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, biz tanımıyorlar demektir. 
udud mes'elesi de c;ıkabilir 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------J Türk-Fransız dostluğu bakidir. Hatta müzake. Bükreş'te lngiltere harp ta~dirinde İtal. 
relerin yeniden başlaması '1a muhtemel. Fakat!. Bir av ve bu arada yan· filosundan istifads edecek 

Biz konfederasyon istedik bir dostlutun-tetkiki Yeni bir Lokarno mu, 
• Yugoslav~a b~~bakam yoksa Straza mı? 

F ransarazı"olmadı, böyle_c_e_ BUkreşe gıdıyor. Almanya, __ Frans~z-Sovyet misakı 

mu .. zakellre de keı sı.ldı· hakkındaki fikrini değiştirdi 
ispanya işlerinde İngiltere ile ispanya 

Dışbakanımız Dr. ~Aras, Ankaradan:ıtalimat aldı 
~- - - - -~·---""---

arasında gizli bir anlaşma mı? 
Vıır1ovo, 23 (A.A) -

PJt aj11n~ıııın Londra mu-

Ve tezimizde ısrar gösterdi. Sancak'ta ise yobaz- lıabir:ııin İ) i_: malumat 
olmakta olan lıir menı 

ba<lan ö~renıl i~ine göre 
.M.: Fon Rilıhenırop'un 

1\1. Eılen'lt• yapını~ oltiuğu 

son görüşmeler esna!'ında 
ittihaz etmiş olıluğu hatlı 
hareket Almnnya'mn bir 
Fransız -· Sovyet ınisukı 

hal.kmdaki noktai naza
nm ıle~i~tirmiş oldu~unu 

göstermektedir. Aoc·ak Al-

lar, şapka giyen Türk'lere saldırıyorlar 
r 
Ankara maha. 
filinin kanaati .. 
~<ayıdsız, şartsız 
istiklal istiyoruz •. 

11'tanbul, 23 (Hususi mıılıabi

riınizılcn) - Ankııra'ıtaki yük:ıek 

siyasi mabafil, Antakya ve liken
derun mes"desi İ\·in: 

·•Biz Aoıalı.ya ve İskenderun 
i-:in kayıd ve şartsız istiklal isti
yoruz. Fransa, Saocak'a muhtari
yet verilmesini teklif ediyor. İn
kılabçı Türkiyc'oin blöf yaptığını 
Nnaolar onu h&ll O.mania im· 
paratorlugu telb.ki edenlerdir. 

~
Vaziyet o ~kildedir ki cenub 
mıntakaaıoda bir hudud mea'eleai 
çıkabilir." Diyorlar. 1 

..) 

alan! 
oğazl<ı.rımızdan geçen her gemi 
rüsumunu verip öyle geçiyor! 

Ankara, 22 (A.A) - Bazı ıriya&al uıah•filde İspanyol . gemilerinin 
ğar.lıırdan yfüıum ödemektir.in geçmekte olduktan ~ayıan deverıın 
rnektedir. 

Kf'zalik Messagere gazetesi İspanya gemilerinin bogazda.n. rftaumııuz 
Çmek talebini emsal teşkil etmemek için Türkiye hülı.4metının reddet· 
it olıluğuno fakat tatbikatta iıteuilen muafiyete m6eaade edilmit bu. 

nuuğunu bildirmekıeclir. . . 
Anadolu AjansJDın aaJibiyeltar makamdan ö~readığıne nazaran bu 

yia ' 'e bu yaz.ının hakikatle hiçbir alikaaı yoktur. Botudan geçen 
nıilf'.r iııtieııaııız rüııumu ödemiıler •e ödemektedirler. 

. 
müdafaa teşkilatı ve genif bir 

fen kadrosu kurulmaktadır] 

Alman moto•ikletli a•kerleri 
&erlin, 22 (A.A) _ Mavu Hükumet lüzumu takdirinde 

bil~or: - So• 6 iMi 

Yogoslavga başvekili 
M. Stogadinoviç 

Bükre~, 22 (A.A) - Yogo~luv
ya başbakanı ve dış işlui bakanı 

ı\f. Stoyadinoviç Not'I yortuları es· 
nasında yapılacak ava İ§tirak etmek 
üzere bu hafta Romanyıı'ya ge-

manya noktai nazarını 

mütecavizin taarruzunun 
değiştirilmesi tartile de
giıtirmİ§tir. 

Ayni muhabir bir 

lecektir. İngiliz·· Alman mukare· Fransanın Moskova sefiri M. 
Bu ava kral Koro\, lıaşbakan ~eti vücude geleceği mil· Litflino/ la ~'ltOli•Jii,.r 

'fatan-ako. dııt ltiftl f;ıibin Aato- taleHında bulunmaktadır ki bu Bedin, 23 (A.A) - GeuteleT 
nemo ittirak edeceklerdir. 1 

da Franea'nın temayül etmeli tak· talyan imparatorlu&unun Fransa 
M. Sıoyadinoviç'in ziyareti hu- d" - d b Lo ~ 

mo e yeni ir kamoya yol ve Jngiltc.-re tarafından filen a.aın-
eusj mahiyettedir. Maamafib bu açacaktır. masa hakkında mütalealar eerckt· 
vaziyet kral ve iki başbakana kü· Sovyet Rusya büyük elçisi B. mektt'dirler. Bu gazeteler Stttza 
çük arıtant kıldrosu içinde Roman- .. h · • "d LLü)a Fransa Jıaricige nazırı Dfaiskiye Almanya'nın teklifleri cep esının euı en ıeoea.a. te-

M. J.
••on Delbo• ya· Yugoslavya müna&ebetleriui tel· hakkında ıimdiden malumat veril- mayüliinil kaydediyorlar • 
., ~ kik fırsatını verecektir. miıtir. Londra, 23 (Radyo) - Amini 

İıtanbul, 23 (Ruııuel muhabiri· Diger taraftan B. Fon Ribbent- }Jıılton bahriye Lordlo~ ndteha1o 
mizden) - P1triıı'te Sancak meı· Arab '/ar rop'un İngiltere hiikümetinin le- eısı ııfatile lngiliz • ltalyaa ualq. 
eleıi için duam etmekte olan mü· 1 panya vekayiinden Almanya, Rus- mah hakkında: 

ngiliz heyeti ile mU· zakereler bir netice verememittir. ya ve ltalya'yı mes'ul tutmasından - Harb ihtimalinde İtalyan 
Onun için Hariciye Vekilimir. dok· zakerede bulunacaklar. ve Fransa'yı bu llH~yanda zikret- iloııundan da istifade edebileceğir., 
tor Tevfik Rütdii Araıı, Pariı'ten Kuhire, 23 (Radyo) - Kudüs- memesinden dolayı hayret izhar f talyan filosu böyle bir ihtimalde 
ayrılacaktır. Fakat HariciyP. Vekili- ten alınan bir habere göre, lili Arab etmiş olduğa haber '\'erilmelı.tt'dir. Akdt'niz yolunun emniyetini temin 
mizin Pariı'ten hareketinden l'Onra komiteei, İngiliz tahkik heyeti ile Söylendiğine göre bu hal Al- edecektir. 
da müzakereye devam edilecektir. müzakereye girioece.k.tir. Fakat ko· manya hükumetini Fransa ile İn- « İtalya, hiçbir •eçbile fngil· 
Fransa hükilmeti, mfiz•kerenin in· mite Mısır, Irak, Suriye ve Mave- giltere arasında bu mt>s'elede gizli tere ile harb arzu etmez, fngihe· 
kıtaa uğradılı kanaatinde d~ildir. rayı Şeria bükumetlcrindf'n ce\·ab bir ittifak bulunduğu mütaleHında re'nin de böyle bir arzutıu yoktur.> 

Berut. 23 (Hutıutıi) - Sancak· bt'klemf'ktedir. bulunm11~a ıır.vketmektPdir. Demiştir. 

t 1 "hd • • h k,A •·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-···· ta yeni vak a ar ı ası ıçın, ü u• 1 
met bahaneler aramaktadır. Şimdi Rus murahhası, general Franko'nun red 
de, şapka giyen Türk'lerle uğraoıl· 
rnaga batlanmıotır. Vatan partisi 
mensubl-ın, oapka giyen Türk'Jere 
sokaklarda hflcum etmekte, bu 
yflr.den kavgalar olmaktadır. 

Paria 23 (A.A) - Havatı ajan111 
bildiriyor: 

Öğleden aonra hariciye bakan· 
lığında toplanan Franeız-Türk kon· 
feransı k11a ıfirmüo ve lak.enderun 
Sanl"ak'ı hakkında paHrtetıi günü 
baılıyan noktai nuar teatilerine 
he~ ~ki tarafta bidayetteki vaziyd
lennı muhafaza ettiklerinden niha
yet vuilmiştir. 

Milletler cenıiyeti konııeyinin 
son içtima devreeindeki karanna 
tevfikan mezkur koneeyin gelecek 
toplantıeından "el bir anlaımaya 
irişilmck üzere konuomıılanu tek
rar ele aıtrımaın ve bu bapta kon
seyin mazbatıt muharriri Sanulerin 
iki taraf arasında yeni bir müza
kere açınaıı nıulıtemdılir. 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

~J:KiKci 
Fethiye, 23 (Hususi mu· 

habirimizden) - Kögceli
zin Sandalbaşı mevkiindeki 
maden ocaiında bir inhi
dam 11ukubulmuş, maden 
ocalında bıılunan 5 Kög-

1 cevabını "Küatahane,, diye tavsif etti 

Komite kontrol işlerinde 
hala müzakerede! ______ ..., ___ _ 

Asiler muhtelif mağlubiyetlere uğradılar. Şid
detli muharebeler oldu. Milisler ilerliyor 

Madrid bombardımanltıl'ında can veren yavrular 
(Bu fotoğraflar ANADOLlJya Valansiya'dan bir muharrir tarafından gönderilmiştir ve bu muharriria 

bize yazdığı mektup ta üçüncü sahifemizdedir.) 

Londra, 23 (A.A) - Ademi den sonra yapmış olduğu İç· nın cevabları Franko'nun red 
müdahale kontrolünün takvi- timada atideki esaslı üç mes· mahiyetinde telakki edilebile· 
yesı birkaç gün ve hatta bir· ele hakkında hiçbir karar it· cek olan notası karşısında ko-

• 
kaç hafta tehir edilecektir. tihaz etmiş delildir. mite erek F-"'"'''"'•• .... 
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Hikıiyeler:Dinlediklerim -EHiR RLER • ~I 
irfan Hazar S fi 

- Danle Alglyeri, Kur'unı yıllarca okumaınıo ve inr.edfn inceye tet· Urla tütüncüleri Ege'de turı·zm ı·şıerı·nı·n a ar 
kik etmemiş olc:aydı, dünya fabeserlerinin en önünde gelen İlahi ko· s ki ? 

mcuya"lQI yuzamazdı. Bı·r tiiccar· -;an d u·. zen 1 en m es,· l Geçaenlşerdıye ,0'ar,ŞO\'ma'yı ~İ)··aret - Büyük şAir -filczof Göte de, bilha6!a aon ttnelerinde İran kültü· aı .. 
ruue derin nıefıuuiyetler gö terdi. llnfız Şiraziyi aslından okıınıak için 
yetmiş yuşıodıı .Farisiyi ögrenen bu müdbi~ kafa, Hafız gibi Acem'ce bir Şikayet etti/er•• - etmiş olan Romanya llariciye na· 
de divan yazmı~tır. Göte'nin, "llııfız1a bir kainat keofettim,, ıözü Urla kazasının YelkP. köyü Dün akşam belediyeder:.bir toplan- zırı Antonesko bir haftadır Paris'· 
meşhurdur. tütün müstahsillerinden bir te bulunuyor. Fransız'lar A\Tupa· 

- Berg onmu diyorsunuz'! Şark mutasavvıflannı okuya okuya intu· ff yapıldı, kararlar alındı nm ~nrkmdn Polonya ile Roman· 
itioo nazariyesini ort11ya kııyan bu filozofun karnını yarsak, içinden grup, Vilayete verdikleri bir . ya'yı kendilerine en tabii bir des· 
Çin, Hind, Türk, Ebrani, İran, Arııb peygamber ve hakimlerinin düzü· istida ile köylerindeki tütünleri Dün akşam belediyede Vali telif yerlerdeki harabeleri, tek telakki ettikleri için Romen 
ne)lc çıktığını görürüz. Kendi i c.le hunu elbette bilir. tamamen satın alan ve mer- Fazlı Güleç'in reisliği altında asarıatika ile dolu merkezleri nazınnm bu seyahatini ehemmiyet· 

- " ' ideyem, neyle}em "11efselinden hırs elinden,, "Derdim kime kezi fstanbul'da bulunan bir b I l le kar~ılndılar ve kendisine muta· 
ir turizm top an tısı o muştur. birbirine bag" lıyacak geniş ve &Ö)levem nefı dinden hır clinılen,,, •·Güreıiuben veneınezsin, hiç vıcla- ·· k d'l · dın biraz frvkinc.le cemilekiirane 

J " ' ı:- tuccarın, en ı erme avans pa· T l t d b l d' · · O k l f 11 sın kesemezsin ,, , " Dostdıın yana Jüşemezsin nef,;clinden hın op an ı a e e ıye reısı r. mü emme as alt yo ar yap· muamele yaptılar. 
ra vermediği gibi tütünlerini de B h t U ·ı T" k r· ·· t k h ı f 1 d k elinden,, diyen Yunu Emre, "Bir Len vardır, bende henden iı;eru,, e çe Z ı e ur O ıs us - tırma , mu le i yer er e i Geçen ny zarfında Kont Ciya· 

hu)kırı\ıııı dört yüz yıl önce yaparken ortada ne P. Janet, ne Prouste, tesellüm etmediğini ve müş· raportörii Rahmi Zallak, bele- asarıatika hafriyatı ilerletmek not nun merkezi Auupa'nın muh· 
ne Gide, ne Frcuyd, ne de Atiler vardı. kül vaziyette kaldıklarını bil- diye mühendis ve doktorları k d b l telif şehirlerinde ''tlplı~ı zi)aretlcre 

henüz topra altın a u u- ' 
- Giıle'ılen lıah ettini1. de hutırınıa geldi. O da Tilrk ve İran bü· dirmişlerdir. Vilayet; bu şika· hazır bulunmuşlardır. Paris'iıı lıir ne\İ mukabelesi olan 

)üklerini ,ok okumuştur. Onun şark ınu ik:isinılek.i motiflere ve Bursa- yet uzerine tetkiklere başla- Türkofis umumi merkezi, nan eser ve binaları mey· im fııali)ete lfiyık olılıı~u ehemmi· 
daki Yeşil camiye ,·erdi!!i dc~cr lıududsuzdur. mıştır. fzmir'in turizm cihetinden olan dana çıkarmak, buralarda )CIİ 'ermek lfizımdır. Anlaşılıyor ki 

- Viyana'da, Sndfyi ve Cclaleılılirı"i eıber okuyan profesörlerle h d konförlü otel ve vasıtalar te- 1IkLulıarın yaklaştığını gözönünden 

H ık ' d k • e emmiyetini nazarı ikkate tanıştım. Paris'tc Hııllac"ın Frnıısızca'ya çevrilen partalarmı heyecanla a evi n ...! i ~ergı alarak şimdiye kadar yapılan min etmek, eski İzmir hafri· uzak tııtıuııyan Anupa hiiktimet· 
söyliyen etüılyanlıır görılünı. Babaullalıı, H yyamı Lu çerçe\'e içine koy· Valimiz, dUn akşam yatını biran evel başararak leri henüz vakit \'arken birlıirlerioi 
mıyorum. Çünkü buıılarm Amerika ve İngiltere'de kulübleri, yani &fağı ve bundan sonra yapılmak JOkJaıııak ' 'e k11Lilc;c saflannı sık· 
yukarı tarikatları, filozofilcri vardır. sergiyi gezdi istenen muhtelif işler hakkında yer altında şehrin muhtelif is- laştırıııak liizuıuunu hi-sediyorlar. 

