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Sancak hakkındaki müzakereler bun- Hasimül Etasi 
dan sonra başka safhalara döküldü S . , . . , 

k 1 • d •• urıye reısı 

Parismüza ere erı ngeçcu~~n~:.~2s~;.:.~.~i~Sud· 
Vakit inkıtaa ug"' radı E:~:.~~·::;: ::~:~ıo;~:.~:·ı,:.~ 

Meclis, eksniyetle Haşimül 

Etaşi"niu reisi cumhur olmasına 

karar vermi~tir. Sancaltta Taşnakları, eşkıyayı silahlandırıyor-
d 1 • • • S • 1•1 • t t HQI saltanatm yeller lar. Kar eş erımızın urıye ı erı pro es osu eserşimdiyerinder,, 

Vataniler hiddet :buyurub ~ahtekarlık yoluna:düştüler. Paris 
siyasal mahafili,~ müzakerelerin kesilmesinden~müteessirdir 

Paris 22 (Ra<lyo) - Tilrkiye 
Hariciye Vekili Rüşdü Aras' ile 
Türkiye'niu Paris büyük elçisi 
Suad Davas, bugün Fran•a hariciye 
'Deznretine giJ~relı.:, Fransıı. hariciye 
Dazın lvon Delbo9 ve hariciye mü.ıı· 

teşan M. Piyer ile Viyento uzun 
mfüldet görüşmüşlerdir. Müzakerelere 
milletler cemiyeti namına lııveç'in 
beden eefiri M. Vcsıiınan dn iştirak 
eylemiştir. Sancak mes'clcsi etra· 
fında henüz bir .karar verileme· 
mittir.1 

Paris, 22 (Radyo) - Fran~ız 
hariciye bakanlığında M. Dellıos 

-.e M. Piycr Viyento ile doktor 
Tevfik Rüşdü Aras, Pııris sefiri 
Sund Davas arasındaki dünkü mü· 
zakereler çok samimi olmuş ve bir 
ıaııtten fazla sürmüvtür. 

Akliam üzeri ikinci bir müza· 
kere daha yapılmı~ ve Numan Me· 
nemeneioğlu, Cumhur reisi katıbi 
umomiei Hasan Riı:a ,.e Franııa'nın 

Sancakta Belan kascıbası 
Ankara .ııef iri .M. Ponso da müza· 
kerelere iotirak etmi~lerdir. 

Von Ribentrop Berlinde 

Almany~, M. Eden'in nut
kundan ümitlendi 

Yeni Roma ııcfiri Sen Kenten 
'\'e l\I. Sven bazı müznkcrelerde 
hulunmu~lardır. Bu sabahta Fran· 
eız hariciyesinde üçüncıl. bir mü
lakat daha olmuştur. Bu içtimadan 
ıonra M. Dellıoa Türk ricalini lıu
eusi bir öğle yemeğine davet 
etmi~tir. Bu müzalı.erelerin hepsi 
de Sancak mes'elesi üzerinedir. 

Cenevre ~2 (Radyo) - Ulus· 
lar ıo!!yetesi komcyinin Sancak 
için tayin ettiği müşahidler yann 
hareket edeceklerdir. 

- Sonu 7 inci sahifede -

Fakat Rusya~ile anlaştığı:için Fransa ile 
müzakereye~imkan olmadığı kanaati var 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İngiltere, 
Fransa vesaire 

---··---
Habesistan is-

~ ~ 

galini tanıdılar. 
Yirminci asrm bu meşhur 
macerası da yavaş yava~ 

böylece kapanıyor. 
Uuma 22 (Radyo) - Sir Erik 

Drumond lrngün ltalya hariciye 
Lakanını ziy:ır ·t etmiş Ye İogilten· 
lıükuıııeti namına usmen IJnheş 

ilhakını fili ınalıiydte tanıdığını 

bildirmiştir. Hukuken t ı'tlik anc;ık 

uluslar sosyetesi kararma bag!ıılır. 

Fransa'nın Roma ınaslalıutgü· 

zan da Kont Ciyano'ya Fraaı;a'nın 
ayni .A. kararını bildiruıiştir. Kont 

, ' 
Dahiliye teşkilatı 

Layihası, umumi müfettişler 
kongresine verildi. 

z a 
Bir gazeteye gö1·e M. Musso
lini asıl hesabı halledemedi 

Fransız'lar, ltalya'nın ha· 
reketine asabileş iler 

---~~-~~~~~~~ 

M. Eden'in bu sahadaki faali 
ye • misal o ara gösteriliyor 
İtalya'yı tehdid edebiliriz. Yugoslavye1. 

ile~janlaşmalıyız, diyorlar. 

Fransız 

Paris. 22 (Radyo) - Fıan
sız gazeteleri Habeş işgalinin 

tasdikini memnuniyetle telakki 
etmektedirler. Ayni münase• 

-

• .. 

donanması 

betle Akdeniz ltalyan • lngiliz 
uzlaşmasından da bahsetmek· 
tedirler. 

- Sonu 6ıncı sag/ada -

Bir Rus gemisini batırdllar. 
Bütün Rusya heyecandadır 

er iki taraf, 
galebe bizde, diyor · 

Asiler taarruza hazırlanıyorlar. 
flranko, limanlara.abloka koydu 

M. Voroşilof söylüyor 

Sovyetler birliğine hü
cum edecek olanlar 

Litvinof, Rus filosunun _hareketini tekzip 
Merhum ve m_ağ/ur sal~~na~ ediyor.(.) Filo boğazlardan' da gecmemiştir 

tının son sıması Negus • • , 

-----------Karşılarında Kızılor.duyu ve diğer 

1 
Sovyet .kuvvetlerini bulacaklardır 

Ciyauo lıu re~mi tebliğleri mcın· 

nuni)et1c karş1laını~tır. 

Va~ington 22 (Radyo) - Bir· 
lt•şik Amerika lıükumctinin de lJıı. 

beş mc& 'clesimlc İngiltere re Fran · 
sa gibi hareket edeçek tir. 

- Sonu 6 ınc( sahi/ ede -

Sovyet [RuS"yaqson günlerde hava11Lkuvvet- ---
lerine büyük bir ehemmiyet ]veriyor,:: 

M. Hiller 
Bcrlır, 22 (Radyo) - Voıı 

Rilıcntrnp Londra'daıı Bı•rliıı'c g<'I· 
nıişıir. l\f. Hitler'c mühim lıir nı· 
por ,·erecektir. 

Doyçe Alkemanyc Ço) ıung 
g:ızrteı:i: 

M. Eden'in son nutku sulh 
ümiôleriııi takviye droektedir. Dil· 
hassa Almanya vr. mü•temlcJ,c 
n.es"cleleri jçin ümid vericiıl~r. 
Ru~yn ile anlaştığı için Fransa ile 
tahdidi tecılibat üzerine müzakere· 
yt: giri~mek mümkün değildir. 

1\1. Eden. Almanra'yı uzlaşmak 
i 6 tememckle itham etmrkte fakat 
çok büyük bir hataya dü~mektedir. 

