
r "' Yirmialllncı yıl 
No. 7096 

Cumartesi 

19 
K3nunuevel 936 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

iktısadi sahada cok seri adımlarla mü. • 
temadiyen ilerlemekte devam ediyoruz 

lktısad Vekilimiz çok mü-
him bir söylev verdi 

~~-~-----..·----------Madenlerimizi işleteceğiz, büyük elektirik santral/arı kuraca. 
fız, halka refah vereceğiz, ferdi teşebbüsleri himaye edeceğiz, 

memleketi endüstrileştireceğiz, paramızı düşürmiyeceğiz -------
Senede 100,000 ton maden ihraç edeceğiz 

1 tanLul. 18 (Rııdyo) - Sayın 
İktısad Vekılimiz Celal Bayar, Lu 
altşam İstanbul radyosunda milli 
ikııeaıli)alımız ve bet yıllık plim· 
tnızın tatbikatı ile yeni beş yıllık 
rılun hakkında mühim bir konfe· 
l'ans \·ermiştir. Konferıınsta ihrarat 
"e ithalatımızla iş hacminden, dev· 
let ve eşhas sermayesilc görülen 
İ~lerden bahseden Calil Bayar: 

- Sayın dinleyiciler! Diye 
lıaeladığı konferansının ilk kısmın· 
da {Yerli malı \'e taearruf hafta ı} 

tıın manasını anlatmış ve hunun 
bir heeab nrme haf tası sayılabile· 
ı:egıni, ilk insanların ellerine geçen 
gtdalann bir kısmını in!iyaki bir 
hareketle ilerisi için sakladıklarını, 
fak.at medeniyetin ilerlemesi ile 
~arnullt ve mahsulatın tasarruf 
tdildiğini görd0ğümii%ü, (Ak akçe 
~ara gün içindir, işten değil, dio· 

lktısad fJekilimiz C. Bayar 
ten artar) sözlerinin 19 uncu a~ır· 

da değiştigini, (Ak. akçe ak gün 

Dışbakanımız Parise gidiyor 

l"ürkiye-Fransa arasında 
ittifak istiyenler var ·-------

llr. T. R. Aras'ın Paris'te yapa-
cağı müzakereler mühimdir 

İskenderun Sancafına gidecek olan 
müeahiılerio tayini k.ararlaşacaklır. 

Norveç'ten meslekten bir dip· 
lomat, Hollanda'dan eski bir müs· 
temlcke idarecisi 'VC İaviçre'den bir 
zabitin namzed gösterilmesi isten· 

miotir. 
MiUctler cemiyetine mensub 

birkaç memurla birlikte heyetin 
~oel'den evci saneağ'a hareket ede· 
ceği ganılmaktadır. 

içindir, di~tcu değil işten arlar] 
şekillerini aldıklıınnı, 19 uncu asır· 
da en büyük. iktı~adi ibtiraın ano. 
nim oirkctlerlc haşlac1ı~ını söylemiş 
ve ezcümle Jeıniştir ki: 
-:Muasır telakkide para; san· 

dıkta, küpte, dolapta değil, milli 
istib~ale kanalize etlilnıiş olmnk 
lazımdır. Hakiki medeni nclam, 
milli ~uuru tekemmül etmiş aıl.lın, 

üzerinde bir banka çeki ta~ıya·u 
adamdır. Medeniyet iileminclc gün. 
delik tediyeler bile hu çeklerle ve 
bankalar nsıtasile yapılıyor. llcr· 
kes üzerinde bir çek tıışıync:ık 

olursa parayı, evde, künkte, do· 
lapta Ye cebinde tutmanın malı· 

zurları ortad:ml kalkar,rta~:ırruf ile 
milli ounr arasında sıkı bir irtibat 
,·ardır. Bankalarla tasarruf ara ıııda 
da münasebet mevcuddur. (Türkiye 
Türk.'lcrindir, Ye Türk'kre :ıid ka· 
lacaktır) diyoruz. Dunun nııına .ı 

memleketimizdeki sınni müe.s. cse
Ierfo, sınai eserlerin sahihi hiz 
olac:ığız, biz kalacağız dem«'ktir. 

Kemalist ekonomi_ davasıoıo temeli 

budur. 

- Sonu 6 ıncı sairi/ede -
-------

Kudüs'te 
Arablar gene ayak. 
lanmak üzeredir. 

Londra 18 (A.A) - Daily Tel· 
graf gazetesinin Kudüı'tcn haber· 
aldığına göre Arab ibtilıikileri İn· 
giliz tetkik komisyonunun hareketi 
günü yahut Nebi Musa bayramı 
günü yeniden mücadeleye başlamak 
niyetindedirler. 

Filietindeki ııilah kaçakçılığı 

teşkilatını halen Irak 'a iltica etmiş 
olan Arab lideri Fevzi bey idare 
etmektedir. 

Avrupayı görür de durur mu? 

Amerika harekette --·-

Telefon: 2776 

Kral ve başbakan su 
inşaatının küşad res
mini gapmağa gitfilttr. 

Yunanistan' da 
Komünistlerin 
bir ~uikasdı .. 

Meydana çıkarıldı. Ve 
geniş tevkifat yaplldı .. 

Atina 18 (A.A) - Krııl He 
La,bakttn l\Icıaksa;; Lu akşam La· 
riaaya giderek Tsalyada cumartc&i 
giinii bütün su in§natının küşa<l 

resminde h:ızır bulunacaklardır. 

Atina 18 (Radyo) - Yun:ınis· 
!andaki komünistler, hükumeti ele· 
lirınck için geni~ mikyasta bir 
komplo hazırlanıı~lardı. Hükfirn et, 
Lunu ,·ııktincle haber al<lığınclıın 

komünistlerin bütün tertibatı nkiın 
~ almı~ ve bütün vesaik ile berıı· 
bcr komüni,.,l liılerlerinin hepsi 
tcvlif ;erlilmiştir. 

Elıle edilen \"e..:nik, ynkıudn 
gazetelerle neşrerlilecekıir. 

-------
Lehistan hariciye nazırı 
vaziyeti nasıl görüyor'? 

Avrupa'da harb 
tehlikesi var! 

Buna, arazi ta· 
libleri sebebdir ! 

M. Bek 
Varşova 18 (Rıu]yo) - I.chis· 

tan ayan meclisi hariciye cncüme· 
ninde l\I. Bek şu iz:ılıatı vermiotir: 

••Ilnbeş lıarbından soııra ela 
A nup3 'da harb echeb ,.e tehlike· 
!eri kalkmış dcl1il<lir. Baltık mes· 
clelt•ri, Lehistan'ı birinci derecede 
alakndnr eden mes'elclerdir. 

Lchil'ltan bütün <lc,·letlerle hüs· 
nü ıııüııasebcl taraftarıdır \"e mulı· 
telif dcYletlerle yaptığı temas ve 

, 62 yeni harp gemisi yaptırıyor 

müzakt>relcrde doğru<laul doAruya 
sulh ve sükun oamıoadır. Lehistan 
hfıkumeti, zecri tcılbirlerin kııltlı· 

rılnınsııı<lıın sonra emrivaki kabul 

etmi~ ı;ibidir. 
Bazı <lel'letlerin arazi talelıi 

harb için büyük eeheL olabilir. 
Bunun için lıu ıııcs'de kökünden 
ha.llcdilmelid~r. Daıızig'de lıo~a git· 
ııııy•~cek badı eler vıırdır. Lclıi ta· Ôışbakanrmız T. R. Aras 

P11ris, 18 ( Rodyo ) - Uluslar 
Yelesinin Sııııcak'a üç nıiişavir 

ti lerıııcsindcn sonra, Tiirkiyc ile 
tansa ara ıııılaki mı1zakercln. )il· 

~ hir ntido lııışlıy:ıcak tır. 
I. Vcr.tmnd, 1s,·cç Hariciye 

kanma ,·ektılt'len hu müı.nkac· 
tde y~r alnc.nktır. 

lstıınhul, 18 (Husuei) - Paris· 
lllGnte~ir c J,e Jurnal ., ; Saıırıık 
'elesi etrafında Pnri ·ıc cercyıın 
Cek nıiizakerelnin c;-uk mühim 
lı~uııu; Fransa'nın, Türkiye ile 
fak aktetnıesi sıraeınm gelmiş 
lınduğurıu yazmakta Ye bu fır11:ı· 

lı:açırılınıımaıııoı tav~iyc etmek· 
ır. 

İstanbul, 18 ( Hususi ) - Ce· 
~e'dc bulunan Hariciye Vekili· 

hr. Tevfik ltüflÜ Aras, Pazar· 
günü Paria'e gidecektir. 

l-'ransız hükumeti ile, Sancak 
''elesi hakkındaki müzakerelere 
bal başlanacak ve Milletler Ce· 
'"liocc raportör olarak. tayin eıti· 
lııveç delegesi Y cemand'ıo ye· 
' lsveç'in Paris sefiri de müza• 

.re iıtirak edecektir. 
C:.nene, 18 ( .l.A ) - Boplla 

Yeni Alman gemilerinden biri 
Vaşington, 18 (Radyo) - İngiltere'nin inşa edeceği 

Birleşik Amerika hükumeti, yeni büyük hattı harp gemisi 
Londra' daki bahri uzlaşmalara karşılığı olarak Amerika da 
büyük bir ehemmiyet atfd· ayni tip iki sefine inşa ede· 
mektedir. cektir. Bu iki sefinede 38 lik 

Amerika hükumeti busene toplar bulunacak ve herbiri 
muhtelıf hacim ve cesamette 50 milyon dolara mal olacak· 
62 harp sefinesi daha inşa tır ve 3·4 senede tamamlana· 
edecektir. Bunlar için 500 mil· caktır . 
)'On dolar muraf edileeektir. - s.,... 7 iaci 

ııın Dan:t.ig senato!;ilc yaptığı ıııü· 

1.ak<'relerin l111nlann föıürıc g<>çı'CI!· 
giııi üıııid cdiyoı uııı.,, Dcıııi~ıir. 

.DcıK'rKa 
Belgrad 18 (Radyo) -

Garetelerin Roma'dan ala
rak neşrettikleri haberlere 
göre, lta!ga cemiyeti ak
vamla teşriki mesai ıçın, 
Sovyet Rusga'nın milletler 
cemiyetinden çıkarılmasını 
istemektedir. 

ita/ya hükumeti, Rusya
nın mil [etler cemiyetini 
komite1nin bir şubesi hali
ne koyduğunu iddia etmek
tedir. 

Paris, 18 ( Ratlgo) 
Madam Tabvi Övr gazete
sinde, Berlin'de çelik miğ
ferler mahfelinde bazı tev
kifler fJe araştırmalar ya· 

Bitaraf Heyet· 
Pe~ yakında Sancak'a gide

rek tetkikata başlıyacak 

Valimiz Ankara'dan 
iyi haberlerle geldi 

Hükumet, lzmir iktısadi
yatını yükseltmek azmin 
d dir, ihracat işlerimiz: --------
Fuarımız - Vekaletlerde hazırlık-Tire'ye 
ortamektep - Bergama ilimevi ve oteli. 

Tramvay- Telefon ve vapurlar 

lzmir limanından bir manzara 
Evelki gün Ankar:ı'dan dön· 

:wüş olan :\'alimiz Fazlı Güleç; Yİ· 
l!iyct i~leri etrnfıntla alakadar ve· 
kıileılerlc temaslarını ve büyüklr.ri· 

nıizin İzruir'e kıırşı gösterdikleri 
nlakayı, bir muharririmize şô} lece 

anlatmıştır: 

VilAyet bOdcesi 
- Vilayetimiz hüdccsi üzerinde 

enlalıiyctli makamlarla temas edil· 
di ,.e bizim dileklerimizden ka· 
nunlar mileaadesi nisbtıtindc müm· 
kün olanları yerine getirildi. Bası 

- Sonu 7 inci sahifede -

8 inci Edvard'ın Balkan antantı 
nutku plakta.. sağlamdır. 

Satış bir mil. 
yonu geçecektir. 

Nevyork, 18 (Raclyo) - Sabık 

İngiliz kralı eekiziııci Edvard'ın 
veda nutku plfiklarn ıılınmı~ ve 
giinde hinden fazla eatılmaktaılır. 

Bn pliklan nıcktehler çok ara· 
:maktadırlar. Ayni plaklar 11oel he· 
l•li}~ıo.i olarak aranmaktadır. 10 gün 

için ile bu plaklardd\ı bir mil yon 
ııatılacağı tahmin edilmekteılir. 

Türk-Yunan dost. 
luğunun nişaneai 

İstanbul, 18 (Hususi] - Yona· 
nistan başYeldli general Metabu, 
Balkan ittifakı ve Türk-Yunan 
dostluğu halı.kında beyanatta hu· 
luomu~ f'e: 

- Saglam bir Balkan antantı· 
mJZ vardır. Türkiye ile olan doat· 
lu~umuz, Türk bahriyelilerine Ati· 
nada gösterilen hüsnü kabulün 
derece inden bellidir. Demi§tİr. 

UzakrŞarkta vaziyet gün 
geçtikçe fenalaşıyor -------

M. Şan-Kay-Şek sağdır. Asiler 
mukavemette berdevam .. 

Asilerin kumandanı more· 
şal Şaug-Sueb-Liang 

(Kısa boylu zat) 
Şnnglıay, 18 ( A.A ) - D:ıhili 

!\Io~oliuan'da muhtariyet hareketi 
lideri prens Tevang askerlerinin 
Suny:uı'<la halli Naakin kıt'aları ile 

mücadeleye devam etmekte olma· 
sına rağmen Pekiıı'dcki Hopey Sa· 
kar teskin komite iuc bir mümessil 
yollamıştır. 

Asilerin elinde, fakat sağ 
olduğu anlaşılan mareşal 
Şan-Kay-Şek ve refikası 

t·lçili~iniu bir tcbli~ine göre, Avus· 
turalya'Jı gazeteci M. OonalJ ile 
Şang·Kny-Şek'in en yakın mü,avir· 
}erinden birisi dün .,Sianfu'dan bir 

telgraf c;,ekerek MarefAlıo aa& ve 



A1dm, Söke ve 
Çine kongreleri .. 

ir avuç toprak ve 3 vatandaş 
Turgud'lu'da üç \'atnndaş (Ali u la, Ha an çavuş \ 'C Hatınn baba) ___ • ... ••---

Ci tünde ortamekteh kurulsun diye, topraklarını bir kültür davasına Z . 
teberru rtnıi~ler. engın 

Halk evinde Almanya' 
ısadi 

a ye ·bazı i 
tedbirler 

Aydın, ( Hususi ) - Yeni· 
den kurulan partimiz Aydın 

• merkez ilçe ile kongresi ilbay 
ve başkan Özdemir Günday'ın 
başkanlığında toplandı. Bütçe 
işleri ilçeyönkurula havale olun• 
du. Dileklerin il kongresine 
gitmesi kararlaştırıldı. 