Bir bayram ziyaretinden zaptettiğim ıu nottan aşağıdakilerle Valimiz Fazlı Güleç, dün malumat istemişti. Tiirkofise tikametlerine doğru uzanan Romanya Hıırici)e .nazırının hu 
bitiriyorum: akşam Halkevine giderek Hal- verilecek cevap üzerinde uzun tonozlarda elektirikle aydınlık ziyareti iki lıükı'\met arasındaki mü· 

- 1\1. l\lontlıerlunt'm yeni )u:ı:ıeıoı gördilnüz mü bilmem? Bu genç kevinde açılmış olan el ve ev uzadıya görüşiilmüştiir. temin ederek seyyahların bu- na ebetleri bir k r• daha kun·etlen· 
romancı, romanlarında şimJitlen barihlCıdcliklcr gö·teriyor. Fransız'lar işleri sergisini ziyaret etmiştir. Atide fzmir, Türkiye'nin bi- ralarda gezmelerini mümkün dfrmek ihtiyarilc faydalı olduğunu 
bayılıyorlar ona. 'eler var, biliyor musunuz yeni yazısında'! Bundan evel Ankara'da rinci derecede turizm merkezi kılmak ve herşeyden evel de ,.c hilha• a lfomanya'ya bir de Pa· 

- Hayır.. l l l l · olabilecektir. Fakat vilayet oteller inşa ettirmek gibi çok ri~ pi}a asıııc.la ikiyüz milyonluk 
- .Monthcrlnnt; bütiin ınuvaf fakıyeıimin, bütün san'at dünyamın açı mış O an e ve ev iş en Lir i tikr:ız iınkfuıı \erdiğini tel-

temelini kuran İran büyüklerjdir; diyor. Ben lıer~yimi onlara borçlu- sergısıne lzmir' den iştirak büdcesinden ayrılacak tahsi· mühim para sarfını icabetti- graflar temin ediyorlar. 
)Um. Deni olgunlaştıran, beni ycti~t'rcıı, beni yıikselıen ancak onlar eden küÇiik san'atkarlar tara· salla bu işlerin tamamen ba· ren mes'eleler Üzerinde durul- E.a,en Romanya ile Fransa 
olmu~tur. Haciııe'lc değil, Şirazlı H2fızlıı meşgulüm. Eserlerim, daima bu fından 120 sandık içinde mü· şarılmast ıniiınkiin olamaz, muştur. Kararlar, Türkofis :na ındıı ötcdcnberi bir ittifak mu· 
fistııdlnrııı havası içimle nema Luldu: Hafız, Sadi, Celaleddin, Cami, him miktarda eşya Ankara'ya onun ıcın hükumetin yardımı umumi merkezine bildirile- alıt>ueei uıeYcuttur. Alman'lar yığın 
Firdevci, Lokman, Konfüçius... gönderilmiş ve sergide teşhir istcnmt>sİ birinci şarttır. Muh· cektir. pğın propagandalarına ve lıauıı 

- Şa:ırınış lıu aptal herifleri :;>arkın köhne zihniyetinden meded }{uıııcn'lere temin ettikleri oldukça 
k edilmişti. O vakit takdirlerle t h • • d l UlllUlD •• e n e nıülıim iktısndi menfaat are rağ· 

- Dilşünnıeyini:t lütfen böyle. Biz de şark.m o köhne ıihniyetiııi, seyredilmiş olan İzmir'li san- • ıoerı şhndiye kadar Lir ıııuahede)i 
tcrnkkkimize mani olan köhne wüesse ıılerini biliyoruz. hıkat, şimdi atkarların eserleri, son zaman- sar mıya muvaffak olamadılar. Yal· 
üzerlerinıle ılurduğuınuz şalı iyetleri her şeyden toczilı etmeliyiz. Onlar da Halkevinde vücuda geti- re a 1 a d 1 ııız şunu işaret cJeyim ki Romanya 
ıımlnra lı'ikim Lirer uevdirler. Co[;rafi hudmllan çoktan aşmı~larJır. rilen bir sergide teşhir edil- ile J<'rnnsa orasındaki hu ittifakı 
Tek bir memleketin dt'ğil, dünyanın malı olaıuşlanlır onlar. Bir Galile, kiiçiik itilıif de\'letlerilc Fransa'nın 

meğe ba~lanmıştır. Valimiz B d C p f • b Lir ~ervantf>, bir Do toiev ki rıa ıl... U a Qffl UmQOVQSl Q r l as, • lıir iuifakı şeklinde anlamamak la· 
Fazlı Güleç; dün hu eserleri znmhr. Kiiçiik itilaf ınaıızuıuesi sa· 

Fransa'nın tıb mecmualann· 

dan biri, Meksika'da bir mual

limin çocukları derslerine te~
vik için takib ettiği garib bir 

usulden bahsetmektedir. Bu 
muallim, ıyı hareket eden, 

derslerini bilen çocuklara sı
nıfta bir sigara içmek müsaa· 
desi verirm işi 

Meksika'lılarda tütün iptilası 
çok kuvvetlidir; muallim bu 

sayede talebesini mükemmel 

surette ye1 iştirmekte imiş. 

Tütün iptilası Laos çocuk
larında da büyüktür. Tabiiyun· 
dan birisi, böcek kolleksiyonu 

için lazım olan böcekleri Laos 

çocuklarına sigara vadederek 
avlandırırmışl 

Renkli kar! 
Kar bu sene bol. 

Buz gibi beyaz kar manza
rasını mangal başında düşü· 

nenler bile içlerinin titrediğini 
hissediyorlar! 

Be)az kar güzeldir, fakat 

' Bugün doğacak 
çocuklar .. 

Sabahtan itibaren aşlıya<'.ak 

uronusun tesiri ne fena ne de 
jyi olacaktır. Bugün güzel karar 
iııihaz olunacak, hol hol aadet· 
ler temenni edilecek. Fakat hun· 
]arın hiçbirisinin fili ve ıutlıiki 

kıymeti olmıyacaktır. l\faamaf ilı 
herkes ~en ve ümid nr bir gün 
>•~ayacağına göre, daha fena ih· 
timaJler dolayı ile memnun olmak 
gerektir. Ak~am bazı küçük ka· 
salar, ynoık, kesik ve berelenme 
gibi htidiselcr olacaktır: 

Dugfin doğacak. eağlaın bün· 
yeli, faal Ye ayni Eaıuandn zeki 
ve kabili yelli olacaklardır. 

oldukça da maneviyatı kırıcı 
birşeydirl 

Acaba renkli kar da böyle 
midir?. 

Pembe, kırmızı, sarı kar 

yağdığı hakkında birçok riva· 

yetler vardır. Maamafih, kır
mızı kar yakın zamanlarda 

da görülmiiş birşey olduğu 
için bir masal değildir. Bu 

kırmızılığın yosun nev'inden 

ince ve küçük bir nebattan 

doğduğu tahmin edilmektedir. 
Loven üniversitesi profesörü 

A. Münye bu rengin sebebini 

araştırsın dursun, bizce asıl 
lazım olan kırmızı, sarı karın 
da beyaz kar gibi üşütücü bir 

manzara teşkil edib etmedi
ğidir! 

insan azmam 
Palamut azmanı olurda ın· 

san azmanı neye olmaz?. 

Rusya' da bir köyde henüz 

1 O yaşında bulunan bir çocuk~ 
vardır ki şimdiden 88 kilo 

ağırlıktadır. Son sene içinde 

24 kilo artmıştır ve boyu şim
diden 1,50 dir ve r akıllara 
hayret verecek şekilde bü· 
yüktür. 

Bu çocuk, dev kadar kuv
vetlidir. 72 kilo bir ağırlığı 

iki elile yerden kaldırmakta 
ve bir eli Üzerinde 30 kilo ta· 
şımaktadır. 

Moskova profesörleri bu ço· 

cuk üzerinde mühim tetkikat 

yapmaktadırlar. Bu cesamet 

ve neşvü nemada doktorlar 

hiçbir gayri tabiilik bulama

mışlardır. 
Toprak yiyenler 

Cenubi Amerika'da Orenok 

sahillerinde toprağı-gıda ola-" 

rak kullanan insanlar vardır. 
Bu lıttdise ıreçen asırda Kor· 

görmüş ve san'atkarlarımızı kanından 100 lira istemişt_ i .ıece kendisini teşkil eılcn iiı.; dev· 
çok takdir etmiştir. İzmir'liler, lc ıiıı -Roınıın)n, Çckoslornkya, ,.c 
sergiyi büyük bir alaka ile Cuınaovası nahiyesinde; bir olduğu anlaşılarak kendisi ya- Yugo lnvya· umumi lıarh sonunda 
ziyaret etmektedirler. şahsa tehd:t mektubu ~önd~- kalanmıştır. Macaristnıı'tlan almış oldukları ara· 

Sadıkzade 
Fırtmadan gelemedi .. 
Dün Mersin'<len limanımıza 

gelmesi beklenen Sadıkzade 
vapuru, havanın muhalefetin
den dolayı gelememiştir. Alı· 

nan haberlere göre vapur, 24 
saat teehhürle ve bug.ın ge-

lecektir. 

C.H.P. kaza 
idare heyeti 

İzmir' de parti kaza idare 

heyeti teşkilatın yeniden ihdas 
edileceği haber alınmıştır. Na

hiye murahhasları, Cumartesi 
günü öğleden sonra Halkevin

de toplanarak bunu konuşa
cak ve idare heyetini seçecek
lerdir. 

Konferanslar 
Veremi mücadele cemiyeti 

tarafın ·la, hazırlanmış olan 

İrşad lro·ıferansları devamda· 

dır. Üçiincü konferans dün, 

doktor Kemal Şakir tarafından 

Cumhuriyet Kız enstitüsünde 

verilmiştir. Dördüncü konfe· 

ransta Cuma günü Kız Muallim 
mektebinde verilecektir. 

Konferanslarda, veremin ferd 

ve cemiyet üzerindeki tahribatı, 
sirayet ve korunma ~ekilleri, 
herkesin riayete mecbur olduğu 
şartlar esaslı bir surette izah 

edilmekte, bu meyanda levha

lar <la gösterilmektedir. 

tam bert tarafından ilk defa 
olarak tesbit edilmiştir. 

Buradaki halkın yidikleri 

toprak; kırmızıya yakın, killi 

ve hamızı hadid ile karışıktır. 
Amerika yerlileri; bu toprak

ları yuğururlar, halka hnlinde 

kuruturlar, yiytcekleri zaman· 

da pişirirler. Bu gıda, çok. za

mnnlar Amerika yerlilerinin 

y~a-fmc iıdasım teşkil edermiş! 

rerek yüz lira para istiyen Niyazi , <l i.in ak şam Müddei- :d i uıütckabilcn ' diAerlerini ei· 
Bayburd'lu Niya7.i adında biri umumi l iğe verilmiştir. gorta eden Lir ittifakı mahiyetin· 

------------ dedir. Şimdiye kadar yapılan mü· 
jandarmalarımız tarafından ya- J ') teaddit teşebbüslere rnğıncn küçük 
kalanarak Adliyeye verilmiştir. 8p0D ar iıilafı .Avruııa'nm umumi siyasetin· 

Niyazi; Cumaovası ve Sey· T•• k l de fııal bir amil şcLliue sokmak 
diköy'de dolaşıyor ve ötekine ur tuz arını rııiiıııkün olıuaııı1ştır. facaristan"ıı 
berikine Antalya'lı Samsun'lu k b ..., d•ı karşı rnenfcaatleri ayni olun bu üç 
olduğunu söylüyor, hüviyetini ÇO egen J er lıükiıuıt>t Anııpjl'nın muhtelif me

selı•lı·rine karşı birhirlerioe zıd dll" 
g izliyordu. Üzerinde hi.iviyetini - • • • 

B d l k ~ilse Lilt• ı;ok tlefn başka ba~kıı 
isbata yarayacak vesika olma· USene e mem e e- ırnzaı· ııoktalarına malik Lulaoınak· 
dığı için jandarmalar tarafın· ti mizden J 00 ,000 tudırlar Bilfarz küı;ük itilaf nza· 
dan tutulmuş, Adliyeye veril· eınduıı Honıaııya, Polonya hükumeti 
mişti. İkametgaha bağlanarak ton tuz alacaklar ile \C Fransa ile nıiittcfiktir. llııl· 
serbest bırakılan Niyazi, Cu- Geçen sene Japon'lar, Çam buki nyoi itilfif aıaaındıın:oıan Çc· 

altı t..ızlasından 110,000 ton koElovıık)a, Fran a ile mevcud iıti· 
maovası'nın (Güvendik) köyü- I I b '"·kııın rabrucn Polonya ile hiç de luz almışlar ve vapur ar a un- .... b 
ne gitmiş, orada bir köylü iyi ,.ecincnıcmckıcdir. 

ları Japonya'::;a götürmüşlerdi. " · 
çocuğu dövmüştür. Bunun üze· Di~cr tarnftan Halkan itil6'1 

rine toplanan köylüler, hem Japonya' da, Türkiye tuzu çok ile rn billıa ı:a Türkiye cunılıuri· 
kendisini dövmüşler, hem de beğenilmiş ve lezzetli bulun- yeti ile nıüna ebetlerini pek sanıi· 
tahkir etmişlerdir. muştur. Onun için japon'lar, mi bir şekle ifra~ etmiş olan yu· 

Tehdid vak'ası, Cumaovası busene de Çamaltı tuzlasın- so lavya Fransa ile Lir ittifak ıı"' 
Parti başkanı lbrahim Bay· · dan 100,000 ton tuz satın al· dine lüzum gömıcoıi .. ve Alınıı11 

k ' d hd d k b mağı kararlaştır~ırak inhisarlar iktısndi)ntı kenclisine imkan ,·er· uş a yaz ığı te i me tu u ı 
idarcsile bir mukavele imzala· dikı.;c Fransa: ile ' Almnnya'ya knr~ 

yüzünden olmuştur. Bu ınek- münasebetlerinin ibrcsini\rtanı uıii· 
b mışlardır. Yunan bandıralı • 

tu ta 100 lira para istiyor ve sın i olarnk muhafozn etmc)i kcıl' 
vermediği takdirde kendisi Mina vapuru, dün Tuzla'ya disi için faide telnklci etmiştir. 

gelerek Japonya için tuz yük· J 
için fena olacağı bildiriliyordu. itekim lıunc.laıı birkaç ay e\e 

lbrahim Baykuş, tehdid mek· lemiye başlamıştır. Alman ekonomi ııa7.ın doktof 
Vapur, onbin ton tuz yük- ~ h' n ı ı· 1 11 b" ·..-. tubunu alınca derhal jandar· v8 tın r sraı ıı )UJ' 

1
ö 1 ır 7.ır 

k 
lüyecektir. Tuzla müdürlüğü rcti müteakib Fransız gazetcJerind' 

ma arakol komutanına ver- d 
tarafından alınan yerinde ted· derlırıl Yugosfovya'yı ikıısaıfon 

miş ve yapılan tahkikatta teh· birlerle . günde 1000-1500 ton tutmak liizumuna dair makale gfı 
dit mektubunu yazanın Niyazi tuz tahmili mümkün olmak· riilmi)e haşladı ve hunu beş 0 

-•m:ı•••m:ı:m:ı;;mı:mnm111ı11B gün evci Fransız t>konomi naı•11 

lzmir Adliye erkam tadır. Hastid'in Hclı:;rad ziyareti tıı1' 1~ 
terfT emri bekleniyor.. Bu sene, tuzlarımıza diğer etti. Frnnsa'yı Uusya ile uyu~mı'.' 

Adliyecilerimiz arasında mü· bazı ecnebi memlcketlerdende E>l'Vkeden amillerden birisi de b1 

him bazı terfi ve tebeddüller müşteri bulunacağı kuvvetle ~iiphesiz küçük itilôtın şimdi~ 
sö leni yor, Çünkü tuzları mızı: kadar görüş ?.avjyelerini bir ınrl 
bir defa satın alan hükumetler, ıevhid erleınemi~ olnıa6ldır. f 

olacağı haber alınmıştır. 
Adliye erkanımız arasında 

mühim bazı şahsiyetlerin bu

günlerde terfi emri Adliye Ve

kaletinden beklenmektedir. 

hnl.:kaktır ki bu nokta,.. küçük jl 

artık bırakmamakta Vt! •çok lıif .için c a 1ı bir sınıf teşkil edt 
lezzerli hızlarımızı her sene Hu deliı Homcn hariciye nazırııı 
mühim miktarda çekmektedir. \ nrçova'p ve 01111 ıakilıcn de 

r ~---------------------...... -------
Kıt'a 

Agnh"a 

Merd olan hiçbir zaman namerde etmez iltica 
Son deminde çektiği bir nalei cangfth olur 
Merde karşı arzı hal etmekliğe vardır cevaz 
Merdin ahvaline merd olan agah olur. 

