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- Cumartesi - 9 İkinci kanun 1937 Fiati (100) Para 

Alnıanya,lspanya _} asına _slier 
- - -- _. - .................... _.., 

Atatürk, arad biiyük tezahüratla'.Fran_koasanati~a~~nba~ 
karş la ıla ancak ışind lngil- ka bır yere _r:ı~khnı ıstedı 
tere i araya girdiği söYleniyor ın~~!:r:1~~ :;a;;:;; 1:!~a-

Fransa, her suretle müzakereye hazır olduğunu bil,lirdi, ha· rileceği henüz belli değil 
riciye vekilimiz, Fransa elçisile uzun müddet konuştu, bita

raf heyet, Sancak ~Türklerile temas ettirilmiyor 

Atatürk, bir Türk anasını dinliyor 
.. Ankara, 9 (Hususi) - Ata- Ankara 9 (Hususi) - İn· 

turk, dün. öğleden sonra An- giltere hükumetinin Ankara 
k . ' 

ara ya dönmüşler ve istas· sefiri vasıtasile Sancak mes-
yonda, başbakanımız ·ismet elesi hakkında tavassutta bu
lnönü, · generaller, vekiller, lunduğu, alakadar mahafilde 
saylavlar ve binlerce halk rivayet olunuyor. 
tarafından çok parlak tezahü- İstanbul, 9 ( Hususi ) -
ratla karşılanmışlardır. 

Atatürk, başvekil ismet 
İnönü ve hariciye vekili T ev
fik Rüştü Aras'la uzun müddet 
görüştüler. 

Ankara 9 (Hususi) - Ha
riciye vekilimiz Tevfik Rüştü 
Aras ile Fransanın ·bura se· 
firi Ponsont arasında uzun 
&:?rüşmeler olmuştur. Bu· gö
ruşmelerin, Sancak mes' elesi
le alakadarolduğu söyleniyor. 

Fransız'lar; bitaraf heyetin, 
sancaktaki kardeşlerimizle te
mas etmesine imkan vermi· 
yorlar. Fransız memurları, 

heyet azasını yalnız bırakma· 
makta ve daimi surette ken· 
dilerile birlikte gezmekte-
dirler. 

lstanbul, 9 ( Hususi ) -
Fransa hariciye nezareti, hü· 
kumetimize müracaatla yaptığı 
bir teklifte, sancak mes' ele-

' Filist~~ rn~ftüsü katibile görüşürken 
ve muteakıben Londra'ya hareket eyli-

si etrafında her suretle müza
kereye amade olduğunu bil
dirmiş ve bu müzakerelere 
uzun bir fırsat :ve zaman hı· 
rakmış olmak için uluslar sos
yetesi nezdinde teşebbüsattn 
bulunarak, bu ay içinde vuku· 
bulacak toplantıda sancak 
mes' elesinin müzakere edilme· 
mesini rica edeceğini ilave 

eylemiştir. 

Ankara, 9 (Hususi) - Ata· 
türk, Kayseri' de büyük teza· 
hüratla karşılanmıştır. Halk, 
büyük şefin teşrifini haber 
alınca sokaklara dökülmüş ve 
coşkun bir halde kurtarıcıyı 

karşıl ıyarak ona olan çözül
mez bağlılığını bir kere daha 
göstermiştir. ______ .., ................ ~------

lngiltere kabinesi, dün 
mühim müzakere-

lerde bulundu 
Başbakan M. Baldvin, kabine iç· 
timaından evvel kralla görüştü 

. -
t • 

Maclrid'in harap olmuş bir caddesi 
Burgos 9 (Radyo) - Gene· Paris, 9 (Radyo) - ltalya 

ral Franko, Madrit'te mevcut ile Almanya'nın cevabi nota
olan çok değerli bir takım larını tetkik eden lngiliz siya· 
asarıatıkanın mahvolmaması 
için lngiltere ve Fransa hüku- sal mahafili, [kontroldan önce 
metlerine müracaat etmiş ve gönüllü meselesinin ballini arzu 
bu eşyanın, her iki hükuınetin ediyorlar. Ayni mahafil, lspan
delalet ve tavassutu ile Mad- ya'ya gönüllü gönderen dcv
rit'ten başka bir memlekete letlerin bu hareketten feragat 
nakledihnesini rica eylemiştir. etmelerini ve aksi takdirde 
Bu hususta ne cevap verile- vahametin artacağını ileri ıü· 
cefi belli değildir . rüyorlar. 

------~~· .. ·~------
Japonya parasının kıyme 
tini muhafazaya çalışıyor 
ldhalatı kontrol için yakında 

M. Baldvin saraydan dönerken bir komİSYODJ teşkil edİ)İyor 
Londra 9 (Radyo) - in- evvel saraya gitmiş ve kral Tokyo 9 (Radyo) _ Japon haf aza eylemek üzere hususi 

giltere kabinesi, dün M. Bald· altıncı Jorj tarafından kabul parasının kıymeti tedrici 
· · riyasefnde toplanmış bir komisyon teşkil edilmictir. vının 1 edilmiştir. surette düşmektedir. Bundan, 'il 

ve uzun müddet müzakereler- Kabinenin, mühim mes'ele· ithalatı kontrol etmek ve Ja- Bu komisyon, Nisanda ışe 
de bulunmuştur. 

ler etrafında müzakerelerde pon parasının kıymetini mu· başlıyacaktır. 
Başbakan M. Baldvin, ka· ~~·-.•·~--------

bin~~ ktop~tıya çağtır.:a::~:~~ı:.lıundulğtu söylleniyor. Valiler, k a y makamlar 

Hu ume ımız e a ya ara ve idare amirleri 

sında a~laşma müz.ake- Poker ve emsaİi oyunların oy-
relenne _başlanmış nandığı evlere giremiyecekler 

Bu haberi veren Londra gaze
teleri, iki memleket arasında 
vuzuh hasıl olacağını yazıyor 

İstanbul , 9 ( Hususi ) - bu müzakereler neticesinde, 
Londra gazeteleri, hükume· iki memleket arasmdaki siya
timizle İtalya arasında siyasal sal ınünasebatta tam bir vuzuh 
müzakerelere başlandığını ve husule geleceğini yazıyorlar. 

