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Çin asileri ile hükumet anla- . Ege umumi 
şamadı vaziyet çok tehlikelidir • müfettişliği .. 

Japonya hava, denız ordu-
larını harekete getirdi 

-
Rus hududunda da tahşidat yapılıyor. Mareşal 
Blüher Moskova'dan tayyare ile hareket elti. Bir 

Sovyet fil osu da İspanya sularına geçti 
.. 

iki Rus ne/eri vazife başında 

Londra, 21 ( A.A ) - Daily Muhiddin Üstündağ, eski 
Ekspres gazetesinin Varşo,·a'dan ha-
ber aldığına göre 8 Dcrıi1ah1 gc· bir /zmir ziyaretinde 
misi, 3 torpido ve 2 torpido mıılı- Ege mıntaka!ında da bir umu· 
ribi Akdeni:ı'e gitmek üzere dün mi müfettişlik ihdas edilerek bura· 
OJesa'Jau hareket etmiştir. ya f stanhul valisi Muhiddin Üs· 

Bu gemiler f span) ol asileri tüııdağuı, onun yerine Ar.knrn Va· 
elinde bulunan harb gr.mileri tnra- lisi Ncvzad'ın, Ankara'yn da AJana 
fından yapılacak tevkif vt~ya arıış· vafüinin tayin eılileceği hakkım.la 
tırma takdirinde So\yet gemilerini oobeş gün, hatta bir aydanberi 
hiwaye edcceklenlir. oelırim izde deveran cdr.n şayialar, 

Şaugbay, 21 ( Hadyo) - Yeni nihayet gazete 1;ütunlannda Jn kat· 
Çin hadiseleri umumi bir ıılllLa ve jyyete yakın bir jfodc ile giizilk· 
endişe ile takibe<lilmeL.:tetlir. mege hatlnmı~tır. Nitekim curuar-

Mes'elenin lıeynclmile) ihtilat- tesi gunü akşamı, İBtanbul muha-
lara sebeb olacağnıdau korkulmak- birimiz bizde de ayni haberi taze· 
tadır. UuBya'nın Şanghny nıünıeuili, lemiş, fakat telgrafın geç gelme~i 
Şan Şulyau'rn barekı•ti ile Sovyet· yüzilnden gazeteye girenıemi§tir. Şa· 
1erin aliknsı olmadığını ı8Öylemiştir. yia üzerinde Hrar bulunduğu mu· 
japorıya'ya gelince; Harieiye Bukauı hakkakaa da İzmir mahaf iline res· 
M. Ilarina cjaponya'nın hu hfülise· :mi şekilde ,gelmiş ~bir haber yok· 
lere 11eyirci kalmıyacağınu ıöyle· tur. Banu, ·fimdilik· ihtiyat by-
miştir. dile lı:ı:ahnl l'tm ,.Jc daha doğrudıır 

jııponya·da, Nankin tefiri M. Şa_1ed, umumi müfetti§ltrin son 

lng·ııtere, ttalya arasmda Knago'nan Çin 111ee'eleleri hakkın· toplantınnda ba meı'ele meTZUU• 
da raporu beklemektedir. japonya babı olmuf88, haberin de doğru'•· 

1 
hükumeti ba rnpora göre battı ha· p akla daha yakın gelebilir. Bu 

geçen an aşma rek.etini brarlqtıneaktır. takdirde lamir mO.fettiılik merkezi 
- Sonu 6 ıncı sahifede - olacaktır. -· ---~~~~~- ~~~~~~·---~~~~~~ 

Ne ispanya, ne de imparatorluk Ye'!i ltalyan Merkeıt Amerika'da kor-

' l ,· anla~madaq dahildir ve lngiliz gemileri kunç bir hldise oldu. mes e es y J Roma 21 (Radyo) - Bagin B. 
İstanbul, 21 (Huausi) - Lond- Sepeçiyada Viktorya Alinferi tah· lT yanar-

M. Massolini 
Londra, 20 ( A.A ) - Royter 

.ı\jnn~ına göre, İngiltt're ile 1ıolya 
arıısmda )!l bnşındoıı r.vt'l bir Ak· 
deniz paktıııın akdine intizar ıııiiın· 
l.ünchir. Anloemnnın ne f sp:ınya 
nıe ' desi ne de İlalyan impnrı:ıtor· 

lu~mrnn İngiltere tarafından tanın· 

rnaaı lınkkında muayyen hiı;hir for· 
rnülü ihth·a etmedigi, teati edilecek 
notalarla iki hükunıı~ıin Akıleniz· 

deki eıatükônun mulınfa1ıısını tııalı· 

hüd edecekleri bildirilmektedir. 
Royter, bütün görü~ ibıillif lan 

hallertildikten sonra anlaşmanın ge· 
lecek ıene meriyete geçeceği müta· 

leaeındadır. 
İtalya Ilabe~ietan'da ve bilhassa 

Ma~i Nil meıı'ele inde İngiliz men
faatlanna riayet edeceği hakkında 
teminat verecektir. Bununla beraber 
hu mea'elenin ilerde ayrıca müza· 
llere edilmeei imkfl.neız değildir. 

Anlaımanın deniz ailahlannın 

tahdidi hakkında hiçbir hükmü ib· 

lıiYı ttai7neti bilctirilmekt.tlir. 

ra'dan gelen bir habere göre, sene telhabiri denize indirilmiotir. dag., ın ı·nd; ~QI 
batından itibaren Türk • Yunan Londra 21 (Radyo) - 35 bin &T4 

;menfaatlan esası dahilinde iki dev- tonilitoluk yeni İngiliz saf fıharb 
letle İngiltere arasında yeni bir an- kruvazörünün tezgaha konulması J 000 öfü, on 
laoma:müzakeresi başlıyacalr.tır. tarihi remıen teebit edilmiotir. binlerce yaralı var. 

/ngiltereden milislere 
gaz maskesi gönderildi 

ltalyan'lar, lngiliz'lerin de 
müdahalesini istiyorlar -Paris'te bir hadise. Sovyet'lerin 
Madrid hukumetine yardımı 

M•drid ciwırında isi to~ları 
Berlin 21 (Radyo] - İzveatiya itleri berinde bir akMidal taeyda-

gazete&ioe .:göre, Rury-a hükllmeti na çıkmı~tır. Rozantal i!minde bir 
Bareelon hükumetine bütün kuvve- Rus Ynbudisi tevkif f'dilmiştir. 
tile yardım etmektedir. Katalonya- Bn adama, hariciyede çalışotn 
da teşekkül eden yeni askeri idare bir 'kadın tarafından vesika veril· 
ekseriyet itibarile anar,ist ve ko· miş ''e bu vesika ile 11illih kaçak· 
münistlerden milrekkebdir. çılıgında hiçbir mü~külılta uAr•· 

Paris 21 [Radyo] - İıpanya1a mamıotır. 
Ytrilen nlth, möhimmat ve t171uı - Sona '6ıncı 1ag/tula -

Nevyork 21 (A.A) - Merkezi 
Amt'rika'dnn gelen bnM-rlere göre 
Santarita yanardağı geçen gece in· 
difa ctmittir. San Salvador devleti 
nüfusundan takriben elli bir kişi· 
nin öltliigü eöylenmektedir. Şimdi
ye kadar bin ı:esed meydana çı· 

karılmıotır. Onbinlerce yaralı var· 
dır. Bir~ok tehir \'e kasaba tama· 
mile barab olmuştur. Telgraf ve 
münakalatı inkıtaa n@ramıştır. Su· 
euuuktan dolayı nri b88talıklann 
ba~göıtermcsinılen korkulmaktadır. 

Burso'da 
90 yaşmda bir kadm· 
caaız yangmda yandı .. 

Bursa, 21 (Hususi) - Bur
sa'da çıkan bir yangında, 90 
yaşında Hatice isminde bir 
kadın da yanmıştır. Yangın; 
mangal yakarken bu kadının 
eteğine sıçrıyan bir kıvılcım-

dan çıkmış, bütün çalışmalara 
rağmen hem kadın ve hem de 

~ev yanmış, kurtarılamamıştır. 

~IKa 
lstanbul, 21 (Hususi mu

habirimizden) - Trablus
garb' dan buraya gelen ha
berlere göre orada ita/yan
lar 214 Yalıudi'ge me_qdan 
dayağı atmışlardır. ltalyan
ların, bu Yahudi' leri Arab
i ara hoş ıörünmek ıçın 
döldiikleri sö lenigor. 

Sancakta işkence devam ediyor 

Türkler kızlarını satılmak 
tan kurtarmak için peri
şan bir surette kaçıyorlar -Fransız askerlerine zol'la selam verdiril. 
mektedir. Dörtyolda Hatay cemiyetinin 

bir şubesi açılmıştır 

Pariste bulunan dışbakanımız Ankaradan son lttueketinde 
Adanadan bir manzara 

Adana 20 (A.A) - Hatay Er- derhal yapıldı. İdare heyetine ae· 
kinlik cemiyetinin Dörtyol şubesi çileuler ounlardır: 
beşyüz Ilatay'lıoın hanpru ile evel- Dr. Abdurrabınan Ruim Ya~ 
ki gün açıldı. 1dare heyeti aeçimi - Sanrı 6 ınc< salri/ftle -

Şark demiryolla
rının mübayeası .• 

Filistin Arab'lor.ı 
f aaliyete~eçtiler .. 

Mukavele, hUkOwetin tas· Irak krah1111 ve diOer Anb 
dikine arzedilmek Uzerel reislerine heyetler gidiyor 

Ankara 20 {A.A) - Hilkllmet· Kodu 21 (A.A) - ArldarıMa 
}e oark dcmiryollan tirketi ara81n• yüksek Arab komitesi HalJ da .b .. 
da joletme imtiyazının satın nim· 
maaı hakkında devam eden miiza· lunan bir Arab heyeti Fililtin .... 
kereler neticeainde tekarrür eden talibatı bakıı:ıuda Irak kral Te lıtl· 
eeaslara göre izhar <»luoan muk:a
Tele projesi hükumetin tanibiue 
arsolunmak fi.zeredir. 

Şirketin de•let Clemiryollan 
idareıine devir •e intikaline hazır· 
lık olmak ve !§imdiden eirketin 
yüksek memurlariJe birlikte çahe· 
mak üzere Nafıa Vekaletince inti· 
hap olunan devlet demiryöllan 
umum müdür muavini Cemal Hi· 
dayetin reisliği altında bulunan bir 
memur heyeti bugftn İetanbul'a 
varmı~ bulunmaktadır. 

Adana felaketinin 
çok feci muhasebesi 

kumetlerile görüımek 'llere Bag. 
dada gitmiftir. 

Bu heyet Ria\lada ıgideNk tb
nissoud ile görüoecektir. Şimdilik 
Filıstiode'k.i bütün Arab"«aıı:eteleri 

birkaç hana müddetle kapatıl· 
mı~lardır. 

Ku<liı 21 (Ratiyo) - Jil;ö. 
de bıız1 yerlerde çetelerin f11tiylti 
hıı~lamı~lır. Dün Jeriko yo1•nda 
müsellab çt.tder birçok otomobil· 
lere taarruz etmielerdir. 

Yıkılan çatılardan binler
ce kardeşimiz ziyan 

görmüşlerdir 
---- --- ----

Ankara, 20 (A.A) - Alman yalan selden ziyana uAramıthr. 

maelahatgüzannm Adana felaketin· Bunlar ianeye mubtaçbr. Bası ev-
den dolayı diğer 11ef irlerle ayni ler peyderpey çökmekte olduğun-

güode Hariciye Vekaletine gelerek dan bu yek6na 100 eTle 500 nil· 
bük.iimeıi namına beyanı tasiyettc fus ilave edilebilecektir. Zarar g6· 
bulunduğu haber alınmı~tır. renlcrden 1618 uüfuı kuıılay TaH• 

Adana, 20 )A.A) - Şimdiye tasile şehrin muhtelif yerlerinde 
kadar feyezan yüzünden Adarıa"tla barındınlmakta ve iaoeleri temin 
basıl olan zarar şu suretle tesbit edilmekte köylerde ihtiyaç niebe· 

edilmiotir: tinde ekmek gönderilmesine deTaaı 
Polis mıntakasında ve oehir edilmektedir. Eşya teniatı devam 

dahilinde belediye taksimatına göre etmektedir. Cami mescit ve han· 
yedi mahallede 445 ev yıkılmı,ıır. larJa ı!lk•oık vaziyette bulunanlar 
Bu evl.:rde zarar gören nüfus mik· çadırlara çıkarılmı,tır. Depolarda, 
tarı büyük küçük 1399 kişidir. Bu fabıikalarda ı~lanan Te çamur için-
evleriu 22 si kargirdir. 38~ dü de kalan ve seller vasıtaeile eiirilk· 
kerpiç ve 54 dü kamıştan yapıl- lenib giden pamuk ve kosa• 
mıotır. Jandarma mıntakasında ve dan hasıl olan zarar Te 
belediye hududu içinde bulunan buğday ekilen tarlalann günler· 
12 köyden ekeeriıi sazdan yapma ce su altında ıkalmanndan mftte• 
bug ve bir kısmı da kerpiç olmak \·cllit :r:iyan miktannın teebiti ıim· 
üzere çok dam yıkılmıştır. Bura· dilik mümkün olamamaktadır. 24 
larda büyük küçük 4050 nüfus yerinden yıkılmıo olan eeddin ta-
zarar görınüştlir. Bunlardan başka miri için icabedeo keoifler y•pl· 
belediye hududu haricinde ve jan- maktadır. 

darına mıntakaeında üç köyde 28 Menim yağmuru bittiği ve hu 
ev yıkılarak 148 kişi zarar gör- eeddin Adana için çok 'mfthiln ol· 
mü~tür. Şehir dahilinde 490 ull· du~ için lilr'd lMdriM ,.ır. 

faaun evleri 
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!BiKt-Q 
1 l Pazarda satılan kızlarımız 

Esaretin, io!an ticaretinin, köleli[;in bir cinayet, bir vahşet olarak 
telikki edildiği yirminci a1mla, dünya ufuklarına şu haber yuyılıyor: 

"Sancak'ta, vergilerini veremiyeo Türk ııilelerinin kızlan, para ile 
eYladlık olarak satılmakta ve ahnan para, vergiye mııhsub olunınaktııdır . ., 

• • • 
İtalya, ilahe, topraklarına medeniyet götüreceğini iddia ettiği günlerde 

ayni nokta üzerinde durmuştu: 
"- Habeşistan, hala insan ticaretinin ve köleliğin cari olduğu bir 

memlekettir. Binaenaleyh böyle hir memleketin, sosyetede sandalye al· 
masına ve bir devlet olarak yaşamasına insaniyet müsaade edemez.,. 

