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------------~------------.... -----------------------------------------------------------------------------------' Büyük Şef imizle başbakanımızın mareşal r , "'\ Dost diyardan ge-
Çakmak'ı ziyareti ve V. Heyeti toplantısı Ulus ta len falsolu bir ses! 

''Fransa' nın yanlış telakki- :~~~.~~fi:.1 Vali~1~::S~an ~~~~esi
sine karşı isyan etmemek ~:::~:~~=-~~:r::1~~;: Iktısa A mesai _a_c_m_i--911 deki 

l
em' kaAnı var mıdır?.'' ~:~:t!;:i:::ak:;:.:~~ er_e_C_e_y_i_~_u_l_m_U_ŞtUr 

de diyor ki. İzmirin nüfus artma nisbeti, en müreffeh --·--
Dışbakanımız tDr. Aras dönüyor. Fransız harbiye 
nazırı M. Daladiye ile de konuştu. J:Jiz Sancak 

icin mutlak olarak istiklal istiyoruz. 
' Ankara, 23 (A.A) - ReLicuru· 

hur .Atutürk yanlarında Ba~vekil 

lsmet f nönü oldu~u hnhlo dün 
Düyük Erktinıharbiyeye ~i<lcrek iki 
eant kadar Mare,al Fevzi Çakmak· 
Ja gôrfi~mOşlerdir. 

Aokar.a, 24 (Hu u f) - Ata• 
türk ,.e na. vekil t met lııönü'nün 
Bfiyük Erkfinıbnrbiyc reisimiz l\fa. 
re~l F vzi Çakmak'la' · görüşmele· 
riQi mütcnk.ib Heyeti Vekile top
laom1f \"e ba:ı:ı mühim kararlar , 11M..ı11._.._.,,. 

Yermiştir. 

Paris 24 (Husu8i) • - Türkiye· 
nin Paris büyük elçisi Suad Davaıı, 
dün, Tevfik RO dü Arae ve Türk 
clelegnsyonu ~eref ine bir ziyafet 
Yermi~ir. 

Tevfik Rüodii Araa, hoı;iln 

hamiye narın M. Doladiyc ile gö· 
rüşmüıtür. Rüedü Aras'ın bu ak· 

Viyana 24 (IIuımsi) - Başvekil M. Şu~ning Almanya-Avusturya mü· 
bıısebatJ hakkrndn ~u beyanatta bulunmuştur: 

"- Almanya·Avusturyıı ticaret muahede& ahkamı mucibince,- Avoa.
tu;ryo Almıınya'don illab ve mühimmat alacaktır, Almanya-Avusturya 
ittifukı vardır. Halkımızın ve memleketimizin ihtiyacına karşı gıırb-de· 
nıokraeisindcn Lüyilk yardımlar gördük . • Fakat hundan böyle ya· 
şayaLilmek için yalmr kendimize güvenmekten haoka bir çare gör· 

tn • - Sonu 6 ıncı eabı'fıede ıyoruz .• 

Ege, bir seyyah 
mıntakası olacaktır --Yer yer geniş asfalt yollar, kon

f orlü oteller inşa edilecektir 

Bergama harabelerinden bir görünüş 
Ege aııntakaeındaki routıtelif • Başba~a?ımız, bu. projeyi rev· 

. 1 k t" kalarle muhım ve fzmır jr' k 
lsanatikayı Lirhirıne ba~ ıyaca 11• • ~ın ço 
rietik mühim a~folt yollar in,aııı b:yıttı .hu.lmuş, tetkikini İktıead 

.
1 

J . ,. 1.. ·yah •ehri \ ekliletımı:r.e lnrııkrıııştır. 
~uretı o ı:mır ı vır ~I!) " E t k· 1 b 
h li · k · · BaAlıakanımız ~r. mın a ·•~ınc ıı ulunan muh-o ne ıretırme ıçın ~ ı· f "h" d · · 

"' ~ ' ' . Fazlı Güleç te ı mu ım mc enıyet ızlerine aid 
f emet İnonü ne. 'alı harabeleri gezmek .. e ı d . · · h • ora ar a uzun 
tarafından mübım hır proJ• anr· S 6 
l111mıt n gönderilmitti. - onu ıneı sahifede -

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

Belçika 
Ve Almanya'nın 
yaptığı tazyik .. 