---- -·---------
Amerika 

lspanya'ya si
lah vermiyecek 

Vaşington, 8 ( Radyo) -
lspanya'ya silah gönderilme· 
mcsi hakkınd:ı Sanatonun ka· 

bul ettiği kanun, reisicumhur 
M. Ruzvelt tarnfından tasdik 
cdiımiştir. 

Liberaller 
Yaş şehrinde 

toplanıyorlar 
Bükreş 9 (Radyo)- Liberal 

Partisi, bugüıı Roınanyanın 

Yaş şehrinde umumi bir kon

gre akdedecek ve siyasal va-

ziyet etrafında konuşmalarda 

bulunacaklar, 

1 

ve evlere de gitmemeleri hak
kındaki kararnamesi, bütün 
valilerle kaymakamlara ve ida
re amirlerine tebliğ edilmiş 

ve hilafına hareket edilme-
mesi sureti kat'iyede bildiril
miştir. 

----+ •-+----

A 
Polonya 

Ayanı istikraz 
kanunu tas

dik etti 
Şükrü Kaya Varşova, 9 (Radyo) - Po-

Ankarn 9 (Hus usi) - Da- lonya ayan meclisi, dün top· 
hiJiy c vcklilctinİn, valilerle lanmış ve Polonya'nm silah· 

kaymakamların ve idare amir· !anması için Fransa'dan yapılan 
lerinin, poker ve ona benzer l istikraz hakkındaki kanunu 
oyunların oynandıfı1 kulüp tasdik eylemiştir. 
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Zabıta Romanı: 
~-Vhh.===F=1kR==A-:--~=:..:~-------~I~k~i-t~a-r-a~f~ta---,h1U~b~a--h-a-zı_r_d~ır~ •• ~------. 

~ Harb Tecrübeleri d 1914 t 
Sa v iken gömülen 

-6- .. 

- Doğru mu söylüyorsun ? 
Size daha ışıkla bir fener ge
tireyim, buraya teşrifinizi bil
seydim size ikram eder, bu· 
rayı birçok lamba ve elektrikle 
tenvir ederdim . 

- Ne kadar n'!zaketlisiniz? 
- Nezaketli ha, hayır sizin 

fartı zekanız esrarı mühimmeyi 
keşfetmek için meharetiniz, 
beni hakikati itiraf etmeğe 
mecbur ediyor, şayet sözümü 
dinlersen polislik mesleğini 
terkederek, hırsızlığa teşebbüs 
edersin zira bu meslek sana 
daha muvafık ve istikbalini 
temin etmek ve iktisabı servet 
etmek için güzel bir vesiledir. 

- Güzel lakin sen maha
rette bana kat kat faiksin. 

- Böyle mi zannediyorsu
nuz? Ben hiç memul etmiyo· 
rum. Lakin anlıyorum ki siz 
benim faaliyetime itikat etmiş· 
siniz. Mister , Karter biliniz ki 
her bir htrsız böyle ıece za
manı, cesaret edip sizin gibi 
b'rkesin hanesine giremez. 

- Hakikaten böyledir, söy
ledij'iniz sözler, merhum bira· 
deriniz Lefinkstonun sözlerini 
aklıma getiriyor. 

- Doğru mu söylüyorsun; 
biraderimi mi tahattur ediyor· 
ıun? Ne kadar hüsnü ahlak 
sahibi bir adamsın, şu halde 
arzu eder misin sana ışıklı bir 
lamba getireyim. 

- Siz bilirsiniz. 
- Azizim; Karter ne em· 

rederseniz hazırım . 
- Teşekkür ederim. 
- Teşekkür ederim . 
- .-uzu ederseniz biraz 

sonra dışarı dahı çıkabiliriz, 
her cihetce ben emrinize mu-
tiim. 

. 
Karter omuzJarını ıilkerck 

biç cevap vermedi. 
- Kroser elektrik vasıtasile 

odanın her tarahnı tenvir et· 
tikten sonra dedi ki gördü· 
nüz mü, sizin böyle küçük bir 
fenerle gelmenize hiç hacet 
yoktu, zira benim evimde çok 
elektrikler, petrol lambalar 
var, ben, sizin arkadaşlarınıza 
olan Molan, Macor, Lafona 

lerin doğru olduğunu anlatı
rım. 

- Karter gene kendi ken· 
disine, bunların ikisi de cani, 
rezil, alçak hırsızlardır. 

- Yetişir Karter, kulaklarım 
senin ahmakça sözlerinle doıdu 
bizi teşbih edecek daha birşey 
kaldı mı? 

- Evet sonra anlıyacaksın. 
- Rica ederim hiç çekin· 

me, ne söyliyeceksen şimdi 
söyle. 

- Ben isterdim ki bazı şey
leri söylemiyeyim, madem ki 
sen arzu ediyorsun zararı yok: 
kardeşin Lef inkston dahi senin 
gibi kendi zoruna, hilesine, 
kuvvetine mağrur olarak Kar· 
teri aldatacak zannında bulun· 
du, neticede kendisini aldattı. 
Bu suretle hayatına kendi elile 
son verdi, şimdi sen dahi onun 
gibi mağrurane, mütekebbirane 
bir halde görünüyorsun zan
nederim. Sen de kardeşin gibi 
kendi canından vaz geçmişsin. 

- Arka.tı uar -
•• 

Balıkcılık en-• 
düstrisi 

Kanunuevvel bidayetinde 
Sovyet balıkçılık endüstrisi bu 
planını tam surette tatbik 
etmiş bulunmaktadır. Sene 
başındanberi, geçen yıla naza
ran 1,400,000 kental fazlasile, 

13,543,000 kental balık avlan· 
mıştır. 

• 
lzmir sicilli ti-

caret memurlu
ğundan: 

(Salahaddin Berksoy) tica
ret unvanile İzmirde Sağır 
sokağında 31 numarada üzüm 
vesair mallar üzerine ticaret 
yapan Salahaddin Berkso· 
yun işbu ticaret unvanı ticaret 

kanunu hükümlerine göre si
cilin 1907 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

f zmir sicilli ticaret memur
lutu resmi mühürü ve F. 