Nihayet, ipticlai bir memlekette, insan denilen mahlukun, asırlarca 
ıilren cgayri insani> taamüllerle halıi bir esir olarak yıışaması, bir dere· 
ceye kadar şu veya bununla tevil edilebilirse de, yeni bayrd açan bir 
devletin, sırtını medeni diğ,.r deYlete dayayarak, vergi borcuna karşı, pa· 
sarlarda kız çocuklannı haraç mezad ıuıtı~a çıkıırmaaı acaba rıe de· 
mektir? İnsanlık tarihinin bu asrın nasiyesine vuracağı korkunç damga· 
lardan biri de budur. Türk kızlarını evladlık namı altında istikbalin 
bir müstefreşeei ve bizden olıuıyanların l.:orıaı, kölesi olarak paz<inİa 
utmak, mel'anet ve denaetin kırrlığı öyle bir rekordur ki, sahibine ge· 
ıireceği paye, hakikaten şerefli olanlar için ölümle müııa\·idir. 

Tarihleri kölelik ve uşaklıkla dulu olanlar, bunun hesabını vere· 
ceklerini unutmamalıdırlar. 

Sinema ve ••• Delilik! 
Moskova' da Podolski kli

niğinde güzel ve mükemmel 
bir sinema vardır. Fakat bu 
ıinemada filimler zevk için 
değil, tedavi maksadile göste· 
rilmektedir. 

Bu asabi hastalıklar :kliniği 
doktorları, çok feci sahneleri 
olmıyan filimlerin bilhassa 
bozuk asab üzerinde çok iyi 
bir tesiri olduğuna kanidirler. 

Birkaç senedenberi devam 
•don 'oorÜboloro göroı 

1 - Ayyaş ve alkoliklerde 
sinema yüzde 15, 

2 - Garib adet ve merak 
bastalannda yüzde 60, 

3 - Melankolikte yüzde 40 
nisbetinde tedavi imkanı elde 
edilmiştir. 

Tırnak vergisi 
Alman'ca Lokal Ancayger 

gazetesine inanmak lazımge· 

lirse, Çin' de Hong · Kong'ta 
tırnak - yani uzatılmış veya bo
yanmış brnak • üzerine bir 
vergi konmuştur. 

Çin modası tırnak uzatacak 
veya garb modası tırnak bo
yayacak olanlar muayyen bir 
vergiyi vererek müsaade al
mağa mecburdurlar. Aksi su
rette hareket edenler cezaya 
tabidirler. 

Fena mı? Bir fare kedisi 
tırnağı gibi uzun ve sivri tır· 

nak veya bir fareyi yeni par
çalamış kanlı kedi tırnağı gibi 
kırmızı tırnak merakına, bu 
manasız ve oldukça garib süs 
hevesine kap1lanlardan alman 
vergi; çok yerindedir ve tarik 
bedeli vermiyen bizim kadın
lara bunun tatbiki de lazımdır 
kanaatındayız. 

Betove'nin sağırhğı 

Betovcn'in vasiyetnamesi, 
ölümünden altı sene evelden
beri hiçbirşey duymıyacak ka
dar sağır olduğunu bildirir. 
Tarihin bir eşini daha kaydet· 
mediği en meşhur bir beste
kar için ne elim bir mahku
miyet, ne feci bir hali 26 ya
şından itibaren hayatının so
nuna kadar, altı sene hiçbir 
şey duymıyan bu san'atkar, 
bestelerini dinleye bilmek için 
ıu usulü bulmuştur: 

Piyanosunun sesi tablasına 
uzun bir değnek raptetmiş ve 
bu detneğin bir ucunu dişleri 
arasına alarak vücuda getirdiji 

Saime Sadi 

. ..r. • 
•• :· ••. l .~ • • ._. ' , ,., 

"- • • ~,,t.:-;_~' ..... ir: ...-..• .. .,;..-_ • 

nağmeleri tamamen duymuş 
veya hissetmiştir. 

Kömürcüler okusunlar 
Avrupa' da bu sene kış fev

kalade ağır olacakmış. Riva· 
yete göre bizim taraflarda da 
hatırını haylı saydıracakmış. 

Allah kömürcülerin yüzünü 
güldürmesin ve bizi 1506-1505 
sen~si kışı gibi kıştan koru· 
sun. Tarihlere göre 150f-1505 
senesinde kış, sonbaharda bü
yük bir şiddetle başlamış, 
Kanunusani ayında korkunc 
bir 1't:kll cdmıştır. 

O kadar korkunç bir kış 
olmuş ki, şaraplar mahzen-
lerde donmuş, ambarlardaki 
buğdaylar bile bozulmuş, zey
tin ağaçları köklerine kadar 
kurumuş, kuşlar uçamaz olmuş, 
inek ve atlar ahırlarından çı-

kınca ölmüşleri. 
Allahın kömürcüleri sevme· 

diğine en büyük delil bence, 
430 senedenberi böyle bir so
ğuk olmamasıdır!. 

Göçmen kardeşle
rimizin teşekkürü. 

Sayın Bay. 
Çeşme ka2uına mürettep 

103 hane Romanya göçmeni 
olan bizleri kısa bir zamanda 
yerleştirmek ve her türlü ihti
yaçlarımızı temin etmek husu
sıında gösterdikleri büyük ala· 
kadan dolayı mezkur kaza 
Kaymakamı Mustafa Günşar, 
ile iskan işlerine bakan nüfus 
memuru Ali Haydar Erdikut' a 
ve muhterem Çeşmeli'lere aleni 
teşekkürlerimizi sunarız. 

Siiistire • Abdullah köyü 
göçmenleri namına Abdullah 

köyü muhtarı 
Abdürrahim oğlu Mehmed 

f \ 
Bugün doğacak 

çocuklar .. 
Ayın fena tc irlcrinio deva· 

mına rağmen bugün bütün saha· 
)arıla ni hi bir iyilik lıiss"dilc· 
ecktir. Bugün birçok iş faali) eti 
olacak, hilhassa öğleye knclıır mü· 

him denecek derecede i~ler ya· 
pılncak:tır. Akşam da his~i ilıti· 

yaçlar kolııyca tatmin eclilecektir. 
Bugün doğacak çocuklar faal, 

tııcııkkaıılı, ktı\ vctli hafızaya ma· 
lik olacaklardır. Bunun içio bu
gün do~ııcak çocuklar için t!ll iyi 
meslek doktorluk ve eczacılık 

olacaktır; k1z çocuklara da ebelik 
veya haeta bakıcılık uygun ge· 
Jecektir. 

E 
c.·H. P. 

•••• 
Kongreleri 
devam ediyor .. 

C.H.P. Yalılar nahiye kon· 
gresi evelki gün saat ondörtte 
toplanmıştır. Kongre reisliğine 
avukat Ahmed Enver, katip· 
liklere Kemal ve Fehmi seçil
mişlerdir. Müteakıben müza
kerelere geçilmiştir. Kongrede 
tam bir samimiyet görülmüş 

ve bu meyanda, nahiye mer· 
kezine teberrularda bulunan 
Alaiyeli Halim ve Cevdet'e 
teşekkür edilmiştir. 

Yapılan seçimde idare he
yetine. Necipzatle Ihsan, Ham· 
di Akyürek, Muammer Apay
dın, Fahri Keskin, Kemal Öz· 
ertem, murahhaslıklara da avu
kat Nuri Fettah, avukat Agah 
Sabri, avukat Hdşmet, lbrahim 
Ôzdel, Galib seçilmişlerdir. 

Torbah'da 

Kazamızın semt ocakları ve 
nahiye C.H.P. yıllık kongresi 
tamamen neticelendiğinden bu 
gün de ilçeyön kurulu seçimi 
yapılmıştır. 

Belediye başkanı Refik Coş· 
kun'un reisliği altında yapılan 
kongre samimi bir hava için· 
de geçmiş ve karanın ilerle· 
mesi işleri Clzerinde önemli 
görüşmeler yapıldıktan sonra 
seçime başlanmıştır. Reylerin 
tasnifinde belediye reisi geçen 
seneki parti başkanı Refik 
Coşkun, eczacı Cevad Gürel, 
tüccardan Hüseyin Şeker, Ti· 
ıc'li 5ült:yman !f.sen, Husnu 

Uygur, tüccardan Mehmed Pu· 
lad ve zürradan Feyzi Tekin'in 
idare heyetine, Refik Coşkun, 
Cevad Gürel, Hüseyin Sakarya 
ve Ali Bahri Gölcü de ilyön 
kurulu kongresi için delege 
olarak seçilmişlerdir. 

Valimiz 
Bergama'ya ve 
Dikili'ye gidiyor ••• 

Valimiz ve Parti Başkanı· 
mız Fazlı Güleç Pazar günü 
Çeşme kazasına giderek bazı 
tetkiklerde bulunmuştur. Per
şembe günü öğleden sonra 
bdediye reisi Dr. Behçet Uz 
ile birlikte Bergama ve Diki
li 'ye gidecektir. 

Mehmed Ali 
Ankara'ya gitti .. 
Ege'nin iktisadi durumu 
hakkmda izahat verecek •• 

Şehrimiz Ticaret ve Sanayi 
odası umumi katibi Mehmed 
Ali, dün sabah Ankarl'ya git· 
miştir. 

Mehmed Ali, Ege mmtaka
sının iktısadi durumu hakkın
da Vekalete izahat verecek, 
ayni zamanda, arsıulusal İzmir 
panayınna aid işler için ala
kadarlarla temaslarda buluna
caktır. 

Ticaret odalarının, bu sene 
fzmir fuarına geniş mikyasta 
iştirakları ve bunun için şim
diden hazırlanmaları kararlaş· 
tmlmıştır. 

Küçük 
Sanatlar ser~isi. 

lktısad ve Tasarruf haftası 
münasebetile Halkevinde açı
lan küçük sanatlar ve el işleri 
sergisinin, fazla alaka göste· 
rildiğinden bir hafta daha 
temdit edilmesi kararlaştırıl· 
mııbr. 

RLERI 
Et f iatleri niçin:yükt:eliyor 

Koyun eti 40 kuruştan 
, 50 kuruşa çıktı 

Belediye, bu f iat yükselişinin 
sebeblerini araştırıyor 

Son hafta içinde fzmir' de 
kasaplık et fiatleri birdenbire 
yükselmiştir. Bu yükseliş, ilk 
günlerde kilo başına beş ku· 
ruş olduğu halde son günlerde 
on kuruşa çıkmıştır. Et fiatle· 
rının daha yükseleceğinden 
korkulmaı..tadır. 

Belediye, bu fiat yükselişi 
karşısında sebepleri hakkında 
tetkikata girişmiştir. 

Bizim, dışardan yaptığımız 

tahkikata göre et fiatlerinin 
yükselmesinde muhtelif sebep· 
ler vardır. Bunlardan birincisi 
ve en mühimi, bu sene muh· 
telif mahsullerimizin iyi fiat
lerle satılmasıdır. Eline fazlaca 
para geçen müstahsil, ihtiya· 
cını karşılamak için hayvan
larını satmak mecburiyetinde 
kalmamıştır. Soğuklar sebebile 
orta Anadolu'dan ve uzak vi· 
!ayetlerden Öe kasaplık hay· 
van getirilememektedir. 

Evelce 30-40 kuruşa satılan 

koyun eti şimdi 40-50 kuruşa, 
20-25 kuruşa satılan sığır P.ti 
de 25·30 kuruşa satılmaktadır. 

Diğer bir sebep te kasap· 
lık hayvanların beslenmesi için 

her sene bu mevsimde ayrıca 
yem verilmekte olduğundan 

bu masraf .ta hayvan satişla

rının yüksek olmasında ve bin

netice et fiatlerinde müessir 
olmaktadır. 

Kasaplardan, her yıl bu 
mevsimlerde et fiatlerinin yük· 

seldiğini ve koyunlar kuzula· 
mak üzere olduğundan satış 
yapılmadığını söylüyenler de 

vardır. Belediye. et fiatinin 
fazla yükselmesine mani ol· 
mak için tedbir almak IÜzu· 
munu hissettiği vakit, lazım 
gelen tedbirleri alacaktır. Son 
günlerde soğuk sebebile pi
yasaya balık ta az çıkmakta· 

dır. iyi cins balık fiatlerinde 
az yükseliş olmuştur. 

iş veren yerlere be. Şehirlerarası 
yanname dağıtılacak Telefonunda .• ___ .... ...__ __ _ 
15 gün zarfmda beyanna- Muhabere çok güçleşti. 

me doldurmayan mUes· Son günlerde şehirlerarası 
saa-. hakkmc:la taliibat tclcfonile fstanl:iul ,.e Ankara 

yapılacak. ile lzmir arasında görüşmek 
Ege bölgesi, iş bürosu amir· mümkün olamamaktadır. Bu-

liği, yakında iş veren mües· nun sebebini havanın fırtınalı 
seslere beyanname tevziine olmasına atfedenlerde vardır. 
başlıyacaktır. Her ış veren Şehirlerarası telefonu tesisa· 

müessese, en yakın olan mer· 
kezlerden bu beyannamelerden 
aldıracak ve bunu tayin edi
lecek müddetten itibaren on 

beş gün zarfında böl2e amir· 
liğine iade edecektir. Bu be-

yannameleri almıyan veya vaktile 
doldurup bölge amirliğine ver· 

miyenlcr, yahud da kasten 
yanlış dolduranlar hakkında 

kanuni takibatta bulunula
caktır. 

ileride kurulacak işçi sigorta 
teşkilatında bu beyannameler 

esas olarak ele alınacaktır, iş 
amirliği mezkur beyannameler 
üzerinde tetkikat ve tahkikat 
yapacakt yanlışlığa meydan 
verm iyece ktir. 

Ege mıntakası iş amirliğine 

tına müşeddide makinesi ilave 
edilecektir. Bu makine biran 
evel yerine konularak muha· 
verenin muntazam ve tam bir 
şekilde temini çok iyi olur. 

.................... m:ll 

dahil bulunan Aytİın, Denizli, 
Balıkesir, Manisa ve Muğla 
vilayetlerinde şimdilik teşkilat 
yapılmıyacak, mıntaka amiri 
bu vilayetleri birer birer do
laşarak valilerle temasta bu· 
lunacak, buralarda beyanna· 
melerin tevziini temin ede
cektir. 

Halen Ticaret odasındaki 
salonda çalışan teşkilat için, 
eski Türkofis bir.ası dar gel· 
diğinden, Çengelli hanında bit 
daire kiralanması kararlaştml· 
mıştır. 

Atlıspor kulübü.Parti spor 
koluna: ~ bağlandı. 

