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M. Mussolini diğer ihtilaf /arın artık 
müzakere ile halledileceğini s6yledi 

Rüşdü Aras 
P . 't arıs e •• M. ussolini'nin nutku 

Akdeniz anlaşması 
Ve Fransız sefiri 

de Paris'e gitti .• 

--·-· Fransız gazeteleri, İtalya'nın gene gerilediğini ve İngiliz'le-: 
rin vaziyete hakim olduklarını yazıyorlar --Akdeniz rstatükosu bozulmıyacak,JFransa ile 

~ de bir anlaşma yapılacakmış 
Londra, 19 (Radyo) ~ Deyli 

Meyil, İngiliz • İtalyan uzlaşması· 
nın bir emrivaki hııliue geldiğini 

yazmaktHdır. 

Kanunusani iptidasında neşre· 

dilerek müşterek tl'bliğ ile Akde· 
nizde İngiliz ve İtalyan menfaat· 
lerinin birbirine muarız olmadığı 
Te ı;tatükonun hassasiyetle muhafa· 
za edileceği de bilJ.irilecektir. 

Ayni tebliğde Fransa'nın ayni 
tekilde bir uzlaşma yapacağı bil· 
dirilecektir. 

Pariıı, 19 ( Radyo ) - Siyasi 
nıahafil ve Paris matbuatı M. Mus· 
ıolini'nin d ünkil nutku ile iştigal 
etmektedirler. 

Fransız gazeteleri ne göre bu 
nutuk sulhperveranedir. Ve bu da 
İngiltere ile vukua gelen ııon uz· • laşmanıo eseridir. 

M. Mussolini 
vardır. Fakat buıılarıo harble değil, 
müznkerele1'le halledileecğine ka
niim. Demiştir. 

Paris, 19 [A.A] - Hariciye 
Vekili Dr. Tevfik Rüşdü Aras ve 
murahhas heyetimiz Fransa hüki}.. 
meli tarafından Sancak mes'elesini 
görüşmek üzere vaki olan davet 
üzerine buraya gelmiştir. 

İstanbul, 19 [IIasosi] - Fran
sanın Ankara büyük elçisi .M. 
Ponso, Sancak mes'elesi hakkında 
hükumctilc temas etmek üzere 
Paris'e gitmiştir· 

Elçinin, Paris'tcki müzakere· 
lere iştiraki muhtemeldir. 

r. 
lzmir'in 

1 

felaketzede
ı le re yardımı .. 
1108 Lirayı buldu .• 

İzmir'liler Adar:a felaketze
delerinin yardımına koşmakta de· 
vam ediyorlar. Şimdiye kadar 
Kızılay vasıtasile gönderilen para 
miktarı 1108 lira 80 l.uroşu bul· 

muştur. Dün de kızılay::ı para ya· 
lırılmıştır. Yardımda bulunanların 

isimlerini yazıyoruz: 
Lira Yardımda bulunanlar 
100 Erkek lisesi muallim Te 

talebesi 
7 Sakarka mektebi dorJüncü 

eını f talebesi 
25 25 Doyçe bank memurları 

5 Karataş ortamektcb mual-

Kardeşlerimiz ağya_r elinde 
hala işkence altında inli yor .. 

Türk kızlannı bile pazar 
larda satıyor hainler 

Aşar vergisi bir~faciçı halinde devam edi 
yor. Kardeşlerimize zulüm yapılıyor 

Antakya' da bir çeşmede su dolduran Türk 
Haleb, 19 (llu~usl) - Buraya 

gelen haberlere göre, t~kenderun 
ve Anrııkya eoknklarında hali otu· 
zar kişilik devriyeler dolaşmakla· 

dır.~Buolar yolda gclib geçenlerin 

Deniz silah
larının tahdidi 

üstlerini aramaktadır. Bu arada 
dipçikle döğme ve işkence yapma 
hareketleri eksik olmamaktadır. 

Sancak Türk'lerinin artık eabn tfi· 

- Sonu 6ıncı sagf ada -

Sağ cenah gazeteleri, Blum ka
binesinin İtolyu eiya~etinue bir de
fa daha gerilik gösterdiğini yaz• 
nıak.ta n İngiliz'lerin gene açık 
gözlüldk ettiklerini iddia etmekte· 
<lirler. Bunlara göre Fransa, Habe
şietan'ın İtalya'ya ilhakı İngiltere· 
den enel tasdiki lazımgelmekt• 
idi. Bundan başka Fransa'da düne 
kadıır bir İngiliz • İtalyan uzlaş· 
ınası imkansız addedilmektedir. 

« l\f. Museolini'nin de cihanda 
ebedi bir sulh~ inanmamak lazım· 
dır> eözleri korkulacak bireey de· 
ğildir. Sinyor Mussolini'nin artık: 

bu sözleri adet edindiği anlaşıl· 

mıştır. 

Londra, 19 (Radyo) -M. Moe· 

Paris, l 9 [RııdyoJ - Paris ga· 
zeteleri, İtalyıı başbakanı Sinyor 
Massolini'nin evelki günkü söylevi 
etrafında ozou makaleler yazmakta 
ve hu eôylevi tahlil eylemektedir· 
ler. Ayni gazeteler, faşizmin ikinci 
bir barba mütemayil olmadığını 

limlerinden Şerefnnr Baltık deoletleri 
35 50 Büyük Çigli kızılay kolu 

Almanya'nın 
müstemleke 
dileği .. 

eolini dün Roma'da iradeylediği 
nutkunda: 

10 Gördes s~yyar sıhhiye mC· erkanı ~toplandı .. 
mora l\Iehmed Yeşil 

----Portekiz böyle 
- Son 12 ay zarfında Afri· 

ka mee'eleııini eilahla hallettik. 
Daha halledilecek bau ~es'eleler 

182 75 Yekun Lııokholm 19 (A. \) - Dani- şeyden habersiz. 
kaydediyorlar. 

\... _______ J marka, Finlandiya, Norveç ve İs-
Lizbon 19 (A.A) - Portelı:izin 

Almanya'ya müstemlekeler dene· 
dect>ği oekliude ortaya çıkmıo olan 
şayiadan bahseden Diario De Liıı
boo gazetesi şöyle diyor: Bir lngiliz üssünde 

büyük manevralar 

Londra, 19 [A.A) - Daily Rusga' da silah /abrika
larının müdhiş faaliyeti Mail gazetesinin bildirdiğine göre, 

İngiltere ile İtalya arasında pensib G 
itibarile bir anlaşmaya şimdiden ünde 80 tay-
vanlmı~tır. l 

•• 
Salahiyettar mabafilde ihtimal yare yapl ıyor. 

verildiğine göre bu yeni eene ha· 

Hava, kara ve deniz kuvvetleri ~ında müşterek bir beyanname neo· Müttefiklerinin 
redilerek ve bn beyanname ile İn· ., k h A k At kl giltere ve İtalya'nın Akdenizdeki de ihtiyacını fe-

mU ştere are ~a~~y~a~p~a~c!!!!!!a~~a~r~~~S~o~n~u~7~i~nc~i~sa~fı~i/ı~ed~e~-~ min edebilecek .. 
• h b Roma, 19 (Radyo) - l\1osko· 

lngiliz bahriye nazırı 
Sir Samvel Hor 

Londra, 19 (A.A) - Singapur· 
dak.i İngiliz lı:ıhri ilSAii ikinci ka
:tıun nilıayctlcrindf: hüyük hava, 
deniz ve kara manevralarına sahne 
olacaktır. Bu manevralar bahri 
üssün herhangi bir mütearrıza ve 
bilhassa kalenin 100 mil yakınine 
kadnr yaklaşabilecek bir tayyare 
gemisine karaı koyub koymıyacağı 
t'ibetinin aıılaoılmaeına matuf tur. 

Daily Ekepree gazetesinin haber 
\'erdiğine göre bu manenalara 
20,000 kadar za1tit n a1ker ittirak 

'•der•ktir. 

ispanya ar ının altıncı vadan verilen bir radyoya göre, 

ay dönümünde vaziyet bir harb zuhurunda bütün fahri· 
kalar askeri ihtiyaçlar hesabına ça· 

M d • d h 1 k f • lıoacak]ardır. Bu fabrikalar, Rus a rı ' a ın za er ıra• orduları ilıtiyaçlarından başka Rus· 
yanın müttefiklerinin de ihtiyaç· 

desinı· go··stermı·ştı·r ıannı temine kadirdirıer. 
Rue fabrikaları günde 80 tay· 

yare yapabilecek derecede kuYvet· 

Milisler yeni ordu teşkil ediyor- _lid_irıc_r. _ 

lar. Gönüllüler de geliyor 
Madrid'de 400 Alman hükumet kuvvet. 

/erine teslim!oldular 

Milislerden bir grup 

• 
Da.K'rKa 

Vaşington, 19 (Radgo)
Reisicumlıur M. Ruzvelt, 
gelecek ag Amerika ô.ganı· 
na muharib devletler hak
kında geni bir kanun la
yihası verecektir. Bu lôgi-
haga göre, birbirine harb 
açan devletlerin kredileri
ne derhal ambargo vazo/a
nacaktır. Bu kanunun, ko-
laylıkla kabul edileceğin
den ümid olunuyor. 

Vaşington, 19 ( Radgo) -
Bugün, Reisicumhur M. Ruz
velt'in riyaseti altında top .. 
lanan kabine; uzun müd
det Amerika' nın dahili va
ziyeti ile büdçe hakkında 

veç hariciye nazırJan beraberle· 
rinde deniz mütahasııuılan hulnn· 
dugu halde hali hazırda İstokholm· 
da toplanmışlardır. 

Bu toplantıdan makHd İngil
terenin daveıi üzerine deniz tesH· 
batının tahdidine matuf olan 1936 
tarihli Londra muahedenamesi eM· 
llına müstenid bir mukavelename 
vücuda getirmektedir. 

Ne mevcudiyetimizi, ne de ır· 
kımızın gururuna müzayedeye çı· 
karmak adetimiz deği1dir. 

Bu gazete ilave edivor. Bu 
şayia hiçbir kimsenin zl'rre kadar 
ehemmiyet vermediği bir oayiadır . 

BıJgünkü maç çok zevki 
ve heyecanlı olacaktır 

• 
lzmir takımı muhtelit derecesinde 
J~kuvvetli ~bir kadro ileLçıkacak 

çıkardığı kadro lık maçta Göztepenin 
İstanbul' da yaptığı üç maç

ta t k i eli Galatasaray ve 
Güneş takımlarile 3-3 bera
bere kaim ş ve F enerbahçe 
tak1mın1 da 2-1 olarak mağ· 

Misafir Çek takımı bugün 
Alsancak·sahasında İzmir muh
teliti-Şeklind;-kuvvetlrbir ta· 
k~ıml;-Sön -maÇını-yapacaktır. 
Avrupa· n~-ikincisınıf :t;k;ın:-

Uarı arasında yer almış olan 
misafir profesyonel takımın 

Türkiye' de yaptığı müsabaka
ların .. neticesini sıraTleŞuS'U:-

. - ... --.... --

lub etmiştir. Ankara' da Genç-1 
lerbirliğile yaptığı maçı 3-0 

kazanmış, Ankaragücile 1-1 be
rabere kalmıştır. İzmir' de bay· 
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SuBasknn 
~ feltntine aid heberl'"9 •ka• 1celilmit detl~r: S11J9D ~ 

1aba4• hile h11aa ceıedlerh1e raıtlan41ıpn, ıoa ı•leq laaberlerden 
oratı. 

-r'5EHiR BERLERI ~$at 
Posta ue Tel- iş kanunu tatbikabna ha- EÇ~::~:1: ~= 

IMl.IHki •ı eakilerio (Aoum erbea) dediklua tabiat kune&leriadea 
• Batu tabiiyatçılara ıöre ilk hayat varlıp, ıada tekenin etmit· 

::fakat, bayat ve medeniyet kaneti olan ıu, bizde çok kere ölftm ve 
kelimelı-ri ıyoonyme'i olmuıtur. 

graf idaresinde.. zırlık başlamıştır •erd.i. Üç dört .gı~dür guetelerd~ 
bu ıeyanın mubtelıf uf balarıaı hi· 
kiye eden telgraflardan baıka bir. 
ıey görülmüyor ... en her yıl, bir vilayetimize korkula Ubuılar geçirten ıa ba1o 

bu defa acvgili Adana'mıza en zalim biıaeıini vermekte gecik· 
FelAketin hlançoıunu heaüa öğrenmit değilis: Muhakkak ki yıkı· 
eriD 1ayıın bini, heder o1aa kıyaetleria yclu\an milyona aımııtır. 

Bazı müdür ve 
memurların nakilleri 

Posta ve Telıraf ve Tele· 
fop teşkilata kanunu, llcinciki· 
nunun ilk gününden itibaren 
taıbika başlanacaktır. Şimdiki 
13 Başmüdürlük vaziftline mu· 
kabil 62 vilayet müdürlüğü 
tetckkül edilecektir. 

ani ıu uyeıiade bir giiQ Nil olabi*-ti41i u1an11r e.ı...k mil,.• 
ptirecek olan araaiyi ve üaeriodeki çahıkaa ve f.ıdakh inunlan 

eTıisliğe mahktim eden bir balçık dery-...... çevina\ftir. 
(General İnönü) niin bir nutkundaki fU IÖzleri habrlayor muınnusf. 
~•tln birçok umanı, g6k ~ bakmakla geçiyor." Blylk 

ad•mı bu ıöslerle .bir kant &arlaa olmadı~ haWe. klJyliaibı çek
~bJ. n&111l içten gelen bir nzı ile yapdıpnı anlatmak il emittir: 
p.v.ıa, kurak giderM bu bir fellkettir. Yatmurlu fala geline 

n, nehirleri taıırao ioun emeğini aömiiren bir afettir?. 
Yeni teşkilat üzerine lımir

deki müdür ve memurlardan 
bazıları arasında da değişik· 
lilder olmuştur. Başmüdür 
Naim gene yeıinde kalmak
taidır. 

Jıal~ A~aaa'nın ısbrabl, tekmil Türkiye'nin ıltıNbl' demektir, 
Şimdiden tonra, bu itin, Tdrk.İ~· cumhuriyetiaia en öne koyacağı 
dava olacı&ına inanalım: Hu moe'elede. r..Uıl görOtlerle en cnd 

· atan bilk:ômetimiz, bu itte de müterakki ve teknik vuıtalarla 
azun gelir ve 1ervel bylllll'm kornyaealrtar. 

KO lzmir Paket posta müdürü 
Hüsnü Eslcişehir' e, muamelat 
JQiifottişi Edib Samsun'a, ge
n~ muamelat müfettişlerinden 
Ziya Manisa merkez müdür· 
lüklerine tayin edilmişlerdir. 
I.ıir Posta ve Telgraf muha· 
ıebcciıi Kadri Adana muha· 

'hlara geçmif oban!.. 

Yeni hayvan yemll 
et, it ona kaldı! 

