama- F ranko kfikumeti r~smi gaze· 
şır yıkanırken ocakta fazla lesinin neşrettiği bir karar· 
•leş yakılmasından birinci, name lahkamına göre henüz 
ikinci ve üçüncü katlarda ha· asiler tarafından işgal edilme· 
canın bitişiğindeki kısımlar miş olan topraklar mahsulu 
ateş almış ve hatta yangın olan ziraa~ ve endüstri maJ· 
taban tahtalarına da bulaş· deleri ile dış ticaret yapılma· 
mıştır. Yetişen itfaiye, büyük sı mencgilmiştir. 
bir gayret sarfile bir saat kf.· Vaşington, 31 ( A.A ) -
dar çalışarak Syangını söndür- Havas ajansı bildiriyor: 

müştür. Dış bakanlığı memur-
Ev 6000 liraya, içindeki eı- lannın ifşaatma iÖre ispan-

ya da 5000 liraya Ahmed 
1 ya'ya tayyare ve motör ihracı 

Besim ve Aıım smail ıirorta 
şir"etine ıirortalı idi. Yanım· için müsaade almış ol.ın kum· 
dan mütevellit zarar ve ziyan panyanan adi Amerik@' daki 
miktan elli lira raddesindedir. komünist faaliyetleri hakkında 

ikinci yanrın, bu yangından konil'e tarafm4an 1930 da 

çeyrek saat sonra ikinci Bey· tahkikat dosyasında gözük-
ler sokaiında haraççı zadelere 

mektedir. Bu kumpanyanın 
aid mobilye imalathanesinden 
çıkmııtır. imalathanede ıner· Amerika' da motör satın ala· 
diven altında"i ki§"ıtlar ateı rak tamir etmek ve orduda 
almııtı, derhal yetişen .itfaiye, kullanılmak üzere Sovyetler 

Çin siyasetine hakim tahminlerin boş çıkması ihti· 1093 23256 22998 27079 23157 26564 
bulunan üç kız kar- mali, düşünülmiyen hadiseler· 37214 14507 19370 39337 6028 19783 

deşmiş. den olmasa ıe,ektir, 24982 9527 23467 18735 21939 26413 

32427 
16664 
38886 
19658 

177901

1 

büyümeden yanımı ıöndür- birliiine ıevketmek için tees-

9431 müştür. süı ettiği bildiriliyor. 

(Devamı 2 nci salıi/ede) ·•· 1753J 31121 7741 7424 35924 22709 

19120 M•• d Dıı bakanlığı mcmurlan, 
39791 1 uzaye e kumpanyaya bu defa kanuna 

iki kız kardeşi evlenmiş Araz·ı ı5121 525:1 16985 4967 3323 s1s6 
11263 1843 10340 1988 22048 6594 