Dizde bir arnç toprak, n~ırlıırca üren ve eLedi)elc namı:ed bir 'atnnper· bir sergi açıldı. 
vcrli~ln tertemiz Sf'mLolü Jür. Türk diyarının ha,·asınpa. tmyun<la ,.e 

k · · öl Milli iktısad ve tasarruf ce· toprD~ında göz ) uman milyonlarca C\'liid, lıep •·llir a\ uç topnı ., ıo.;ın • 
müştür. Toprağı, bizim kadar anlamış, bizim kadar l!C\'mİş bir millet miyeti, hafta münasebetile ha· 
)Oktur. zırlamış olduğu yerli mallar 

Biz, toprnkta do~duk. A ya'dan gnrb:ı <loğnı göç edişimizde topra· sergisini Halkevinde açmıştır 
~ın da hikii)CSi vnrllır. S:ıvnşlarınımla l>ir a\·uç toprak almak ve>a onu ve hafta bittiği halde, İzmir· 
korumak gibi mukaddes hir emel lıfikimdi. lilerin gösterdiği alaka üzerine 

Bugün de ö) ledir: sergiyi altı gün daha uzatmak 
1ürkiyc\Jo lıerşcy, cıınlı enn ız, lıu toprağındır. Bu toprak hakimi· kararını vermi~tir. 

yetinin ,.c t:ımamiyctinindir. Hiçbir şey yoktur ki, lıu bir avuç topraktan Sergide, Ankara' da küçük 
e-irırensin. Toprak bt>şiğiıniz, toprak kefenimizclir. Gözlerimizi o beşikle d I . 0 

san'atlar sergisine gön eri mış hürri)et ve aadete nçacuk, o kefen içi nele \ atanııı clıediyeline çe\ irecegiz. 
13u üç Türk vatnndaşınm se'o se\'e uzattıkları bir avuç toprak, ve şimdi sahiplerine iade cdil-

hakikatte, ne kadar :ıziz, ne kad.:ır kıymetli ve mukaddc tir? mek üzere geri getirilmiş bu· 
Ytırm bu bir arnç topra~ın üstüuılc, güneşli ufuklara bakan bir ge· lunan çok kıymetli, çok mu-

niş pencere nçılncnk ve oradan bir yı~ın Türk yavrusu, lıııyatıo, neş· tena parçalar vardır. Cemiyet, 
enin, vatanın, cumhuriyet ,.e istikbalin şarkısını söyliyccek.tir. hafta münasebclilc \ atandaş· 

Bir avuç toprakta ı;üller açar Lizim illerde. lara yerli malı, milli mamulat 
Bir m:uc,• toprakta Liilbüllcr şakar Li.dm diyıırda. ve Türk san'atı hakkında toplu 
Bir avuç toprakta milyonlarca Türk oğlu, hayat ve saadeti bulur 

hu vatanda. şekilde bir fikir vermek iste· 
Bir avuç toprakta tarih yatar, yeni istikballer doğar bizim ülkede.. miş ve bu zengin sergiyi aç-

:• mıştır. 
Üç Türk ,,.ntandaşı, ellerinde bir avuç loprnklo hamiyetin meydnnma Hakikaten he!' vatandaş bu 

çıktılar. Bn~kalnrı tin beş on tıış, hir avuç kiH"ç, biraz kere te, birıız sergiyi ziyaret etmeli ve eser
işçilik, hiraz emek verirler, daha doğrusu biraz hamiyet daha gösterir- )erimizi tanımalıdır. 
lcrse, 0 bir avuç ıoprnğın üstünde, evet bir pencere daha açılacaktır. 

Ümidlcrin baktığı Ye ışıklandığı Lir ııeucern daha! İş kanunu 
Saime Sadi ---------==-:------------ Teşkilat hakkmda 

Tuhaf bir hırsızhk 
lskoçya' da Stirling tepesin

de, maruf İskoçya kahramanı 
Sir Vilyam Vatlas'ın abidesine 
dört meçhul şahıs girmiş, abi
de müzesinin bekçisini bağla· 

rnışlar ve... Sir Vilyam Val
las'ın kılıncını çalarak gitmiş
lerdir. 

Müzedeki kıymettar eşyadan 
başka hiçbir şeye el siirülme
miştir. 

f ngiliz zabıtası, bu garib 
hırsızlığın lskoçya'nın istiklali 
için çalışan gizli bir cemiyet 
tarafından yapıldığı kanaatin· 
dedir. 

Enfes bir kararı 
Seyyar satıcı vesikası alm11· 

dan levanta satan bir adam 
cezalandmlmak üzere Burne
mut mahkemesine verilmiştir. 

Maznunun avukatı, müekki
linin sattığı madde esas itiba
rile çiçekten alınmış ve çiçek 
demek olduğunu ve çiçek sat
mak için vesikaya lüzum ol
madığım iddia etmiştir. 

Mahkeme levantanın çiçek 
olduğunu kabul etmiş fakat 
çiçeğin saksı ihtiyacı üzerinde 
uzun müddet tetkike mecbur 
kalmış ve neticede "Saksının 
da F eslihan [ fesliken J hatırı 
için sulanabilt:ceğini,, de ila
veten kabul etmiş, maznunun 
beraetine hüküm vermiştir. 

Vamyamhktan vazgeçmiş 

beri dişim kalmadı da ondan! 
Cevabını aldım, sevmcım 

boşuna gitti!,, 
Arzm en zengin adamı! 

Amerika' dadır diyeceksiniz. 
Buna şüphe etmiyorum. Va· 
kıa, böyle! Herkes arzın en 
zengin adamını Amerika ve 
Rokfeller veya Ford farzeder. 

Yanl.ş .. 
Arzın en zengin adamı ne 

Amerika'dadır, ne de Avru
pa'da .. 

Ya? .. 
Japonya' da ve Mitsin adın

da bir adamdır. Çünkü bu 
adamın muhtelif sanayi mües· 
seseleri vardır ve bunların ye
kun sermayesi de 15 milyar 
franktır! 

Zehirli gazlar 
Zehirli gazlardan korunma 

çareleri hakkında ulusumuza 
çok büyük ve insani öğütlerde 
bulunmakta olan Kızılay mec
muası ıçın abone kaydına 
ehemmiyet verilmesi Kızılay 
umumi merkezinden tamimen 
vilayete bildirilmiştir. 

Zamanımızın en biiyük teh· 
likeJerinden biri halinde beli-
ren zehirli gazların ehemmi
yetini ve bunlardan korunma 
çarelerini ulusumuza anlatmak 
ve öğretmek için mecmuaya 
ilave edilen gazdan korunma 
kısmının ehemmiyetle takibi 
tavsiye olunmuştur. 

Emir geldi. 
3008 numaralı İş kanununun 

hazırlık faaliyetine ait 29/9/936 
tarihli İcra Vekilleri heyeti 
kararı üzerine yüksek tasdike 
iktiran eden umum'i talimat· 
namede yazılı teşkilatlı mınta· 
kalardan merkezi Ankara olan 
birinci bölge amirliğine ikısad 
Vekaleti mürakib komiserle-
rinden Emin Anadal'ın tayin 
edildiği ve diğer bölgelere de 
aşağıdaki zevatın tayin olurı· 
duğu bildirilmiştir: 

ikinci Afyon bölgesi aınır· 
liğini de ayni zat ifa edecek, 
Merkezi İstanbul olan üçüncü 
bölge amirliğini birinci sınıf 
iş müfettişi Haluk Belson ya· 
pacaktır. Merkezi f zrnir olan 
dördüncü bölge amirliğile iş 
dairesi muamele müdürü Faris 
Ulubay, merkezi Samsun olan 
beşinci bölge amirliğile ikinci 
sınıf iş başmüfettişi Tevfik 
Şeraner, merkezi Adana'da 
olan altıncı bölge amirliği ile 
ikinci sınıf İş b<ışmüfottişi 
Mehmed Ali ÜJer tavzif edil-
mişlerdir. 

* * • 
f ş kanununun tatbiki için 

hazırlık yapmak üzere kurulan 
iş dairesi teşkilatı, Ticaret 
odası salonunda faaliyete geç· 
miştir. fş dairesi, eski Türkofis 
binasıııa yerleşecektir. 

Öğretmenler 
Faydah geziler yaptılar .. 

İzmiı öğretmenlerinden ka
' !abalık bir grub bayram mü-
'" - - - ·-·-- -

nasebetile Bergama ve Efes 
harabeleri~ gid~;~k -tetkik
lerde bulunmuşlardır. Bu tet-
kikler çok faydalı ve alakalı 
olmuştur. 

Yeni Gine'den Londra'ya r 
dönen bir lngiliz seyyah anla· 
tıyor: 

Bugün doğan 
cocuklar .. 

Bergama'ya giden öğretmen· 
ler arasında talebeler de vardı. 
Akrepol ve Eskülasyonla müze 
gezilmiştir. "Goaribari kabilesi reisi ile 

görüştüm. Kendisine; 
- Siz evelce insan eti yi· 

yor mıydınız?. Diye sordum. 
- Evet. Diye cevab verdi. 
- Her zamar. mı?. 
- Otuz sene eveline gelin· 

ciye kadar her zaman insan 
eti yidim. 

Bu cevaptlln kafi derecede 
memnun oldum ve tekrar sor· 
dum: 

- Şimdi neden insan eti 
yimiyorsunuz?. 

1 

Güne~ öğleye yakııı ncptun 
ile arz ii~erine oldukça menfi 
bir tesir yapacaktır. :'ı1illetlcr ara· 
ınrla had hir ihtilıif te.kil ede· 

cek lıôdiseler çıkacaktır. Eşhas 

bugün ııı ııtııd faali yeli ile iktifa 
etmeli ve hayallere knpılnıanıa· 
lıdırlar. 

Bugün doğacak çocuklar te· 
ıcbLii ,.e ıalısil meraklı•ı olacak· 
lar, fakat başlndıkları i~lcri 60· 

nuna kaılar götiiremiyeceklcr ve 
iratleleri zayıf olacaktır. Oldukça 
düşkün fakat. keyiflerine uygun 
bir bayat yaeıyuaklardır. 

Menemen'de hırsızlık 
Meııemen kazasının Musa· 

bey köyünde hizmetkarlık 
[eden Mehmed oğlu Sadık, 

evinde çalıştığı · M~hmed ~ğl~ 
Receb'in ev dıvarını delerek 
elbise ve kadın eşyası çalmış, 
gene Receb'e aid bir kısrağa'll 

-yükliycrek kaçmıştır. Hırsı7. 
zabıtaca aran ıyor. 

Borsa komiseri 
Borsa komiseri Şevki, An· 

kara'dan dönmüş, vazifesine 
J baslamıştır. 

ihracat mahsullerimizin f iatleri 
rinde değişiklik olmamıştır 

.. u.ze-

Berlin Türk Ticaret odası, 
ihracat mahsullerimizin Alman 
piyasalarındaki durumu ve Al· 
manya'nın genel ticari duru
mu hakkında mühim bir rapor 
göndermiştir. Bu raporu hula· 
saten yazıyoruz: 

Alman hükumeti, dört yıllık 
iktısat planının tatbiki saha· 
sında mühim yeni bazı kanun· 
lar neşretmiştir. Bu kanunlar 
vergilerin ıslahı, eşya fiatleri 
ve kiralar, topraktan ve ma· 
denlerden azami derecede isti· 
fade temini, orman ve çayır· 
ların daha sıkı korunması, dö
viz kararnameleri hükümleri
nin şiddetlendirilmesi ve iktı· 

sadi yolsıızluklarla mücadele 
hususlarına taalluk etmektedir. 
Bu şiddetli hükümler, döviz 
mes' elesi ile iktısadi yolsuz· 
hıklar hakkında rıeşredilmiştir. 

Söyle ki, . Almanya'nın milli 
iktısadiyatı zararına hareket 
edenler ve 'mesela Al11rnnya· 

rin 936 daki seviyeden fazla 
yükseltilmesi yasak edilmiştir. 

Alman hükumeti, Arjantin 
ve Letonya ile ticaret muahe· 
deleri aktedecektir. 

Kuru üzüm 
Hamburg kuru üzüm fiatle· 

rinde bu hafta önemli deği
şiklikler kaydedilmemiştir. Ya
pılan işler büyük bir kısım 
itibarile Noel yortularından 

sonraki aylarda yükselmelere 
mütealliktir. Fiatlerdı: de te· 
beddül yoktur. lzmir piyasası
nın bir hafta öncekinden daha 
kuvvetli olduğu haberi gel· 
miştir. 

Rapor haftası içinde ihra· 
catçılarımız 100 kilo başına 

sif Hamburg olmak üzere şu 
fiatları istemişlerdir: 

7 Numara Ekstrisma Kara· 
burun 18, 8numara kiup Kara
burun 19; 9 numara Auslese 
Karaburun 20,50: Nec Plus Ul
tra 11 ;24, Ekselsior 26 Türk 

dan servet kaçırmağa teşeb- lirası. 
büs edenler, hatta ölüm ceza· Rakib üzümlerinden Yunan 
sına çarpılacaklardır. Kandiye üzümlerınin fiatlerindc 

Ayni veçhilc bil'umum eş- geçen haftakine nazaran hiçbir 
y::l!.ırın ve bilhassa zaru ri ih· fark yoktur. 
tiyaçların tatminine yarayan İncir piyasasında da hiçbir 
eşya fiatlerinin 18 birinci teş· değişiklik kaydedilmemiştir. 

~=--=---'----~-----~----

C. H. P. 
Eşrefpaşa kamun ve 

ocakları 
Eşrefpaşa nahiyesi par i 

kongresi evelki akşam Haydar 
Arya! tarafından açıldı. Kon· 
gre başkanlığına Kudsi Kutlu
er seçildi. Hesab işleri ve eski 
idare .heyetinin bir senelik ça· 
lışma raporu alkışlarla ve itti
fakla kabul olundu. Müteaki· 
ben ihtiyaçlar ve dilekler ko
nuşuldu. 

Seçime geçilince neticede 
Haydar Aryal, Mustafa Ak· 
meriç, :Ali Erdener, Bihter 
Meriçli, Ahmed Ôzgirgin idare 
heyetine, bunu müteakib te 
Ayralı başkanlığa, Mustafa 
Akmeriç'i sağışmanlığa, Bihter 
Meriçli' yi sekreterliğe, Ali 
Ulvi Erdener'i ve Ahmed Öz· 
girgin'i üyeliklere ayırdılar·. 

Kamuna bağlı ocaklar se
çımı neticesinde de Birinci 
Süleymaniye idare heyetine 
Nusret, Hamza, Mehmed, Ce· 
mal ve Ali. 

İkinci Süleymaniye 
heyetine Nazım Can, 
Şanalp, Enver Kutluğ, 
Tan, Rıza Sözütck. 

idare 
Feyzi 
Fazlı 

ikinci Mahmudiye idare hey
etine Kemal Ôzmeriç, Meh
med Kağıdçı, Hakkı Murad 
Tura, Şevket Elgün, Eyüb 
Ertok. 

İkinci Osmaniye ocağı idare 
heyetine İbrahim Uytun, Ke
maleddin Egüs, Habib Ceter, 
Hakkı Caşın, Ali Esman. 

Fatih ocağı idare heyetine 
Kudsi Kutluer, Receb Kuzu· 
kulak, Rifat Cankız, Ahmed 
Kap, Bekir Yurdalan. 

Selimiye ocağı idare hey
etine Ömer Tunalı, Şeref Er· 
ku<l, Talat Turgay, Esad \kı, 
Recai llter. 

Mecidiye ocağı idare hey
etine Rüşdü Özin, Feyzi Tibet, 
Nazmi Filibeli seçilmişi rdir. 

Müsamere 
Karataş orta mektebinde 

güzel bir müsamere 
Karataş orta mektebinde 

yerli malı ve tasarruf haftası 

münasebetile zengin bir mii· 
samere wıilmiştir. Talebe 
(Söcımiycn bir iimid) piyesını 

muvaffakıyetle temsil etmiş, 

seyircileri heyecan içinde bı

rakmışlardır. Seyirciler arasın· 
da ağlıyanlar bile pek çoktu. 
Mektebin ıniizik kolu da yük
sek müsikişinasların seçilmiş 

parçalarını muvaffakıyetle ça· 
larak alkışlanmışlardır. 

Yeni Neşriyat 

"Kültür,, 
f zmir fikir hayatında olgun 

ve güzel bir eser halinde inli· 
şar etmekte olan ''Kiiltür,, son 
nüshasında terbiye mevzularına 
daha büyük bir kıymet vermiş 
ve bu nüshada, yüksek tedri· 
sat umum müdürü lsmail Hak· 

kı ile lzmir Maarif müdürünün, 
birçok terbiyeci ve mütefekkir 
münevverlerin yazılarını temine 
muvaffak o\ınuştur. Son nüsha, 
bilhassa terbiye bakımından 
çok zengin ve olgundur. Ayni 
zamanda irfan Hazar'ın "Sülün,, 
başlıklı güzel bir hikayesini 
de taşımaktadır. Okurlarımıza 
bu faydalı ve kıymetli mec
muayı bilhassa tavsiye ederiz. 

Vilayet 
İstatistik yıllığı .. 