·, Alman feo adamı, hay· 
odun yidirmeği dü· 

iif; ama, ormandan ke· 
"li gibi değili Bunun gli· 
au vesair kimyevi madde-
i alarak d~e hamuru gibi 

yap.nışl 
iti; ormanlara kökün

budayıb kiğıd yapıyoruz. 

dı de hayvanlara yem ya· 
tızt 

Bunu haber veren gazete, 
or ki: 
•Fen adua iyi dütiimlıll 
iyi bulmuş. Fakat yüzlerce 
danberi yulaf,~. l8lllan 

hayvanlann midesi bu 
i gıdaya kıc; uırda altta· 

?.,, 
ıhı da haklı! 

•Wk kadın ve 
heyat MVglail 

GeçenleTde ve Fransa'da 
~ıam Jülyet /"\dam yüzüncü 

m 1eneıini tes'ide hazır· 
ken öteki dünyaya göçtü 

Fransa' da şimdi bir de Ma
Leopold Frinzine vardır. 
Senainin 28 T etrinila• 

-Kle dopoftur. Bu iradın 
Jilyet Adam aibi edebiyat 
t.bililde alakadardır. Ftan· 

'.-ın bir asıra yakın siyasi 
~ hlditelerini çok i)'i 
r, hala da şuuruna malik 
zmıafetten aynlmamqbr. 

- 48 ihtilalini, 1870 har· 
w feliketini, 1918 zafe· 

ı ıörd6m. Barikad harbının 
..._ k~ oldutunu 
• i&de.ı iJi, pmchki lspan· 
\wan kadar biliyorum. 
a rapen, ~ YlflDdayun 
faşamalc, daha çok a· 
yapmak iflahını ken

fidcletli bir tekilde hia-

elet, haJalet.. 
Hlll hayaleU 

Madam dö Sevinye 'nin 250inci 
i 1 t Klnunuevvelde gC9til 
seneidevriyeyi tekrardan 

•badımız, Madamın bir gün 
hizmetçilerinden biriıile 

~--liber., altı aydaobcri kapab 
nan silah oduıada bir 

ralrtJıet gördüklerini derhabr 
i'Wllhıfnektir. 

laaJal~ti Kond.,'x• de 

buna ıülmüt. fakat iki, üç 
gün sonra ölmüıl. 

Aradan ikiyüz elli aenelik 
uzun bir zaman geçmif olma
ıına ratmen insanlar hayalet 
ve evhamdan kurtulmuı mu· 
dur?. 

Ne ıeaerl 
Bugün bütün Avrupa'da ke· 

haı.et, falcılık, spirtizme ve 

sebeciliğine, lzmir Posta ve 
~lgraf muhasebe memurla· 
nndan Necıniddin ~rum 
muhascbecilit'ne terf.ian t .. 
yin edilmişlerdir. lzmir' de ka· 
nuni evsafı haiz olanlara da 
zam yapıldıtı bildirilmektedir. 
liaber aldığlmua göre lzmir 
kıadroıunda daha bazı deği· 
ıiklikler olacaktır. 

Belediyece 
cezalandırılanlar 

fakirizm almıt yürümiiftür. P~ Yerlere tüküren 17 kişi ile 
ris, Berlin ve Londra'da kabin, sinemalarda sigara içen yedi 
falcı ve fakirler tarafından kiti belediyece cezalandırıl
vevmi gazeteler, ti~ m~ •tlarchr. lzmir aiQeQlnlanod' 
mua1ar neşredilmekte ve bun- sigara içenler hemen hemen 
lara rajbetı do artmaktadır. kalmamış gibidir. Halbuki 

Ne zaman liayal~t te evhim Karııyakada iki sinemada 
derdinden kaıtu~?. qıünevver kimşeler belediye 

Kurbalalaren hlmlal nizamahna riayet etmiyerek 
Pariı civarında kurbağa av· aigara içmektedirler ve bun: 

cıb!J alabilditine ilerltmekte- l•dan da beşer lira ceza 
dir. Fakir muhitlerde kurbafa, •hıımııtır. 
bıl~ kadar ..-kbul bir av Bundan başka belediye 
oldul tenbihatına aykın hareket 

eden 2' arabacı ile 12 oto· 
Şimdiye kadar kurbapyı bös 1916f} ve biletçisi, S ı.ksi 

Arç'ların yidiklerini biliyor· 1<>förü de cezaya çarptınl
duk; Almın'lara hak. verece· mışlardtr. 
timiz pliyor; Alman 'lar •umu.. . ---
mi harptan '°• Franaa'da F~ kau 
Afrika ve Aqa'nm çeşid çe- Altı yawncla bir çocuk 
tid insanlarının inkin kabil arab• altlnda kaldı 
obaı,_n bir telİIİ _.r. Di· Dün, Gazibulvan'nda feci 
yorlar. Amma, bizim maksa· bir araba kazqi' olmuftur. 
c:lmns ba delil. Raıit oğlu altı yaşlarında Ab-

Fransız enstitüsü azasından 
doktor Lapik .xiraat aluademi· 

dülkerim, sokakta oynarken 
322 numaralı ve Ahmet oğlu 

sine bir takrir vermiş ve kur· Zeki'nin idaresindeki tütün 
l:Nıplann ziraata .......... yilklü ç'ft yük arabasının al-
dan bahsederek bunlann av· tında kalmış ve arabanın arka 
lapmasının bir kanunla men'ini tekerleği zavallı yavrunun göğ· 
iıtemittir. ıü üzerinden geç':!liştir. Ab· 

Garib 1cutu9 yuvuanı ya· dülkerim, vücudunun ve yüzü
pan bulunurdu, zavallı ·Ve söz nün muhtelif yerlerinden yara· 
aramızda manzarua ye şekli laumıttır. 
bile ipenc;· kurt»atacıklann Ara*a derhal yakalanmış, 
bimili bulunmu ap?. yarası olan yamı, Memleket 

,-----------....\ hastanesine lcaldınlmılhf. 

...... as. .,.. bllafaa a. 
liri abmdatbr. Bagtba yeai tefeb
baalen girifmek muftlıkbr. M.,_ 
rila ile Uran~ mlfWek tesiri 
tieant ve 1111al teteJtbGeler ••· 
vaf fak olacakbr. Fakat bugibıla 
akfamı aile hayatım urueak Jaa. 
reketlw ve hatalar ~ olaeaktu. 

...... 41ep.Q. toe••laı tok 
MÜ~, ........ ~ 
.............. ,... ... mı. ~ 
ecleoü.w. o bdaı ki bugla do
taa ~l'lll bir kıfmı M. Mar· 
lıoailüa-Jtg dM ..W olwklaım. 

Varolaanlar! 
Necatibey okulundaki fakir 

yavrular. geçen sene oldap 
gibi bu sene de cömerd Ka· 
rantina hatlcımn yardımlarile 
yedirilmekte ve giydirilmek
tedir. 

Tüccardan Buldan'lı iplikçi 
Tevfik de bu mektebten elli 
çocuğu giydirmif ve sevindir· 
miştir. 

latanbul emqlyat mUdUrU 
Mezuniyetle şehrimizde bu

lunan lstanbul emniyet mü· 
dürü Salih Kılaç; lstanbul'a ....... ~. 

. -
'' /f verenle iş yeri,, ve beyanna-

me verecek olanlar 
Afyonu yetiıtireo deAil fakat 

sadece yutmakla ömür geçiren bu 
uykular diyannda acaba gene neler 
oluyor? .• 

iş kanununun mer'iyete gire· 
ceğr 15-VI-937 tarihine kadar 
kanunun şümul sahasında teş
kilat vücude getirecek olan 
dördüncü mınt•k• iş amirli
ğinin faaliyete geçtitJni yaz· 
m1ştık. Amirliğin 'fürkofisin 
eski binasında yerleşmesi ta· 
savvur edilmektedir. 

Bölge amirliği, yakında iş 
yeri beyannameleri tevzi ede· 
cek ve bütün bölge it yerleri 
ile temasa geçecektir. 

Kanunda (iş veren ile iş yeri) 
tarif ve tesbit olunduğuna gö· 
re, fabrika, mağaza, küçiik 
atölyeler, bina inşaatı gibi 
sabit sayılan iş yerleri ile 
tramvay, otobüs, kamyon, ve
saiti nakliye, su yolu tesisatı 
seyyar sayıl~ak işler, kimi· 
len it yeri acİdolunacaktar. 
.. Ka:1un en ar on işçi olan yer
lerde tatbik olunur ,. mealin
deki hükümden istihdaf edi· 

landır. 
Mesela herhangi bir sebeble 

tamir veya tadil, yahud vazi· 
yetleri dolayısile 10 kişiden az 
işçi çalıştıran müesseseler veya 
ticarethaneler, bu kanun şü· 
mulüne gireceklerinden, beş 
kişi dahi çalışırsalar beyan· 
name doldurmak mecburiye· 
tindedirler. 

Bu WcliMyi IİA tehir Uimle
rile. insan Gnvanlarile anlatmıya 
kalksam bir a6ıii çioli ç1111la, Iİlill 

ıanlı isim kalab.&ı&ı kaqıanda M
aim gibi ppnb blacabımz ve ne
ticede • gazete telgraf Janndan an .. 
lamadıgınız gibi • bundan da hiç 
bir,ey aolamıyacak..-ııs. Böyle , .. 
pacapmu iyisi mi fDDU bir mual 
~bi hikaye etmiy• ~ıf8yım, her 
halde mea'elenin mahiyeti olamı 

Kanunun birinci maddesin· aalaıılmıı olur ki, Türk okur\an 
için fimdilik buluwlan Wiclir. 

de tarif edildiği veçhile, bir Bun.dan alu yedi 1e11e enel 
iş akdi dolayısile başka bir ko•koea çu..lıfaç;. i•paratorlup 

şahsın iş yerinde yalnız bede· nu iki 1erg,.rde idare ederdi. ılan
nen veyahud hem bedenen imlan biriai Çin'ia lıı6'8D fiıul 
hem fikren çalışan kimse, işçi kıSJmlarında aebğı utık, keetili 

kestik. bir Amiri mutlak olan ma
sayılır. Meseli, çırak, kalfa, rf'ıal Şan-ın-lin diğeri de Nankia'· 
usta, ustab&fl, atölye şefi, mü· den baflamak üaere bitin caıabl 
tehassıs gibi. Bundan başka, Çin'e hlkrneden marqal Çra ·Kay 
devlet, vilayet, belediyeler büt· Çek idi. Şao-ıu0liD Maaçuri'aio 
çelerlne veya mülhak bütçe- merkezi olan Mukden oehrinde ota

lere tahsisat konmak suretile rurdn. O zamanlar bu adamı SoT· 
yet ntlfnsuna fazla miktarda bpd

doA"rudan doğruya veya mali mıf9 yalım kendi phd leffttUd 
yardımf& bulunulmak suretile dOıflnen ve bu uprda Mı tlıla 
ve dolayısile işletilen iş Y"'rlee zolümden çekinmiyeo bir tergbefl· 

len gaye; kurulut ve işletme rinde idari vazife gören mee çi olarak unir ederlerdi. Baglake 
tarzı 10 kişi çahşbrmayı istil- mur ve müstahdimlerden gayri Çin'in mukadderablla bili hlk· 
zam edtn iş yerlerinin bu ka· o yerlerde çalışan bütün me- metmekte olan Çan.Kay-Çek be 
nun hükümlerine tabi olacak· sai erbabı kanuna tabidirler. daha 0 devirlerdenberi dlnya b· -------------=-----.-......... ---=-----~ı dar ihtiyar olan Çin impantorlu· 

Muhacirler 

Kemalpaşa He Çeşme' de İs· 
kin edilmiş olan Bulgaristan 
ve Romanyalı muhacirlerin 
hayvanlart için dün iskan mü· 
dürlütiade t~il edilen mü· 
bayea komisyonu tarahndan 
50 ton kuru ot sahn alınmıştır. 

Bütün muhacir iskan edilen 
yerler.den lskin müdürlüğüne 
gelen haberlere göre her yerde 
muhacirler için tarlalar sürül· 
mekte ve zer'iyata hazırlan· 
maktadır. imece suretile şim· 
diye kadar mühim miktarda 
tarla sürülerek muhacirler için 
hazır-lanmıştar. Emvali metruke 
tarlalan, muhacirlere tevzi edil· 
mek üzere kaymakamlarca tes· 
bit ettirilmektedir. 

K6y kalkınması 
Bet yllhk program 

hazırlan1yor. 
Vilayetin bet yıllık köy 

kalktnma prngramının hazır· 
)anmasına devam ediliyor. Ya· 
kında program huırlanaHf 
olacaktır. Birçok kazalarla na· 
biye ve köylerden programa 
girmek üzere dilekler gelmiş· 
tir. Köyler ve nahiyeler, sıhhi 
içme suyu.. yol ve elektirilc 
istanekteclirler .. Vil&,et, muh· 
telif mühim i"-8ri programa 
göre yıllara taksim edecek ve 
bu itler, sara takib edilmek 
suretile yapılacaktır. 

ttll Nnlrel pllnl 
l111tetpqa bulv.mda. kuru· 

lan bil santrahmn planı mü
sabakaya konmuttur. Müaeba· 
k.,a illftk edenlerden plln 
birincilili banana lGOO, ikin· 
ciye SOO lira ikramiye verile
cektir. 

a..nt Akeoy 
Ege bölgesi ayar ve ö'çü· 

ler batmüfettiti Lemi Aboy'a 
lktısad Velciletince onbet gün 
izin verilmiştir. Mezuniyetini. 
letanbal' • pçjrecektir .. 

Zeytincilik ---····-···----Pamuk Aadar 
Ehemmiyet görecek. 

Zeytincilifın ıidalı ve lblt11&fı 
için Alınması lazımgelen ted· 
birler etrafında son günlerde 
Ziraat Vekaletinde bir toplantı 
yapılmı~ ve esaslı noktalar 
açıkça konuşularak bir Proie 
hazırlanmıştır. Proje üreti· 
lip alakadac ze•ata dağıtıl
mıştır. Bu ay sonlarında ya· 
pılacak ikinci umumi toplantı
da bu proje tedkik olunarak 
kaduııi müeyyedeleFC batlana· 
cak ve tasdik edilmek üzere 
Meclise arzedilecektir. Başba· 
kanımız ismet lnönü; pamuk 
işine olduğu kadar zeytincilik 
işİQe de büyük ehemmiyet at.· 
fetmektedir. Memlekette zey
tincilitin ıılibı için çolc mii· 
him ve eaasla tedbirler alma· 
cak ve zeytincilikte en yüksek 
randman temin edilecektir. 

Areamn tapusu verildi 
Kız enstitüsü için ayrılan, 

Vasıf Çınar bul~arındaki ar· 
sanın tapusu, dün enstitü mü· 
düriyetine verilmiştir. Bu arsa 
temizlenecek ve etıafm& .,_ 
çekilecektir. 
· Klı eastitüei-ile akşam unat 
enıtitüsü binaları ltirlikte ola
rak ve modern bir şekilde bu· 
rada inşa edilecektir. Yeni 
biPanm 937 senesi içinde 
ikmali mukarrerdir. 