Atlı spor kulübü sahasında sporcu süvari ue amazonlar 
Atlıspor kulübü, Partinin spor koluna bağlanmıştır. Atlı 

spor kulübü sahasında ata binmek için bundan sonra kulüb 
üyesi olmak şart değildir. Cüz'i ücret : mukabilinde istiyen 
ıençlerimiz1 bundan istifade edeceklerdir. 

ihracat kontrol 
memuru 

Dün TUrkofiste işe başladı 
15 ilk kanunda mer'iyete 

giren kanuna göre, ihracat 
tnallarını kontrol edecek me· 

( murlar, lktısad Vekaletince ta· 
yin edildikleri mahallere gön· 
deri im işlerdir . 

lzmir ihracat kontrol m~ 
murluğuna tayin olunan Ali 
Emre de evelki giin şehrimize 
gelmiş ve Türkofiste işe baş· 
lamıştır. Bu memur ştmdilik 
yumurta ve fındık ihracatını 

kontrol edecek, ileride hazır· 
lanacak nizamnamelere göre 
üzüm, incir ve diğer mahsul
ler de kontrole tabi tutula· 
caktır. 

Bağlarda 
Mücadele hakkmda Ve~ 
kalete rapor gönderiliyor 

Manisa ili ile Kemalpaşa il· 
çesi bağlarında zarar yapan 
Ödemis haşeresine karşı alı
nacak mücadele tedbirleri hak· 
kında mahallinde tetkikat ya· 
pan vilayetimiz Ziraat müdürü 
Nadir Uysal tarafından bir 
tapor hazırlllnmaktadır. Bu 
rapor, Ziraat Vekaletine gön· 
derilecektir. 

Turizm işleri 
Türkofis Ankara merkezin· 

den gelen alakadarlara gelen 
bir ankette turizm işleri için 
şimdiye kadar yapılmış olan 
işlerle bundan sonra yapılması 
düşünülen muhtelif işler hak· 
kında malumat istenmiştir. 

Yarın akşam belediyede vali 
Fazlı Güleç'in reisliği altında 
mühim bir toplantı yapılacak· 
tır. Toplantıda belediye reisi 
doktor Behçet Uz ile belediye 
mühendisleri ve bazı doktor· 
larla Türkofis üsraportörü 
Rahmi ve daha birçok zevat 
hazır bulunacaklardır. 

Vazıh imtihanlar 
Liselerle öğretmen okulunda 

ilk yazılı imtihanlara dünden 
itibaren başlanmıştır. 

Kült-/J:rpark'a 
Bu sene iki bin 
Çam dikilecek .. 

Kültürpark'ta bu sene bazı 
yeni tesisat yapılacaktır. Par· 
km ağaçlandırılması için, Be· 
lediye, Ziraat Vekaleti fidan· 
lığından iki bin çam alacak 
ve hunlardan bin tanesi Ata· 
türk Devrim müzesine, diğer· 
leri de gene Kültürpark'taki 
parklara dikilecektir. 

Devlet denizyollarıftdan 
Halkm bir dilei)i. 

Bazı karilerimizt Devlet de· 
nizyolları idaresinin kordonda· 
ki binasında bir İevha bulun
madığı için idareyi bulmakta 
müşkülat çektiklerini bildiri· 
yorlar. 

idare miimessilimizin bu di· 
leği de nazarı dikkate alaca· 
ğından eminiz. Hakikaten, yol· 
cular ve mütacaat erbabı için 
kolaylık olur. 

Muhacirler 
Urla tahaffuzhanesinde bu· 

lunan muhtelif ilaçlar, şehri· 
miz iskan müdürlüğüne geti
rilmi~tir. Bu ilaçlar, muhacir 
iskan edilen bazı kazalarımıza 
gönderilecektir. 

Seçim 
Halkevinde sosyal komite· 

sinde inhilal eden iki komite 
aı.;\lığına tüccardan Haydar ve 
Ahmed seçilmiştir. 

Yeni teşkil edilen köycülük 
komitesi aza'..k!,ıı ına da kay· 
makam Said Sayın ticaret 
odası reisi Rıza Yoran ve m· 
laiaardan Rifat aeçilmiıtir. 
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~Wttfuffi!imı Sancak mes'elesind n 
Saha hop~rlö~ünde dO v abileC~k neticeler 5-_amutayın dünkü toplar. -

tısında neler konusuldu ; 

duyduklarım. 

Maden ocaklarında sarf edi 
len elektirikten vergi yok 

Evelki gün, Alsancak saha· 
sının hoparlöı iinden yükselen 
bir ses, Çek takımının gcli· 
şinde, bu teşebbüsli teşvik ve 
teşci eden Anadolu ile Yeni 
Asır'~ teşekkürden sonra, doğ· 
ru düriist Türkçe bile konu· 
şamıyan bir şahsın, diğer bir 
gazetedeki vukufsuz, kifayetsiz 
bazı yazılarına lee~süflcri ni 

bildirdi. Bunlar doğrudur. Çün· 
ki nihayet, gelen takımın bize 
faikiyeti aşikar olduğu halde, 
ağır bir çok masraf ve fe· 
dakfırlıklatla yapılan organi· 
zasyonların te~viki, aşağı-yu

karı, vicdani bir emirdir, bir 
vazifedir. Ayni zamanda, hiç 
olmazsa bir spor kültürüne 
malik bulunmıyan ve gazete 
sütünlarında yazı yazmak sela· 
hiyet ve kifayetindcn çok 
uzakta duran insanların had
lerini bilmeleri de lazımdır. 
Rastgele bir insanın, damdan 
zenbilJe düşer gibi matbuat 
sahnesine çıkması, spordan 
önce, biraz da bizim mesle· 
ğimizin otorite ve haysiyetine 
karşı bir tecavüzdür. 

-•-oz •• 
Olen saylavların hatırala1 ı anıldı, Ali Saib 'in be-
raet ettiği hakkındaki başvekalet tezkeresi okundu 

Ankara, 21 (A.A) - Ka· 
ınutay bugün Nuri Conker'in 
başkanlığında toplanmıştır. Cel· 
se açılırken Ma'1mud Soydan 
Siird, Dr, General Ziya Nuri 
Bigi Kocaeli'nin öldüklerine 
dair Başvekalet tezkereleri 
okunmuş ve hatıraları taziz 
edilmiştir. 

Bundan sonra Urfa meb'usu 
Ali Saib Ursavaş'ın beraet 
ettiğini bildiren Başvekalet 
tezkeresi okunmuştur. 

Şlırayı devlette açık bulu
nan bir azalık için yapılan 

intihabat neticesinde azalığa 
namzed olarak gösterilenler
den Sıhhat Vekaleti içtimai 
Yardım dairesi reisi Faruk 
Uluğ seç.ilmiştir. 
. Posta, Telgraf ve Telefon 
•daresi teşkilat ve vazifelerine 
dair olan kanun layihası ile 
Subay ve askeri memurla~ın 
tekaütü için rütbe ve sınıfla-
rına göre tayin olan yaşları 

bildiren kanunda bazı değiş
tirmeler yapılmasını gözeten 
layihanın ikinci müzakereleri 
Yapılarak kabul olunmuştur. 

Bundan sonra Sümcrbank 
sermayesine ilave edilmiş olan 
42 milyon liraya 3,5000,000 
lira daha ilavesine ve Tah· 
tan'da yapılacak kışlık ve 
Yazlık iki sefaret binası inşaatı 
Ve tefrişatına sarfedilmek üzere 
936 büdçesinde konulmuş 
olan 100 bin liraya ilaveten 
karşılığı 937 büdçesine konu· 
lacak tahsisattan ödenmek 
Üzere 100 bin liraya kadar 
taahhüt icrası hususunda ha
riciye Vekaletine selahiyet ve· 
ren kanun layihaları müzakere 
edilmiş ve kabul olunmuştur. 

Dahili istihlak vergisi ka· 
nununa ek kanunun 9 fıkra· 
sının değiştirilmesine aid la· 
yihada Kamutayın müzakere 
ettiği kanunlar arasında bu
lunmakta idi. 

Maden istihsalatında sarfe· 
dilen elektrik madenlerin is-
tihsal masrafları üzerinde bü
yük bir tesir yapmakta olma
sına binaen ve kömürlerimizin 
azami derecede ucuza mal 
edilerek rakib piyasalarda tu
tunabilmelerini temin için ma
den ocaklarında sarf edilen 
elektriğin istihlak resminden 
muaf tutulmasını gözeten bu 
layihanın müzakeresi esnasın· 
da söz alan Kemal Maraş 
elektrikle işliyen sanayi mües
seselerinin vermekte oldukları 
elektrik istihlak resmine mu
kabil buharla müteharrik mü
ec: "!selerin böyle bir vergi 
mükellefiyetine tabi bulunma· 
dıklarını ve bu yüzden iki ta· 
raf arasında tabii olarak hu
sule gelen maliyet fiatı farkı
nın elektrikle işleyen müesse
seler aleyhinde olduğunu kay· 
dederek sanayi müesseseleri· 
nin de el~ktrik istihlak vergi· 
sinden muaf tutulmalarını iste· 
miş ve bu maksatla da bir 
dı takrir vermi~r. 

Maliye Vekili Fuad Ağralı, 
kömür ocakları için teklif edil
miş olan istisnaiyetin sebeb
lerini ·işaret ederek diğer sa
nayi müesseselerinin vaziyeti· 
nin de gözden uzak tutulma· 
dığını ve onlara da bu mua· 
fiyeti temin edecek olan ka· 
nun layihasının bu devrede 
meclise verileceğini, Maliye 
Vekaletinin sanayiimizin inki
şafı için elinden gelen her fe-
dakarlığı yaptığı ve yapmakta 
devam edeceğini söylemiştir. 

Maliye Vekilinin bu izahatı 
üzerine Kemal Maraş takririni 
geri almıştır. Ziya Gevher 
Etili (Çanakkale) kanunun bir 
maddesinin bir fıkrası tadil 
edilirken ayni madde içinde 
hastanelerle mekteblerin ve 
darülacezelerin istihlak ede· 
cekleri elektirik vergisinin kal-

dınlmamış olmasındaki manay1 
anlıyamadığım söyliyerek iza
hat istemiş ve riyasete bu mü
esseselerin de ayni suretle 
muaf tutulmasını istiyen bir 
takrir vermiştir. 

Maliye vekili Fuad Ağralı 
ileri sürülen müesseseler mua-

fiyetleri mes' elesinin teklif edil
mek üzere bulunan kanun la
yihasında nazarı dikkate alına
cağını ve bu arada gene hal
kın zaruri ihtiyaçlarından biri 

olan petrol üzerinde verginin 
de miihiın surette tenzilata 
tabi tutulacağını bildirmiştir. 

Bu izahattan sonra takrir 
okunarak kabul edilmiş ve 
madde encü.nene geri veril
miştir. 

Kamutay Çarşamba günü 
toplanacaktır. 

Bir harb taktirinde Ame
rika'nın vaziyeti. 

Tam bitaraflık mes'elesi, henüz 
tahakkuk etmedi. 

ı!ı 

• * 
Hoparlördeki ses bu me· 

yanda; 
-Spor ajanlıkları bu gibi hal· 
lerin önüne geçmek için bazı 

tedbirler almışlardır. 
Cümlesinide kullandığı zaman, 
öyle zannettim ki, tribünde
kiler ayağa kalkmış, bana ba
kıyorlar. irade tarzını sami· 
miyete atfetmekle beraber, 
laakal bin kişinin kulağına 

çarptığı ve bilvasıta yayılıp 

Boynes-Ayres, 21 (Radyo) - Pan Ameriken konferansı hi· gittiği için, diğerinin~olduğu gibi, 
tam bulmuştur.Çarşamba günü son celsenin akdedileceği sanıl· bunuda.gene meslek'haysiyeti 
maktadır. Bu konferansa 200 diplomat, 180 gazete muhabiri noktasından düzeltmek isterim. 
iştirak etmiştir. Ne spor ajanları, ne filan 

Amerika'yı alakadar etmiyen bir harpte Amerikan devlet- cemiyet veya müessese veya 
}erinin mutlak bitaraflığı siyaseti muvaffak olmamıştır. Arjantin idare, Türkiye' de matbuata 
gibi bazı Cenubi Amerika hükumetleri şimdiye kadar imzala· karşı tedbir alamaz. Matbuat, 
dıkları muhtelif mukavelelere istinat ederek böyle bir kararın ancak kanunla mukayyettir. 
bütün cihan devletleri tarafından müştereken kabulünü iste- Kalemimize verdiğimiz istika· 
mişlerdir. met ve hizayı, (Tedbirlerle) 

Bir Amerika Uluslar sosyetesi cemiyeti teşkili hakkında bir değil, şahsi siyasi, ve içtimai 
karar verilmemiştir. Bu planın ne olacağı çok şüphelidir. prensiplerimizle tayin ederiz. 

Hariciye 
Vekilimiz ···----Fransa hariciye 
nazırı ile konustu. .; 

Paris, 21 (Radyo) - Tür
kiye Cumhuriyeti Hariciye Ve
kili Tevfik Rüştü Aras, Fransa 
hariciye nazırı M. İvon Delbos 
ile uzun müddet konuşmuştur. 

Fransız gazeteleri, Türkiye 
ile Fransa arasında hiçbir ih
tilaf mevcud olmadığından 
bahsediyorlar. 

Adis-Ababa 
Sefaretlerini 
Kaldırmışlar .. 

Londra, 21 (Radyo) İn-
giltere ve Fransa hükumetleri, 
İtalya hariciye nezaretine ver
dikleri muhtırada, Adis-Aba· 
ba' daki elçiliklerini lağvettik
lerini ve bundan sonra birer 
konsolosluk ihdas edeceklerini 
bildirmi~lerdir. 

Yalanmıs .. 
Moskova, 21 (Radyo) 

Tas ajansı, akademi azasından 
M. Badolen'in tevkif edildiği 
hakkındaki haberi tekzib et

mektedir. 

Umumi 
harbde ölenler --····---Fransa'da 
bir abide dikildi. 

Paris, 21 (Radyo) - Umu-
mi harbde ölen Fransız'lar 

namına Şato·tiyeri' de~ir abide 
dikilmi~tir. Açılma merasimi 

31 birinci kanunda -yapılacak· 
tır. Burada, abidenin açılma 

merasiminde dış bakan M. 
Delbos tarafından siyasi ve 

çok mühim bir nutuk iradolu· 
nacaktır. 

Avrupa'nın ekono
mik durumu bir 
Türlü düzelemiyor .. 

Londra, 21 ( Radyo ) -
Londra, Paris ve Vaşington 

arasında beynelmilel ticarete 
mani olan, amilleri ~ortadan 
kaldırmak için mühim müza
kereler cereyan etmektedir. 

Bundan, son para kıymetle
rinin düşürülmesi hakkındaki 

anlaşmanın istenilen neticeleri 
vermemiş olduğu anlaşılıyor. 
Fakat Avrupa ekonomik kal· 
kınması için yapılacak diğer 

i~ler kararla~tırılmak üzeredir. 