Vilayetin 933-934 istatıstik 

yıllığı basılmış ve tevzi edil· 
meğe başlanmıştır. Geçen se· 
ne basılan 932 yılına aicl ista· 
tistikte tavsifi malumat ve ba
zı resimler de vardı. Halbuki 
istatistiklerde yalnız rakkam 
bulunması şa rltır. 

Yeni ista tistik bu şarta riayet 
edilerek çok g iizel ve dolg un 
bir şekilde lıazn lanmıştır. Eser· 
de 935yılına ait bazı malumat 
da vardır. 

llçeyönkurul: Dr. Nafiz Yaz· 
gan, Asaf Gökbel, Bayan Mer· 
zuka Necib Hamid Altıparmak 
ve Refik Süvarioğlu, il kong
resi delegeliklerine de sayla-
vımız Adnan Mendres, Sedad 
Ertopçu, Kemal Yağcı, Meh
med Sezer, lbrahim Çörüş, 
Faik Erkmen, Tahir Arslan, 
Osman Bircan, Hamid Altı
parmak, Asaf Gökbel, Ali 
Karaköylü, Dr. Necib, Yusuf 
Satahettin, Ahmed Emin Ar
kaym, Ömer Ayaydın ve Ek· 
rem Çiftçi seçildiler. Kongre· 
nin tazimlerinin Atatürk'e ve 
Parti büyüklerme arzı karar 
altına alınarak kongreye son 
verildi. 

Çine, (Hususi) - Çine ilçe 
parti kongresi Aydın ilyönku
rul üyesinden Etem Mendres'in 
başkanlığında toplandı. ilçe· 
yönkurulun çalışma raporile 
hesab ve bütçe işleri konuşu· 
!arak kabul edildi. Yeni ilçe· 
yönkurul üyeliklerine Hüseyin 
Tan, Hüseyin Kenar, Nuri 
Güngör, Nihad Erol, Mustafa 
Anbarcı, Osman Cerit, İbra· 
him Onur il kongresine gide
cek delegeliklere de Hüseyin 
Tan, Nihad Erol, Nuri Gün· 
gör, Mustafa Anbarcı, Osman 
Cerit, Hüseyin Ersoy, Kamil 
Çavuş seçildiler. Atamıza ve 
Parti büyüklerimize kongrenin 
tazimlerin arzı alkışlarla kabul 
olunarak kongreye son verildi. 

Söke, (Hususi) - Parti Sö· 
ke ilçe kongresi dün, ilyönku· 
rul üyelerinden Etem Mendre· 
s'in başkanlığında toplandı. 

Kongre Atatürk'e ve Parti bü· 
yüklerine tazimlerini bildirme· 
ğe karar verdikten sonra has· 
ta olan ilbay ve başkan Öz· 
demir Günday' a da çabuk iyl 
olması temennisinde bulundll· 
Yeni ilçe yönkurula Rıfkı Ult1· 
soy, Eyüb Özbaş, Hilmi Fırat, 
Kazım Göktepe, dişçi Nebil. 
Esad Ilgaz ve Necib Ersoy, il 
kongresi delegeliklerine de 
Eyüb Özbaş, Dr. Şakir Şener, 
Rıfkı Ulusoy, Mehmed Yurthl• 
Hilmi Fırat, Kazım Göktep 
seçildiler. Kongre eski başka 
Dr. Şakir Şener'i tekrar seÇ 
mck istedi, fakat doktor işle 
rinin çokluğundan knt'i o]ars 
seçilmemesini rica etti. Kongr 
Dr. Şakir Şener' e şimdiye kfl 
dar yaptığı işlerden dolayı te 
şekkür etti. ----
Türkiye-Hollancl 
Hollanda'nın, hususi tak 

muamelelerinde ithalatın ihr 
cattan evel yapılmasına 111 

saade ettiği Türkofis mer~. 
zinden şehrimiz şubesine b• 
dirilmiştir. 

Bunun için ithal ~edileC 
mal bedelinin tamamının vt) 

ayni kıymette bir başka te 
nat mektubunun T.C. Mer~ 
Bankasına )'ahrılması lazıını 

mektedir. 

935 istatistik yıllığının ~ 
zırlanması için de faaliyetı 
geçilmiştir. Vi\ayet istati5l 
müdürü Kazım Demi, Y 
istatistik yıllığını zenginy 
şekilde hazırlamaktadır. 
istatistik yıllığını da çok ı 
gin bastırmı~tır. 

• 
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Berat ve'Halep konsoloslarımız Sancak'a gittileı-. 

Bitaraf heyet, Sancak' a gi
derek tetkikata başlıyacak 

Hatay cemiyeti, yddı:zı zayıf bir bayrak intihab 
etti. Fransız'lar işkenceyi kaldırmağa başladılar. 

Cenevre, 18 (Radyo} - Sancak'a gidecek müşahitlerin tayini bugünlerde kararlaştmlacaktır. 
Norveç'ten bir diplomatın, Hollnn<la' dan eski bir mÜJtemlelcecinin, lsviçre' den de bir zabitin 
müşahit sıfatile gönderilmesi istenecektir. Heyet, birkaç oıemuda birlikte Noelden sonra San
cak'a gitmiş bulunacaktır. 

lstanbul, 18 (Hususi) - Kilis'te şüpheli bir Ermeni'nin yakalandığını, Kilis gazetesi yazıyor. 
İstanbul, 18 (Hususi) - Hatay cemiyeti, yıldızı zayıf bir bayrak intihap etmiştir. 
İstanbul, 18 (Hususi) - Berut ve Halep konsoloslarımızın Antakya'ya gitmeleri Üzerine 

Fransız'lar Sancak'taki işkencelerini kaldırmışlardır. 
~----------~--...................... __________________ _ 

Bir infilak 
150 kişi öldü. 

Kalküta, 19 ( Radyo ) -
Asansör .civarında bir infilak 
olmu~. 150 kişi ölmüştür. 

·Balkan devletleri 
Mitlf bankaları mUdUrleri 

atina'da toplandılar. 
Belgrad, 18 (Radyo)- Bal

kan antantı hükümetleri milli 
bankalar müdürleri konferansı 
dün Ati na' da ilk içtimaını yap· 
mıştır. 

Konferansta, Balkah devlet
lerinin mali durumları; iktı
sadi ve içtimai münasebetle
rinin artırılması, milli banka
ların teşriki mesaisi görütüle
cektir. 

Eski Yunan oaıularından 
Hacı Kiryalcos, dün banka 
müdürleri ~erefine bir ziyafet 
vermiı ve bu ziyafette Yunan 
maliye nazın ile hariciye müs· 
tcşan ve Yunan ticari, iktısadi 
mehafilinin ileri gelenleri bu
lunmuştur. 

lstanbul, 18 (Hususi)- Yu
nan başvekili General Metak
sas, Atina' da toplanan Balkan 
antantı devletleri merkez ban
kaları umum müdürlerini ka
bul etmiş ve kendilerile gö· 
rüşmüştür. 

Müdürler, döviz farklarını 
birleştirecek mühim işleri gÖ
rüşmektedirler. 

Tayyareci Kast 
latanbul'dan 
Ank11ra'ya geçecek.. 

lstanbuJ, 18 ( Hususi ) -
F ra::ısız tayyareci.si Kast şe~
rimlze gelm · ştir. Kost tayyare
s 'le A'lkara'ya gidecek, dö
nüşte Bükreş ve Belgrad'dan 
geçecektir. 

Belg'T'ad 'dan gelen haberlere 
göre Kost, yeni sistem Fran· 
sız tayyarelerini teşhir için 
gplmiştir. 

Çin'de Fransa'da 
Üc günlük mü- Büdçe 45 milyon 

t ' k k d ·ıd. lngiliz lirası açıktır 
aTe e Q te l l. Londra, 18 (Radyo)- Roy-

• • • • • ter ajlnsının verdiği bir ha-
Nankin, 18 (A.A) - Sianfu bere göre, Fransa büdçesi 45 

mıntakasında üç günlük bir milyon İngiliz lirası açıktır. 
mütareke yapılması kararlaş- Finans bakam, bu açığı ka-
tınlmıştır. Bu müddet zarfında patmak için elden gelen her-
hükumet tayyareleri hiçbir şeyi yaptığım ve fakat halka 
bombardıman hareketi yap- yeni vergi tarhetmenin imkin
mıyacak ve hükllmet kuvvet- sız olduğunu beyan eylemiştir. 
lcri de şehre hücum etmiye- F: 
ceklerdir. Bu müddet sonunda ransa.Rusya 
Mareşal Şankg-Kay-Şek ser- ticaret muahedesi 
bcst bırakılmadığı takdirde dün ahşam imzalandı 
merkezi hükumet yeni askeri 
harekata girişecektir. Paris, 18 (A.A) - Dün ak· 

Mütarekenin mahpus Mare- şam dış işleri bakanlığında 
şalın Avuaturalya'h müşaviri 6-1-936 Fransız-Sovyet ticaret 
Donald'ın yaptıiı müzakere- anlaşmuanı 1937 senesine teş
lerin bir neticesi oldujıı sa· mil edeni bir anlatma imza 
mlmaktadır. olunmuıtur. 

Londra, 18 (A.A)- Royter Yeni anlqma beriki memle-
ajansmm istihbaratına göre, ket arasındaki ticaret müba· 
Londra' daki Çin sefaretine delelerinin inkitafını kolaylq-
Nankin 'den bir telgraf gel· bracak bazı yeni:ahkimı ihtiva 
miştir. Bu telgrafta bütün Çin etmektedir. 

eyaletleri hükumetlerinin asi- Habeşistan' da 
le re karşı yapılacak cidalde ltalyan faaliyeti 
merkezi hükumete müzaharet 
vadinde bulundukları bildiril- Paris, 18 (Radyo) - Ha-
mektedir. beşistan'daki İtalyan ordusu· 

Kavangu Valii umumisi ge
neral Peichunghsi'nin vadetmiı 
olduğu müzaherete büyük bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

General geçen yıl cenubta 
zuhur etmiş olan isyanın baş
lıca lideri idi. Ve ahval ve 
şeraiti biraz şüpheli görün
mekte idi. 

Gene Rovtn a;a!l!ın 111 öğ
rendiğine gôre Çın hükümeti 
eski Başvekıl M Vangchinve
iden eski vaz fesi başına geç
ınesiııi rica etmiştir. Çin'in her 

tarc.fmda büyük bir nüfuza 
malık bulunan M. Vangchin
gvei 1935 Teşrinisa:ıi.sinde 
Nan kin' de kendisine yapılmış 
olan ıuikasttanberi Avrupa' da 
bulunmakta idi. 

nun, Gambela'yı işgal ettiğini 
ve bu şehirdeki gümrük ida
resini :zaptettiğini Royter ajanıı 
bildiriyor. 

Maliye veltili 
lstanbul' a geldi 

istanbul 18 (Hususi) - Ma
liye vekili Fuad Ağralı ile 
maliye mü.teşarı Ankara' dan 
şehrimize geldiler. 

1 ş. Demiryolları tc.~ellüm muamelesi 
İstanbul 18 (Hususi) -

Şark .c.lemiryollar-1mn teslim 
ve tesellüm muamelesi haftaya 
başlıyacaktır. 

Ras lmru 
h,ır,ana dizilmiş 

f stanbuJ 18 (Radyo) - Son 
gelen haberlerde Ras fmrunun 
bir çete hücumunda İtalyanlar 
taraE»ldan ~kaianarak kurıu
na diızilditi bildiriliyor. 

Almanya 
1müstemleke istiyor 

1 
Belgrad 18 (Radyo) - Bü

tün Alman gazeteleri, Alman
ya'nın müstemlekesiz yaşaya· 

ita/ya • /ngilt~,.e 
anlaımı1laY 

lngiliz'ler bu haberin mev
simsiz olduGunu söylOyor. 

Belgrad, 18 (Radyo) -
Londra'dan ahnao haberlere 
göre ltalya ile IQgiltere ara
sıada, Akdeniz mes'ele.si için 
noelden evet bir anlaşmağa 
varılacağı ümid edilmektedir. Troçki 

Ne ıartla 
Meksikacla otaracak 

Meksika 18 (A.A) - Da· 
hHiy.e nazın M. TroÇki'ye her 
tiirJii siyasi -faaliyetten içtinap 
~mek ışartile- Mebika'da otu· 
'•bileoetini rcımıen bildir-

mıyacağım yazmakta ve Alman· 
ya 'ya herhalde müstemleke 
verilmesini istt>mektedirler. 

Gazetel~r; müatemlckesiz 
Almanya'yı, zengin kapısı 
önünde duran bir dilenciye 
benzetmektedirler. 

İtalya gazeteleri de Alınaıı · 
ya'nın müst mleke ta 1cblt!ı i 
lehinde neşri) at yapmakta-

Londra, 18 (Radyo} - ltal
ya ile yapılan müzakerelerin 
tam bir itilif ile neticelendiği 
haberi mevsimsiz addedilmek
tedir. 

Asıl münak8§8 edilecek nok
talar kalmıştır. Müt.ekabil te· 
minat hakkında henüz hiçbir 

Fransada müdafaa hazırlığı 

~ Harbiye nazın, müdafa 
~====:::::::::::.==· ======- kredisi is emiştir 

Kitap, radyo, tiyatro, ga-
zete!. Fakat ya film? Acaba 
Türkiye, filmden müstağni mi
dir? Gerek memlekette inkı
labı yaymak, gerekse muazzam 
ve eşi az bulunur. kucağından 
ç1kageldiğimiz şu yakın tarihi, 

----------
Ve, gençler arasında askeri teş 

kilô:t yapılmasını da istedi 

bize aid hususiyetleri, kendi 
hayatımız, kendi heyecanları- '~ ............. 
mız, ruhumuz ve rşuurumuzla 
aynen tesbit ederek başka 
memleketlere de aksettirebil
mek bir zaruret değil midir? 

Herşeyden evel film, başlı 

başına bir kuvvet, bir yayma, 
tanıtma ve fikirleri, telakkileri 
bir merkez etrafında toplama 
unsurudur. Bunu kabul ede
ceğiz. 

Tiyatro diyonız. Kitap, rad
yo, gazete, diye bağırıyoruz. 

Filim de bütün onlarla bera· 
her yürüyen ileri bir cihaz, 
bir kuvvet değil de nedir? 

Memlekete girip çıkan muh
telif akidelerin, muhtelif dok
trinlerin filmlerinin yanı ba
şına, kendimizin aynası olan 
bir film koyamamak kadar, 
manevi mes' uliyeti büyük bir 

iş tasavvur edilemez. Zaman 
ilerliyor. Memleketin ve mil
letin ufuklarından yeni yeni 
alemler gelip geçiyor. Hara· 
reti, buhan, heyecanı üstünde 
tüten bugünlerin atmosferi 
içinde, kendi cemiyetimiz de 
bile, ne kadar insan kalaba
lığı var ki herşeyden haber
sizdir. Eliziz'in, Erzurum'un 
kÖyiin.e fimendüler sesi ile 
beraber, kitap :da, gazete, rad
yo ve film de gitmek gerek! 

Korkumuz şuradadır : 
Y.ann, bu büyük hadiselerin 

hakiki ve asil heyecan~ duy
mak çok güçlr.şecektir. Onu, 
içinde yqayıp başaranların di
linden, kaleminden ve filmin
den seyretmek gerektir. 

inkılabı, mücadelelerimi~. 
ha.yabmızı, toprağımızı, şiiri

mizi, materyalımııı, toprak, 
su ve havamızı ak.tettirecek 
filmlerin en kuvvetlisi, ancak 
bugün yapılabilir. Ayağa kal
kan bu milleti, ne kitapta, ne 
filmde tanıtabildik, ne de rad
yoda, tiyatroda?• 

Kapımızda ise hala ve hala, 

Fransız: askerleri 

Paris, 18 (Radyo) -•/"\yan Oriyol: bugün bütçeyi a an 
meclisi askeri encimeni, milli mecl'sine verecek ve kısa b'r 
müdafaa Bakanı M. Daladiye· zamanda ve yeni sene başın-
nin izahatım dinlemiştir. dan evel tasdikini istemiştir. 