Haetaı• 
· Foça lcuuwn Koca ,.._ 

medler köyijacl-. k~nJ,Mıclm; 
haatabk görülmüpür. ~a.b
ls tqhiı ve IU... gelen teda· 
vi usulünü tatbik ..... Öle

,. merkeı. b~ ~Jh 
Foça'ya gitmiftir. 
Mıd•• .tnaalMlw 

lnhiaarlar idar si tarafından 
Kültürpark civarında inp edi
lecek olan medem imalitbaae 
için yapılmakta olan aondai 
a,meliyeıi. sona ermiıtir. inşa
• y8ıadi batlau•ktır. 

ğunu çekib çe'rirmiye, mffietdat-
lannı afyon dalgaıınduı ayandınb 
milliyet cereyamna alııtınmya ~· 
lıpa bir milletaever ol ... k taDDl

mııtı. 

Derk.en günlerden biflb Ja• 
poa'lar bAUln dibıya devletlerinin 
baolannı &1e Jrapmlyla ~t lııala· 
mıyacak kadar metgoliyetlerindea> 
istifade ederek Çba 1almı.-.ge. 
rOndilH. Şimali Çiıı'deki Ş.ı.U. 
mukavemet mi ediyor, mft ... .a 
mı ediyor pek beUi olmlyea lııir 

. harekete baıladı, fakat im ..W 
kendisini nakleden huldlil tnaiaiD 
içinde ölft olank buldalaır. j9pea • • 
lar da derhal fınsttaa iatif' .. e el
tiler, bfltitn Mnçari'ri itgal alaa.. 
alarak e•i ÇiD impara&0nm1411 
kllllla kra~ altmda P.n.W ..... 
çuko hilk6metiai kudalar. 

ş.. ..... Un 'iıa bir oğlu kalmlfll, 
o da kollarım ..U.ya sallıya Nan· 
kin'e giati ve babHıaın rakibi oUa 
Çan·J(ay·Çck'e i ~ ettİi ogln ita 
gfln orada hem de .,...,_ gilııi .. 
repl peyea ile lliamet ulib duru· 
yordu. 

Soa ~,rdo Çiıı'iıı ~,ı e,xp· 
letleriQdea birWade k~- .. 
rikabhina-~--,........ 
ol .. ki., ~ ..,..,,,.. .. 
eyahl ........ , lıılı ._.., .. hli 
i ............ lldr. ......... . 
leQ" h•ti ..,_,,. Is.••-'""" 
ğı• da .W. lfıl• :ıw•k a s: 1 nıiı;• 
olha m1111W'lt Çt•• ••a. '""
eder. ~ ....... orthil.a• ... 
padadut.aılaanıbte ...... P.l 
gbler gevlili. Wde ilen ldll' » 
dar fuli)'e\ .......... -..w 
hem ~hl'dalll ~ ..._ 
deÇüa _......,.,,-•• _._ ... 

m-.l Çeıt.q.Çek. ~,..ı ~,_ 
kuadaag~ ........ .. 
halam. ..... OW. ..... ..... 
nle lıiılikte. pq .. 11 ... ç_,_. 
liaa ~ .. ..., ...... ... 
auretle eelll ...,...._ ll"IJll•• "rie 
ofa kendi hGk1\ınetiu brfı hyaa 
etmit ve o blktmetle reiaini de 
elinde rehin olank abk•ymuo ol· 
maktadır. fıt• blcliaeDin ...ı.iJeti 
ve hakikati buadm ibarettir. 

Şimdi ra'riyan, iJabar ~ m• 
riial Çang ..... lfnD ....,. ye
lanu luttogunu. yani Sovyet"lwia 
n6fazu altına giıwek birkaç ...,. 
denberi japon'lara biru:ruıa _.. 
mapt etmiye batlamıı ola alda 
bWmetinl de'f'iımek bleclilhd il• 
vayet eclfyoılar. 

Cetı.._. s.t,e&ı.. kuta 
aJıteMl+dıf ......... : ....... ~ 

• .,. 7:fnd. .... lfta. --
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son müzakereler il 

1 
:] 

Nankin f hükümeti ile asiler 
arasında mütareke aktedildi 

Müzakereler neticesiz !ka
lırsa asiler kuşatılacak 

Çin vilayetlerinin çoğu Nankin hükumetine sadık
tır. Şan.Kay-Şek'i almak için iki tayyare gitti 

arada yarı ·resmi müzakerelere Kansu' da hiçbir Sovyet me· 

Japon hariciye nazırı 
M. Arita 

Nankin, 19 (Radyo) - Çin 
naıırlanndan M. Stong, asiler 
tÜesasile devam eden müzake
relerde hazır bulunmak üzere 
bugün tayyafe ile Siyttnko'ya 
hareket etmiştir. Hükumet kuv
vetleri; asileri her türlü erzak 
ve cephaneden mahrum ede· 
cek şekilde tertibat almışlar· 
dır. Müzakereler neticcsiı ka· 
lırsa, alınan tertibatın tatbikine 
başlanacaktır. 

Şanghay 19 (Radyo) - Ma· 
reşal Şan·Kay·Çek'in esaret· 
ten kurtulub kurtulmadığı he· 
nüz malum değildir. Mareşalı 
almak üzere giden tayyareler 
boş dönerse, hükumet kuvvet· 
leri, derhal asilere taarruz 
edeceklerdir. 

Şanghay, 19 (Radyo) -
Nankin'le asiler arasında im· 
zalanmış olan mütareke ahkamı 
mucibince iki büyük tayyare 
Nankin'den Siyangko'ya git· 
miştir. Bu tayyareler, Şang· 
Kay·Çek'i Nankin'e getirecek· 
lerdir. 

Şang·Kay·Şek, ihtilafın sul 
hen tesviyesinden dolayı çok 
memnundur. 

Tokyo, 19 ( A.A ) - Dış 
Bakanı M. Aritn Bakanlar 
meclisinde Çin vaz'yeti hak· 
kında izahat vererek Sensi ve 
Kansu vilayet!eri hariç olmak 
üzere biitün vilayetlerin Nan· 
kir.'e müzahir olduklarını bil
<'ir.niş ve Nankin hükumeti 
Japonya'nın Çin büyük elçisi· 
ne Sianfu hadiselerinin Çin'in 
Japonya'ya karsı olan siyase
tini müteessir etmediği hak
kında teminat verdi, demiştir. 

0:-<lu mahafilindc mevcud 
infial müstesna olmak iizere 
Japonya'nın resıı i mahfillerin· 
de sükunet hakimdir. Ve bu 
mahfiller Çin hakkındaki bek· 
leme siyasetini idame etmek· 
tedirler. 

Şanghay, 19 (A. A) - İyi 
bir membadan haber alındı
ğına göre askeri komisyon 
Şang Sui Liang'« karşı yapı· 

ancak harekatın üç gün daha 
ll!ı:rile karar vermi~tir. Bu 

devam olunmaktadır. muru olmadığını teyid ve Sov-
Şanghay, 19 (A.A) - So'I· yet'ler birliğinin Çin'in siyasi 

yet büyük elçiliğinin suikaste 1 istiklaline riayet edeceğini ila· 
yabancı olduğunu ve Sensi il~ ve etmişHf. 