Tenik imzası. ----

Habeşistan harbı başladığı yeni A 1 m an o r usu e 
vakit, lngiliz gazetelerinin as· 

keri mütehassıslan bilhassa k ı· n den daha kuvvet ı ı· d ,. r. bir noktaya merak etmekte 
idiler: Yeni taarruz ve müda-
faa silahlarının tatbikatta ve· 
receği netice. 

Habeşlilerin pek iptidai va· 
sıta ve teşkilat sahibi olmala-

rı, Afrika seferini, tam hüküm

lerde buluomağa elverişli ol· 

maktan menetmiştir. 

Şimdi ayni mütehassıslar 

ispanyadaki iç harpta bu tet

kiklerin eksiklerini tamamla

mkğa çalışmaktadırlar. Var

dıkları neticelerden biri şu

dur: Müdafaa silahlarının mü· 
kemmelliğil 

Bir tarafta tam askerler ve 

meslekten yetişme başlıca 

kumandanlar, karşı tarafta 

adeta çetelere benziyen, ve 

saf disiplininden o kadar hoş· 

lanoıayan sivil halk ve baş· 

larında biraz başı-bozuk ku

mandanlar! Bir tarafta, yar· 

dımcı olarak, Hitlerin veMus· 

solininin gönüllü zabit ve as

kerleri, karşı tarafta iki faşiz· 

min ehemmiyet vermemek 

istedikleri Ruslar! Bir taraftan 

Alman endüstrisinin harp mal

zemesi, karşı tarafta, bu mal

zeme ile yarışamıyacağı iddia 

olunan vasıtalar ve aletler! 

Fakat Madrid tutunuyor. 

Ingiliz gazetelerindeki aske· 

ri mütehassısların bu hüküm

lerini iki taraf tayyarelerinin 

zehir1i gaz kullanmadıkları ve 

hücum olunan şehrin, nihay~t 
tamamen tahrib olunmasını 

hiçbir lspanyolun istemiyece· 
ği devlet merkezi olduğu ha· 
vadisleri ile karşılaştırmak la· 
zım olup olmadığını meslek 
adamlarına bırakalım! 

Bizce İspanya harbının 
meydana vurduğu hakikatle
rin en büyüğü ve güzeli, fikir 
ve hürriyet davasının yarat
mış olduğu yüksek moral'in, 
taarruz ve müdafaa, her türlü 
silahlar kadar, belki bir ço· 
ğundan üstün bir kıymette 
olduğudur. 

Fatag 

iLAN 

Generaller harbın tehlikelerini her zaman 
anlatıyorla'rmış. Tayyareler yerine, motörlü 
kıtaların kara hücuml~rı li..Juvaff ak olacakmış 

Yeni"Alman ordusunun m:;,törlü müfrezeleri 
Harp olacak mı? Bu suale şey düşünmüştü, cephane 

evet diyen de, hayır diyen de yüklü bulunan ve son derece 
ayni nisbette yanılır. mükemmel pilotlar tarafından 

Bir taraftan, şu muhakkalc idare edilen bin beş yüz tay· 
ki Almanya son seneler içinde yare hücum ettikleri memle
en korkutucu harp hazırlıkları keti öyle •korkunç bir harabe
yaptı, ordusunu 1914 dekin- ye çevirebilirler ki düşman 

den daha kuvvetli bir hale üç gün içinde dize gelerek 
getirdi. 

Almanya bu müddet zar· 
fında Fransa'yı da tek başına 
bırakmağa çalışmıştır. Fran
sa'yı İngiltere' den uzaklaştır
madısa da Fransa'nın ltalya 
ile olan dargınlığmdan istifade 
etmiştir. 

Bu şerait altında ilinıharp 

kağıdı hazırlanmış sayılabilir. 
Fakat diğer taraftan, harbın 

ne kadar güı;. ve tehlikeli bir 
şey olduğunu <la göz önünde 
bulundurmak lazımdır. Her 
memlekette bunu en iyi anhyan 
ordudur. Paris'te olduğu gibi 
Berlinde de generaller müte
madiyen sivil şeflere nasihat 
vermektedirler . 

Hakikaten, seferberlik ilan 
edilir edilmez vaziyetin ne şe
kil alacağını onlar kadar hiç 
kimse bilmez. Bu generallerin 
hepsi yaptıkları hesaplar kar· 
şısında mütereddit bulunuyor· 
lar. 

Bundan birkaç sene evvel 
bir Italyan generali şöyle bir 

sulh ister. 
Bu, çok cürctkirane bir 

hayaldir. Öyle bir hayal ki · 

şimdi artık kimse buna inan

mıyor. Çünkü bir şehrin tes· 

lim olması için bombardıman 

edilmesi kafi değildir. Bir 

memleketi ele geçirmek için 

bombaları yağdırmak yetmez. 

Madrid ve ispanya iÖzÜ· 

müzün önünde, istikbaldeki 

muharebelerde tayyare büyük 

ve kat'i bir rol oynıyacak-

tır, deniliyordu. Hayır, oynı· 
yamadı. 

Bugün başka bir vaziyet 

karşısında bulunuyoruz: Zafer, 

ve motörlü 
0

kıtalarla yerde 

elde edilecektir. Terakki bizi 

~ittikçe maziye götürüyor: 

Tuhaf birşey, fakat doğru . 
Burada da öyle oluyor: Ordu, 

T.N. K 
BUVÜ 

geçen asırların zırhlı kuvvet
leri halini tekrar alıyor. Mo· 
törlü kıtalar ve tanklar, büyük 
kuvvet halinde, şehirlerin ka
pısına dayanacaklardır. 

Fakat, bu, göründüğü ka· 
dar basit bir şey değildir. 
Düşmanın da mukabil hare
ketleri ve planları olacaktır. 
Tanklar ve zırhlı otomobiller 
yolda durdurulabilir, yollarına 

mani koymak zor değildir. 

Bundan başka, zırhlı kıt'a· 

lar, tanklar yalnız bir millet 

yok, Bir Alman, bir de Fran· 

sız zırhlı kıt'alarının karşılaş· 

tığını bir düşünün. Burada 

nasıl bir muharebe olacaktır? 