Demektedir. 
~~~~~---·~~~~~ 

lngiltere sulh teklifinini 
geri bıraktı .. 

Londra 22 (Radyo) - İngilte· 
re hük:6meti, miladı İıa yortuları 
münaaehetile İepıoya'ya yapacı~ı 

ınlh tekllf iai talik etmiıtir. 

Maskeli bir Rus süvarisi ve atı 

Moskova, 21 (A.A) - Kı- bu da kumandanlarımızın ka- ' 
zılordu kumandanları karıları rıları, anaları ve kardeşleridir. 
Panunyonist konferansı açıh- Bu kadın ordusu şimdiki sos- ' 
şında söz alan Mareşal Voıo· yalist inşa devresinde olduğu 
şilof demiştir ki: kadar müşkül harb senelerine 

- Şec'i Kızılordumuzun ya· de Kızılordu ile beraber yü-
nında daha doğursu bu ordu- rümektedir. , 
nun nefsi kendisinde diğer bir · Sovyetler birliğine hücum , 
harikulade ordu mevcuttur ki, - Sonu 6 ıncı sahi/eile -

Kahire, 22 (Radyo) 
Mısır hariciye nezaretinde 
bugün büyük merasimle 
lııgiltere-Mıszr muahedesi 
teati edilmiştir. Mısır•ı Ga
lip paşa, lngiltere'yi de 
Sir Lamson temsil ediyor
du. Hariciye nezaretinin 
önünde toplanmış olan halk 
Sir Milon Lamson iki Ma
hir paşa lehine tezahürat 
yapmıştır. 

* * * 
Londra, 22 (Radyo) 

Uluslar sosyetesi mahafi
linde söylendiğine göre. 
asamblenin gelecek top
lantısında Habeş delege
leri bulunmıgacaktır. Bu
nun sebebi, habeşistan im
paratorluğunun kalmamış 
olmasıdır. 

Bombardıman esnasında Madrid sokakları 
Cebelüttarık, 22 (Radyo)- iki cephede halen 30,000 den 

Asi kuvvetler Lasunye mevki· fazla gönüllü vardır. 
ini de elde etmişler ve 17 Londra, 22 (Radyo) -
mitralyöz birçok esir almış· Deyli Meyi gazetesinin Madrid 
lardır. cephesinde bulunan muhabi· 

General Franko tarafından rinden aldığı haberlere göre 
devletlere verilen bir notada, General Franko'nun nihai hü-
bütün lspanya limanlarına ab- cumu sene sonundan evel ya-
loka konduğu bildirilmiştir. pılacaktır. 

Londra, 22 (Radyo) - Is- General Franko'ya mütema· 
panya işlerine ademi müda- diyen 1mdad gelmektedir. 
hale komitesinin içtimaı yarın Asilerin bu hücumu Beoôil-
yapılacak ve çok mühim ola- del Monte'den başlayacaktır. 
caktır. Bu hücumda da muvaffak ola-

Bu içtimada İspanya'ya gi· mazsa General Franko'nun va· 
den gönüllüler mes'elesi gö· ziyeti çok fena olacaktır. 
rüşülecektir. lspan a' da her - Sonu 6 ıncı sahi edı -
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Arada Sırada : 

Hediye almıyan çocuk E 
Yılbaşı tatili 

(K1zılay cemiyeti) ne mensub bir doktor arkadaşım anlatıyordu: 
" Haftalardanberi dört gözle beklediğimiz ilk göçmen kafilesi 

gelmişti. 
__ ,..,.... .. ..., __ 

(Kılazümen) e gittik. Vilayetimiz ilçelerine gönderilecek olan Devair birgün 
bu yeni vatandaşların sağlık durumlarım, hükumet ve cemiyetce 
alınan tedbirleri gözden geçirmek istiyordıık. Gördüklerimiz- mektepler de 
den so~ .derecede memnun kaldık. G elenler, sıhhatlı, güçlü · üç gün tatil 
kuvvetlı ınsanlardı. Ana-vatana kavuştuklarından dolay1 bay· Yılbaşı münasebetile resmi 
ra~ yapıyorlardı:. B.ilh~ss.a gördükleri iyi k.~bul~en .ve ~endi- devair bir gün, mektepler de 
lerıne yapılan muşfık ıhtımamdan dolayı, gozlerı derın bır haz üç gün tatil yapacaklardır. 
ve kıvanç ile parlıyordu. Yılbaşı gecesi şehrimizin 

Göçmen çocuklarına vermek üzere yanımızda beş-on kilo birçok yerlerinde balolar ve-
bisküi getirmiştik. Etrafımızı bir halka gibi çeviren, kuşlar gi· rilecektir. Şimdiden hazırlık
bi cıvıldaşan güzel gözlü, peTnbe yüzlü yavrulara birer paket lara başlanmıştır. 
dağıtmağa başladık. 

içlerinden biri, bu halkayı yararak yanımıza kadar sokuldu. 
Sıra kendisine gelince hediyemizi almak için bir elini uzatır

ken, sol elinin avucunda sım-sıkı tuttuğu Bulgar parasını bize 
uzattı: 

Biz şaşkın, ona bakıyorduk. Fakat alınan bir şeyin mutlaka 
parası verilmesi lazımgeldiğine inanmıştı. Yüz paralık bisküi
nin karşılığını ödemek istiyordu . ., 

Çok basit görünen bu manzarayı, gözlerinden kaçırmıyan 
arkadaşım kadar ben de mütehassis oldum. Hakikat halde, 
bu küçük göçmenin hareketinde masum olduğu kadar samimi 
ve temiz bir ahlak tezahürü bulmamak kabil midir? .. 

Meşru hudutlar içinde alınan naçiz bir hediye, zamanla ve 
itiyatla vazife suiistimalini mübah kılan .bir (Sinir gevşekliği) 
yaratacaksa, bunu şimdiden yüz kızartan bir ayıp olduğuna 
inanmamız lazımdır. 

Göçmen çocuğunun tavrı biraz sert ve maddi bir terbiye 
mahsulü olsa dahi, iyi bi!' memur, lekesiz bir hakim, hulasa 
namuslu bir insan bu sert ve keski11 terbiyeli mayadan gıda· 
sını almağa muhtaçtır. Büyük milletlerin ahlak ve karakterinde 
bu maya mevcuttur. Kö - -

Saölam kalb rekoru! 
Resmi ve sıhhi istatistiklere 

göre, Avrupa' da kalbi en sağ
lam millet, lspanyollarmışl 

ispanya' da 100,000 de ancak· 
yedi kişi kalb hastalığından 
ölmektedir. 

lngiliz'lerde bu nisbet 8, 
Fransız'larda 16 dır. 

ltalyan'lar bu vaziyeti be
ğenmemişler ve onlar da son 
bir istatistik neşretmişler ve 
ltalya'da senede 100,QOO nü
fusda ancak sekiz kişinin kalb 
hastalığından öldüğünü gös
termişlerdir. 

Kalb sağlamlığı herhalde 
cesarete de delalet eder; fakat 
ne yapmalı ki F ranko tarafın

daki lspanyol'lar Largo Kabal-
. lero tarafındaki cesur İspan
yol'lar yanında ancak... İtal
yan'lar kadar cesur görünmek

I tedirlerl 

1
105 Senede açan çiçek! 

Uzak şarkta "Vapur" ismi 
1verilen bir çiçek . vardır. Bu 
çiçekten bütün Uzak· şarkta 
üç kök vardır. 

Fransız gazetelerine göre, 
Almanya'da Japon'ların Aryai 
oldukları resmen kabul edile
cektir. 

Siyaset fırıldakları, bazı böyle 
çok garib şekillerle dönerleri 
Dörtlü, beşli çocuklar! 

Senede kaç dörtlü veya beşli 
çocuk doğar?. 

Beşliler için, rakkam ifade 
etmek mümkündür; ç.ınkü ga
zetelerde ilan edilmektedirler. 
Bu sene Brezilya' da bir beşli 
doğmuş ve iki kız hala yaşa
maktadır. ikinci beşli de Mel
burn 'da doğmuştur; çocukların 
üçü sağdır. 

Geçen sene Kanada'da beşli 
Dion kardeşler doğmuş, az 
zaman sonra da Skandinavya-
da ikinci beşli kardeşler dün
yaya gelmiştir. 

Dörtlülere gelince; yalnız 
Birleşik Amerika'da üç vak'a 
vardır. Bütün Avrupa' da her 
sene 20 kadar, bütün Ame
rika' da da 40 kadar dörtlü 
doğum olur. 

Bir ziyaret 

Cocuk öldü 
t 

Kazaya sebeb olan 
arabacı hapishanededir. 

Geçenlerde Çorakkapı' da 
Basmahane civarında l ir araba 
kazası olmuştu . Arabanın te
kerlekl~ri altında kalarak ya
ralanan f yaşında Kerim adın-
daki çocuk, hastanede öl
müştür. • Yakalanan arabacı 
tevkif edilmiştir. Hadise tah
kikatına adliyece devam olun
maktadır. 

Tütünlerin 
hepsi satıldı. 
Eksperler ve memurlar 

dönüyorlar .. 
Muhtelif mıntakalardan Türk 

ofise gelen haberlere göre, 
Ege bölgesinde satılmadık tü
tün kalmamıştır. Bir milyon 
kilo tahmin edilen stok ta ta
mamen bitmiştir. Kumpanya
lar eksper ve memurları mer
keze dönmeğe başlamışlardır. 

P. T. T. 
Başmüdürü kaldı 
Umumi kadro 
Bugünlerde bekleniyor .. 

lkincikanun ayından itibaren 
tatbike başlanacak olan yeni 
Posta ve Telgraf teşkilatı için 
dün de Umum Müdürlükten 
yeni bazı tebliğatta bulunul
muştur. Umum Müdürlükten 
gelen bir telgrafta lzmir Pos· 
ta, Telgraf ve Telefon Başmü· 
dürü Naim Güleç'in İzmir Mer
kez Müdürlüğünde ibka edil
diği bildirilmiştir. Bu suretle 
evelce vermiş olduğumuz ha· 
her, teeyyüd etmiştir. Naim 
Güleç, İzmir' de henüz pekaz 
bulunmuş olmakla beraber ve 
bilhassa memurları tarafından 
çok sevilmiş, takdir edilmiş 
bir zattır . 

İzmir Merkez Telgraf Mü
dürü Baha, Umum Müdürlük 
Fen Müdür muavinliğine, Pos
ta ve T dgraf Başmüdürlüğü 
Başkatibi Mehmed Ali Paket 
Postanesi Müdürlüğüne tayin 
edilmişlerdir. 

İzmir Posta Müdürü Mah
mud, Fen Müfettişi Fuad ve 
İsmail Hakkı da vazifelerinde 
ibka edilmişlerdir. 

Bunlardan birjsi Şanghay' da 
1Çao ailesinindir. Ve üç batın· 
danberi de dikkat ve itina ile 
muhafaza edilmektedir. 

Bu çiçek, son günlerde ilk 
·çiçeğini, tam 105 senede aç
nuştırl 
Alman'lara 

Ankara, 22 (A.A) - Sov
yetler birliği büyük elçisi S. 
E. Karahan bugün Anadolu 
Ajansı genel direktörlüğünü 

Uumumi kadronun bir iki 
güne kadar geleceği anlaşıl· 
maktadır. Bu kadroda bazı 

'\ değişiklik ve terfiler olacağı 
anlaşılmaktadır. 

ziyaret etmiş ve Ajansın mo
dern teknik tesisatına hususi 
bir alaka göstermiştir. 

Bugün doğacak 
cocuklar .. göre Japon'lar .. 

Malum ya; Alman'lar Aryai 
olmıyan kullarla alakalarını 
kesmişlerdir. Sami oldukları 

l için Yahudi'leri Almanya' dan 
·'lardetmişlerdir. 

Japon'ların da beyaz ırktan 
olmadıkları muhakkaktır. Ja-
:pon'lar bile sarı ırktan olduk
lanm ~eref addederek kabul 

iyorlar. Şu halde, Almanya, 
ıl oluyor da sarı ırktan bir 

evletle bir kanaat ve rejim 
birliği, bunu muhafaza için de 
ıılu bir ittifak kuruyor?. 

. 
Buı:;iin toptan ve perakende 

ticaret için çok mü aid Lir gün· 
dür; hüyiik iılarehaneler<le memur 
\.'e müdür olıınlıır içinde muvaf· 
fııkıyet günüdür. Fakat öğletlen 
sonra kıskançlık yüzünden aileler 
iı,;inde hadiseler Ye hatta facialar 
çıkacaktır. 

Bu gün doğacak çocuklar gir· 
gin ve tulihli olacaklardır. Bu 
çocuklnr en ziyade memuriyet 
meslekine uysun olacaklar ve 
memuriyet hayatında bahtiyar 
olacald<&rdır. 

Öiıretmen Yaşar'm 
tekaUd maaşı ve ikramiyesi 

G eçenlerde tekaüd edilmiş 
olan 41 yıllık öğretmen Bayan 
Yaşar'ın tekaüd maaşı cüzda· 
nile ikramiyesi şehrimiz muha
sebei hususiye müdürlüğüne 

gelmiştir. 

Bütün bir ömrünü çocukla
rımızın yetiştirilmesine vermiş 

olan öğretmen Yaşar'a hüku
metimiz 68 lira • 82 kuruş te
kaüd maaşı tahsis etmiş, ay
rıca mühim bir de ikramiye 

------------.) vermiştir. 

Vilayet büclçesi'mü 
tevazin hazırlandı 

LERI 

Sağlık, kültür ve ziraat 
büdçeleri yerindedir 

- - -------------
Mühim işler gene başarılacaktır. 

Maliye hissesi ayrılmıştır 
Vilayet büdçesi, vilayet da

imi encümeni tarafından mü
vazeneli bir şekilde hazırlan

mıştır. Valimiz Fazlı Güleç'in, 
son Ankara seyahati esnasın
da vilayet büdçesinden Maliye 
Vekaleti hissesi olarak nyrıl
ması istenen 204,000 lira, ala
kadar makamların direktifi da
iresir.de büdçeden ayrılmışhr. 
Vilayet daimi encümeni; umu
mi meclise vekaleten valimiz 
Fazlı Güleç'in reisliği altında 
toplanmış, iki gün büdçe üze
rinde müzakerede bLılunmuştur. 

Bütçe, evelce •umumi meclis 
tarafından mühim bazı işler 

için ayrılmış olan tahsisata 
dokunmamış ve muhtelif fa. 
sıllardan ayırdığı miktarla Ma
liye Vekaleti hissesini tamam
lamıştır. Böylece bilhassa sağ-

lık, hastaneler, kültür ve ziraat 
işlerimiz için evelce ayrılmış 

olan mühim tahsisata doku
nulmamıştır. 

Umumi meclisin toplanma· 
dığı zamanlarda vekil sıfatile 
vazife gören vilayet daimi en· 
cümeni; umumi meclisin top· 
!anmasına lüzum görmeden 
bütçede lazımgelen değişıkliği 
yapmış ve mazbatayı hazırla

mıştır. Mazbata, bugün toplana
cak daimi encümende bir kere 
daha okunduktan sonra tas
dik edilerek Dahiliye Veka
letine gönderilecektir. 

ikinci kanunun ilk haftasın· 
da bütçenin tasdik ve iade 
edileceği anlaşılmaktadır. Muh
telif işler, bütçedeki tahsisata 
göre miithiş bir hamle ile kısa 
bir zamanda başarılacaktır. 

Kanlı çoraplar Tire'ye gönderildi 

25 yerinden yaralanarak 
öldürülen adam 

Katiller, yakında adliyemizin pençesine 
düşecek ve cezasını bulacaktır. 

Işıklar ile Pınarbaşı köyleri arasında ikağ edilen müthiş ve 
tüyler ürpertici cinayet hakkındaki tahkikata adliyece ehemmi
yetle devam olunmaktadır. 

Cinayetle alakadar olan sabıkalı bir kadının lımir' den kaç
tığı ve civar kazalardan birine gittiği anlaşılmıştır. Bu kadın 
aranmaktadır. Hadise yerinde bulunan ve şimdilik ismini yaz
madığımız bu kadına aid kanlı çorapların da aidiyeti tesbit 
edilmek üzere Tire kazasına gönderilmesi ve orada bazı şa
hitlere gösterilmesi muvafık görülmüştür, Çünkü Tire'de bu 
çorapları tanıyan kimseler vardır. 

Afyon'lu Ahmed oğlu Salih'i 300 lira parasına tamah ederek 
bıçak ve demirle 25 yerinden yaralıyarak öldürmüş olanlar, 
yakında adliyemizin eline geçecek ve cezalarını bulacaklardır. 

Bağcılarımız okusunlar 

Çürüme ve balgam has
talığına karşı tedbir 

~--------------------• 
lzmir ve Manisa ziraat müdürleri 

tetkiklerini bitirmişlerdir 
Manisa ve Kemalpaşa bağ

larında gürülen hastalıkla mü
cadele edileceğini yazmıştik. 
Vilayet ziraat müdürü Nadir 
Uysal bu hastalık hakkında 
yapılan tetkikler ve yapılacak 
mücadele hakkında gazetemize 
şu malumatı vermiştir: 

Alaşehir, Salihli, Turgudlu 
bağlarındaki ödemis hastalı
ğına karşı yapılacak mücadele 
şekli tedkik ye tesbit edil
miştir. 

İzmir Ziraat müdürlüğünden 
bu hususta aldığımız malumat 
şudur: 

Ôdemis beynelmilel bir 
isimdir. Biz buna (Salkım gü
vesi) deriz. Alaşehir, Salihli 
bağcıları bunu (Balgam) diye 
anarlar. Turgutlu, Manisa bağ
cıları da (Çürüme) derler. 

Çürümeyi yapan aslında 
güve sınıfından bir böcektir. 
Bunun için Ziraat Vekaleti, 
930 • 931 yıllarında Manisa 

• 
Vilayetinin dört yerinde mev
zii mücadele yaptı. Ve bağ
cılar faydalarını gördüler. Göz
taşı, kükürt bağcılar tarafın
dan nasıl takibolunııyorsa bal· 
gam görünen bağlarda da bu 
işin takibini hükumet halka 
bırakmıştır. Fakat bağcılar 
bunu ihmal ettiklerinden has
talık yeniden kendini göster· 
miye başlamıştır. Bu sefer 
Vekalet bir daha bu müca
deleyi ele almak ve hastalığı 

kökünden kurtarmak düşü~e
sindedir. Biz tatbiki kolay ve 
ucuz olan noktaları araştırdık. 
Kış mücadelesinde kütüklere 

. sürülecek ilacın hangisi ucuz 
ve müessir olacağını hesapla
dık. Yazın hususi ayrı bir 
mücadele yaptırmadan gözta
şına ve kükürde karıştırılıp 
birlikte atılacak bazı zehirleri 
tesbit ettik. Mücadelenin ucuz· 
ca ve fakat umumi şekilde 

yapılmasını dü§ündük. Dü§ün· 

Gene Sar.cak davası 
Sııncak da,·nsı, Milletler Cemi· 

yetinin iki celsesini işgal ettikten 
sonra, muntnzır olduğu veçlıile iki 
devlet arasında lı11 1111 ı:.i nıüznkerelrrc 
Zf'min te~kil t'tmek kaydile, Cemi· 
yetin lkincikCınunıla topl:ınac.ıık ole· 
iade devresine talik ed ilmiştir. 

l\luntıızır olduğu vcçhile ıledim, 
hu beyhude ve hoş bir liif degildir. 
Milleıler Cemiyetinin fııııliyet tarzı· 
na \'e tarihine vakıf olanlar bilirler 
ki bu Cemiyet kurulılu~u zıımnu· 

danheri şimdiye kadar Millleter arası 
herhangi bir mı-s'eleyi lıodbehod 
kestirib atmış, halletmiş değildir. 

Z.ıten istese de hunu yapamaz, te· 
şekkfıl tarzı huna oııınidir. Milletler 
Cemiyeti kendi biinyesine dahil 
olan milletlerin ruuralıbaslanntlan 

teşekkül eder, aynca da Konsey 
tCıbir edilen Lir heyet idaresi var· 
dır. Her murahhas heyet şahsen 

veya heyet halinde lıiı;lıi r kıymet 
ifade etmez. Onlar ancak temsil et· 
tikleri memleket hesabına ve onun 
nawına konu:tuklan müddetçe Lir 
nıana alırlar. Hevet\ umuuıivcde 
ilahe~ tlıı\•ası gö;üiüldüğü zn'mıın 
orada idim. 

Necaşi o meşhur nutkunu irad 
ederken dikkat ettim: Hutün darıya 
de,·leılerinin heyeti nıurahlııısaları 
~alısen ayn ayrı her birisi Neca~i'ye 
ve onun dıtvasına knr~ı ıcmpnti gös· 
tniyor, kentlisini eiıldeıle alkışla
maktan geri kalmıyor, fakat iş rey 
eahaınna dökülünce herkes bir ~ahıı 
olmaktan çıkarak aııcok temıil el· 
tiği hükumetin meramım ifade eJen 
bir nıakiııe haline geliyordu. 

hte Milletler Cemiyeıi teşkilatı 
böyledir. Ve bunun içindir ki tim· 
diye kadar bu tt..şkillit, bizim San· 
cak davası gibi, en haklı mes'ele· 
len·e bile ihtilafı halledecek bir 
karar itıibnz etmek imkanından 
daima mahrum kalmı,, Hdece iki 
tarafı mfizakereye eevkederek veya• 
hud iki tarafın lıilmüıakere getir· 
dikleri neticeleri tasvib ederek ıı:e. 
vabid neticeleri kurtara.uya çalıt-

mıştır. 

Bı:ı defa Konseyde Sancak da· 
vası etrafında cereyan eden mü:za· 
kerelerin bir tek : fayduı olmuşsa 
o da iki tarafın vaziyetlerini ve 
hü·nüniyet Jerecelerlni gôsıermiye 
imkan vermiş olnıasıudan ibareıtir. 
Bu müzakere bize anlatmışur k.i 
Fransa hüktimeti Türk doııtluğunu 
kendisi için basit kalan bu gibi ih· 
tilıiflardan çok üıtiln tutmaktadır. 

Diğer taraftan Fransa Sancak 
davasım bir Türk • Fransız davan 
değil, bir Türk - Milletler Cemiyeti 
noktai nazar ihtilafı eeklinde müta· 
lea etmektedir. Eğer Fransa hu işdo 
bize karşı suiniyet besliyen bir dev· 
let olsaydı Fransız tezinin bu şekil· 
4f ileriye ıürülmesi sadece Lir ka· 
çamak aramak şeklinde telakki edi
lebilirdi. Halbuki Fransa 1'ı.1rkiye 
douluğuna azami kıymet ve ehem
miyet verdiğini murahlıasının füa· 
nile ve Konsey müzakereleri esna• 
ııoda nıüteaddid defalar bilhassa 
tebarüz ettirmiş olcluğu için Fran11z 
tezinin bu şekilde ihıri sürülmesi 
bir knçamak yapmaktan ziyade iş 
yarın Türkiye lehine bir cereyan 
aldığl ve o fltm:tlc hak edildiği tak
dirde kendi hükumetine ef kan umu· 
miyeııi huzurunda bir rical yolu 
hazırlamak tarzında telakki edile
bilir. Muhakkak nokta olan şudur 
ki bir kısım Fransız gazeteleri da
ha şimdiden Fransız efklinumumi· 
ye11ini da\•anın ka) bedilınek ihtima·' 
line karşı bazırlamıya başlamışlar

dır. Son Posta ile gelen Tan gazc· 
tesinin Sancak idaresinin Türkiye 
ve Fransa'nın müşterek zımanlan 

altında bir muhtariyet ,ekline ifrağı 
muhtemel olduğu hakkındaki neo· 
riyatı da iştP bu cüınleclemlir. 

Biz o kannntteyiz ki iki gündür 
haşlamış ve muhterem Hariciye Ve
kilimizin matemine rağmen de\"am 
etmekte bulunmuş olan Pariı mil· 
zakercleri pek yakında istediğimiz 

tarzda neticelenecek ':e memleket 
Montrö'den sonra Sancak bayramını 
da tcs'id edecek.Lir. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
----------~-~~~-
celerimizi bir raporla Vekalete 