Eski ve yeni Kralların ta
şıdıkları rütbeler. 

~~~~--~~~~ 

Sekizinci Edvard, Cenubi Macaristan'da 
bjr çiftlik satın alıyor. 

Pr.şle, 19 (Radyo) - Eski lngiltere Kralı Dük dö Vind· 
sor' un cenubi Macaristan' da büyük bir çiftlik satın alacağı 
söylenmektedir. Eski Kral, istifa etmeden üç ay evel burada 
bir çiftlik satın almak için adamlarını göndermişti. 

Londra, 19 (A.A) - Kral altıncı Jorj tahta çıktığı tarih 
olan 11 kanunuevveldenberi bahriye silahendazlarının başalbayı 
donanma Amiralı ve kara ve hava ordularının Mareşalıdır. 

Sekizinci Edvard ta bu ünvanları taşımış idi. 
Belgrad, 19 (Hususi) - Eski İngiltere Kralı Dük dö Vind

sor'un Yugoslavya'nın Dobrovnik şehrine geleceği söylen· 
mektedir. 

Şark misakı ----····---Mayısta 
imzalanacak. 

fstanbul, 19 (Hususi) 
Türkiyfı, lran, Irak ve Afga· 
nistan arasında imzalanacak 
Şark misakı. Mayıs bidaye· 
tinde ya Bağdad'da veya Pa· 
ris'te imzalanacaktırı 

ihracat 
ruhsatnamesi. 

lstanbul, 19 ( Hususi ) 
Gümrük idaresi, ihracatçılar· 
dan; ihracat ruhsatnamesi ara· 
mağa başlamıştır. Bu sebeble 
bazı kararlar verilmiştir. 

Bankalara merhun malların 
bankaca ihracı takd r·nde, 
ruhsatnamesi ihracatçıdan alı
nacaktır. 

Pehlivan Arif 
lsveç'li pehlivanı yendi .. 

lstanbul, 19 ( Hususi ) -
Meşhur Türk pehlivanı Arif, 
Paris'te İsv<'ç 1 ıİ Malbary ile 
güreşmiş ve s.ı tını yere getir· 
mişlir. 

Terfi edecek 
Posta memurları .. 

lstarıbul, 19 ( Hususi ) -
Yılbaşında 3500 den fazla 
postn ve telgraf memuru bi· 
rer derece terfi edeceklerdrr: 

Adliye memurları 
Ankara, 19 (Hususi) - Ad

liye vekaleti, mahallerinde terfi 
edecek «dliye memurlarınm 

listesini hazırlamaktadır. Bu 
liste yakında neşre!::leccktir. 

Polonya'da 
Komür.ist 
aleyhtarlığı .. 

Varşova 19 (Radyo) - Ko· 
münist aleyhtarlığı, Polonya
ııın her tarafında hararetli bir 
surette devam etmektedir. Ko· 
münizme <ln:r olan kibb'arı 
satan kitapç.laı ın hepsi yaka· 
lanmı~ ve tcvı.if edilmiştir. 

Kudüs'te ....... 
Hala /ngiltere 
Aleyhtarlığı var. 

Londra, 19 (Radyo) - Ku
düs'ten bildirildiğine göre Fi
listin hadiselerinin kahramam 
Feyzi Kavukçu lrak'a kaçmış
tır. Orada lngiltere aleyhine 
propaganda yapmakta ve lra
kı Filistin hadiselerine silahla 
müdahaleye teşvik etmektedir. 

Kudüs, 19 (Radyo)- Yeni 
gelen bir tabur asker Kudüs· 
te daimi surettf! kalacaktır. 

Müfettişler kongresi 
idari kararlar verilecek 

Ankara, 19 (Hususi) -
Umumi müfettişler kongresi· 
nin bu akşamki celsesi çok 
mühimdir. Bu toplantıda bazı 
idari kararlar verilecektir. 

Şark demiryolları 
mübayeası. 

iki yeni lokomotif geldi. 
İstanbul, 19 (Hususi)-Şark 

demiryolları teslim ve tesellüm 
muameleleri, şimendüferlerin 
normal seyri bozulmadan ya-
pılacaktır. 

Devlet demiryollarınca Al· 
manya'ya ısmarlanan iki yeni 
lokomoti( gelmiştir. Bunları 
Haydarpaşaya geÇirmck müm
kün olamadığından Sirkeci' de 
kalmıştır. Yeni lokomotifler 
Avrupa hattında çalışacaktır. 
Almanya'ya sipariş edilen yeni 
vagonlar da bugünlerde ge· 
lecektir. 

Şark demiryollarından tesel
lüm edilecek 14 bin kalem 
eşya vardır. 

Hat boyundaki depolar şİm· 
diden tesellüm edilerek mü· 
hürlenmiye başlanmıştır. 

İstanbul, 19 (Hususi) -
Şark şimendiferlerini teslim 
için Nafıa Vekaleti şimendi
ferler müdür muavininin reis· 
Jiğinde bir heyet yarın {Bugün) ' 
şehrimize gelecek ve pazartesi 
günü derhal işe ba~lıyacaktır. 

-e- Paristeki 

~Wd:JA,,,m Fransa . ' ın 

Luigi Pirandello'nun yenı 

söylediği İtti( ak, Çekoslovakya ve küçük 
Meşhur İtalyan muharriri • ·ı ,.. .r d ·ı d ·ı k 

Luigi Pirandello ölmeden önce lfl aı a a teşmz e l ece 
Hollivod'a gitmiş ve Ameri· Paris, 19 (A.A) - Fransız "Romanya hükumeti Fransız 
kan gazetecilerine yaptığı be- ve Romen mahafili M. Anto- ,piyasasından bir istikraz akte· 
yanatta: nesko'nun M. Blum, M. Del· ~decektir. Bu da, Fransa'nın 

- 50 sene evel yazmıya bos, M. Daladie ve M. Kot'la Romanya'ya verdiği mali yar· 
başladım ve devamlı surette, yapmış olduğu görüşmeler hak· dım vadine istinad etmek-
her sene bir eser veriyorum. kında büyük bir ketumiyet tedir.,, 
Benim için hayatın, yazmaktan göstermektedirler. Populer: 
başka zevki yoktur. Hayat Londra, 19 (Radyo) - Lon· "Beş Kanunuevvel buhranını 
çalışmakla müsavidir. Başka dra siyasi mahafilinde muhtelif ve M. Blum'un emniyet ve 
muharrirler gibi yaşamak için ajanslar tarafından neşredilen Blum'un emniyet ve itimad 

talebini unutmamak lazımdır. 
yazmıyorum. Ben, yazmak için M. Antenesko'nun Londra sc· 

Fakat M. Blum komünistlerin 
yaşıyorum. yahatı hakkında bir mallımat vaziyetini lslah etmeden mev-

Demişti. Dünyamızın artık yoktur! . k k ·iinde lutunamıyaca tır.,, De-
ebediyen kaybettiği sanatkarın Paris, 19 ( Radyo ) - M. mektedir. 
bu beyanatı, biiyük dehalara Antonesko, bugün sabık Posta Paris, 19 (Radyo) - Paris 
hakim olan san'at a~kının, ha· Bakanı M. Jorjmandel'i ve matbuat cemiyeti, bugün Ro· 
yat zevki fevkinde duran yük- Mareşal Franşe Despere'yi manya Hariciye Nazm M. An· 
sekliğine ne büyük misaldir? ziyaret etmiştir. tonesko ile refakatind<-'ki Ro· 
Yaşamak, büyük san'atkar- Dün Akşam, Romanya se- men gazetecileri şerefine bir 

ların nazarında ancak bir va· farethanesinde M. Antoncsko ziyafet vermiştir. Bu ziyafette 
sıtadır. Hayata merbut.ıyet te, madamı şerefine resmi bir zi· Hariciye Nazırı M. lvon Del· 
sadece yazmak ve yaratmak yafet verilmiştir. bos ile daha birçok Fransız 
için, daha doğrusu ruh ve Bu ziyafette M. Antonesko ricali hazır bulunmuşlardır. 
şuurun göklerinden boşanan Fransız ricalile uzun müzake· ------
nuru, beşeriyetin susamış, ka- A tı·na 'Ja 

relerde bulunmuş ve müzake· aı 
rarmış ve katılaşmış toprağına 
akıtabilmek içindir. Hayat ne· relerin neticelendiği anlaşıl· 
dir ki? Hayvan da yaşıyor, mıştır. 

Balkanlı bankacı
lar toplantısı .. Bu hususta neşrolunan bir 

insan da yaşıyor. Laettayin 
bir otu çiğneyüb geçmekte tebliğ de Romanya ve Fransa 
tereddüt etmiyen varlığımız, Hariciye Bakanları arasında 

Atina, 19 (Hnsusi) - Bal
kan devlettleri milli banka· 
lar müdürleri toplantılarında 
Türkiye'yi Salaheddin, Yuna
nistan'ı Koderos, Romanya'yı 

bir güzel gül, bir menekşe, 
bir nerkis önünde heyecanla 
duruyor. Çünkü rastgele bir 
tutam otla o incecik, nazlı 
çiçekleri yekdiğerinden ayıran 
bir şey vardır. Bir renk, bir 
koku, bir şiiriyet ve saire 
vardır. 

Otta hüküm süren hayat, 
diğerlerinde de ayni kanuna, 
ayni fizik şartların& tabidir. 
Fakat ayrılıkları kat'i ve mu· 
hakkaktır. 

Hayatı bir hedef, bir gaye 
telakki etmek, insan denilen 
mahluku basit mide ve yaşa· 
yış alemi içinde mahkum ey
lemekle müsavidir. Halbuki 
hayat hakikaten bu mudur ve 
insan hayata bunun için mı 
gelmiştir? 
Yaşamak için yazmak ve 

çalışmakla yazmak ve çalışmak 
için yaşamak arasındaki büyük 
fark yolunda iki tip meydana 
çıkar; 

San' at dehaları ile gel:p ge· 
çici kıymetleri 

Tıpkı hayatı kazanmak için 
diploma almış bir münevverle 
başka bir idrak katına çık· 

mak, başka bir felsefe, başka 
bir idrak semasına varmak 
için okuyanlar arasındaki gibi .. 

Birisinde diploma, bir haya· 
tın, bir mesainin hem hede· 
fidir, hem vasıtasıdır. Halbuki 
diğerinde ne diploma vardır, 
ne de hayat kaygı ve hedefi .. 
Kıymetler böyle doğar, höyle 
çürür .. 

Yazmak için yaşıyan Piran· 
dello, şimdi toprağın altında 
bile, vaktile yazdıklarından 
kuvvet alarak dip-diri olarak 
yaşıyor. işte onun felsefesinin 
büyük bir tecellisi daha! 

Orhan Rahmi Gökçe 

Vekiller Ankara'ya 
dönüyorlar. 

İstanbul, 19 (Hususi) -
Şehrimizde bulunan Vekiller, 
yarın Ankara'ya döneceklerdir. 

Türk bakırı 
İstanbul, 19 (Hususi)-Türk 

bakırı, 1937 senesinden itiba· 
ren çıkmıya ba~lıyacaktır. 

iki memleketi alakadar eden 
meseleler üzerinde tam bir mü· 
tabakat mevçut olduğu bildi· 
rilmiştir. Bu müzakerelerde 
iktısadi mühim neticeler eldl! 
edilmiş ve mübadele sahası: 
genişletilmiştir. 

M. Antonesko'nun Paris'i 
ziyaretinde iki devlet hariciye
lerinin Avrupa mcs'clelcri üze
rinde daimi bir temas halinde 
kalmalarına da karar veril· 
miştir. 

M. Delbos, hariciye daire
sinde dün Rusya ve Amerika 
sefirlerini kabul etmiştir. 

Paris, 19 ( Radyo ) - M. 
Antonesko bugün de müza· 
kere ve temaslarına devam et
miştir. 

Gazetelerin verdikleı i ha· 
berlere göre Fransa ile olan 
ittifakın Çekoslovakya ve di· 
ğer küçük itilaf devletlerine 
de teşmili mevzuubal s' ır. 

Ayni men balar, mareşal Ritz 
Smigly ile olan uzlaşma mu· 
cibince ve M. Bek Lehistan 
hariciyesinde bulundukça kü
çük itilfıfla geniş bir ittifak 
mümkün olamıyacağını ilfıve 

etmektedirler. Fransız· Sovyet 
misakı bu yeni uzlaşmaları 

akamete mahkum etmektedir. 
Jur gazetesi: 

Raderesko ve Yugoslavya'yı 
da milli barıka müdürü temsil 
etmektedir. Bulgaristan ve Ar
navutluk milli bankaları mü-
dürlerinin de bugün Atina'ya 
gelmeleri beklenmektedir. 

İlk toplantıda, Balkan dev· 
letleri arasında iktısadi müna· 
sebetlerin inkişafı için alın· 
ınası lazımgelen tedbirler et
rafında görüşülmüştür. 

Milli banka müdürleri, Ati· 
na Meçhul asker abidesine 
merasimle çelenk koymuşlar 

ve öğleden sonra da Kral ta· 
rafından kabul edilmişlerdir. 

İstanbul, 19 (Hususi)- Bal
kan antantı devletleri milli 
banka müdürlerinin toplantıla· 
rı bugün sona ermiştir. 

Bu toplantıda, Balkan dev· 
Jetleri arasında döviz mes' ele-
leri, Klering ticaret işleri ve 
iktısadi münasebetlerin inki
şafı hakkında mühim kararlar 
almışlardır. 

Atina, 19 (Radyo) - Lari· 
sa' da inşa olunan resmi bina· 
]arın açılma töreninde bulun
mak üzere ornya giden kral 
ile Başbakan general Metak· 
s:ıs ve diğer nazırlar, yarın 
(bugün) buraya döneceklerdir. 

Çocuk Bakım~nın liyeti 

ikinciteşrin ayı içinde Çocuk-esİr$eme kurumu 'dispanse· 
rinde (259) hasta çocuk muayene ve tedavi edilmiş, ilaçları 
parasız verilmiştir. (14) ikiz yavrunun sütleri temin edilmiş ve 
Çocuk bakım müzesi (200) anne tarafından ziyaret edilmiştir. 
Umumi okuma odasını (300) kadar talebe ziyaret etmiştir. 

Yukarıda, Çocuk esirgeme kurumunun bnyram münasebetile 
giydirdiği (130) fakir çocuk bir arada görülmektedir. 
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Sayfa 4 

1 Harbı 
lsm!IS:m3:JEmlii?:li!l!!I:~:mtzaım23 

Ani bir harpte ilk 48 saatte cephelere 
5,850,000 asker toplanacaktır 

Kızı lordu taggare ~ve tanklar< 1 
Kaptan •Arnovil, •.ngiliz 

erkanı harbiye reisinin uzattı
ğı bir demet kağıdı aldı. Fa
kat büyük bir hayret ve ıstı

rap içinde idi. 
Nasıl oluyordu da Alman 

casusları, Fransa'nın ha\ a ba
kanlığına, bakanlığın ikinci 
şubesi müdürünün harimine 
kadar giriyorlar ve böyle en 
mahrem vesika ve planları 
aşırabiliyorlardı?. İngiliz mu
kabil casuslarının elde ettik
leri bu neticeden bütün Fran
sa ne ıçın ve nasıl haberdar 
değildi? 

Bunları düşünmekle bera
ber: 

- Erkanı harbiye reisi haz
retleri .. Yarından itibaren hava 
emniyetimizi arzunuz veçhile 
ve kat'i şekilde temin edece
ğimize emin olabilirsiniz. 

Dedi. 
- Ben de Rus-Fransız uz

laşması son şekillerinden ve 
Lehistan . ile yapılmış olan 
itilaftan haberdar edilebilece
ğime emin bulunuyorum. 

- Her hususta müşterek 
ve müttefik olduğumuza her 
zaman emin bulunmanızı rica 
ederim. 

İngiliz erkanı harbiyei umu· 
miye reisile Fransa'nın Londra 
sefarethanesi hava ateşesi ara· 
sında bu mülakatta geçen mu
havere, Fransa ile İngiltere 
arasında bir hava ittifakı mev· 
cudiyetini sarih surette göste
riyordu. 

Evet; İngiltere'nin erkanı 
harbiyesi reisinin bir ziyafet 
salonunda Fransız cumhuriye
tinin bir zabiti bu şekilde mü
lakatının başka ne gibi bir 
manası olşbilirdi? 

Maamafih, vaziyet çok va· 
himdi. Bir devletin takib ettiği 

siyaset, cihanı yeni bir harb, 
hem de çok korkunç bir harb 
arefesinde bulunduruyordu. 

Bu harpta en büyük hedef 
Fransa olacaktı. Fakat Fran
sa'nın arkasından bütün Av
rupa'nın mukadderatı, istira
hatı ve emniyeti vardı. Mak
sad, cihan haritasını yeni bir 
şekilde kurmaktı. 

Bu, lngiltere'yi Fransa'nın 
yanında mevki almağa icbar 
edecek bir vaziyetti. 

Yarın: Ulusların talih 
ve saadeti uluslar arası bir 
birleşme ile mü1J1kün ola
bilecektir. 

1935 senesi martının 16 
sında Almanya'daki nasyona1 
sosyalist hükumeti bir taraf
tan Versay muahedesinin ah
kamını hükümden düşürüyor