Bize emir verilemez. Biz ted
bir bilmeyiz, dinlemeyiz. 
Ve bunun tamamen aksine 
olarak, cemiyetten, kanunlar· 
dan, taamüllerden [aldığımız 
hak ve cesaretle, bilakis baş
kalarını kontrol ve mürakabe 
ederiz. Yani vaziyet, hopar· 
lördeki arkadaşın bu ciim· 
lede söylediklerinin tamamen 
aksinedir. Yanlış bir telakkiye 
meydan \'ermemek için bunu 
izah mecburirı tinde kaldım. 

• 
ayserı_ 

Atatürk gü
nünü kutlaladı .. 

** 

Kayseri, 21 (A.A) - Ata
türk'iin Sıvas : kongresinden 
sonra Kayseri'yi ilk şereflendir· 
dikleri Atatürk gününün 17 inci 
yıldönümü halkın ceşkun teza
hüratile kutlandı. Bu kutsal 
günün şerefine Halkevinin ter· 
tib ettiği tören ve müsame
relere binlerce halk iştirak 
ederek o günün heyecanını ya· 

şadı. 
C. H. Partisi İlyön kurul 

kongresi de bugün yapıldı. 
Kongrede Atatürk'ün misafir 
kaldığı evin satın alınarak İn· 
kılab müzesi yapılmasına karar 
verildi. 

Sen Briç, nihayet Türk olanları Türk'e, 
Arap olanları Arab'a vermeliyiz, diyor 

/skenderun' dan bir görünüş 
Uluslar sosyetesi ispanya istemeyiz. Bundan başka, şark 

karışık davasından kendisini devletleri hesabına himaye re-
uzak tutmak dürbinliğini gös· jiminden vazgeçmek arzusunda 
terdi. Fransız-lngiliz tavassut bulunduğumuz için, ve yapmak 
notasının uğradığı büyük güç· istediğimiz ittifak muahedesi 
lükler karşısında bu kararın· hasebile vaziyetimiz daha müş· 
elan dolayı pişman olacak kül oluyor. 
değildir. Çin lladiselerinin de Sırtımıza niha_yctsiz. bir ihti-
ihdas edeceği vaziyet bu he- laf ve mücadele daha yük· 
saptan hariçtir. lenecek zaınanda}değiliz. Eğer 

Uluslar sosyetesi istikbalini esk1 usul siyaset oyunlarınc 

kazanmak iç.in iki fırsata ma· bırakırsak lskenderun mes'e· 
liktir: Birisi sosyete ıslahatı hsi de böyle olacaktır. Hu· 
için çalışmakta olaı: komisyo- k!lki noktai nazardan Türk 
nun göstereceği dirayet, diğe- tezi kuvvetsizdir, çünkü Tür· 
ri de fskenderun meselesi hak· kiye uluslar sosyetesine girer· 
kında konseyin hattı hareketi ke1 sosyetenin manda rejim-
olacaktır. Fakat her iki cihet- }erini ve Fransız topraklarının 
ten de göze çarpan, büyük taarruzdan masuniyetini kabul 
ve ayni "istifham işareti,, dir. ve tasdik etmiştir. Türk tezi· 

Cenevre Moskova tarafından nin mantıki neticesi, T ..irkiye· 
idare edilmeğe kendisini hıra· nin uluslcır sosyetesinden çe-
kacak mıdır'? İskenderun ınes- kilmesi olacaktır. 
elesi, Eğer Türk'leri Maska· Bu neticenin önüne geç.il· 
va'dan Londra'ya geçirerek mek isteniliyorsa. bu siyasi ih· 
sahneye çıkarmak safhasına tilaf ı, Türk .milliyetperverleri 
gırerse akamete uğrayacak ile Arab milliyetperverleri ara-
mıdır? sında gayri kabili izale bir 

Bu mes' ele, Türkiye'nin kar· suitefehhüm ha tinde telakki 
şısında Fransa göründüğü için etmek lazımdır. Bunun iç.in 
bizi c;ureti mahsusada alaka· en kısa ve sağlam hal yolu, 
dar etmektedir. Bililtizam gö· Türk olanları Türk'lere, Arap 
ründüğü için diyoruz, çünkü olanları Arap'lara vermektirl 
Türk'lerle bozuşmak, ihtilafa Sen Briç 
düşmüş vaziyete girmek için 
bir sebeb ve mes' ele göremi· 
yoruz. Bilhassa, Türk'ler dost· 
larımız lngiliz'lerin tekrar dost
ları oldukları için böyle bir 
ihtilafı aklımıza bile .. getirmek 
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Noel hazırlığı 

Noel yaklaşıyor ve her yıl 
olduğu gibi, bu yıl başında 
da Avrupa, Amerika ve dün
yanın birçok-yerlerinde:biiyük 
eğlenceler hazırlanmaktadır. 
Resimde gördüğünüz 93b Ka
lifornıya güzelidir. 

Noel gecesi verilecek olan 
Çocuk balosunda, Noeli tem
sil edecek ve bu kıyafetle çı· 
kacaktır. 

Buğday fiati 
yükseldi 

Bazı yerlerde halk 
ekmek bulamadı 
İstanbul, 21 (Hususi mu· 

habiriınizden) - Son günl«!r- J 
de buğday fiati çok yüksel
miştir. Ekmek narkı 20 para 
birden artmıştır. Bazı yerlerde 
fırıncılar ekmek çıkarmadık
larından ve pekaz ç.ıkardıkla· 
rınday halk ekmek bulama· 

mışlardır. 

Fransa'nın 
Lehistan' a kredisi .. 

Berlin, 21 (Radyo} - Pa
ris'ten alınan habP.rlere göre, 
Fransa'nm Lehistan'a vereceği 
1,400,000,000 Franklık silah
lanma kredisi üzerine ilk mua· 
melclcr başlamıştır. 

Varşova, 21 (A.A) - Hü
kumet maliye bakanına Fran-
sa' dan bir milyar 35 milyon 
franklık istikraz akdine mezu
niyet veren bir kanun layiha· 
sını meclise tevdi etmiştir. Bu 
para kamilen milli müdafaaya 
tahsis olunacaktır. 

N. Çemberlayn 
Londra, 21 (Radyo) - M. 

Novil Çemberlayn; bugün 
Fransa'ya gideceği halde, meç· 
hul bir sebeb dolayısile bu 
seyahatini birkaç gün tehir 

etmiştir. 
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f -cirını!!~H_a_rb_ı_lı 
Emniyeti umumiye müdürü zarf tan bir 

ktiğıd çıkardı ve okumağa başladı 
Az bir sükuttan sonra, Fran- him planların nasıl Londra'ya 

sız erkanıharbiyei umumiyesi gittiği ç.ok düşündürücü bir 
reısı: hadisedir. Bu vaziyet karşı· 

- Fransız orduları erkanı· sında, dostlarımız lngiliz'lere 
harbiyesi umum reisi sıfatile Rusya ile olan ittifakımızın 

işte bu cihetin bilhassa tttki- bütün tafsilat ve teferrüatını 
kini rica ederi. Dedi. vermiye mecbur kaldık. Ayni 

Dahili düşman zamanda Lehistan ile olan 
Erkanıharbiyei umumiye re· mukavelemizi de bildirdik. İşin 

isinin bu son sözü üzerine en mühim safhası lngiltere'den 
emniyeti umumiye miidürü ye- en büyük yardımı istemiye 
rinden kalktı ve büyük, sağ- mecbur kalmaklığımızdır. Teh-
lam bir kasayı açarak içinden like bizi çok korkunç bir şe· 
bir zarf aldı. Zarfın üzerinde kilde sarsmıştır. 
" Fransa'nın dahili emniyeti ,, " Şimdi elimizde, askeri şi-

Silah taşımak 
Tepecik'te, Ragıb oğlu Veh

bi'nin üzerinde tabanca bulun· 
duğundan tabancası alınmıştır. 

Yanan çocuk 
Kemer' de Lale sokağında 

Hüseyin oğlu 3 yaşlarında 
Ayeste adında bir çocuk, man· 
galda ısınırken entarisine ateş 
düşmüş ve yanmak suretile 
hafifçe yaralandığından hasta
neye kaldırılmıştır. 

Eve taarruz 
Eşref paşa' da Kamil paşa cad

desinde sarhoş olarak Leyla
nın evine giren ve silah teşhir 
eden Bekir oğlu Cahid yaka
lanarak hakkında takibata baş
lanmıştır. 

Avinyon, 21 (Radyo) - M. 
Daladiye dün belediye reisle
rinden mürekkeb bir ziyafette 
riyaset etmiştir. 

M. Daladiyc bu fırsallan 
istifade ederek demiştir ki: 

- Vaziyetten ümitsizliğe 

düşmek lüzumsuzdur. Vaziyet, 
bir arabanın dik bir yokuştan 
indikten sonı a yeniden çık
masını andırmaktadır. Memle· 
ket, biiyük bir hassasiyet ve 
dürbinlikle idare edilmektedir. 

mukabilinde hürmet bekli
yorum. 

Halk kütleleri ile asker ara
sında sulh ve sükun için tam 
bir müşareketi efkar bulunma
sı Hizımdır. 

Kışlalarda yapılmak isteni
len komünizm propagandaları 
kendiliğinden durmalıdır. Bu
nun da temin edileceği mu· 

hakkaktır. 
Bu cihet çok mühimdir. 

yazılı idi. mendüf<'r hatlarının, köprüle-
rin, tünel ve depoların tahribi Rüşvet Emniyeti umumiye müdürü Hükumet dahili işlerde çe

tin bir tecrübe deHesi geçir
mektedir. Fakat bu tecrübeler 
muvaffakıyetle neticelenecektir. 
Ben kendi hesabıma, halk 
ceplıcsi mukavelesine koydu
ğum imzaya hürmet ediyorum, 

Gizlemeğe lüzum yoktur. Or
duyu komünizmden temizlemek 
için zecri tedbirlere lüzum gör· 
miyorum; halk cephesini teşkil 
eden alakadar partiler bunu 
düşmanlarımıza nümune olacak 
şekilde halledeceklerdir. 

hakkında vücude getirilmiş bir Kemer'de, umunıhanelere vakit kaybetmeden zarftan bir 
plan ve teşebbüs vesikaları girmek istiyen ve küçük yaşta 

kağıt çıkardı ve okumıya baş· 
ladı: vardır. Bunun önüne ne paha· bulunan Hüseyin oğlu Cahid 

" En son ve en mevsuk İs· ya olursa olsun geçilmelidir.,, adında bir çocuk; hareketine 

• tihbarata göre Fransa'nın da- Tam bu sırada, telefon çaldı mani olan polis memuruna 
ve telefona emniyeti umumiye rüşvet vermeğe teşebbüs etti-

hili emniyetini bozan şekil ve müdürü davet edildi. Emni- d h kk d k b b 
amiller şunlardır: ğin en a ın ata i ata aş- B lk d letle . banka 

Demiştir. 

1 - Meb'usan ve ayan aza-
yeti umumiye müdürü: lanmıştır. a an ev rı -

- Herhalde çok mühim bir Dolandırmak 
sının, 122 inci zarf mucibince hadis .. var demektir. piyerek Gazi bulvarında, sabıkalı· cılarının içtimaı bitti 
Fransa'nın düşmanları ile te- telefon mikrofonunu aldı. }ardan Halil oğlu Fettah, Ali 
mas ve münasebetleri. Dört yüksek mevkili adam, oğlu Mustaf'anın iki lirasını D J k b / 0

/ f d• b 
2 - Matbuat serbestisinin Ört ire tör, eyne mı e te ıyat an. 

emniyeti umumiye müdürünün dolandırmış ve yakalanmıştır. k k f l b l kl 
düşman işlerine - şuurlu ve telefon muhaveresi devam et- Hakaret asında müştere aa iyette u unaca ar 
şuursuz şekilde - suiistimali. tiği müddetçe yüzünde husule Karşıyaka' da Kemalpaşa Atina, 20 (A.A) - Atina olduğunu kendi milli ekono-

3 - Büyük sanayi ve bil· gelen hayret ve dehşet ala- caddesinde Hüseyin oğlu {Ha- Ajansı bildiriyor: mileri bakımından müşahede 
hassa demir ve çelik sanayii- metlerini dikkatle takibedi- run; Mustafa oğlu Mehmed Balkan antantı devletlerinin etmişler ve birçok memleket-
nin sabutaje gayet müsait yorlardı. mrı kez bankaları dirt'ktörleri !erin para kıymetlerini birbi-F ehmi'ye hakaret ettiği iddia 
şekli. Nı'hayet emnı'yetı' umumıye l~o .feransının sonunda bir rine uydurmaları hareketini edildiğinden tahkikat yapıl- · ı· · · ı · d · · 

4 - Kimya harbine karşı müdürü, dört zata: maktadır. tebliğ neşretmişlerdir. Bu tcb- gergın ığın ıza csı ve te rıcı 
dahili teşebbüs ve usuller. M k b'l k'lA K 'd S l lı.g" Je deılı'lı'yor kı'.· bir surette mübadele serbes· - u a ı casus teş ı atı- § - emer e, ürme i so-

5 - Casusluğun korkula· mız üçüncü müfettişi bana kağında, Mustafa oğlu Ali, Ruznameye konulan mes' e- ti sine a~det tedbirlerinin ta· 
cak bir şekilde memleket içine inanılmaz şeyler bildiriyor. Ali o~lu Hasan'a hakaret et· leler direktörler ve mesai ar· kibetmesi lazımgcldiği netice-
kök salmış olması. Dedi. miş ve zabıtaca kanuni mua- kadaşları tarafından müteka· sine varmışlardır. Bilhassa pa· 

6 - Ferdi tahaffüz usulle- Yarın: Engen gazinosunda bil itimat ile meşbu bir hava ralarının kıymetini birbirine 
k mele yapılmıştır. uydurnn memleketler iç.in müm-

rinin bozukluğu ve kifayet- dikkati calip ve ço Esrar içmek içinde müzakere edilmiştir. kün mertebe tahdidat siste-
sizliği. şüpheli bir intihar!. lkiçeşmelik'te, Ali oğlu Ca- Dört direktör merkez banka- mini terkederek klerinkten 

7 - İdarenin tek elde kal· - Sonu var - 'd · ... · d k l 1 faal' t. · ----------- vı esrar ıçtıgın en ya a an- arının ıye 1 çerçevesıne tedricen vazgeçmelerinin ve 
masıdır." M . mıştır. dahil bulunan bütün mes'ele- hiç değilse bunun daha (Supl) 

Emniyeti umumiye müdürü QCQTISfan Karıs1nı yaralamış ler üzerinde tamamile muta- bir hale getirilmesi lüzumunu 
yedinci maddeyi okur oku- Ve Romanya- Kemer'de Bahçevan soka- bık bulunduklarını müşahede görmüşlerdir. 
maz, erkanıharbiyei umumiye ğında oturan Mustafa oğlu etmekle bahtiyar olmuşlardır. Dirrktörler altın m:kyasına 
reısı: daki akalliyetleri.. Bilal, karısı Vahide'yi geçim- Diğer memleketlerin ve ilti· ıniitealJ:k ahkamm da tadilini 