Doğrusunu söylemek lazım 

gelirse bunu kimse bilmiyor. 

Belki burc~da da bir eski za· 

man muharebesine şahit ola· 

cağız. Yani muharebeyi en 

kuvvetli olan detil, en cesur 

en mahir olan taraf kazana· 
caktır. 

Bu orduda bulunanlar yalı· 

nız kışlada talim görmüş as

kerler değil, ayni zamanda 

hem makinist, hem mühendis 

hem de muharip olacaktır. 
Geçenlerde bitaraf bir ku· 

mandan Almanlardan bahse· 

derken şöyle diyordu : 

- Harp istiyorlar amma, 

ederlerse mailup olacaklar. 

- Neden? 
- Çünkü askerleri yetişti-

rilmiş değil. Onlar da Fran· 
sız'lardaki ihtiyat zabitleri J 
yok. 

Hulasa, şu muhakkak ki 

bir yeui harpta olan_ her şey_: 
·d;; ziyad~-te°Şebbüs kabiliye· ~ 
tidir. 

taaccüp ederim ki niçin size 

benim hanemin vaziyetinden 
haberdar etmemişler, bu hu· 
susta kusur etmemişler mi? 

Karter hiç cevap vermiye· 
rek Krosere baştan ayağa dik· 
katle bakıyordu. 

ithalat 
Kapların 

gümrüğü müdürlüğünden: 
• 
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Hazık mücrim 
Karter, uzunca bir müddet 

Kroserc dikkatle baktıktan 
sonra dedi ki, sizin yekdiğe· 

-rinize -pek Çok -müşabehetiniz 
var. 

- Kime? 

- Merhum biraderiniz Le· 
finkstona. 

Kroser bu sözü işittiği gibi 
hiddetli bir ıözle Kartere ba
karak? dedi ki, siz bunu ev· 

-velcc de söylediniz, şimdi ise 
tekrar etmekten maksadınız 
nedir? 

Kartcr, Kroıere cevap ver
miyerek ·.kendi~ kendine diyor
du ki bunlar birbirine müşabih 
hilekar, kuvvetli, mütekebbir 
hırıızdırlar . 

- Şimdi, aana deditin ıöı· 
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2 : ~~ ~ -1.,so 
~ : <U ~ -1,50 
4 : ~, 1 ~,. /~ 
• : (1 ~ -t.:sı ,~ 
6:// ~~ s -• 

Bir verirsen bin ka:zanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin. etmiş hem de 
yurdunun göklerine birkaç filo kalmış olursun. Bu yüzlerce 
:ıenıiade11 1'iri11i11 de s.nin f>l111ıyaMfıaı kim iddia e4ebilir. 
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c~~ı;;r ::~:; Gö~~!~naf ~;;!:11~;:::::.-;--w---.-{ii .. -Hı;~:-· V-a-n~riii-iiiliiiziiiimiiiiiii; Yün Mensucatl 
luğundan: Belediye tenbihatına riayet ROY~M~!~~1ts7DAIS Der Zee 1 Türk A. Şirketinin 

lzmir'de Sağır sokağında etmiyenlerden bazı esnaf, be- " GALYPSO " vapuru 10 & C Halk k f b •k 
31 numarada üzüm vesair lediye encümenine verilen Kanunusanide gelip yükünü O. apınar umaş a n 881 
mallar üzerine ticaret yapan raporlar üzerine nakti çeza· tahliyeden sonra BURGAS, DEUTSCHE LEVANTE LlNIE T f J • J l l 
unvanı müseccel lsmail Berk- 0 G m b H ~ara ınaan mevsım ao ayısi e yeni lara çarptmlmıştır. VARNA ve K STENCE için · · · · 
~~yun 31·12-936 gününden yük alacaktır. "HERAKLEA" vapuru 6 çıkardığı kumaşlar: 
ıtıbaren terki ticaret ettiiine /lan .. TIBERIUS " vapuru 14 son kanunda beklenilmektedir. 
mütedair beyannamesi ticaret Kanunusaniye kadar ROTTER· 9 son kanunda ROTTER- Sagv lam 
kanunu hükümelerine göre si· lzmir mmtakası tapu sicil DAM, AMSTERDAM ve HAM· DAM, HAMBURG ve BRE-
cilin 1906 numarasına kayt muhafızlığından: BURG limanları için yük ala- MEN için yük alacaktır. Zarı-f 
ve tescil edilmiş olmakla esas Bornovanın Çay mahalle· caktır. "AKKA" vapuru 13 son 
kaydının terkin kılındığı ilan · d SVENSKA ORIENT LINES kanunda HAMBURG ve AN- v sın e Armutlu sokağında 15, e UC d olunur. "AASNE" vapuru 8 ikinci VE~S'ten gelerek yük çıkara· UZ U 

ı 15/1 kapı sayılı sağı şeke .. ci k zmir sicilli ticaret memur· kanunda gelip ROTTERDAM, ca tır. 
luğu resmi möhrü ve Oşman solu Mustafa Alikaki, HAMBURG, GDYNIA ve "ANDROS" vapuru 20 son 

F. Tenik imzası arkası yol, önü Armutlu so- SKANDNAVYA limanları için kanunda beklenilmektedir. 23 

B kağı ile çevrili bir ev Giritli yük alacaktır. son kanuna kadar ROTTER· 
eyanname: Ali og" lu Mustafa Alı"kakı"nı·n 

J .. ERLAND " motörü 21 DAM, HAMBURG ve BRE-
zmirde Sağır sokağında 31 malı olduğundan bahisle tesçil ikinci kanuna kadar ROTTER- MEN için yük kabul eder. 