Belçika'h bir diplomatm 
yaptıtjı beyanat •• 

Brüksel 24 (Radyo) - Belçika 
ricalinden M. 'fıırton Dö \' iyar be· 
yanaıta bulunmuo ve dcmi§tir ki: 

- Belçika hükumeti uluslar 
sosyete~ine karşı olan bütün taalı· 

~üdlerine sadıktır. Lokarnoya ge· 
lıncc, Almanya'oın bu mukaveleye 
kar!l .t ~cavüzleri, bizi siya•etimizi 
dcğıştırmeğe icbar etmiotir. 

Dctl\~ 
Lo~dra, 24 ( Radgo) _ 

Star :ıı gazetesi J g "lt , n ı ere, 
Frans~ v~ . ita/ya arasında 
sıkı. bı~ ıtılaf husule gel
m~sı _ lazımgeldiğini ve çün
ku cıhan sulhünün başk 
suretle !ehlikeden kurtula~ 
mıgacagını yazmaktadır 

Atina, 24(Radyo) -Yu-
na'!istan: ın bütü ı belediye 
daıreler.ı, hava kuvvetleri 
ile aUıkadar olmıga başla
mışlardır. Belediyeler hü-
kumetin alacağı geni tag
gareler için büdcelerine tah
sisat kogmıga ve ayrıca da 
gardım komiteleri vasıtasi
l• para toplamaktadırlar. 

"- istediğimiz, Suriye en velıid milletler nisbetine muadildir 
ve Lübnan' a olduğu gibi, 
Sancak'a da istiklal ver.il
mesidir. 

Taahhütlerin, lskende
ran ve Antakya' daki Türk 
ekal ligetlerine aid bazı 
garantiler suretinde telak
ki olunmasına j.sgan et
memek imkanı var mıdır?" 

\... .) 

Lehistan 
Müstemleke 
mi istiyor? 
Buna sebeb olarak iptittat 
mevad ihtiyacı gösteriliyo~ 

Parie, 24 (Radyc;,) - Maliye 

encümeni Lchiston'a verilecek 

405,000,000 luk lm:cliyi kabul et· 
miştir. foransız·Leh ~imendifcr iı1n· 

'resine verilecek 45 milyon frank 

kredi de ta elik edilmiştir. 

Berlin, 24 (Radyo) - Varşova· 

da do müstemleke talebi propagan· 
dalan ba~lamıştır. Lehi~tan da nıfü· 

temleke istemektedir. Çiinkü Le· 
hi:ıtanda da ıiddetli bir mevadclı 

iptidaiye ihtiyacı vardır. 

Aıina'da \·ıkao Elef teros Ant· 
ropos gazetesi, lıfü·iyeti ıneı;bul 

belki de şnlısı hile lınkikote mev· 
lıuın ve muhayyel Lulunıın lzmir 
muhabirinılen alclığıoı iddia ettiği 
Lir mcktub<ln, İzmir'de sefalet, 

humma lıiiküııı sürdüğünü, her ta· 
rafın bataklık içinde buhınclur;unu, 
ölüınüıı doğuma nisbetle foılalıış· 

tığını yazarak, herkesin gözü önün· 
de umran, refah ve ıhhaıe koşan 

İznıir'i ve dolııyısile Türk'üu ç:ılış· 
ma ve başarma knLiliyetini knçült· 
mek cüryetinc dütmüştür. Dün, bu 
hususta Valimiz Fazlı Güleç"in f.i
kirleıini sorduk \ 'C şu çok yerinde, 
çok veciz cevabı alılık: 

- Elefteros Antropos gazete· 
sinin 1zınir hakkında yazdığı ve 
Türkçe gazetelerin iktibas ettiği 

ııöz.ler.i okudum: 

Jlerşeydcn önce İzmir'dc milli 
bünyeyi tııbrih edici, hiçbir geçici 
hastalık olmadığını aalıihi)etle öy· 
liyebilirim. İzmir'e en son ve en 
büyük nüfus kütle!ini veren mü· 

badele mukavelesinin tatbiki bit· 
tikten 6onra yapılmış olan 927 
nüfus sayımı ile 935 nüfu sayımı 

arasındaki fazlalık üzerinde geçen j). 
mi tetkiklere göre, İzmir şehrinin 
nüfusundaki artma niQbt:tİ c:ı mü· 