M. Daladiye seferber edile- Paris, 18 (Radyo} - M c-
cek asker miktarı, müdafaa lisi meb'usan müstemlekat en-
vaziyeti, müdafaa kuvvetleri cümeninde Fransız Somali i 
arasındaki irtibat vasıtaları , ve Cibuti mes'elesi müzakere 
ask.erin teknik kabiliyeti ve edilmiştir. Komisyon Cibutı-
silah fabrikalarının kudreti nin 1906 da Fransa-lngiltere-
hakkında izahat vermiştir. ltalya arasında aktedilen mu-

M. Daladiye: kavele ahkamına tabi olmasını 
Milli müdafaa için istenilen kabul etmiştir. Maamafih, So-

kredilerin toplu olarak veril- mali'nin Fransa'nın m;;stem-
mesi lazımdır. müteferrik tah· lekat ali komisyonunda hır 
sisatla iş yapmak mümkün mümessil ile yer almasına da 
değildir. Bütün müdafaa ted- karar veril.niştir. 
birlerinin sistematik şekilde 

hazırlanması için toplu paraya 
ihtiyaç vardır. 

Demiş ve harb ihtimalinde 
halkın vaziyeti hakkında harita 
üzerinde izahat vermiş ve genç
ler arasında askeri teşkilat ya
pılmasını teklif etmiştir. 

Paris, 18 (Ra.ıyo) - Bugün 
meb'usan meclisi 1937 bütçe
sini 106 reye karşı 489 rey 
ile kabul etmiştir. 

Maliye bakanı M. Vensan 
~ ................... . 
soysuzlaşmış Amerikan zevki 
ile çanlarını biri birine vurup 
duran kilise ve bilmem hangi 
doktrin mamulatı filmler me
kik gibi işleyip durmaktadır. 

Zarar yok,. birkaç artisti de 
bClfka yerden getirtelim. Fa· 
kat senaryo bizim, mevzu bi
zim, dekor bizim, herşey bi
zim olsun. 

Bunu yapamıyacak mıyız? 
Orhan Rahmi Gökçe 

lstanbul Emlak 
bankasında 

Bir sahtekAr yakalandı 
lstanbul, 18 (Hususi) - Em· 

lak bankasının lstanbul şübeai 
veznedarının altı bin lira açığı 
çıkmıştır. Veznedar, zimmetine 
para geçirmek suçu ile adli
yeye verilmiş ve tevkif edil
miştir. 

Çankof d6ndü 
Sofya, 18 (A.A) - Halkçı 

sosyalist partisi li~eri profe
sör Çankof bugün Sofya'ya 
dönmüştür. Çankof'un lehine 
tezahürat vukubulmuş ve polis 
müdahale mecburiyetinde kal· 
mıştır. 

T. O. Umumi katibi 
Ticaretodası umumi kati i 

Mehmed Ali, birkaç güne ka· 
dar Ankara'ya gidecek ve Tı
caret odalarının durumları hak
kında lktısad Vekaleti ile te-
masta bulunacaktır. 

Denizli'de C. H. P. Vilayet kongresi topİandı. 

Kongrt1den-bir intiba ( 1 - Denizli Vali ve Parti başkanı, 2 - Kayseri 
Saglaflı Aluut Hilmi.) 

Denizli, (Hususi) - Parfm 'zin r vilayetimiz kongresi lilçelerden~gelcn delegelerin iştira kile 
ve müsahit Kayıeri:Saylavı Ahmet Hilmi Akar'ın huzurile ilyön kurul başkanı İlbayımız E~-
rem Engür tarafından 10 - 12 - 936 perşembe günü saat onda açılmıştır. 

llbayın çok değerli bir söylevile açılan kongre başkanlığına elbirliği ile lıyön kurul başkanı 
Ekrem Engür seçilmi~ Asbaşkanlığa Emin Akçı Öz (Çal} sekreterliklere de Mehmet Ali Akıncı 
(Acıpayam), Osman Bayraktar (Denizli) intihap edilmiştir. Atatürk' e ve büyüklerimize minnet 
ve tazim telgrafları çekilmesi kararlaşbrılmıştır. 

ilçelerden gelen dileklerle delegelerin takrirleri okunmuş köy, kasaba vilayet tarafından 
yapılacak işlerle merkeze ve Bakanlıklara arzedilecek dilek ve teklifler ayrılmış bunların taal· 
luk ettiği yerlere gönderilmesi için vilayete verilmesi ve kovalanması İlyön kurula b rakılmıştır. 
llyön kurul üyelerile kurultay delegeleri seçildikten sonra gece saat 24 te mesaiye son veril· 
miştir. Hüsnü Berkman, Akçakoca, Fahri, Nesime Başkaya, Şükrü Kaklıklı, Feyzi Ôylü, Esat 
Kaymakçı, Osman Bayraktar, Tahir Tabak llyön kurul üyeliğine ve Hamza Tiirkmen, Esat 
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Yarının Harbı 

lngiliz ordusu erkim har· 
"rei umumiye reisi, bu ba

üzerine ne fazla bir sevinç 
de bir hayret göstermedi. 

alnız elektirik ziline doku
erkinı harbiyei umumi· 

hava ıubeıi müdürü mir
'? Hirson'u yanına davet 

Biraz sonra miralay Hirson, 
umi reisin dairesine geldi. 
Reis, bir mukaddemeye 

aebeb göstermete lüzum 
rmeden: 
- Bu akşam -dedi- akşa· 
n onbirinde 37 A istasyo
nda Fransa'nın Paris ıefa-

Mbanesi hava irtibat zabiti 
göriifecetim. Bunu temin 

· iz. Hava irtibat zabiti 
,&zbqı Arnovil de hazır bu· 

un. Bundan başka, niba
)et ü~ saat içinde Fransa'nm 
•va vaziyeti ve kuvvetleri 
llaldcındaki son malümatı ve 

lan miralay Knore vere· 
cebiniz. 

Miralay Hirson ukeri bir 
~amdan sonra; 

- Herşey emriniz ve arzu
aaz dahilinde yapılacaktır! 

Dedi ve gene dairesine 
döndü. 
Çizlilmez Fransız

/ngiliz dodlıılıı 
Lord ve zevcesi Ladi Tor· 

laet. 26 temmuz gecesi, güzide 
ve kıymetli kimseleri konak· 
llnna davet etmişlerdi. Lor
dan büyük ve lüks konağı 
t:nkraft Strit'te 82 numarada 
\idi. 

r :fi.. 

Davetlilerin çoiu ıiyaaet 
alemine mensup nüfuzlu kim
selerdi. Lord Torbet te onbeş 
sene kadar evvel lngiltere'nin 
maruf sefirleri arasında bulu· 
nan bir diplomattı ve lordun 
salonlan, Londra' <la bulunan 
diplomatların sık sık hazır 
bulunduğu yerlerdi. 

Daha doğru bir tabirle bu 
salonlar, entellicens servis er 
kinının en iyi it gördükleri 
ve en müaaid bir Saha de-
mekti. 

Bu davet gecesi, saat on· 
ikiye doğru kendiliğinden de
necek şekilde lngiliz erkim 
harbiyei umumiye reisi, kaptan 
Arnovil ve Ladi Firıiç'ten 
mürekkep bir grub teşekkül 
etti. 

Erkinı barbiyei umumiye 
reisi ile Plris lngiliz sefaret· 
hanesi hava ateşesi arasında 
şu muhavere cereyan etti: 

- Kaptan, size Fransa'nın 
yeni hava teşkilit ve müdafaa· 
sına iid planın bir kopyeıini 
veriyorum. Fakat bu plinın 
mevcudiyeti sizinle benim 
aramda tamamen gizli kalma· 
lıdır. 

Yarın bir harp tayyaresile 
Paris'e dönecek ve Fransız 
bava erkanı harbiyesine bu 
plinlann Alman'ların eline 
ıeçmeditini bildireceksiniz ve 
lngiltere 'nin bütün tefkilib 
ile bu hususta her zaman ça· 
lı•btını da temin ediniz. 

~ Sanrı fHll' • 

81 Yazan : Orluın Raluni G6lg 

- Eski birer arkadaş, bir 
akraba çocutu olarak kalsak 
ta ıene kifi gelir, gene bu 
laak ıizde vardır. 

- F alcat nişanlısınız ve 
yarın •• 

Kapat Bekir, konutmı· 
bunu.. Likör içecetiz 

•tu• mi? 
...., Siz bilirsiniz. Ben biç 

içki kullanmadım daha! 
- Biliyorum, ne zararı var. 
defa. benim elimden iç'in. 

Sumru, likör takımını ge· 
tirdi. Kadehleri doldurdu: 

- Ben, sık sık içiyorum. 
Babam, itiraz ediyor amma, 
bazen uyuşmak, yarı hayal, 
yan rüya içinde yaşamak is· 
teditim zamanlar .. Her ne ise, 
bunlar bana aid teyler Bekir .. 
Babamın söyledikleri dotru 
mu Bekir? 

- Hangileri Sumru hanım! 
- Siz şimdi Anadolu'ya 

aidiyormUflUDUZ. 

Fransada amele.patron derdi 

Başvekil M. Blum valilere 
kat'i emirler verdi 

hanıml Bir daha ·dönebilece· şu ki, o, ayni zamanda büyük kir, ona bakmak istemiyordu. lam~acağım. Asabım o kadar 
limi ve sevditim insanlan ve genç bir profesör olarak ta Likör yavaş yavaş, damann· bozuk ve berbad ki •.• 
görüp göremiyecetimi de bil- tanınmak istiyor. içmiyorsun daki 11cak kanı beynine doğ· Gülüyordu. Fakat yüzü sol
miyorum. Bu, öyle bir yol~- ya Bekir; ru sürüklüyordu. Yüzünün kı· muş, gözlerinin içi aüzülmfif, 
luk ki, sonu nereye çıkacak, - içiyorum Sumru banıml zardığını hissediyordu. sanki çehresindeki bütün can• 
meçhul! - Nermin'i nasıl b1rak· Sumru'nun deniz mavisi, lılık birdenbire çok 

Sumru içini çekti: mıştın? engin gözlerinin içinde, niba· çekilip gitmiıti. 
- Dün akşam ona da söy- - Çok iyi idi Sumııı h•nım! yeti olmıyan bir samimiyet ve - Şu halde nhatsız olma· 

ledim de gülüverdi. - Onu her zaman hatır· ıstırabın estiğini görüyordu. yın Sumru hanım .. -8aflca vakit .• 
-Kime söylemiştiniz, o kim larım. Ve biliyor musunuz ki, Salonun içinde yavaş yavaş, - Batka vakit mi? .. Bafb 

Sumru hanım? o çocuk aramızda.. evveli tuşlara inen darbelerin vakit.. Hiçbir zaman pim· 
Sumru kadehi boplttı: Sumru birdenbire kendini akisleri, sonra Sumru'nun sesi yecek ve arbk gelmesi imkiaa 
- Kim olacak, nişanlım! topladı: yükseldi: olmıyan vakit .. 

Bana, •Çocuksun,, dedi. He- - Geçmiş şeyleri -Diye mı· "Camlarda çırpınan rüzgir Bekir, ufukta bir fırtınanın 
nüz ham ve gayri tabii bir da- nldandı- Sana birşey çalay•m bilmez ki; bomurdanmata batlacbtmı ... 
va imiş bul Ôyle bir insan ki, mı ister misin Bekir! Bir hasta, aşka vuruyor, ziyordu. Sumru1da buhran 
biç heyecanı yok. Halbuki - Minnettannaz olurum.. Uzaktan kuşumun ümitsiz lamak üzereydi. Cevab ver 
ben, ilim olanların daha en· - Güfteyi ben yazmıştım, öttüğü dallar medi .• 
gin ve daha çetin heyecanlar şöyle, böyle, hasta, perişan Yuvası kalbimde bom-boş Genç kız kadehleri doldurd 
taşımalarına bekler ve ıster- birşey .. Besteyi de, diğer bir dUl'Uyor.,, - Haydi babhm Bekir, 
dim. Kitabın ve ilmin heye· hasta arkadaş yaptı. Yani ta· Sumru devam edemedi. Ye- bqb ve muha)'Y81 qktia 
canları boğup öldürdüğünü mamen bir hastalığın mahsulü.. rinden kalktı: refinel.. Evet, ha,.aünde 

~!lıılitli~liiııııııc..ıilkıBıdea~ilir.ı--u....•P;:.;..- ~d•~· ~c;.,. ..... ·.a..w~..ds.ıu~••~ti:iot~ani~u~. ~._~~-~Ha~.,.,:....;· ,~ha~yir•lekir~· '.}ta~·Uiil~filif a. 
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1 Fırtına Ali 1 
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-36 _ Yazan: M. Aglıan, Faik Şemseddin 

Mariya birden bire başını 
ıururla silkti, sert bir sesle 
Cevab verdi : 

- Korkmak mı, hayır, ka
tiyyenl 

- Şu halde? 
- İşin oraya kadar varaca-

kını hiç ummayorum baba! 
-Varabilir, varabı] r. Harp

tır bu! Sana, hançeri de ben 
Vereceğim. 

Ve Panayot kaptan derhal 
kaınaradan çıktı, iki dakika 
Sonra gümüş kılıflı bir han
Çerle geldi : 

- İşte -dedi- babamdan 
kalmış bir hançer ki, ucu ze
hirlidir. Küçük bir darbe ka
fidir. 

Mariya, dehşetle hançere 
bakıyordu. Hafif bir sesle mı· 
tıldandı : 

- Ucu zehirli mi? 
- Evet kızım!. Fakat Al-

lahtan dileyelim ki, hiçbir şey 
01ınasm. Gel bakayım, seni 
doya doya öpeyim. 

Korsan Panayot kızına sa· 
tıldı. Büyük bir heyecan için
de onu defalarca öptü. 

- Haydi bakalım, metin 
ol ve kamarandan çıkma! 
Umarım ki, o yeni doğan Türk 
korsanını birkaç saat sonra 
Cehennemin dibine göndere
ceğim ve gene şanlı ~erefli 
olarak Yunan sahillerini boy· 
!ayacağız. 

Panayot reis, bu sözleri söy· 
ler söylemez, kamaradan dı
Şarıya fırladı. 

Mariya, hançeri aldı ve ka
maranın ortasında bir müddet 
hareketsiz kaldı. 

- Babam korkuyor ·diye 
lrıınldandı- ilk defa olarak 
Onda böyle bir vaziyet, bir 
telaş hissediyorum. Demek ki, 
F' ırtına Ali, hakikaten, şöhre
tine layık olan bir deniz kur
dudur. Şu genci bir kere gö
tebilseml 

Birden bire, çiviye asılan 
kalın bir mantoyu omuzuna 
ald ı . Beline ince bir kemer 
taktı ve hançeri de oraya ge
çirdi. Sonra kamaranın kapı
sını hafifçe açtı. 

Her ne olursa olsun, baba
sından gizlenerek muharebeyi 
seyredecekti. 

Fırtına Ali'yi, harbederken, 
top başında, güverte üstünde, 
hatta kendi gemilerine saldı
tırken görmek istiyordu. Bu, 
İçinden doğan öyle bir ihti
Yaçh ki, ona bir türlü muka
vemet edemiyordu. 

Dar bir merdivene gelmişti 
ki, gayri ihtiyari eli, boynun· 
daki madalyona gitti : 

- Hep bu!. Hep bul -diye 

t -ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve başyazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet Çançar 

İdarehaneai: -
İzmir İkinci Beyler sokağı 

C. Halk partisi binası içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllığı 1200, alb aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuru~tur 
Yabancı memleketler için aenelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuruştur -~iinü geçmi~ nüshalar 25 kuruştur. 

ANADOLU 1\-IA'.?'BAASINDA: 
BASILMIŞTIR .................. ~--

mırıldandı· içimdeki bu arzu· 
ları doğuran, sadece bul 

Ve bir saniye için, onu ko
parıp atmak istedi. Fakat ya
pamadı, cesaret edemedi. Ma
dalyonu gene hafifçe göğsüne 
doğru bıraktı. Kalbi şiddetle 
çarpıyordu. 