Remzi Zegtinoilu 

'--------------------------------------' 

risi ziyaret etme i ''e nihayet Frl 
sızlanıı dn eteklerini topJıyıı 

llelgra<l'a iktısadi ıekliflerlo b 
vurmaları gösteriyor ki gerek Fr' 
aız ve gerek küı;iik itilıif sif' 
ricali biraz fedakarlığa da hal ol 
küçük itilafı A \'rupn siyasetill 
müttehid gôriişlü fani bir a 
~ckline sokwıya ve onun A\•rU 

nın büyük hükfimctlerile o)nn ~ 

- s~nıı 6 ırı-:t sı'ıi/e ı~ 
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1 :] Harabezar Madrid'de 
1 

Köylüye makine ve ucuz 
Anadoluya bir mektu 

Sokakta9"· 
8

. h . 
/ 

. . h _k_d_ ---
11

- ır mu arrır, eser erının ru una taşıy 
açı urane er Madrid'in yanıp kül oluşunu, .derin b 

benzin verilecektir. 
Dün, ANADOLU'da oku- Uıstırabla Anadolu karilerine anlatıya 

duğum güzel bir makale, ba· 
na hayat ve çocuğa aid bir 
başka mevzu verdi. 

Başbakanımız, Ziraat Vekili ile istihsalatın arttı
rılması mevzuu üzerinde konuştu. 

Evimden çıktım, köşe ba
şında, biri büyük. biri küçük 
iki el, gözlerimin önüne açıl· 
dı. Biri çatlak ve ihtiyar, biri 
derin ve ince iki ses ayni 
perdeden kulağıma çalındı: Ankara, 23 (Hususi muhabirimizden) -

Memleketimiz istihsalatını arttırmak ve ıslah 
etmek, bilhassa pamuk istihsalatımızı yüksek 
bir miktara çıkarmak için Başbakanımız ismet 
lnönü, ehemmiyetle meşgul olmaktadır. 

olmuştur. 

Ziraat işlerimizi makineleştirmek için ziraat 
makinelerinde kullanılan mevaddı müşteile 
fiatleri tenzil edilecektir. Benzinin fiati yüzde 
22 indirilecektir. Köylülere verilecek petrol 
fiati de yüzde 30 · 40 nisbetinde tenzil edile
cektir. 

Bugün Ziraat Bakanlığına giden Başbllkanı· 
mız, orada Ziraat Bakanı Muhlis Erkmen ile 
uzun uzadıya görüşmüş ve f azl~ istihsalat te• 
mini için alınacak tedbirler üzerinde meşgul 

Köylülere kredi ile kullanışlı ziraat maki
neleri temin olunanacaktır. 

Hükumet 
Çimerto fiat
larını indirecek .. 

Ankara, 23 (Hususi muha· 
birimizden ) - Hükumet çi
mento fiatlarını tenzil etme· 
ğe karar .vermiştir. Bunun için 
ehemmiyetli tedkiklere girişil
miştir. Memleketin imarı ve 
inşaatın ucuzluğu noktai na· 
zarından çimento f iatının çok 
ucuz olması lizımgeldiği ka
bul edilmektedir. 

Ekmek 
ihtikar olursa 
Derhal tedbir ahnacak,. 

lstanbul, 23 ( Hususi ) -
Ekmek fiatlarmın yükseltilme· 
sinde ihtikara sapıldığı görü· 
liirse, hükumet derhal tedbir 
alacaktır. Buğday buhranı yok
tur. Ziraat bankasının elinde 
kafi derece stok mevcuttur. 
Yeni sene mahsulü için de 
bir buhran mevzuubahis de
ğildir. Fiat yükseltilmesinin 
ıebepleri araştırılmaktadır. 

Havalar 
Solluk dalgası 
Şiddetini kaybetti .. 

Almanya'da, eli silah tu
tanların seyahaleri yasak 

-------
Dahiliye Nezareti, mazereti olanlara yal

nız iki ay için müsaade ediyor. 
Paris, 23 (Radyo) - Almanya Dahiliye Nezareti, silah taşı· 

yabilecek olan herhangi bir Alman'ın harice gitmesini sureti 
kat'iyede menetmiştir. Fevkalade mazeretleri olanlar ancak iki 
ay için pascaport alabileceklerdir. Dahiliye Nezaretinin bu emri, 
alakadarlarca mühim görülmektedir. 

Fransız mahafili, bu emrin, sivil halkın seferberliğile alaka
dar olduğunu beyan etmekte ve Almanya' da, gizliden gizliye 
büyük bir hareket hüküm sürdüğünü ilave etmektedirler. 

lngiliz gazeteleri, Alman'yanın mühim ve fevkalade kararlar 
vermek mecbur~yetinde bulunduğunu ve çünkü iktısadi vaziye
tinin çok buhranlı qjduğunu yazmaktadırlar. 

ispanya hudutlarında 
kontrol teşkilatı 

Ademi müdahale komitesi, Fran
sa'nın bu projesini kabul etti. 

Londra, 23 (Radyo) - İspanya işlerine ademi müdahale 
komitesi, umumi bir toplantı yaparak, tali komisyonun rapor· 
larmı tetkik ettikten sonra, Portekiz delegesinden başka bütün 
~elegeler Fransa'nın gösterdiği projeyi kabul etmiştir. Bu pro
ıede, Avrupa devletleri arasındaki ahengin muhafazası için Is· 
panya hudutlarında bir kontrol teşkilatı ihdas edilmesi zikredil· 
mekte ve bunun, biran evel olması lüzumu ilave olunmaktadır. 

Kom:teye dahil olan devletler, ikinci kanunun birinci günü 
muhariplere birer nota vererek keyfiyeti •bildirecekler ve on 
gün içinde cevap istiyeceklerdir. 

- Bir sadaka, Allah aşkına 
beş·on paracık! 

Ben sadaka vermemeği, teş
kilatını yapmış bir cemiyetin 
prensibi olarak tanımakla be· 
raber, bunun içtimai, medeni 
ve terbiyevi kısmım da düşü
nür, gene vermemeği tercih 
ederim. Fakat soğuk ve sefa· 
Jet karşısında bu d~ünceme 
galebe çalan mr.rhamet hissi 
ile birşeyler verib, geçtim. 

Yirmi adım ötede bir ihti
yar, diğer bir cadde ortasında 
da çıplak ayaklı bedbaht iki 
çocuk daha yolumu kestiler. 

Birdenbire, verilen hediyeye 
karşı para uzatan göçmen ço· 
cuk gözlerimin önüne geldi. 
Gurur ve ruh gıdasını iyi 
almış bir yavru ile bunların 
aksine olarak iç hiiviyeti pa· 
ramparça olmuş ve sokakta 
daima açık bir el halinde 
karşımıza çıkan diğer yavru 
(veya yavrular) arasındaki 
müthiş tezad bize neler hatır· 
latmıyor? 

Medenilik, yarü ağyar gibi 
şeyler bir tarafa, fakat her 
geçeenin göz.üne, ~merhamet 
ve vicdanının önüne uzanan 
şu donmuş eller, bir taraftan 
cemiyetin suratını tokatlayıp 
diğer taraftan da bizde ço
cuğa vermek istediğimiz bü
yük gururlu karakterin yavaş 
yavaş nasıl çürüdüğünü gös
termiyor mu? 

Saime Sadi 
• 

lngiltere'de 
mecburi askerlik 
Bütün dünya 

Ankara, 23 (Hususi)- Yur
dun her tarafında havalar so· 
ğuktur. Maamafih soğuk dal· 
gası eski şiddetini kaybetmiş· 
tir. Marmara ve Karadpniz 
mıntakaları yağmurla ve yağ· 
murla karışık kar yağışlı geç· 
miştir. Sarıkamış'ta karın ka· 
lınlığı 22 santimi bulmuştur. 
Kars'ta sıfırın altında 11 dir. 

ispanya hudutlarında ihdas olunacak kontrol teşkilatı için 
sarfolunacak paralar ve kullanılacak memurlar, ikinci kanunun 
dördünden evci tesbi.t edilmiş bulunacaktır. 

silaha sarılıyor. 

Güzel Biga 
Biga, 23 (Hususi) - Ge-

çen sene yanan 150 kadar 
dükkan ve ev, yeniden yapıl
mıştır. Modern ve çok güzel 
bir tarzda inşa edilen bina
larla şehrin bu parçası, An· 
kara'nın yeni şehrine benze
mektedir. 

Edebiyat günü 
Ankara, 23 (Hususi muha

birimizden) - 27 Birincika· 
nunda Ankara Halkevinde 
(Edebiyat günü) merasimi ya· 
pılacaktır. 

Üç g6zlü çocuk 
Varşova, 23J (Radyo) -

Torun askeri hastanesinde bir 
kadın üç gözlü bir çocuk do· 
ğurmuştur. Çocuk sağdır. 

/sviçre'de ~elzele 
Bern, 23 (Radyo) - Saat 

~ 3 45 te devamsız fakat şiddet-. , 
li bir zelzele olmuş, şehir 
halkı uykudan uyanarak ya· 

·taklarından fırlamışlardır. Ha· 

s~r yoktur. 

Komite muhariplerin verecekleri cevapları tetkik eylemek 
üzere ikinci kanunun birinci haftasında tekrar toplanacaktır. 

Almanya 'nın bir sergüzeşte atıl· 
ması mümkündür. 

" Almanya ve ltalya Akdeniz mes
elesinde mutabıktırlar ,, 

Londra, 23 (A.A) - Nevs Chı onicle gazetesinin diplomasi 
muharriri Almanya'nın iktısadi müşküllerinin mütemadiyen art
makta olduğunu yazmaktadır. Alr.ıanya'nın siyasetinde cezri 
bir tebeddül hasıl olmaması takdirinde bir sergüzeşte atılması 
mümkündür. 

Bu gazete Alman zabitleri ile lspanyol asileri mevcud olan 
gerginlikten bahsetmekte, . Almanya ile ftalya'nın ise Akdeniz 
hakkında mutabık bulunduklarını yazmaktadır. . 

Ayni gaz~te . M .. Hitler'in fspa.nya' daki müdahalesini heye
canlı ve ~~hlı~elı bır surette~ tevsı etmesi veya pahalıya mal 
olan serguzeştın akamete ugradığım kabul ile buna bir niha
yet vermesi ihtimallerinden bahseylemektedir. 

Yunanistan 
iki Torpido 
Ismarlıyor .• 

Atina, 23 (Radyo) - Yuna· 
nistan bahriye nezareti, açık 
denizler için iki torpidonun 
inşasına karar vermiştir. Bu 
hususta Erkaıııharbiyei uml:mi
ye reisi am'ra l Sakaln. iyo, 
muhtelif iıışaatı bah,-;ye şir
ketlerile tem&s halindedir. 

Streza 
Paktını kabul 
etmiyorlar .. 

Paris 23 (Radyo) - Roma· 
:Jan gelen son haberlere göre 
ltalya hükumeti, Streza kon· 
fcransında akdolunan muahe
deyi artık tanımamaktadır. hal
i a, yalnız dörtler arasında b ·r 
misak akdedilmesini muvafık 
bulmaktadır. 

f stanbul, 23 (Hususi muha
birimizden ) - Londra' dan 
gelen haberlere göre bütün 
dünyanın müthiş surette silah
lanması ve millet efradını en 
küçük yaştan itibaren askerliğe 
alıştırması karşısında lngiliz'ler 
de mecburi askerliği kabule 
karar vermişlerdir. Askerliğin 
yakında bir kanunla mecburi 
olarak kabul edileceği kuvvetle 
söyleniyor. 

Vanzeland 
Nişanla taltif edil:li 

Brüksel, 23 (Radyo) -Bel
çika kralı Leopold, Başbakan 
M. Vanzeland'ı nişanla taltif 
eylemiştir. Belçika'da, ilk defa 
olarak vazife başında bulunan 
bir Başvekil kral tarafından 
nişanla taltif olunuyor. 

Viyana' da tevkif at 
Viyana, 23 (Radyo) - Nas· 

yonal sosyalist partisine men
sub oldukları anlaşılan bazı 
kimselerin evlerinde araştır· 
ma:ar yapılmış, beyannameler 
bulunmuştur. Birkaç gün evel 
Viyana'nın muhtelif yerlerine 
hükumetin aleyhine olan bu 
beyannamelerden binlercesi atıl
mıştır. 

Bazı tevkifat yapılmııbr. 

...... 

........ 

Madridde hombardımantlan artakalan bir sokak 
Karl Armiş, edebi ve san'at 

hayatını Madrid üzerint-; Mad· 
rid halk ananelerine müstenid 
küçük mükalemeli hikayeler, 
komediler yazmış ve büyük 
bir rağbet kazanmış bir İs
panyol muharriridir. Bu mu· 
harrir de, Madrid harabelerini 
ailesi ile birlikte terketmiş ve 
diğer oir şehre hicrete mec· 
bur kalmıştır. Vakıa, Madrid
de bütün Madrid'liler madde-
ten zarar görmüş ve pek çoğu 
yaralanmıştır. Fakat muharrir 
ve edib Armiş'in eserleri de 
asilerin bombalarile bomba
lanmaktadır. Çünkü, muharri
rin bütün eserleri, yıkılan, ya
kılan Madrid cadde, meydan 
ve semtlerine istinad ediyor. 

Bu muMırrirden dün bir 
mektup ve birinci sahifede gör· 
düğünüz maktul çocuklaı· fo
toğraflannı aldık. Bize duy· 
duğu elem ve matemi şu su
retle izah ediyor : 

Madrid elem ve 1stırap al
tında ağlarsa, eserleri bu şehre 
istinad eden muharririn de 
erbabı elem ve ıstırap akisleri 
ile inler. Masum kadın ve ço
cuk kanları ile yuğrulmuş olan 
Madrid harabelerinin çok ye
rinde benim de ismimin izi 
bulunabileceği unutulmamalı
dır. Madrid'in, tamamen Mad
rid'li olan bir semtinde ismi
me izafe edilmiş bir sokak 
vardı. Bu, benim en büyük 
şerefim, fahrim ve zevkim idi; 
çünkü bu, şehirlerini fedakar
lıklarla müdafaa eden Madrid 
halkının bana karşı samimi 
bir teveccühün ·Bence· bulu
namaz bir eseri idi! O Mad
rid ki ben de onun için öl
mek isterim. 

Bütün san'at hayatım, mü
tevazi hayatı edibem sade 
Madrid'den ibarettir. Gençli
ğimdenberi mevcudiyetimi Mad
rid'in faziletlerini terennüme, 
hatalarını tashihe, güzelliğini 
terennüme ve bilmeyenlere 
göstermeğe vakfetmiş bulu
nuyorum. 

Madrid benim için, kalbim 
için herşeydi. Hayatı edebiyem 
de Madrid'in harabeleri ara· 
sında nihayet bulmuş demek· 
tir. Ah.. Aklıma bile getir
mediğim bu feci akibetl O 
Madrid ki istikbal ona zafer, 
şeref, hürriyet, adalet ve 
sulhdan başka birşey vadet· 
miyordu. Bu Madrid'i benden 
başkaları, daha fazla sevmi· 
yccekler, fak;t benden kuv· 
vetli olarak terennüm ede-

cihanın bildiği gibi politika 
da olmadım. Fakat emsaıs· 
bir vahşet ve <Zulüm ile yap 
lan taarruz ve harba, mas 
çocuk ve kadınları bile katli 
anıdan istisna ettirmiyeo vah 
şete karşı nefret duymak içi 
politikacı olmak liizım değildir 

Asiler bu suretle, en vah 
şekilde hareketle kimi ceza 
!andırmak istiyorlar? 

Elem ve matemlerim içind 
kalıyorum. Yetmiş yaşına va 
ran mevcudiyetim bundan faz 
la şey görmeğe tahammül ed 
miyecektir. İhtiyarlık ve ısh 
rabl Madrid, Madrid, harabe 
lerin arasında bu zavallı mu 
harririn ve eserlerinin de ma 
temini sakla!. 

B.M.Meclisind 
1,091,579 liralık 
muamele yapıldı. 
Ankara, 23 (A.A) - Ka· 

mutay bugün Refet Canıtez'in 
başkanlığında toplanarak 93 
mali yılı müvazenei umumiye· 
sine dahil bazı daire bütçe
lerinin muhtelif tertipleri ara· 
sında 1 milyon 91 bin 57 
liralık münakale yapılması hak
kındaki kanun layihası müza· 
kere ve kabul edilmiştir. 

Kamutay gelecek pazartesi 
günü toplanacaktır. 

Gelecek yıl 
20,000 kardeş dah 

gelecek. 
fstanbul, 23 (Hususi muha

birimizden) - Hükumetimiz 
tarafından gelecek sene Ro
manya' dan memleketimize ge· 
tirilerek iskan edilecek olan 
20,000 muhacirin nakil ve is· 
kanları için şimdiden hazırlık· 
lara başlanmıştır. Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekaleti, bu 
muhacirlerin derhal iskanları 
için muhtelif vilayetlerde mo· 
dem köyler inşa ettirecektir. 