Valimiz Fazli Güleç 
reffeb, en ,;·elıld milletlerin anma 
nisbetiue muadil olduğu anla~!· 
mıştır. Son sünlerdc hmir hinler· 
land1~ına birkaç bin muhacir is· 
kiin cdjJdjği vakidir. Fakat bunJar 
he.ıhangi bir hoşluğu doldurmak 
için değil, ııodece asıl memleketle· 
rinde i~indc yn~ndıklan bayat. ~nrt· 
lanno uygun olarak iPkan edilmek. 

gnyesile buraya yerlcotirilmi~erdir. 
İzmir, İzmir halkının Lilnyeııindr.lô 
artma kabiliyeti ile birkaç ene 

içinde bugünkü nüfusun iki .katını 

- Sonu 6 ınc< sahifede -............... ~ ................................... ..,. ........... ~ .............. ~ ...................................... ~ ............................................. . 

Almanya'nın üç yerden bi-
rinde harekete geçmesi 

beklenmektedir 
M. Hitler'le M. Göering ve Mareşal Blumberg 

sabaha kadar müzakerelerde bulundular 
---------------~~---Almanya iktısadi buhran içindedir, müstemleke istiyor. Fransa 

ve İngiltere, Rusya ile hadise .. çıkmasına engel olmağa çalışıyor 
Berlin 24 (Radyo)-Alman 

gazeteleri, Fransız ve İngiliz 
gazetelerinin müstemleke işleri 
hakkındaki neşriyatını dikkatle 
takibetmektedirler. 

Alman gazeteleri: 
Müstemleke işlerinin pazar

lığa tahammülü yoktur. Müs· 
temleke davasile Alman'lara 
tahdidi teslihat ve muallak· 
taki meselelerin halli lüzumunu 
tavsiye etmiye mahal yoktur. 

" Almanya, birçok defalar 
Avrupa işlerine ve bilhassa 
garbi Avrupa emniyeti pak
tına dair hazır olduğunu bil· 
dirmiştir. Müstemlekeye ge· 
lince, Almanya yaşamak ıçın 
bu ihtiyacı hissetmektedir. Ve 
Almanya ya müstemlekeye 
malik olacak yahud, yoksuz
luk içinde patlıyacaktır. Bu işe 
Alman crkinıharbiyei umumi· 

, 

Rusganın askeri elemanları bir arada 

ye.~ını karıştır~~k için evve~a 1 m~nya res~i mahafilinde Tay· 
mustemlekelerını vermek la- mıs gazetesınin yarı resmi ma· 
zımdır. ,, Demektedirler. hiyetteki neşriyatı mevzuubahs 

Berlin, 24 (Radyo) - Al· - Sonu 6ıncı sayfada -
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~s~~2 AN~OLU~-------~------------2~1V~6~ ~ _ ....................................... ._ ' ~ 

:fJ(Kf~ ~ -'EHiRM •RLER•ı Felaket-'-' TE il.. zede kard~ş-
Ne blöf, ne de gaf Unların nakli Valimiz 100,000 .. Lira lereyardım .. 

"Blöf yaptığımızı sananlar, onu hala eski Osmanlı ---•---
imparatorluğu sananlardır.,, Maliye Vekaletin- Bergama ve işçi esnaf kurumları 

Bu söz, Ankara'nın sözüdür. Ankara'nın cidil1yet v~ vekar do~u sözü b • /d• Dikili'ye gitti. bütçesi hazırlanıyor. 
mana ve ehemmiyeti lıüyiik olan sözlerinden biri ~Iir. den ir emır ge ı. 

Cumhuriyet kuruldu kurulalı, tarihin yeni bir faslı halinde başlıyan 2466 Numaralı buğdayı ko· Vali Fazlı Güleç, dün refa· fşçi ve esnaf kurumları bir-
Türk bayatı ve fııııliyeti -ne dııhilde, ne hariçte· artık blöf kelimesini lıiga· ruma karşılığı kanununun 2643 katinde belediye reisi Dr. Beh- liğinin 1937 yılına aid bütçe
tinden silmiştir, Biz, yapabileceğimiz işi, dabıı evelden ve knt'iyetle söyleriz. numaralı kanunla değişen 9 çet Uz olduğu halde Bergama sinin hazırlanmasına devam 