sunduk. Onbeş güne kadar 
kış mücadelesine başlamak 
üzere Manisa'ya talimat veri· 
leceğini ve Uıç gönderilece
ğini umarız. Bu mücadelenin 
Kemalpaşa bağlarında da ya· 
pılmasmı hayırlı buluyoruz. 
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Dahiliye Vekaleti teşkilatın
da yapılacak değişiklikler 

Hususi muhasebeler, belediyeler ve 
köyler ismile üç yeni umum müdür

lük ihdas edilecektir 

vermelidir!. Mançuri hükumeti, mecburi as 
kerlik usulünü tatbike basladı 

Cümlesi, tarihle beraber 
yaşıyacak, tarihle düsturlaşmış 
bir vecizedir. Şimdi onu, kc· 
lime ve mantık oyunu ile do· 
lu olan bir makalenin so· 
nunda; 

, 

Ege umumi müfettişliği ihdası hakkındaki layiha 
da yakında Büyük Millet Meclisine verilecektir 

Ankara, 22 (Hususi) - Dahiliye Ve
kaleti teşkilatında yapılacak değişiklik 
hakkında hazırlanan lôyiha, umumi mü
fettişler kongresine verilmiştir. 

Bundan başka yeniden iki umumi mü
fettişlik teşkil edilmesi ve birinin Ege 
umumi müfettişliği, diğerinin de Karade
niz umumi müfettişliği olması kararlaş
tırılmıştır. Bu layiha ile mahalli idarelerin vazi

feleri genişletilmekte, hususi muhasebeler, 
belediyeler ve köyler i •mile üç umum 
müdürlük daha ihdas edilmektedir. 

Layiha, umumi müfettişler kongresinde 
mü7akere edildikten sonra hükumete ve
rilecek ve Kamulaya sunulacaktır. -----------·-···------------

Amerika~ 

Konferansı 

r '""M Hariciye Vekilimi- ısır 
j zin valideleri mera· hükumeti __ ,... .......... --

Müzakerelerini 
Sona erdirdi. 

Buenos Aires, 22 (A.A) -
Amerikan konferansı dünkü 
son celsesinde kabul ettiği en· 
cümenler tarafından tevdi olu
nan 37 teklifin başlıcaları şun
lardır: 

simle defnedilecek ı ---···---
lstanbul, 22 (Hususi) - Londra 'da sefa

Hariciye Vekilimiz Dr. Tev· 
fik Rüşdü Aras'ın validesi ret ihdas ediyor~ 
dün vefat etmi~tir. Merqu· Kahire, 22 (Radyo) _ in· 
menin cenazesi merasimle giltere · Mısır muahedesi mu-
kaldırılacaktır. cibince lngiltere'nin Mısır fev-

Paris, 22 (Radyo) - Tür· kalade kc•miseri Sir Lamson, 
kiye Hariciye Vekili Rüşdü otomatikman bir şekilde Ka· 
Aras, validesinin ölümü ı~ü- hire' de sefir oluyor. Mtsır hü· 
nasebetile birçok devletler kumeti de Londra'da bir se· 
Hariciye Nazırlarından baş faret ihdas edecektir. Bu se· 

Amerikan devletleri Ameri· 
ka'da hukuk hürriyetini haki· 
miyetlcrin ihlal edilemez oldu· 
ğunu ve mütesanid bir demok
rasi idame olunacağını ilan 
ederler. 

sağı telgrafları almıştır. farete Yeğen Afifi paşanın ta· 
'- __ ,,J yın olunacağı söyleniyor. 

Dr. Şaht ---·---Amerika'nın sulhunu ihlal 
edecek her hareket bütün A· 
merikan devletleri tarafından 
hep birlikte ve ayrı ayrı en 
mübrem bir mes'ele olarak 
telakki edilecek ve sulhun mu· 
hafazası ve yeniden tesisi hak· 
kındaki mukavele ahkamının 
tatbikini icabettirecektir. 

Almanya 

Almanya 
İçin ibtidai madde
ler tedarik edilecek. 

Her türlü arazi zaptı yasak· 
tır. Ve silahla ele geçirilecek 
topraklar tanmmıyacaktır. 

Amerikan devletleri arasın
daki ihtilaflar uzlaşma zihni· 
yeti ile hallolunacak ve bir 
hakeme veya beynelmilel bir 
mahkemeye tevdi olunacaktır. 

Bolivya'nın mütecavizin ta· 
rifi ve zecri tedbirler tatbiki 
hakkında yaptığı teklif bir ers
pleler komitesine tevdi oluna-

caktır. 
Boenos Ayres, 22 (Radyo)-

Pan Amerikan konferansı ni· 
hayet bulmuştur. Delegeler 
şefleri tarafından birer nutuk 
irad edilmiş ve Arjantin ha· 
riciye bakanı da delege.lere 
karşı bir teşekkür nutku ırad 
etmiştir. 

Şili murahhası, konferansın 
mesaisinin bütün cihan dev· 
!etlerine bildirileceğini söyle· 

miştir. 

Zeytinciler 
Toplantısı . • • 

Ankara, 22 (Hususi)- Zey-
tincilik mutahassısları, yarın 
bir toplantı yapacaklar ve bazı 
karşrlar vereceklerdir. 

Kral 
ltalya sefirini 
taltif etmif .. 

Atina 22 (Radyo) - Kral 
ikinci Yorgi, ltalya' nın Atina 
sefiri Sinyor Bosfareli'yi nişan· 
la alüf eylemiştir. 

müstemlehesiz 
yaşayamaz diyor. 
DUnya, Almanya'nm 
da müstemlekelere 
sahih olmasma kafi 
derecede bUyUk mUş? 

Bcrlin, 22 (A.A) - Rayişbıııık 

memurlanıııı hitaben bir nutuk 
süylenıiş olan Dr. Şalıl; 

- Dünya Almanya'nııı d:ı mÜ!l· 
temlekelere eıılıip olma!'ma kafi 
gelecek dcreceıle büyük.tür. Her· 
hangi bir millete oit araziye fazla 
) aklaşncak suretle ilerlemcğc hacet 
kalınaksl7.ın bir deniz aşırı Alman· 
yası \•ücuda getirmek nıümküudür. 

Almanya milleti istikbalinden 
vazgeçmek istememektedir. Almau· 
ya müsıcmlekeler elde etmek ar
zusunda bulunduğunu yorulmaksı· 

zın tekrar etmelidir. Çünkü Al· 
man toprağında Alman milletini 
beslemek için başka çare yoktur.,, 
n .. miştir. 

M. Antonesko 

Londra, 22 (Radyo} - Al· 
manya'ya ibtidai mad· 
deler temin eylemek üzere 
yeni bir şirket tesis edildiği 
ve bu şirket tarafından Al-
manya'ya lüzumu kadar döviz 
verileceği söyleniyor. 

Japonya 
Muoaf akat cevabı 

verdi. 
Londra, 22 (Radyo) - Ja· 

ponya'mn Londra sefiri, ln
giltere'nin kadrodan çıkarma· 
mak istediği beş kruvazör için 
hükumetinin muvafakatini bil· 
dirmiştir. 

Vatan haini 
Bir hükumet reisi 

Paris, 22 (Radyo) - Küba 
hükumet reisi, ihaneti vataniye 
cürmile tevkif edilmiştir. Ken· 

A 1... ' disi, hususi bir mahkeme ta-
n1<ara .)'l rafından muhakeme edilecektir. 

ziyaret edecek Ja on a'da 
Balkan antantı hariciye na- 8 . b dp k ~ 

zır/arı konsegi şubatta 18ır k. e.n b yğı ıld ı t ışı o u u .. 
I oplanacak Tokyo 22 (Radyo) - Bir 

B l
sktanbul, 22 (Hususi) - bend yıkılmış, Osaralava' da 

a an antantı devi ti · ha- ·· J . . e en koyler su altında ka mıştır. 
rıcıye nazırları konseyi ... şu- H lk b"' "k b" k k batta At' 'd ' a ın uyu ır ısını aç-
lardır. ma a toplanacak· mıştır. Buna rağmen 18 kişi 

boğulmuş, 18 kişi de yara
lanmıştır. 

Bu toplantıda hazır bulu
nacak olan Romanya'nın ha
riciye nazırı M. Antonesko 
Atina'ya lstanbul yolu ile gi~ 
decek ve bu arada Ankara· 
yı da ziyaret edecektir. 

Portekiz - İtalya 
lktisadT anlaşmaları 
Roma, 22 (Radyo) - Kont 

Çiyano ile Portekiz elçisi ara
sında bazı ekonomik anlaşma
lar imzalanmışhr. 

Maliye vekili 
Petroldan alman 
lstihl8k vergisinin 
indirileceğini söyledi •. 

lstanbul, 22 ( Hususi ) -
Maliye Vekili Fuad Ağralı, B. 
M. Meclisinin dünkü toplantı· 
sında beyanatta bulunarak, 
Pctroldan alınan istihlak ver· 
gisinin indirileceğini söyle· 
miştir. 

- Türk olanları Türk'lcre, 
Arab olanları Arab'lara \Cr· 
melid ir. 
Şeklinde, Le Journal'in ma· 

ruf siyasi muharriri S en Briç' in 
ağzından da dinliyoruz. 

... 
* * Arslan postunu sırtına ge· 

çirmeklc bir mslan kuvvet ve 
cesareti nasıl elde edilmezse, 
siyasi yazı hayatında şöhret 
kurmakla da mutlaka her 
mevzuda hak kazanmak veya 
herkesin fevkinde bir görüş 
ve idrake yükselmek imkanı 
yoktur. Yazısının bir kısmında, 
Tiirkiye'nin karşısında Fran
sa'yı, bir kısmında da Suri· 
ye'lileri gösterm ı k gibi bir 
tezada diişcn muharrir, bunun 
tabii neticesinin Türkiye'nin 
Suriye' dt·n çekilmek olacağını 
da ileri siirüyor. 

Çin askerleri mevzilerinde 

Pekin, 22 (Radyo) - Man· !Son Dakika: 
çuri hiikumcti, mecburi asker
lik usulünü tatl,ike başlamıştır. ı Şan-Kay-Şek-Japonya'ya 

Londra, 22 (Radyo) - Roy· rıam harbı kabul etmiş. 
ter Ajansına göre, Mareşal Belgrad, 22 ( Radyo ) 

.... şan. Kay. Şek' in refikası ve Londra' dan verilen bir haber 

k d · M St A t 1 göre, Mareşal Şang-Kay-Şek ar eşı . ong ve vus ra • A • •• •• • • 

Ve devam ederek, 
'l M D ld 5· k • asıler bulun taleplerını kabu ya ı . ona ıyang o ya 

't · 1 ş K ş k'l etmiştir. Milli lider, Japonya 
- Bunun önüne geçilmek 

isteniyorsa, ihti!afı, Türk ve 
Arab milliyetperverleri arasın· 
da gayri kabili izale bir sui
tefchhüm halinde telakki et
mek Iazımdır. Bunun için en 
kısa ve sağlam hal yolu, Türk 
olanları Türk'lere, Arab olan· 
lan Arab'lara vermektir. 

Diyor. 
l - Davamızdan zerre ka

dar şüphemiz olsaydı veya 
bunu sona erdirmek hususun
daki azmimizde en küçük bir 
tereddüd, bir şüphe izi bu· 
lunsaydı, Sen Briç'in dediği 
gibi, belki de neticede bizi 
sosyeteden ayrılmağa sevke
dcbilccek bir teşebbüste bu· 
lunmazdık. Demek ki, diğer 
esas ve teferruat hariç, fakat 
vaziyetin heyeti umumiyesinde 
gördüğümliz hakkın sarahat 
ve kuvvetidir ki, bizi sosyeteye 
sevketmiş bulunuyor. Binaen· 
aleyh, sosyeteden çekilmek 
yoktur, ihtilafın halli vardır. 
Bugün veya yarın!, 

gı mış er ve an· ay- e e . . ·· ·· ·· ı d' ya harb ilan edilmesını de ka 
goruşmuş er ır. . . . 

B d N k
. h""kA . bul ettiğini l>ildırmıştar. 

u ara a an ın u umetı 
kuvvetleri de cebri yürüyüşle Bulgar - Yunan 
Siyangko'ya ilerlemekte ve münasebatı. 
hükumet tayyareleri asiler üze· lhtilAflarm halli 
rine bombalar atmakta idiler. kolaylaşacakmış ••• 

Nankin, 22 (Radyo) - Ja· fstanbul, 22 ( Hususi ) 
porıya'nın Çin sefiri, Çin ka Sofya'dan gelen haberlere gör 
binesi erkanı ile bir müzake· Yunan'lıların, Trakya'ya 2 
rede bulunmuştur. .bin Bulgaristan'lı Türk'ün ye 

Çin bal..anları, Japon sefi· leşrcsine müsaade etmele • 
rine vaziyetin hükumetin lehi- Bulgaristan' da büyük bir mem 
ne olduğunu bildirmişlerdir. nuniyet uyandırmıştır. 

Çin hükumeti Japonya'ya Bu hareketin B"lgar- Yuna 
dostane bir siyaset vadet- ihtilaflarının hallini kolayla 
miştir. tıracağı söylenmektedir. 

Paris, 22 (Radyo) - Şang· Alman dainler 
hay' dan gelen son haberlere 
göre, Mareşal (Şan-Kay-Şek), vekili geldi 
hala asilerin elinde esir bu· İstanbul 22 (Hususi)- Tür 
lunmaktadır . Asiler, yalnız düyıınu umumiyesi A\m 
(Çanl!n·Çan) ı serbest bırak· dainler vekili, borçlar 
mışlardır. lesini görüşmek üzere 

Vaziyetin, salaha doğru ile· gelmiştir. 
rilemekte olduğu ve müzake· A fina 'da 
relerin iyi safhaya girdiği ha· ~ k . l . . 

Kaldı ki, sosyete yolundan 
değil de, doğrudan doğruya 
-Her ne şekilde olursa olsun
Suriye'ye bu hakkı kabul et
tirmek te bir emrivaki haline 
gelirse, Fransa'nın rol oyna· 
mağa ve söz söylemeğe de 
-Hak noktasından- takalı ka· 
lamaz. Bu takdirde de gene 
sosyeteden çekilmeği düşün· 

müyonız. 

her veriliyor. r a ır er ıçın 
~-------- beŞ milyon drahmi 
lazımdır ve derdin çaresine 

Sen Briç'in büyük hata ve· 
mantıksızlıklarından biri de 
şuradadır: 

Bu ihtilafı, gayri kabili izale 
bir suitcfehhüm halinde telak· 
ki etmek. 

Daha doğrusu "Olduğu gibi 
bırakmak,, .. Görülüyor ki mes
lektaşımız, Türkiye'nin:milletçe 
hükumetçe ve devletçe bu işe 
verdiği ciddiyet ve ehemmiyeti 
bile henüz idrak etmemiştir. 
Nihayet takdir edilmesi Hi-1 
zımdır ki, Fransa'nın böyle 
bir mes'eleyi toprakla gök 
arasında muallakta bırakmağal 
ne hakkı vardır, :ne de bizim 
buna tahammülümüz.. Biz, 
hasta uzuvları ameliyat masa· 
sında terk edenlerden değiliz. 
Madem ki .hastadır, tedavisi 

bakılmak gerektir. ı Sancak daha toplanmıştır .. 
mes'elesi de bizim için böyle Atina, 22 (Radyo) - Fa · 
bir hastalık mevzuu veya ler için toplanan dokuz mily 
hasta uzuvdur. Ona kanımız· drahmiden başka beş buç 
dan vereceğiz , ne yapıp yapıp, milyon daha toplanmıştır. 
onu kurtaracağız. Yortularda işsizlere de nak 

* * muavenette bulunulacaktır. 

Fransa' da amele - pat 
ron ihtilafı bitiyor. 

Bazı yerlerde amele işe başladı. Pat 
ronlar zarar ziyan istiyorlar. 

Paris, 22 (Radyo) - Möliöz'de amele ve patron 
amele sindikaları merkezi umumisi tarafından halledilece 
Amele birliği, ayni zamanda bir beyanname ile bütün am 
den tesanüt istemiştir. 

Paris, 22 (Radyo) - Otuz dört gün grevden sonra Lil 
den amelesi henüz işe başlamamıştır. 

Patronların ileri sürdükleri zarar ve ziyan mes' elesi, 
danltmıştır. Turkuan'da 117 şat tahliye edilmiştir. 

Pariste de sebzevatçılar grevi nihayet bulmuştur. 
Paris, 22 (Radyo} - M. Blum amelelere yolladığı bir 

grafta, hakem usulü prensibinin kabulünden sonra fahri 
rm derhal tahliye edilmesi ve hemen işe başlanması lazı 
diğini bildirmiş, çarşamba günü için amele ve patron 
baslarını Dahiliye Vekaletinde içtimaı da ve etmi§tir. 
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Harici mahafilde endi. 
ayfa4 --- ', 

şe hissedilmekte imiş 

Mi~ır'da kapitülasyonlar 8, k k. 1-u a sam ı prograııı 

ne zaman kaldırılacak? lst~nbul ra~y.o_su 

Varını!! Harbı I' 
Amyın yolundaki sarııın adam Yakalanmış 

k . d. ' ım ır . ... 
;nniyet miidürü söıüne de- emniyeti umumiye müdürlü-
ederek : ğünden birer birer ayrıldılar. 

Mersinli' de tuğla fabrikasın· 
da Mehmed oğlu Osman ile 
Mustafa oglu Ali'nin odaları· 
na giren ve bir ftlkım elbise 
ile bir caket iki gömlek çalan 
Kamil oğlu İbrahim yakalan· 
.mıştır. 

• 
lngiltere kralı vı Jor:j, işsizliğ'! 
karşı tedbir alınmasını emretti Bundan bir saat kadar : • 

Egnrin gazinosunda Jer- Umumi harpte mühim bir 
Alkantay intihar etmiştir. oynamış olan Amyen şehri, 

,8dın malum olduğu üzere Som nehri üzerinde lcaindir. 
k harpta Fransa'ya büyük Fransa'nm umumi harptan 
ıler yapmış olan yüzbaşı sonra pek çok ehemmiyet ver-

tntay'ın dul zevcesidir. diği askeri mevkilerden birisi 
de burasıdır. Şehirden iki ki

.tasında bulunan bir mek
lometre kadar uzakta mühim 

'I intihar ettiğini bildir· askeri teşkilat ve tesisat vü· 
r. S ·hep olarak ta Fran· cuda getirilmiştir. Burasının 
ı hıyanet ettiğini bildir- en büyük ehemmiyt:ti, Kale 
ir. Ayni mektupta, Ober yolu ile gelecek İngiliz kuv-
tJndaki Kredi Liyone ban- vetlerinin en başlı yolu olma· 
da hususi kasasında va- sıdır. Amyen' deki tesisat ha-

namesi ve 4 milyon frank- vaya uçurulduğu takdirde ln-

Palto hırsızhfiı 

Karşıyaka' da Ülfet çiftliğin
de hizmetçi Konyalı Musa 
oğlu Süleyman çiitliğe aid 
eşyadan bir palto ve bir hav· 
lu çaldığı iddia edildiğinden 
tahkikata başlaıımıştır. 

Hırsızhk 

:Devduatı olduğunu ve bu giltere ile Fransa'mn yardı-
"14ln Fransız harb felaket· mma gelecek lngiliz kuvvet-

Karşıya\Ca' da Meydan soka
ğında Mehmed oğlu Seyfullah; 
marangoz Ali of ıt Et"m'in 
40 lirasını çaldığı şikayet edil· 
diğinden yakalanmış ve hırsız 
suçunu itiraf ile yanında bulu· 
nan 23 lirayı zabıtaya ver· 
miştir. 

/ngiltere kralı:VI Joıj, kraliçe ile birlikte gezintide 

lerine verilmesini bildir· ]erinin muvasala ve irtibatı Londra, 22 (Radyo) - Kral Londra, 22 (Radyo} 

tcdir. Dedi. kesilmiş olacaktır. ikinci Corç bugün Kanterboru Deyli Telgraf Mısır kapitülas-

u hiç beklenmiyen haber, Almanya erkanı harbiyei 
r olanların hepsini hayret umumiyesi 1934 senesinden- Yaralamak 

Arşvckn'i kabul etmiştir. yonlarından bahsederek di-
Londra, 22 (Radyo} - Yeni yor ki: 

:lc bıraktı. Bu kadın, Fran· beri bilhassa Amyen'deki te· 
a ne suretle hainlik etıuiş sisatın tahribi esaslarını ha· 

Kemer'de, Hayvanpazannda 
Salih oğlu Haşim ve oğlu 
Halid; Mustafa oğlu Hakkı'yı 
yaraladıklarından yakalanmış· 

lardır. 

kral 6 ıncı Corç, işsizliR"e ni- '·Mısır henüz bu hususta iyi 
hayet verilmek üzere hükii-

•mde yardım edilmesi arzusunu 
göstermiştir. 

Hazır olanlardan ilk söz zırlamakla meşgul bulunmuştur. 
20 Ağustos akşamı, Amyen

yen Arnovi\ oldu ve : 
den hariÇte şık ve güzel bir 

Fakat, dedi. Zannıma binanın balkonunda uzun boy-
b k d le. Dövmek 

tsa u a ın on se ız se- lu ve sarışın bir Müsyö, Vi· 

Lord Mezvil, kralın arzusu 
dahilinde Baldvin kabinesine 
yardıma hazır olduğunu bil· 

nberi vis amiral d'Orlua· !ayet gazetelerinden birisini lkiçeşmelik' de, Ahmed oğlu 
yanında bulunmakta idi. okuyordu. Bu Müsyünün ya· Ihsan, karısı Lütfiye'yi dövdü-

dirmişlir. 

~niyeti umumiye müdürü: nında da, henüz 25 yaşların· ğünden yakalanmıştır. 
- Muammanın anahtarı bu- da güzel, genç bir kız vardı, Bu da öyle 

Avusturya Nazır
ları arasında 
ihtilaf çıktı .. 

adır. Dedi. Herşeyden evel bazı bazı birşeyler soruyordu. Pasaport iskelesinde Meh-
a iki dakika müsaade edi- Bu sarışın Müsyü aslen Fran· med oğlu Mahmud, Derviş 
•-· Alk t • · · sız değildi, fakat umumi harp· ğl H d.' · d .. d .... ·· d - -
Ki, an ayın vıs amıra- o u am ı yı ov ugun en Yeni nazırlar, talepleri 

· d b ı ten birkaç sene sonra Fransız k J t evın e u unan eşyası ara· ya a anmış ır. Kabul edilmezse istifa 
d l ~ 1 hk"k tabiiyetini iktisap etmiş idi. 
a azımge en ta 1 at ve Koridorda hakaret edeceklerı"nı· bı"ldı"rdı·ıer. 

Adı Boris Lebrof, kendisi de 
ttrmaları yapmalarını em· Sulh mahkemesinde Ali kızı Bclgrad, 22 ( Radyo ) -

sabık bir Rus zabiti idi. 
eyım. Fransa, bu gı'bı· Çarlık Ru•· Nakkış, Salih karısı ikbal ve Pravda gazetesi Viyana'dan 
:.mniyeti umumiye müdürü ~ yası mültecilerinin pek çoğunu İbrahim karısı Fatma kori- öğreniyor: 
an çıktı ve beş·on dakika •tebaalığma kabul etmiş bulu- dorda Tevfik karısı Seher'e Avusturya ka inesi, dün gc· 
ra döndü ve : nuyordu. Bunların hemen hepsi hakaret ettiklerinden yakalan- ce saatlarca devam eden mü· 

Müsyüler, şimdi de bir rol de iş sahibi idiler ve mühim mışlardır. him bir içtima akdetmiştir. Bu 
ayet karşısında bulunmak- bir kısmı da Majins istihkam- Hakaret içtimada, Nasyonal Sosyalist-
lZ. Vis amipl d'Orlua zev- larmın in~aatında çalışmışlar Karşıyaka'da, Kemalpaşa lere serbesti verilib verilme-
1İ ve kızile yarım saat evel idi. Boris Lebrof'ta Amyen caddesinde Hasan oğlu Emin mesi mes'elesi görüşülmüştür. 
artmana döndüğü zaman cimendu'·fer levazımatı fabrika- H ' b d Neşredilen bir resmi tebli· 

v gece bekçisi üsnü ye u a-
metçisini bir cinayete kur- larında ı"yı'ce bı·r ı' • bulmuc.tu. k k 1-re göre, hükumet,· devlet al ey· 

v v la, aptal diyere ha aret etti· 6 