Babasının g.ır sesini duyu· 
yordu: 

- Bana bakın çocuklar, 
herkes yerli yerine .. 

- Ulan herif, kazık gibi 
ne duruyorsun? Yabancı ge
miyi gözün görmüyor mu? 
Düşman, karinemize bindirdiği 
vakit mi aklına gelecek! 

- Markol. Markol. Anası
nın lanetlemesi herif 1 vallahi 
seni şimdi mizea dıreğine çe
kerim, dört tarafına iyi baki 

Babası, köpürmüş bir deniz 
gibi, güpeştede mütemadiyen 
haykırıyor, soguyor, sayıyor, 
birbiri arkasına mütemadiyen 
emirler veriyordu. 

- Topları doldurunuz. Her· 
kes tetikte.. Arada çok me
safe var amma, zaran yok, 
şimdiden hazır olmak gerek .. 
Baltaları, harbileri burnunuzun 
ucuna koyun .. 
Panayot reis, keyifli bir nara 
attı: 

- Dişimize layik bir Kek
lik geliyor .. Arslanlarım göre
yim sizi!. Bugün taliimizi bir 
daha deneyeceğiz. Ve Fırtına 
Ali denilen o maskara ördeğe 
göstereceğiz .. 

Mariya merdivenlerden ses
sizce çıktı, bir varili siper 
alarak etrafına baktı: 

Tayfalar hepsi yerli yl!rinde 
idiler. Fakat Fırtına Ali'nin 
gemisi henüz çok uzaklarda 
idi. Güneş arkasından vuru
yordu. 

Mariya; 
- Ne güzel tablo? 
Diye mırıldandı. 

* * * 
Fırtına Ali, geminin güver-

tesinde elini kalçasına daya
mış, çubuğunu çekiştiriyordu. 
Deniz, gök ne kadar güzeldi 
bugün?. Fakat o, bu havayı, 
bir başka cihetten de düşü
nüyordu: 

Rüzgarı, isterse kendi lehine 
alabilecekti .. 

Gözlerinde keyifli, gururlu 
bir düşünce vardı. Uzaklardan 
Martılar süzülüb geçiyordu. 
Dalgalar çok küçük, çok ses· 
sizdi. En küçük bir köpük 
başı gözükmiyordu. 

Gemi, bir ruh gibi, hiç 
sarsılmadan, adeta suyun üs
tünden kayarak, uçarak gidi
yordu .. 

Birdenbire durdu: 

. - Rüzgar Ahmed, Rüzgar 
Ahmed! 

Söyle Fırtınam .. 
Bak, işte seninki! 
Ta kendisi kaptanım. 
Çabuk, evelce söyledik-

lerimi yap!. 

Rüzgar Ahmed, yerinden 
fırladı ve belindeki boruyu 
çıkarıp çaldı. Tayfalar şuradan, 
buradan fırladılar, bir kere 
ufka baktılar, sonra vazife 
başına geçtiler .. 

Rüzgar Ahmed güverteden 
bağırdı: 

- ihtiyar Yunan'lıyı yaka
ladık! 

A~agıdaki bir tayfa, arka
daşına seslendi: 

- Sona var -

' . - --·---- - ~ 

Madrid'de yiyecek kıtlığı 1 • Al .. .. 11 .. 1 • · k Adeseme carpanlar 
-~ -~~ man gonu u erı, or- , 

icki ve ka~ı~ 
54 

kUnÇ il8hlar kullanıyor Bilze thuhlalf 
1 ' • ge en a er. 

Bayram geldi, geçti. İnşallah İngiliz heyeti, müşahedelerini bildirdi. Onbeş senelik ink1lab saye-
gelecek seneye daha iyi bay-

Sehi r harap bir t'aziyettedir. Halk, gı- sinde içtimai hayatımızda çok 
ram yaparız. - d b d kl k h 1 

da l•htı·yacı ı·çı·nde bulunuyor erin ir eğişi' i usu e 
Bu bayram içinde cereyan geldiğine şüphe yok! O kadar 

eden vak'alara şöyle bir göz ki, "Birden fazla karı aima" yı 
attım. Aşağı yukarı kısmı artık çok garib bulmaktayız. 
azamı, içki ve kadın iizrrindc Neydi 

0 
zamanlar: 

dönüyor. Kos-koca bir yılın 3.5 Karı almak, hergün bir 
sarhoşluk ve kadın heyecanını l k 

tane o~ama • ... 
içir.de duyanlar, bayram top- Bunları artık görmüyo:-uz. 
lan ile birlikte patladılar ve Bunun için c!e müteass b mern-
evvela meylıaneye saldırdılar.. ieLetlercJeki talaklnr ve) a bu-

Meyhaneciler, şefakla bera- na Lenzer içtimai l.adiseln 
ber, ortalığı sillip süpi.irmüş· bizi hayrete düşürüyor; J':"laa -
lerdi. Eski zamanlarda, Ra- mafih şu yazacağım hadıse de 
mazan bayramı sabahı mey· 1 .rı-edc olsa hayrete değer! 
haneye ilk girecek olana, Ho- Paris'de, çi.;ckçi kızlardan 
roz, Tavuk, kuşak ve saire birisi, Roza Ladi üç sene 
hediye edilirmiş. Bu adet, ge- içinde ayni adamla altı defa 
çirdiğimiz bayramda herhangi evlenmiş ve altı defa da ay-
bir bayramda tatbik edildi mi Madridden bir manzara rılmıştırl 
bilmem. Londra, 18 (Radyo) - İs- lngiliz vatandaşı vardır. Ve Bu, her halde bir rekordur! 

Eğer edildi ise o zata! panya' da ki hadiseler etrafında bunların büyük bir kısmı elçi- "Siga,, ve muvakkat nikahın 
- Kimi bilmem hangi ya- tetkikat yapmıya giden lngiliz lik binasının içinde oturmak- hüküm sürdüğü memleketler· 

rışta, güzellik müsabakasında, heyetinin raporu, Madrid'in tadır. de bile buna benzer bir rekor 
hava rekorunda, şunda, bunda bugünkü vaziyetini biilün çıp- Moskova, 18 ( Radyo ) - yoktur! 
kupa alır, şild alır. Sen de )aklığı ile göstermektedir. Bu Sovyet gazeteleri, Valans'tan Roza, 1933 de Kleman Blli-
nasibini almışsın. Horoz ve rapora göre, bu ayın ilk haf- alclıkları haberlere istinaden, ye bir delikanlile evlenmiştir! 
Tavuğunla bin yaşa ey müba- tasında, Madrid'in dörtte biri Beodilya Del Monte harbinde Hem de sevda neticesinde 
rek ayyaş!.. tamamen tahrib edilmiş bu- asiler Fas'lı askerlerden başka olmak şartile, fakat ilci ay 

Demekte haklıyız tabii.. lunuyordu. Şehirde, kömür ve hücum kıt'aları da kullanmış- sonra, Kleman bir daktilo kız 

Evet, birçok insanlar, soluğu 
evvela meyhanede aldılar ve 
şişeler durdukları raflardan 
birer·birer, ikişer-ikişer, evvela 
uslu - uslu, sonra nazlı - nazlı, 
daha sonra gürü1tülü, mürül
tülü, bunların midelerine akın 
ettiler. 

Birkaç saat içinde, meyha
nelere girüp te çıkanlar, sanki . 
bir hercü merçten arta kalmış, 
yahut ta tornistan olub içleri 
dışarıya vurmuş başka insan
lar halinde, sözleri başka, ba
kışları başka, kıyafetleri yana 
kaçmış, ağız burun değişmiş, 
keyifleri ve gizli arzuları şaha 
kalkmış insanlar halinde so
kağa fırladılar. 

Maksadımız doğruyu söyle
mek olduğuna göre, yazımıza 
samimiyetle devam edebiliriz: 

Hani hazan köfteci, manav, 
şu ve bu gibi dükkanların 
önünden geçen hamile kadın
lar, burunlarını tıkıyarak; 

- Mis gibi koktu! 

Derler ya, onlar da tıpkı 
öyle yaptılar. Elli yaşında 
kendi halinde giden ihtiyar 
kadınlar bile, onların naza· 
rında genç, levend, hayat ve 
sevgi çağında görünmiye baş
ladı. 

Oooooh, ne güzel, ne 
nefis? 

Dediler. Dünyayı alaca-bulaca, 
sade keyif "Ve neş'e içinde gös
teren yezid İspirto, onlara da 
kendi ruhlarında böyle bir 
pencere k..ırmuştu. 

Kalbin bir tarafında gizli 
kalmış olan aşk, şişeleri kırıp 
ortaya çıktı. Damarlar kay
nadı ve, ver elbi şu sokak, 
iyi sürgüle arkanı ey kaput. 

Nara, nara üstüne! Ahlar, 
ohlar ve kadınlara saldırmalar! 

Hakikatte bağıran, coşan, 

ortalığı kırıp geçiren şey, bu 
sarhoşcukların kendileri değil, 
onların ciğerlerine damlıyan 

içkinin ta kendisidir. 
Onlar demin kuzu idiler, 

şimdi kurt kesilmiş bulunu
yorlardı. Bu istihale, içki sa
yesinde vukubulmuştu. Onla
rın bir kısmını hapishaneye 
götüren de, gene ayni mari· 
fet oldu. Çimdik 

gıda maddeleri fıkdanı gün- lardır. Bu kıt'alar ateş püskü- aşkına Roza'yı terkctmiştirl 
den güne artıyor. Halk günde ren aletler kullanmışlardır. Bu Mahkemenin talak kararın· 
bir defa yemek yiyebiliyor. aletleri A1manyadan İspanya'ya dan bir hafta sonra, Roza-
Hastalıklar sür'atle intişar ve gelen gönüllüler idare etmek- Kleman nikahı yeniden kıyıl· 
sirayet etmektedir. Sefalet çok tedirler. mışlırl 
büyüktür. Raporda; devletle· Salamank, 18 (Radyo) - iş tabii henüz bitmemiştir. 
rin, biran eve] mü.Jahale ve Asi karargahı umumisi Sorya Üç ay sonra, Roza'yı kocası 
tavassutu zaruri görülmek- cephesinde milislerin bir taar- bir erkekle tutmuş, gene mah-
tedir. nızu püskürtülmüş olduğunu kemeye düşmüşler ve ayrılmış-

Paris, 18 (Radyo) - İhtilal- bildirmektedir. lardır. Roza, anlaşılan sacla· 
cilerin ( Espana ) kruvazörü, Diğer bir tebliğde de Mad- katsız kocasına ayni şekilde 
Gizon şehrine üç gülle atmış rid cephelerinde kesif bir sis mukabele etmek istemiştir! 
ise de, bunlardan biri, Ame- hasebile tayyare hücumu ya- Bir ay sonra sabık: karı ve 
rika harb gemilerinden birinin pılamamıştır. koca bir dansingde birbirle-
güvertesine düşmüştür. Kru- Milisler, büyük zayiattan rine rastgelmişler ve ertesi 
vazör, bunun üzerine ateşi sonra yeniden toplanmıya ça· gün nikahlarını üçüncü defa 
kesmiş ve kaçmıştır. lışmaktadırlar. olarak tazelemişlerdir! 

Londra, 18 (A.A) - Mad- Toledo, 18 (Radyo) -Asi· .Üçüncü nikah altı ay sür-
rid' de iaşe güçlüğü dolayısile !er Madrid yakin inde bir radyo müş, hem de mütemadi bir 
lngiltere büyük elçiliği hariciye istasyonu kurmuşlardır. Bura- balayı şeklinde! Fakat bir sa-
nezaretinden otomobillerini yi- dan Madrid ahalisi Franko hah, Kleman uyandığl vakit 
yecek nakliyatında kullanmak kuvvetlerinin ilerleyişinden ha- karısının yanında olmadığını, 
için müsaade taleb etmiştir. berdar enilmekte ve isyana kuşun kafesten kaçtığım gör· 

Madrid'de hala 300 kadar 1 davet edilmektedirler. müştür! 
--------==-:.=-...:..d~==----'---"-=...=;;-.;;;......="'"-~-h- Bu hal, bugüne kadar üç 

Romen or us ıs a defa daha tekerrür etmiş ve 
ayni kadınla erkeğin başından ·ve takviye ·ıece geçen nikah yarım düzüneyi 

______ bulmuştur. 

Fransa, Polonya'ya olduğu gibi, Roman.. Bu gecenin sabahından ne 
, d d d b / k umulur?. Bunlar her halde ya ya a yar ım a u unaca mış.. " Maymun iştahlı ,, insanlar .. 

Belgrad, 18 (Radyo) - Pa- Cod ve milli müd-:ıfaa bakanı Bir düzüneye kadar ayrılıb 
ris' de bulunan Romanya hari- M. Daladier'le uzun müzake- nikahlanacaklar her. halde! 
ciye nazırı M. Antenesko, reierde bulunmuştur. F. B. 

Fransız ricalile bilhassa mali Petit Journal gazetesinin yaz- Ödemiş' te 
işleri görüşmüştür. dığına göre miizakereler küçiik -

Bundan böyle geri bırakıl- küçük antantın merkezi ve 
ması mümkiin olmıyan Romen şarki Avrupa'ya ·dair ve Ro-
teslihatı için, Romanya'nın bü- manya ordusunun teçhizi gibi 
yük yardımlara ihtiyacı vardır. bazı mes'elelerin görüşüldüğü 

Romen ordusunun motorize de söylenmektedir. 
edilmiş cüz'itamlarla ve ağır Bundan başka M. Delbos 
toplarla, tayyarelerle takviyesi ve Antenesko'nun küçük a11-
mukarrerdir. Fransa hükume- tanta mensub devletle Fransa 
tinin Polonya'ya olduğu gibi arasında bir işbirliği tesisi im-
Roınanya'ya da yardımda bu- kanlarını da tetkik ettikleri 
luna\'~gı sanılmaktadır. haber verilmektedir. 

• 
M. Antenosko, Romanya- I spanva 

nın harici siyasetinin değişme- J 

mediğ·i hakkında Fransa hü- hükumeti 
kumetine teminat vermiştir. 

Romanya, askeri siparişlerini Sulh teklif ini 
yalnız Fransa'ya yapmakla bu-

-- .. ·····----
nu filen de ispat etmiş ola· red etmistir .. 
caktır. 

Paris, 18 (A.A) -- Roman
ya dış işleri bakanı M. Ante· 
nesko dün M. İvoıı Dclbos 
genel kurmay başkanı general 
Gamelin, hava b.tkanı M. Pierre 

~ 

Paris 18 (Radyo) - İspan
ya hükumeti, sulh için tavas· 
sutta bulunmak istiyen İngil
tere ve Fransa notasına cevab 
vermiş, lspanya'nın bir isyan 
karşısında bulunduğunu ve 

Mülayim ve Yarım 
dünya Süleyman 
berabere kaldılar ... 