Tecrübelerle mü bettir ki, bu söy1eyiş, ev•,.elii blöf, arka ınJan da gaf ve Dikili kazalarına gitmiştir. ediliyor. Bütçe, busene de ge-
yapan me•hur diplomat veya idarelerin sahte 1"estinclr.n çok uzaktır. Fikir uncu maddesi mucibince ver· d 

" b Orada muhtelif işler üzerin e k' ·b· 100 000 r a 
ve karıırla söz ve i~i, birer halka halinde yekdiğcrfoe baglıımak kud· giye tabi değirmen ve fa ri- çcn sene 1 gı 1 • ır 

d tetkikler yaphcak, parti top- ·· · d hA"ap edı"lmı"şt'ır retine malik \ıluşumuz, timdiye kadar bütün işlerimizde, inkılahımızın kalardan buğday ve çav ar uzerın en "• · 
h d d k ,. lantılanna başkanlık edecektir. O 1 d t h · t her safhasınılıı, idari, aiyasi, içtimai er a ım ııtı~ımız a at ıyyet ve unlarının kurşun mühürsüz ve ye ere yar ım a sısa ı geçen 

hı Örül " til Dı"kı" lı"'de inşa edilmiş olan k' t 1 k vu:ı.u • g muş r. nakliye tezkeresiz olarak ihraç sene ıne nazaran ar ırı ma -
mdc;:~:=~k..davasıoı ele alırken, ayni prensib n ideal sağlamlığı ilo ve nakli ve her nerede öğü- :~~ı:~n mezbahayı da aça· tadır. 

Ne ileri, ne geri!. tülmüş olursa olsun bu unla- b h k' Balık konserva Valimizin u seya ati i ı 
Sancak'a müstakil bir idare vermek, misakımilliye dayanan -hem de rın mühürsüz ve tezkeresiz 

k l gün sürecektir. Labrı·kası o tarihlerde taabhüdlerle garanti edilmiş- hir davaıım bugüne kalmış satışa çıkarılması yasa o - ---- f ı • 

bir parça11, bir ıtafbasıdır ki, ODU evvela müzakere ve anlaşma yolların· masına rağmen bazı kimse· Hindistan ve Marmara veya Karadeniz 
da halle çıılı~nıak istedik. lerin kanunun bu hükmüne sahilinde kurulacak. 

Tarihi, kültürü, coğrafi vaziyeti, hallr.ıo ekseriyeti ile ba~lı başma dk 1 Cenubi Amerika'ya Ankara'da toplanan baıık-riayet etme i leri ,. görü müş- ı 
bir Türk toprağı olan Sancak; Mal ı"hracı suretı·ıe k k T d 

tu .. r Bunlar unları kurşun mü· çılı ongresine icaret o ası Ne manda gnrültü ü ile Fransa'nın; · ' 
Ne de istiklal daiyesi ile Suriye'linin oyuncağı olabilir. Bu iddia· hürlü olarak nakliye tezkere- Tediyat yapılacak.. namına iştirak eden Söke dal-

mızda blöf değil, zamanla ve hadi elerle sabit olabilecek öyle bir ;;ağ· lerile nakletmektedirler. Türkofis Ankara merkezin- yanı sahibi Hüseyin, dün şeh· 
lamlık, öyle bir karar ve azim şiddeti vardır ki, er-geç, bunu Fransa da Maliye Vekaletinden vila· den bura şubesine gelen bir rimize gelmiş ve kongre mu· 
anlıyacaktır, Suriye de!.. yete gelen bir tamimde nakledi- telgrafta; hükumetimizle Çe- karreratı hakkında alakadar· 

Cenab hududunu avuçlonnın içine alıırıık toprağını üfürükle all:ık lecek unların hem kurşun mü- koslovakya'daki D. K. C. fir- lara izahat vermiştir. 
bullak etmeğe hazırlanmış bir millet, herke. bilmelidir ki, ne blöf yap· hürlü olması ve hem de nakil ması arasında 2/4841 sayılı Bu izahata göre, lktısat ve· 
maktadır, ne de bunu bir gaflıı bitirecektir. ** 

satıcısıhın elinde usulüne göre Vekiller heyeti kararına isti· kaleti Ege mıntakası iklimi 

Nezle ve grip 
Cenubi Afrika' da, Kop· 

toven'de bir adam, ne kendi
sinin ve ne de hanesi halkının 
ve müstahdiminin hiç nezle 
olmadıklannı ve grip nedir 
l:>ilmediklerini ilan etmiş. 