ken beri taraftan da gayri 
memnun devletlerle uzlaşmak 
için elaltmdan çalışmakta, ca
zip teklifler yapmakta idi. 
Paris emniyeti umumiye 

mUdUrlUğünde 
Paris'in maruf Şatele tiyat

rosunun meydanlığında lüks 
otomobiJler arka, arka sıra

lanmış idi. 
Oyunun nihayeti yaklaştıkça 

gerek kolislerde, gerek sahne 
kızlarının kamaralarında ve 
dışarıda şüpheli faaliyetler 
artıyordu. 

Şatele tiyatrosu methalinin 
karşısında büyük bir bina var· 
dır; şu anda bu binanın hiç· 
bir tarafında hiçbir ışık göze 
çarpmıyor, bu binanın boş ol
duğu kanaatini veriyordu. Hal
buki bu bina Paris emniyeti 
umumiye müdürlüğü binasıdır. 

Saat 12,~0 da, Fransa'mn 
Londra sefarethanesi hava 
ateşesi kaptan Armovil, Fran
- Sonu 6 ıncı sahifede -

Karısım döğmOş 
Karataş'ta oturan Mustafa 

oğlu Ramazan: karısı Lütfü
ye'yi döğmüş, zabıtaca yaka
lanmıştır. 

Yaralamak 
Sabı~alılardan Arab Nuri; 

Fevzipaşa bulV'arında lcoltukçu 
Mustafa: oğlu Rıza'yı bıçaklca 
yarahyarak kaçmıştır. 

3 - Göztepe'c!e kunduracı 
Mustafa ile Muammer birlikte 
rakı içerlerken kavgaya tutuş· 
muşlar, Mustafa Muaınmer'i. 
bıçakla s:>l memesi üzcri!lden 
yaralamıştır. Yaralı hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Kamyon çarpmış 
Şoför Mehmed oğlu Emin, 

idaresindeki kam.:.'onu O .. ma
niye caddesinde Mehmed oğlu 
Hüsnü'ye çarptırmış ve yara
lanmasına sebebiyet verdiğin
den yakalanmıştır. 

Dilencilik yasak 
Mustafa oğlu Tevfik'in Kar· 

şıyaka 'da dilendiği görülerek 
yakalanmıştır. 

Sarhoşluk 
Çivici hamamı sokağında 

oturan Mustafa oğlu Selahid
din, sarhoşlukla ailesi Peyma
nın üzerine keser ile hücum 
etmiş ve araya giren komşusu 
Ha1il'i kolundan yara1 amıştır. 

Peyma'nın, korkudan hamile 
bulunduğu çocuğunu düşür
düğü şikayet edildiğinden za
bıtaca tahkikata başlanmıştır. 

Yangm başlangıcı 
Halkapınar' daki Pirina fab

rikasının 2 numaralı kazanında 
yangın çıkmışsa da derhal sön
dürülmüş, hadisede bir suikast 
bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Tavzih 
ANADOLU'nun 15 / 12/36 

günkü 7094 sayılı ve 4 üncü 
sayfasının zabıta sırasında (Pal
to hırsızı) başlığı ile çıkan 
yazı hakikata uymadığı ıçın 

bu yazımın neşrini bir hak ve 
hakikat adına dilerim: 

Gazi oğlu Zeki'nin; çalın

dığını iddia ettiği palto de
ğildır, bir valizdir. Bu sebeble 
meşhud suçlar kanununa tev
fikan ayni saatte muhakemem 
olmuş ve hakyerinde masumi
yetime karar ·ıerilerek beraet 
etmiş bulunuyorum. 
İkincisi sabıkalı değilim. Şe

ref ve haysiyetiie geçinen bir 
Türk artistiyim ve işimin ba· 
şında çalışmaktayım. Keyfiye
tin neşrile hakikatin tavzihine: 
yardımınızı diler, saygılar su-
narım. 17 /12/ 936 

Selç.1 ık otelinde iken şimdi 
T epeköy' de kulüb mü sa
m er ı; kolunda Remzi oğlu 

Faruk 

Cebelüttarık, 19 (Radyo) -
Alnıironte Çervera ve H i lop çe· 
ker, .MaJrid ve Barselon'a silah 
taş•yan Litka~ 'apıır•1 te\kif t!l· 

mii'l"rıli r. 
Kanarya krunızörü de bir ,·a

pur tevkif etmiştir. 
Valans, 19 (fü11l)o) - llüku· 

mele measulı iki ticaret vapuru 
Sanıa Pulada a"i t:ı} yarelt:r tara· 
fınılıın Lınulınr<l ı ınan eılil Dlİ§lir. 

F.ıkat vapnrlarn 7..ırar oluıaıın~lır. 

İkiııd bir h:\\·a tu::rnuzu tl:ıha ne· 

ti cı· ' nnenıi,tir. 

M.ın,:lya 19 (H ıılyo) - Trc
moıılaııa İ spanyol 'apurile 350 ka
eıı alıııı gt>lmi~ıir. Bu altıular t~
panya milli L.wkasınıo<lır. 

Valansiya," 19 ( A. A ) 
Piyade, suvari, topçu ve is
tihkam zabitlerine mahsus o\
mak üzere yüksek bir harb 
mektebi tesisine müteallik bir 
kararname isdar edilmiştir. 
Bu mektebten diploma alacak 
olan zabitler erkanıharbiyeye 
verilecektir. 
Diğd bir kararname lspan

ya'nın cenubunda harekatta 
bulunacak olan bir ordunun 
ihdasını amir bulunmaktadır. 
Bu ordu liva general Maı ti
nez'iıı kumandası altında bu
lunacak \ e Cordoue, Grcnade 
ve Malaga mıntakalarını ihti
va eyliyeceklir. 

Londı a, 19 (A.A) -- Lchis
h::1 hükumeti bugün Lord 
Plymoutha verilen notasında 

Lehistan gönüllülerinin İspan· 
ya'ya gitmelerine mani olaca
ğını bildirmekte ve İspanya 
için deniz ve hava yolile harb 
malzemesi naklini men ıçın 

alınan te<ibirlcr sayılmaktadır. 
Dublin 19 (A.A) - irlan· 

da cumhuriyet ordusu men
suplarından 80 kişi milislere 
iltihak etmek üzere İspanyaya 
hareket etmişlerdir. 

Madrid, 19 (A.A) - Da
hili harbın altıncı ayının baş
langıcında gazeteler mütalea
ları şu yoldadır: 

Cumhuriyetçi Enformasyone 
diyor ki: 

Madrid faşist aleyhtarı olan 
mHletin muzafferiyetine merkez 
olmak iradesini izhar etmiştir. 
Muzafferiyetin başlıca silahı 
demirden bir inzibattır. Hu
susi teşebbüslerin ne muha
rebe meydanlarında ne harb 
malzemesi imalinde ve ne de 
geriye aid tertibatın alınma
sında hiçbir mevkii yoktur. 

Komünist Mundo Obrero 

• 

müessir bir surette cezalandı
rılması icabeder. Mecburi as
kerlik hizmeti ihdas edilmek 
lazımdır. 

Cumhuriyetçi Hcraldo gaze
tesi diyor ki: 

Cumhuriyetçilerin isyan ha
reketini on beş gün içinde 
ezmeleri icabcdcrdi. Fakat 
beynelmilel faşizmin general 
Franko'ya yapmış olduğu mü
Zdheret bu isyanı nihayetsiz 
olarak uzatmıştır. 

lstanbul, 19 ( Hususi ) -
Asilerle birlikte harbeden 400 
Alman neferi, hükfimetçilere 
teslim olmu5tur. Bunlar ara· 
sında tanınmış bir kumandan
da bulunmaktadır. 

Londra, 19 (Radyo) - fs
panya'nın Almerya kasabası, 

çeteler tarafından idare edil
mektedir. Polis müdürü; şaki
lerden biridir. Dini akidelere 
riayetkar olanlardan birçok 
kadınlar kurşuna dizilmişlerdir. 

Almerya' dan kaçmak istiyen
lerden pasaport masrafı olmak 
üzere ikibin beşyüz peçata 
alınmaktadır. 

Cebelüttarık, 19 (Radyo) -
General Franko, hükumete 
aid Malaga, Almerya, Karta
jen, Taragon, Valans, Barse
lon, Gizon, Satander ve Bil
bao limanlarını torpillerle ka
patmış ve keyfiyeti ilan eyle
miştir. 

Paris, 19 (Radyo) - Milis
lerin neşrettikleri bir tebliğde, 
havanın muhalefetine binaen 
hiçbir hareket olmadığı ve 
yalnız tarafeynin top ve tüfenk 
ateşilc ikıifa ettiği bildirilmek· 
lt"!dir. 

Londra, 19 (Radyo) - (O eyli 
Telgraf) gazetesi, İspanya'ya 
yeniden altıbin kişilik bir Al
man kafilesi gönderildiğini ha
ber verıyor. -.....---

Balıkcılık , 
Aııkara, 19 (Hususi) - Ba-
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Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

12,30 Halk musikisi, 12,50 
havadisler, 13,5 hafif musiki, 
13,25 muhtelif parçalar. 

18,30 Dans musikisi, 19,30 
konferans, 20 Vedia Rıza ve 
arkadaşları, 20,30 Türk musi
kisi, 22 ajans haberleri, 22, 15 
sololar. 

Kızıl kalmadı 
Talebeye aşı yapılacak 
Karşıyaka'da bazı kızıl va

kaları görülmüştü. On günden
beri yeni vak'a kaydedilme
miştir. Alınan sıhhi tedbirler 
sayesinde hastalığın önü alın
mış gibidir. Her ihtimale karşı 
bazı mektepler talebesine tat
bik edilmek üzere Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet V ek.aletin· 
den kızıl aşısı istenmişti. Aşı, 
bugünlerde gelecek ve tatbika 
başlanacaktır. 

• 
ıl< "' 

lzmir kUltUr direktörlü-
ğünden: 

Gazetenizin 13-12-936 tarih 
ve 7093 sayılı pazar nüsha· 
sında, ikinci sayfadaki !şehir 
haberleri arasında ve üçüncü 
sütundaki "Bayramda,, başlığı 
altında mekteplerin tatilinden. 
bahsedilirken "Bazı mektepler 
yarından itibaren bir hafta 
tatil edilmiştir. Bu tatil de 
sıhhi sebeplerden ileri gel
mektedir. Şeklinde cümleler 
ve tamiri, mümasilleri gibi 
görülmüştür. Yanlışlıkla yazıl
dığı anlaşılan bu son kaydın 
düzeltilmesini dilerim. 

Ekmek fırını 
Mutahassıs izahat verdi 

Belediyece kurulacak ekmek 
fırını için tetkikat yapan Rus 
mutahassıs, son raporunu ver
miş ve belediye encümeninde
de izahatta bulunmuştur. En
cümen, mutahassısm raporunu 
belediye heyeti fenniyesine 
havale etmiştir. 

Yeni Neşriyat 

lıkçılık kongresinde verilen yeni Adam 
kaıarları İktısat Vekaleti tel- Yeni Adam'ın 155 inci sa-
kik bürosu gözden geçirmiş, yısı çıktı. İçinde İsmail Hak-
hazırlanan projede bazı tadi- kı'nın "Gezemiyen öğretmen,, 
lat yaparak rapor unu Veka- "Felsefenin Metodu,, ve "Ha-
lete vermiştir. yatım,, başlıklı üç makalesi, 

Hava istasyonu Seniha Uzun Hasan'ın "Akde-
Cumaovası nahiyesinde düz niz mes' el esi,, başlıklı etüdü, 

bir arazi üzerinde kurulacak Hüsnü Cmth'nın "Amerika' da 
hava istasyonu yerinin istim- ev dershaneleri,, üzerine yazJsı, 
lak muamelesine başlanmak Japon kadım, insan ırkları 

yazJyor: üzeredir. İstasyonun kurulaca- makaleleri, iç, dış, ilim, eko-
Muharebeyi kazanmak için ğı yerdeki arazinin _sahipleri nomi ve kültii haberleri, kısa 

her türlü inzibatsızlık, kundak- tesbit edilmektedir. istimlak,.• tetkikler vardır. Kültür adam-
çılık ve ihanet hareketlerinin muamelesi sür'atle yapılacaktır. }arına tavsiye ederiz! 

mıl!!BW!ml .... ım::!!91 .. :ıl!!lm!!ll ...... ml .. ll:llllii!!:lll .... :ım ...................... lmmı.'!iiiml .... IB ......... mD# .... m:llll'8!*g+mz:?i&limılllamlB3dBl .. 11!11*r&!lım .. lmmll ..................... Np:!911 .. Blil'W!rli!llME.a: ..... llll .... .. 
tehlikesiz, hatta o kadar yu- derin, ne esrarlı, ne inatçı, belki de son defa göreceğiz Deniliyordu. Acaba Sum-erw:wıw.4 =a:tiA wrnm 

82 Yazan : Orhan Rahmi Gökçe 

Sumru bir hıçkırıkla sar
sıldı: 

- Senin saadetin, emrın, 

arzuların şerefine .. 
Tekrar hıçkırdı: 
- Senin, senin ~erefıne 

Bekir .. 
- Sumru hanım, Sumru 

hanım! 

- Yooook Bekir, söyliye
ccğim, canım öyle istiyor. Bu
nu söylemek, içimin öyle za
limane bir isteğidir ki dudak
larımı kapayıp dilimi parça 

parça etsel r bile kalbim gök
sümden fırlıyarak bunu söyli
yecek.. Haydi Bekir, senin 
şerefine!.. 

İçtiler. Sumru kendi kade
hini tazeleyip tekrar içti .. 

- Sükunet gelsin asabıma 
diye içiyorum Bekir., 

- Fakat bu bir inhimak 
olur gider. 

Sumru zayif omuzlarını ha· 
fifçe silkti, 

- Ne çıkar? Bu inhimak, 
başkasına nisbetle • kadar 

muşaktır, o kadar teselli do- ne haşin bir güzelliği varmış.. a canım! Nazım beyle kızı rucuk ne olmuştu? 
ludur ki .. Ben Anadolu'yu, bir çift göz salondan çıktılar. Biraz sonra Mehmed çavuşun sesı du-

Şaşkın bir halde, içinde tanıdım. Daha doğrusu.. Sumru geldi: yuldu: 
- Babanız gelmedi -Diye Kaıpnın zili ses verdi. Be- - Buyurun Bekir, babam - Kumandanım, fazla dü-

mınldandı- halbuki ben fazla kir, derin bir nefes aldı. Ve sizi bekliyor.. şünüyorsun .. 
kalmak saadetinden mahrum sonra kekeledi: Yanık Bekir o günü unuta- - Efrada bir mola:verelim .. 
vaziyetteyim; işim çok. - Babanız bu şeyleri, bu mıyacaktı hiç!.. Küçük bir zaaf, İkindi vaktinden beri ·yürü· 

- Gelir, şimdi gelir Bekir! kadehleri" görürse.. bir yanlışlık kafi idi. Sokağa yoruz. 
Bize Anadolu'dan mektub - Zarar yok Bekir! çıktığı vakit, hala 0 heyecanın, - Peki kumandanım, ıyı 
yazacak mısın? Nazım bey içeriye girdiği hala o }!'; şaşkınlığın tesiri al· olur. 

- Yazarım Sumru hanım. vakit seri bir bakışla her iki- tında idi. Ne kadar yürüdüklerini bil-
Sumru da, kendini tazyik sini süzdü: Ertesi "'gün İstanbul' dan- -ey: miyordu. Mehmed çavuş, kırk 

ederek itidaline dönmeğe ça- Geç kaldım biraz amma! 'i'.°ılmış, ana· ·-vatai1" yolların;- yaşlarında bir askerdi. Evelce 
lışıyordu. - Estağfurullah dayı bey.. düşmüştü. bu dağlarda zeybek olarak 

- Ben Anadolu'yu ilk de- - Yemek hazır mı acaba Sumru'ya ancak bir mektub dolaşmıştı. Her yeri adım adım 
fa lzmir'de tanıdım, orada Sumru? yazabilmişti. Fakat cevab ala- biliyordu. Bazen bir dere içi-
sevdim. O vakte kadar mem· - Sormadım balHi .. Seni maınıştı. ne geliyor; 
leket, benim icin sadece Üs- bekledim.. Annesinden iki mektub al- - işte ·Diyordu- burada 
küdardan A:yastefanos'a ka- Bekir gitmek istedi, Sumru mıştı. So:ıuncusunda, bir sabaha karşı iandarmalarla 
dar olan toprak ve su par- dargın dargın; { - Sumru evlc~mek i.izere tutuştuk. Bir defasında da 
çası i<li. Halbuki Anadolu'nun - Bunda da mı uzaklık •ı idi. Fakat hastalandı_, __ nikah flan zeybeği burada yakalamış, 
ne kuvvetli bir cazibesi, n~ -Dedi- sızı aramızda ilk ve merasimi ieri kaldı! vurmu~tum. -Devamı var-
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.. Sayfa 6---------------------ANADOLU --------------------- 20/12/!U6 .. . - Yarının harbı Almarı .. va'da Tayyarelere İtalyan ordusu 
e ~I IW'll!ttmt!HttJ~ --=======-Nfil.lll~ı Döviz işleri. Bindiler.. Ve Habeşistan. 