olan Mey Lig'de az sonra Tevziatı bitmek üzre 3593 14257 33576 13960 10246 13224 

2586 
18588 
21654 
17710 

~~~~ ile f evkalide uygun olarak lspanva için 
lisans almış olduğundan tahki· 
kat yapmağa karar vermedik
lerini i(ave etmişlerdir. Mek· 
siko Amerika' dan ıelen ve 
lspanya'ya gidecek olan dokuz 
tayyare elyevm merkezi tay· 
yare istasyonunun hangarla
rında beklemektedir. 

Amerika'dan geldi ve annesi 
3231 3776 38870 32058 

9048 39644 
onu da, ikinci kızının kocası Şehrimiz iskan müdürü Tah-

15524 21187 27344 1693 
28658 22165 

fibi, kumandanla evlendirdi. sin, Torbalı kazasına giderek 
265 7767 8414 2241 

20977 697 
Şan·Kay·Şek'in Amerika· orada iskan edilmiş olan göç· 

26268 15539 17027 2628 32794 23089 
dan memleketine gelirken yal· menlerin vaziyetini yakından 

8980 9784 14681 9681 
27331 18001 

nıziyi bir şekilde tahsil gör· tetkik etmiştir. Göçmenlere 
4233 12313 15082 17640 

17839 26668 
müş olan kendini getirmemiş, arazi tevziatına ehemmiyetle 

36562 8222 27846 3303 
36431 18818 

Çine baş'ka birşey daha ka· devam edilmektedir. Yakında 
35896 35561 24659 14204 

19625 13062 
zanmıştı: bu kazada arazi tevziatı biti· 

5102 33508 39900 11842 
7183 95 ı 2 

Ayni zamanda iyi bir tay- rilecektir. 
34475 8192 38695 39730 

40860 16537 
yareci olan Mey Ling, Ame· v·ıA . . t• ·ı k. k" 

ı ayetımıze ge ırı ere ıs an 179 20547 20199 34845 17221 8719 
rikalıların yardımı ve açtıkları d l ·... olan go··çmenler ı·ç·ın 

e 1 
ffily 23583 522 5085 26141 38641 7501 

kredi ile Çin tayyarec:iliiini inşa ettirilecek yeni köylerin 
83 5362 1814 2337 

1361 20799 
k t 1 . b" d0 l k .. d. " 391 
urmuş ur. yer erı tes ıt e ı me uzere ır.t;ı 23077 15877 37003 28822 24897 8281 
f&y Ling, büyük bir dip-

lomattır. Kocasile görüşmek etmek istiyenler de vardır. 21535 18556 30326 16263 16057 21231 

7834 
3275 
7657 

31278 
37656 
20751 
7612 

26353 
38606 
37824 
29410 

1433 
15636 
26614 

istiyen siyasi adamlan, elçileri İkinci.Çin garp Çinidir. 37072 39768 36326 11744 20347 15134 
ıazetecileri kendisi kabul Burada Rusyanın nüfuzu faz- 8198 23974 22023 32517 38359 2942.S 
eder. Onlara kocası namına fadır. Cenup Çini ise bilakis 10919 16809 2776 8368 8183 35952 4626 
beyanatta bulunur, muhtelif Almanyanın nüfuzu altındadır. 27850 27367 76 9823 17880 15537 1677 
meseleler hakklrıda malumat Bütün bunlardan sonra bir 9064 1406 16774 8322 6005 18802 27224 
venr. de Nankin hükumeti vardır 16414 15340 21876 27470 Amortiler 

3~~~ büyük satış 
167631 3 ikinci kanun 937 pazar 
30276

1 
günü öj'leden evvel saat on 

30876 buçukta Tramvay caddesinde 
2371 Köprü vapur iıkelesi karşısın· 

6226 da 681 numaralı hanede ma· 
8897 ruf iki aileye aid birçok lüks 

324Z8 mobilyalan açık artırma ıure· 
25426 tile satılacaktır. 
18714 Satılacak eşyalar meyanında 
9222 üç aynalı mavondan mamul 

29457 saybur, dört köşe anahtarlı 
1588 36 kişilik ceviz yemek masası 
14350 ve 8 adet iıkemlesi, maruken 
30372 kanape ve iki koltuk, bronz 

birer buçuk kitilik Avrupa 
mamulatından iki adet karyola 
maasomya, mıvun iki kapılı 
kırista) camlı şifoyeralı ay
nalı dolan tuvaleti ve iki 

1113.S 
39866 
32191 

komodinusu, fevkalade zazif 
ve nadide elektirik avizeleri, 

Yalnız görüşeceği insanlar ki, asıl resmi hükumet budur. 2685 24504 37123 34925 