İngiltere kralı 
ve ailesi 

Londra, 23 (A.A) - Kral, 
kraliçe, prenses Margaretrose 
ve prenses Elisabet Noel yor
tusunu geçirmek için Sandring· 
ham'a gitmek üzere Londra
dan hareket etmişlerdir. 

İngiltere' de 
Hususi tayyareler 

Londrn, 23 (Radyo) - Si· 
vil tayyarelerin kontrolii ka
nunu tatbika başlanmıştır. 

Bir istatistiğe göre lngilte· 
re'de 1800 sivil ve hususi tay· 
yare vardır. Bunlardan 160 
adedi ta are şirketlerine ittir. 
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Yarının Harbı 
1--------m:ill• 26 ,ııa:ım-------·· stumuz M. Etyen bir saata kadar Pa-

ris 'ten buraya gelmiş bulunacaktır 
u adam açıkgöz, göze gir· 

~ini bilir, çalışkandı. F ab
:alarda iş bulduktan dört 

sonra, bir Fransız kızıyle 
İşmiş ve evlenmiş idi. 

i.Sarışın erkek: 
- Evet Odet -Jedi- aşçı 
nın dostumuz M. Etyen'i 
atır)amasına dikkat lazım

• Etyen bir saata kadar 
ris'ten buraya gelmiş bulu
caktır. 

Genç kadın da Boris' e 
- M.!rak etme azızım .. 
~ eden her tedbiri ittihaz 
im. Rus ve Fransız aşçılık 

-arikaları bir arada arzedile
ktir. Maaınafih, sonuncu 
~fa olarak mutfağı teftişe 
diyorum. 
Gagri kabili izah iki 

gece takibi 
Gece yarısını • geçmişti. M. 

f()ris, zevcesi ve M. Etyen, 
k iyi hazırlanmış bir akşam 
meğinden sonra, likör iç· 
ekte devam ediyorlardı. 
Sabık Rus zabiti, karısına: 
- Odet, dedi. Miihim bir 
için dostum M. Etyen'le 

azıhaneye çekilmek icabeder
e1 kusurumuza bakma ... 

- Maamafih, sizi şimdiden 
erbest bırakabilirim. Zaten 
azıhaneye de Viski şişesini 
coymuş bulunuyorum. Bu şişe
ıin muhteviyatı sizin işlerinizi 
ok kolaylaştırır da ... 

Odet bunları söyledi koca
mı ve M. Etyen'i nazikane 
selimlıyarak çekildi! 

iki erkek yazıhaneye geçtİ· 
er. Daha kapıyı kapatırken 
Etyen söze başladı: 

- Ad3mların arasında, işçi 
başı sıfatını haiz Pol Tenye 
jsmiode birisi var mıdır?. 
Dedi. 

Boris: 
- En kıymetli işçilerimden 

Dedi. Son inşaatın 
en mühimlerinde çalışmış ve 
muvaffakıyet göstermiştir. Ga
nb_ bir tesadüf olarak büyük 
zarf içinde ve haziranda bana 
gönderilmiş olan planlarla 
alakadar her işte bulunmuştur. 

- Dostum Boris, Pol Ten· 
yenin bu akşam Amyen' den 
takib etmesi lazımdır. Çünkü 
yarın nihayet öbür güm em
niyeti umumiye tarafından tev
kif edilecektir. 

Boris; Etye'nin bu son söz· 
leri üz~rine yerinden fırladı ve: 

- Ne var? Bir tehlike mi 
var yoksa, diye sordu. Pol'un 
hakiki vaziyeti nasıl oluyor da 
emniyeti umumiyenin nazarı 

r~. 

' \ 

dikkatini celbediyor? Bu adamı 
sade ben ve bir de Cici T cm· 
pal biliyor du hatta sizin bile 
bu hususta malumatınız yok
tur. Yoksa Cici'nin de mi bu 
işte bir dolabı var mı? 

Boris cidden korku ve he· 
yecan içinde idi; biranda şu 

mes'ud ve asude hayatın te
melinden yıkılacağı, güz.el ve 

sevgili karısından ayrılacağını 
düşündü. Maamafih bu düşün-

ce üzerinde fazla durmağa 

vakit bulamadı. 
Etyen: 

- Haydi -dedi· Pol'u uyan
dır, takib etsin. Beni dinlersen, 
kendini daha fazla emniyet al
tında bulmak istiyorsan sen de 
bizi takib etmelisin. 

Boris, başına ağır bir tok
mak ile vurulmuş gibi sersem· 
!eşleşmişti: olduğu yerde sen· 
deliyordu, adeta son bir karar 
ve cesaretle: 

- Emrinize tabiim. Yalnız 
zevceme iki satır yazmak için 
müsaade rica ederim. Dedi. 

Boris, titrek bir elle zevce· 
sine "iradesi fevkinde ve çok 
mühim birtakım sebeblerle 

kaçmak mecburiyetinde kaldı
ğmı fakat çok yakın bir za
manda gene yanına dönece· 
ğini bildiren bir mektub yaz· 
dı. Bu mektubu koydu~u zar
fa 20,000 frank daha koydu, 
masa üzerine, göze görüne· 
cek bir yere bıraktı! .... 

* Bundan yarım saat sonra, 
M.Etyen tarafından idare edil-

miş olan kuvvetli bir yarış 
otomobili Rus sabık fen za· 

biti ile işçi başı Pol'ü Parise 
doğru götürmekte idi. 

Üç casus, erteai gün akşam 
üzeri Pariste bulunabilecekle· 
rini tahmin ediyorlardı. 

Bunlar, gece 'Vakti ve hiç 
bir kimseye görünmeden Pa
rise doğru giderlerken, bu ak
şamın sabahı da Burje tayya· 

re karargahından da üç kişi 
askeri bir tayyare ile Amyen 
yolunu tutmuş idiler. 

Bu üç kişiden birisi, Fran· 
sız f.rkanıharbiyei umumiye 

dördüncü şube müdür muavi· 
ni bir General diğer ikisi de 

Emniyeti umumiye müdüriyeti 
maruf mensublarından idi. 

Yarın: Harfri telılilcegi 

karşılamak için diktatör
lük lazım! 

- Sonu var -

85 Yazan : Orhan Rahmi Gökçe 

- Başı yanmııtır zavallı 
delikanlının! Bittabi o kadın 

da · Yunan'lılara haber ver
miştir. 

- Yok canım, pişkin bir· 
şey olsa gerek .. Aldırış etme
•iş. Otlan, oteldeki uşaklarla 
bir tane bin liralık ta rön
dermiş. 

Bekir bir kahkaha attı: 
- Olur hikaye değil.. E, 

sonra ne olmuş AJi onbaşı, 

- Kancık, geri yollamış 

orospunun marifetlisi. Kendi
siııi satmasını biliyor. lhtiyarca 
bir Yunan paşası var. Gece 
gündüz onunla beraber .. Baş· 
kaları, kılına bile dokunama· 
mışlar. 

Mebmed çavuş homurdanı· 
yordu: 

- Ne oluyorsun Mehmed 
çavuş! 

- Ôdemiş'i göreceğim ı•l· 
di de .. 

Mehmed çavuşun ay ıöJ .. 

Kemer' de Sürmeli sokağında 
Mehmed oğlu Hasan, sarhoş 
olduğu halde bağırıp çağırdığı 
ve bunu menetmek istiyen 
polis devriye memuruna da 
filen tecavüz ve hakaret ettiği 
için yakalanmıştır. 

Şan-Kay.Şek'in asilerin elinden kurtarıl
ması müzakereleri devamdadır! 

Biçak taşıyanlar 

Gece Keçeciler merkezinde 
yapılan silah aramasında Ha
san oğlu Said, Osman oğlu 
Mehmed, Ahmed oklu Ha an 
ve Halil oğlu Enverde birer 
biçak ve T evfık oğlu ~ i zaf
ferde bir kasatura bulun .. rak 
alınmıştır. 

Narlıdere 
cinayeti. ····----Mahkemede 

Hükumet kuvvetleri bir :geçid 
resminde 

19 şahid dinlendi. Şanghay, .. ·23 (Radyo) , -
Narlıdere muhtarı Hüseyin'i Çin'de şiddetli muharebeler 

bıçakla yaralıyarak öldüemekle başlamıştır. Hükumet kuvvet· 
maznun Lisan ve Hasan ile leri Siyango'ya taarruza de· 
bu iki maznunu cinayete teşvik vam etmektedirler. Bilhassa 
etmekle suçlu Zühre kadının tayyareler büyük faaliyet gös-
muhakemelerine dün Ağırceza- termekte ve asilr.r üzerirıe 
da devam edilmiştir. bomba yağdırmaktadır. 

Mahkeme salonu, Narlıdere Şan·Kay·Şek'in karısı ile 
köyü halkı ile dolup taşmıştı. :kardeşi, ınare~alın tahliyesi 
Dünkü celse, ögleden evci ve için miizakerelerc başlamıştır. 

sonra devam etmiş ve 19 şa- Bundan başka Nankin'den beş 
hid dinlenmiştir. kişilik bir heyet daha gel-

Bunların hepsi de hukuku miştir. 

amme şahidi idi. ifadelerinde Avrupa'da bulunan eski Çin 
cinayetin bir teşvik eseri ol- başvekili Vang·Vang, meınle-
duğunu ve muhtarlığa intibah ketine gitmek üzere vapura 
mes'elesinden Zühre ile mak- binmiştir. Eski başvekil hare· 
tül Hüseyin arasında eski bir kctinden evet vaki beyar.ab:ıda: 
itbirar bulunduğuAu, Zühre'nin - Siyango hadisesi, hariç-
evelce birkaç defa Hüseyin'i ten gelen tehlikeyi kuvvetlen-
tehdid edici sözler söylediğini dirmekte, memlekette asayiş 
ifade etmişlerdir. ve nizamı bozmaktadır. Çin 'in 
Gelmemiş olan bazı şahid- kurtulması için Mareşal Şan-

lerin celbi için muhakeme, Kay.Şek'in derhal tahliyesi 
başka güne bırakılmıştır. lazımdır." 

Çorlu suyu Demiştir. 
Şanghay, 22 (A.A) - Ma-

Tekirdağ, 22 (A.A) - Çorlu reşal Şang Şul Liangın ser· 
içme suyu tesisatının biran best bıraktığı ilk rehine olan 
evel bitirilmesi için Nafıa ba· general Çang Tin Uven, M. 
kanlığı Çorlu malıaRdıkına 20 Donald, Şung ve Madan Şan-
bin lira göndermiştir. Kay-Şek ile beraber Sianfu'ya 

Çorlu'nun bol suya kavuşa- gelmiştir. 

cağı gün yakındır. Selahiyettar mahafil tenkil 
Papa beşeriyet için hareketlerine iştirak edecek 
sulh temenni edecek.. olan general Çang Tin Uvenin 

Vatikan, 23 (A.A) - Papa Sianfuya avdetini vaziyetin sa· 
Noel beyannamesini 24 Ka- lah kesbetmiş olması şeklinde 
nunuevelde saat 12,30 da tefsir etmektedirler. 
okuyacaktır. Tokyo, 22 (A.A) - Hsing 

Vatikan ist.asyonu birçok Kingden bil<Hrildiğine göre 
ecnebi istasyonlanna bağlan- Mançuko harbiye bakanı 937 
mıştır. Nutuk kısa olacaktır. senesinde üç senelik mecburi 
Nutukh diinyanın içinde bu- hizmeti ihdas edeceğini ilan 
lunduğu vahim şartlardan bah- etmiştir. 
scdecek ve beşeriyetin sela- Nan kin, 23 ( A.A) - Asi-

met i prcnsiplerirıi gösterecektir. lere karşı muhasamat üç gün· 

r den beri f·durmuş1ur. ' Bunun· 
sebebi M. Soono'nun Sango· 
uya varır varmaz Nankin'e 
çekmi~ olduğu bir telgraftır. 

Şanghay, 23 (A.A) - Hü
kumet kuvvetlerinin Sianfouya 
doğru hareketleri ciddi hiçbir 
çarpışma vukubulmaksızın de· 
vam etmektedir. 

Suiyuan ve Shens valileri 
general Futsoyi ve Sostayuen 
Şang Şul Liang'ın daveti üze
rine general Yen Sishan tara
fmdan Sianfouya gönderilmiş· 
lcrdir. 

Domei Ajansına göre şimal
den Sensiye gelmiş olan ko
münist şeflerinden Mao·Keng· 
Tung şimdi Sianfou'da bulun· 
makta ve Şang Şul Liang ile 
muhtemel bir işbirliği esasla
rını müzakere etmektedir. 

Londra, 23 (Radyo)- Roy
ter muhabirinin Nankin'den 
verdıği malumata göre, madam 
Şan·Kay-Şek'in kardeşi Müsyü 
Stonk'un araya girmesile Nan· 
kin hükumeti ordusile asiler 
arasındaki muhasemat, üç gün 
için tatil edilmiştir. 

Paris, 23 (Radyo) - Çin 
isyanı hakkında gelen son ha
berler, hiçbir şey ifade etme· 
mektedir. 

Muhasemat lerkedildiği hal
de hükumet kuvvetleri, müte· 
madiycn Siyango'ya doğru ile· 
rileınekte<Iirler. Mareşal Şan· 

Kay-Şek'in, Noel yortularını 
esarette geçireceği muhakkak 
sayılmaktadır. 

Nankin hükumetinin ileri sür· 
düğü şartlar arasında, asi or
dunun Siyango mıntakasından 
başka bir yere nakli ve gene
l'el Şanşulyan'ın da, derhel 
Çin topraklarından uzaklaş· 
ması istenmektedir. Buna mu· 

lstanbul radyosu 
Gündüz neşriyatı saat 12,30 

14 halk şarkıları, haberler, 
hafif musiki. 
Akşam saat 18,30 dans mu· 

sikisi, 19,30 konferans (Dr. 
Salim Ahmed tarafından), 20 
Rifat ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi, 20.30 Safiye 
ve arkadaşları taratından Türk 
musikisi, 21 stodyo orkestrası, 
22 .cıjans ve borsa haberleri, 
plakla sololar. 

Peşavor'da 
Kanlı arbe· 
deler olmuştur .. 

Londra, 23 (Radyo) - Pe
şavor' dan gelen haberlere gö· 
re, lngiliz askerlerile halk ara· 
smda arbedeler olmuş ve bir 
lngiliz zabiti ölmüş, iki nefer 

(de yaralanmıştır. Arbedeciler· 
den birçok zayiat vardır. 

lngiliz kuvvetleri, arbedeci
lerin elebaşısı (lbi) üzerine 

:yürümektedirler. 
Yenidelhi, 23 (Radyo) -

Hindistan' da K ıysura'da asayi· 
şin iadesine çalıŞ1hrken bir 
binbaşı, 2 teğmen ölmüftür. 
Üçü İngiliz, 2 si Hind'li asker 
olmak üzere 5 askt-r telef ol
muş, 9 asker de yaralanmışbr. 

İngiliz'ler, asayif ve ifgal 
işlerinde Roma sistemi tatbik 
etmekte ve ilerledikleri yer· 
lerde yollar vücuda getirmek
tedirler. 

Nevyork'ta 
Mücevherat 
hırsızları için ,iJ..... 4 

detli tedbirler alındı 
Nevyork , 23 ( Radyo ) -

Hükumet, mücevherat h.arsız

ları hakkmda _şiddetli tedbir
ler alınmasını ve sinemaLarla 
tiyatrQlarda sivil memurlar 
ikame edilmesini emreyle
miştir. ... .................. .. 
kabil asi general Şanşulyan'da 
iki milyon Sterlin istemekte ve 
Şan-Kay-Şek'in hemen Avru· 
pa'ya kaçmasını şart koşmak
tadır. Bununla beraber alaka
dar mahafil, parayı alınca 
Şanşulyan'ın kaçacağını kuv· 
vetle zannediyorlar. 

Şanghay, 23 (Radyo)- Asi
ler, Nankin hükumetinin:mun
tazam kuvvetlerine karşı koy
mak için hazırlıklara liaşlamı~-
lardır. 