sayılı mağazada üzüm ve sair ve ifrazen satışı istenilmekte- DAM, HAMBURG, GDYNIA 
mallar üzerine uğ.aştığım ti· dir. Tapu kaydı bulunamıyan ve SKANDINAVYA limanları 
caret işlerimi otuz bir kanu- bu ev hakkında 19/1/937 salı için yük alacaktır. 
nuevvel bin dokuz yüz otuz günü mahallinde tahkikat ya· SERViCE MARITIME 
a.ltı gününde terkeylediğimden pılacaktır. Evin mülkiyetinde, ROUMAIN 
tı_caret kanunı.:nun otuz beşin- sınırında diğer herhangi bir "AEBA-JUL YA.. vapuru 9 
cı maddesi sarahatı dairesin- ayni hakkında ilgisi olduğunu ikinci kanunda PiRE, MALTA 
de sicilli ticarette mevcut kay- iddia eden varsa o gün ma- ve MARSIL y A limanları için 
d k' yük alacaktır . 
. ımın ter ın edilme1c Üzere hallinde tahkikat memuruna "SUÇEAVA. vapuru 27 1?1zamın tasdikini rica eyle- yahut o güne kadar lzmir ikinci kanunda PiRE, MAL TA 
nm, 7/1/1937 

ı · d dördüncü mıntaka tapu sicil MARSIL YA limanları için yük 
zmır e Karantinanın 748 alacaktır. 

num1aralı evinde oturan Şu" kru"' muhafızlığına belgelerile ~bir· I kinci Kordqnda FRA TELLi 
oğ u lsmail .Hakkı Berksoy likte müracaatları bildirilir. SPERCO vapur acentalığma 

ımzası • 
Umumi No. Hususi No. müracaat edilmesi rica olunur. 

288 1;
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Birinci sm·ıf mutahassıs Telefon: 4143/4221/2663 

Dairede okunup manası an- Dr. Demir Ali OJi • •• 
latılan işbu 7/1/1937 tarihli vıer ve şu-
~eya~n~m~deki imzanın, zat Kamçıof lu k A L• •t d 
~ dhuvıyetı dairece maruf iz- Cilt w Tenasül Juutalıklar re B~I JmJ e 

mır e Karant' d t ına a tramvay w elektrik tedavisi vapur acen ası 
caddesinde 748 numaralı evin-

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSAIP 

CORPORATlON 
"EXMOOR" vapuru 17 son 

kanunda beklenilmektedir . 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXTAVJA" vapuru ayın 
sonunda beklenilmektedir . 
NEVYORK için yükliyecektir. 

:EXMINSTER" vapuru ikin· 
ci kanun sonunda beklenil
mektedir. NEVYORK 
yükliyecektir. ----PlRE'den AKTARMALI 

Seyrisef erler 
"EXCAMBION., vapuru 15 

ikinci kanunda PiRE' den 
BOSTON ve NEVYOSK'a 
hareket edecektir. 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satlş Yerle~i 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HALI T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
KANDEMİR Oğlu 

caddesinde FAHR 

'~~------------------------~ 
IZMIR 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
el af adresi: Bayrak -......~ 

de oturan Şükrü oğlu lsmail lzmir - Birinci beyler sokaj'ı· Birinci Kordon Reeı binuı 
Hakkı Berksoyun olup mün· Elhamra sineması arkasında Tel. 2443 
~erecatını tamamen kab 1 No. : 55 LONDRA HATii 

•EXCHORDA11 vapuru 29 
ikinci kanunda PiRE' den 
BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

EXCALIBUR" vapuru 12 
şubatta PiRE' den BOSTON 
ve NEVYORK'a hareket ede
cektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT
HAMBURG 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 

OSLO ıkrar eyi d"kt u ve T 1 f 3479 e ı en sonra bı'zzat e e on: •AD JUT ANT. vapuru 22 
vaz eyledij-ini tasdı"k d . . c crız. ikinci kanunda gelip LON-
Bın dokuz yüz otuz d' D k 

n · ·k· • k ye ı se- oktor DRA için yük alaca br. 
esı 1 ınc 1 anun ayının edinci 
Perrm~e günü. Y •LESBIAN.. vapuru ikinci 

Noter resmi mühürü ve ve- AJi Agih kanun iptidasında LONDRA, 

kili Ali Raif Günyer imzasıl Çocuk Hastalıktan HULL'den gelip yük çıkarıp 
Umumi No. Hususi No. mütehassısı ;::: ve ayni zamanda LONDRA 

289 1/Ji lkinciBeylerSolcağı No. 68 ve HULL için yük alacaktır. 
Bu beyanname Telefon 3452 "GRODN011 vapuru 15 ikin-

d · suretinin ci kanunda LONDRA, HULL aıre dosyasında saklı 
288 

ci kanun ayının y.edinci per· 
umumi nu 1 şembe günü. ve ANVERS'ten gelip yük 

mara 1 aslına uygun T. C. lzmir üçüncü Noter çıkaracak ve [ayni zamanda 
oklduğu tasdik kılındı Bin d .. ··h·· ·· k·ı· Al. LONDRA HULL . . "k uz yü t . · o· resmı mu uru ve ve ı ı ı ve ıçın yu 

z o uz yedı se . 'k' • nesı ı ın· Raif Günyer imzası alacaktır. 

lzmir ·ı A • al LINERPOOL HATTI 
• VI ayeti S&tlD m& kO• .. EGYPTIAN" vapuru 25 

mısyonundan birinci kanunda LIVERPOOL 
lktıs d V k ve SWr:N5E4''dıra gelip yük 

. a e ileti iş daire . ,. .. .. b'"I . 1· . . . 1 k yüz otuz ı · h sı "' uncu o ge amır ığı ıçın a tı çıkaraca tır. 
ıra mu amm k 

mefruşat 15 ün .. en ıymette satın alınacak 21 kalem "ALGERIAN " vapuru 10 
16 iki . k" g muddetle açık eksiltmeye konulmuştur. ihale ikinci kanunda gelip LIVER-

ncı anun 937 t .h. .. . 
dad T 

1
• arı ıne musadıf cumartesi günü saa 10 POOL ve SWENSEA'dan 

ır. a ıp olanların m ·· ··k k k 
makbuzlarile C l ~ayyen gun ve saatte % 7,5 teminat yu çı araca tır. 
resinde topla em~ c~nde.lı hanında mezkür bölge amirliği dai- DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
listesini ve ;caca omısyona müracaatları ve alınacak eşya "ANGORA" - vapuru lima· 