Ödemiş, (Hususi) - Bugün 
Ödemiş'te, memleketimizin ün· 
lü pehlivanlarından Yarım dün
ya Süleyman ve Mülayim tara
fından Çocuk esirgeme ku
rumu menfaatine bir gureş 

verilmiştir. Bu Güreşe şehir 
ve köylerden binlerce halk 
iştirak etmiştir. Güreş çok he
yecanlı olmuş, geç vakte ka
dar devam ettiği halde bir 
sonuç alınamamış, Yarımdünya 
Süleyman'la Mülayim berabere 
kalmışlardır. Ôdemiş'liler he
yecanlı bir spor günü yaşa· 

mışlardır. 

asileri tenkil için bütün ted
birleri aldığını, buna muktedir 
olduğu cihetle sulh : için 
tavassut mevzuubahs olamıya-
· cağım bildirmiştir. 
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Sayın Celal Bayar, devletce dnat 59,274,000 lira, ecnebi Türk lirası hazırdır. muş bir memleket değil,l ayni Almanva ile İtalya 'nın İspanya 

deruhte edilmiş ve edilecek bankalara mevduat 12,972,000 Bu da, yeni kanunlarımızın zamanda peşin para ile iş 'J 

olan işlerin başarılması, Tür- lira, yekun 74,246,000 lira. ve murakabe hükümlerinin iyi gören yegane memleket vazi- ya silah gönder dikleri iddia edil 
kiye'nin ebedi varolması, Türk Burada, tasarruf bakımın- tesirlerini hissettirmektedir. yetinde olduğunu söyliyerek 
için emin faaliyet imkanlarının dan hayat sigortaları hareke- Kanunlarımıza aleyhtar olan· yalnız ziraat ve endüstri değil, 
temini demek olduğunu ve tinden de kısara bahsetmek lar, memleketimizde çalışma bir kül halinde Türk ekono· 
kısaca (Türkiye'nin ekonomik isterim. Bunu, milli tasarrufun imkanını bulamıyacaklardır. misi mevzuu bahis olduğunu 
kurulması ve korunması ) ol· bir tezahürü olarak alıyorum. Türkiye'de milli gelir hak· izah etmiştir. 
duğunu izah ederek devalüs· Rakamlarla gösterilebilir ki, kında ilk defa yaptırdığım Endüstrileşme planımız ol· 
yon, yani milli para kıymetini sigorta faaliyeti artmıştır. tetkik, şayanı dikkattir. masaydı bugünkü dünya buh-
düşürmekten bizi vareste kılan Bankalarda olsun, sigorta· Ağustostan Ağustosa kadar ranında mallarımızı fazla sat-
klering politikasının iyi neti· larda olsun titizlikle alakadarız, olmak üzere umum gelir 933 te mak mümkün olamıyacağını da 
celer verdiğini, mahsullerimi- 933 te mevduatı koruma 1,150,000,000 lira, 1934 te söyliyen Celal Bayar, ikinci 
zin yüzde 90 nının bu suretle kanunu ve busene de banka- 1,250,000,000 lira, 1936 da beş yıllık plan hakkında ma· 
satıldığını, kontenjan sistemi- kanunu ile kontrol daha mü· 1,330,000,000 Türk lirasıdır. lumat vermiş ve yeni planın 
nin ilgası sayesinde hudutsuz kt:mmel olmuş ve tasarruf hi- Burada, milli gelirin seneden ana hatlarını şöylece anlat-
idhalat şeklinin kabul edildi· meye altına alınmıştır. seneye arttığını görmekteyiz. mıştır: 

ğini ve bu suretle milli para· Hayat sigortalarına gelince, Son senede % 8,20 artmıştır. 1 - Madencilik, 
mızın kıymetini düşürmenin memleketimizde henüz yeni Nüfus başına isabet eden 2 - Maden ocaklarını ış· 
lüzumsuzluğu karşısında kaldı- olan bu mevzuda ayni dere· gelir nisbeti 934 de 73,56 lira, letmek, 
ğımızı söylemiş ve: · cede alakamızı çekmektedir. 935 de 78 lira, 936 da da 3 Elektirifikasyon, 

Ev kömürü, 
Toprak sanayii, 
Gıda maddeleri 

- Böyle bir hareket, tasar· Bankalarımızın mevduatı sa· 82,60 liradır. 4 
ruf sahibinin zararına olurdu. hibleri tarafından vukubulacak Memlekette tasarruf ve ser· 5 
Parayı küpte, sandıkta sakla- her talebi karşıladıkları gibi, maye terakimi yekununu mün- 6 sa-
makta bir deflüsyon' dur. Milli sigorta şirketlerinin de günü hasıran bu rakkamlarla izah 
ekonomi aleyhine bir hareket geldiğinde her poliçeyi öde- ve ifade etmek doğru de· 
olan bu vaziyeti Türk camiası yebilecek va1iyette olmasını ğildir. 
anlamıştır. Kemalist ekonomi, istemek hakkımızdır, hayat Mühim gördüğüm bir nokta 
kültürlü ve şuurludur. sigortalarına ayrı bir ehem· memleketin endüstriyel kuru· 

Demiştir. lktısad Vekilimiz, miyet vermekteyiz. luşunda milli sermayelerin 
Türk camıasının bu hareketi Arkadaşlar; mahsus bir ehemmiyetle art· 
ile kendi refahından başka Mevzuu genişleterek, iş ve masıdır. 
dünya refahına da yardım et· tedavül hacmi hakkında da Bunun manası, Türkiye'nin 
tiğini söylemiş, yeni Türk ca- biraz malumat vereceğim: dünya iktısadiyatma yep-yeni 
miasından bahsederken ( Te· 933 te tedavüldeki milli bir şekilde iştirak ettiğini gös· 
sanüdü mütecanis (Neotürk) para kağıt olarak 146,820 bin termesinde değil, milli serma
yepyeni bir Türk' tür.) Demiştir. lira, madeni 8. 7 52 bin lira, yenin milli kalkınma uyanıklı-

Ev tasarrufundan bahseden yekun 155,398 bin lira idi. ğına delil vermesidir. 
Celal Bayar, (Türk malını, 934 te tedavüldeki milli 1936 nın " ilk yedi ayında 
Türk malı olduğu için sevme· para kağıt 158,157 bin lira, makine ithalatı 16 bin ton ve 
miz ve tercih etmeırıiz lazım· madeni 9,279 bin lira, yekun değeri 10 milyon liradır. Bu 
geldiğini, Büyük Millet Mecli- 167,436 bin lira olmuştur. rakkam daha da artacaktır. 
sinin kabul ettiği kanunun 935 te ise bu rakamlar bir Devlet sanayiimizin, hususi 

ontrolünde bulunan bankala· misli artmıştır. Tedavüldeki sermayeyi de artıracağından 
rımızın vaziyetlerinin daha milli para kağıt olarak 162 bahseden lktısad Vekilimiz va· 
ehemmiyetli bir şekil aldığını milyon 7 54 bin lira, madeni tandaşlann vergi verme ve 
ve bütün dünya bankaları ile 16, 100 bin lira' yekun 178 iştira kudretinin gözle görülür 
boy ölçüşecek bir vaziyete milyon 755 bin liraya yük- derecede arttığını söyliyerek 
geldiklerini söylemekle yüksek selmiştir. sözü bes yıllık sanayileşme 
bir gurur duyduğunu söyle· - Merkez bankasınca yapıl- planına nakletmiş, maden araş-
miştir. mış iskonto muamelatını gös· tırma, elektirifikasyon teşkila-

Celil Bayar konferansına terir rakamlarda da büyük tının yaptığı işleri anlatarak, 
devamla demiştir ki: farklar vardır. Etibank'ın yaptığı işleri, Sü-

- Tasarruf hareketi, milli Ticarf müvazenemizde de merbank'ın kurduğu büyük fab-
paranın istikrandır. Türk ma- büyük bir salah hasıl olmuştur. rikalanmızı saymış. Keçiborlu 
lını, yalnız tasarruf için değil, 1934 de ihracat 92, 149,000 kükürt fabrikasının kükürt sa-
Türk olduğu için, Türk oldu· lira, ithalat 86, 790,000 lira; tışlarını anlatmış, iş : bankası· 
jıımuz için sevmeliyiz. 935 de ihracat 95,861,000 nın kurduğu sömikok, cam ve 

Bankalarımız son çıkan ka- ithalat 88;823,000 liradır. şişe fabrikaları mamulatını pi-
nunla daimi bir kontrol altın- 936 nın ilk 10 ayındaki va- ya5aya çıkarmış olduğunu, 
da ve mazbut ellerde bulun- ziyet, iki evvelki::ıi senelerin planın ikinci yılında temelleri 
maktadır. Bankalarımızın bü- ilk . 10 ayile mukayeseli olarak atılan Ereğli bez · fabrikasının 
tün dünyadaki bankalarla boy şöyledir: yakında işlemeğe başlayaca-
ölçüşebilecek vaziyette oldu- 934 Senesi ilk 10 ayında ğını, bunu Merinos fabrikası 
ğunu işitmekle ve bunu bizzat 65,5 milyon, 935 senesi ilk on ile Nazilli bez, Gemlik sun'i 
söylemekle bir Türk olarak ayında 78,840,000 lira, 936 ipek fabrikalarımızın takip 
gurur duyarım. senesi ise 82,840,000 liradır edeceğini anlatmıştır. 

Şimdi size kısaca geçen bir ki, geçen seneden 14 milyon Celal Bayar, ilk planın üçün· 
yıl içinde tasarruf hareketleri- lira fazladır. cü yılı ortasında bulunduğu· 
mizin inkişafından ve tahak- İthalat, 934 de 72 milyon, muzu bildirdıkten sonra bir 
kuk ettirilmiş, başlanmış işle- 935 de 75 milyon, 936 da İngiliz şirketine ihale edilen 
rimizden bahsedeceğim. 75,5 milyon liradır. Karabük demir ve çelik lab-

1933 de memleketimizdeki Dığer şayanı dikkat nokta, rikası ile boru fabrikasının 

milli bankalara m~vduat 141 934 ve 935 seneleri ilk 10 2,5 sene sonra memleket ihti-
milyoo 758 bin lira, ecnebi ay zarfında ticaret müvazene· yacını karşılıyacağmı, başarı· 
bankalara mevduat 49,864,000 mizde mühim bir açık varken, lacak işler arasında Malatya' da 
lira, yekun 191,600,000 lira. bu sene bunun aksi olarak 7 kurulacak bez fabrikası ile 

934 de milli bankalara mev· milyon lira fazla ile kapan· memleketin diğer yarı kağıt 
duat 144, 788,000 lira, ecnebi masıdır. ihtiyacını karşılıyacak kağıt 
bankalara mevduat 22,947,000 Bu da, tütün, incir, üzüm, fabrikası ve Sellulez fabrikası 
lira, yekun 167,735,000 lira. pamuk, fındık, krom ve diğer inşaatı bulunduğunu söykmiş, 

93S de milli bankalara mev- başlıca mahsullerimizin yük· 1937 de başlıyacak işler ara· 
duat 159,032,000 lira, ecnebi sek fiatle satılmış olmasından sında kimya ve kendir sana-
bankalara mevduat 38,632,000 ileri gelmiştir. yiine ehemmiyet verileceğini 
lira, yekun 197,664,000 lira. ihracat, klering anla_şması anlatmış ve: 

Bu rakamlar haticinde mut- ile bağlı bulunduğumuz mem· Endüstrileşmeyi, Kemalist 
lak tasarruf olarak mevduat : leketlere yapılmaktadır. inkılabının, Türkiye refahının 

933 de milli bankalara mev· 937 den itibaren kontenjan en mühim davası sayıyoruz. 
duat 52,763,000 lira, ecnebi sistemi kaldırılmakta ve ye- Demiştir. 
bankalara mevduat 16,635,000 rine yeni bir rejim ikame edil- Bütün bu fabrikalar için 
lira, yekun 69,398,000 lira. mektedir. döviz yerine Türk mahsulü 

934 de milli bankalara mev· Anlaşmalarla Türkiye'ye it· verildiğini ve bu poletikanın 
duat 54,208,000 lira, ecnebi hali memnu maddeler ayrıca çok iyi ve mühim neticeler 
bankalara mevduat 12,916,000 listeler halinde gösterilmiştir. verdiğini anlatan lktısad Ve· 
lira, yekun 67,124,000 lira. Memleketimiz mal için şim· kili1 Türkiye'nin yalnız iptidai 

.. 
nayıı, 

7 - Kimya sanayii, 
8 - Mihaniki sanayi, 
9 - Denizcilik sanayii. 
En büyük sermayeye ihtiyaç 

olan işleri devlet üzerine alı· 
yor. Türkiye'nin endüstrileş· 
mesini istiyoruz. Bu, zirai is
tihsalatımızı çoğaltmak bakı· 

mından da mühimdir. Ferdi 
sermayenin yenmediği işleri 

devlet üzerine alıyor. Ferdin 
yapacağı işler için de yardıma 
koşuyoruz. 

Celal Bayar, küçük san'at
ların inkişafına verilen ehem
miyetten, kongrede alınan ka
rarların Millet Meclisinde ka· 
nuniyet kesbetmek üzere ol· 
duğundan, kü·;:k san'atların 
memleketin her tarafına ya· 
yılması lüzumun~an bahsetmiş, 
bazı devlet müesseseleri ma
mulatı satış fi.atlerinin kontrolü 
hakkındaki kanunla bankalar 
kanununun ehemmiyetini bil· 
dirdikten sonra bununla devlet 
ve milletçe yapılan şeylerin 

istismar vasıtası olmasının 
önüne geçilmesi gayesinin ta
kib olunduğunu söylemiştir. 

Endüstri eşyamızın biran 
evvel ihracına başlanması ga· 
yesile hareket edildiğini söy· 
liyen hatip, fabrikalarımızda 
en rasyonel çalışma tarzını 
temin edecek vekalete bağlı 
bir teknik kontrol bürosu teş· 
kil edileceğini, bu teşekkülün 
hususi teşebbüslere de yar· 
dımda bulunacağını söylemiş, 
Etibankın madenlerimiz üze· 
rindeki sistemli çalışma tarzı
nı takdirle anmış. Ergani ma· 
denindeki ecnebi hisselerinin 
kamilen satın alındığını, ta
mamen Türk scrmayesile iş 
görecek olan bu madenin 
1938 yılında işletmeye açıla· 
cağını, senevi istihsalatın 

7500-10000 ton safi bakır is· 
tihsal edileceğini, Ereğli ma· 
den şirketinin bütün tesisat 
ve hukukile satın alındığını, 
bedelinin on senede faizsiz 
ve maden kömürü alınmak 
suretile ödeneceğini, şirketin 
3,5 milyon Türk lirasına satın 
alındığı, Güleman krom ma· 
denlerinin eşsizliğinin ecnebi-
lerce de tasdik edildiğini; önü· 
müzdeki sene 100 bin ton 
krom ihraç edeceğimizi, Ku
varshan bakır madeninden de 
senede 2000-2500 ton bakır 
istihsal edeceğimizi, maden 
araştırma ve elektrifikasyon 
bürosunun faaliyetinin devam 
ettiği Kütahya linit ve diğer 
yerlerdeki simli kurşun ve di· 
ğer madenler Üzerlerinde tet· 

Londra 18 (A.A) - Avam 
kamarasında harici siyasete 
müteallik müzakereler esnasın
da M. Eden bilhassa ispanya
nın vaziyetinden bahsedeceği· 
ni söylemiştir. 

Muhtelif suallere cevab ve· 
ren M. Eden İspanya' da İs· 
panyanın istemekte olduğu 
bir hükumeti görmek arzu· 
sunda bulunduğunu söylemiş 
ve şöyle demiştir: 

- Bütün milletlerin f span· 
yadaki mücadele haricinde 
kalmaları ve ispanya milleti· 
ne kendi müşkülatmı dilediği 
veçhile halletmekte serbest 
bırakmaları bir vazifedir. Bazı 
kimseler bizim ademi müda · 
haleyi tasvib edişimizi müca· 
dele halinde bulunan iki ta· 
raftan birine veya diğerine 

karşı beslemekte olduğumuz 
sempatiden ileri gelmekte ol· 
duğu mütaleasında bulunmak
tadırlar. Fakat aldanıyorlar. 
Açık konuşmak isterim. Ade
mi müdahaleden beklediğimiz 
neticeleri elde edemedik. Fa
kat bu hal ademi müdahaleyi 
reddetmemiz için kafi bir se· 
beb midir? Zannıma kalırsa 
müdahalenin reddi bir Avru· 
pa harbının muhatıralarını ya· 
kmlaştırmak olur. ispanya hü· 
kumetine büyük Britanyadan 
m~himmat satın almasına mü· 
saade etmek harbın cereyanı 
üzerine bir güna tesir hasıl 

edemez. Bir tesir husulü için 
Büyük Britanya'nın faal suret
te müdahalede bulunması ica· 
beder. Bunu ise kimse aklına 
bile getirmez. Ademi müda· 
hale ahkamının aşikar bir su
rette ihlal edilmiş olmasına 
rağmen bir Avrupa harbının 
muhatıralarını tabıda muvaf· 
fak olmuştur. 