Tokyo'dan gelen haberlere 
göre, Siyango şehri, tamamen 
tecrid edilmiştir. Ne radyo, 
ne telefon ve ne de telgraf 
muhaberesi vardır. ......................... ~ ....................................... .. 

korkunç bir panltı vardı. Be- Olmaz kumandanım. lzmir'in kavakları 
yaz dişleri, .sıtmadan birbirine Anlamadım.. Dökülür yaprakları! 
vuruyor gibi idi. Mehmed'ler, Mehmed· Bana Çakıcı derler 

- Ôdenıtiş'e mi gitmek ıs· cikler çok 'amma, Bekir bey- Ya~arım konakları! 
tiyorsun Mehmed çavuş!.. ler zor yetişiyor. Bizim biri· Veli onbaşı içini çekti. Meh· 

Çavuş, bir baş işareti ile mizin °leşi çalıya takılıp kalsa med çavuş ba~mı eğdi. Yanık 
cevab verdi: bir başkası yerini doldurur. Bekir, hafifçe titredi. Artık 

- Eveti Sen öylemisin ya? .. Bize baş Çakıcı, çalı kakıcı değil, bu 
Bekir, onun maksadını an- lazım, baş!.. Askerlikte de, dağların başını Türk'Hik · ve 

lamıştı: herşeyde de iyi, kuvvetli baş!. vatan gruru ile çiğneyecek 
- Tehlikeli olur. Başsız millet olmıyormuş ku- gençler, kah: amanlar lazımdı .. 
- Otelde yatıyormuş di- mandan bey. Milletin başı, Mehmed çavuş doğruldu. 

yor!ar kumandan bey.. bir çürük kabak gibi olursa, Bekir onu bir kenara çekti 
Bekir, kısaca düşündü ve işte bu gördüğün şeyler do- ve sonra Mehmed çavuş, Veli 

sert bir sesle ğup geliyormuş .. An"ladık am· onbaşı ıle merdivenlerden indi. 
- Ben de ·Dedi- ben de ma, ne çare, düşman çizmesi Veli onbaşı yarım saat son· 

görmek i5terdim bu şehri.. kalbimize basıp duruyor.. ra çıkageldi: 
Veli onbaşı or.laıa hakı- f\..chmed çnvuş sustu. Şi li - Gitti!.. Dört tan" de 

yordu. İkisinin de g3lgesi, her iicünün arasında derın bir arkadaş aldı yanına! Benim 
arkalarına düşen mavi fon sükunet hafif hafif nefes alı- gözüm korkuyor doğrusu. Ya 
içinde, sanki iri ve heybttli yor gibi idi. çocukların başına bir hal ge· 
kaya parçaları gibi, ne garib, Uzaktan uzağa bir 5es du· lirse! 

uldu: iekir, siyah pzlerini aya 

dikti: 
- Korkma -Dedi· Allah 

bizimle beraber .. Hatta şey
tan da bizimle! 

• • • 
- Nasıl oldu Mehmed 

çavuş? .. 
Alnının terini sildi. Yorgun 

ve meyus bir tavırla omuzla
rını silkti: 

- Hiç kumandanım, hiç!.. 
Beceremedik. 

- Göremediniz mi? 
- Gördük. Meyhane bo· 

ğazından o, ihtiyar Yunan ge· 
neralı ile otomobile iniyordu. 

- Gündüz mü, gece mi? 
- Gece. Saat 9 sularında .. 

Ben otelin köşesini tutmuştum. 
Mejer onlar meyhane boğa

lı zmda imişler .. Geldim amma, 
yeti~emedim. Mesafe çok uzaktı. 

1 - Sonu fHlr -
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Yazan: M. Agltan, Faik ~mseddin Ellatiha Be çı a a se ırını gerı çe ıyor. harbedecelı mi? 
Dün, bizim gazetenin birinci • l 'Al 1 / Artık her ikisi de ateş me

lafesine girmişlerdi. Gülleler 
iki geminin sağma, soluna 
düımeğe başlamışb. Sularda 
her güllenin düştüğü yerden 
beyaz su sütunları fışkırıyor· 
du. Bir arahk, Fırtına Ali'nin 
bir güllesi, Granda direğinin 
tepesini kırarak geçip ~itti. 

buki Fırtına Ali'nin gemisin· sahifesinde: f ngi tere ırılSlT ın sosyeteye O IR• 
de ancak dört borda topu Ol Saltanatın yellr.r eser k/ •f J kf • Çin gene baştan L aşa ·hem 

Ade esaslı surette- karıştı. Bu· .. 
f nun için cih~nm sorduğu sual 

vardı. Şimdi yerinde! masını te ı eaece ır 
Şimdi onu düşünüyordu: Mı!'raı ile başlıy~m bir ha-

Bu, fazla devam edemezdi. 
Fırtına Ali, rüzgin, tam iste
diti şekilde almış, sür'atli bir 
Yolla, saldırmıştı. 

Her iki taraf ta, kuvvetli 
bir düşmanla, kıyasıya çarpı
lacaldarmı ve bunun sonunda 
iki gemiden birinin kat'i bir 
hezimete uğrayacağını anla
mışlardı. 

Tayfalar, en küç ık bir falso 
yapmadan, sanki bir yelkenli 
gemiye geçirilmi, otomatik ma
ki ıeler gibi, çalıflyor vıe bir
birini kovatı1an emirleri, ce· 
laretle, meharaüe .derhal tat
bik ediyorlardı. 

Mariya, vaziyeti daha iyi 
takip edebilme4c .için, yavaş 
YllVaf, ileride4d bir halat yı· 
tımma •kaatna kadar pldi. 

F'ır.bfta Ali'nin gemiai, öoün· 
de durulmaz w ... ıifa11•· 
dınyordu. 

Ddal '-kına .var,d, : 
Düoman ıenMiaio kumu· 

dua, idarai. ıda.ha zeki, dalaa 
becerikli ve daha ce5'11' eller· 
deydi. Anık, ,U. götürmez 
bir hadise, bir .hakikat karşı
sındaydılar. 

Bu sırada bat Pl18111 ~ 
bir emir verdiğini duydu : 

Kendi ~ler.i de Eırtına 
Ali'wo gemisine tam karine· 
den bindirmek için manevra 
yapmağa başlamıştı. Borda
daki toplar, biç durmadan 11teş 
ediyorlardı. Bu sırada geminin 
kıç tal'tlfmda bİI' infll&k oldu. 

Bu, ~rmna A1i'nin ilk bedi· 
yeai idi. 

Kıç taraftaki tayfalud~ 
ikisi vuııuhnU§, bir yaqgın çı· 
kar 8'bi olm"f, derhal sön
dürülmüştü. 

Mariya, uçuk bir benizle ve 
yiiJieji çal]>a çarpa, Fırtına 
Ali'nin gemisinin top ateşine 
bakıyor'1u. 

'!Su ne süt'attı? 
O da gemiden ve hangi ge

mide ne adar -topun, ne b· 
dar :ZBtDan i~, ne lladar 
gu"11e nbilecefini ;fftliyonlu. 

- 18öyle -bir ateş, 11ncak 
üç ambarlı gemilere mah -
suttut!.. 

Diye mınldandı. Çünlrii üç 
aınbatltlarda ~altı iop 'bulu
nardu, ve 'binaenaleyh bun
lnn -batarya il.r söriltti ateş
leri -daima mümkündü.. Hal· 

- Bu dört top, bu kadar her vardı. lngiltere ile Fransa 
kısa fasılalarla ne kadar da ve diğer bazı hükumetler, Ha
çok ateş ediyor? Bizim gemi· befistan'm fi'li işgalini tanımış· 
mizde iki top fazla bulundu- lar. Diplomathkta bu da bir 
ğu halde onların ateşi daha oyundur. Hukuki işgal ile fi'li, 
sık, daha müessir!. Buna mu· bilkuvve işgal ayrı · ayrı şey· 
vaffak olnıak için, çekirdek- lerdir. Birineisini tanımış ol
ten topçu yetişmek ~Azım! ınakla sanki ortalık gül, gülüs

tandır ve değişen hiç bir şey Filhakika, dört topla bu 
k l. yoktur. Hatırlars nız: kadar sık ve muvaffa ıyet 1 1 d 

Alman'ların Ren işga in ede 
endahat yapmak, denizcilikte ortaya bir sembolik işgal çık· 
emsali bulunmıyan birşeydi. mıştı. Çalınan minareye kılıf 
Acemi bir denizci, imkanı yok bulmakta - Allah için · emsal-
bu ateşin d&rt top tarafından siz hüner sahibi olan diplo
yapılcbtme inanamazdı. matlar, nihayet lcos-koca Ha

Penayet kaptan, onun üçte beşi de, .. Fi'li işgal • .. Bil-
bwi kadar tene atamıyordu. kuvve işg.-1 .. diye-diye, mii-

AMIZJD gftveri:en!n ucunda teveffa saltanatlann ve hükum
bir infilak oldu ve bir demir darlıkların mezarlığına götü
parçaSt, Panayot kaptanın bi· rüyorlar. 
le§inc yapıştı. Bundan birkaç ay evel Ha-

Yunan'h kAptan, yM'a4anmış beş hükumdarınmı alkışlıyan 
biT canavar gibi batır&: ulualar l()Şfeteai, şimdi müte· 

- Çabuk, kolumu sannt veffanın ruhupaki ackasında 
Mariya, babası yaratandttı el bağlayub ta bir damla göz 

halde ses Çlıkar.111ı1yor.du. yaşı dökecek mi sanırsınız: 
'Tayfalardtm biri, kaptanın Ne münasebet! Sen ölmiye 

kolunu sararken, Md ta)'fa da gör velevki arkandan çeşme
can v.elqjş bulwwyorlar.dı. O& ler kan ağlasa faydası nedir? 
tayfa ise, içi su dolu bir va- Tarmin gövdesine gömülen 
rili, alevlerin yükseldiği kısma bu saltanatm beyaz mezar ta
yuvarla,nuş, ateşi bastırınağa şına, ben olsam, şunları yaz-
çalışıyorlardı. dırırdım: 

Vaziyet artık naı.ik ve feci Ebibba ıimei yağmada 
'd" Mebbuı eyler Adayı 1 ı. 

Fırtına Ali, mermileri bile H\Hla göıteritteein 

b. AllArı iamiblıd bir y.ertle! kiıheylin'a gem vurmuş gi ı 
idare ediyordu. Her dakika, Böyle bir taş, böyle bir ki-
2emide bir infilak bekleni· tabe hiç şüphesiz, yaşıyan ve 

Yordu. So1ar yavaı vavaı b- dotatllllc eıllln her milletin l'Ö.-Ü 
J ÖRÜJlde .i.. Wr:iv-.'1ei ib.et •.mata batbtmlfU. R~air, olur.du. 

serel)lerde hafif ıslıklar çalı- Medeni beyazlar istilisınm 
yor<lu. vahşi diyarlardaki bu tecellisi, 

Mariya; insan oğullarını gerçi medeni-
- Babamın şöhreti, batan yet ile vahşetin ayni şeyler 

güneşler gibi sönüyor. olup olmadıjına da düşünmiye 
Diye mıraldandı. Ay yük· sevkedecektir amma, herkeli 

selraişti ve bu gece, mehtap ona göre elini, ayağıpı terbiye 
suları seyrederken, dalgaların edeaelatir? 
üstünde insan kanlarının kır- Bir vardı, bir:yoktu zavallı 
mızı köpüklerini seyredecekti. Mabetistan! 

Tam bu sırada, arka:tarafta Şimdi onun hükiimdarı·Ne· 
şiddetli bir güriiltü oldu, sen· güs' de, peri, cin masallarında 
deledi ve yuvarlandı. Bir gülle adı geçen garib hayaletler gibi 
daha düşmüştü.. dünyamızda dolaşıp duracak 

Dilber Yunan kızı, öUimü ve 0 geçerken herkes; 
artık görüyordu. Kurtuluş yok- Habeşistan'ın hayaleti ge-
tu. Ya hançer ucunda veya çiyor! 

d94gafar östünfJe, )'Bbud da Diyecektir. Hey gidi zaman, 
bir güllenin, bir kılıcın, bir] heyi Çimdik 
baltanın altında can verecekti. --~-------___....., 
Hakibtta bumüdhiş ifadesine Romanya'da 
r4l1'men, hiç bir zaman kendi-
sine his olan yüksek gurur /ktısadi ·vaziyet 
ve itidali elinden bırakmı- Bükreş, 23 (Radyo) - Ro-
yordu. manya lktısad meclisi M. Eni· 

Böyle bir 6lüm. böyle bir koleç riyasetinde toplanmıştır. 
dü"8Ml .kartısında, fethetlil- Ticaret Bakanı M. Valerkob 
memiş bir kalb, el dokunma- mühim beyanatta bolunmuş 
mış bir vücud, hem de adı ve Romanya'nın 1936 mali ve 
dillerde dolaşan bir güzel kız iktısadi vaziyetini bildirmiştir. 

Günlük si asal azete olarak ölmek, onu korkutmu· ' Romanya'nın iktisadi vazi-
L-._:;:::,;::~~:;;;;~~,....-tl yor, ürkiitmiiyordu. yeti iyidir. lhnacat Ye idha· 

Salaip ve batY~ S 1 d l G . 
Hayd.,. .Rü,dü OKTFM_ . aç arı ağı mıştı. emı, litta senenin Ol\ bir ayında 

al lcorlmnç bir -şeamet içmde çır- iyi bir faaliyet go00ru"lmu00şlÜ0 r. UlllJIJllf nqriy-t ve yazı ıvaen L-~~ d 
b r. ,._.. pın!fOt, DOC11lty0r gihiy i.. lhr.acat 18,"'00,000,000 Leye, mGdilta: Hamdi Nfls et ....,a....... 

1
' 

.- Panayot reis <lümencilere ldhalit ta 11,100,000,000 Leye f ~reJaaıaeıai: b d 
Lmtr Wnei Beyler 10ka~ ağırıyor u: baliğ olmuttur. 

c. Balk pMdei ı.ı.ua ~ - Hayvan herifler!.. Hain, ihracat 7,600,000,000 leydir.~ 
T__,: t..ir - AOOLU alçak, mendebur herifler, emir- 1936 senesinin sonuncu 12 ci T•roa: 2776-Peetıl kutueu •OS 1 · · d b 

ABONE ŞERAiTi erımı ne en tS ik etmiyor- ay ile iadalık 8 milyara baliğ 
y.11 ... 1200, alb ayb«ı 700, iç sunuz? ol.mk"1ı. 

...._. _,... seo lr:uruftm' - ıs-.. tflar - ttalm «enttt K11Y8 
Y.._. .-...ı-..ı• itia ...ıı1r M. Navlt .0.111 Ayn İzmir Sulh hukuk hakimle-

._ lcı9ti 27 tiıMlr Londra, 22 {A.-1\) _ G.. tinclen mil «a,.:,ı. Adliye 8
• .,..N• ..! ,kuruttar çenlerde d"•l .. iaı«hn hfif bir Vekaletince 70 lira asli maaşla 

l'Plit allbalar 
25 

bnttm ameliyat yapılmı~ olan Neville Eliziz ceza hakimliği teklif 
.Mfü>OLU MA'"8AA!INDA Chamberlain hıfta nihayetin· elfitmiştir. HlkimiClmil Kaya, 

ıllMD~ de .,ransa'ya ıtdtcfttir. bu ttRtifi kibul etmiştir. 

Adis-Ababa 
Brüksel, 22 (A.A) - Seli· 

hiyettar mahafil Belçika hü· 
kimetinin yakında Ad's·Aba· 

iba'daki sefaretini kon!ul gene· 
~ralliğe tahvil edc=ceğini beyan 
etmektedir. Hatta bu kararın 
bugün verilmesi muhtemel ol
duğu söylenmektedir. 

Roma, 23 (A.A) - Dün 
akşamki gazeteler lngiltere ile 
Fransa'nm Adis-Abaha'daki 
sefaretlerini konsulluğa tahvil 
etmeleri kararı hakkında uzun 
ve müsait mütalealar derme
yan etmektedirlAr. 

Paris, 23 (Hususi) - Eko 
dö Pari gazetesinin Londra
daıı alarak n~şrf'ttiği bir ha· 
bere göre, lngiltere ve Fran
sa'nın Adis-Ababa'c:laki elçi
liklerini kaldumaJarmuı yegine 
sebebi, Balear adalan ve şar
ki Akdeniz statükosunun mu-
hafazasını temindir. 

Diğer biı- habere göre de, 
ulualar sosyetesi ltalya impa
ratorJutunu tanımıyacak ve 

istasyonu 
sosyetenin toplantısına, Neca· 
şi'nin murahhasları girebile
ceklerdir. Hatta bunların fev
kalade bir toplantı istemeleri 
bile muhtemeldir. 

Adis-Ababa, 23 (Radyo)
Mareşal Graç'yani'nin ailesi 

efradı da Adis-Ababa'ya vasıl 
olmuştur. 

Londra, 23 (Radyo) - Ha
beş işgalinin hukuki .şekilde 
tasdiki uluılar sosyetesinin 
kanunusani toplanmasında mev· 
zuu bahsedilecektir. 

şu : 
- Japonya hu had s«-ler 

üzerine barba girişecek mi? 
Bizce hayır! Evcla Mançuri 

hükumetini ve Çi ı ga ri mem· 
nunlarını barba stvkedecek, 
belki de en sonunda kend si 
harla gi ec ktir. 