n gitmiş olarak bulmuştur. Yarın: Gayri kabili izalı ilci hinde çalışan bu teşkilat hak· 

kızının mürebbiyesi olan ıece tegaggübü. ğinden yakalanmıştır. kında henüz kat'i tir karar 
J Alkantay'ın Eııgrin gazi- _ Sona var _ !<ama çekmek vermemiştir. Nazırhrdan mü-
sunda intiharından da he- ----------- Fevzipaşa bulvarında Hak· rekkeb bir encümen seçilmiş 

haberdar d~ğildir. Habe- Almanya'da fakir kı'nın kahvehanesinde Ali oğ- ve bu encümen N1ısyonal Sos· 
ı verdi. çocuklara yardım.. lu Hasan, garson Yusuf oğlu yalist'lerin faaliyetleri hakkın· 

Lniyeti umumiye mödürü· Berlin, 22 (Radyo) - Noel Kerim'e kama çektiğinde~ ve da tetkikata memur edilmiştir. 
n bu son haberi üzerine yortuları münasebetile dün 3 üzerine hücum ettiğinden ya· Encüm~n gelecek sene Şuha· 

nı harbiyei umumiye reisi milyon çocuğa elbise vesair kalanmıştır. tına kadar bu hususta bir ra· 
inden fırladı ve : hediyeler dağıtılmıştır. Bu he- F por hazırlıyacak ve hükumete 

- Eğer en kısa yoldan ve diyeler hükumetin topladığı raDS&, verecektir. 
ıiddetli tedbirleri ittihaz fiş ianesin den temin edilmiştir. Müdafaa ha. Gayri resmi olarak öğrenil-

fttczsek dahili düşman ala- Romanya Veliahdımn diğine göre, dünkii kabine iç· 
diğine cür'etini artıracak Kabul resmi. zır/ığı yapıyor.. timamda şiddetli münakaşalar 

Almanya dahilen hakimi- Bükreş, 22 (Radyo)- Veli- Paris, 22 (Radyo) - Milli oimuş, yeni Nazırlar, muhalif 
il olacaktır. Üç güne kadar ahd büyük Voyvoda Mihail, müdafaa komitesi başvekil M. partiler mensub'ninc karşı şid-

cihetten emniyetimizi te- sınıf arkadaşlarını saraya da- Leon Blum' un riyasetinde top· detli tedbirler alınmamasını 
n mecburiyetindeyiz. Dedi. vet etmiş ve Noel münasebe- lanmıştır. istemişler, bu talepleri kabul 
Gece yarısından sonra tak- tile kralın önünde eğlenceler Bu i t:maa hava, 'kara ve edilmezse istifa edeceklerini 
en saat iki.. Bu beş kişi yapılmıştır. deniz bakanları iştirak etmiştir. bildirmişlerJir. 
~ ............................................................... , .... ... 
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Ynznn: Orhan Rahmi Gök~ 

Gece yarısı.. Yarım saat 
eki ( ... ) köyünün ışıkları 

if titriyor aşağıdaki uçuru· 
ve arkadaki elmalıklarm 

nden kudurmuş bir rüzgarın 
·n, asabi iniltileri geliyordu. 
Mayıs ayı idi.~ 

öy cihetinden gelen köpek 
leri ıittikçe artıyordu. 
ir aralık karanlıkta bir hı

ı duyuldu: 
- Mehmedçavuş, sen misin? 
- Benim kumandanım, kö· 
tidebiliriz. Mu'9•ar söyledi. 

Hiçbir tehlike yokmuş. Yolla· 
ra nöbetçiler de dikeriz, olur 
biter .. Hem galiba, sana söy
liyecekleri var. 

- Yürüyelim öyleyse .. 
Eller mavzerlerin tetiğinde, 

göıler birer çift elektrik am
pulü gibi karanlığa r dikilmiş, 

geniş aralıkla yürüdüler. 
Köye yaklaşmışlardı. Nefer· 

lerden nöbetçiler hemen Meh· 
med çavuşun rösterdiği nok
taları tuttular. 

Mulııtar Ali enbqı, a,aiı 

sakat kalmış eski bir askerdi. Susuyorlardı. 
Köy mezarlığının dibinde ö.;;; Yanık Bekir, bu haşmetli 
bekliyordu. dağın üstünden esrarlı, kokulu 

En önde Bekir ilerliyordu. havayı içine çekiyor gibiydi. 
Ona sokuldu: Gece vakti, herşey başkalaş-

- Evlad, hani kumanda· mış gibiydi. 
nınız? - Yeni birşeyler Ali on-

Ne vardı amuca? başı! 
- Admı duyarız onun da.. ihtiyar a~ker, kuşağının ara-
- Yürü öyleyse bakalım.. sından bir kağıd çıkardı. Uzattı. 
Ali onbaşı hayretle ona ha- Bu bir şifre idi. 

kıyordu: "Unutmayınız: Tam zama-
- Sen misin benim, bu nında, tam yerinde!., 

ya,ta, hu başta.. Hani senin Deniliyordu. 
yıldızın, yaldızın birşeyin de - Başka ne ver, yok! 
yok.. • Ali onbaşı içini çekti: 

- Ne ~ıkar babalık, ne - Vallaha -Dedi- beyim, 
çık"r? Bizim ihtiya::ımız yok ne anlatayım? Bir orospu mıı· 
onlara! . sallat oldu Ôdcmiş't! .. OııL ı 

Mehmed çavuş la yanlmına mi dilber, Allah özenmiş tc 
gelmişti. Bira7. sonra Ali on· yaratmış. Kadın değil, bir 
başının evinin hanayında (Tra· içim su .. Nur parçası, elmas 
sasında) bağdaş lcurmuşla:-dı. parçası fibi bir~ey. 

bir nüınune teşkil etmemiştir. 

Bu mes' elenin müzakeresi için 
Mısır'ın azami hüsnüniyeti la-

zımdır. Çünkü Mısır harici 
mahafilinde bazı endişeler 

hissedilmektedir.,, 

San Salvador'doki 
zelzele felaketi 

Binlerce ölü ve yarah var 
San Salvador, 22 (Radyo)

Sison Fiteo volkanının faali
yeti devam etmektedir. Yeni· 
den 100 kadar sarsıntı ol· 
muştur. 

Enkaz altından çıkarılan 100 
ölüd n ba ka 226 yaralı da 

bulunmuştur. 

Sanvinccnt şehri volkanın 

en tehlıi:-eli arazisi üzerinde 

kurulmuş olduğundan tama

men yanmış ve harap olmuştur. 

Pasefckne de harap olmuş
tur. Bu kasabanın 6000 nü· 
fusu var idi. 

Zayiat milyonlarca dolardır. 
Harekeli arz henüz devam et-

mektedir. Trenlerle felaketze
delerin nakline çalışılmaktadır. 

Mangua, 22 (A.A) - Res· 
men bildirildiğine göre San 
Vicente zelzelesi plançosu 
şudur: 

Yüzü mütecaviz ölü ve 400 
yaralı ~vardır. Harap" olmuş 

; olan şehir San Salvador' a 71 
kilometre mesafede kfıindir.~ 

Romen nazırı Roma'da 
Roma, 22 ( Radyo} - Ro· 

marıya Sıhhiye bakanı İtalya· 
nm sıhhi müesseselerini gez
mektedir. 

- E ne olmuş? 

- Ne olacak, Ödemiş'in 
ciğerini yaktı kaltak! 

- Hıristiyandır tabii de· 
ğil mi? 

- Yok canım, işte zaten 
mes'ele orada yal.. Türk imiş .. 

Bekir, hayretle Ali onba
şıya baktı: 

Tiirk mü dedin? 

- Öyle imişi.. 
- Sen kendin de gor-

dün mü? 

- Gördüm .. Hep Yunan 
kumandanları ile beraber do· 
la~ıyor. 

Ne çıkar, aslını, nl'slini 
ı aybetm iş, soysuzlaşmış bi r 
fahişedir. 

- Öyle amma, gel de onu, 
Ôdemiş'lilere ~or beti•· 

12,30 Halk musıkısı, 12,50 
havadisler, 13,5 hafif musiki, 
13,25 muhtelif plaklar. 

18,30 Dan<; musikisi, 19,30 
konferans profesör Kemal Ce
nab tarafından (Hayatta neş'e 
ve alkol). 20 Müzeyyen ve 
arkadaşları, 20,30 Türk musi
ki heyeti, 21 radyo orkestrası, 
22 Ajans ve Borsa haberleri, 
22,15 plakla sololar. 

3 Devlet 
Beynelmilel iktisadi vazl' 

yeti tetkik ediyorlar. 
Londra, 21 (A.A) - Daily 

Telgrafın verdiği haberlere 
göre bir müddettenberi Lon
dra, Paris ve Vaşington ara· 
sında bazı müzakereler yapıl
maktadır: Bu müzakerelerden 
maksad beynelmilel ticaret~ 

engel olan maniaların bertaraf 
edilmesidir. 

lngiliz mahafilinin bu husus· 
taki kanaalına göre geçen Ey
lulda iiç devlet tarafından i.m· 
za edilen para anlaşması iste· 
nilen neticeyi temin edeme
diğinden Avrupa'nın ekonomik 
kalkınması için yeni, yeni te· 
şebbüslerin yapılması lazımdı. 

J sveç elçisi 
Atina'ya gitti. 

İstanbul, 22 (A.A) - lsveç 
orta elçisi M. Vinther birkaç 
hafta kalmak üzere Atina'ya 
gitmiştir. Gaybubeti esnasında 
sefaret işleri vekaleten masla
hatgüzar sıfatile M. De Tamın 
tarafından görülecektir. 

M. T ataresho 
Stoyadinoviç'i 
Roma'ya davet etti. 

Belgrad, 22 (Radyo)- Ro· 
manya Başvekili M. Tataresko, 
Noel yortuları münasebetile 
M. Stoyadinoviç'i Romanya'ya 
davet etmiştir. 

Almanya ./rlanda 
Mal mübadelesi anlaşması 

Beri in, 22 (Radyo) - Al
manya · lrlanda arasında mal 
mübadelesi hakkındaki müza
kereler iyi bir surette netice
lenmiş ve eski muahede 938 
senesine kadar uzatılmı;tır. 

Stoyadinoviç'e suikasd 
Tertibedenler. 

Belgrad, 22 (Radyo)-Skop· 
çina, geçen sene martında 
Başvekil M. Stoyadinoviç aley
hine suikasd teşebbüsünde bu
lunan Saylav Damyan ile ar
kadaşlarının mazbatalarının ka
bul edilmemesine karar ver· 
miştir. 

- Ne vakıttanberi burada? 

- Şöyle böyle, epice bir 
zaman oluyor. Daha evel, Ba-

yındır' da imiş. Bayındır' da 
divanıharb kurmuşlardı. Kera· 

tanın kızı, herkese metelik 
vermiyor. Sadece büyük ku· 

mandanlarla düşiip kalkıyor .. 
Bizim Ödemiş'ten bir eşraf 
oğlu var. Zengin, güzel, givur 
illerinde okumuş bir genç. 

Orospuya abayı atmış olsa 
gerek. Bir fırsatı bulmuş ta 

konuşmak istemiş. Orospu ne 
dese beğenirsin: 

- Ayıp -demiş· ayıp! 

O da dayanamamış: 

- Madem ki ayıpbr, neden 
onlarla düşüp kalkıyorsun? 

Demiş. 

- So11u.., -



Fırtına Ali 
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Muğla' da tasarruf haftası ıAdeseme çarpaı 

BUyUk Korsan Romam -.1 
-38- Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

Fırtına Ali'ye karşı, ruhunda 
nüz manasını anlıyamadığı 

·, merak ve tecessüs vardı. 
'rndi, karşı g"'mide onu ta
yyül ediyor ve sonra bir-
nbire içinin başkalaştığını 
sediyordu. 
Babası on mdre ileride, 
"kremiş bir arslan değil, bir 

avara benziyordu. 
I<'ızı bile, bu hareketlerde 

'r kahramanlık, bir asalet 
il, bir gaddarTık, bir vah
sezivordu. 

- Kimhilir, o nasıldır? 
Diye düşündü, vakit iferi
Ordu. Tayfalar iş başında 
inek yimişlerdi .. 
Bir aralık tayfalardan biri 
ılendi: 

- Kaptan, bu maymun he
daha oynıyacak mı suyun 
Ünde! 

- Bilmf"m ki ... Bilmem kil. 
lllrümde böl-le şey görme
ırn. Fakat bunun hesabını 
le verecek ki .. 

f<aptan Panayot a~ır bir 
iir daha savurdu. Bu ada

ın dilinde küfür, salya kadar 
bij idi. En iyi, en temiz sö
. nün kuyruğunda, üstünde 
lik dumanı tüten bir küfür 

kar gelirdi.. 
liatta bir gün Mariya, 
- Baba - demişti - neden 
kadar küfür ediyorsun? 

'r' unan 'lı kaptan boynunu 
kın üştü: 
- Ne yapayım kızım • ce
~ını vermişti · Ağzım alış
ı. Biz Yunan'lalar çok kü
bazız vesselam .. 

Şimdi şu dakikada bile kı
ın bu sözünü hatırlamıştı. 

l\endi kendine rnırıldanı· 
du: 

- Bu on sekiz, on dokuz 
larındaki maskara, başımıza 
eden musallat oldu?. Ne 
c kalktım da böyle bir baş 
!asının nişanlısını kaçırdım? 
tıi neredeyse, birkaç sene 
ta Akdeniz sularında Yu

rı, lspanyol, Venedik kor
larına nefes aldırmıyacak. 

Bu gizli düşünce, tayfalar 
sında da geçiyordu.. Ko-
uyorlardı: 

- Yirmi beş yaşında yok-

- Tayfaları da 1.5·20 kişi 
İ§.. Hepsi de çelik gibi, 
si de reislerine bağlı. 

- Hem de çok yakışıklı 
1§ .. 

- Böylesine bir şey dene
~ doğrusu .. Galiba kolay· 
lay tüyünü yolamıyacağız. 
- Allah kendi tüylerimizi 
usun.kafi! 

ANADOLU 
• 

Günlük siyasal gazete 

Sahip ve baıyazganı 

Haydar Rü~dü OKTEM 
lrbluml nepiyat ve yazı itleri 

diirü: Hamdi Nüzhet Çançar 

elıaneııi: -
~İl' İkinci Beyler sokağı 

Balk partiııi hinaııı içinde 
l'.Jgraf: İzmir - ANADOLU 

fon: 2776 -Poııta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
tı 1200, alb aylığı 700, üç 

aylıA'ı 500 kuruıtur 
eı memleketler için tenelik 

abone 'ftcreti 2 7 liradır 
Heı yerde 5 kuruıtur -tl geçmiı nilshalar 25 kuruıtur. 

.\NAJ>OLU MATBAA!INDA 
BASILMIŞTill 

- Patronun kızı görmesin 
delikanlıyı! 

- Şaşı Pandeli'nin kapa· 
madığı yeri .ona verir mi 
dersin? 

- Su gibi vallahi.. Din, 
min amma, gönül böyle şey
ler dinlemiyor .. 

- Fakat onun da Mariya 
kadar güzel bir nişanlısı var .. 

Yunun 'lının gemisi, işte böy· 
le bir . hava içinde, Fırtına 
Ali'ye karşı gizli gıb!alar, tak
dirler, hayranlıklarla dolu ola
rak deniz ortasında zikzaklar 
yapup duruyordu. Eğer Mariya, 
kendini biraz tahlil etmiş ol· 

: saydı, kalbinde doğan acaip 
•hissin, esrarlı bir aşka doğru 
yol aldığını sezecekti. Onu 
durduran yegane şey şu idi: 

- Fırtına Ali'yi yalnız ku-
laktan tanımış ve muhayyele
sinde büyütülmüş olması .. 

Tam bu sırada Fırtına Ali· 
nin gemisinde, bordodan iki 

: bulut parçası daha göründü 
ve bunu, boş ufukların gök 
gürültüsünü andıran bir velvele 
ta ki betti. 

Marıya'nın gözlerinde de 
bir şimşek çaktı: 

- Harb başlıyordu galiba) 
Güneş, yavaş - yavaş ufka 
doğru yol alıyordu. 

Güzel bir akşam manzarası, 
kurşuni renğinde- de~izin - üs~ 
tüne çökmiye başlıyordu. Ufuk
larda doğan kızıl ışıklar, Ma-

lriya'nın mavi rengi gözlerinin 
içinde derin, tatlı akisler uyan
dırıyor ve yüzü, adeta kırmızı 
bir bulut gölgesi -içinde;-ge
çiyordu. 

Artık top seı:ıleri artmıya 
başlamıştı. Panayot kaptanın 

gemisinden çevrilen namlular
da, kanlı bir duman silsilesi 1 
arkasından mütemadiyen Fır· 
"tu~·a Ali'y~ daneyağdırıy~;du. 

Mariya'nın kafasında bir ışık'! 
çaktı: 

- Harb, karanlıkta olacak. 
Fakat ay doğuyor. 

· Böyle bir harbı seyretmek 
her halde" daha zevkli olacaktı. 

- Onu seviyorum' galiba!. 
- Diye mırıldandı • Fakat bu, 
benim için çok fena olacak. 

!.. Hayır, kat'iyen!. Kalbimi, yü·; 
zünü bir daha göremiyeceğim 
birine, denizlerde dolaşan bir 
gence vermek benim için im· 
kansız.. Bu madalyonun geti-

f-;ec~ği felaket:°"kalbimf dôldur
sa bile, başımı yakacak. Ni

~şanlısı yalan söylememiş: 
Bu, hir aşk tılsımı taşıyor. 
Ben ki, tılsıma, büyüye 

inanmam. Şimdi niçin sadece 
onu düşünüyorum?. Hatta, 
ruhumun içine bakan bir çift 
göz var ki, beni heyecana 
düşürüyor.. Tılsım!... Tılsım 
tesirini gösteriyor.. Fakat ha
yır, bu da evham... Evham 
içinde yaşıyorum.. Hele mu· 
harebe başlasın, ondan sonra 
görüşürüz: 

Onun ellerine düşmektense, 
dedemin zehirli hançeri ile 
ölmeği tercih ederim. Ben, 
Mariya olarak büyüdüm. Gön· 
lüme hiç bir ferman verilmedi. 
Bundan sonra da hiç bir fer
mana tahammülüm yoktur. 
Kendimi, kimsenin ayağına 
atmıyacağım. Kalbimi, hiç bir 
kimseye esir vermiyeceğim .. 

Top sesleri, denizin sükO
neti içinde, arttıkça artıyor ve 
kulaklar, derin uiultularla do
lub boşalıyordu . 

- .!011ıı 11ar -

Spora dair 
Dün, bir sabahçı refikimiz, 

hakemin son maçtaki haksız 

kararlarından şikayet ;ediyor 
ve spor rıizamatının, zoraki 
bir galebeye feda edilmesin
dP.n teesstirlerini bildiriyordu. 
Ben de sahada idim. Hakika
ten, hakem, bu haksızlığı iş
lemiştir. Bir kere, oyuna gi
rerken muhakkak galip çekil
mek arzusu vardı. Takımımız, 
iki penaltıyı kaçırdı. Halbuki 
bunlar atılmış ve Çek'lerin bir 
golü de sayılmış olsaydı gene 
İzmir takımı 3-4 galip vaziyet· 
te çıkaraktı. Eminim ki, ha· 
kem vaziyeti mülahaza etmiş; 

- Madem ki Çek'ler iki 
golden kurtuldular. Bir gol de 
atmayıvermiş, olsunlar. 

Diyerek bu golü saymamış· 
tır. Amma, bu saymayış key· 

Hafla tezahüratından bir intiba 
Muğla, (Hususi) - lktısad ve tasarruf haftası çok iyi gecti. 

Son giin halk ve mektebliler Halkevi bandosunun da iştirakile 
:ev önünde toplandılar. Halkevi reisi haftanın manasını tebariiz 

ettiren bir nutuk verdi. Müteakiben bando ile şehir dolaşıldı, 
bir muallim de söz söyledi. Günün akşamı da Halkevinde gü
zel bir temsil verildi. 

Zeytinyağı fiatleri Almanya'dan kemik 
yükseliyor almak istiyorlar. 

fiyetinin komik tarafı bir hayli Yunanistan bu sene zey- Kemikleri temizlemek için 
gülünç imiş, ne zararı var? tinyaQı ihraç edemiyecek teşkiUU yapalması istendi 

Bence o dakikada bizim ta· Alakadarlara gelen malı1- Berlin Türk Ticaret odasın-
kım 12 kişi oynamakla bera· mata göre, Yunanistan'ın bu dan şehrimiz Ticaret odasına 
ber, asıl oyun, pazar günü seneki zeytin rekoltesi 50 mil· gelen bir mektupta; Alnıanya-
öğleden sonra saat· ıs te de- yon kilodur. Bu miktar, nor· dan bazı firmaların kemik 
ğil, bir gece eve! saat 8 de mal bir rekoltenin ancak ya· almak istedikleri bildirilmiştir. 
hem de refikimizin yazı ma- rısını teşkil etmektedir. Hava- Mektupta; kemiklerin nakli 
sast üzerinde başlamıştır. Ni· ların fena gitmesi ve zeytin için müşkülat ç.ekildiği; hatta 
tekim, o sabah çıkan ayni re- ağaçlarına arız olan haşerat bazı vapurların, koktuğu ve 
fikimizde şöyle yazılıyordu : büyük zararlar husule getir· kurtlandığı için kemik nakli 

_ Vaziyet her ne olursa miştir. Yunanistan'ın bu sene işini kabul etmedikleri yazıl-
olsun, takımımızın galip gel- zeytinyağı ihraç edemiyeceği makta, kemikleri iyice temizle-
mesini istiyoruz. anlasılmaktadır. yecek veya kurutacak teşkilatı 

B. ·· evel bu şekilde neş· Şehrimizde zeytinyağı fiat· olan bir Türk müessese mevcud ır gun . . . "k 1 · · K. 
ri at ;ı arak on üçüncü ele- lerı hır haylı yu se mı~tır. 1• olup olmadığı sorulmaktadır. 

y y p. .' d h · losu, toptan 35-40; perakende Alman müesseseleri, fzmir' de 
m~n vazıyetkın de sa aya gır· 50-55 kuruştan satılmaktadır. bu teşkilat yapılıp yapılamıya· mış olan ar a aşımız, arzusu / 
bu şekilde tahakkuk ettikten, j Çam ağacı kesen er cağını da öğrenmek istemişler 
yani vaziyet her ne olursa ol· cezalandırılacak ve odanın da bu hususta tel" 

ı d ·ı b"I b b kikatta bulunmasını rica et-sun ga ip eğı se ı C. t;:r~ ~r Noel yortuları ve yılbaşı 
kaldıktan şonra, ne dıye şıka· munasebetile çam fidan ve ·mişlerdir. Kemikler iyi kuru-

k ? tulur ve temizlenirse Almanya yete kal ıyor ağaçlarının kesilmesine mani 
Bu neticede hakem kadar, olacak hertürlü tedbirler alın· en sağlam bir müşteri ola-

bizim lzmirspor'lu ve spor mıştır. Başta belediye reisliği, caktır. 
muharriri Mehmed Ali'nin de emniyet müdürlüğü ve orman Hava istasyon'1 
şeref hissesi vardır. Onlar İs· müdürlüğü olduğu halde bu Nafıa vekaletince lzmir hava 
temişler ve netice de dedikleri teşekküllere bağlı bütün me· 
gibi olmuş. Anlaşıldı ya, kim- murlar, çam ağaçlarını kesen· 
seye tek söz söylemeğe hak- leri şiddetle aramakta ve ta· 
kımız yoktur. Olsa olsa hep kip etmektedirler. 
beraber sazları ele alarak tri· Ç<ım fidan ve ağaçlarını 
bünlerden şu şarkıyı söyleme· kestikleri anlaşılanlar, meşhud 
liyiz : suçlar kanununa göre derhal 

Eserimdir eserim, mahkemeye verilerek mahkum 
Kaderimdir kaderim edileceklerdir. 
Böylece galip gelmek 
Hünerimdir hünerim. Ağaç, bilhassa çam ağacı, 

Kab on iki, kalı on üı; 

Olsa da velev gülünç, 
Galebe kazanmak güı;, 

Hakemle beraberim. 

Aman ofsayular aman 
Halim oldu pek yaman 
Başımda kara duman, 
Tıpı~ ııpı§ giderim. 

Kaçırdık penalııyı 

Dinleyin patırııyı 
Çıknnp mızılııyı, 
Golleri hak ederim. 

Çimdik 
~~~~~--~~~~~ 