Cenubi Afrika deyip te geç· 
miyelim. Orada da kuvvetli 
bir matbuat vardır. Adamca· 
ğızın hemen etrafını gazete 
muhabirleri sarmışlar ve: 

- Aman bunun çaresini 
söyle. 

Sıkıştırmağa başlamışlardır. 
Adamcağız omuzlarını silk· 

mış ve: 
- Yazık size' : gazeteciyim 

diye geziyorsunuz. Yerli zen· 
cilerin nezleye tutulduklarını 
gördünüz mü? Tabii görme
diniz, neden? Çünkü enfiye 
çekerler de ondan. Ben, karım, 
çocuklarım, memur ve hizmet
çilerim de enfiye çekeriz, bu
nun için nezle ve grip bil· 
meyız. 

Cevabını vermiştir. 

Tuhaf bir tesadUf 
lngiltere bir sene içinde üç 

kral gördü: 1936 senesi be· 
şinci Corç'un saltanatı ile baş
lamış; sekizinci Edvard'ın sal· 
tanatını görmüş ve altıncı 

Corç'un saltanatı ile bitmiştir. 
lngiliz tarihinde böyle bir 

senede üç hükümdar görmek 
ancak 1282 de bir defa daha 
olmuş ve dördüncü Edvard 
ile başlamış, beşinci Edvard'ın 
saltanatını gördükten sonra 
üçüncü Rişad ile nihayet bul
muştur. 

1936 senesi taç ve raht 
mes' elesinde bundan başka 
bir hususiyet vardır: 

Beşinci Corç 20 Kanunusa· 
nidc ölmüştür, ikinci oğlu al

' tıncı Corç ta 11 Kanunuevel
c de tahta geçmiştir. Bu iki hü· 

kümdar 1936 senesinden biri 
baştan, biri nihayetten olmak 
üzere 20 gün hüküm sürmüş-
lerdir. 

Unutulmuş bir işi 
Gün geçmezki şunun veya 

bunun, yahud şu keşfin yüzün· 

cü devir senesi tes'id edil-
mesinl LFakat, nedense... Şi· 
mendifer düdüğünün ellinci 
senei devriyesi yapılmamış ve 
unutulmuştur! 

ilk şimendifer:düdüğü 1886 da 
İngiltere' de Svanington' da kul
lanılmıştır. Bu da, 1883 de 
bir yolla kesilen hatta vukua 
gelen kaza üzerine ittihaz edil
miş ve ilk olarak "düdüklü 
şimendifer 1886 da başlamıştır. 

Tefevvuk kadm· 
da mı, erkekte mi? 

Bir lngiliz gazete muharriri, 
kadın veya erkek tefevvuku 
hakkında büyük bir anket 
yapmış, fakat bu anketin taf
silatını neşretmemiştir. Gaze
tesine verdiği kısa bir hüla
sada: 

"Tefevvuk erkekte mi, ka
dında mı? .. Bunu kat'i surette 
tayine imkan bula'!ladım. 

Tecessüs ve takip de, hissi 
mes'uliyet ve vazifelerde ve ... 
Yalan söylemek ve aldatmakta 
kadın erkeğe mütefevviktir. 

Bir paket bağlamakta, tele· 
fonda maksadını doğrudan 
doğruya ifadede şahıslarinı 

alakadar etmiyen işlere alaka· 
dar erkekten çok geridirler! n 

Demi,ştir. 

ltalya krahna ameliyat 
Roma, 24 (Radyo) - halya 

kralına küçak bir ameliyat 
yapılmıştır. Kralın sıhhi ahvali 
iyidir. 

verilmiş nakliye tezkeresi bu· naden imzalanan mukavele mu- sıcak elduğundan balık kon· 
hmmasının şart olduğu bildi· cibince, aramızda Klering an- serva fabrikası ya marmara 
rilmiştir. Bunlardan biri bulun- laşması olan memleketlerle Ce- veya Karadeniz sahillerinde 
madığı taktirde unlar müsa· zayir, Tunus, Fas, İngiltere ve kurulacaktır. 
dere edilecek, vergileri üç kat Hollanda Hindistan'ı, bilumum ihracat ___ _ 

alınacak ve ayrıca sahip ve na· Cenubi Amerika hükumetleri, 
killer haklarında kanuni taki· Meksika, Kanada ve Avustu- ruhsatnameleri 
bat yapılacaktır. ralya'ya mal ihracı suretile Bazı tacirler, ihracat ruhsat· 

tediyat yapılacağı bildirilmek· namesi almadıklarından veya 
Eşek eti mi 
yiyoruz? 
Kesik başlı 
bir eşek bulundu! 