Bu kanaahm, Ja on hikaye
lerinden birisine müstenıddir, 
hikayeyi tekrarlıyorum : 

Bir Japon, evinin kapısını 
tamir etmek istemiş ve oğ-
luna: 

- Haydi oğlum, kom,udan 
çekicini iste! Demiştir. 

Çocuk komşuya gitmiş ve 
demit iti : 

- Komşu dayı, babamın 
selimı Yar, ıenden çekiciAi 
istiyor. 

- Pekili oğlum. Fakat çe
kici demir, yoksa bambu çivi 
için mi i~tiyor. 

- Demır çivi için. 
- Babana selam söyle. Çe. 

kicimi demir çivi ile bozdur
mak istemem. 

Çocuk bu karan babasına 
tebliğ etmiş ve : 

- Baba.. Oem1ş. Komtu 
çekici ile demir çivi çaktırmak 
istemiyor~ 

- Pekala oğlum. Getir bi

lngiltere hükumeti bu top· 
lanhda Mısır'm sosyeteye ka·I 
bulünü teklif eylerken Habeş 

zim çekici öyle ise •. murahhaslarının devamına lü· Japon halle hiklyelerindm 
zum kalmadıtını da ileri sü- birisi ~an bu laikiye, japon-
recektir. Çürıkü Habeşistan'da ya"mn Çin liyaıeti•in de-'Um 
artak bir Habeş hükumeti 

esasını teşkil eder. 
mevcut değildir. Maoçuri'nio, timall /;in i~ 
Diğer cihetten Necaşi'de retçilerinin, JapOl»'a oyuQcajı 
v~ laari~e yapmak 1'teiol'ı.n.n {;ip ~e R~ 'a 
it& tMı etnPivakii .filen idrbol barbetmesi dururken ·Japon 
etmiş addedilmektedir. silahlarını kuHanmakta ne iü-

-------------'=-;· l 1 l zum vardır? F.B. 
Negüs'ün bütün ıngi tere-ita ya u .

1 
'ila 

.h . "k d. 1~1.araı ~a "ı tıyatı tü en ı. Mualı~i Güpıe.gfındiJ~ 
Habq :.~iwbleri yakındaım%alanıyor bir belediye talı. 

Rpma, 23 ( Radyo) - in- ·ı.ı dul eemiyeti,~Negüs'e giltere - ftalya muahedesinin sı uarını soy ar ... 
ir telara/ rekmiftir lkincikanunun bidayetinde im- Marsilya, 23 (Radyc;>) - Bar 0 7 ıalanacağı Londra 'dan haber harsız çetesi, . bugün. 1,folda 

Londra, 23 'Radyo) - Ne- verilmektedir. rastl,adıkları bır beledıye tab-
güs'ün satışa çıkarmış oldutu Paris, 23 (A.A) _ Madam .sildarını tabancalar~ tebdid 
gümüş sofra ve saire takım· Tabouis, Ovr gazetesinde in- ederek çan~nı elnulen al· 
lan da satılmıştır. Negüs'ün ·ı· it 1 kk t mışlar ve kaçmışlardır. 

gı ız · a yan muva a an- T h "ld ta d -ı l 1. kad · a sı ann çan sın a ~ leline 2500 ngi iz ırası ar !aşmasına benzer bır Fransız- .. b" L k d z.-L..- b 
b · · b ti f ı kk 1 yuz m rran var ı. 110nt1 lf· ir para geçmıştar, u sure ~ ta yan muva at an ~maıı .. 

1 
id-

i kd. . . .. k 1 b 1 sızlan aramaK a me,gu ur. Negüs'ün bütün ihtiyat arı tü- a ı ıçın muza ere ere aşa- , 
kenmiştir. Şimdi elinde yalnız nılmış oHuğunu yazmaktadır. Liyon CJa. 
Adis _ Ababa, Cibuti demir- Bu müzakerelere şimdiden / lı İ 
yoluna aid 200 - 250 bin lira başlanılması Milletler cemiyeti- Ame e ongre• 
detcrinde tahmin edilen hisse nin 23 Kanunusanideki içti· tQ11.lanJı 
senedi vardır. maından bunların kafi dere· Lil, 23 (Radyo) _ Par~ 

ltalyan'lar, bu hisse senet- ce_de ilerlemiş olmal~ram _te: gitmiş olan amele del~gelcri, 
k mm maksadından munbahıstır. Pan"ı'ten dönmüş ve amete !erinin satışını protesto edere 

bunlarm Negüs'ün şahsına de· Londra, 23 ( A.A ) - Bu kongresinde hazır bulunmut· 
ğil, Habeşistan'm manevi şah- günkü başmakalesinde Daily tur. Delegeler, Paria'te yapq 

Herald ezcfimle diyor ki: oldukları temaslar hakkm(ij. 
siyetıne aid oldutunu iddia: B. Mussolini Akdeniz de kongreye izahat vermişlerdir .. 
etmişlerdir. Fran~!llz'lar bu his· sulhün tesisini gerçekten isti- D -ı • L _ 
se senedlerini satın almak yor mu? Eğer böyle bir ar- D8 ÇlllCI 
üzere buıunuyorıardı, fakat z~su v~rs~ ı spanya' da kan p: ade k;,Jrosu .ı. •• 
ltalya'nın, bu nolctai nazarını bir tesır ıcra etmekten vaz- ıy l . ilJt 
öğrenince bu satın alma key· geçmelidir. yaJe 8ffır. ı. 
fiyetinden vazgeçmişlerdir. Berlin, 23 (Radyo) - Ga- Brübel, 23 (Radyo) -~ 

Londra 23 (A.A) - Habeş zeteler, İngiltere ve Frımsa'nın çika harbiye aum pn 
H ·ı ltalya ile son anlaşmasından (Deni), -Belçika laazeri piyadt muharibler cemiyeti aı e 

1 b. bahs ile muhtelif mütalealarda kadrosanun 34 bin lcifiye ça-Selisıye noel münasebeti c ır 
bulunmakta ve bunun ehem- kanlmaaını teMip eylemiftir. 

telgraf çekmiştir. Bu te~graf miyetini tebarüz ettirmekted~r- BJ,.iJra kralı 
binlerce kişi tarafından ımza ler. Gazeteler, Fransa, lqıl· 7 

edilmiş olub menfi bolunan tere ve ltalya için bu anlaş· Prenses LOiz1a 
milletler cemiyeti azasından mamn, daha büyük anlaşma- avlenmlyecak • 
bir devletin taarruzuna kur- lara bir başlangıç olacağını K~penhağ, 23 .. ( Rady~ ~ ~ 
ban V'"- ebediyen imha edil- ilave ediyorlar. Algemanye Danımarka resmı mabafihnd 
miş, istiklalinden mahrum Çaytu:ıg, Almanya iktısaden Belçika kralı Leopold'un 0~ 
edilmiş bulunan imparator ha· tatmin edilmedikçe bu anlaş- marka prensesi Teodora 
nedanı hakkındaki sempati j maların ehemmiyeti olamıya- ile evlenecej'i haberi te • 
ifade eclilmektedfr. cağanı yazıyor. edilmektedir. 



~s.~.6 ......................................... .. 
Adana seylabında ölen-
lerin adedi otuzdokuzdur 

__ .. _ ...... <41 .. __ _ 

- Başı 1 inci sahifede -
sivil ahaliyi de seferber etmek • 

Sıhhat ve lctimai Muavenet vekilı için çok mühim tedbirler aı-
• mıştır. 

Refik Savdam izahat verdi ~:. Askeri mükellefiyetten kur-
..,, [ ~ tutmuş olan mütehassıs amele, 

Ankara, 22 (A.A) - C.H. seferberliğin inci gününde mn-
P. idare heyeti başkanlığından: ayyen mevkilere giderek emir-

C.H.P. grubu bugün 22-12· fer almak ve muayyen mevki· 
936 öğleden sonra Antalya Jere giderek emirler almak ve 
saylavı Cemal Tunca'nın baş· muayyen vazifeleri deruhde et-
kanlığında toplandı. mek hususunda talimat almış-

Dış işleri bakan vekili Şükrü lardır. 
Saracoğlu partiye Sancak mes- Kadınların sivil vazifelerinde 
elesi hakkında tafsilatlı malu- bu amelenin yerine bütün meın· 
mat verecek vaziyette olmadı-1 leket kuvvetlerinden istifade 
ğını söyliyerek sözü Sıhhiye edilmesine doğru olan ilk 
Vekiline bıraktı. merhale hava taarruzlarına 

Sıhhat ve içtimai muavenet karşı büyük tedafüi bir teşki-
vekili Dr. Refik Sa}'dam Sey- lalın kurulmasıydı. Geniş bir 
han nehrinin taşması yüzün. fen kadrosu bu teşkilata bağ-
den Adana şehri ve civarında lanmıştır. 
vukua gelen zararlar ve alınan Bundan başka halkın bütün 
tedbirler hakkında tafsilatlı Sıhhiye vekili doktor tabakaları cia bu müdafaa teş-
izahat verdi. Refik Saydam kilatına iştirak etmektedir. 

ha · 1 k ·· ) 1800 d.. Yeni dört senelik planın Bu izahata göre Adana şeh- rıç o ma uzere ur. 
A kt k l h ık K l herşeydtn t!Vel memleketin rinde Seylaptan yıkılan evlerin çı a 8 an a ızı ay 

t f d d h l .. d ·ı tam seferberliğini temine ma-
sayısı 21 kargir ve diğer ker· ara ın an er a gon erı en 

çadırlara yerleştirilerek iaşeleri tuf olduğu muhakkaktır. 
piç ve kamıştan olmak üzere . d I hh Berlin, 23 (A.A) _ Askeri 
461 dir. temın e i miş ve sı i vazi-

yetleri gönderilen doktor ve mükellefiyetlere tabi Alman· 
Şehirden 5 -15 kilometre sıhhiye memurları tarafından !arın pasaportlarının bundan 

mec;afede bulunan ve su altında korunmuş ve hasta olanların böyle askeri makam tarafın-
kalan 9 köyde yıkılan evlerin muhtelif yerlerde tesis olunan dan kontrul edilmesine dair 
sayısı 52 dir. hastanelerde tedavileri temin olan yeni nizamname bilhassa 

Bütün bu miktarda inhidama edilmiştir. ecnebi mahafilde heyecan tev· 
yüz tutmuş evlerin sayısı yüz Seylaptan ölenlerin sayısı lid etmiştir. 
yedidir. 39 dur. Bu mahafilde bu kararla 

Adana şehrinde ve köyle- Dr. Saydam daha ittihaz memleketin sivil kuvvetlerinin 
rinde açıkta kalan halkın sa· olunacak tedbirlere dair ayrıca seferber edilmesi ve Almanya-
yısı (Başka vilayetlerden gelmiş malumat vereceğini ilave et· nın bazı noktalarındaki garni-
olub zaten evleri olmıyan amele miştir. zonla~m takviye olunması hak

kındaki tedbirler arasında bir 

Biz konfederasyon iste-' .ıak. görülmektedir. 

dik. Fransa razı olmadı :saflar ? 
-ıJaşı 1 inci sahifede- hariciye mahafilinde tskende· Sıklaşıyor mu. 

Fransız· Türk konuşmaları run mes'elesi üzerine müzakere - Başı 2 inci sahi/ede -
ıırasında Türk murahhasları kabul edilmiş olmakla bera· nasebatını bu noktadan tanzim et· 
İskenderun sancağının Suri- ber Fransız noktai nazarından miye azmetmişlerdir. Fransız ga· 

zetelerioin son zamanlarda İtalya 
ye' den ayrılması hususundaki bfrşey fedası düşünülmemiş ile bir Akdeniz görüşmesi icabe· 
noktai nazarlarım muhafaza olduğu kanaatı varJır. Çünkü der::e Fransa'nın bunu Yugoslavya 
etmişler ve içinde sancağın Fransız'larca Antakya ve Is- ile müttehiden yapması yolundaki 
tıpkı Suriye ve Lübnan gibi kenderun Suriye'nin gayri ka- neşriyatı ve hatta bunu İtalya'ya 
bir memleket olacağt bir kon- bili tefrik icrasındandır. Fransa karşı bir nevi tchdid mahiyetinde 
federasyon tesisini telkin et- sade akalliyetlerin kültürel hu- kullanwalan da Belgrad'da yapılan 

teşcLbü lerin bu defa ciddi bir 
mişlerdir. kukunu tanıyacaktır. mahiyeti olduğunu isbat etmek· 

Bu suretle Fransa'nın Su- Fransa, Türk tezini reddet- tedir. 
riye ile fskenderun arasında mektedir. Ve on beş seneden- Kı1çiik itilafı teşkil eden hü· 

idamesini arzu ettiği rabıta da beri devam eden idari ve si- kıimetlerılen ikisi ayni zamanda 
muhafaza edilmiş olacaktır. yasi vaziyette bir değişiklik Balkan ittihadına dahil olduğu için 

Fakat Fransız murahhasları 
bu teklifi kabul etmişler, bu
nun, Suriye'nin parçalanma
sına mani olmadığını, Şam ve 
Berut ile Fransa'nın imzalamış 
olduğu muahedeleri ihlal ede
ceğini söylemişlerdir. 

Fransız'lar lskenderun ve 
Antakya'daki Türk ekalliyet
lcrine aid garantileri 1921 
muahedesi fikri içinde takviye 
edebilecek her türlü tesviJere 
amade olduklarını beyan ey· 
)emişlerdir. 

Rüştü Aras Ankara' dan yeni 
talimat alarak müzakereye ye
gane esasın İskenderun san
cağınm Suriye' den ayrılması 
olduğu noktai nazarım muha
faza etmesi üzerine her iki ta- ' 
raf Rüştü Aras'ın Türkiye'ye 
avdetinden sonra konuşma
ların ilerde tekrar ele alınma
sının müreccah olduğu müla· 
leasında bulunmllşlar ve fakat 
lskenderun ihtilafının Fransız 
Türk dostluğuna asla zarar 
getirmiyeceği hususunda evelce 
yapmış oldukları beyanatı te
kide lüzum görmüşlerdir. 

Roma, 23 (Radyo) - Pa
ris'ten alınan haberlere göre 

bu noktanın dünya sulhu kadar 
olamıyacağını ileri sürmektedir. bizim için de lıüyük. bir siyasi 

Müzakeratın inkitaı iki dev· ehemmiyeti vardır. 
let noktai nazarı arasındaki Hamdi Nüzhet Çançar 
bu derin farktan doğmuştur. 

Fransız gazeteleri de bizi 
hakh buluyorlar 

Paris 23 (A.A) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Ôvr gazetesi müzakerenin 
müşkülatlı ve anlaşmanın şüp
heli olduğunu kaydettikten 
sonra Suriye ve Lübnan'la 
konfedere cumhuriyet şeklinde 
Sancağın istiklalinde ısrarımızı 
yazarak diyor ki: 

Fransa'nın İtalya ile anlaş
mıya karar vererek Adis·Aba
ba sefaretini kaldırdığt gün 
Türk • Fransız müzakeratının 
başlaması taliin bir istihza· 
sıdır. 

Le Journal de Saint Brice, 
guya sancak nıes' efesini baha
ne ettiğimizi ve hakikatta asıl 
şikayetimizin karşılıklı yardım 
misakının teehhürü olduğu 
hakkındaki fantazilerin çürük
lüğünü zikrederek sancağa aid 
metalibimizin ciddiyetini teyid 
ile diyor ki: 

.. ihtilafın Türkiye ile Ce· 

M. Blum 
Gazetecilerin ziyafe 

tinde bulundu. 
Paris, 23 (Radyo) - Fran

sız başbakanı M. Leon Blum, 
bugün İngiltere ve Amerika 
matbuat mümessilleri tarafın
dan kendisine verilen ziyafet
te hazır bulunmuştur. Bu zi
yafette samimi söylevler veril
miştir. 

nevre arasında olduğunu söy
liyen Fransa Cemiyeti akvamı 
Türkler'le başbaşa bırakması 

mantık icabı iken bunu bırak
mıyor. Çünkü yakın Şark'ta 
menfaatleri var. Halbuki işin 
içinden kendimizi çekmiye ça
lışmalıydık. Hallolunacak·dava 
Suriye'yi darıltmadan Türk'leri 
tatmin etmektedir. 