- Müsyü, görüyorum ki Peşte, 21 (Radyo) - Macar sizlik yüzünden çakı ile baca- hak etmiş olduğu Fransız - intaç edecek olan harici borç-
dahili ve görünmez düşmanı Stak gazetesine göre, Macaris- ğından yaralamış ve y'1kalan- İngiliz - Amerikan para anlaş· !arın tanzimini temenni eder· 
siz de biliyor ve tasdik edi- tan hükumeti, Macar akalli- mıştır. masının beynelmilel para vazi· ler. Dört merkez mankası 
yorsunuz; ve, seri bir hareket yetlerinin Romanya'daki vazi· Yaralamak yetinin düzelmesine doğru nezdinde Balkan antantı mem· 
lüzumu da muhakkak demek· yeti üzerine Uluslar sosyete- Kemer' de Dar sokakta Be- mühim bir adım teskil ettiğini leketlerinin '!konomisi ve mali 
· o._ d k" I t vaziyetlerinin tetkikile muvaz· tır. oun an i ı gün eve ngi- sine bir protestoname vere- kir kızı Hatice ve Mazhar müşahede eden ve şimdilik 

liz"' mukabil casus teşkilatı cektir. oğlu Hasan; Hüseyin oğlu buna iltihak etmemekle ınüte- zaf şubeler teşkil olunacaktır. 
şubeler dört memleket ara-

" Fransa'nın en son ve -•en Bursa'da so!)uklar Bekir'i demirle yaraladıkların· essif bulunan dört direktör smda esasen mevcud ekono· 
gizli hava emniyet teşkilat ve Bursa; 21 (Radyo) - Bur- dan yakalanarak haklarında dünya para vaziyetinin düzel- mok münasebetin inkişafına 
tertibat plan ve haritalarını ,, sa'da havalar birdenbire so- tahkikata başlanmıştır. tilmesi eserine diğer memle- medar olacrık bütün ahkam· 
elde etmiştir. Bu planları sade ğumuştur. Hararet derecesi Hırsızhk ketlerin de iltihak edel ilme- lan da tetkik edeceklerdir. 
ben ve hava kuvvetleri mü- daima sıfırın altında 9 dur. Karşıyaka'da Yemişçi paşa leri için başlıca devletlere ait Nihayet direktör beynelmi-
dürü Vis amiral d'Obrua bi- Dündenberi kar yağmaktadır. sokağında oturarı Harun kızı paraların kısa bir atide kat'i lel tediyat bankasında miişte-
liyorduk. Kendime emniyetim Hindi hırsızhtjı 9 yaşlarında Ferit ile Mus· olarak istikr~r bulmasını te- rek faaliyette bulunmaları hu· 
pek tabiidir? Vis Amiral Alsancak'ta ikinci kordonda tafa kızı 12 yaşlarında Mü- menni ederler. susunu da derpiş eqnişlcrdir. 
d'Obrua'ya da bütün Fran· Mehmcd oğlu Süleyman Fer- nevver i<minde iki kız, Receb Direktörl'er altın kıymetinin Bu maksatla Balkan antantı-
sa'da t·mniyetsizlik gösterebi- nand oğlu Brecoti'nin iki hin· Sıtkı adı·ıcla birine aid 200 yükselmesi neticesi olarak baş· nın mezkur beynelmilel ban· 
lecek bir kimse yoktur. Bu· disbi çaldığından yakalan- çita tahtasını çaldıklarından lıca ihraç maddelerine ait fi- kanın idare meclisinde temsil 
nun için bu çok gizli ve mü- mıştır. tutulmuşlardır. atlerin mühim surette düşmüş edilmesi şayanı arzudur. 
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83 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Cehalet kumandan bey, bizi 
dağa çıkaran da cehalet, yerin 
dibine geçiren de cehalet!., 
inşallah Mustafa Kemal paşa 
düşmanı koğarsa, bir de bu 
yılanın başını ezelim ... 

Dağlar yavaş yavaş uyku
dan siliniyor ve esmer bir tül 
içinde, ışıklar görünmez olu· 
yordu. BozdaA., karlı başını 
göklere dayamış, bütün gurur 
ve heybeti ile iÖZÜ dolduru
yordu. 

• 
* "' Baskın mükemmel olmuştu. 

Bir bölük düşman neferi, tam 
geçid ortasında iki taraflı bir 
ateşe tutulmuş, bir kısmı ile-
riye, bir kısmı da geçidin ge
ride kalan ağzına doğru çil 
yavrusu gibi dağılıp koşmıya 
başlamıştı. 

Fakat burada da ikişer ma
kineli tüfek işliyordu. 

Ancak altı, yedi nefer, si
lahlarını fırlatarak canlarını 
kurtarabilmişlerdi. 

Bekir, derhal emir verdi: 
- Bütün sür'atimizle ayrıl

wnya 111.eburuz. Buradan det· 

ruca Bozdağ'a geçeceğiz. Çün- ğer bir baskın vermiş ve bu sabaha karşı saat dörtte Kay· 
kü beş, altı saat sonra düş- ikinci hadise, düşmanı zıva- makçı mevkiinde, tepe altın· 
man kuvvetleri, bizi aramıya nadan çıkarmıştı. Ödemiş, Tire, daki geçitte kayaların bulun-
çıkacaklar.. Bayındır gibi, büyük kuvvet- duğu yerde bulunacaksın .. Ef-

Yükte hafif, kıymette ve lerin tekasüf ettiği bir mın· rad, asgari yüz metre uzakta 
ehemmiyette ağır bir ganimet takada, onbeş giinde iki yu- durmalıdır. Emniyetle hareket 
partisi ile oradan ayrılırken, nan bölüğü uçurulmuştu... edebilirsin. Sana, (Sabah) pa-
Bekir mırıldanıyordu: Ödemiş'teki meçhul Türk rolası verilecektir. Bu paro· 

- Aşkol~un şu Ödemiş'teki casusu, son defa şu talimatı layı duyunca sen de "Giin 
arkadaşa! İstihbarat dediğin vermişti: doğacak,, diyeceksin.. Bunu, 
ancak bu kadar olur. - Derhal Nazilli istikame· sesin geldiği cihette bir kır· 

Öğle vakti ( ... ) köyünün tinde çekiliniz. mızı elektrik lambasının yanıp 
eteğinden geçiyorlardı. Meh· Bekir, bütün güme, Bozdağ sönmesi takib edecektir. Sen 
med çavuş, Bekir'in yazdığı 

ve Balyanbolu vadilerinin sıkı de yeşı'l b'r la"nıba ı'le muka bir şifreyi alarak köye girdi. 1 
-

Muhtar Mehmed ağa, onlar- S1kı taranmağa başladığını helede bulunacaksın. O daki-
dandı. Derhal şifreyi aldı ve anlamıştı. Sür'atle kaybolub kadan itibaren, muhatabının 
Ödemiş yoluna girdi. gitti.. emrindesin. Verdiği emirleri, 

Şifrenin hüla.sası şu idi: * *,.. hatta öliiın bahasnıa bile ol::ıa, 
- Tamam. Bozdağ'a geçi· Tam bir ay sonra Na:Lilli harfi harfine tatbik edeceksin. 

yoruz. Emirlerinizi ·omdaki civarındaki dağlarda şu ~ifreyi En küçük bir itaatsizlik ve ih· 
malum köylerde alacağım. almıştı: malin cezası ölümdür.,, 

,/ * "Derhal küçük Menderes Bekir düşündü: 
Bekir, onLeş ıfin sonra di· vadisine ı•çiniz.. ( ... ) keeesi, Muayyen tarihe kadar yirmi 
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Amerika 
Sulh esnasında 165 
bin asker besliyor. 

Nevyork, 21 (A.A) - Har· 
biye bakanı rf"i ·icumura ver-
d!ği senelik raporunda hali 
sulhtaki ordu miktarının 165 
bin asker ve 14 bin ihtiyat 
zabitine çıkarılmasını teklif 
eylemektedir. 

Her ay 1500 kişi fazla si
lah altına alınacak ve bu su· 
retle gelecek senenin haziran 
ayı sonunda azami hadde çı· 
karılacaktı r. 

Bugün mevcud askerin mik· 
tarı 146,886 nefer ve 12,069 
zabittir. 

Filipin adalarındaki Ameri· 
kan kıt' alan 6386 nefer 49 
zabitt~n mürekkeptir. Bu kıt'a-
lar olduğu gibi kalacaktır. 

Milli muhafaza kıt'aları 189 
binden 210 bine çıkarılacak-
tır. Halen meycud 20 bin ih
tiyat zabiti ise her sene iki 
hafta hizmet görecek otuz bin 
zabitle tepdil olunacaktır. 

Ayrıca şimdiye kadar mev· 
cJd otuz bin kişi yerine bun
dan böyle 50 bin sivil ihtiyat 
askerlik hizmeti ifa edecektir. 

Harbiye bakanı bu teklifleri 
bugünkü umumi vaziyetin mec· 
bur kıldığını bildırmekte ve 
şöyle demektedir : 

Bugünkü umumi vaziyet 
Amerika birleşik devletlerine 
kendi müdaa vasıtalarını ih
mal etmiye müsaade eyleme· 
mektedir. Muhtemel~hücumlara 
karşı en iyi tahaffuz çaresi iyi 
bir müdafaa sistemidir. 

Vücuda getirilecek olan bu 
yeni kıt'alar harbetmek mak
sadile kurulmakta değildir. 
Fakat bu kıt'alar memleketin 
milli müdafaası için elzemdir. 

Bir zelzelede 
200 ölü, yüz
lerce yaralı var. 

Nevyork, 21 ( Radyo ) 
Radyo ile neşredilen bir ha-
bere göre, San Vinçenten şeh
ri bir zelzele neticesinde ta-
mamen harab olmuştur. 200 
ölü, yüzlerce yaralı vardır. 
Enkaz altından mütemadiyen 
cesed ve yaralı çıkarılmakta· 
dır. Daha bazı köylerin de 
harab olduğu söyleniyor. 

San Vinçenten şehrinin nü
fusu 27, 106 dır. Bu şehirde 

yıkılmamış olarak yalnız bir 
saat kulesi kalmıştır: 

KUltUr Yasav kurulu 
Kültür, yasav (inzibat) ku

rulu dün kültür direktörlü
ğünde toplanmış ve bazı öğ
retmenler hakkında ~kararlar 

almıştır. ......................... 
iki gün vardı. O vakte kadar 
dağlarda dolaşacaktı. Üç gün 
sonra gene Ödemiş dağların· 
dan, aşağıdaki küç.ük Mende
res ovasına \bakıyor ve düşü
nüyordu. 

- So11u tHlr -



Bütün mekteplerde Alman müstemleke 
cemiyeti faaliyet göstermektedir 

Yıllar var ki, Karşıyaka' da 
bataklıkla mücadele işi, kurt 
masalı halinde devam ediyor. 
Yok bu sene şu kadar oka
liptüs dikilecek, yok lağımlara 
mazot ak1tılacak, yok filan 
bataklık denize akıtılacak ve 
saıre. 

Her yıl sivrisinek cenahları, 
çenesinin altında çatlak kemanı 
ile meydana çıkınca, gazetele
rimizde de bıı nakarat başlar. 
Sivrisinek, öyle muzıp ve zeki 
mahluktur ki, bizim telaşımız, 
faaliyetimiz ve ncşriyatımıza 

hiç ehemmiyet vermeden ba-
badan kalmış malikanede do- Fakir· çocuklar, mual !imlerinin nezareti altmda 
)aşır gibi, Karşıyaka'da habire yemek ger/erken 
çalışır, ve midesinde çeşit-çeşit Karşıyaka' da Ankara ve şu- lemin edilmiştir. 
insan vücudundan toplanmış besi Aydoğdu ilkmekteplerin· Busene de faaliyete geçP.n 
gıda dağarcığı ile şehrin altını de kurulan fakir çocukları ko- koruma kurulu, şimdi li k haf-

. üstüne getirir. Bizim Partili ruma kolu, geçen sene olduğu tanın beş gününde cllibeş ço· 
M. Hitler Göeringle beraber komisyoncu Tahir'le müteka- gibi busene de birçok mek- cuğa sıcak yemek verebilmek· 

Paris, 21 (Radyo) - Ber· Söylendiğine göre M. Göe· itlerden Kazım, bir kahveha- tepli fakir çocuklara sıcak ye- tedir. Busene muhtaç çocuk-
lin' den gelen heıberlere göre ring sanayicileri dört senelik nede bile yan-yana oturamaz- mek; elbise ve kitap, kalem, ların adedi daha fazla olduğu 
müstemleke propagandası bü- planın tatbik hususunda gös· lar. Fakat yaz vakti gelince, kağıd vermektedir. halde himaye görebilenler da-

tün şiddetile devam etm1:k- termekte oldukları rehavetten kanları ayni sivrisinek'in mide- Diğer mekteplerdeki fakir ha azdır. Kurul, bu sebeple 
tedir. dolayı muaheze etmiştir. sinde birbirine karışır, kardeş çocukları koruma kurullarına mali vaziyeti yerinde olan aile 

Mekteplerde, amele mehafi- Göering'in şu sözleri söyle-
linde Alman müstemleke cc· miş olduğu rivayet ~dilmek-

olurlar. bir nümune teşkil edebilecek reislerine birer mektup gön-

miyeti faaliyet göstermektedir· tedir: 
ler. Bütün sinemalarda ve kon- - Bu plan vatanperverlik 

vazifesi namına herkesin şahsi 
teşebbüsüne hitab etmektedir. 
Herşeye hakim olan gayedir. 
Maksud olan Almanya'yı bü
yük bir tecrübeye karşı koya· 
bilecek bir hcıle getirmektir. 
Emirnameler ile nizamnamele· 
rin ehemmiyetleri tamdır. Me-

Uzatmıyayım sözü: şekilde çalışan bu mektep ko- dererek, yardımda bulunmala· 
Amerika'da kadınlar köpek ruma heyeti, geç~n sene 105 rını istemiştir. Ayni zamanda 

yerine Kaz kullanıyorlarmış. fakir çocuğa haftanın beş gü- bir de balo verilmesini karar· 
ferans salonlarında sabık Al
man müstemlekelerinin eski 
Vaziyetleri ile bugünkü yeni 
mandaterleri hakkında filimler, 
resimler gösterilmekte ve kon
feranslar verilmektedir. 

Noel yortularında daha bü
yük propağandalar yapılacak
tır. Bu suretle bütün Alman· 

lara müstemleke ihtiyacının 
hayati bir ihtiyaç olduğu gös
terilecektir. 