M.:Blum Geçen Aiustosta 
Avrupa'nın ayni ay içinde bir 
barba sürüklenmek derecesine 
gelmiş ve onu bu halden ade
mi müdahaleden kurtarmış ol
duğunu söylerken hata etmiş 
olduğunu iddia edemem. 

Ademi müdahaleye rağmen 
Almanya ve ltalya'dan silah 
sevkedildiği iddiası ileri sürü
lecektir. Bunu biliyoruz. Fakat 
ademi müdahale itilafı bu ih
lalleri kıymetten düşürmüştür. 

Avam kamarası Fransa hü
kumetinin geçen Sonbaharda 
harp tehlikelerini izam etmiş 
olduğu mütaleasında bulunabi· 
lir. Fakat Avam kamarasının 
hatırlaması lazımdır ki tehlike· 
~~~~~---~~~~~ 

kikler yapıldığını, elektrifikas-
yon İşinin de memleketimiz· 
deki sulardan istifade edilerek 
büyük ana elektrik ceryanla
,.ile motopomp yolile irva ve 
iska usullerinin tatbiki tetkik
leri yapıldığını bildirmiştir. 

Celal Bayar, milli fktısad 
davasında şuurla hareket eden 
bütün vatandaşlara şükranını 
bildirdikten sonra matbuatın 
bu işte ve endüstrileşme, cİ· 
hazlanma işlerindeki neşriya· 
tını takdirle anmış ve bu neş· 
riyatın devamını istemiş ve şu 
sözlerle konferansına son ver· 
miştir: 

- Atatürk'ün işaret ettiği 
nurlu yolda, kendisine inan· 
mış olarak yürüyoruz. 

Onun büyük varlı2'ı önünde 
huşule eğilmeği en büyük bir 
vazife biliri•. 

nin mübalagalandırmak onlar 
hiç görmemezlikten gelmekte 
daha iyidir. Şunu da söyleme 
isterim ki ademi müdahale si 
yaseti bir zaaf eseri değildir 

Böyle bir siyasetin sadıkan 

takibi gerek bizim için ve gere 
Avrupa için çok akılane bi 
hareket tir. Ve ayni zamand 
lspanya'ya medyun olduğumu 
bir vazifedir. 

Maamafih vaziyet hiç d 
memnuniyete şayan değildir 

Ademi müdahale itilafını ısla 
için bir çare arıyoruz. Ve bedi 
hidit ki en iyi çare bir kontrol 
usulü bulmaktır. 

Bundan sonra, M. Eden in· 
giliz diplomat ve konsolosları 
tarafından arzedilen insaniyet 
perverane mesaiyi sena ederek 
şunları söylemiştir: 

Bu mesai sayesinde lspan 
ya'nm şimali garbi mıntaka· 
sında semereli neticeler elde 
edilmiştir. Bu mıntakada ak· 
tedilen anlaşmalar sayesind 
Burgos ile Basgue hükumeti 
arasındaki münasebetler Bur· 
gos ile ispanya hükumeti ara· 
sındaki münasebetlerden dab 
az hasmanedir. Bu gayretle 
dolayısile şimdiye kadar yüı· 
lerce sivil mübadele edildiği 
gibi ileride de daha dört bin 
kişinin lngiliz gemileri içinde 
mübadde edilece-ği ümid edil· 
mektedir. fspanya'nın diğe 
mıntakalardaki mahalli otori 
t-:leri bu mübadelelere vasıta 
olmak husnsundaki teklifimiz· 
den istifade etmeleri için niha· 
yet iknaa muvaffak olacağı· 
mızı ümid etmekteyiz. 

Türk - /ngiliz 
Klering anlaşması 
Lordlar kamarasanda .. 

Londra, 18 ( Radyo ) -
Lordlar kamarası, Türk-lngiliz 
Klering anlaşmasını tasdik et· 
miş ve 26 Kanunsanide top· 
!anmak üzere dağılmıştır. 

Yarın 
lzmir muhteliti oy. 

nıyacak. 
Pazar ~ünü Çeki Karlin ta· 

kımı ile verilecek maça, lzmir 
muhtelitinin çıkarılması karar 

laştırılmıştır. Profesyonel mi· 
safir takım, yarına kadar yor· 
gunluğunu atmış, tam kuvve· 
tini almış olacağı için bittabi 
daha iyi bir oyun ver:ecektir. 
Bu itibarla lzmir muhteliti ha· 
linde bir kadro tertib edile· 
rek güzel ·ıe heyecanlı bir 
maça imkan verilmesi daha 
doğru görülmüştür. Futbol 
ajanlığı aşağıdaki oyuncuları 
davet etmiştir: 

Altay'dan: Fuat, Enver, 
Şükrü, Basri, Hakkı. 

Göztepe' den: Hakkı, Fuat, 
Mahmut. 

lzmirspor' dan: Fikret, Ad· 
nan, Nurullah, Zihni, Fethi, 
fsmail, Reşat. 

Dün de yazdığımı~ veçhile 
bu maça gelecek olan bayan· 
lardan duhuliye alınmıyacaktır. 

Fener 'li ler 
TezahUratla karşılandılar 

lstanbul, 18 (Hususi) - 4 
kulüp arasındaki maçlarda bi· 
rinciliği kazanan Fener bahçe· 
liler Ankara'dan dönmüş ve 
hararetle iıtikbal edilmiflerdir. 



Sayfa 7 ANADOLU 

alimiz Ankara'dan MAHKEMELERDE 

"Yi •• ha":_rterıe getdi • • • Tehdid mektubu 
ukumet, lzmır ıktlsadı- gönd rme da 
atlnı yükseltmek azmin 

ası 
~~-------·~.----D5,__~~-

E dm on Jiro'nun (250) lirasını 
dedir, ihracat işlerimiz alırken yakalandılar 
- Başı 7 inci sahifede -

110ltalar içinde, ıslahat ve tadilat 
~1Ptnak üzere di'fektif aldım. 
. Bu suretle vilayetimizin şim· 

dıye kadar tasdik edilmemiş olan 
hüd . . dil d'k. . k" cesının ta en tas ı ı ım ·an 
dairesine girmiş oldu. 

eni iktısadi hare· 
ketıere şahid olacağız. 

"\ illlyetimize; Başbakanımız fu. 
•rı açarken irat ettiği nutkunda 
\'erdiği direJ.;tiflerden mülhem ola· 
tak; bütün devlet makamları, tu· 
tiırıı noktasından yeni bir inkişaf 
esbabını hazırlamakla meşgul ol· 
lllaktadırlar. Bununla beraber, İz· 
!bir lehine daha başka iktJ;;adi 

harekt>tlere de şahicl ol.lcağınıız 
giinler yakındır. İlıracat mallan· 
lnız1n korunması \·e piyasalarda 
ltıtı\"af fakı yeti için düşünülmüş ve 
lathiki dürüst bulunmuş birçok 
tedbirler ~·ardır. 

'uara ehemmiyet veriliyor 
Devlet makamları, iktısadi 

hareketler başında Fuara ehem
tniyet vermek ve onu yıldan 
Yıla inkişaf ve tekemmül ettir
tnek azmindedirler. Bu azim 
Ve kanaatlerden doğma, vila
Yet için de birçok direktiflerle 
dönmüş bulunuyorum. Arka
daşlarımla temas ederek ted
ticen bu emirleri ve direktif
leri tahakkuk ettirmeğe çalışa
cağım. 

Her vekalet lzmir için 
Hareketler hazırhyor •• 

İzmir'in, iktısadi ehemmi
Yetile mütenasib yükselmeğe 
mazhar kılınması, devlet ma
kamlarınca başta gelen işler 
arasında tutulmakta olduğunu 
ınemnuniyetle gördüm. 

Bu alakadan vilayetimiz he
sabına istifade edeceğimiz şüp
hesizdir. Hemen her vekaletin 
bura için hazırladığı hareket
ler vardır. 

Orta mekteb ihtiyacı 
karşılanacak 

Kültür Bakanlığı; şimdiye 
kadar vilayetimizin ihtiyaçla
rına cevab . vermek yolunda 
gösterdiği, bizim için şükranı 
İcab ettiren kıymetli himmet
lere eklenecek yeni sene için 

daha mühim eserler hazırla
maktadır. 

Vilayetimizin muhtelif orta 
tahsil derecesindeki kültür 
müesseseleri noktasından ih
tiyacı, azamil surette teminine 
çalışılmaktadır. 

Tire'de numune 
rnektebi kurulacak. 

Şimdiye kadar açılan orta 
mekteblere katılacak yenileri~ 
arasında, bilhassa Tire şehrin
de birçok vilayetlerinkine te
fevvuk edeceR tarzda hazır· 
lanmış nümune orta mekteb
lerinden birinin açılmak arzu
sunun Kültür Bakanlığında 
canlandığını ve bunun belki de 
gelecek ders yılı başında emri 
vaki olacağmı öğrendim. 

Nüfus itibarile birçok vila
yet merkezlerine faik olan 
Tire şehri, bu mazhariyete 
cidden layiktir. Bunu iftiharla 
anarken, Tire'lileri de şimdi
den tebrik ederim. 
Bergama'da ilimeui oteli 

Bergama'daki ikmali kuvvei 
karibeye gelmiş ilimevi otelini 
de ikmal ve maarif akarı ola
rak kullanmak için yüksek 
b ... 1<:anhk vilayetimize terket
miştir. Hem Bergama'nın ih
tiyacına cevab vermek, hem 
vili etimiz hakkında lütufkar· 

lık noktasından bu da bizim 
için mucibi t~şekkürdü; 
Sıtma mücadele 
teşkiUitz kurulacak 

Vilayetimizin sağlık durumu 
üzerinde de ilgili amirimle gö
rüşerek, maruzatta bulundum. 

Yüksek amirimin; benim 
maruzatıma hacet bırakmıya

cak kadar vilayetimin vaziyetile 
hiç şüphesiz her vilayetinkine 
olduğu gibi, yakından vakıf 
bulunduğunu ve bunların ça· 
relerini programladığını anla
makla sevinç duydum. 

Muhtelif tedbirler arasında, 
İzmir'lileri sevindirecek en gü
zel kısım, yüksek bakanlığın 
ilk fırsatta İzmir vilayetine 
mahsus ve şamil bir sıtma 
mücadele teşkilatı vücuda ge
tirmek azminde olduğunu öQ-
renmiş olmaklığımdır. 

izmir'in en mühim dertle
rinden birine daha, Cumhuri
yet devrinin feyizli ellerile çare 
bulmak yolunda olduğumuzu 
söylerken, sevincime bütün 
İzmir'lilerin ortak olduklarına 
kuvvetle inanırım. 

Bütün bu maruzatımla İz
mir'i istihdaf eden tasavvurları 
çerçevelerken, bunların sırası 
ile filiyat sahasına döküleceği 
zamanın da uzak olmadığını 
beyan ederim. 

* 
* * 

Valimizin izahatı burada 
bitmektedir. Muhanirimiz bun
dan sonra Kordon tra~.aylan 
ışı; telefon şirketinin satın 

alınması mes' elesi, tayyare se
ferlerinin ne zaman başlıyaca
ğı, Karaburun'a vapur işletil
mesi hakkmda neler düşünül
düğünü ve Ege mıntakasmda 
bir umumi müfettişlik ihdas 
edileceği şayialarının doğru 
olup olmadığını sormuş; Fazlı 
Güleç, şu cevabları lütfet· 
miştir. 

Kordon tramvayları işi 

- Sayın Bakanımız Ali 
Çetin Kaya buraya teşriflerin· 
de, size bu husus hakkında 
yüksek düşüncelerini bildir· 
mişlerdi. Kordon tramvayları 

Burnava'da oturan tüccar 
M. Edmon Jiro'ya tehdid 
mektubu gönderib 250 lira 
para istemekle maznun ve 
suçüstü yakalanan Yaşar oğlu 
Riza ile Süleyman oğlu Hü
seyın haklarındaki muhake
meye dün şehrimiz ağırceza 
mahkemesinde devam edil
miştir. Bu celsede şahid sı
fatile dinlenen polis memuru 
Şükrü demiştir ki: 

- Hüseyin ve Riza'yı ya
kaladık, isticvab ettik, Hüse· 
yin, Riza'nın müracaatı üze
rine tehdid mektubunu yaz
dığını söyledi, karakolda bu 

suretle itirafta bulununca biz 
de zabıt varakası tuttuk. Ken
disini tazyik etmedik. 

Maznun Hüseyin: 

- Tazyik edildik, onun üze
rine böyle bir mektub mes' e
lesi uydurduk. Sebebi dayak
tan kurtulmak iç\ndir. 

Maznunların, evelce mah
kum olub olmadıklarının tah
kik edilmesine karar verilerek 
muhakeme, talik olunmuştur. 

Eşrefpaşa cinayeti 
Eşref paşa'da kahveci Kadri 

ve Rcmzi'yi öldürmekle maz· 

saaı ... .,. t .. 

Deri ve T cnasül Hasta· 
lıkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

Hergün hastaları sabah 
saat 1 O dan akşam altıya 
kadar kabul ve tedavi eder. 

Adres: Kem'!raltı Şamlı 
sokak No. 19 

Tashih 
Gazetemizin dünkü tarihli 

nüshasının 7 inci· sahifesinin 5 
ve 6 ncı sütunları nihayetinde 
neşredilen Askeri fabrikalar 

umum müdürlüğü (500 Asit 
nitrik) ilanının tarih ihalesi 

5/2/937 tarihi cuma günü de
neceği yerde sehven pazartesi 
olarak yazılmıştır. Keyfiyet 
tashih olunur. 

ışı, yüksek Bakanlığın bu Akhisar icra memurluğun-
emelleri dahilinde ve normal dan: 

yürüme yolundadır. Salih Mehmedin tarlasına 
Tele/on şirketinin 

müdahalede bulunan Marma· 
Satın alınması. 

Yüksek Vekaletin bu işlerin radan Mehmed kızı Eminenin 
vaki müdahalesinin menıne hepsine bir sıra bulduğu mu-

hakkak ve kat'idir. .Herşey dair Hukuk mahkemesinden 
zamanında yapılacaktır. Maa- verilen 9/10/936 tarihli ilamı 
haza telefon işi hakkında es- infaz için icramıza tevdi edi-
kilerine eklenecek yeni bir len ve davalının halen mahalli 

sözüm yoktur. ikameti meçhul bulunduğu ci· 
Tayyare seferleri baharda hetile ilanen tehliğat yapıl-

başlayacak. masına karar verilmiştir. Da-
Tayyare meydaoının Cuma- valı Eminenin işbu men'i mü-

ovası istasyonu yanında tesisi dahale hakkında itirazı varsa 
takarrür etmiştir. Yarından iti- tarihi ilandan bir ay zarfında 
baren meydamn istimlak ve şifahi veya tahriri müracaatı 
tesisi işlerile uğraşmak için aksi halde hakkında gıyaben 
emir aldım. Formaliteler bizi 

muamele ifa edileceği tebliğat 
uzun işgal etmediği takdirde, k 

ma amma kaim olmak uzere 

nun İnce Mehmed'le arkadaşla
rının muhakemelerine dün şeh
rimiz ağırceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. 

Geçen celsede ince Mehmed 
deli -olduğunu iddia etmiş ve 
İzmir Memleket hastanesinde 
müşahede altına a\dınlmışlı. 
Dünkü celsede maznun Meh
med'in müşahede raporunun 
gelmediği anlaşılmış ve rapo
run istenmesi için müddeiumu· 
miliğe müzekkere yazılmasına 

karar verilmiştir. Muhakeme, 
talik edilmiştir. 
Polis Fatma'nm ölümU 

Menemen' de polis Fatma 
adında ihtiyar bir kadını dö
ğerck ölümüne sebebiyet ver
mekle maznun Dcdcbaşı imamı 
Mustafa'nın muhakemesine dün 
şehrimiz Ağırceza mahkeme· 
sinde devam edilmiştir. 

ihtiyar bir kadının dayaktan 
ölmeyib vücudundaki muhtelif 
hastalıklardan öldüğii idrlia 
edilmiş ve bu hususta mem· 
leket hastanesi heyeti sıhhi

yesinden mütalaa sorulması 
tensib edilmişti. Heyeti sıhhi

yeden henüz cevab gelmedi
ğinden muhakeme başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Uzak Şark'ta 
vaziyet fenalaşıyor 

1 - Başı 1 inci sahifede -
@:ıliııı ~iuııfıı"tl.ı lı ıılıııırlıığuı ıı hil· 
dırnı i ~ I ·r ,.,. kt-ndılt·dııiıı gı rı ~ i ~1.ı · 

rı-.:ılııı lıuhınclıı~u ı ,.,,,. gt••:irrııı, ,,1. 
dııklil ıııı iJ.ı,•• ı') lc-ıni~l.-rJır. 

Siaufıı ı•h.mııduki hük(ımN kı

taatı 17 fıı kadır .• \) rı ı•a o ei,·ıı rd .ı 

lıiik iımett• :ıi ı l ik i ) ii'l. lı·ıı fazl.ı ıl.ı 

Loııı lı..ınlııııa ıı ' e lııieuuı t;ı)) nre~i 

'.ırtlır. 

Londra, 18 ( Radyo ) -
Lon<lra'daki son Çin sefarct
hanesine gelen bir t~lgrafta, 
bütün Çin ayaletlerindeki hü
kumetlerinin merkeze müza
heret vadında bulunduklarmı 

bildirmektedir. 
Royter ajansının Öğrendiğine 

göre, Çin hükumeti, eski haş· 
vekil Vay - Şing -Vay' dan, eski 
vazifesi beışına geçmesini js
temiştir. Bütün halk tarafın

dan sevilen bu zat, 934 te 
kendisine suikasd tertib edil
diğini haber almış ve vazife
sinden çekilmişti. 

Amerika 
harekete geçti 

-Başı 1 inci sag/ada
Hava kuvvetlerine de bü· 

yük ehemmiyet verilecektir. 
Mon Falkon, 18 (Radyo)

Mon Falken inşaatt bahriye 