- Başı 4 üncü sahifede - mış olanlar, Erkamharbiye ----•---- --•.-.• ...... ••-- __ __. ............... --

Af yon' lu Süleyman : sız bankası müdürü Fransız reisinin bu beyanatı, bu ina- Alınan yeni tedbir- Ve ortadan Mavi Nil memba-
' Mülayim'i yendi mi? sınai birlik reisi, Fransız er· nılmaz rakamları karşısında fer nelerdir? Kayboldular. farını da aldılar ..• 

kanı harbiyei umumiye reisi hayret ve dehşetten adeta do- B 1 19 (AA) D . p . 19 (R d ) B Adis·Ababa, 19 (Radyo)_ 
Hakem heyeti arasmda p . . t' . nup kaldılar. er in, . - övız arıs, a yo - u-

r 'h f ve arıs emnıye ı umumıye . d l 'l k l .. (M'I ) h . t ltalya kıt'aları Sudan hudutla-ı tita çıktl. Para taksimin· "d" .. t 1 b 1 d Bı'raz su··ku"ttan sonra Fran- vazıyeti o ayısı e çı arı an gun, ı yo ava ıs asyonuna 
mu uru op anmış u unuyor u. h d d l h 1 h h rında Mavi Nil membalarını da 

• il 

• 
1 

de bile haksızhk yapıhyor. Bunların son derdi. Fransa sız bankası direktörü: yeni bir kararname u ut mm· gi en atı meç u şa ıs, ava 
Bayramın dördüncü giinü mukadderatını ellerinde bu- _ Fransız'ların bugün ci- takalarının yapılmakta olan istasyonunu gezmek istedik- işgal etmişlerdir. 

Cumaovasında Mülayim peh· döviz muamelelerine yeni bir lerini söylemişler ve bekçinin Diğer bir kıt 'ada Debido· 
lunduran nüfuzlu kimseler idi. hanın en zengin bir milleti ] ' · l t · b" ta livanla Afyon'lu Süleyman takım tahdidat koymaktadır. mümaneatına rağmen istas- 0 yo ışga e mış ve ır Y· 
Beşi de teker, teker bu dai- olduğunu erkanıharbiyei umu- f'I h d tt ' kkat pehlivan arasındaki güreş çok Hudut mıntakalarında oturan· yona giferek üç tayyareye yare 1 osu u u a muva 

h 1 
. 5 .. 1 reye gelmişlerdi. mlye reisi cenahlarına arzede- bir karargah vücude getir-

eyecan ı geçmış, u eyman )ar yabancı memlekele geç· binmişler ve ortadan kaybol· 
hı . M- 1" · •· d'ğ' Emniyeti umumiye müdürü, rim. Dedi. Bunun için, müs- miştir. pe ıvan u ayım ı yen ı ı tikleri zaman şimdiye kadar muşlardır. 

haıd h k h t. d b bu zevatı gündüzden davet takbel bir tehlikeden korun- Londra, 19 (Radyo) -Ata:. e a em eye ın en a· ufak para olarak günde on 
zılan bunu kabul etmek iste· etmiş idi. Bu içtimaın da Lon- mak için en büyük fedakar· R omanva kralı kadar mahafil, ltalyan'ların 

1 d dra' dan bir lngiliz askeri tay- lıkları yapabilecek mevkideyiz. mark götürebilirlerken bugün- J Gambeland' da lngiliz'lerin is-
memiş er ir. den itibaren yalnız üç mark 

M··1" · .. d yaresi gelen kaptan Armovi- Fransız bankası da dostları· ''arŞOVaya ticarı altında bulunan yerleri 1 u ayım, gureş esnasın 8 götürebileceklerdir. Bu husu- V 4 
·· il · h · · d h lin vereceg"' i mühim izahatla mıza bile yardım edebilir. işgal ettiklerine ihtimal ver-

gureş usu erı arıcın e are- sun tam surette tatbik oluna· G ·a k 
k tl d b 1 f k t h alakadar olduğunu da bildir- Erkanı harbiye reisi: l ece • memektedir. Maamafih Gam-

e er e u unmuş, a a a- bilmesi için ayrıca döviz pa· 1 
k h · k d' · .. m'ştir - Teşekkür ederimi Diye beland gümrüklerinin işga 

em eyetı en ısıne musa- ı · saportları ihdas olunmuştur. L h H • • • • d d"ld'ğ' - 1 kt d' 
h t · b" l "k 5- Fransız sınai birlik reisi bir cevab verdi. Fakat emirsiz e arıcıyecısı e e ı 1 ı soy e_nme e ır. 

ma a e mış, oy e ı en u- 11211937 tarihinden itiba- G k • 
leyman rakibinin sırtını yere Yahudi, kaptan Arnovil'in de altında sade para mevcudiyeti ren hudut mıntakalarında otu- Bükreş, e az mas esı 
getirmiştir. karısı Yahudi idi. kafi değildir. Daha, sık(idare rup yabancı memleketin hu- Varşova, 19 (Radyo)- M. Fabrikası. 

Hakem heyeti arasında ih- Bu beş kişinin hepsi de ve disiplin, fazla ve sistema- dutları içinde çalışan ve ec· Bek, dün iradettiği nutukta, Londra, 19 (A.A) - Dahi-
tilaf çıkınca, Süleyman pehli- bir araya geldikleri sırada, tik bir işte lazımdır. yakın bir anide Bükreş' e gi- liye müsteşarı M. Georffrey nebi dövizi ile aylığını alan 
vanın galib sayılmasını iste- erkanı harbiyei umumiye reisi Bugün sizleri; dahili va· derek Varşova' da başlamış lloyd Blackburn civarında ku-Almanlar kazançlarının 3/2 
yen Manisa'lı Rifat pehlivan söz aldı ve: ziyetimiz, harb karşısında da- olan müzakerelere devam ede- rulan gaz maskesi fabrikasının 
ile tüccardan Adil, hakem he- - Mösyöler; son ve mev- hilen elde edilmesi lazım ge· sini Alman milli bankasına ceğini bildirmiştir. açılış resmini Kanunilsiininin 
yetinden çekilmişler, ve geri- suk haberlere göre düşmanla- len vaziyet hakkında görüş· yatırmak mecburiyetindedirler. Romanya kralı Karol'un on birinde yapacaktır. 
Ye kalanlar güreş neticesini rımız fevkalade bir surette mek u"zcre buraya topladım. Hudut mmtakalannda çalı- Bu fabrika haftada beş yüz 

1 kl k l k Varşova'yı ziyareti de önü-
berabere ilan etmişlerdir. hazırlanmakta ve silahlanmak- Yarın: Dahili düşman, şan ve ayı arını mar o ara müzdeki Kanunusanide ola· bin maske imal edecek ve bu 

Güreş hasılatının evvelce tadırlar ve bütün gayretleri· harici.düşmandan alan yabancılar da şimdiye c::aktır. maskeler münhasıran sivil aha-
yarı yarıya taksimi kararlaş- mizt: ra2'men size büyük bir ço1' korkunçtur. kadar azami ayda 300 mark liye tahsis olunacaktır. 
tırılmış iken, geri kalan ha· teessürle arzederim ki harbın _Sonu var_ değiştirebilirken bundan böyle Fransa Amerika'nın /ngi/. 
kemler hasılatın yüzde 70 ini ilanından 48 saat sonra ha- ----------- ancak 200 mark değiştirebile- , k b l • 
Mülayim'e vermek istemişler, LJ ceklerdir. Almanya'ya karşı tere ye mu a e esı 
Süleyman da yüzde otuzu kat riçten vukua gelecek müdhiş rıaVa k l Eski torpido ve muhripleri 

t 1 d b k d h'ld L d '-' müttefi arama ı bul etmemiştir. aarruz ar an aş a a ı en l on Ta aa Kadrodan çıkarmıyacak .. 
Alakadarların nazarı dikka- de birçok suikasdlara maruz manevra arı Dün büyük Paris 19 (Radyo) - Ente- Vaşington, 19 (Radyo) -

tini celbeder, bu işi halletme- kalacağız ve birçok sabotaj- Liyorto, 19 (Radyo) - Dün sijan gazetesi, İngiltere ile Birleşik Amerika hükumeti 59 
ıerini, muhakkak galibiyetini larla karşılaşacağız. burada hava manevraları ot- M er asim yapıldı.. lıatya aruında aktedilmek bin ton eski torpido muhribi 
bir haksızlık yüzünden kay· Müttefikimiz Rusya'nm bu muş ve şehir halkının boğucu Londra, 19 (Radyo) - in- üzere olan Akdeniz paktından kadrodan çıkarmıyacaktır. ilk 
betmiş olan Süleyman pehli- gün 125 fırka askeri vardır, gazlardan ne suretle koruna· giltere kralının taç giyeceği bahisle ~yazdığı bir makalede karar 40 bin ton idi. Fakat 
vanın, hiçolmazsa para cihe- bunun 10 fırkası fen fırkala· cağı hakkında tecrübeler ya· günün tesbiti için bugün ya- Fransanın:da Almanya'ya kar- görülen lüzum üzerine 19 bin 
. d d l rıdır. Her Rus fırkasının 420 pılmıştır. Bu manevralar, ya- 1 · f k l"d t şı aynı şekilde müttefilıc temin ton daha ilave edilmiştir. Bu 
tın en zararına mey an veri • pı an merasım, ev a a e e· . l~ ld'ğ' . k d 
memesini temenni eyleriz. makineli tüfeği, 60 hafif, 15 rın (Bugün) sabah tekrar edi· zahüratla geçmiştir. Büyük etmesı azımge ı mı ay e- karar, lngiltere'nin beş zırhlıyl 
-----------
Türk kızlarını 
bile pazarlarda 
satıyor hainler! 

-Başı 1 inci sahifede -
lr.enmittir. Mevkuf bulunanlar 38 
lr.i~dir. Banlar ıorgusuz bir ,ekil· 
de yakıılanmıt ve hapsedilmiş olan· 
lardır. Tukif edilenler Üzerlerinde 
bir don bir gömlek. kalıncaya ka· 
dar soyulmakta, ııaatlarca yağmur 

altında Lek.letilmekte ve bundan 
ıonra da bir hayvan gibi dövüle· 
relr. ahırlara hap~eclilmektedirler. 

Antakya, 19 ( Hususi ) -
936 daki hububat kanunu de· 
ğişmiş olmasına rağmen, Türk 
köylerinde eskisi gibi aşar 
vergileri tahsil olunmaktadır. 

Son seneler zarfında tahsilat 
yapılamadığından Mandater 
devlet adam lkrı şiddeti arttır

mışlardır. Tahsildarlar bera
berlerinde Arab Jandarmalar 
olduğu halde köyleri dolaş
makta ve istedikleri Türk evine 
girerek eşyalarını toplamakta, 
bunları pazarlarda hak:ki de
ğerinden çok daha aşağı fiatla 
sat maktadırlar. 

Fahiş vergileri ödeyebilmek 
ıçm eşyası kafi ~elmiyen 

Türk'lerin kızları, evladlık ola· 
rak Haleb pazarlarında satılı

ğa çıkarılmaktadır. Bu feci 
hadisele.-in, ora köylerinde, 
Saylan ve Bayırbucak nahiye
lerinde cereyan ettiği tesbit 
olunmuştur. 

İstanbul, 19 (Hususi)-San
cak'ta, Fransızlar, bütün Er
meni'leri Türk'ler aleyhine kış· 
kırtmaktadırlar. 

Bekir deöilmiş 
Dünkü sayımızda Abdullah 

oğlu Bekir adında birinin yan
kesicilik suretile arkadaşının 
para5ını çalarken tutulduğunu 
yazmıştık. Bize verilen habere 
göre parayı Bekir değil, baş

ka bir şahıs çalmış ve tutula
rak adliyeye verilmiştir. 

ağır mitralyözü, 40 tankı ve lecektir. caddeler, yüzbinlerce halkla diyor. kadro harici çıkarmamasına 
100 zırhı. otomobili vardır. b k A merı·ka bir mukabeledir. LJl•ndt.Sfan 'JQ dolmuştu. Başda Baş a an 

Bu kuvvet, 4000 .harb tay· C1.ı Uı M. Baldvin olduğu halde bü· Boenos Ayres, 19 {Radyo)-
yaresi ile Avrupa'nın bugün C' b • 35 Bin tonluk Pan Amerikan konferansı, har-

r eci ır ma- tün nazırlar, lordlar ve avam h 1 . d 
en büyük ve korkunç bir kuv- ı·kı· *"ırhlı yapacak.. bın ihtilafları a vasıtası a • 

.J • f ·ı k fd kamarası aza5ı1 (Sen Ceymis) M d l k • · vetidir. Fakat bu kuvvetleri aen ın ı ô. ı o u.. de i mesine arar vermıştır. sarayına gitmişlerdir. Evvela Vaşington, 19 (A.A) - Ba· 
Arap cephesine tamamen yık- Nodeli, 19 (Radyo) - Po· sarayın balkonundan taç giy- kanlar meclisi dünkü toplantı- Köylü partisinin 
mak için altı aya ihtiyaç var· midi'de vukubulan maden in- me merasimini tayin eden ta· sında bilhassa bütçe mes'elesi Bir nümayişi .. 
dır. Eğ!r Rusya, bir harb çı- filakı neticesinde üç kişi ölmüş- rih hakkındaki kararname 0 • ile meşgul olmuş ve ayni za- ld I 
kacağını evciden tahmin ede· tür. Ocak içinde bulunan ve manda 1937 yılı bahriye inşaat Zorlukla datjıtt 1 ar .. 

kunmuş ve sonra da radyo- St b 19 ( R d ) 
rek hazırlanmamışsa, bu mu- hayatları tehlikede olan amele, siyasetinin ana hatlarını uzun raz urg, a yo -!arda şehrin diğer üç yerinde Köylülerin içtimaı dolayısile 
azzam kuvvetlerinden harbın ikiyüz sekiz kişiden ibarettir. uzadıya tetkik eylemiştir. 
'lk 48 . d . 'f d k tekrarlanmıştır. Yarı resmi mahafilin tahmı'· Klebel meydanında bazı ha-
1 saatın e ıstı a e ço Almanva 'da Yeni kral ve kraliçe 12 Ma- diseler olmuştur. Bu nümayiş 
azdır. Ati bir harb zuhurunda J yısta taç giyeceklerdir. nine göre yılbaşına doğru otuz ve hadiseler köylü fırkası li· 
Rusya, Leningrad, Okranya, Gıda maddeleri beş bin tonluk iki kruvazörün deri M. Bilger'in tevkifi yü· 
Moskova ve Kırım'daki asker- Eksilmiş.. Edenin beyanatı inşa edileceği ve ayni zamanda zünden çıkmıştır. 
lerinden istifade edilecektir. B ı· 'd h t d d l9l8, l9l9 ve l929 senelerine Nümayişçiler zabıta kuvve· 

B l d k
. f k Londra, 19 (Radyo) - in- er m 9 ayre uyan ır 1 aid 31 gemiden mürekkeb iki 

ura ar a ı nü us ye unu.. Berlin, 19 (A.A) - Avam - tile karşılaşmış ve Vali tara-
N giliz matbuatı, Almanya'nın torpido muhribi filotillasının 

ihayet 50 • 60 milyondan 'k d h kk d kamarasının dünkü celsesinde da kullanılmakta devam olu- fından kabul edilmemeleri üze• 
ı tısa i vaziyeti a ın a uzun 

ibarettir. M. Eden tarafından söylenen rine şuursuz hareketlere baş· 
uzadıya bahsetmektedirler. Ve- nacağı ilan edilecektir. 

Lehistan'ın vaziyeti meşkuk· nutuk Alman hükumetinin se· lamışlar ve çok büyük güçlükle 
.. b ' h L h , rilen haberlere göre, Alman- Bı·r kadı·rşı·naslık' 

tur, anı ır arbta e istao ın ya'da birçok gıda maddeleri lahiyettar mehafili nezdinde dağıtılmışlardır. 
topraklarının harba sahne ol- eksiktir. Bunun sebebi, Alman- büyük bir hayret uyandırmıştır. - Pa-;is, 19 (Radyo)-:_-p~;i~- Japonya' da 
masına müsaade etmiyeceği Fransız topraklarından İs- belediye meclisi, bugünkü içti-

ya' nın ziraatı ihmal edib mu··. d · M • Ertoğrul şeh'ıdleri için 
tahmin edilebilir. maın a tayyarccı ermoz un tcmadiyen endüstri ve silah- panyol hükumetçilerine silah b'r "b'de d'ık'ılecek 

Ş h l h b ismini Paris sokaklarından bi- ı a 1 
u a e göre ar ır. ilanı· ]anma işlerile meşgul olma- ve cephane hususunda yapılan İstanbul, 19 ( Hususi ) -

nın 48 inci saatinde iki mu- sıdır. )'ardım gerek İngiltere gerekse risine vermeğe karar vermiştir. H'"k" . . J 'd b 