Çin'li ise Avrupa'lı kıyafetinde Fakat o da tek başına hare· 3J 180 17354 15323 3812 
giyinir, kendisi!e gelenler Av- ket edemez, daima Amerika- 18227 3834 35343 14970 

ikramiyelerin keşidesini mü· 
tcakib, 0-9 dan mürekkep on 

mükemmel kadifeli kanape ve 
iki koltuk, mavi yatak odası 
tuvalet komidonsu divan ve 

rupa'lılarsa o zaman da Çin'li nın tesiri altındadır. 35226 14869 26142 39038 numara dolaba atılmış ve 
amorti alacaklar için iki nu· kıyafetile çıkarl Uzak Şarkta ve bir Çin 10939 24153 15449 10496 

Ç . • d lı 34498 30685 39554 26094 mara çekilmiştir, Buna o-öre, ının a ili 11azigeti ne içinde bu kadar çok kuvvetin 6 

lı ld 1 19095 18955 10100 32069 3 ve 8 numara ile nihayetle· 

tifonyeralı dolabı, tekrar kır· 
mızı yatak odası takımı, Ame-

rikan kanape iki koltuk, lüks 
iki adet salod ıramafonu ve 
b:rçok plaktan ile beraber, 
yeni bir halde Singer ayaklı 
üç çekmeceli elektirikli nakış 
ve dikit makinesi. beş lam
balı Telefonken markalı radyo, 

a eair çarkışması ilk bakışta çok 
Çin, Uzak Şarkta bulun· garip görünür. Fakat, bn ga· 6140 5196 20489 36463 nen ve ikramiye kazanmıyan 

ması dolayısile, Garbın pek yet basittir. Çünkü ·Çin'i ha· 9287 22153 13135 12800 bütün biletler ellişer lira amor-
iyi tanımadığı bir yerdir. kimiyeti altına geçirmek isti- 33986 7944 10205 14920 ti alacaklardır. 
Halbuki, bugün bütün dünya yen Japonya orada Sovyet· 15706 6227 14305 7775. 
siyasetine tesir edecek kadar lerin nüfuzunu kırmak için 374LO 28720 3869 13964 

~. 

büyük ehemmiyet gösteren çalışır. Buna mukabil Ame· 35631 30301 38966 29754 itizar 
Çinin idaresinin ne şekilde rika'da Çin'de Japonya'nın 13730 24974 18579 11654 Yazımızın çokluAıı dolayı· 

21616 •sile (Ali paşa kira Frosini) 

39528 adlı tefrikamızı koyamadık. 
37342 Sayın okuyucularımızdan özür 
18854 dileriz. 

olduğunu bilmek lazımdır. hakim olmasını istemez. Al· 33297 • 
Bugün Çinde dört Çin var· manya' da Çin' de Sovyet nüfu- 7286 4040 9150 

dm zunu kırmak ister. 8902 14758 5235 
Şimal Çini Japonya ile te· Onun için daima siyaset 26296 21917 3S524 

masta hücumundan korkanlar ciht'tinden karııık bir mem· 38231 4140 6230 
e1ldujıJ ıibi, Japonyaya iltihak lekettir. 2212l 6373 35711 21272 

Amerikan dıvar saatı, san ve 
bakır mangallar, emsalsiz 16 

1 nrça tam bir misafir od1tsı için 
kanape takımı ve perdeleri, 
ıki adet şemşiyelik, birçok 
perakende Avrupa yemek 
i~kcmleleri, yem bir halde 
muent .. ı,aı., "' ı,.ra1arıt 

Marsilya dok amelesi asi· 
ferin işgali altında bulunan 
topraklardan lndra :adlı Al· 
man vapuru ile getirilen bakır 
priti yükünü limana indirmek· 
ten imtina etmişlerdir. Bu 
hamule bir kimyevi maddeler 
fabrikasına gönderilmiştir. ___ _... .......... __ 

Ceza 
Gören esnaf -Belediye tenbihabna riayet 

etmiyenlerden bazı esnaf, be-

lediye encümenine verilen 

raporlar üzerine nakti çeza· 

lara çarptırılmııtır. ______ ,,_ __ _ 
sepet takımı, etejer ıiiara 
masaları, oyun masası, çift 
kanatlı aymalı dolap, tuvalet, 
yağlı boya tablolar, brorz 
kornizalar, perdeler, lcütik 
orta masası; Amerikan yaziha
ne koltutu, hah ve birçok 
Isparta seccadeleri vesaire 
birçok lükı mobilyalar açık 
artırma ıuretile satılacaktır. 
Ayni zamand" biitün konforü 
haiz ev kiralıktır. 

Fırsatı kaçırnıayınıı. 
Fırsat Artırma Salonu 

Aziz Ştoık 
T.w ... Ne. 20S6 