vY•nın ~vsafın ·· x. k ·· h .. d l .. ki . . k amirliğinde gör 
1 

. .
1
.. ı o6 renme uzere er gun bölge nımız a o up yu erını çı ar· 

me erı ı an olunur. 1655 maktadır. -. ,,_, __ 
1 

~~~y~~~a ~ahkyağı-• 
gibi içilebil ' ·k· yd ğf arı~ı~. en halisidir şerbet ff ır ı ı e a suzulmü t·· 

Tarih ve navlunlardaki deği-
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Mücellit 

ALi RIZA ameli Nüzhet ~nçar 
Sıhhat Eczanesi Sür'at, zarafet 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD.-LIVERPUL 

"DROMOS., vapuru 10 ikin· 
ci kanunda, l LINERPUL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve BURGAS, VARNA 
ve KOSTENCE limanları için 
·yük alacaktır. -

"TROYBURG" vapuru 28 
ikinci kanunda beklenilmekte. 
dir. ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
kabul eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR" vapuru 16 
ikinci kanunda KôSTENCE 
için yük kabul eder. 

"BANADEROS" vapuru 16 
ikinci kanunda beklenilmekte
dir, PiRE, ISKENDERIYE, 
DIYEP ve NORVEÇ limanları 
için yükliyecektir. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

N~A. l'-

1<uruf o 11 ıu r 
\ 

! Başdurak: t%~:nd~alepçioğlu hanı I 
1 

Ve ehveniyet · ~ 
~~~~~~~~~~~-- YENi KAVAFLAR Çarşısı ~·N~_// 

- Numara": 34 !~ r .Z.ir~aıl • 

P ÜrJ• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahat•ız ve tanaıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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(Ulusal Birlik) 

ı a as er çıkar' 
ını işgal etti 

.m...:ır•n.er i rac edıyor, ran u hareket• Almanya nez 
inde p et i, gi terede fena akis er uyandı 

Paris 9 (Radyo ) - Son gelen haberlere göre, Almanyanın ispanya Fasına asker ihracı devam ediyor. 
Bu haber, gerek Fransa' da ve gerekse lngiltere siyasal mahafilinde derin akisler yapmıştır. 
Fransa Hariciye Nazırı, Almanya'nın Paris elçisini kabul etmiş ve Fas'a asker çıkarmakla Almanyanın, Fransa ile . ispanya 

arasındaki muahedeyi ihlal ettiğini bildirerek hadiseyi protesto etmiştir. 
Almanya, evvela ikiyüz nefer çıkarmış ve bunları, müsellah müfrezeler takip eylemiştir. Karaya çıkan Alman askerleri, der· 

hal maden ocaklarının bir kısmını işgal etmişlerdir. ....... ............. _______ _ 
o ra 

ra 
sız 

e aca 
Bu husustaki ka iın, kamuta

yın bu dev es·nde çıkacak 1 
Ankara, 9 (Hususi) - Top· edilecek olan toprak meya-

raksız köylüye toprak vermek nında, sahipleri taraf mdan 
ve memleketimizin ziraat ha· bakılmayıp, imarsız kalan tarla 
yatında tasavvur olunan inki· vesaireki arazide dahildir. Bu 
şafın biran evvel meydana ara~i, derhal köylülerimize 
gelmesini temin eylemek üzere teffiz edilecek ve az zaman 
hükumetin yaptığı toprak ka · içinde mamur bir hale kon· 
nunu, bu devrede çıkacak ve ması için tedbirler alınacaktır. 
hemen tatbik mevkiine kona· Alakadarlar, bu kanunun 
!'ak, toprağı olmıyan köylülere büyük feyizler vereceği kanaa· 
toprak tevzi olunacaktır. Tevzi tini besliyorlar. ·-·-
Kültür bakanllğı 

------+·•~·~------

Kitap yazanlara yardım ediyor 
Ankara, 8 (A.A) - K.?lt~r l Kültür bakanlığınca kabul edil

bakanlığından bazı muellıf mesi ve en az on sayısının 
tab1 veya naşirler telif veya muntazam olarak neşradilmiş 
tercüme edilerek neşrolunan bulunmnsı lazımdır. Yardım 
eserlerle çıkardıkları dergiler her nüsha çıktıkça o sayıya 
için bakanlğımıza müracaat ayrılan para verilmek suretile 
ederek bir kısmını satın alın· yapılır. Yardım gören bir dergi 
ması suretile kendilerine yar:· bakanlıkça uygun görülmiyecek 
dımda bulunulmasım istemek· şekilde neşriyatta bulunduğu 
tedirler. Kültür bakanlığı büt· takdirde bu yardım derhal ke· 
çesinde özel yayınlara yardım sileceği gibi çıkış intizamı kay· 
için ayrılabilmiş tahsisat her beden dergilerinde yardımı 
kitap ve dergiye yardıma ye- kesilir . 
tecek kadar geniş olmadığın· E - Neşriyata yardım için 
dan bakanlığımız bundan Kültür Bakanlığına yapılacak 
sonra yardım işlerini şu yolda müracaatların ~bundan böyle 
tanzim etmeyi daha faydalı tarif edilen lşekilde yapılması 
görmüştür. alakadarlardan rica olunur. 

A - Yardım istenen .eser· • 
lerin basıldıktan sonra üzer· 
lerine beşer kuruşluk dam· 
ga pulu yapıştırılmış jki
şer sayısının eğer eser 
tercüme ise kitabın aslıda be· 
raber Kültür Bakanlığına bir 
dilekçe ile gönderilmesi Ja. 
zımdır. 

B - Bakanlık bu suretle 
kendisine verilen eserleri tet· 
kik ettirerek uygun gördük· 
lerine yapacağı yardım şekil 
ve miktarın eldeki tahsisata 
göre her yıl temmuz ayı ba· 
şından tesbit edecek ve ala
kadarlara bildirecektir. 

C - Kültür bakanlığından 
yardım istiyen eserlerin sahip· 
leri kitaplarının bakanlıkca 
satın alınma fiatının tesbiti 
hakkını kültür bakanlığına 
bırakmayı kabul ve bunu di· 
lckcelerinde zikredeceklerdir. 
Arzu edenler dilekcelerine bir 
mal olma hesabıda ekliyebi· 
lirler. 