harib kümenin asker ve tay· Bu münasebetle şehir mccli- u umetımız; aponya a a· 

Ankara' .Ja havalar bütün dünyaca malum ~ olduk- E t ğ l h"dl rı· aı - sinde tayyarecinin lehinde te· tan r 0 ru vapuru şe ı e 
yare: tan sonra M. Eden'in Sovyet · · · k 1 

Piyade Tayyare c. ok soğudu. zahürat yapılmıştır. içın, gemının aya ara çarpa· 
Rusya ile birlikte Almanya ve k l d w b d b"r 

Fransa 1,000,000 2,400 A k 19 (R d ) A J ra parça an ıgı urun a ı 
lngl·ıtere 350

,
000 

l,SOO n ara, a yo - n- ltalya'yı ademi müdahale pak- C. H. P. ki çeşmelik abide dikilmesini kararlaştırmış 
kara' da havalar çok soğuktur. tını çiğnemiş olmakla ittiham k [ . T k 1 ·1·1,- . r 

Çek'ler 800,000 800 Civar karlarla örtülü oldug"' u ongre erı ve 0 yo e çı 1oımıze azım· 
etmesi anlaşılmaz bir hadisedir. l .. d · f 

Rusya 100,000 1,000 halde şehirde kar yoktur. Üç Bu akşam lkiçeşmelik ka· ge en parayı gon ermış ır. 
Loodra'nın diğer memleket- y · t it 1 a 

Yekun 2,250,000 5,700 gündenberi hararet derecesi munu kongresi hitamında unams an • a Y leıin ve bilhassa Çekoslov&k- A · 19 (H A) Y 
Almanya 1,600,000 2,700 ıfırın altında 7 • 10 arsasın- Rüştü Ôzmarkoç tarafından tına, ususı - u• 

Yanın da Japonya'ya silah yol- · t ·ı it 1 h"k" ti İtalya 3,000,000 1,900 dadır. yapılan teklif üzerine Adana nanıs an 1 e aya u ume 

J 
lamış olduğunu bilmesi lazımdır. arasında aktedilen ve Roma' da 

Yekun 3,6001000 41600 ngi /tere' de Berlin siyasal mehafili M. seylapzedeganına yardım ol- 1 . ki . 1 
Lehistan kendi başına 700 mak üzere yapılan teberruat imza anan yenı erıng an aş· 

Noel'e rağmen Eden'in avam kamarası kürsü- f ması tasdik edilmiştir. 
tayyare ile bir milyon askeri uza~a gı'dı'lmı"yecek. d b 1 d .. b' d 21,50 Kuruşa vasıl olmuş ve J ' 

!:I sün e u un ugu ır zaman a R /t t [ l •st 48 saatte cepheyece sevkedi- derhal Adana kızılay emrine uzve • a ya e çı Londra, 19 ( Radyo ) - bu noktaları unutmuş olmasın-
lecektir. Noel yortuları mu··nasebetı'le d d 1 f b gönderilmesine karar verilmiş Vaşington, 19 (Radyo) - M. an o ayı teessü eyan et-

Şu hesaba göre Fransa ve mt::clisler tatil edilmiştir. Fa- mektedirler. Bu noktalar vazi· ve Fevzi tarafından yapılan Ruzvelt dün İtalya sefirini ka· 
müttefikleri ani bir harpte kat ani bir içtimada hazır b b d b teklif üzerine birkaç gün sonra bul etmiş ve uzunca bir müd· yetin tes iti akımın an Ü· 
cephelere 2,250;000 asker ve bulunmak üzere gerek kama- d verilecek teınsilin hesabatı det görüşmüştlir. yük bir ehemmiyeti haiz ir. 
5700 tayyare düşmanlarımız da ralar azalarının ve gerek si- temsiliyesinin gene aynen gön- Mari Hils 
3,600,000 asker ve 4,600 yasi ricalin Londra' dan uzak- Dük d' Aust derilmesi ne heyeti umum iyece Marsilya, 19 (Radyo) -
tayyare sevkedebilecektir. laşmamaları lüzumu alakadar- Berlin, 19 (Radyo) - ltal· karar verilmiş ve zaten çok Tayyareci Mari Hils, yeni bir 
Avrupa haritasmda yeni lara bildirilmiştir. Yalnız Sir ya hanedan erkanından Dük alakalı ve çok nezih yapılan rekor için bnzı lecı iibeler ya· 

tadil3t tehlikelidir. Samoel Hoar, Noel tatilini d'Anst Berlin' den ayrılmazdan kongre netayicile birlikte bü- parken tayyaresi düşmüş ve 
Paris Emniyeti umumiye lngiltere haricinde geçirebile- evel M. Hitler'le uzun müd· yük ve medit alkışlarla top· parçalanmıştır. Mari Hils ka· 

müdürlük dairesinde toplan· cektir. det ıörüşmü,Ştür. lantıya nihayet verilmiştir. ıadan zararsız kurtulmuştur. 
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ııssolininin 
tku ve 
deniz anlaşması 
Başı 1 inci sahi/ede -

nfaatlerinin birbirinin zıddı 

Bugünkü maç 'l Tahlisiye Umum müdürlüğün- ~--l_z_m_i_r_Kı_o_m_ut_a_n_lı __ ğ_ı _il_a_nl_a_rı ___ 
çok zevkli olacaktır ! den•. fzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

1 

1 - Yedi bin çift fotin kapalı zarfla eksiltmeye konul~ 
- Başı 1 inci sahifede - 1 K l f I l ı · 'l" d'l k ' b muştur. - apa ı zar usu i e satın a ınacağı ı an e ı me te u-

ramın ikinci günü takviyeli 1 lunan motörlü Can sandalının idari şartnamesinde 2 - Tahmin edilen bede'i 29680 lira olup ilk teminat 

• . 1ıdığı, statükonun muhafaza 
ı rnesi lazımgeldiği ve bu 
~Şınanın hiçbir üçüncü dev· 

Göztepe takımımızla l-l be· bazı tadilat yapılmasına lüzum görüldüğünden buna parası 2226 liradır. 
rabere kalmış ve yirmi dört 1 3 ihalesi 28 / 12/ 936 pazartesi günü saat 15 tedir. dair şimdiye kadar neşrolunan ilanlar hükümsüz sa· 
saat istirahattan sonra da Al- 4 Nümunesini görmek ve şartnamesini almak istiyenler yılmıştır. 
tay takımımızla karşılaşmış ve 2 - Mevzubahs motörlü Can Fan dalı 6/ 11/936 tarihinden 150 kuruş karşılığında M. M. V. satın alma komis-

1 İstihdaf etmediği bildiri
ektir. 
Ayni zamanda Fransa ile 
!Ya arasında bir anlaşma 
rnali de mevzuu bahsedil
ktedir. 
lngiliz - İtalyan konuşmaları 
asında diğer ihtilaflı mes· 
ler de ayrı ayrı tetkik olun· 
ll~tur. Bu meyanda Habeşis-
ın ilhakı işi ayrı bir mes-

k 
olarak telakki edilmiştir. 
at bu mes'elede de mu-

kkat bir anlaşmağa varıl
Ş.tır. Çok yakın bir zamanda 
• 1s-Ababa' da ki f ngiliz elçi· 
1 • 
.nın başkonsolosluğa tahvil 
~diği tebliğ olunaca~d.r. 
aris, 19 (Radyo) - Roma· 

alınan haberlere göre 
~a siyasi mahafilinde günün 
1 elesi M. Mussolini'nin 

rı nutkudur. İtalyanlar bu 
tku, ltalyan ırkmın siyasi ve 
'&adi kabiliyetinin en büyük 
ifadesi addetmektedirler. 

senedenberi bataklık olan 
len ltalyan'lann mamurn 
line sokmaları fevkalade 
Qı edilmektedir. 
Ayni mahaf il, işgal edilen 
~eşistan 'da da ltal yan' ların 

rıı şekilde muvaffakiyetler 

d&~erecelderini ileri sürmek-
ırler. 

Nutkun sulhperverane ma
eti de ltalya'da memnuni· 
le karşılanmıştır. Faşist nıa-
f 'l ı bundan sonra sulh si-
etine daha ziyade temayül 
&termek istemektedir. 

İndeki isyan 
8aşı 2 inci salıi/ede -
llıeeinin Rus'lar taratindan pek 

~"ahsız bırakılmıyacağı ,-e Sov· 
. tlilfuzile şimali Çin'de pek mün· 
t olduğu düoünülürse ha iddia· 
l:ıutunanlara bak vermemek hi· 
güç olur. Maamaf ih Çin işleri 
~nda kat'i hükümler vermek· 
.dainıa ictioab etmek lıi:ıımdır. 
tJJerin en sarih hareketleri bi

bu maçı da 3-1 kazanmıştır. yonundan alabilirler. 
itibaren 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulile yeni· ] k 

Görülüyor ki, misafir takım 5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı ı anunun 2 ve 
den eksiltmeye konulmuştur. 

İstanbul' dan başlıyarak"' An· 1 3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte te· 3 - halesi 21/ 12/936 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
kara ve fzmir'de en kuvvetli minat ve teklif mektuplarını ihale günü en geç bir 

saat 15 te Galata' da Merkez rıhtım hanında dördüncü 
takımlarımızla yedi müsabaka saat evveline kadar M. M. V. satın alma komisyonuna 

katta Tahlisiye umum müdürlüg~ Ü satın alma komisyo· ı · 10 15 20 25 1455 
Yapmış, bazılarına galib gel- verme en. 

nunda yapılacak olan mezkur sandalın muhammen O L ı k d miş ve bazılarile de sahadan eniz evazım satın a ma omisyonun sn: 
bedeli 19250 lira ve muvakkat teminat miktarı 1443 T h dl b d 1 3965 l 6 k l 408000 beraberlikle ayrılmıştır. Misa- 1 - a min e i en e e i 7 ira O uruş o an 
lira 75 kuruştur. fsteklilerı'n teklif mektuplarını bildi· k"I k k 21 B' · · k" 936 t 'h ti fir takımın onbeş gün gibi ı o e rne ırıncı anun arı ne r~s ıyan 
rilen vaktinden bir saat evveline kadar sözü geçen pazartesi günü saat 14 te kapalı zarf usulil!! alına· 

kısa bir zamanda yaptığı bu k . . 1 .ğ. B caktır. 
omısyon reıs ı ıne tevdi etmeleri şarttır. una ait 

müsabakaları muvaffakıyetle resim ve şartnameler mezkur komisyondan parasız 2 Muvakkat teminatı 297 4 lira 32 huruş olup şaıtna· 
başardığını gözönüne getirdi· alınır. 7 20 5 20 2667/ 1089 mesi 198 kuruş mukabilinde komisyonda her gün 
ğimiz takdirde futbol takım· verilir. 

ıarımızdan epeyce üstün bir Devlet Demiryollarından; 3 işbu ekmek şartnamesi mucibince denize ait oıan fı-
yer işgal ettiği neticesine va~ j rında imal edilecektir . 

B. l b ·· k.. .. Aşağıdaki gayri menkuller 28/12/936 pazartesi günü saat 
rınz. maena ey ugun u mu- l 4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan-

b k k k · k 15 zmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda açık artırma 
sa a ayı azanma ısterse zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve 
takımımızın çok çalışması la- suretile ayrı ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin gayri menkul- saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşa' da bulunan 

d V b d b. • ler hizasında yazılı muhammen kira bedellerinin yüzde yedi 
zım ır. e u meyan a ıze komisyonumuza makbuz mukabilinde vermeleri. 
iyi netice temin edebilecek buçuğu nisbetinde muvakkat teminat vermeleri ve işe girmeğe 5 10 15 20 3375; 1428 

1 d ·· kk'l k mani kanuni bir halleri olmadığına dair beyannameler ve ara· 
oyuncu ar an muteşe 1 uv- İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

l. b' k k'l 1 nılan vesikalarla muayyen vakitte komisyona müracaat etme· k l vet ı ır ta ım teş ı ey e- 1 Hava için 4 adet muhtelif fabrika tezgahı apa ı 
leri lazımdır. Şartnameler komisyondan ve Sütlaç istasyonun- zarfla eksiltmeye konulmuştur. melidir. ......... ~ ... 1111!11~..... 

Deri ve Tenasül Hasta· 
lıklan Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

Hergün hastaları sabah 
saat 10 dan akşam altıya 
kadar kabul ve tedavi eder. 

Adres: Kem'!raltı Şamlı 
sokak No. 19 

lzmir Sulh hukuk mahke-
mesinden: 

Devlet demiryolları genel 
direktörlüğüne izafetle 8 inci 
işletmede avukat Halid Natık 

tarafından Karşıyaka' da Celal
bey sokağında 12 No. da mu· 
kim ve Jzmir Alsancak çivj 

dan parasız olınır. 2 Tahmin edilen bedeli 17000 lira olup ilk· teminat 
1 - Sütlaç istasyonu civarında kain ve ankazı üçüncii bir parası 1275 lirad~r. _ 

şahsa ait dükkanlarla fırının yalnız arsası muhammen kira · be- 3 İhalesi 8 /[1. Kanun/ 937 cuma günü saat 15 tedir. 
deli 15 liradır. 4 Şartnasini M. M. V. satın alma komisyonundan bizzat 

Bir sene için kiraya verilecektir. alabilirler. 
2 - Alsancakta Şehitler Yadigar sokağında büyük kargir 5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

antrepolar içinde B. 8 ila 10 ve C. 1 ila 10 No. lı depolar lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
üç ay veya bir sene için kiraya verilecektir. Üç aylık muham- 3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte te-
men kira bedeli 1910 ve bir senelik 6250 liradır. 18 20 1479 minat ve teklif mektuplarını ihale gün ve saatından 

en geç bir saat evve1 M. M. V, satın alma komisyo· 

lzmir ili Vakıflar direktörlü
ğünden: 1402 

Lira Vakfı Mevkii No. Cinsi 
80 Kazak oğ. vak. 

400 " .. 
Burnava dere sokağı 15 Arsa 

" türkmen " 15 " " 
150 " " " yıkık minarede 78 " 
400 " " " " patersn civarında Bila 11 

120 İhsaniye camii vak. Yapıcı oğlunda çeş· 8 Bir oda 

400 " " 
me dere s. 

" Çukur çeşme mevk:- Bila 
inde. 

700 Yapıcı oğlu vak. Saraç ali sokağında 2/4 

1000 İhsaniye camii vak. Çukur çeşme mev· 637 
kiinde. 

Baraka nal
bant dükkanı . 
Altı dükkan 

üstü üç odalı 
ev. 

nuna vermeleri. 20 5 20 5 1256 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 9100 metre mavi renk kaputluk kumaş kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 Tahmin edilen bedeli 31850 lira olup ilk teminat pa· 

ras1 2389 liradır. 
3 ihalesi 23/ 1.kanun/936 çarşamba günü saat 15 tedir. 
4 Şartnamesini almak ve nüınunesini görmek istiyenkrin 

160 kuruş mukabilinde M. M. V, satın alma komis· 
yonundan alabilirler. 

5 -- Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ncii maddelerinde yazılı vesaik ile birlikte teklif ve 
teminat makbuzlarını ihale saatında en geç bir saat 
evvel M. M. V. satın alma komişyonuna vermeleri. 

6 10 15 20 1438 

tararh bir perde ile iirtülüdüı·· 
ş 11 

dakikada altından hiç ümid 
~tdiğiniz §eyler çıkabilir. Bu iti· 

fabrikasında çalışan Andreya
rodi aleyhine açılan ecri misil 
davasımdan dolayı müddeia
leyh namına tastir ve berayi 
tebliğ irsal kılınan ·davetiye 
varakasının ikametgahının meç· 
huliyetine binaen hila :ebl;ğ 
iade edilmesi üzerine ilanen 
tebligat icrasına karar Verilmiş 
olduğundan bu bapta mah
keme 23 /12/ 1936 tarihine 
müsadif çarşamba gününe talik 
kılınmış olduğundan yevmi 
mezkurda saat 10 da mahke· 