dcstcgahlarından bugün Bellela 
talıtelbahiri denize indiril

miştir. 

Bulgarista n 
ltalya'dan tayyare mi 

alagak? 

bahara doğru tayyare seferle- ilanen tebli*" olunur. 1511 
rinin başlayacağını iimid etmek- ---·- &&WP!! 

Belgrad, 18 ( Radyo ) Vre
me'nin Sofya'dan öğzendiğine 
göre, İtalya'nın yeni sistem 
askeri tayyarelerini göstermek 
üzere birkaç İt<>lyan tayyarecisi 
Sofya'ya gelmiştir. 

teyim. fırsatta vapur seferleri açılması 
Bagraklı'ga da tasavvurlar arasındadır. 
vapur işletilecek Ege umumi müfettişliği 

Karaburun vapur seferleri· ihdas edilecek mi? 
nin tekrar başlaması için ted- Resmi makamlardan bu hu-
kikat yapmaktayım. Tedkika- susa dair hiçbir şey duyma· 
tım bitince Vekalete ayrıca dım. Ve karar haline gelmiş 
hunu da arzetmek niyetinde- böyle birşey olduğunu da bil-
yim. Bayraklı ve Turan'a ilk mıyorum. 

Bir İtalyan tayyare kayma
kamı ile bir mülaziın Sofya
bozuk tayyare meyd~nın<la 
yeni tayyarelerin tecrübelerini 
yapacaklardır. Bu tayyareler 
saatte 420 kilometre mesafe 
kat' edebilmektedirler. 

Istanbul Nafıa Müdür öğün .. 
den: 

4/1/937 pazartesi günü saat 15 te İslanbulda Nafıa müdür
lüğünde 27000 lira keşif bedelli İstanbulda Valdebağında k~ 
in Pravantoryomda yapılacak talebe ve öğretmen anatoryomu 
inşaatı kopalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş tur. Mukavele 
eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri 
proje keşif hulasası ile buna mü tef erri diğer evrak 135 kuruş 
mukabilinde dairesinde verilecektir. Muvakkat t eminat 2025 
liradır. lsteklileriıı teklif mektuplarını ve en az 20,000 liralık 
bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa vekaletinden almış ol· 
duğu müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarını havi. kapalı 
zarflarını 4/ 1/ 937 pazartesi günü saat 14 e kadar lstanbul 
Nafıa müdürlüğüne vermeleri. 12 19 22 27 3472/ 1472 

Aydın afıa üd0 ·r .. ğ .. 
Aydın - Muğla yolunun dalama varyantı kısmında 8191 

lira 04 kuruş keşif bedelli kah.1ırım inşaatına istekli çıkmadı· 
ğından yirmi gün daha uzatılmıştır. 

Eksiltme 28/ 12/936 pazaı tesi gi.inü saat 5 te vilayet encü
men odasında yapılacaktır. Bu işe ait eksiltme şartnamesi fen· 
n'i şartname Bayındırlık işleri genel şartnamesi keşif evrakı 
Nafıa müdürlüğünden görebilirler. Muvakkat teminat 614 lira 
33 kuruştur. İsteklilerin teklif mektupları Nafıa müdürlüğün· 
den alına~ak ehliyet ves ikası ile ticaret oclası vesıkasını mez
kiir günde encümen reisliğine verme!f'ri ilan olunur. 

12 19 22 2~ 1480 

• 
ınoe il dai A •• encume • 

' Hususi idareye ait Ağamemnun ılıcalarında yeniden yapıla· 
cak asri ve fenni bina ve tesisatın İzmir bayındırlık direktör
lüğünde mevcut şartname ve krokide gösterildiği üzere proje· 
sinin tanzimi münakasaya konulmuştur. 

İstekliler krokisi ve şartnameye göre tanzim edecekleri plan 
ve projeyi 4/ 1/937 pazartesi günü İz::ıir bayındırlık direktör
lüğüne teslim edecektir. 

İstenilen şera i t dairesinde tanzim olunacak projelerden ba· 
yındırlık direktörlüğiine intihap kılınacak ve Bayındırlık Ba
kanlığınca tasdik ve kabul edilecek proje sahibine 500 lira 
mükafat verilecektir. 

Fazla bilgi ed1nmck istiyenler lzmir - Ankara - İstanbul ba-
.rındırlık di[ektörlüklerine başvurmaları. 1517 

İzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ankara karnizonu kıt' at ve müessesatı için 16000 kilo 

sadeyağmın 29 / 12/ 936 salı günü saat 15 te kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Sadeyağının tutarı 16000 liı a olup ilk teminatı 1200 
liradır. 

Şartnamesi hcrgiiıı eksiltmenin yapılacağı Levazım 
amirliği satın alına komisyomrnda parasız görülür. 

3 - İsteklileri~ Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
deler indeki vesika ve teminat makbuzlarını ve teklif 
mektuplarını havi zarflarını ihale gün ve saatinden 
en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 

13 19 23 27 1478 

lzmir Müstahh m Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Hastaneler için 2000 adet çelik somyalı demir karyola 

31112/936 perşembe günü saat 15,30 da İslanbulda 
Tophanede levazım amirligi satın alma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 Tahmin bedeli 48,000 liradır. İlk teminatı 3600 liradır. 
3 Nümunesi komisyonda görülebilir. Şartnamesi 240 ku

ruş mukabilinde komisyondan al•nır. 
4 İ,.,teklilerin ticaret odasında kayıtlı olmalar şart olmakla 

beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde 
yazılı vesikalarla teminat makbuzlarını ve teklif mek· 
tuklarını ihale glin ve saatından en geç bir saat evel 
komisyona vermeleri. 15 19 24 29 1496 
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W. F. H. VAN
De ZEE& O. 

V.N. 
AMERiKAN EXPORT LINES 

"EXMOUTH,, vapuru 18 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELfA,, vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXTAVIA" vapuru 5 ikin
cikanunda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERİ 
SEFERLER 

"EXCALIBUR,, vapuru 18 
1 nci kanunda PİRE' den BOS· 
TON ve NEV-YORK için 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MlDEL
HA VSLİNLİNJE 

OSLO 
"BOSPHORUS,, vapuru 16 

ilk kanunda bekleniyor. İS
KENERIYE, HAYFA, DIEP
PE ve NORVEÇ limanları 
ıçin yükliyecektir. 

SERViCE MARİTİME 
RUMAIN BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 23 
ılk kanunda bekleniyor. KÖS
TENCE, SULiNA, GALATZ 
aktarması olarak BELGRAD'a 
NOVİSAD, BUDAPEŞTE, 
BRATİSLA VA, VİYANA ve 
Lf NZ için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navJun tarifeJeri 
hakmda bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2008 2008 j 

m:ıi"Bll~EMmiilE:~Z!::mllEli•-

F r ate Ui Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

idaresini bilenler 

METALLUM 
Lambalarını daima tercih ederler ve satıcı· 

!ardan bu markayı ararlar. Emsaline nis
beten % 40 daha az cereyan sarfeder. 

M. Tevfi 
Elektrik - Radyo- Telefon Evi 

Sicmcııs Fabrikaları mümessili 
Peştcmalcılar 77 I 79 

Telef on : 3332 

" ~ 
f 

~., 
Y•N~-

"ORESTES,, vapuru 10 bi
rinci kanunda gelib yükünü 
tahliyeden sonra BUGGAS, 
V ARNA ve KÖSTENCE li
manlnrı için yük alacaktır. 

Kuru/ o~ ıu rj 
"BACCHUS,, vapuru 14 

birinci kanundan 19 birinci 
kanuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM· 
iURG limanları için yük ala
eektır. 

"ORESTES,, vapuru 28 bi
rinci kanundan 3 ikinci kamı

na kadar ROTTERDAM, 
AMSTEDAM ve HAMBRG 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNES 
"SMALAND,, ınotörü 10 

birinci kanunda ROTTER
DAM. HAMBMRG, GDYNIA 
ve SKANDİNAVYA liman· 
lan için yük alacaktır. 

"ISA,, motörü 21 birinci 
k~n·Jnda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve SKANDf NA VY A liman· 
laı ı için yük alacaktır. 

"AASNE,, vapuru 4 ikin
ci kanunda ROTTERDAM, 
HAMBURG ve SKAMDİ
NA VY A limc..nları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARlTIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 16-
ıırıncı kanunda MAL TA, 
MARSİL YA ve CEZAf RE ha
eket edecektir. 
"PELEŞ,, vapuru 24 birinci 

inunda MALTA ve MAR
IL YA'ya hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul ede. 
ilandaki hareket tarihlcrile 

avlunlardaki değişikliklerden 
centa mes'uliyet kabul etmez. 
aha fazla tafsilat için ikinci 

..... -·-Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastalık· 
ları ve elektrik tedav'si 

lzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 
w;;. 

Hellenic Lines 
imited 

Hamburg - Brenıen, Rultcr
dam -- Amsterdam ve Am ·rs 
limanlaı ı için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi
mento ile eşya kabul eclcr. 

Anglo-Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve İskendcriye için 
9600 tonluk "Cairo City,, va-
;--uru her ay Pireden munta· 
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat:· 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li

manları için "VELOS,, vapu
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 

, 

Olivier VE Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"AD J UT ANT,, vapuru 22 
birinci kanunda gelip LON
DRA içio yük alacaktır. 
"LESBİAN" vapuru ikinci 

kanun ;ptidasında LONDRA 
ve HOLL'den gelip yük çıka· 
rıp ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

"GRODNO,, vapuru 15 
ikinci kanunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'tcn gelip 
yük çıkaracak ve ayni zaman-
da LONDRA ve HULL için 
ylik alacaktır. 

L!VERPOOL HATTI 
"EGYPTIAN,, vapn..ı 26 

birinci kanunda LİVERPOOL 
ve SW ANSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"ALGERİAN,. vapuru 10 
ikinci kanunda ~elip LİVER
POOL ve SWANSEA'dan 
yiik çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE LlNiE 
''ANGORA,, vapuru lima

nımızda olup yüklerini çıkar-

maktadır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerdcn accnta mes'tı
livet kabul etmez. 

...... mmm:sm...:B111m .. mrı::ıa 
Umumi Deniz Acentalığı 

Limited 
acentasırı.a müracaat olıınması. 

Telefon: 3171 

T , 

lzmir inhisarlar başmüdür
lüğünden: 

Çamaltı tuzlasında yaptırı
lacak tımpano binası inşaatı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşıf bedeli 4951,88, muvak· 
kat teminatı 371,39 liradır. 
İstiyenler planlarla keşif ve 
şartnameyi muhasebe şubesin· 
den öğrenebilirler. isteklilerin 
28 /12/ 936 günü saat 15 te 
başmüdürlüğümüdeki komis· 
yona gelmeleri. 19, 22, 1491 .. ................. ... 

ROM.AT1ZMA 
LUMBAGO 
SJYATİ~ 

ııjtılan T E ~ I. t N 
n iulo ~d~r. 

Her eczanede bulunur. 

ı •ıııııııııııııııııııııııı ıııiıı .. Doktor .. ı1111111111111ıııınıııııııııı 

A. Kemal Tonay 
-Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı= Bnsmnhaııe ist:ı } oııu L:nrşı ındnki dibek soknk başında 30 e:1p= lı ev ve nı111ıycnclıaııesinde abalı snnt 8 <len akşam snat 6 n kııdnr = hastnlarmı k:ıbul eder. = Müracaat eden ha~talara ) apılırı.ısı liizıwgclf'rı eair ıahliliit 'fC 

- mikroskopik muayeneleri ile vcrenılı ha talara y:ıpılmıı ın:ı cc za = gönilcn Pnoıııotoraks ınuaycııchaııesiııdı• nıunt:ı?.arıııııı ynpılır. 

-lllllllllilllll!lllllllllllllllllllllllllllll!lflll!llllllill!ll Telefon: 411 S 11111111 
<• 

FOTO OR 
Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Z•11kinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 
Kesenize uggun / ial 

Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

Aydın Nafıa Müdürlüğünden; 
1 - Eksiltmeye konulan iş: istekli çıkmadığından 20 gün 

müddetle uzatılan Aydın - Muğla yolu üzerinde 33+ 
552-39 + 842 arasında yolun terfiile şosa ve beş adet 
menfez inşaatıdır. 
~u işin keşif bedeli 22814 lira 52 kuruştur. 

2 - Bu i~e ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, D. - Fenni 
şartname, keşif evrakı ve projeler. 
fstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünden göre· 
bilirler. 

3 - Eksiltme 21/12/936 pazartesi günü saat 15 tc vilayet 
encümeninde yapılacnktır. 

4 - Fksiltme kapalı zarf usulilc yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek üzere isteklilerin 1711 liıalık 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olduğunu göstermesi lazımdır. 
a - Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası, Ticaret 
odası vesikası. 

6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
s:ıat evveline kadar encümende toplanan komisyona 
getirilerek makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatıl~ası lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 5 9 15 19 1429 

Akay işletmesinden: 
l - Yalova kaplıcaları methaline iki kilometrede mesafede 

asfalt şose üzerinde gösterilecek mahalde yaptırılacak 
elektirik santralı tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 30/12/936 tarihli çar~amba günü saat 14,30 
da Karaköydc idare merkezinde şefler encümeninde 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 55,327 lira 20 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 4.149 liıa ve 54 kuruştur. 
5 - Şarlnamf', keşif ve projeler idare veznesinden 1 1 ı a 

mukabilinde satın alınabilir. 
6 - İstekliler teklif mektuplarını yazılı saatten nihayet bir 

~aat evveline kadar encümen reisliğine makbuz muka· 
bilinde vermelidirler. 13 19 354211484 

·- .. i~;i;= Milli Emlı1k Müdürlüğünden: 
icar No. Lira 

135 Kemer karakol arkasında bila No. lı ahır 75 
136 Tepecik Kağıthane C. 149 eski, 141 yeni dükkan 32 
Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icarları on beş gün 

gün müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 24 /12/ 936 
perşembe günü saat 15 tedir. 10 19 1457 

Miicellit li Rıza 
Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 

ordonda FRATELLı SPER-
0 vapur acentalığına müra
at edilmesi rica olunur. 
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Tel efen: 290412005/2663 Pürjen Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb
rekleri ral1atsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