D - Kültür Bakanlığınca 

bir dergiye yardım yapılabil· 
mesı ıçın derginin genel ve 
ulula} kültüre hizmet cttitinin 

Radyolarımız 
Arapça neşriyat 

yapacak 
Ankara, 9 (Hususi) - An· 

kara ve lstanbul1 radyoları, 
bundan sonra Arapça neşriyat 
yapacaklardır. Ankara ve İs
tanbul radyoları, bundan sonra 
Arapça neşriyat yapacaklar· 
dır. Ankara istasyonu dün ilk 
servisi vermiştir. lstanbul is
tasyonu d~ bugün başlıya· 
caktır. --··· .... ---Grevciler 

işe başlıyorlar 
Paris, 9 (Radyo) - Grev· 

ciler, tedrici surette işlerine 
başlıyorlar. Liyon' daki pasta 
fabrikalarında çalışanlar, gele
cek hafta iş tutacaklardır. ---·---
Kralice Elena 

' Roma, 9 (Radyo) - İtalya 
kraliçesi Elena'nın doğduğu 
~ünün yıldönümü münasebe· 
tile burada şenlikler yapıl· 
mıştır. 

Türk · .Rus 
Ticaret muahedesi için 
müzakerelere başlandı 

Ankara 9 (Radyo) - 1Hükumetimizle Rusya arasında baş· 
Iıyan ticaret muahedrsi müzakereleri, ~~ri~iye ve~aletim'.~d~ 
Rusyanın Ankara elçisi ile hariciye vekılımız Tevfık Ruştu 
Aras arasında devam etmektedir. Bu müzakerelerin, müsaid 
bir safhada olduğu ve yakında biteceği · söyleniyor. 

--~------.. ..-~ ..... ~-----
infilak 

Bir boya fabrikası 
harap oldu 

Paris 9 (Radyo) - Sende
ni' de boya fabrikalarında infi· 
lak olmuş ve ağır olmak üzre 
üç kişi yaralanmıştır. Fabrika 
baştan başa harap olmuştur. 
Raboratuvar, tamamen yıkıl· 
mıştır. ----·· ....... --

Kömür 
Derdi devam edip 

gidiyor 
Belediye; orman müdürlüğü 

depolarında bulunan 35,000 
kilo kömürü satın alarak fakir 
halka parasız dağıtmağa karar 
vermiŞti. 

Haber aldığımıza göre ne 
kömürler alınmış, ne de da· 
ğıtılmıştır. Kömür fiatleri pe
rakende 7 kuruştur. 

Manisa ve mülhakatmdaki 
ormanlardan kömür imaline 
müsaade edilmediğinden ora· 
dan kömür gelmediği gibi 
Gireson havalisinden de kö· 
mür gelmemektedir. Havalar, 
son yağmurlardan yumuşamış 
olduğu için kömür fiatlerinin 
daha fazla yükselmiycceği 
kuvvetle tahmin ediliyor. 

Diğer taraftan orman mü· 
dürlüğünün de bu yıl kömür 
imaline müsaade etmediği ve 
piyasadaki kömür azlığının 
mühim bir sebebinin de bu 
olduğu söyleniyor. 

-----· .. ·---
ç·mento 

İhtikar yapanlar 
mahkemeye sevke. 

dilecek/er 
Vilayet ihtikar tetkik komis· 

yonu dün öğleden evel vali 
muavini Cavid Ünverin reisliği 
altında toplanmış, Ticaret oda· 
smdan gelen bazı evrakı tetkik 
etmiştir. Çimento satışlarında 

ihtikar yaptıkları tcsbit edilen 
birkaç tüccar hakkındaki ev· 
rakın haklarında takibat ya· 
pılmak Üzere müddeiumumiliğe 
verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Müddeiumumilik, bu tüccar· 
lara aid evrakı tetkik ettikten 
sonra lüzum görürse dava 
açacaktır. 

yarınki maçlar 
Yarı~ Alsancak sahasında 

dördüncü hafta liklerine de· 
vam edilecektir. Programa 
göre ilk oyun saat 9 da Altay 
Buca takımları arasındadır. 
Bu oyunu Burnava · Göztepe 
maçı takib edecektir. Bu mü
sabakadan sonra ve saat 13 
ten itibaren günün mühim kar· 
şılaşmalarından Altınordu ·De· 
mirspor maçı başlıyacaktır. 
Demirspor takımı bu senenin 
liklerine iyi bir kadro ile İş· 
tirak etmiş ve şimdiye kadar 
yaptığı bütün maçlarda ancak 
Göztepe'ye 2· 1 gibi az bir fark· 
la mağlub olmuştur. Binaen· 
aleyh Altınordu takımı için 
ihmal edilecek bir kuvvet ol
madığına nazaran oyunun da 
heyecanlı geçeceğini tahmin 
edebiliriz. 

Günün en mühim maçı bu 

müsabakayı takib edecek olan 
lzmirspor .. K. S. K. karşılaş· 
riıasıdır. lzmirspor takımı ele
manlarından beşini kaybettiği 
halde geçen hafta Altay'la 
yaptığı maçta büyük bir mu· 
vaff akıyet göstererek az bir 
farkla mağlub olmuştur. K. 
S. K. takımı, cpice tehlikeli 
olan bu maçı da kaybettiği 
takdirde üçüncü mağlubiyete 

uğramış olacaktır. Bu oyun, 

K. S. K. takımı için olduğu 

kadar lzmirspor genç takımı 
için de ayni ehemmiyeti ha· 
izdir. 

--····~--
Sütlere 

Sulkatanlar ceza 
gördüler 

Sütlerine su karıştıran 
sütçü, belediyece beşer lira 
cezaya çarpttırılmıştır. Bundan 
böyle her sabah, muhtelif 
semtlerde sütçüler sıkı kont· 1 

rola tabi tutulacaklardır. 
Belediye, havaların bozuk 

gitmesi hascbile hastalıkların 

önüne geçmek için yerlere 
tükürenlerle şiddetli mücade
leye girişmiştir. 15 gün evel, 
bir günde 151 kişi cezalan· 
dırılmış olduğu halde, son 
günlerde yerlere tükürenler 
azalmış, dün yalnız 17 kişi 
cezalandırılmıştır. 