Bir ayda 
Limanamıza 252 

gemi gelmiş 
Ticaret odasınca hazırlanan bir 
rapora göre, ikinci Teşrin ayı 
içinde limanımıza 252 vapur, 
motör ve yelkenli girüp çık
mıştır. 

Vapurlardan 36 sı Türk, 
3 ü Fransız, 10 u ltalyan, 9 u 
İngiliz, 5 i Alman, 11 i Yunan, 
2 si Romen, 2 si Amerikan, 
1 i Rus, 3 Ü lsveç, 3 Ü Norveç, 
6 sı Felemenk, 2 si Yugoslav, 
1 i Macar, 1 i Polonya vapu-

rudur. 
Bundan başka 75 Türk mo

törü ve 82 Türk yelkenlisi 
limanımıza ıelmi§tİr. 

en mühim bir sıhhat amilidir. 
İzmir halkından adet için çam 
fidan ve ağacı kesecek kimse 
bulunacağını tahmin etmiyoruz 
ve civardaki vatandaşlarımızın 
da bir şehrin sıhhat ve ziyneti 
olan ağaçlarımıza dokunmıya
caklarını ümid ediyoruz. 

Üzüm f iatleri 
DUn 10 para yükseldi. 

Dün, borsada üzüm fiatleri 
10 para daha yükselmiştir. 
Noel münaseLetile talepler 
azalmasına rağmen piyasa sağ
lamdır. Gelecek haftalarda mü· 
him siparişler beklenmektedir. 

Narhdere cinayeti 
Narlıdere köyünde muhtar 

Hüseyin'i öldüren Ihsan diğer 
adı Lisan ile Hasan ve bu 
iki maznunu cinayete teşvik 
etmekle maznun Zühre'nin mu
hakemelerine bugün şehrimiz 
Ağırceza mahkemesinde de· 
vam edilecektir. 

Amerika pamuk rekoltesi 
Amerika'nın pamuk rekoltesi 

hakkında Türkofis' e bir rapor 
gelmiştir. Bu rapora göre bu
seneki rekolte 12 milyon 407 
bin balyadır ki, geçen ve evelki 
senelerden 2 • 3 milyon balya 
fazladır. • 

istasyonu müdürlüğüne tayin 
edilen zat, şehrimize gelmiş 
ve dün vali Fazlı Güleç~le 
görüşmüştür. 

Hava istasyonunun Cuma· 
O\ ası civarındaki yeni yerinde 
vücuda getirilmesi için faali· 
yete geçilmiştir. 
Turizm işleri toplantası 
Yarın akşam belediye reis· 

liğindc vali Fazlı Güleç'in 
reisliği altında turizm işleri 
için mühim bir toplantı yapı· 
lacaktır. Toplantıda doktor ve 
ınühendi~lerle alakadar zevat 
bulunacaklardır. Turizm işleri
miz hakkında miihim kararlar 
verilecektir. 

Zeyneb mahkOm oldu 
Torbalı kazasının Yoğurt

çular köyünde Cenan'ı döv· 
mek ve Fatma'yı sakat bırak
makla maznun Mehmed kızı 
Elif ve Zeyneb'in Ağırceza'da 
muhakemeleri sona ermiştir. 
Hadisede alakası olmadığı an
laşılan Elif'in beraetine ve 
Zeyncb'in altı ay onbeş gün 
hapsine karar verilmiştir. 

Yeni Neşriyat 

Havacılık ve spor 
Türk hava kurumu tarafın

dan çıkarılmakta olan Hava
cılık ve spor mecmuasının 

181 nci sayısı da zengin mün
derecatla intişar etmiştir. Tav-
siye ederiz. ----Bir kabul resmi 

Paris, 22 (Radyo) - Cu
murreısı M. Lebrun bugün 
Monako prensini kabul et-
mi;tir. 