Petit Parisien temasların 
gayesi Cenevre'nin alacağı ka· 
rarı kolaylaştırmak ve bunun 
neticesi de umarız ki Fransız
Türk suitefehhümünü dağıtmak 
olacaktır. Demektedir. 
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Pazar günü yapılacak olan 
lik maçlarının hakemleri, şöy· 
lece tesbit edilmiştir: 

Birinci takımlar 
Saat 13 te K.S.K-Altınordu 

hakemler; ortada Fehmi (Al
tay), yanlarda Sabri ve Fethi 

Saat 15 te lzmirspor-Altay 
hakemler; ortada Mustafa (A. 
O), yanlarda Mustafa Şenkal 
(A.O), Kadri (Buca) 

Saha gözcüsü Alaeddin (Al· 
tay) 

ikinci takımlar 
Saat 9 da Altay-lzmirspor 

hakem Şahap (Demirspor) 
Saat 11 de K.S.K-Altınordu 

hakem Ahmed Ôzgirgin 
Saat 13_te Demirspor-Göz

tepe hakem Baha Konuralp 
Saat 15 te Egespor·Buca 

hakem Hamdi 
Saha gözcüsü, Ahmed Oz. 

girgin 

Trocki 
' Meksika'ya gidiyor 

Oslo, 23 (Radyo) - Troç
ki, geçen Cumartesi gunu 
Meksika'ya müteveccihen bu
radan hareket eylemiştir. Troç
ki'nin bindiği vapurun ismi 
gizli tutulmaktadır. 

Oslo, 23 (A.A)- M. Troç
ki'nin halihazırda Meksika'ya 
müteveccihen yola çıkmış ol
duğu resmen teyid edilmek· 
tedir. 

Oslo, 23 (A.A) - Gaze· 
telere göre Troçki kendisine 
Norveç'te ikameti için veril· 
miş olan .nezuniyet müddeti
nin bitmesinin ertesi günü 
Meksika'ya gitmek üzere bir 
Norveç vapuruna bindiril
miştir. 

Troçki'nin ikametgahı ya· 
kınindeki muhafızlar meraklı
ları şaşırtmak için ipka edil
miştir. Geminin hiçbir yere 

uğramıyacağı zannedilmektedir. 

Habeş harbı 
İtalya'nın büdcesine 

gedik açtı 
Paris 23 (Radyo) - ltalya 

finans bakanı amiral Nanon 
Direvol, dün ayan meclisinde 
para kanunu hakkında uzun 
beyanatta bulunmuş ve bu 
kanunun, teşrinievel içinde iyi 
ueticeler vereiğini ve ertesi 
ayın sorıuna kadar İtalya ih
racatının, bu sayede elli beş 
milyona kadar çıktığını söy· 
lemiştir. 

Maliye nazın, bu seneki ltal· 
yan büdcesinin, bir milyar iki 
yüz milyon liretle kapandığı
nı bu açığın, Habeş harbın· 
dan ileri geldiğini ilave eyle
miştir. 

• 
ita/ya 

Kralına ame. 
liyat yapıldı .. 

Roma, 23 (Radyo)- ltalya 
kralı Viktor Emanuel' e bugün 
ameliyat yapılmıştır. 

w: 

Almanya 
Franko'ya 
asker gönderecek 

Paris 23 (Radyo) - Düpeş 
Dü Toloz gazetesi, yazdığı 
bir makalede, yortulardan evel 
Almanya'nın general Franko· 
ya mühim miktarda asker 
göndereceğini yazmaktadır. 

Tan gazetesi de, bu mes
ele etrafında yazdığı makale· 
de, Fransa'nın Almanya aley
hine hiçbir zaman cebhe al
mak istemediğini kaydetmek
tedir. 

• 
lngiliz'ler 

Alman'yanın iste
diği iptidai madde. 
ler için ne düşünüyor 

Londra. 23 (Radyo)- lngi· 
liz mahafili, Almanya'nın mÜs· 
temlekeler hakkındaki istekle
rini dikkatle takibediyorlar. 
Hakim olan kanaata göre, 
müstemlekeler meselesi, yalnız 
İngiltere'yi değil, bütün büyük 
devletleri alakadar etmektedir. 
Bu sebepten dolayı Alman 'ya
nın iptidai maddelere olan 
ihtiyacım tetkik etmek ıçın 
umumi bir konferansın akdi 
zaruri görülmektedir. 

Kadın ve cocuk 
' /cin hususi 

.# 

Tören Yapacaklar. 
Roma, , 23 (Radyo) - Yor

tular arefesi münasebetile ya
rın bfitün İtalya' da kadın ve 
çocuk için hususi şenlikler ya· 
pılacak. çok çocuklu ailelere 
muhtelif oyuncaklar tevzi olu
nacaktır. 

Roma belediyesi, çok ço· 
cuklu analara küçük kıt'ada 

evler hediye edecektir. 

Madam Şnayder 
Mahkemeye verildi 

Londr, 23 (Radyo) - Dostu 
tayyareciyi yaralıyan kadın tay
yareci Madam Şnayder, bugün 
zabıtanın nezareti altında Lon
dra'ya getirilmiş ve (Yaostrik) 
mahkemesine verilmiştir. 

Fransız konsolosu Madam 
Şnayder'i görerek kendisinin 
katil kasdile ittiham edilmekte 
olduğunu haber vermiştir. 

Madam, bu haberden dolayı 
çok müteessir olmuştur. Ma
damın tayyaresi adliyece alı· 
konulmuştur. 

Madamın Paris'teki kardeşi 
gazetecilere beyanatında, hem
şiresinin mes'ud olduğunu ve 
servet içinde yaşadığını söyle
miş, başına gelen bu hadise· 
den bütün ailesi teessür duy
duğunu ilave eylemiştir. 

Sir Lampson 
Şeref ine ziyafet 
Kahire, 23 (Radyo) - Sal-

tanat r.iyabet meclisi, bugün 
lngiltere'nin fevkalade komi
seri Sir Lampon şerefine mü
kellef bir ziyafet ver 01 iştir. 
Bu ziyafette, Mısır ricalinin 
hepsi hazır bulunmuşlardır, 
ziyafeti bir süvare takib eyle
miştir. 
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Rusya 
Japonlar'la olan dal
yan mes'elesinin uza 
masına razı oldu. 

Moskova, 23 (Radyo) -
Sovyet Rusya ile Japon'lar 

arasında münakit dalyanlar 
mukavelesinin bir sene daha 

uzatılması, Rusya ca muvafık 
gfüülmüştür. 

Azana 
Zaferden ümitvar 
Londra, 23 (Radyo) -

Deyli Herald gazetesinin Paris 

muhabiri, ispanya cumhur re· 
isi Azana iJe yaptığı mülakatı 

gazetesine göndermiştir. is
panya cumhur reisi muhabire 
demiştir ki: 

- Başka devletlerin müda· 
halesi olmazsa ispanya hüku· 

meti asileri tenkil edecektir. 
Bu husustaki azim çok kuv
vetli ve kat'idir. 

Hava işleri 
için bir pro. 
gram yaptılar .. 

Atina, 23 (Radyo) - Yunan 
hava kuvvetleri kulübü, bugün 

veliahd prens Pavlo'nun riya· 
setinde bir toplantı yapmış ve 

müstakbel programını tesbit 
eylemiştir .. 

Bu programa göre, Yuna
nistan'da hususi bir tayyare 

mektebi tesis edilecek ve Yu· 
nanistan'ın muhtelif tayyare 
istasyonları açılacakbr. 

/ngiliz. Mısır 
anlaşması. 
Sir Lampson 
Kahire elçisi oldu. 

Londra, 23 ( A.A ) - Son 
İngiliz • Mısır muahedesinin!bir 

neticesi olarak lngiltere'nin 
Mısır ve Sudan fevkalade ko-

miseri Sir Lampson Kahire 
büyük elçiliğine tayin edilmiştir. 

Kahire, 22 (A.A) - Mısır 
dış işleri bakanı ile İngiliz 
komiseri Sir Miles Lampson 
bugün Mısır · İngiliz anlaşma-
sına aid vesikalan teati etmiş· 
lerdir. Bu anlaşma böylelikle 

mer'iyete geçmiş bulunmak
tadır. 

Kahire, 22 (A.A) - İngiliz, 
Mısır muahedenamesinin çok 

zengin ve şık bir surette cilt· 
lenmiş olan nüshaları bugün 
Sir Lampson ile Mısır hariciye 
nazırı arasında teati edilmiş 
ve muahedeyi mer'iyet mev
kiine koymak için son rasime· 
de ikmal edilmiştir. 

Kahire'deki lngiliz komiser· 
lik binası bir sefarethane ha· 
line gelmektedir. Sir Lamp
son'un sefir tayin edileceği 

zannolunmaktadır. 

Bir gazetecinin affı 
Paris, 23 (Radyo) - Aksi

yon Fransez gazetesi sahiple
rinden hapse mahkum olan 
M. Meras'ın affı layihası me· 
busan meclisinde müzakere 
edilirken bir sui tefehhüm ol
muş, bazı meb'uslar, Meras'ın 
ölüm tehdidi suçundan mah
kum olduğunu zannederek la
yihanın aleyhinde bulunmuş-3 
lardır. 

Matbuat umum müdürü be
yanatta bulunmuş ve Meras'ın, 
matbuatta kıtale teşvik cürmile 
mahkum old·ığıınu <:öylemesi 
üzerine affı kabul edilmiştir. 
Ayan meclisi de kabul ederse 
M. Meras affedilmiş olacaktır. 



Sayfa 7 

Rus murahhası, general Franko'nun red 
evabını "Küstahane,, diye tavsif etti 

Komite kontrol işlerinde 
hala müzakerede! 

- Btqı 1 inci Mılıi/ede 
Valansiya hükumetine, gerek 
kara ve gerek denizde yapı
lacak kontrolün bütün tefer
rüabm bildirmeğe ve on gün
lük bir mühlet zarfında cevab 
İıtemeğe karar vermiştir. 

M. Maiski Franko'nun ver· 
llliş olduğu. cevabı küstahane 
diye tavsif etmiş ve ayni eda 
ile cevab verilmesi lizımgele
ceği mütalaasını serdeylemiştir. 

2 - Tali komite muhtelif 
hükumetlere yeni bir hava 
kontrolü planı teklifin" karar 
vermiştir. 

3 - Gönüllüler ve lspan· 
ya' daki iki tarafa yardım mes
eleleri hakkında Alman mu
rahhasının teklifi üzerine iki 
teknik tali komite ihdasına 
karar vermiştir. 

Madrid, 23 (A.A) - Cum· 
buriyetçiler Boadilla Del Mpn
te 'yi istirdat etmişlerdir. Asi
lerin beş gündenberi devam 
eden şiddetli taarruzlarına 
karşı müessir bir mukavemet 
gösterdikten sonra cumhuri· 
yetçi kuvvetler Madrid cephe
sinin muhtelif noktalarında. ve 
payitahbn şimali garbi mınta
kasında 24 saattanberi muka· 
bil taaruza geçmişlerdir. Bu 
kuvvetler her tarafta tam bir 
muvaffakıyet elde etmişlerdir. 

Cumhuriyetçi kuV\ etler asi· 
ler tarafından işgal edilmiş 
olan Madriı&'iq "8era •o
ıuodaki son evleri işgal et· 
fflİfler ve falanjistlerin Cara
banchel' deki birçok müfreze
lerini terketmiılerdir. 

Humera Pozuelo mıntaka
sında cumhuriyetçi kuvvetler 
Poadilla'yı istirdat etmişler ve 
asilerin taarruzlarından evel 
işgal etmekte bulunduklan 
hatlann daha ilerisine varmış
lardır. 

Londra, 23 (A.A) - Ademi 
müdahale tilt komitesinin neş· 
rettiği tebliğde deniyor ki: 

Tali komite ispanya' da bir 
muhafaza sistemi tesisine dair 
yapılan tekliflere her iki mu· 
hasım tarafça verilen cevap· 
lann hulilasının :bugün öğle
den sonra toplanacak olan 
komitenin tetkikine arzetmeyi 
ve bu sistem mümkün mer
tebe kısa bir zamanda kurul
masına ait bir planın muhtelif 
veçheleri hakkında komitede 
temsil edilen hükumetlere bir 
rapor vermeye komiteyi davet 
eylemeyi kararlaştırmıştır. 

Tili komite ademi müda· 
hale anlaşmasının yalnız dot· 
rudan doğruya yapılacak mu
ahedeleri değil ayni zamanda 
bilvasıta vukubulacak muahe· 
deleri ve bilhassa dahili harbe 
iJtirak etmek üzere ecnebi 
tebaalannın lspanya'ya git· 
mesi mes' elesini de ihtiva ede
cek birı.tarzda genişletilmesi 
hususundaki teklife karşı bir
çok murahhaslardan hükumet· 
ferinin hattı hareketlerine dair 
raporlar almıştır. 

Umumi noktai nazarlar tea
t;• ri sırasında murahhaslar 
toplantıda izhar olunan noktai 
nazarların mana ve şumulünü 
d~rhal hükumetlerine arzede· 
cc lerini bildirmişlerdir. 

Bu• intizaren tali komite 

-----------
bilvasıta müdahalenin muhtelif 
veçheleri hakkın da teknik tek· 
liflerde bulunmak üzere der· 
hal bu mes' eleleri tetkik için 
tali teknik komiteler teşkiline 
karar vermiştir. 

Tali komite lspanya'ya hava 
yolile tayyarelerin girişinin mu
rakabe edilmesi hususunda hü
kumetlerin mütalealarını en 
kısabir zamanda elde etmek 
üzere mezkiir hükumetlere yeni 
bir rapor göndermeyi tavsiye 
eyler. 

Nihayet tali komite hüku-
metlerin ademi müdahale an
laşması hakkında yeknasak bir 
tefsir kabul etmeleri için ko
miteye bazı tekliflerde buluna
caktır. 

Madrid, 23 (A.A) - Di· 
namitçiler dün öğleden sonra 
Madrid 'in 8 kilometre cenu
bunda kain Vill-Aver'de asi
lerin işgal etmekte oldukları 
bir siperi berhava etmişlerdir. 

Asilerden 60 kişi telef ol
muştur. 

Valansiya, 23 (A.A) - Ha· 
riciye nezareti Moskova' daki 
ispanya sefaretine Sovyet ha
riciye komiserliğine tebliğ edil
mek üzere bir telgraf gönder
miştir. 

Bunda Komsomol adındaki 
Rus ticaret gemisinin bir asi 
kruvazör tarafından bombar
dıman edilmesi protesto edil
mektedir. 

V alansiya, 23 (A.A) - Ka· 
bine şu kararları vermiştir : 

1 - Rejime karşı cürüm 
irtikabile müttehim bütün mev
kuflar için mecburi iş kamp
ları' ihdası, 

2 - 19 Temmuz 936 tari· 
hinden mukaddemki mahku
miyetlerin adliye sicilrerind~n 
çıkarılması. 

Madrid, 22 (A.A) - Dün 
akşam: Villaverde mıntakasın· 
da asiler bir taarruz hareke
tine geçmişlerdir:-- Çarpılma 
iki saat devam etmiştir. Asi· 
ler mühim zayiata uğramış ve 
hükumetçiler cenub mıntaka
sında kendi hatlarına SOO 
metre yakın bulunan isi hat· 
lannı işgal etmişlerdir. 

Anda Luzya cephesi;de b;f 
saat süren bir çarpışma ol-' 
muştur. Heriki taraf kuvvet-1 
terinin kısmı küllileri bu mu
harebeye iştirak etmiştir. 
- Muvaffak;y-etlf bir man~ 
sayesinde hükumetçiler asileri 
çevirmeye muvaffak olmuş ve 
asilere ağır zayiat verdirmiş
lerdir. 

Londra, 23 (Radyo) -
Madrid-müdafaa heyeti neş·: 
rettiği bir tebliğde, hükumetçi 
kuvvetlerin Bodiler ile Ovi
de'yi istirdad ettiklerini bil· 
dirmektedir. Son on P,nlük 
hadiselerin en mühimi' Bo· 
dillo'nun istirdadıdır. Madridin 
cenubunda şiddetli bir muha
rebe olmuş, Cumhuriyetçiler 
ilerlemiştir. işgal olunan sa
hada birçok Alman askerle
rinin cesedlerine tesadüf edil· 
miştir. 

Bask cebhesinin tebliğine 
göre, taarruza geçen i iler 
püskürtülmüştür. 

Franko da resmi tebliğinde 
nuyonalistlerin hülcGmet lcuv-

vetlerini tazyikte devam ettik
lerini bildirmektedir. 

Paris, 23 ( A.A ) - Petit 
Parisien gazetesinin haber ver
diğine göre Milletler cemiyeti 
doktor Lasnet'yi harb mınta
kaJarının sıhhi vaziyetini tah
kika memur etmiştir. 