Bu propağandalar, müstem
leke propağandasını iptidai 
maddelerlihtiyacına ve iktısadi 
vaziyet için esas olduğuna 

dair.dir. 
Berlin, 20 (A.A) - Havas 

ajansı muhabirinin öğrendiğine 
göre, M. Göering'in geçen per· 
şembe günü toplanmağa davet 
etmiş olduğu mahrem konfe
ransta 300 kişi hazır bulun· 
muştur. 

Dün; neşredilmiş olan resmi 
bir tebliğde deniliyor ki: 

"Ekonomi alemine mensub 
300 şahsiyet M. Hitler'le M. 
Göering etrafında toplanmış·(J 
lardır. Bunlar; dört saat mü· 

, temadiyen dört senelik pro· 
~ram hakkında konuşmuşlar
dır.,, 

Deveran eden bir şayiaya 
göre, içtima esnasında M. Gö
ering Almanya' da acilen bir;: 

sanayi seferberliği yapılması 
lüzumundan bahsetmiştir. Bu 
sözler hazırunda hayret uyan· 
dırmıştır. ........................ 

ANADOLU 
---,--

Günlük siyasal gazete 

Sahip ve haşyazgaıu 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumt ne~riynt ve yazı i:leri 

müdilril: Hamdi Nfü~hP.t Çançar 

İdarehanesi: -

İzmir İkinci Beyler okağı 
C. Halk partisi hinaeı içinde 

Telgraf: 1zmir - ANA DOLU 
Telefon: 2776 •· Po!la kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi 
Yıllığı l 200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuruştur 
Y ahancı memleketler için eenelik 

abone 'Ücreti 2 7 liradır 
Heı yerde 5 kunı~tur -·ünü ge~mİ§ nfühalar 25 kunı~tur. 

Bunda hiç şüphesiz bir Ame· nünde sıcak yemek vermiş; 64 laştırmıştır. 
rikan zevki hakimdir. Dün erkek 44 ü kız olmak üzere Bu yardım hareketinde bü-
haber aldım: 108 çocuğ" da elbise, ayak· yük hizmeti görülen Ankara 
Bizim Karşıyaka'nın eski be- kabı yaptırmış, kalem, kağıd mektebi müdürü Hüseyin Çağ-

lediye reisi ve liman idaresi vermiştir. Bunlar için sarfedi- layan ıle koruma kurul üye-
müfettişi Fikri de kaz besli- len para 1027 ]ira 88 kuruş leri Süleyman Faik, Ömer 
yormuş. Fakat dostumuz, Ame- tutmaktadır ki; bu para vazi- Lütfü, Refik, Osman Nuri ve 
rika'lıları taklid etmiyor. Onun yeti iyi olan veliler ve aile Mehmed Şükrü'yü tebrik ve 

sela aranızdan biri ne vasıta 
ile olursa olsun kauçuk teda
rik etti mi onu her türlü ni-

kendine has buluşları vardir reislerinden teberrü suretile muvaffakıyetler temenni ederiz. 

Nitekim, kaz denilen mahlukun E RDE 
bataklıklarda mütemadiyen sivri M AH KEM LE 

zamnamelerin, emirnamelerin 
ahkamından muaf tutarım. 
Fazla olarak bir de kendisine 

sinekle mücadele ettiğini ve on- D v • d v d 
ları birer birer mideye indir- egırmen agın a esra-