Kaderin cilve 
Fakat ben kaderin cil 

den ziyade hakşinaslığı 
sek derecesine şaşıyoru 

Şu kısa yazımı oku 
bana hak vereceksiniz. 
Damidcf Paris'te oldukçı 
ret kazanmış bir beslek 
Paris'te hemen herkesi 
zında gezen "Je Cherc 
re Titü,, şarkısı gibi E 
şarkılar vücuda getirn 
oldukça para kazanmışt 

Her nefis san'atlar m 
gibi bu bestekar da 
bir adam olduğundan s 
manlarda paraca büyü 
sıkıntı içinde kalmı~tır. 
dar ki, bir gün parasızl 
sefalete dayanamamış ve 
ris muharrirler cemiyeti 
müracaat ederek para y 
istemiştir. 

Bu cemiyet; böyle dl 
muharrirlere ve nefis sa 
erbabına ancak 300-400 
kadar bir para yardımı 
bilirdi. 

Ve, düşkün bestekar 
cak bukadar bir para içi 
racaat ettiğ; halde, cem 
genel sekret~ri l..endisin 
84,000 franklık bir çek 
miştir. 

Bestekar gözlerine inan 
güçlük çekmiş, fakat sel 
kendisine: 

- Bu para sizin ken 
ranızdır. Şarl Şaplen 
"Son zamanlar,, filimind 
"Titü,, şarkınızın bestesi 
lanmış ve filmden his 
düşen para 84,000 fran 
muş \.e vasıtamızla g" 
rniştir. 

Taliin, beklenmediği z 
da geldiği bir daha an 
yor. Fakat hakka, bil 
telif hakkına bu kadar sa 
emsali her halde ·çok de 