Doktor Lasnet bilhassa sari 
hastalıklar baş gösterdiği tak
dirde Madrid'in tahliyesi için 
alınacak tedbirler hakkında 
tetkikatta bulunacaktır. 

Paris, 23 (Radyo) - ispan
ya' dan pekaz haberler alına
biliyor. Tahmin edildiğine gö-
re, yortular arifesi münasebe
tile cephelerde harekat olma-
maktadır. Madrid hükumetinin 
neşrettiği bir tebliğde, Mad
rid' de zikre şayan birşey ol
madığı ve yalnız Andalozya 
mıntakasında iki köy işgal 

edildiği bildirilmektedir. 
ihtilalcilerin resmi tebliğine 

göre, Franko orduları Eskor
yal mıntakasına doğru ilerle
mektedirler. 

Barselon, 23 (Radyo) - Sa
bık cumhurreisi Alkala Zamo-
ra'nın oğullan, milislerle be
raber general Franko'ya karşı 
koymağa karar vermişler ve 
raya gelerek gönüllü yazılmış
lardır. 

Avila, 23 (Radyo) - Ge
neral F ranko, bugün buraya 
gelmiş ve cephe kumandan
ları general Mola ile general 
Saleke'yi çağırarak kendilerile 

uzun müddet "OD!ıl muş.tur. 
Franko, bu konuşmalatdan 
sonra Salamanka'ya hareket 
etmiştir. 

Amele - Patron 
ihtilafı. 

Ameleler bazı 
Fabrikaları tah. 
liye etmiyorlar •. 

Paris, 23 (Radyo) - Lil 
maden muhitindeki grev de· 
vam etmekte ve grevciler ta
vassut kabul etmemektedir. 

Patronlar delegelerinin M. 
Blum tarafından daveti de pat· 
ronlar sendikası tarafından 
reddedilmiştir. 

Patronlar, müesseseler amele 
işgalinde kaldıkça müzakerata 
girişmemeğe karar vermişler

dir. Amele delegeleri hüku
metin ve hükumet namına M. 
Blum'un tavassutunu ve ha
kemliğini kabul ettiklerini bil
dirmişlerdir. 

Liyon kömürcüler grevi hi
tam bulmuştur. 
Patronlar inad ediyorlar 

Paris, 23 (Radyo) - Ame· 
leleri grev ilan etmiş olan mü
esseseler mudiranı, başbakan 
M. Leon :! Blum'un davetine 
icabet etmek istememişlerse 
de bilahare bu fikirlennden 
vaz geçerek bugün bir heyet 
halinde başbakanı ziyaret et
mişler ve fakat amelelerin gre· 
vi hakkında hiçbir teklif ka
bul etmemişlerdir. 

Türkkufu 
lstanbul ıubesi. 

İstanbul, 23 (Hususi muha
birimizden ) - Türkkuşu ls
tanbul şubesi, bugün büyük 
merasimle açılmı§, planör ders
lerine başlanauft1r. 

Jzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 1530 

Cinsi Miktarı Umum tah- Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 
Kilo min tutarı teminatı tekli 

Sabun 22600 7910 594 Pazarlık 28/ 12/936 Pazartesi 10 
Zeytin yağı 12250 S513 415 " '' " " 11 

1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı olup 14/12/936 da kapalı zarf usulile münakasaları yapılan 
yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalem erzaka talip çıkmadığından bir ay zarfında 
pazarlık suretile satın alınacaktır. 

2 - Pazarlıkları 28/ 12/936 Pazartesi günü hizalannda yazılı olduğu veçhile 1aat 10 ve 11 
de yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminat miktarları hizalarında yazılıdır. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. ......... [ ........................................................................ ... ·----------'· Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oilu 

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

Telefon : 3479 

lzmir sulh hukuk mahkeme
sinden : 

lzmir'in Ahmed ağa ma· 
hallesinde Urgancılar sokağın
da kain 3 numarada mukay
yid mağaza izaleyi şuyu sure
tile sat lığa çıkarılmıştır. 21 
eylfıl 936 tarihinde çıkan Bir
lik gazetesindeki ilan muci
bince 3500 lira kıymet takdir 
edilen işbu mağaza son artır
mada en ziyad " p ey süren 
hissedar Fahrünnisa'nın üstü
ne bırakılmış ise de vaki teb
lığata ve ver.ilen müddete rağ
men ihale bedelini getirmedi· 
ğinden dolayı icra ve iflas ka
nununun 133 üncü maddesine 
tevfikan 15 gün müddetle ;,r
tırmaya konulduğundan mez
kur gayri menkulün 9-1-1937 
tarihine müsadif cumartesi gü
nü saat 10 da İzmir sulh hu
kuk mahkemesinde yapılacak 
açık artırması sonunda en tr
yade pey sürene kat'i ihalesi 
yapılacağı ve taliplerin muay-
yen gıinde kıymetin °o yedi 
buçuğu nisbet:nde teminat ak
çesi ile birlikte daireye müra
caatlara lüzumu ilan olunur. 

(1552) 
··~ ...... mi!!!~ ..... ~ ..... 

Deri ve Tenasül Hasta-
lıkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

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

Adres: Kem'!raltı Şamlı 
sokak No. 19 .1 ................... . 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müstahh m Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Hastaneler için 2000 adet çelik som yalı demir kaı yola 

31/12 936 perşembe günü saat 15,30 da lstanbulda 
Tophanede levazım imirligi satın alma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

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

ruş mukabilinde komisyondan alınır. 
4 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmalar şart olmakla 

beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde 
yazılı vesikalarla teminat makLuzlannı ve teklif mek· 
tuklarım ihale gün ve saatından en geç bir saat evel 
komisyona vermeleri. 15 19 24 29 1496 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
Hastaneler için 31112/936 tarihinde kapalı zarfla alınacatı 

ilan edilen 2000 karyolanın münakasası yılbaşı tatiline tesadüf 
ettiğinden kapalı zarf eksiltmesi 4/1 l .kiP.1937 pazartesi günü 
saat 15,30 lstanbulda Tophanede satın alma• komisyonunda 
yapılacağı. 24 29 1558 

Sümer Bank Umumi Müöür
lüğünden: 

San'at mektebim 
ROMAT1ZMA zunu aranıyor. 
L UM B A G O N il' B f b "k . d I k hl. . .. s 1 1 A T ı K azı ı asma a rı ası montaıın a ça ışına ve e ıyetı go· 

ııınlan T E ! K t N rülenler bilahare fabrika kadrosuna alınmak üzere tesviyeci 
,e izale eder. elektrikçi, demirci, su ve buhar boruları tesisatcısı, elektrık 

Her eczanede bulunur. 
.................... 1 ... 

Hava istasyonu 
Cumaovası istasyonu ya· 

mnda kurulması mukarrer olan 
hava istasyonu için, ketiflere 
başlanmıttır. 

kaynakcısı, 75 San'at m~ktebi mezunu alınacaJctır. 
Taliplerin 25/12/936 tarihine kadar Ankara'da Sümer Bank 

Umumi müdürlüğüne aşağıdaki vesikalarla müracaatları ilan 
olunur. 

1 .• Mektep mezuniyet vesikaaı 
2 -- Bonservis 
3 -- 3 adet vesika fotoğrafı 
4 -- Nüfus kağıdı 
S -- Hüsnü hal vesikası 
6 -- Sıhhat kağıdı. 24 25 3647/1533 

lzmir vilayeti defterdarlığın 
dan; 

936 Mali yılı kazanç vergisinin ikinci taksit tediye müdd 
tinin neticesine pc:kaz bir zaman kalmıştı . Ayın sonuncu pe 
şembe günü öğleden sonra yılbaşı tatili başlıyacağından izd 
hamı mucib olmamak üzere mükelleflerin taksitlerini şimdide 
tediye etmeleri menfaatları icabından olduğu ilin olunur. lS 



_... 24
1

12/936 mm----------------------• ma ............ .a .. mmıiE.'!'.imBıc::iizım .................. a:asa~a 8 

Frate i Spe co ~~~ 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

0/040 
lktıaad etmek istiyen
ler, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az 
olan: 

"ORESTES,, vapuru 28 bi
rinci kanundan 3 ikinci kanu
na kadar ROTTERDAM, 
AMSTEDAM ve HAMBRG 
limanları için yük alacaktır. Metallum 
SVENSKA ORİENT LİNES 

"ISA,, motörü 21 birinci " D '' 
kanunda beklenmekte olup Limbalarını heıyerde 
ROTTERDAM, HAMBURG aramalıdırlar. 
ve SKANDİNAVY A liman- k t El k k d 
lan için yükalacaktır. a IJ en e tiri • Ta ~O 

"AASNE,, vapuru 4 ikin- ~ Tele( onn Evı 
ci kanunda ROTTERDAM, lijgm.ıSiemens fabrikaları mümessili - Peştemalcılar 77179 - Tela/on 3332 
HAMBURG ve SKAMDI- uı 
NAVYA limı.nları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

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

Yolcu ve yük kabul ede. 
handaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
kordonda FRATELLı SPER
CO vapur acentalığına müra
caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 - , 
W. Fc H. VAN-· 

. Dert ZEE& co.I 
V. N. 1 

DEUTSCHE LEVANTE LİNIE 
G.m.b.H. • HAMBURG 
"CHIOS,, vapuru 23 birinci 

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

AMERiKAN EXPORT LINES 
THE E.XPORT STEAMSHIP ı 

CORPORATION - NEV-'r'ORK 
"EXECUTlV" vapuru 3 1 

J 

ı 
\ 

.~e.Njr -........ 
o11ur· , 

jkinci kanunda bekleniyor. NEV-/ 
YORK limanı için yük ~ala-

caktır. 1--------Bmıııillİllll•---------------·•-lllİilİiılııim 
. f0MOOR" vap_uru 13 i~in· Hellenic Lines Olivier VE Şürekası • 

cı kanunda beklenıyor. NEV- Limited 
YORK için yük alacaktır. Limited Vapur Acentası 

SERVİCE MARITİME Haınburg - Brcmen, Rotter· Birinci kordon Rees binası 
ROUMAIN • BÜKREŞ dam --Amsterdam ve Anvers Tel. 2443 

"DUROSTOR,, vapuru 25 limanları için her ay munta· LONDRA HATTI 
birinci kanunda bekleniyor. zam iki sefer yapacaktır. "AD JUT ANT" vapuru 22 
KÔSTENCE, SULINA, GA- Ren, lskandinav ve Baltık birinci kanunda gelip LON· 
LATZ için yükliyecektir. GA- 1 limanları için doğru Konşi· DRA içirı yük alacaktır. 

1937 
Türk Hava kurumu 

Yılbaşı 
Piyangosu 

G
LATZ'a akt

0
arm

1
a suretile BEL- I mento ile eşya kabul eder. "LESBIAN,, vapuru ikinci 

RAD, N V SAD, BUDA· A [ E · M "l kanun iptidasında LONDRA ADET 
PEcTE BRA'f.SLAV i ng o· gytıan a ı 

: ı 1 A, V - ve HOLL' den gelip yük çıka· 
LİRA 

YANA ve LINZ için yük ka· line rıp ayni zamanda LONDRA 
bul edecektir. Marsilya ve lskenderiye ıçın ve HULL için yük alacaktır. 
AMERİCAN EA.PORT LINES 

THE EXPORT TSAEAM· 
SHIP CORPORATİON 
PİRE' den AKT ARMAU 
"EXCALIBUR,, vapuru 18 

9600 tonluk "Cairo City,, va- "GRODNO,, vapuru 15 
~uru her ay Pireden munt a· ikinci kanunda LONDRA, 
zaman iki sefer hareket ede- HULL ve ANVERS'ten gelip 
cektir. yük çıkaracak ve ayni zaman· 

Yolcu fiatinde tenzilat: da LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

1 Mükafat 

1 " 
1 İkramiye 
1 il 

1 
1 
1 
1 

,, 
.. 
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400,000 

100,000 

500,000 
200,000 
150.000 

100,000 

70,000 

60,000 
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Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı-

Bnsmnlınııc istaS) onu karşısındaki dil>C'k soknk bn,ında 30 snyı· =: = Jı ev ve ıuunycııelınrıesinde sahalı ıoaat 8 den. nk~aııı saat 6 n kadar = = lıust:ılnrıııı kulıul eder. = 
= Müracaat eden hu~tnlara yapılnıusı liizımgclcn sair tulılilnt ve -

mikro kopik muayeneleri ile veremli haatalara ynpılmasınu cev-ta -= görülen Pnomotoraka nıwıyenchnnesinde muntazaman yapılır. = 
-llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllilllll Telefon: 4115 llJlllllİi 

NEDKALMi.NA 
Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden; 

500 Asit nitrik 
Tahmin edilen bedeli 127500 lira olan yukarıda miktarı ve 

cinsi yazılı mslzeme Askeri fabrikalar umum müdiirlüğü sat.n 
a\ma komisyonunca 5/2/937 tarihinde Cuma günü saat 15 
te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şdrtname parasız olarak 
komisyondan verilir. 6 lira 'J7 ,5 kuruş mukabilinde verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 7625 lira havi teklif mek· 
tuplarını mezkfir günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 cü madde
lerindeki vesaikle mezkiir gün ve saatte komisyona müracaat· 
lan , 18 20 22 24 1505 

FOTO OR 
Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Z evk inizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 
Kesenize uggun / iat 

Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

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

Pire-Marsilya seyahat müd- LIVERPOOL HATTI 
deli 75 saat, ı 

Port-Sait ve lskenderiye li- "EG YPTIAN,, vapuru 26 " 
50 000 ~orvcçyn bnlıkyağlannııı en halisidir. Şerbet gibi içilir, 2 <lefa 

30
1

000 Hamdi Nüzhet Çançar 
üzülmüştür 

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

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

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

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

JOHNSON WARREN Ll. 
NES L TD. - LlVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru 10 

ikinci kanun LIVERPOL ve 
~NVERS'ten bekleniyor. BUR
GAZ, VARNA ve KÖSTEN-

ELOS birinci kanunda LİVERPOOL 1 11 

manian için "V 11 vapu- ve SW ANSEA' dan gelip yük 1 " 
ru her hafta pazartesi günü saat çıkaracaktır. 1 ,, 
12 de muntazam Pireden ha· l ( "ALGER AN,, vapuru 10 10 ,, 10,000) 
rcket edecektir. Yolcu ve eşya k k · LlVER 20 (5 000) i inci anunda gelip . " ' 
kabul eder. (2 POOL ve SWANSEA'dan 60 ,, ,000) 

Fazla tafsi)at için Pasaport k k 100 (1 000) yük çı araca tır. ,. , 
yolcu salonu karşısında Lokal DEUTSCHE LEV NTE LINfE 400 (500) A 11 

Riz binasında. No. 168 "ANGORA,, vapuru lima- 8000 ,, (50) 
Umumi Deniz Acentahğı nımızda olup yüklerini çıkar- 8-600 

Limited maktadır. 
acentasına 111üracaat olunması. Tarih ve navlunlardaki de· ~ Mükafat 

Telefon : 3171 ğişikliklerden acenta mes'u· 9100 
livet kabul etmez. 

•W&ım:1•98 ... _ll!a._11Cli _ __ _ 

CE için yük kabul eder. 

20:000 Sıhhat Eczanesi 
15,000 Başdurıık UiiJük Salepçio~lu bom kar~mocln 

100,000 --M-il-li....,.E-m-la_k_M_ü_d_ür-liı-. ğ-ü-nd_e_n_: _______ 1_5_5_8..__ 

100,000 Satış 
120,000 No. 
100,000 596 Ayavukla Firkat s. 113 arsa. 
200,00( 597 lsmetpaşa bardakçı çıkmazı s. ada 403 parsel 
400,00( 26 da 45 metre arsa. 

Lira K. 
255 00 
50 00 

2,715,00( 
617 İsmetpaşa bardakçı kiremithane çıkmazı 8 No. lı 19 86 

56,75 metre arsa. 
598 ikinci karantina sami s. 15 eski 13 taj No. lı ev 
615 lsmetpaşa bardakçı 8 No. lı 97,75 metre arsa 
616 Suvari mahallesi kiremithane s. 21 No. lı 70 metre 

arsa. 

80 00 
34 10 
21 00 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi

lemez. Telefon No. 2008 2008 

Mücellit Ali Rıza Yukarıda yazılı emvali11 mülkiyetleri peşin para ile onbeş 
gün müddetle artırmaya konulmuştu r . ihalesi 7/1/937 perşem· 
be günü saat 15 tedir. Alıcıların Milli Emlak müdürlüğüne 

Y eni Kava flar çarşısı No. 34 müracaatları. 1556 .. __ ............. _______ ................. Ull ..... ____ E!!3!m_E:ı ____________ _ ... _______ __ 

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