prim veririm. 
Göering:silahlar için lazım 

olan iptidai maddelerin her 

~~~~ni k;;·~~~ii;~~m~ş ~;k~~ rengiz bir cinayet 
kazlar hergün, e"'.in arkasın· 
daki bataklığa saldırırlarmış. şeyden ehem olduğunu da işa

ret etmiştir. 
M. Göering sözüne son ve· 

rirken ispanya vekayiine de 
telmihte bulunmuş ve nazi zi· 
mamdarlarının general F ran
ko'nun muzaffer olmasını iste
mekte olduklarını söylemiş ol· 
duğu rivayet olunmaktadır. 

M. Şaht'ın bu toplantıda 
hazır bulunmamış olduğu an· 
laşılmıştır. Fakat yüksek idare 
amirleri ile dört senelik plan 
erkanı harbiyesi ve harbiye 
nezaretinin ekonomik şübesi 
miimessilleri içtimada hazır 
bulunmuşlardır. 

Yer altında 

- Guk gak! 
Der ve mütemadiyen sinek 

yutarlarmış.. Bunu işitince, 

hem güldüm, hem de buluşun 
güzelliğini takdir ettim doğ
rusu. Amerikanvari değil am-
ma, daha şık ... Fakat bence, 
bu güzel buluştan İzmir Bele· 
diyesinin istifadesi imkanı yok 
mudur acaba?. Mesela, birkaç 
yüz tane kaz tedarik edib Kar
şıyaka' nın muhtelif mıntakala· 
rına dağıtsa ve bu suretle mü
cadeleyi takviye etse fena mı 
olur?. Kazların boğazına; 

"Sivrisinek mücadele me-
muru,, 

Yaftasını de asınca, mes' ele 
yoktur; vallahi bütün Karşıya-

Bir komünist ka'lılar şapkal~ıkarıb ~uh:-

Cinayet yerinde bulunan yeni 
atılmış silah kimindir? 

Değirmendağı mahallesinde 
manifatııracı Muammer'i öl· 
dürmek ve belediye tahsildarı 
Ragıb'ı yaralamakla maznun 
Yaşar'ın ıırnhakemesine dün 

Cşehrimiz ağırceza mahkeme· 
sinde başlanmıştır. 

Maznun Yaşar; maktul Mu
ammer'in öldürülmesile hiçbir 
alakası bulunmadığını, fakat 
Ragıb' ı kendisi yaraladığını 

söylemiştir. Davacı mevkiinde 
ağır surette yaralandığı halde 

f hastanede tedavi edilen ve 
iyileşen Ragıb ile ~ktu]_M~. 

• ammer'in kardeşi Muzaffer 

ralandığını söyledi. O vakit 
Ragıb: 

- Bu izahata ne lüzum 
var. Kan izleri 
duruyor. 

orada hala 

Dedi. Şahit polis Sabri de 
vak'ayı şöyle anlattı: 

- Gece saat 23,30 idi. Dü
dük sesleri duydum, nokta 
idim, vnk'a yerine koştum. 

Bekçi orada idi, yaralayan 
kaçmış, yaralı Ragıp orada 
duruyordu. 

teşekkülü.. , terem memurları selama dur-

Boenos·Ayres, 21 (Radyo) dular.. _, __ ç_,_·m_d_i_k_
1 

bulunuyorlardı. Muzaffer, ka
tilin tesbiti ile cezalandırılma· 
sını ve vereseye : ölüm tazmi· 

- Seni kim vurdu? Diye 
sordum, hayatı tehlikede ve 
ağır yaralı olduğundan ifade· 
sini alamadım. Otomobil ça· 
ğırltım, tam o sırada Tel
grafçı sokağında bir silah pat
ladı, sila~ı atanı araştırmağa 

başladım, fakat kimseyi bula
madım. 

Milli emniyet teşkilatının bir Rusya' da yeni 
raporuna göre tahtelarz çalı· 
şan bir komünist teşkilatı T evkifat mı var? 
meydana çıkarılmıştır. Yakalananlar gOya Troçki 

Bu teşkilat Paris komünist ile münasebette imişler .. 
hücresinin bir şebekesidir. Londra, 21 (Radyo) - İn-~ 
Fransa' dan komiteye birçok giliz gazetelerinin verdikleri 
para gelmiştir. Ş'ımdilik ko- haberlere göre garbi Rusya'da, 

!mitenin sabık veznedarı tevkif Gepeo şefi ve sair mensublarıl 
edilmiştir. Bu komitenin Pra- tevkif edilmiştir. Bunlar, gizli. 
guay ve Bolivyada'da çalıştığı radyo ile Troçki ile müna-

anlaşılmıştır. ~sebette bulunmakla maznun· 
Kont Ciyano bugün Yunan durlar. 

sefiri ile konuştu Londra'da hastahk 
Roma, 21 (Radyo) - Kont Londra, 21 (Radyo)-Resmi 

Ciyano bugün Bulgaristan'ın · bir istatistiğe göre, mektep 
Roma sefiri M. Polivanok'i çocukları arasında muhtelif 
kabul etmiştir. hastalıklara tutulanların miktarı 

natı verilmesini istemiştir. Ra
gıb 'ta davacı olduğunu söy

lemiştir. 

Dinlenen şahitler; Yaşar'ın, 
tahsildar Ragıb'ı bıçakla yara
ladığını gördüklerini, fakat 
Muammeri yaıaladığını görme-... 
diklerini söylemişlerdir. 

Tahkikat evrakına göre mak
tül Muammer'in yanıbaşında 
yeni atılmış bir tabanca bu
lunmuştur. Muammer'in üze· 
rindeki yara kurşun yarasıdır 
ve bu tabancanın maznun 
Yaşar'a aid olduğu söylen
miştir. 

Ragıb'ın, Yaşar tarafından öl
dürüldüğü kanaatindeyim. Ya
şar'ın evinde bir araştırma ya· 
pıldı, ucu sivri bir Laz ka
ması bulundu, Ragıb'ı bu bı
çakla vurduğunu söyledi. 

Şahit Hüseyin, vak'a yerin
de bulunan tabancanın; maz· 
nun Yaşar'a ait olduğunu ve 

kılıfının da yırtık olduğunu 
gördüğünü söyledi. Maznun, 
bu şahidin yalan söylediğini 
iddia etti. 

Mahkeme salonu, dinleyici· 
lerle dopdolu idi. 

Maznun: 

Aman yarabbi! •. Bir hiç olan, 
beşeriyet ve medeniyete hiçbir 
hizmeti dokunmamış olan, in
san kanı içerek yaşıyan, mil
yarlar yapan, Muğla köylüsü 
bir Zaharof, ölümünden sonra 
bu kadar zaman geçtiği halde, 
hala cihan matbuatını i g:1l 

etmektedir. 

Ve, ben de bu salgına lrn
pıldığım için kalemimden uta
nıyorum. 

Fakat ne çare?. Bl günlere 
uymakta bir mecburiyet his· 
sl'tmiyor değilım!. 

Mevzu, şimdi "Vasil Zaha· 
rof ne se,erdı?." Dir. 

Muhakkaktır ki Zaharof yük
sek ve bedii hiçbir zevke ma· 
lik değildi, o kadar ki bu 
adam, milyarder olmasına rağ· 
men en müfrit bir sosyalist 
kadar "Ruyi zemini kendisine 
vatan,, ittıhaz etmiş, yani ha· 
kiki vatan ve milliyet hissi ve 
sevdasından kati surette uzak 

kalmıştır! 

Yüksek ve bedii bir zevki 
olmıyan bu adam, şu halde 
ne severdi?. 

Araştırmağa değer bir me
seledir! 

Bu adamın çiçek ve... Ço
cukları sevdiğini söylersem, 
fazla hayret edilmemelidir. Fa
kat nisbeten güzel sevgi ol· 
masına rağmen, Zaharof'un 
karanlık dimağ ve ka . ı dolu 
midesi ve kalbi bu iki sevgiyi 

de tek bir kadın sev~isine fe· 
da etmiştir. 

Evet.. Vasil Zaharof haya
tının sonuna kadar sadece ol
gun ve dolgun, işvebaz ve 

güzel bir kadın sevdi ve ... 

Bu kadının sevdiği çiçekleri 
ve bu kadının tek kızını sevdi. 

Yani.. Vasil Zaharof'un çi· 
çek ve çocuk bahsı da bu 
kadar dar bir çerçeve içinde 
kalmıştır! 

İşte, Atilla'nın atı kadar da 
histen mahrum, Kozmopolit 
insan tipinin en koyu nümunesi 
olan bu adamın sevgi ve duy· 
gusu .... F-B. 

M. Lebrun 
Bir talebe grubunu 
Resmen kabul etti .. 

Paris, 21 (Radyo)- Cumur 
reisi M. Lebrun ve madamı 
tarafından 200 erkek ve kız 
mektep çocuğuna Elize sara
yında bir resmi kabul yap

mıştır. 

Cumur reis çocukları kabul 
ettikten sonra sarayın büyük 
salonunda bir karagöz oyunu 
verilmiş ve çocuklara yemek 
ikram edilmiştir. 

Çocuklara Noel ağaçları ve 
oyuncaklar hediye edilmiştir. 

Oelenler 
Aydın saylavı Nazmi Top· 

çuoğlu lzmir vapurile lstan· 
bul' dan ve Konya saylavı, iz. 
mir eski müddeiumumi baş
muavini Rıza Törel Ankara
dan şehrimize gelmişlerdir. -adamları çağırıb dinlemiyor-
sunuz. ~foammer'i vuran Hü· 
seyin'dir, ben değilim. Benim 
hakkımı arıyacak sizsiniz. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BA.!ILMIŞTIR 

Bu ziyaret Bulgaristan'm 500,000 dir. Bu miktar yüzde 
( Adis-Ababa'da bir konsolos- yirmi nisbetini ifade etmek· 

1 luk tesisi ile alakadardır. tedir. 

Bir şahit; vak'ayı anlatırken 
Ragıb'ın, hadise yerinden kaç
tığını, fakat arkasından yeti~en 
Yapr tarafından bıçakla ya-

- Ben birçok müdafaa şa

hidi ıöstermiştim, neden bu 

Dedi. Mahkeme . heyeti, bu 
şahitlerin getirilmelerini karar· 
laştırdı ve muhakemeyi başka 
bir ıüne talik etti. 
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T ak!mımız fena teşkil edilmişti. 
iki penrıltıyı da kacırdık 

t 

Misafir Çek tak_vnı İzmir
deki bazı kulüblerden seçilmiş 
oyunculardan müteşekkıl bir 
takımla son maçını verdi. 
Müstesna bir spor havasına 

rasthyan bu müsabaka epice 
seyirci toplamıştı. Ne çareki 
iyi oyunculara malik olan ta
kımımız yanlış tertib edilmişti. 
Bu yüzden yer tutuşları, top 
tevzileri ve kontrolleri tama· 
mile hatalı idi. Sol haf mev
kiinde tanınan Şükrü bile orta 
muhacim mevkiine getirilmiş, 

Basri ile Fuad'ın arasına sed 
çekilmişti. Nitekim hep sol 
oynamıya açlışmış olan bu 
oyuncularımız bütün oyunda 
hücum esnasında mütemadi
yen soldan işliyorlardı. 

Bu cihet ikinci devrede tas
hih edilmediği gibi sol açık 
mevkiindeki Hakkı bila sebeb 
Namık'la değiştirildi ve bu su
retle oyunun ikinci devresi 
mütemadiyen oyu1cu değrştir
mekle geçti. Birinci devrenin 
ilk dakikalarında takımımız 

oyunu kazanmak azmile çal ı · 
şıyor ve Çek takımının nısıf 

sahasından hiç ayrılmıyordu. 
Fakat kale önünde muhacim
ler birbirlerine pas vermekle 
vakit geçiriyor ve bu suretle 
dakikalar geçtiği halde gol 
çıkaramıyorlardı . Hakim bir 
oyun oynıyan takımımız ancak 
devrenin 6 ıncı dakikasında 

rakib müdafiin ıska geçme
sinden istifade eden Fuad 
oyunun ilk şütunu çekti ve ta
kımına bir gol kazandırdı. Bu 
golden sonra takımımız daha 
neş'eli oynamıya başladı. Çek
ler mütemadiyen kaleleri önün
de çalışıyorlardı. Fakat en iyi 
oyuncuları olan kalecileri mü
kemmel yer tutuşları ile gole 
mani oluyordu. 

ikinci sayımızı 25 inci daki
kada gene Fuad vasıtasile kay
dettik. Artık takımımız tama
men açılmıştı. Fakat başka sa· 
yı yapamadı, devre de bu su
retle 2 - O lehimize bitti. 

İkinci devrede misafir takım 
şiddetini artırmış bulunan kuv
vetli rüzgarı lehine aldı ve 
kalemizi mütemadiyen sıkıştır
mağa başladı. Fakat oyuncu
larımız azimle oynuyor ve el
lerine fırsat düştükçe mukabil 
hücumlar yapıyorlardı. Misafir 
takım devrenin 12 inci daki
kasında Çek'ler penaltıdan ilk 
sayılarını çıkardılar. Bu daki
kadansonra takımımız var kuv
vetini sarfederek muntazam 
ıkınlarla Çek kalesine t ekrar 
nmeğe başladı. 27 inci daki· 
<ada bir penaltı kazandık. 
3alibiyeti garantiye bağlıyabi
ecek olan bu fırsatı, Zıhni 
c:açırdı. Az sonra rakib mü
Jafaası solaçık Hakkı 18 çiz-
risi dahilinde çelme ile düşii· 
üldü. Bu penaltıyı da Basri 
tamayınca takımın asabı bo
uldu. Ve Çek'ler kalemize 
loğru yüklenmeğe başladılar. 

f e 31 inci dakikada beraber
k sayılarını çıkardılar. Son 
ıir golleri, hatalı olduğu için 
iakem tarafından sayılmadı. 
~yun 2 - 2 berabere bitti. 

'000 metrelik 
ıukavemet yarışı. 

Atletizm federasyonunun ter-

tip ettiği kır koşuları onu
müzdeki pazar günü başlıya
caktır. Program mucibince o 

gün 5000 metre mukavemet 
koşusu yapılacaktır. Koşu tam 
saat onda yapılacaktır. Atlet
lerimiz saat 9 da hükumet 
konağı önünde toplanacaklar
dır. Lisansiye olmak şartı yok
tur. Ancak bu cumartesi ak
şamına kadar bölgeye müra
caat lazımdır. 

Davet 
İzmirspor kulübünden: 
Kulübün yıllık kongresi önü

müzdeki 23-12-936 Çarşamba 
günü saat yirmide yapılacak 
ve çokluk olmazsa parti tüzü
ğünün toplantı hakkındaki mad
desine göre ikinci toplantı 

26-12-936 Cumartesi günü saat 
20 de yapılacaktır. Kulübe ka· 
yıtlı bilumum üyelerin mutlak 
gelmeleri rica olunur. 

Turgutlu 'da 
Veni mektep kurulacak 

Turgutlu, (Hususi) - Bay
ramdan evel kazam1za gelen 
Manisa valisi Lütfü Kırdar'ın 
memleket işlerini tedkik ettik
leri esnada kaza merkezindeki 
dört ilkmektebin tahsil çağın· 
da bulunan evladlarını istiap 
etmediği mevzuubahs olmuş 
ve bin ikiyüz yavrunun sokak· 
)arda dolaştığı da bildirilmiş-
ti. Valimiz bu acı vaziyet kar
şısında, mahallince kireç, tuğ
la, taş, kum gibi beş-altı bin 
liralık malzemei inşaiye temin 
kılındığı takdirde vilayet mu· 
hasebei hususiyesi tarafından 
on bin lira yardım vadinde 
bulunmuştur. 

Halk1mız valimizin bu tek
lifini memnuniyetle yerine ge
tirmeğe söz vermiştir. 

Çınaı lı meydanında inşa 
edilecek olan bu tam teşki
latlı ilk okul için icap eden 
malzemenin toplanmasma baş
lanmıştır. 

Kaymakam Said ve beledi
ye reisi Cevdet cumartesi gü· 
nü okulun yapılacağı yere gi· 
derek epice meşgul olmuşlar 

ve halkın hummalı bir faali· 
yet içinde bulunduğunu gör· 
müşlerdir. 

Müsamere 
Yedinci yıl tasarruf ve yerli 

mallar haftası münasebetile 
Turgutlu'da mevcud dört ilk 
okulun iştirakile (Haftamızı 
yaşayoruz) adlı piyes muvaf· 
fakıyetle temsil edilmiştir. 

Halkımızdan bu müsamere
yi göremiyenler bunun teker
rür etmesi arzusunu izhar et
mişlerdir. Bu arzu kültür iş-
yarlığınca kabul edilmiş ve 
piyes ikinci defa temsil edil· 
miştir. 

Ahmet'li haberleri 
Ahmetli, (Husu•i) - Gü· 

zel bir yurt köşesi olan Ah
metli' de günden güne artan 
bir faaliyet göze çarpmakta· 
dır. Kamunbay Ahmet Re· 
cep'in ilgisile kamunumuzun 
pekaz bir zamana kadar elek
tirikle ı~ıklandırılacağı muhak
kaktır. 

Kamunumuz Gençlerbirliği 
gösterit kolu ilçemiz Turgutlu
da "Kahraman,, ı temsil et· 
miş sevgi ve takdirle alkış· 

lanmı~lardır. 

İtalyanlar S ncak'ta işkence 
am ediyor. 

. 
lngilizlerin mü- df. 
dahalesini istiyorlar ...... 

- Başı 1 inci sahifede -
Roma, 21 (Radyo) - Ede· 

nin İspanya işleri hakkındaki 
beyanatı, ftalya'da hayret uyan· 
dırmıştn. 

ftalyan gazeteleri, lngiltere· 
nin bu faciaya bigane kalma
sını doğru bulmamakta ve 
Avrupa' nın komünizme sürük
lenmemesi için biran eve) mü
dahalede bulunulması lazım· 
geldiğini yazmaktadırlar. 

Londra, 21 (Radyo)- Deyli 
Telgraf gazetesi, İspanyol asi
lerinin Kordo 'da Valenzüe-lla 
şehrini işgal ettiklerini bildir· 
mektedir. Milisler şehri terke· 
derlerken 100 kişiyi kurşuna 
dizmişlerdir. Bunrlnn haşka 
kiliseleri de yakmışlar ve bir 
papas ile bir hakim ve bele· 
diye reisini ateşin içine atmış· 
Iardır. 

Paris, 21 (Radyo) - Mar· 
silya - Barselon tayyaresi 7 
yolcu ile Kordo' dan geçerken 
ası tayyarelerinin Kordo'yu 
bombardıman ettiklerini gör
m.ıştür. 

Londra, 20 (A.A) - Parla
mento arasından beş muhafa· 
zakar diğer parlamento azası
nın geçenlerde Madrid' e yap
mış oldukları ziyaretin bir 
mukabelesini teşkil etmek üzere 
asilerin cephesine turneye çık· 
mışlardır. 

Bu azanın Pazartesi günü 
Londra'dan hareket etmiş ola
cakları söylenmektedir. 

Londra, 20 (A.A) - Roy
ter ajansından: 

Dün İngiltere' den Madrid 
hükumetine beşbin gaz mas
kesi gönderilmiş olduğu bildi
rilmektedir. Maskeler silah ad· 
dedilmekte olduğundan belki 
de bunların gönderilmesi in
sani bir hareketten ibaret bu
lunduğundan ademi müdahale 
itilafı ihlal edilmemektedır. 

General Franko da bu mas· 
kelerden isterse sahn alabilir. 

Londra, 21 (A.A) - Daily 
Herald gazetesi bir asi lspan
yol kruvazörü tarafından ya
pılan bombardıman neticesin· 
de içinde yangın çıkmış olan 
Komsomol vapuru hadisesinin 
beynelmilel mahafilde uyan
dırdığı endişeden bahsetmek
tedir. 

Dün akşam Rus ticaret ge
milerinin himayesi için Akde· 
niz'e Sovyet harb gemilerinin 
gönderilmesi ciheti düşünülü
yordu. 

Moskova hükumetinin açık 
d\!nizdeki bu kabil korsanlık
lara mani olmak hususunda 
kendisine yardım etmeleri için 
İngiltere ve Fransa'ya müra
caat etmesi ihtimali de vardır. 

Londra, 21 (Radyo) - M. 
Hitler'in, İspanya'ya General 
Franko kuvvetlerine yardım 
için 15,000 kişiyi göndermeğe 
hazır olduğu haberi, burada 
çok fena tesirler husule ge·: 
tirmiştir. 

Moskova 21 ( Radyo ) -
Sovyet bandıralı Komsomola 
vapurunun İspanya ~ sularında 
asilerin deniz kuvvetleri tara
fından batırılmasından bahse· 
den İzvestiya gazetesi; bunun 
tamamen hainane ve korsanca 
bir hareket olduğunu yazdık· 
tan sonra diyorki: 

- Faşistl e r, barutla oynı

arkada rol oynıyan hükumet
lerin nasıl bir akıbetle karşıla· 
şacaklarından burada bahs
etmek şimdiden <lopu bir ha-

___ _.. ......... __ _ 
- ıJaşı 1 inci sahi/ede -

man, İnayet ~Hirsal, Osman Attar