F. 
~~~~~--~~--t 

Rusya' da 
150 kişi daha 
tevkif edilmiştir. 

Belgrad, 22 (Radyo 
Sovyet Rusya' da meyda 
karılmış olan Suikasd şe 
sine mensub 150 kişi 
tevkif edilmiştir. Bunl~ 
35 şi Alman'dır. 

Mevkuf bulunan Kari 
ile Sokaller ve arkadaş\ 
muhakemelerine bugü 
başlanacaktır. 

Rusya'da 
• • 

Kanunuesasıyı 

kik edecek komi 
Moskova, 22 (Rady( 

Yeni kanunuesasiyi tetkii 
teşkil edilen komisyon 
azadan mürekkeptir. 
hakkında muhtelif Sovy 
kiimetlerinin noktai na 
tetkik edilmektedir. Stal 
bu komisyon azasınd 
Her sınıf ve milliyet m 
silleri de komisyonda l:> 

maktadır. 

Fransa' da 
MillT müdafaa itle 

Paris, 22 (A.A) - Mil 
dafaa ile alakadar n 
dün iğleden sonra M. Bl 
riyasetinde toplanmışlar 

M. Delbos ta bu topl 
hazır bulunmuştur. 

Hava kazası 
Paris, 22 (Radyo) -

l.ir tayyare düşmüş ve i 
yareci yaralanmııtır. 
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Bir Rus gemisini batırdılar. /ngiltere, 
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Bütün Rusya heyecandadır .. Fransa vesaire 
Her iki taraf, . Habeşis~;~·;ş. 

galebe bizde, dıyor galini tanıdılar. 
------------- - Başı 1 inci sahifede -

Asiler taarruza hazırlanıyorlar. Londra, 22 (Radyo) - Ha
beş işgalinin hukuki cepheden 

Franko, limanlara abloka koydu. olmamak şartile tasdiki Lon· 
------ dra mahafilinde pratik bir iş 

Litvinof, Rus filosunun hareketini tekzip olarak telakki edilmektedir. 

d • F [ b f d d Çünkü, ltalyan işgalinden Qonra 
e ıyor. i O oğaz ar an a geçmemiştir İngiliz menafiini Habeşistan' da 

- Başı 1 inci sahifede Belgrad, 22 (Radyo) - Ha- himaye edecek bir mümessil 
Boyan, 22 (Radyo) - İn· len, birçok Alman ve ltalyan yoktu. Bu suretle bir general 

giltere'den gönderilmiş 6 bü· harb gemileri, Franko hüku· konsolosu tayini imkanı hasıl 
yük sıhhiye arabası Barselon'a metine yardım için İspanya olmuştur. 
sevkedilmiştir. sularında bulunmaktadır. Bern, 22 (Radyo) - İsviçre 

Madrid, 22 (Radyo) - Res· İspanya hadiselerinin, cihan hükumeti Habeşistan'ın fıli iş· 
mi bir tebliğ Buadilla · Pua· harbına mt.inkalib olmasından galini tanımıştır. Hukukan he· 
zella hattında mühim hare· korkulmaktadır. nüz tanımamaktadır. 
ketler olduğunu bildirmekte- Bir Sovyet gemi.:.inin batı· Bulgaristan l Ü1.umeti de 
dir. Hükumet kıtaları birçok rılmas1, Rusya'da heyecan Adis-Ababa'da bir konsolos· 
yerleri asilerden temizlemiş· uyandırmıştır. Fakat Sovyet luk tesisi talebi ile vaziyeti 
lerdir. hükumeti, Burgos hükumeti fiilen kabul ve tasdik etmiştir. 

Bu cebhedeki faaliyet on aleyhine mücadeleye girişmek· Roma, 22 (Radyo) -Ulus· 
saat sürmüş ve milisler lehi- ten çekinmekte ve Almanya'yı lar sosyetesi Habeş murah· 
ne bitmiştir. Diğer cebhelerde harekete getirecek bir hadi- baslarını kabul ettiği müd-
de hükumet kıtaları mevzile- senin zuhuruna meydan ver· detçe İtalya siyasetini değiş· 
rini ıslah etmişlerdir. mek istememektedir. tirmiyecektir. 

Salamank, 22 (Radyo) - Madrid, 22 (A.A) - Cu· İtalya Habeş işgalinir. hu· 
Asilerin tebliğine göre Ara· muriyetçiler, 6 saatlık bir mü· kukan tanınmasını istemektedir. 
gon cebhesinde tüfek ateşi cadeleden sonra geçen hafta Roma, 22 (Radyo) - İtal-
teatisi devam etmiştir. Pozuelo ve Boodilla mıntaka· yan gazeteleri Habeş işgali 

Alava cebhesinde asi kuv· larında zayi etmiş oldukları etrafında İngiliz ve Fransız 
vetler milislere karşı mukabil mevzileri istirdat etmişlerdir. kararlarından memnuniyetle 
taarruzlar yapmaktadırlar. Bu- Moskova, 22 (A.A) - Tas bahsetmektedirler. 
rada milislerden dört mitral· ajansı, Sovyet harb gemileri· Alman gazeteleri Fransa ve 
yöz ve iki bomba aleti alın· nin fspanyol sularına hareket lngiltere'nin bu kararını alkış· 
mıştır. Madrid cebhesinde sü· emrini almış olduklarına dair lamaktadırlar. 
kiln vardır. İngiliz menabiinden çıkarılan Akdeniz uzlaşmasından ·evel 

Moskova, 22 (Radyo) haberleri tekzib etmektedir. yapılan bu hareket şayanı 
İspanya asi harb sefineleri ta- Paris, 22 (Radyo) - lhti· dikkat görülmektedir. 
rafından bir Rus nakliye se- lalcilerin karargahındaki Ha· Vaşington, 22 (A.A) - Se· 
finesinin batırılması Rusya'da vas Ajansı muhabiri, Franko lahiyettar mahafil, Amerika'nın 
büyük bir heyecan husule ge- ordularının, yakında Madrid yakında Adis-Ababa'ya ' bir 
tirmi~tir. Halk İspanya asileri cenubunda bir taarruz hazır- konsolos göndereceğini fakat 

aleyhine şiddetli tedbirler it- Jamakta olduklarını haber ver· bu kararın fütuhatı tanımak 
tihazını istemiştir. mektedir. Halbuki Milis'Jerin demek olmadığını; zira yeni 

Londra, 22 (Radyo) Fran- neşrettikleri bir tebliğde, ihti- konsolosun pasaportunu alela· 
sa'nın Londra "sefirinin İngiliz lalcilerin şimal cephesinde de vize ettirmiş bulunduğunu, 
hariciyesini bugünkü ziyareti tardedildikleri ve (Karo Pan· zaruri olan beratı _ takdim et· 
uzun sürmüştür. sel) de Milis kuvvetlerinin hay· miyeceğini beyan etmektedir. 

Bu mülakatta İspanya' da li ilerledikleri ve (Tümra Po- Paris, 22 (A.A) - Fransa-
tesis edilecek kontrolün tes- zoelo) nehri civarında (Buadi- nın Adis-Ababa'daki elçillği-
rii imkanı araştırılmıştır. la Delmonte) köyünün istirdad nin fngiltere 'nin yaptığı gibi 

Fransız sefiri Fransa'nın si· edildiği ve ihtilalcilerden 6 başkonsolosluğa tahvili siyasi 
lah kontrolüne de taraftar ol- tank alındığı bildirilmektedir. mahafilde Fransız-İtalyan mü· 
duğunu bildirmiştir. Ayni tebliğe göre, ihtilalci· :nasebatını düzeltecek bir ha-

Londra, 22 (Radyo) - in- ler ( Rilaverde ) de hezimete reket olarak telakki edilmek-
giliı gazetelerinin Roma' dan maruz kalmışlar ve zayiata tedir. Fakat bunun Habeşistan 
aldıkları son haberlere göre, uğramışlardır. üzerinde ltalyan hakimiyetinin 
ltalya hükumeti ispanya, Ba- Vrakroz, 22 ( Radyo ) - tanınmasını tazammun etme-
lear adaları ve İspanyol Fas (Şii) vapuru, İspanya'ya gö- diği de kaydolunmaktadır. 
hakkında lngiltere'ye yeniden türmek üzere silah ve cepha- Milletler cemiyetinin gele-

ne alarak buradan hareket k b d H b kat'i teminat vermiştir. ce sene aşın a a eşistan 
Bu teminata göre, İspanya- eylemiştir. Üzerindeki İtalyan hakimiyetini 

daki vaziyet ne şekil alırsa al- Salamank, 22 ( Radyo ) - tanıması imkansız görülmüyor. 
sın Akdeniz statükosunu de- Neşredilen bir tebliğde şöyle Bu takdirde ise gerek İngiltere 
ğiştirmiyecektir. ltalya yalnız, deniliyor: Dünkü gün sükun gerek Fransa bunu kat'i ola· 
bolşevik ispanya hükumetine içinde geçmiştir. Kayde değer rak tanımakta serbest olacak-
karşı bitaraf kalmıyacağını da hadiseler şunlardır: lardır. 
bildirmiştir. Kıtaatımız Villa Real ve Loncl ra, 22 (A.A) - Adis-

Belgrad, 22 (Radyo)- Mad- Alarea cephesine taarruz et· Ababa'daki eJçiğin başkonso-
rid'den bildiriliyor: miş ve Stepa'da hükumet losluğa tahvili hussuunda İngil-

Asi general Franko, beş kuvvetleri tarafından işgal olu- tere'nin verdiği kararın yapıl-
generalden mürekkeb bir as- nan 111evzileri istirdad eyle- makta ilanı, lngiliz-İtalyan mü-
keri şura teşkil etmiştir. Sa- miştir. zakerelerile: alakadar olmadığı 
Iamango'da toplanacak olan Londra, 22 (Hususi)- Res- resmen beyan olunmaktadır. 
askeri şüranın reısı bizıat mi mahafilde söylendiğine gö- Umumiyetle bunun İtalyan-
Franko' dur. re, Noel münasebetile İspanya İngiliz münasebatının tanzimi 

Madrid hükumeti, yeniden muharibleri arasmda mütareke ve ıslahı bakımından bir adım 
birkaç müstahkem mevzi işgal akdi ümitleri tamamen kırıl- olarak telakki edilmektedir. 
ederek buralarım tahkim ey- mıştır. Artık tati1lerden eve} İngiltere'nin Adis·Ababa'da· 
lemiştir. uzlaştırma için hiç bir yeni ki maslahatgüzan Roberts ya· 

lstanbul, 22 (Husust) teşebbüste bulunulmıyacaktır. kında bu şehirden ayrıla-
Sovyet Rusya hariciye komi· M. Antonesko caktır. 
seri M. Litvinof, bir Sovyet Akdeniz anlaşması hakkın· 
filosunun ispanya sularına ha· Paristen hareket etti daki müzakerelere gelince: Ti-
reket ettiği haberini tekzip Paris, 22 (Radyo) - Bu- mes gazetesi başlıca müşkü-
etmiştir. rada bulunmakta olan Ro· İab; artık bertaraf ~ edilmiş 

Odesa' dan hareket ettiği manya Hariciye Nazırı M. An· olduğunu \' " mucibi memnu· 

bildirilen Rus filosu boğazlar· tonesko ile zevcesi ve müşa- niyet bir anla şmanın yakırıda 
dan da geçmemiştir. Alaka- virleri, bugün buradan hare- elde edileceğin i yazmaktadır. 
darlar, filonun boğazlardan ket etmişlerdir. M. Antonesko Paris, 22 (Radyo)I - Fran·" 
geçece~ine de ihtimal verme• perşembe günü Bükreş'te bu- sa'nın, Habeşistan'ın son vazi-

ır. yetini kabul ettiii söyleniyor. 

R~r gaze
teye göre ___ ............... __ 
M. Mussolini asıl 
hesabı halledemedi 

- Başı 1 inci sahifede -
Figaro gazetesi: 
"Habeş buhranı hasebile 

Fransız - İtalyan münasebet
lerindeki soğukluk artık niha· 
yete ermelidir. İngiltere bize 
büyük bir misaldir. 

M. Eden'in tarzı hareketi 
cidden nazarı dikkati calibdir. 
Bir sene evel İtalya aleyhine 
en şiddetli tedbirleri istiyen 
M. Eden şimdi İtalya ile an· 
laşmağl kabul etmiştir. Fransa 
henüz, bu dürbinliğ·i göstere· 
memiştir. Demektedir. 

Paris, 21 (A.A) - Akde
niz' e müteallik müstakbel fn· 
giliz-ltalyan itilafından bahse· 
den Ami Du Peuple gazetesi 
alelade ve sade bir formül 
mevzuu bahsolduğunu, yani 
İngilten~ ile ltalya'nın istatüko 
esasına müstenid olmak üzere 
mütekabilen yekdiğerinin men-
faatların ı tanıyacaklardır. 

M. Mussolini'nin büyiik Bri-
tanya ile halletmek iddiasında 
bulunduğu hesab çok uzakta 
kalmıştır. Roma ancak çok 
umumi bir netice elde el· 
miştir. 

Akdeniz İngiliz imparator
luğunun büyük yolu vaziyetini 
muhafaza etmekle ve İngiliz 
deniz kuvvetleı inin kontrolü 
altır.da bulunmaktadır. 

Londra kabinesi Paris hü
kumetini de müzakerelere teş
rik etmeğe teşebbüs eylediği 
zaman Roma'nın muhalefetine 
maruz kalmıştır. Yalnız Fransa 
bilahara İtalya ile iki taraflı 
mümasil bir itilaf akdine davet 
edilmiştir. 

M. Mussolini bizi tecil et
mek istiyor. Duçe Akdeniz'de 
tazyikini hergün biraz daha 
fazla hissetmekte olduğu İn
gilte!e ile müzakerede bulun
muştur. Buna mukabil bize 
herşeyi kabul ettirebileceğini 
zannetmektedir. Halbuki bizim 
için olduğu kadar İtalya için de 
zaruri olan mükalemelere gi· 
rişmek bizim elimizdedir. Hem 
de müsaid bir vaziyette .. Va· 
ziyet bizim lehımize değişebi
lir. Biz de Roma'yı tehdid 
edebiliriz. Bunun için Yugos· 
lavya ile bir itilaf akdetmemiz 
kafidir. Esasen Yugoslavya 
böyle bir itilafın akdini öte· 
denberi istemektedir. Ondan 
wnra Fransa İtalya ile de bir 
Akdeniz itilafı yapmak ister. 
Fakatj kendi arzu ettiği şe-~ 
kilde. 

Eko Dö Paris gazetesinin 
Londra muhabirinden: 

İngiliz ve İtalyan menfaat· 
larının müsademesi keyfiyetinin 
nihayet noktai nazarlarda mu· 
karenet husulü neticesi ~ tevlid 
etmesi mantıkan lazımgelmek· 
teydi. . 

işbu uzlaşmaları semereli 
olabilecek olan bu iki memle· 
ket birbirlerini mühim surette 
ve fakat beyhude yere izrar 
edebilecek mevkide bulunmak
tadırlar. İngiliz-İtalyan müna
sebatmda salah husulü hiç 
şüphesiz Avrupa için iyi neti· 
celer verecektir. 

(Tan) • gazetesi, Fransa'nın 
lngiltere ile beraber hareket 
edeceğini ve bu mes' el ede, 
Amrrika'nın da İngiltere i'c 
beraber olduğunu yazmakl..ı· 
dır. (Deb<ı) gazete~i de, Fran· 
~a'nın İngiltere gibi İtalya ile 
uzlaşması lüzumundan bahsel
mekt.dir. 

Ziraat 
mücadelesi. .... .._.. __ 
İlaç, vasıta ve 
Aletlerin muayenesi. 

Ziraat mücadelesinde kulla· 
mlacak ilaç, vasıta ve aletlerin 
muayene ve takdirine dair 
talimatname Ziraat bakanlı
ğından şehrimizdeki alakadar
lara gelmiştir. Alakadarları 
fazla olduğundan bu talimat· 
nameyi aşağıya yazıyoruz: 

1) 2906 No. lı (Nebatlan 
hastalık ve zararlı böcekler· 
den korumak kanununun) 19· 
22 inci maddelerinde yazılı 
ilaç, vasıta ve aletlerin mua· 
yene ve takdiri merkez mü
cadele enstitüsünce yapılır. 

2) Herhangi bir mücadele 
ilaç ve aletinin merkez müca
dele enstitüsünce muayenesi: 

a) Ziraat Vekaletinin bu 
husus hakkında vereceği emirle, 

b) Yahut merkez mücadele 
enstitüsünün göstereceği lü-
zum üzerine, 

C - Veyahutta bu ilaç ve
ya aleti yapan, ithal eden ve· 
ya satan f ırmamn bir dilekçe 
ile usulü dairesinde müracaati 
takdirinde, icra olunur. 

3) Dilekçeler Vekalete ve
rilmeli ve bu dilekçelerde aşa· 
ğıdaki malumat açıkça zikre
dilmiş olmalıdır: 

a) İlaç veya aleti imal eden 
firmanın adı, 

b) Eğer mevzuu bahs ilaç 
veya alet yabancı memleket
lerden geliyorsa, bunları imal 
eden firmanın adı, 

c - İlaç veya aletin hangi 
hastalıklara veya böceklere 
karşı kullanıldığı, 

D - Kullanma tarzı ve 

mücadele ilaçlarında kullanma 
tarzından başka ne miktar ve
ya kesafette kullanıldığı, 

E - Muayenesi yapılacak 
il.i; veya alet daha eve! başka 

memleketlerin bu işl e uğraşan 

resmi müesseselerince muayene 

edilmiş bulunuyorsa, bu mua· 
yenelerin neticesi. (Bu husu· 

sun tasdikli vesikalarla tevsiki 
lazımdır.) 

F) Kimyevi mücadele vası· 
talarında müessir maddenin 
nevi ve miktarı. 

G) İlaç veya aletin, Türki· 
ye' de takriben ne fiatle satı
lacağı, 

4) Her hangi bir ilaç veya 
aletin, nebatları hastalık ve 

böceklerden koruma kanunu· 
nun hükümlerine göre, kulla· 

nılmağa elverişli olup olma· 
dığı, yapılacak muayene ne· 

ticesinde merkez mücadele 
enstitüsüne tayin olunur. 

5 - Mücadelede kullaml
mağa elverişli oldukları umu-

miyetle tanınmış bulunan ve 
yabancı memleketlerin resmi 

müesseselerince muayene ve 
kabul edilmiş olunan ilaç ve 

aletler, ayrıca tecrübe ve mu· 
ayeneye tabi tutulmaksızın, 

merkez mücadele enstitüsünce 
elverişli olarak kabul edile· 
bilir. 

6 - Ziraat mücadele alet
lerinin her türlü muayene ne· 

ticelerile, beşinci madde hü
kümlerine göre muayeneye tabi 

tutulmaksızın elver işliliği tas· 
dik olunaıı ilaç ve aletler zi
raat m ücade!c enstitüsünce 
derhal Ziraat Bakanlığına ar· 
zolunur. 

7 - Muayene v• tecrübe· 

Mareşal V oro-
şilof söylüyor. 

' . 
-JJaşı 1 inci sahifede -

etmiye teşebbüs edecek o]an 
düşmanlar sarsılmaz Kızılor
dunun yanıbaşmda bütün di
ğer Sovyet kuvvetlerile de 
karşılaşacaklardır. 

Düşmanlarımıza bildiririz ki, 
sulh için mücadele etmekle 
beraber istiklalimiz ve mem
leketimizde muzaffer olan sos· 
yalist inşasının müdafaası için 
mücadele etmeyi de çoktan 
hazır bulunmaktayız. 

Varşova, 22 (Radyo) -
Moskova'dan alınan bir Jıa
bere göre Rusya hükumeti 
hava kuvvetlerine büyük bir 
ehemmiyet vermektedir. 54 
büyük fabrika hava müdafaa
sını tamamlamak için çalış

maktadır. 

Ayni haberlere göre Fransa 
hükumeti 63 Potez üç motörlü 
tayyare imtiyazını Rusya'ya da 
vermiştir. 

Mm. Şnayder 
Hakkında tah
kikata başlandı. 

Pcıris, 22 (Radyo) - Fran· 
sız zabıtası; uçuş esnasında 
dostu tayyereci Piyerlaleman'ı 
vuran kadın tayyareci Madam 
Şnayder hakkınaa tahkikata 
başlamıştır. 

M. Blum 
İtalya aleyhine· mü
lakatta bulunmamış· ~ 

Paris, 22 (Radyo) - Havas d 
ajansı, Başbakan M. Leorı 't 
Blum'un, Jur gazetesinin yaı

. dığl gibi İtalya aleyhine mü· 
lakatta bulunduğunu tekzibet· 
mektedir. t 

Kont Ciyano ~ 
General Şanşulyan'' ~ 

bir telgraf çek~i. ;~ 
Roma, 22 (Radyo) - ıtal· Ilı 

ya hariciye nazırı Kont CiyanO• hi 
Nankin sefiri iken general b· 

ld ""LI 1 Şanşulyan'la tanışmış o ug f ~ 
cihetle kendisine bir telg~s td 
çekerek, Nankin hükumeti ıle 
olan ihtilaf mı hüsnü suretle d 
halleylemesini ve bolşevi~li~ ~: 
tehiikesinden sakınmasını rıcl dı 
etmiştir. bi 

Belcika'da 
, Ca 

Adis-Ababa •ı 
Elci/iğini kaldırıyof ij . ~~ 

Brüksel, 22 (Radyo) - Bt a 
çika hükumetinin de, Adis·ft i 
baba' daki elçiliğini lağved 
ceği ve yerine konsolosluk t 'ıl 
sis edeceği söyleniyor. 

Bele ika • 
Almanga'ga cevabi 

nota verdi 
Brüksel, 22 (Radyo) -

çika hükumeti, Almanya' d' 
demiryolları üzerinde AIJ11 " 
hakimiyeti tesis edildiği b 
kındaki notaya cevab 
miştir. 

Belçika cevabi notasıfl 

bu husustaki Fransız prote· 
suna temas edilmekte, ya 
bir takım hukuki müta!eS 
yürütalmekted ir. -leri 2 inci maddenin 
sına göre, firmaların 
atı üzerine yapılmış olan 
ve aletlerin muayene netic t 

Merkez Mücadele Enstitü 
ce ayrıca bu firmalara 
bildirilir. 
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arısmuza ere e"'"I ungeçarasında .. lzmir Vakıflar Direktörlüğün-
den: 

vakıt inkıtaa ğradı 
------

Sancakta Taşnakları, eşkıyayı 3İ ahlandırıyor
lar. Kardeşlerimizin Suriye ı:cri protestosu. 

~-~---------~~--Vataniler hiddet buyurub sahtekarlık yoluna düştüler. Paris 
siyasal mahafili, müzakerelerin kesilmesinden müteessirdir 
-Başı 1 inci sahifede - cemiyetine, muhtelif makam- mek. üzere bu sabah hariciye 

Paris, 22 (Radyo) - Fran· !ara halk biziz, Sancak'ı tem- bakanlığına gitmişlerdir. 
sa hariciye nezaretinin bugün sil ederiz gibi telgraflarla ve Fransız heyeti murahhasası 
geç vakit neşrettiği resmi bir sahte mazbatalarla yapılan da hariciye bakam Delbos, 
tebliğde, Sancak işi hakkında müracaatlardır. • hariciye müsteşarı Vienot, 
Türkiye Hariciye Vekili Tev- Vatar.iler tarafından alınan Fransa'nın Ankara büyük el-
fik Rüşdü Aras'la Fransa ha- tedbirlerin ikincisi de taşnak çisi Ponsot ve şark şubesi di-
ticiye nazırı lvon Delbos ara· Ermeni'Jerle ve muhtelif ana- rektörü Chavel' den mürek-
ıında cereyan eden müzakere· sırdan kandırabildikleri kim- keptir. 
lerin bir uzlaşmaya müncer selere silah tevzi etmektir. Konferansın noelden evel 
olamadığından bizzarur kesil- Akalliyette bulundukları sa· işlerini bitireceği ümid olunu-
diği bildirilmektedir. hada ancak silahla tutunabi- yor. Türk heyeti murahhasası 

Ayni tebliğde, Sancak hak· leceklerine kani olanlar şim- Sancak'ın istiklali üzerinde ıs-
kındaki siyasal konuşmaların, diden bu gibi tertibat almak· rar gösterdiğinden iki taraf 
bundan sonra diplomatik bir tadırlar. tezleri arasında uzaklık devam 
§ekil aldığı ilave olunmak· Antakya' da son hadiseler etmektedir. 

tadır. esnasında tevkif edilen Türk- Maamafih her iki tarafı da 
Paris siyasal 

tesmi tebliğden 
duymuştur. 

lerin sayısı otuzüçü bulmuştur. mahafili, bu 
dolayı teessür 

Ankara, 22 (A.A) - Mem
leket gazeteleri bugün de 