meye gelmediği takdirde hak
kında gıyab kararı verileceğine 
dair davetiye •makamına kaim 
olmak üzere itan olunur. 1519 

Araba tamir· 
hanesi önün· 
deki arsasile 

150 Sarı hafız mes. vak. Medine yokuşunda 4 Oda 
250 ,, " " il .. " 2 il 

Manisa Vilayeti Dai~i encü
meninden; 

• ' yann birisi çıkar da Çin'de· 
bn son hareketlerin Çin 'in şimal 
llıında yeni bir istila hamlesi 
ltlak için baotan-baıa japon'lar 
fından tertib ve idare edilmek-

• ()lduganu iddia ederse ben ken
~esahıma ona da hayır, deme}e 
fet edemem. 

liamdi Nüzhet Çançar 

l:ise ve Orta okullar satın al
a komisyonundan: 

Buca Orta okulunda fenni şartnamesi ile keşfine göre yap· 
• , lacak olan dershane onarımı eksiltmesi 22/12/1936 salı gü· 

saat 16 da İzmir kültür yardirektörlüğü odasında toplana-
k komisyonda pazarlıkla yapılacaktır. Keşif bedeli 320 lira· 
~. Muvakkat teminatı 24 liradır. Şartname ve keşfini gör
k istiyenler her gün Buca Orta okuluna müracaat etmelidir. 

Pttanisa vilayeti daimi encü
eninden; 
l_ Manisa . Akhisar yolunun 5 + 300-7 + 385 inci kilo· 

metreleri arasında on sekiz adet mewez ve büz inşa· 
ah 5778 lira 62 kuruşluk keşifoamesi üzerinden açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
Bu işe ait keşif evrakı parasız olarak Manisa Nafıa 
müdürlüğünden alınabilir. 

a· 3 - ihalesi 31/12/936 perşembe günü saat on buçukta 
a- vilayet daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

~ - Muvakkat teminat miktarı 433 lira 40 kuruştur. 1488 

ıe 

a· 

SIHHAT BALIKY AGI 
"et)'• bılıkya~larının en baliııiclir. Şerbet gibi içilir, 2 defa süzülmüştür 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

20 Mahlul evkaftan Abdullah ef. mahallesi Arsa 
400 Alaca mes. Uzun imam s. 416 Ev 
200 Hasta mesçidi Hasta sokağında 43/ 55 Ev 
500 Peksimetçi ibrahim Kestelli çıkmazında 67 /69 Arsa 
400 Müstağna anha f kiçeşmelik caddesinde 226 Dükkan 

1000 Batçı mesçidi " " 3181246 Kahvehane 
400 " " Gedikli sokak 2 Sütçü dükkanı 

Yukarda mevkii, vakfı, numara ve cinslerile muhammen be
delleri yazılı ev, dükkan ve arsalar P<!.raya çevrilmek üzere 
mülkiyetleri 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 2490 
sayı1ı arttırma, eksiltme ihale kanunu dairestnde muameleleri 
bitirilecek olan bu akaratın ihalesi 21/12/936 pazartesi günü 
saat onbeşte Kemeraltındaki Evkaf direktörlüğü binasında ya
pılacaktır. Satış peşin para iledir. İstek1i olanların hususi şart
larını öğrenmek üzere her gün Evkaf direktörlüğü varidat me
murluğuna ve ihale günü de % 75 teminat akçelerile birlikte 
toplanacak olan komisyona müraca~tları ilan olunur. 1-7-14-21 

Karacabey Harası müdürlü
ğünden; 

Anadan ve babadan yarışçı 935 doğumlu biri erkek biri dişi 
olmak üzere iki baş safkan İngiliz tayı açık arttırma suretile 
3 ikinci kanun 937 pazar günü ·Hara merkezinde satılacaktır. 
Muvakkat teminat 75 liradır. İsteklilerin mezkur gün Hara 
merkezinde bulunmaları ve tayların pediğirileiini görmek isti
yenlerin daha evvelinden Hara merkezi ile Ankara, Bursa, İs· 
tanbul, İzmir baytar işleri müdürlüklerine müracaat etmeleri 
ilan olunur. 15 21 31 353011485 

Milli Emlak müdürlüğünden: 
S. D. 
595 Reşadiye üçkuyular mevkiinde 70 No. lı tajlı ev. 
593 Ahmet ağa mahallesinin murabtt çarşısında Ab-

durrahman hanında 49/12 No. lı mağaza. 

Lira 
60 

150 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile öden· 
mek üzere on beş gün müddetle artırmaya konulmuştur. f halesi 
28/12/936 pazartesi günü saat 15 tedir. Ahcılarm Milli Em-

1 - Manisa - Turgutlu yolu üzerinde polis dairesinden 
Hükumet konağına kadar 456 metrelik kısımda parke 
taş kaldırım yapılması ve hükumet konağından itiba· 
ren yedi metre arzında bir kilometre tulde taş şosa 
inşası 31178 lira 05 kuruşluk keşifnamesi üzerinden 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname, keşif ve buna müteferri diğer 
evrak 156 kuruş mukabilinde Manisa Nafıa müdürlü· 
ğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme birinci kanunun 31 inci perşembe günn saat 
onbirde Manisa vilayeti daimi <"ncümeni önünde yapı· 
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 Muvakkat teminat 2338 lira 39 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa "ekaletinden alınını~. eh

liyet vesikası ve 936 yılına ait ticaret odası vesıkası 

ve muvakkat teminata ait makbuzu hapalı zarfın içine 
koymaları ve kapalı zarfın ihzarında 2490 sayılı ka· 
nunun 32 nci maddesine riayet etmeleri lazımdır. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 31 / 
12/936 saat ona kadar Vilayet daimi encümeni reis· 
liğine vermeleri ve posta ile göndereceklerin 2490 
sayılı kanununun 34 üncü maddesine riayet etmeleri 
ilan olunur. 15 20 25 30 1487 

Ask.eri fabrikalar umum mü
dürlüğünden; 

500 Asit nitrik 
Tahmin edilen bedeli 127 500 lira olan yukarıda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 5/2/937 tarihinde Cuma günü saat 15 
te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. 6 lira 37,5 kuruş mukabilinde verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 7625 lira havi teklif mele· 
tuplarını mezkOr günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 cü madde· 
lerindeki vesailde meıkOr rün ve saatte komisyona müracaat· t• ~n ?? ?~ 1'°~ 
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Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

"ORESTES,, vapuru 28 bi
rinci kanundan 3 ikinci kamı-
na kadar ROTTERDAM, 
AMSTEDAM ve HAMBRG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LiNES 

"ISA,. motörü 21 birinci 
kanunda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve SKANDİNAVY A 
ları için yükalacaktu. 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"PELEŞ,, vapuru 24 birinci 
kanunda MALTA ve MAR
SİL YA'ya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul ede. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
kordonda FRA TELLı SPER
CO vapur acentalığına müra-
caat edilmesi rica olunur. 

T elcfon: 20041200512663 
'CC'~lm'ml!llDR'IBllm:lii:Zl~R9 

W. F. H. VAN-
Der ZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEV ANTE LtNlE 

G.m.b.H. · HAMBURG 
"CHlOS,, vapuru 23 birinci 

kanunda bekleniyor. 26 sına 
kadar ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
alacaktır. ---AMERiKAN EXPORT LiNES 
THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATİON- NEV·YORK 

"EXMOUTH,, vapuru 19 
birinci kanunda bekleniyor, 
NEV-YORK limanı için yük 
alacaktır. 

"EXECUTIV,, vapuru 3 
ikinci kanunda bekleniyor. NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

EXMOOR,, vapuru 13 ikin· 
ci kanunda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

SERViCE MARfTIME 
ROUMAIN - BÜKREŞ 

"DUROSTOR,, vapuru 25 
birinci kanunda bekleniyor. 
KÖSTENCE, SULİNA, GA
LA TZ için yükliyccektir. GA
LATZ' a aktarma suretile BEL-
GRAD, NOVlSAD, BUDA
PEŞTE, BRATISLAV A, Vl
y ANA ve LİNZ için yük ka
bul e<lecektir. 

AMERICAN_f_.k_P_ORT LİNES 
THE EXPORT TSAEAM· 

SHIP CORPORATİON 
PIRE'den AKTARMALI 
"EXCALIBUR,, vapuru 18 

1 nci kanun PiRE' den hareket 
edecektir. BOSTON ve NEV· 
YORK limanları için yük ala
caktır. 

"EXETER,, vapuru 1 ikinci 
kanun, PiRE' den hareket ede· 
cektir. BOSTON ve NEV
YORK için kabul eder. 

Seyahat müddeti: 
PİRE· BOSTON 16 gündür. 
PİRE - NEVYORK 18 ,, 

DEN NORSKE MİDEL
HAVSLINLİNJE 

OSLO 
"BOSPHORUS,, vapuru 19 

l nci kanunda bekleniyor. IS
KENERIYE, HAYFA, D1-
YEP ve NORVEÇ limanları 
için yük kabul eder. --ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
"TROYBURG,, vapuru 18 

idaresini bilenler 

METALLUM 
_ ~Kem~Tonay 1 

Lambalarını daima tercih ederler ve satıcı
lardan bu markayı ararlar. Emsaline nis· 
bet en % 40 daha az cereyan sarfeder. 

_Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı~ 
- Unsmnlınııe istasyonu karşısındaki <lihek soknk bnşıııdıı 30 sayı· :::=; = lı ev ve muayenehanesinde salınb saat 8 den akşam snnt 6 n kadar ~ = hastalunm koLul t~dc-r. ~ 
= l\lürucnnt eden hnstıılnra }llpılmnsı liızımgeleıı sair talılilfıt ve ;:::: : - ::::::: 

Hellenic Lines 
Limited 

Hamburg - Brcmen, Rotter
dam -- Amsterdam ve Anvers 
limanla;ı için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

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

Anglo -Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk 11Ca iro City 11 \'a· 
:-:uru her ay Pireden nnınta
z:ıman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire·Marsilya seyahat müd· 

deti 75 saat, 
Port-Sait ve İskenderiye li· 

manları için "VELOS,, vapu-
... .._ &--UW. 

ikinci kanunda bekleniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük kabul 
eder. 

= mikroskopik mıınyeneleri ile veremli Jıa stalnrn ynpılnınsınıı cevza ~ 

M. Tevf·k Baykent 
göriilen Pııomotoraks nıunyenelı:ınesinde muntnznnınn yapılır. ~ 

111111111111 ili 111 111 11111111111111111 ili lll 1!11111 il 11111 İ 11111 T c lef on : 4 11 5 11111111 ill 
Elektrik· Radyo· Telefon Evi 

Sit!meııs Fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 I 19 

Telefon : 3332 

1 
' 

.FOTO OR 
Refik Lütfi Or ve Halim londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 
Kesenize uygun J iat 

Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

.. lllıf' 
?•N~ -

o jf u n-J ' . 

f ~ 

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 
Umumi Deniz AcentahOı 

• Limited 
acentasıııa müracaat olunması. 

Telefon : 3171 -----liiilm---·· Birinci Sınıf Mutahas~ıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

- • L 

t. <i t 

~ 
Olivier VE Şürekası '\'! 

Limited ' ·~~ '", 

Vapur Acentası u ,~ A '1~1- -·~~ 
Birinci kordon Rees binası ' \:r -~, 

Tel. 2443 ~ ~~ tl\ '~ ' \ vı ~·: . 
.. A6?~r°AR:T~~~:~ru 22 !E 1-~,!G

1·iilN , . ._ Ô.,~,~.. . birinci kanunda gelip LON· 
ORA için yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru ikinci ~ ~ \ ~?:;. ~k 
kanun iptidasında LONDRA ç~, J \ ~-~ ·' '"q"i' 
;.~ ~~~:~d~:.~~,i~:g~ö~A ...... ·ı;. l(ımaraıa:Dnttıi1 
ve HULL için yük alacaktır. 

"GRODNO,, vapuru 15 B ı· • ı 1 M • 
ikinci kanunda LONDRA, eyne mı e orıs 
HULL ve ANVERS'ten gelip 

yük çıkaracak ve ayni zaman- . şı·nası· ha tanesı· 
da LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI başt be . '-'. den ·. 
"EGYPTIAN,, vapuru 26 

w --=---..,.-•' birinci kanunda LİVERPOOL İzmir inhisarlar başmüdür- ve SWANSEA' dan gelip yük Manisa' da kfün Beynelmilel Moris Şinasi hastanesinin cins 
lüğünden: çıkaracaktır. ve miktarları aşağıda yazılı mahrukat ve tenvirat mcvaddın• 

Başmüdürlüğümüzce Zingal "ALGERIAN,, vapuru 10 aid malzcmesile 24 kalemden ibaret olan iaşe maddeleri 23· 
kırmızı marka birinci cinsten ikinci kanunda gelip LIVER- 12.936 tarihine rastlayan çarşamba güııü saat 10 da Hüsrev 

POOL ve SWANSEA'dan ağa mahallesindeki Manisa sıhhat nıiidürlüğü dairesinde mütc· 
4 X 30 eb'adında 25 metre- kk 1 k k k yük çıkaracaktır. şc ·i omisyon tarafından müna ·asaya onulacağından talip· 
mikabı sandıklık kereste pa- I · 100/7 50 · kk JOO/ 5 · k ' 

JOHNSON WARREN Ll·. DEUTSCHE LEVANTE LINIE crııı , tenıınatı muva ·ate ve 1 temınatı at iyc-
zarlıkla alınacaktır. Muhammen l ·ı b" l'kt k" k · ·· t 1 1 · ·ı·rı NES L TD. _ LIVERPOOL "ANGORA,, vapuru lima· erı c ır ı c ınez ar omısyona muracaa ey eme en ı a 
bedeli 46, teminatı 172,50 li· d 1 "k · · k 1 "DROMORE" vapuru 1 O nımız a o up yu ıerını çı ar· o unur. 
radır. isteklilerin 22 /12/ 936 d Ad T K"I G T k ikinci kanun LİVERPOL ve makta ır. ı on ı o ram ene ·e 
günü saat 15 te başmüdürlü- Tarih ve navlunlardaki dv Maden kömürii (Fin lave zero diz) 50 

ANVERS'ten bekleniyor. BUR- ğümüdeki komisyona gelme- ğişikliklerden acenta mes'u- Türk antrasiti (Zonguldağın) 10 
GAZ, VARNA ve KÖSTEN- leri. 1522 livct kabul etmez. Motorin 15 
CE için yiik kabul eder. Gargıl oy (Dizel makine yağı) 384 

85 Vapurların isimleri gelme Mu··ceııı·t Alı· Rıza istupi (Birinci nevı 
tarihleri ve navlun tarifeleri Benzin 135 
hakında bir taahhüde girişi· Gazyatı 20 
lemez. Telefon No. 2008 2008 Yeni Kavaflar carşısı No. 34 1 7 15 20 1368 •Em ___ ._.___________________ · :: ' , •ı uca~ 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb' 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tav•iye ederler. 
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