9 lkiinci kanun 927 
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Ali Paşa, Padişahın iradesini aldığı za. 
man sevincinden utanmasa oynıyacaktı. 

Böyle bir adamı, babasının çıkan zorbaların, tedibi için 
emrile maktele nasıl götüre· Ali paşadan kuvvet istiyordu . 
bilirdi. Belki de Ali paşa, Daha doğrusu bu tedip 
Muhtarın öldürülmesini ken· işini Ali paşaya tevdi edı-
disine havale edecekti. yordu. 

Beri taraftan da, emri ve· Bu umulmadık emir, Tahir 
ren Ali paşa idi. Ali paşanın kadar Ali paşayı dn cidden 
çok iyiliklerini görmüş ve bu fazla sevindirdi; Ali paşa, 
zalim adamı velinimet bil!· Tahir'e kat'i kararını bildirmiş 
yordu. Bu emri yapmamak, olmakla beraber, hadisenin 
kendisini büyük bir tehlikeye çok çirkin şekli karşısında 
atmak demekti, wütereddid idi . 

Tahir, içinden çıkılması güç Muhtar'm izalei vücudu için 
olan bu iş karşısında bunal· başka ve daha meşru bir se· 
mış kalmıştı. bep olsa, düşünmeğe lüzum 

Tam bu sırada lstanbul'dan ve mahal yoktu. Fakat ben 
lstanbul' dan bir irade geldi? bir babanın kıskançlık yüzün· 
Padişah, Edirne vilayetinde den herkesin sevdiği ve her 

babanın vücudile iftihar ede· 
çeği bir evladı öldürülmek 
çok dedikodu mevzuu olacaktı. 

Piyasamızda 
Satılan potasaların 

tahlili 
Bağcılarımızın Potas ihtiya· 

cını karşılamak için yüksek 
nisbette potası havi olan pa· 
muk kapçıklarından istifad; 
ediln;esi husu-sunda- tetkikler 
yapılmıya başlandığını yazmış
tık. yapılan tetkiklere göre 
pamuk kapçıklarının küllerinde 
yüzde 8 nisbetinde potas var· 
dır. Tahliller, fevkalade bir 

netice vermiştir. Bu suretle 
bir kilo potas yerine bağcıla
rımız bir buçuk kilo pamuk 
kapçığı külü kullanmak sure· 
tile potas ihtiyaçlarını temin 
edebileceklerdir. Fiat hususun· 
da müstahsillerimizin istifade
leri de çok olacaktır. Kapçık 
külleri azami 6-7 kuruşa satı· 
labilecektir. Halbuki potasın 
kilosu 16-25 kuru~ arasında 
değişmektedir. 

Yalnız pamuk kapçıklarınm, 
yüksek nisbette potas ihtiva 
etmesi için fırın veya fabrika 
ocaklarında değil, açık bir 
yerde ve alevsiz yakılması la
zımdır. Çünkü ocaklarda ya· 
kılacak olursa potas nisbeti 
çok ~z olmaktadır. Ônümliz· 
deki yıl, bağcılarımızın potas 
ihtiyacının mühim bir kısmı 
pamuk kapçıklarile temin edi· 
lecek ve böylece mühim mik
tarda paramızın memlekette 
kalması temin edilecektir. 

Ali paşa, padişahın irade· 
sinı aldığı zaman, hemen ye
rinden fırladı. Utanmasa se
vincinden oynıyacaktı. 

Tepedelenli Ali paşa pa· 
dişahın bu gibi taleple-
rine geç cevap verir, 
en makul bir iradeye karşı 
akla ve hayale gelmez baha· 

neler bulurdu. lstan bul' da 

saray mehafilinde, Ali paşa

nın asi paşalar arasında 

addedilmesinin başlıca sebep· 

lerinden birisi de budur. 

Fakat bu dafa, Ali böyle 

yapmadı, bu emri en kısa bir 

zaman içinde infazı ve gön· 

dereceği tediye kuvvetine oğ· 
lu Muhtar paşayı kumandan 
tayin etmcğe karar verdi. 

Bu karar mucibince Ali 
paşanın oğlu, daha doğrusu 
rakibini Yanya' da uzaklaştır

mış olacaktı. sonra, sefere 
giden bir kumandan için bin 
bir ölüm tehlikesi olabilir ve 
yerine göre bu tehlikeler 
hazırlanabilirdi. 

( Arkası var) 

lza at istedi 
Paris, 9 (Radyo) - Ayan 

azasından M. Plezan, lngiltere· 
ltalya muahedesi hakkında 
hükumetten izahat istemiş ve 
bunun için bir takrir vermiştir. 
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Iktısat Vekaleti ·ş dairesi 
4 üncü bölge amirliği 

iş verenle · a111 

zarı dikk 
Günde enaz beş işçi çalıştıranlardan başlamak üzere 

her türlü iş, y'.!ri sahiplerinin doldurmakla mükellef olduk· 
ları beyannamelerin, 11/1/1937 tarihine rastlıyan pazar· 
tesi gününden itibaren polis merkezlerince alakadarlara 
dağıtılacağı, 

lş yerlerine en yakın zabıta merkezlerinden bizzat iş 
verenler veya vekilleri tarafından alınacak, temiz ve ha· 
kikate uygiin bir şekilde doldurulacak olan 

(İş yeri beyannameleri) 
nin yukarda yazılı tarihten itibaren onbeş günlük müddet 
içinde ve makbuz mukabilinde zabıta karakoluna 
edilmiş bulunacağı ve 

iş yeri beyannamesini muayyen müddet içinde doğru 
olarak doldurup teslim etmiyenler hakkında iş kanununun 
buna ait hükümleri mucibince derhal cezai takibata geçi· 
leccği ehemmiyetle ilan olunur. 
lktısat Vekaleti iş dairesi 4 üncü bölge nmirliği (Bırinci kor· 

donda cendeli hanının birinci katındadır.) Tele:4103-4104 