8 Sancak'tan mühim haberler 
'1 

almışlardır. Bu haberlerin bi-
tisi Hatay halk mümessilleri

a ilin bazı Suriye gazetelerinde 
Yapılan teklifleri reddeden 
Protestolarını bildirmektedir. 
Su protestonun metni şudur: 

Zaman zaman bazı Suriye 
tazeteleri Hatay' daki Tiirk'le
tin bit ekalliyetten ibaret ol
duğu ve buradaki Türk'l~rin 
l' oroaların şimali ne mübadele 
1Uretile yerleştirilmesini teklif 
tfmektedirlcr. 

Hatay Türk'leri, Hatay mm· 
takasında kırk senedenberi 
~aşıyan Otokton ahalidir ve 

1 burada nüfus ekseriyeti de bu 
O halktadır. Tarihi ile, an'anesi 

• ile, coğrafi isimleri ile ve bü-
• lün killtürü ile tam bir Türk 

0 
ltııntakası olan Hatay'ın sa

n al bibi biz Türk'ler, belli olan 
er b· f b 1 ~ ıt maksada matu u ta ep· 
u 1f ~ti şiddetle: r@d ve protesto 
r td . 
jlt erız. 

tlt Biz kendi öz topraklanmız
~li~ da kalarak istiklalimizi kendi 
·c1 luvvetlerimizle korumak iste

rı dığimizi cihana bir kere daha 
bildiririz.,, 

Diğer bir habere göre San· 
tqk'ta muhtelif unsurlrıan ara· 
'1tıı açmak ve bunları birbi· 

of Iİıte düşürmek siyaseti devam 
Bt~ ttınektedir. Bu kabilden ola-
.ft •k Sancak'ta otoriter idare:J( ~İn himaye ettiği cşkiya çe· 
t . si reisi Koço ve adamlarına 

1lah tevzi edilmiştir. 
Antakya' da polis teşkilatın

a en son Türk polislerini 
şkil eden döıt kişi oradan 
ldınlarak tek bir Türk po· 

Cenevre 22 (A.A) - Mil
letler cemiytti sekreterliği 
vaziyeti tetkik etmek üzere 
lskenderun sancağına gidecek 
olan üç bitaraf müşahidin 

isimlerini neşretmektedir. Bun
lar eski Türk-Yunan muhtelit 
mübadele komisyonu başkanı 
Norveçli Hans Holştad, eski 
Celebes valisi Hollandalı B. 
J. Caron ve piyade albayı 
İsviçreli Kari Vattevyldir. 

Komisyon 1 ikinci kanundan 
evvel lskenderun'a varmış ola
caktır. 

Paris, 22 (A.A) - Dün gece 
Paris' e gelen Türkiye hariciye 
Vekili Tevlilc Rü~dü Aras bd 
sabah saat 11/45 te yanında 
Türkiye'nin Paris büyük elçisi 
Suad Davas olduğu halde dış 
bakanlığına giderek hariciye 
bakanı M. Delbos ile görüş-
müştür. 

Bu konuşmada 
hazır bulunmuştur. 

Vienot ta 

Milletler cemiyeti konseyinin 
son müzakerelerine esas olan 
Iskenderun hakkındaki Türk -
Fransız müzakereleri bugün 
tekrar başlamıştır. Bu noktai 
nazar teatilerinde hazır bu
lunmak üzere Fransa'nın Tür
kiye büyük elçisi Ponsot ta 
bu sabah Paris'e gelmiştir. 

Paris, 22 (A. A) - Havd 
ajansı bildiriyor: 

Fransa ile Türkiye arasında 
dün Hariciye Bakanlığında 
yapılan ilk toplantıda iki ta· 
raf tezleri telhiscn bir daha 
izah olunmuştur. 

Cenevre müzakerelerinde ol
duğu gibi Ankara hükumeti 
lskenderun Sancağının istikla

lini istemektedir. 

memnun edecek bir anlaşma 
zemini bulunması beklenmek· 
tedir. 

Belgrad 22 (Radyo) - Pa
risten bildiriliyor: 

Türkiye hariciye nazm dok
tor Tevfik Rüşdü Aras, dün 
sabah sabık hava nazın ve 
F ransamii terki tPslihat kon
feransındaki daimi murahhası· 
nı ziyaret ederek, teslihatın 
tahdidi için alınması lazım 

gelen tedbirlerler etrafında 
görüşmelerde bulunmuştur. 

Türkiye· Fransa murahhas· 
ları arasındaki müzakereler 
devam etmektedir. Türkiye 
murahhaslan, Sancak'a istik
lal verilmesinde ısrar etmek
tedirler. Fransa murahhasları 
ise, manda çerçevesi dahilinde 
aneak bir muhtariyet verilebi
leceğini ileri sürmektedirler. 
Müzakerelerin bir anlaşma jle 
neticelenib neticelenmiyeceği 

hakkında hiçbir mütalea be
yan olunmamaktadır. 

Yalnız Madam Taburi Ôvr 
gazetesinde, Türkiye - Fransa 
aresında Sancak mes 'elesine 
aid görüşmelerin arzu edildiği 
surette ilerlemediğini teessüfle 
kaydetmekted!r. 

İstanbul, 22 ( Hususi ) -
Yeni teşekkül eden " Hatay
lılar cemiyeti,. bugün Taksim 
cumuriyet abidesine bir çelenk 
koymuştur. Bu münasebetle 
Taksim meydanında büyük 
tezahürat yapılmıştır. 

fstanbul, 22 ( Hususi ) -
Suriye gazeteleri, kıt'atımızın 
Meydamak ve Mcydanıekber 
köylerine girdiklerini, fakat 
sonradan bunun bir·manevra 
esnasında yanlışlıkla yapıldığı 

söylenerek geri çekildiğini yaz· 
maktadırlar. 

• • Lira Vakfı 
Nakıller ve tayınler 80 Kazak oğ. vak. 

Mevkii No. Cinsi 

Mudanya müddeiumumi mu- 400 ,, ,, 
avinliğine Vize müddeiumumi- 150 ,, ,, 

Burnava deıe soka~ı 15 Arsa 
,, türkmcn ,, 15 ., 

si Süreyya, Torbalı müddeiu- 400 ,, ,, 
mumiliğine Silvan müddeiu- 120 lhsaniye cami 

,, yıkık minarede 78 ,, 
,, patersop civarında Bila ,, 

mumisi Suphi Nahid, yeni ih· k va . 
das olunan Tire hakim mua· 400 

Yapıcıoğlunda çeşme de· 8 bir oda 
re so. 

" ,, Çukurçeşme mevkiinde Bila baraka nal
bant dükkanı 

vinliğine hukuk mezunlarından 
Belkis, yeni ihdas olunan Ada· 

h~k· · ı·ğ· h k k 700 Yapıcıoğ. vak. Saraç Ali sokağında na a ım muavın ı ıne u ·u 2-4 altı dükkan 3 
odalı ev. mezunlarından Muazzez, Ordu 

icra memurluğuna hukuk me· 
zunlarından Sabiha, yeni ihdas 
olunan Edirne hakim muavin
liğine hukuk mc zunlarından 
Hadiye, yeni ihdas olunan 
Bursa hakim muavinliğine ls
tanbul hakim namzedi Ayşe 
Nezahet, Polatlı hakim nma
vinliğine hakim namzedi Enise, 
yeni ihdas olunan Geyve ha
kim muavinliğine hukuk me· 
zunu Ayşe Füruzan, Ordu ha
kim muavinliğine Ordu icra 
memuru Gevherşad, yeni ih· 
das olunan Urfa hakim mua
vinliğine Elmalı sorgu hakimi 
Mehmed ihsan, Elmalı sorgu ha 
kimliğine Elmalı hakim namzedi 
Kadri. Uluborlu hakim muavin
liğine Urfa sorgu hakimi Meh· 
med Mitat, Urfa sorgu hakim
liğine Kocaeli hakim namzedi 
Mehnaed, Zara hakim muavin
liğine Reşadiye sorgu hakimi 

İbrahim, Reşadiye sorgu ha· 
kimliğine Kastamoni h~k·m 
namzedi Ahmed, yeni ihdas 
olunan Siird hakim muavinli
ğine Sinob hakim namzedi 
Vehbi, Nezib hakim muavinli
ğine Islahiye sorgu hakimi .. 
Kazım, Islahiye sorgu hakim!i
ğine Ankara hakim namzedi 
Ahsen, Birecik hakim muavin· 
liğine hukuk mezunlarından 

Edib. 

Urfa hakim muavinliğine 

Erzurum sorgu hakimi F ethul
lah, Erzurum sorgu hakiınli
ğine Hukuk mezunlarından 

Sıdkı, yeni ihdas olunan Ge
libolu hakim muavinliğine hu
kuk mezunlarından Mevhibe 
Naciye, yeni ihdas olunan Ba
lıkesir hakim muavinliğine hu
kuk mezunlarından Lezize Mu
azzez, Yeni ihdas olunan Kas· 
tamoni hakim muavinliğine 
hukuk mezunlarından Saadet, 
yeni ihdas olunan Çubuk ha
kim muavinliğine Polatlı ha
kim muavini İhsan nakil ve 
tayin olunmuşlardır. 

Kömür amelesi 
İle patronlar uz

laştılar. 
Paris, 22 (Radyo) - Li

yon' daki kömür ocaklarında 
çalışan amelenin grevi sona 
ermiştir. Amele ile patronlar 
arasında tam bir itilaf husule 
gelmiştir. 

1000 lhsaniye cami vak. Çukurçeşme mevki- 634 araba tamir-
inde. hanesi önün-

deki arsasile. 
200 Hasta mescidi Hasta sokağında 45-55 Ev 
500 Peksimetçi lbrahim Kestelli çıkmazında 67-69 Arsa 
400 Müstağnaanha lkiçeşmelik caddesinde 226 Dükkan 

1000 Batçı mesçidi ,, ,, 318-246 Kahvehane 
400 ,, ,, Gedikli sokak 2 sütçü dükkanı 

Açık artırma gününde istekli çıkmad ığından dolayı 31 / 12/ 
936 perşembe günü saat 11 re kadar ihalesi uzatılan akaratın 
cinsleri yukarıda gösterilmiştir. Peşin para ile mülkiyeti satı
lacak olan bu gayri menkulleri almağa istekli olanların Va-
kıflar direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 1549 

Lise ve Orta okullar satın al
ma komisyonundan: 

Fenni hususi şartnamelerile keşfine göre lzmir Erkek lisesi 
şubesinde tamiren yaptırılacak olan işlerin açık eksiltmesi 7 / 
1937 perşembe günü saat 16 da lzmir Kültür direktörlüğü 
odas;nda toplanacak komisyonda yapılacaktır. Keşif bedeli 
1050 lira t>2 kuruş ve muvakkat teminatı 78 lira 80 kuruştur. 

1 - Bu işi üzerine almak istiyenler eksiltme günü tarihin
den en az sekiz gün evvelki tarihle bayındırlık direktörlüğün
den ehliyet vesikası almalıdırlar. 

2 - Şartnamelerile keşfini ve işi yerinde görmek istiyenler 
her gün Erkek lisesine müracaat etmelidir. 23 27 1 6 

lzmir P. T. T. başmüdürlüğün
den: 

Evvelce ilan edilen 50 potrel direkle buna muktezi takaz 
vesaireye talip çıkmadığmdan 14/12/936 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle pazarlığa çıkarılmıştır. Taliplerin baş müdür-

•i kalmamıştır. 
Haleb'ten alınan bir haber· 

ıı şudur: 

Fransa ise manda taahhüt
lerine binaen böyle istiklali 
kabul edemiyeceğini fakat 
muhtariyet çerçevesi dahilinde 
mezkur Sancak idaresinde her 
türlü tadilatı kabule amade 
olduğunu söylemektedir. 

Ayni gazeteler, Sancak'ın 
İstiklali hakkındaki talebimiz· 
den de bahsile, bunun Türk, 
İngiliz münasebatı ile alakadar 
bulunduğunu ve İskenderun 
limanında bahri tesisat yapıl
ması maksadına matuf oldu· 
ğunu yazıyorlar. 

Medeniyet 
lükteki müteşekkil komisyona müracaatları. 1545 

İzmir belediyesinden 
Bütün ölçü sahiplerine ilan 

gurup merkezi belediye ayar 
memurluğuna müracaat etmeleri 
lüzumu, bu müddet zarfında 
müracaat etmiyenler hakkında 
kanuni takibatta bulunula
cağı ehemmiyetle ilan olu-

''Sancak'a müşahitler hey
İnin gönderilmesi, Sancak'a 
"ni askeri kuvvetlerin sevk· 
ilmcsi ve son defa gönde· 
llıiş olanların da geri alın· 
•sı hakkındaki Milletler ce· 
İyeti kararı Suriye'de çok 
a bir tesir yapmıştır. Va-
ilcr Milletler cemiyetinin 
kararına karş\ koymak için 

Zı tedbirlere başvurmaya 

aş!amışlardır. Bunlardan bazı 
i gelenleri ve Türk'Jerden 

f!vcud nıeb'usları elde ede
k Sancaı.ın; Suriye'nin par

ı olduğuna dair Milletler 

Bugünkü toplantıya mesele
nin konseydeki mazbata mu
harriri de iştirak edecektir. 

Paris, 22 (A.A) - Tevfik 
Rüşdü Aras'ın riyasetinde Pa
ris büyük elçisi Suad Davas, 
riyaseticumur genel sekreteri 
Hasan Rıza, biiyük elçi Nu
man Menemcncioğlu'ndan mü· 
rekkep Türk heyeti murahha
sası dün fskeıı<lerun'un ınüıs
takbel idaresi hakkında baş

lanan müzakerelere devam et· 

Met<ıksas 
Atina'dan ayrıldı 

Atina, 22 (Radyo) - Baş
bakan general Metaksas, yor
tular münasebeti le Atina' dan 
ayrılmıştır. Başbakanın, ikinci 
kanunun ilk haftasında vazi
fasi başına döneceği bildiri· 
liyor. 

Neler yapmıyor? 
Adis-Ababcı, 22 (Radyo) -

Suan eyaletinde Ras Kassa'nın 
diğer iki oğlu <la elde edilmiş 
ve Fiçe meydanında kurşuna 

dizilmişlerdir. 
EZULm!lmı:811 .... ~WW--~ ...... 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

Ellerinde bulunup 35 se· 
nesi damgasını taşıyan el kan· 

tarları, baskül, masa ve el te
razileri, tartılar, kurulan ve 

akıcılar ölçüleri ve metre gibi 
ölçü tartı ve aktlerin 937 yılı 

senelik muayenelerinin zama· 
nında yapılması için 1782 

No. lı ölçüler kanununun 18 ci 
ve 14826 No. lı ölçüler ni-

zamnamesinin 17 • 19 ve 20 ci 
maddelerine tevfikan 937 se
nesinin ilk ayı 2 inci kanun 
içinde bir beyanname ile İzmir 

nur. 23 25 28 30 1538 

alm"91rtm .. !!!lm .. ~~--l!I· 
Deri ve Tenasül Hasta-

lıkları Mütnhassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

Hergün hastaları sabah 
saat 10 dan akşam altıya 
kadar l.abul ve t edavi eder. 

Adres: Kem'!raltı Şamlı 
sokak No. 19 

• ................ mıliimııEW 
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Vapur Acentası o/o 40 - A. Kemal Tonay 
ROY AL NEERLANDAİS - Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları müiahassısı 

KUMPANYASI fktısad etmek iıtiyen· Basmahane istaS)Onu karşısın<lnki dibek sokak haşındn 30 sayı· 
"ORESTES,, vapuru 28 bi· = Iı ev ve muayenehanesinde sabah saal 8 den akşam saat 6 a kndnr 

ler, ışığı bol, ömrü = hastnlunııı kabul eder. 
rinci kanundan 3 ikinci k5nu· uzun ve sarfiyatı az = Müracaat cılcn hastalara yapılması lfizımgclcn sair tahlillit ve 
na kadar ROTTERDAM, olan: mik.roskopik muayeneleri ile •;eremli hastalara yııpılmasrna cevza 
AMSTEDAM ve HAMBRG görülen Pnomotoraks muayenehanesinde muntazaman yapılır. 

limanları için yük alacaktır. Metal 1 um lllllllflllfllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 11111111 
SVENSKA ORIENT LİNES 

"ISA,, motörü 21 birinci '' D ff 
kanunda beklenmekte olup Lambalarım heryerde 
ROTTERDAM, HAMBURG aramal7dırlar. 
ve SKAND'İNAVYA liman· t El k • ·k ---
lan için yiikalacaktır. 1.1 en e tırı - radyo 

"AASNE,, vapuru 4 ikin- • ~ ... Telefonn Evi 
ci kanunda ROTTERDAM, Siemens fabrik'"aları mümessili - Peşı;;;,-;ı-;;ıa7"77i79 - Tela/,,,, .:J:J:J2 

HAMBURG ve SKAMDİ· --~ 
NA VY A lim<.nları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

''PELEŞ,, vapuru 24 birinci 
kanunda MALTA ve MAR
SİL Y A'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 accntalığına müra
eaat edilmesi rica olunur. 

Tele fon: 200412005/2663 
.. ml!l .. Bil .............. .. 

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

V.N. 1 
DEUTSCHE LEVANTE LlNIE 

G.m.b.H. - HAMBURG 
"CHIOSn vapuru 23 birinci 

kanunda bekleniyor. 26 sına 
kadar ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
alacaktır. ---AMERiKAN EXPORT L1NES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION- NEV·YORK 
•fXECUTIV,. vapuru 3 

Jlır -

1 
~~ .... 1"9N~A 

' O~UD 
1 

1 

FOTO OR 
. 

Relik Lütfi Or ve Halim Londarlı 
Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 

Zevkinizi okşayacak poz 
Temiz işçilik 

Kesenize uygun / iat 
Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

SIHHAT BALIKYAGI 
MK'f~)'9 l.aLkpığlarmın en halieidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa ıd.tllmCI 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Betdnrak Bftyük ~alf:ptiotlu bam kHp11ada , 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin ikinci kanunda bekleniyor. NEV

YORK limanı için yük fala· 
caktır. l•lllllİlmiill ___________________________ I!•---• Halkapınar kumaş fabrikası 

E..\MOORn vapuru 13 ikin· 
ci kanunda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

SERViCE MARITİME 
ROUMAIN - BÜKREŞ 

"DUROSTOR,. vapuru 25 
birinci kanunda bek.leniyor. 
KôSTENCE, SULINA, GA· 
LA TZ için yükliyecektir. GA
LA TZ' a aktarma suretile BEL· 
GRAD, NOVİSAD, BÜDA
PEŞTE, BRA TiSLA VA, Vİ
YANA ve LiNZ için yük ka· 
bul edecektir. ---AMERlCAN E..\PORT LINES 
THE EXPORT TSAEAM

SHIP CORPORA TİON 
PiRE' den AKT ARMAU 
"EXCALiBUR,, vapuru 18 

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

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

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

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"TROYBURG,, vapuru 18 
ikinci kanunda bekleniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük kabul 
eder. 

JOHNSON WARREN Lİ
NES LTD. - LiVERPOOL 
"DROMORE" vapuru 10 

ikinci kanun LlVERPOL ve 
ANVERS'ten bekleniyor. BUR
GAZ, VARNA ve KÖSTEN-

Hellenic Lines 
Limited 

Hamburg - Bremen, Rotter· 
dam -- Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Kor-şi· 
rnento ile eşya kabul eder. 

Anglo-Egytian Mail 
Line 

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

, 
Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port·Sait ve İskenderiye li· 

manları için "VELOS,, vapu· 
ru her hafta pazartesi gi.iniı saat 

· 12 de muntazam Pireden ha· 

Miicellit Ali Rıza 
Yeni Kavallar çarşrsı No. 34 ~-.. 

Olivier VE Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

• 
1937 

Tel. 2443 T k u k 
LONDRA HATTI ür nava urumu 

Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkıudıiı kumaşlar 

Sağlam 

Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

. Satış yerleri: Birinci kordonda 186 numarad• 
ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRI KANDEM1ROGLlJ 

"AD JUT ANT" vapuru 22 Y ıJbaŞI 
birinci kanunda gelip LON- 11 • 
ORA İÇİP yük alacaktır. Piyangosu u I z M 1 R 
"LESBİANn vapuru ikinci Çp k tı 

kanun iptidasında LONDRA ADET ~A: amu mensuca 
ve HOLL'den gdip yük çıka- 1 Mükafat 400,000I 
rıp ayni zamanda LONDRA 1 Türk ·Anonim Şirketi 
ve HULL için yük alacaktır. 1 lkr,~miye !~·~~~ Şi.rketin merkez ve fabrikası : İzmir'de Halkapınardadır. 

"GRODNO,, vapuru 15 
1 200

·
000 

Yerlı pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge· 
ikinci kanunda LONDRA, " ' ı" yik ve Leylek markalarını havi hernevi kapot bezi imal 
HULL ve ANVERS'ten gelip 1 ,, • 150.0001 1 kt 1 il A • · · 
yük çıkaracak ve ayni zaman· 1 ,, ey eme e o up ma arı vrupa nın &ynı tıp mensucatın• 

100,0001 faiktir. 

yük alacaktır. 
1 

" 
da LONDRA ve HULL için 1 70,000 1 Telefon No. 2211 ve 3067 

LIVERPOOL HATTI " 60,000 m M Telgraf adresi Bayrak lzmir 

rekct edecektir. Yolcu ve eşya "EG YPTİAN,, vapuru 26 1 " 50,000 ı· • K / ·ı / 
kabul eder. birinci kanunda LiVERPOOL 1 ,, 30,000 zmır omutan ığı r an arı 

Fazla tafsilat için Pasaport ve SWANSEA' dan gelip yük 1 ,, 20,000 lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
yolcu salonu karşısında Lokal çıkaracaktır. 1 ,, 15,000 l - Ankara karnizonu kıt'at ve müessesatı için 16000 kilO 
Riz binasında. No. 168 "ALGERIAN,, vapuru 10 10 " (10,000) 100,0CO sa<leyağının 29 /12/ 936 salı günii saat 15 te kapa~ 
Umumi Deniz Acentahğı ikinci kanunda gelip LİVER- 20 ,, (5,000) 100,0001 zarfla t>ksiltmesi yapılacaktır. "" 

L
. · d PO S 2 - Sadcyağının tutarı 16000 lira olup ilk teminatı 12uv 
ımıte OL ve WANSEA'dan 60 ,, (2,000) 120,000 j liradır. 

acentasırı:1 '!IÜracaat olunması. yük çıkaracaktır. 100 ,, (1,000) 100,000 Ş h k I ti 
Telefon: 3171 DEUTSCHE LEVANTE LINİE 400 " (500) 200,000 artnamesi ergün e silmenin yapılacağı Levazı 

------·---- "ANGORA,, vapuru linıa· 8000 (SO) 400,00C amirliği satın alma komisyonuı1da parasız görülür. 
CE 

· · ·k k b 1 d - '' 3 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart o~ 
ıçın yu a u e er. nımızda olup yüklerini çıkar· 

8600 
.L 

2 715:000 makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü ma<T 
Vapurların isimleri gelme maktadır. ' ' ·' 500 Mükafat delerindeki vesika ve teminat makbuzlarını ve teklP 

tarihleri ve navlun tarifeleri Tarih ve navlunlardaki de· - mektuplarını havi ~arflarını ihale gün -ve saatindeıl 
hakında bir taahhüde girişi· ğişikliklerden accnta mes' u- 9100 en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 
lemez. Telefon No. 2008 2008 livet kabul etmez. • 13 19 23 27 1478 .. _ ........... - ....... - ...... __ Iİlll ...... , .............. llliılıiııillııiiiııiıiiiliE::D11111iımm ______________ .... _._..-, 

Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. • 