oğlu, Haydar Kılıç, İsmet Yaksi 

;Ahhurrahman Mürsal, yedek aza
lıklar: ~uri Aydını Celal Berzi ve 
Mustafa Akçay'dır. 

Kongre Atatürk' e, İsmet İn· 
önü'ne, Şükrü Kaya'ya tazim 
telgrafları çekmiştir. Cemiyetin 
lslahiye, Mersin ve Kilis şu
beleri de açılacaktır. 

Hatay'lılar bayraklarının şek
lini tesbit ettiler. Bayrak ay· 
nen Türk bayrağı şeklinde ve 
rengindedir. Yalnız yıldız be· 
yaz çizgilerden ibaret olub 
ortası kırii11z . dır. Bayrak bir 
iki güne kadar Dörtyol şube· 
sine merasimle çekilecektir. 

Ankara, 21 (Hususi) - Ha
tay Türk'leri cemiyeti, İsken· 
derun ve Antakya hakkında 

bir broşür hazırlamıştır. 

Bu broşürde bütün diplo
matik temaslar ve muhaberat 
ile hükumetimiz ve Fransa 
hükumeti arasında teati edilen 
notalar, gazetelerdeki neşriyat, 
sancakta yapılan işkence hak· 
kında malumat ve resimler 
bulunmaktadır. 

Bu broşür, Türk'çe, Fran
sız'ca, İngiliz'ce ve Arab'ca 
olarak hazır!anım~tır. 

Antakya, 21 (Hususi) -
Sancak'taki Fransız kuvvetleri, 
Türk'lere işkence yapabilmek 
için yeni yeni icadlar ortaya 
atıı . aktadırlar. Şimdi de so· 
k.ıldarda devriye gezen bütün 
Fransız askerlerine selam ver
mek mecbur.yetini çıkarmışlar· 
dır. Yolda bunlara selam ver
miyen Türk'ler derhal tevkif 
edilmekte, karakola götürüle
rek dövülmekte, hatta para 
cezası bile almaktadırlar. Pa
rası olmıyanlar, aç bırakılmak
ta, işkence görmekt~dirler. 

Haleb, 21 (Hususi) -- San
cak'ta aşar vergisi tahsilatı 
için halk mütemadiyen sıkış· 
tırılmaktadır. Bazı köylerdeki 
Türk'ler, vergi veremiyecek va
ziyette olduklarından; karıla

rının ve kızlarının pazarlarda 
satılmasına meydan bırakma· 

mak için bütün varını yoğunu 
terkederek kaçmaktadırlar. 

İskenderun, 21 (Hususi) -
Kırıkhan' daki Fransız jandar
ma kumandanlığı, ve .. ilen bir 
emirle İskenderun'a naldedil
miştir. 

İstanbul 21 (Hususi muha· 
birimizden) - Gelen haber
lere göre Sancak'ta Tlirklere 
karşı taayik devam etmek· 
tedir. 

Paris'te çıkan Pöti Pariziyen 
gazetesi: 

- Türkiye'ye karşı San· 
cak mes' elesinde biraz anla
yışlı olalım. 

Demektedir. --· • ı tMI 

reket olamaz, fakat yalnız şu
nu yazalım ki, korkmaları la· 
zımdır. 

Pravada gazetesi de açık 

denizlerde: işlenen bu cinayetin 
intikamı alınacağını yazıyor. 

Valansiya, 21 ( Radyo ) -
Hükumet tayyareleri Badahoz 
cephesini bombardıman etmiş
lerdir. Bu cephede bulunan 
İspanya Başbakanı M. Largo· 
Kaballero'nun kardeşi bu bom
bardımandan maktül! düşmüş-l 
tür. 

Paris, 21 {Radyo) - Fransa 
Hava Nezareti, ispanya or<lu· 
suna son sistem tayyareler 
gönderdiği hakkındaki haber .. 
leri yalanlaou~tır. 

Japonya hava, den·z or 
dıJlarını hare ete ge ird -- Başı 1 inci sahifede -

Berlin, 21 (Radyo) - Uzak 
Şarktan gelen haberler, endişe 
uyandırmaktadır. Sovyet Rus
ya'mn Sibirya orduları kuman
danı general Blümher, tayyare 
ile Moskova'dan ayrılmış ve 
Uzak şark Kızılordu kararga
hına hareket etmiştir. 

Japonya' da Mançuri hudu· 
duna asker tahşid etmektedir. 
Şimdiye kadar 12 fırka asker 
gönderilmiştir. Sevkiyat devam 
etmektedir. Japonya erkanı 
harbiye riyaseti, bütün Japon 

deniz ve hava kuvvetlerinin 
sür' at le hazırlanmasını emret
miştir. Japon donanmasının 

Tiyen Çin'e hareketi ve ha· 
va kuvvetlerinden mühim bir 
kısmının da Mançuri hududu
na hareketi beklenmektedir. 

Japon harb gemileri, Japon 
denizinde bir Sovyet gemisi 
tevkif etmişlerdir. 

Tokyo, 21 (Radyo) - Nan
kin'den gelen haberlere göre, 
asi mareşal Şan Şulyan'ın tek-

lifleri tamamen reddedildiğin· 
den uzlaşmak ihtimali kalma· 
mıştır. Bugün, iki ordu ara
sında şiddetli bir harb bek
lenmektedir. 

Londra'da 
Ademi müdahale 
komitesi bugün 

toplanacak 
Londra, 21 (Radyo) - İn

giltere hariciye nazırı M. Eden 
Fransa'nın Londra sefiri M. 
Korpen' i kabul ederek :uzun 
müddet konuşmuştur. Fransız 

sefüi, İspanya hudutlarında 
biran evci kontrol tesis edil
mesi hususunda hükumetinin 
nazar noktasını bildirmiştir. 

Söylendiğine göre, yarın 

(bugün) İspanya işlerine ade· 
mi müdahale komitesi mühim 
bir toplantı yapacaktır. 

Almanya 
Donanma kumanda

nı cekildi. , 
Berlin, 21 (Radyo) - Al

manya umum donanma ku
mandanı amiral (Şorten), ya
şının çok ilerilemiş olması ha
sebile donanma kumandanlı· 
ğından çekilmiş ve yerine, 
amiral (Kari) getirilmiştir. 

Harb olursa 
Bütün Alman milleti 

silaha sarılacak 
Berlin, 21 (Radyo) - Dr. 

Krol, Almanya'nın yaşaması 
""' için vukubulacak herhangi bir 

harba bütün Alman milletinin 
silaha sarılmağa hazır olduğu
nu söylemiştir. 

Paris'de 
Kesif sis var .. 

Paris, 21 (Radyo) - İki 
gündenberi devam eden kesif 
sis, iki senedenberi görülme· 
miştir. Tayyare seferleri bu 
yüzden durmuştur. 

Amiral Horti 
Yeni İtalyan 
elcisini kabul etti 

' 
Budaprşte 21 (Radyo) 

İtalya'nın yeni sefiri, bugün 
Amiral Horti'ye ilimatname:.;i
ni vermi~tir. 

Nankin, 21 ( Radyo ) -
Şang- Si' de asilerle hükumet 
askerleri arasında muhasama· 
ların yeniden başlaması üze
rine hükumet kıt'aları Hozyen 
mevkiini işgal etmişlerdir. 

Şanghay, 21 (A.A) - Çin 
istihbarat bürosu bütün ihti
razi kayıtları ileri sürmek su
retile Nankin hükumeti kuv
vetlerinin Sianfou'ya 75 kilo
metrede kain Yvahsieni zap
tetmiş olduklarını bildirmek-
tedir. 

Hükumet kuv•retlerinin asi· 
lerin bir tabur nun silahlarını 
ellerinden almış oldukları ve 
hükumet tayyarelerinin de tek· 
rar Sianfo'nun bombardıma
nına başlamış bulunduklarını 
da ilaveten bildirilmektedir. 

Nankin, 21 (Radyo) - Çi
yang-Su' dan bildirildiğine gö· 
re mareşal Çan-Kang-Şek tah
liye edilmiştir. Siyasi mahfel
lerde bu hadise mahim görün
mektedir. 

Şangbay, 21 (Radyo)- Bir 
Japon silah endaz müfrezesi, 
polis müdiirünü tahkir etmiş
tir. Polis miidürü, İngiliz te· 
beasından olduğundan bu ha
disenin bazı gürültülere sebe
biyet vereceği tahmin olunuyor. 

Sofya'da 
İtalyan tay yarecile

rinin manevraları 
Sofya 21 (Radyo) - Bori· 

da hava istasyonunda bütün 
Bulgar ricali huzurunda İtalyan 
tayyarecileri Debertardi ve 
Rozeti, muhtelif manevralar 
ve akrapotik hareketler yap
mışlardır. 

Fransa'da işçi 
ve patronlar 

Meclislerin cıkara-, 
cağı işler çoktur .. 

Paris, 21 (Radyo) - Bu 
hafta Noel yortularına tesadüf 
etmektedir. Buna rağmen Fran
sız ayan ve meb'usan meclis· 
leri ruznameleri yüklüdür. Mec· 
lis herşeyden evet affı umumi 
kanununu müzakere, ayan mec· 
lisi de mali ıslahat layihasile 
bütçeyi tetkik ve tasdik ede
cektir. Bunların Kanunusaninin 
birinden itibaren tatbik edil· 
meleri lazımdır. 

f ş ve sermaye ihtilaflarında 
mecburi hakem usulü kanunu 
da ayan da tetkik edilmektedir. 
Ayan mahafili bu kanun üze
rinde hassasiyet göstermekte· 
dir. Bunun için meclisin 4bu 
kanunu geri alarak yeniden 
tetkik edeceği söylenmektedir. 

Meclisi meb'usan 12 Kanu
nusanide yeni sene işlerine 
başlıyacaktır. 

Paris, 21 (Radyo) - Şimali 
Fransa'da grev vaziyetinde bir 
tahavvül yoktur. Amelenin hüs· 
nüniyetle hareketine mukabil 
patronlar sendikası şimdi men
fi bir siyaset takib etmek
tedir. 

Romanya 
Kralının validesi 
Viyana'da. 

Viyana, 21 (Radyo) - Ro· 
manya kralın r validesi Mari 
buraya gelmiş ve Roçild ma· 
likanesine giderek, eski İngil
tere kralı Edvard ve şimdiki 
Dük Vindsor'a misafir .olmuş
tur. 



__ ..._ ..... __ 
Uzat tığımız el 
erkek elidir. 

Paris, 20 (A.A) - Dün M. 
Antonesko'nun şerefine verilen 
diplomasi gazeteleri ziyafetin· 
de M. Delbos bilhassa şu söz
leri söylemiştir : 

- Sulh, hatta bazan kuv
't'etle müdafaa edilmek İcap 
eder. Fransa ile Romanya 
bunu anlamışlardır. Onlarla 
beraber başka milletlerin daha 
az sulha meyyal olduklarını 
gören sulhu seven diğer bir 
takım milletler de yavaş yavaş 
bu hakikati idrak etmi~lerdir. 
Uzattığımız el erkek elidir, 
azim elidir. 

M. Antonesko dün öğleden 
•onra hava işleri nazırı M. 
l<ot ile görüşmüştür. 

ADET 

Mükafat 

, ' 
/ZM/R 1 

Pamuk mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin merkez ve fabrikası : fzmir'de Halkapınardadır. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge· 
yik ve Leylek markalarını havi hcrnevi kapot bezi imal 
eylemekte olup malları Avrupa'nın '-1yni tip mensucatına 

1 
faiktir. 

1 Telefon No. 22 7 7 ve 3067 
' Telgraf adresi Bayrak lzmir 

için tasdik kılındı. 

Bin dokuz yüz otuz altı sc· 
nesi T. saninin onbirinci günü 

11/T. sani/1936 
T. C. lzmir ikinci Noteri 

resmi mühürü ve imzası 
E. Erener 

11/T. sani/1936 
20 kuruşluk tayyare pulu 
60 kuruşluk harç pulu 

Miicellit Ali Rıza 
Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 

NEDKALMiNA 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"ORESTES,, vapuru 28 bi· 
rinci kanundan 3 ikinci kanu· 
na kadar ROTTERDAM, 
AMSTEDAM ve HAMBRG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINES 

''ISA,, motörü 21 birinci 
kanunda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve SKANDlNAVY A liman· 
ları için yükalacaktır. 

"AASNE,, vapuru 4 ikin· 
ci kanunda ROTTERDAM, 
HAMBURG ve SKAMDl
NA VY A l i m~nları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

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

15DLm 
18W 

25DLm 
28W. 

40DLm 
39W 

"' 65DLm 
58W 

100DLm 
79W 

125DLm 
97W 

150Dlm 
111W 

Ucuz ve idareli bir tenvirat 
""' 

istiyorsanız Osra11ı (l!J] lam-

baları ı~ullanınız, ve ampul-
"' leriTı dibinde aydınlık dere-

cesini gösteren (DLm) ile 

elektrik sarfiyatını gösteren 

Vat i§aretirıe dikkat ediniz. 

Her zanıan ve her yer· 

de Oşranı ([I ampt:lle· 
# • • • • 

·rını ısteyınız. 

Yolcu ve yuk kabul ede. 
İlandaki hareket tarihlcrile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat· için ikinci 
kordonda FRATELLı SPER-

1 iiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiliil 
CO vapur acentalığına müra-
caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 
............ mı&l .... elm ... 

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

1 
V. N. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
G.m.b.H. · HAMBURG 
•CHIOS,, vapuru 23 birinci 

kanunda bekleniyor. 26 sına 
kadar ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve BREMEN için yük 

Jlırı 

alacaktır. j 
AMERiKAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION - NEV· YORK 
"EXMOUTH,, vapuru 19 

birinci kanunda bekleniyor, 
NEV-YORK limanı için yük 
alacaktır. 

•EXECUTIV. vapuru 3 
ikinci kanunda bekleniyor. NEV · 
YORK limana için yük .ala· 
caktır. 

-

~ 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN - BÜKREŞ 

KUrU f 
"DUROSTOR,, vapuru 25 

birinci kanunda bekleniyor. 
KôSTENCE, SULİNA, GA-
LATZ için yükliyecektir. GA- Olivier VE Şürekası 
LATZ'a aktarma surctile BEL· 
GRAD, NOViSAD, BUDA· Limited 
PEŞTE, BRATISLAVA, VI- vapur Acentas1 
YANA ve LINZ için yük ka- Birinci kordon Rees binas ı 
bul edecektir. j Tel. 2443 

AMERICAN EAPORT LINES LONDRA HATTI 
THE EXPORT TSAEAM· "ADJUTANT., vapuru 22 

SHIP CORPORATJON birinci kanunda gelip LON· 
PiRE' den AKTARMALI ORA için yük alacaktır. 

"EXCALIBUR,, vapuru 18 1 HAMBURG 
1 nci ka~un PiRE' den hareket "TROYBURG" vapuru 18 
edecektir. BOSTON ve NEV· ikinci kanunda bekleniyor. 
YORK limanları için yük ala· ROTTERDAM, HAMBURG 
caktEXEır. TER .k. . ve BREMEN için yük kabul 

• ., vapuru 1 ı ancı eder. 
kinun, PiRE' den hareket ede· 
cektir. BOSTON ve NEV
YORK için kabul eder. 

Seyahat müddeti: 
PiRE - BOSTON 16 gündür. 
PiRE - NEVYORK 18 " 

DEN NORSKE MIDEL
HA VSLINLINJE 

OSLO 
"BOSPHORUS., vapuru 19 
nci kanunda bekleniyor. IS
ENERIYE. HAYFA, Di

JOHNSON WARREN Ll
NES L TD. - LIVERPOOL 
•OROMORE" vapuru 10 

ikinci kanun LIVERPOL ve 
ANVERS'ten bekleniyor. BUR
GAZ, VARNA ve KÖSTEN
CE için yük kabul eder. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakmda bir taahhüde girişi· 
lem ez. Telefon No. 2008 2008 

•LESBIAN" vapuru ikinci 
kanun iptidasKlda LONDRA 
ve HOLL' den gdip 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 
yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"EGYPTIAN,, vapurll 26 

birinci kanunda LIVERPOOL 
ve SWANSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"ALGERIAN,, vapuru 10 
ikinci kanunda gelip LIVER
POOL ve SWANSEA'dan 
yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE LiNiE 
"ANGORA,, vapuru lima

nımızda olup yüklerini çıkar· 
maktadır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u· 
livet kabul etmez. 

Hellenic Lines 
Limited 

Hamburg - Brcmcn, Rotter· 
dam -- Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ny munta· 
zam iki sefer yapacctkhr. 

Ren, lskandinav ~ e Balhk 
limanları için doğru Konşi· 
mento ile eşya kabul eder. 

A nglo-Egytian Mail 
Line 

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

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd· 

de ti 7 5 saat, 
Port·Sait ve lskenderiye li

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

Fazla tafsilat için Pasaport 

o tor 
A. Ke al Tonay 

-Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahas 
BasmııhnuP j tn ) onu kaı ı ırıd kı tlıbck oLak h:ı .. ıu<la 30 n = lı ev \ C ıuua\cnehnn 'nd :ll alı sa t 8 d n ak.,:lnı :ıt 6 o kıu = hastnlıırını k~hul <-dt r. 

= l\Iür.ıcaııt ı ılın Jı n ınl.uıı :ıpılrıııı ı l :izınıgelı'n nir tahlilı'i t 
mikroskopik muayeneleri ile wn nıli lı,ıct:ılara yapılmasına cc\ 
görült>n Pnouıotoraks ıııtıO)Crı ch:ıncsinde muntazaman yapılır. 

• 111 1111111111 il 111 111 111 il 1111111 il ili 1 111 il 111111111111 il ili ili Telef o n : 411 5 1111 

SIHHAT BALIKY AGI 
Noncçya b.ılı kpğl ıırı rıı r(cıı lıafüiclir. Şerbet gihi iı;ilir, 2 d ra eüzulmııt' 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Bacdom Dayak SalcpçfoAlıı hanı k11111ında 

FOTO OR 
Refik lütf i Or ve Halim Londarlı 

F otoğraflarınazı bizde çıkartınız 
Lwkinizi okşagacak poz 

Temiz ifçilik 
/(esenize u11ıun Jiot 

Hükumet ~varı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

Aydın Nafıa Müdürlüğünden: 
Aydm - Muj-la yolunun dalama varyanta 'kısmanda 8191 

lira 04 kuruş keşif bedelli lcal<lırım inşaatına istekli çıkmadı· 
tından yirmi gün daha uzatılmıştır. 

Eksiltme 28/ 12/936 pazaıtesi günü saat 15 te vilayet encü· 
men odasında yapılacaktır. Bu işe ait eksiltme şartnamesi fen· 
ni ıartname Bayındırlık işleı i ienel şartnamesi keşif evrakı 
Nafıa müdürlüğünden iÖrebilirler. Muvakkat teminat 614 liraJ 
33 kuruştur. isteklilerin teklif mektupları Nafıa müdürlüğün· 

fdcn alınacak ehliyet vesikası ile ticaret odası vesıkasını meı· 
kur günde encümen rcisliiine vermeleri ilan olunur. 

12 19 22 26 1480 

.. ~ .. -- PiRİN 
2 v 20 komprımelık .ımb•l•ıl•rd• 

bulunur. 

P balaJ ve komprimelerin 

-- nde halisl iOin timsali 

0
1 n markasını arayınız. 

yolcu salonu karşısında Lokal 
~iz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentahğı 

Lımıted 

acentasın.a müracaat olunması. 
Telefon: 3171 

p ve NORVEÇ limanları 
n yük kabul eder. 

ıuuıııımııc.rNT H. SCHUbDT Pu•• r•ien aha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb. 
• rekleri rahatsız olanlara bile D 'J ktorlar bunu tavsiye ederler. 
~~~~,---~~~~--"--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....:;~~~~~~~~ 