Dün E:şrefpaşa' da Beş tepe
ler mevki inde : Söğütlü gölde 
etini kaçak olarak satmak 
üzere bir eşek kesen çingene 
Ya~ar, belediye memurları ta
rafından tutulmuştur. Yaşar, 

eşeğin başını gövdesinden ayır
dıktan sonra hayvanı yüzmek 
üzere bulunduğu sırada yaka
lanmıştır. Başı kesik eşek ve 
kaçakçı Yaşar; alınarak be
lediyeye götürülmüştür. 

Tahkikata göre Yaşar, eşeği 
çalmıştır. Eşek, Sülüklügöl ci
varında otlamak üzere sahibi 
tarafıııdan bırakılmıştı. Yaşar, 

hayvanı biraz ileriye götürmüş 
ve orada derhal kesmiştir. 

ifadesinde eşek etini, koyun 
eti yerine kaçak olarak sata· 
cağını söylemiştir. Hakkında 

takibata devam ediliyor. 

inekhane için 
istimlak yapılıyor 

Ziraat vekaleti tarafından 
gelecek yıl Üçpmar çiftliği 
civarında vücuda getirilecek 
büyük inekhane için mühim 
miktarda arazinin istimlak 
muamelesi yakında neticele· 
necektir. Gıd~ sanayii planına 
göre kurulacak olan modern 

tedir. 
~----------------~ 
MAHKEMELERDE: 

Marangoz 
Mehrİıed 

Bir avukattan daha 
güzel söz söylüyor. 

Tepecik'de karısı Hamide'yi 
kıskanç.lık sebebile bıçakla ve 
işkence ile öldürm~kle maznun 
marangoz Mehmed'in muhake· 
mesine dün şehrimiz ağırceza 
mahkemesinde devam edilmiş-
tir. Geçen celsede müddeiu
mumi, iddiasını serdederek 
maznunun genç karısı Hami-
de'yi bıçakla onsekiz yerinden 
yaralıyarak taammüden öldür· 
düğü için idam cezasile ceza-
landırılmasım istemişti. Dünkü 
celsede maznun Mehmed, mü
dafaasını yapmış ve şahitlerin 
kendi aleyhindeki ifadelerini 
birer birer inceden inceye tah· 
lil ederek bunların garazkar
lıktan ibaret olduğunu söyle
miştir. 

Marangoz Mehmed, vekili 
olmadığı halde bir avukattan 
bir hatipten daha kuvvetle 
kendisini müdafaa etmiş, öl
dürdüğü karısının vaziyetlerin· 
den bahsederken bazı imalar
da bulunmuş, şahitlerin aley· 
hindeki ifadeleri için: 

ruhsatnamede yazılt buh~nmı-
yan maddeler ihraç etmek is· 
tediklerinden bahisle doğru
dan doğruya lktısad vekaletine 
müracaat etmekte ve kendile· 
rinin istisnai muameleye tabi 
tutulmalannı istemektedirler. 

lktısad veka!eti şehrimiz 
ticaret odasına gönderdiği bir 
mektupta, bu gibiler hakkında 
istisnai muamele yapılamıya· 
cağını ve müracaatların Oda 
kanalile olması bildirilmek· 
tedir. 

15 günlük ihracat 
Ticaret odası bir rapor 

hazırladı. 
Ticaret ve sanayi odası, son 

15 gün zarfında limanımızdan 
ecnebi memleketlere ihraç edi
len mahsullerimiz hakkında 

bir rapor hazırlamıştır. 

Bugün doğacak 
çocuklar .• 

"\ inekhane sayesinde hem mın
takanın süt sanayii ihtiyacı 
kısmen temin edilecek, hem 
de köylümüze sütten muhtelif 

.- Hakikatı görmekten mah· 
rum olan bunların ifadelerine 
kanunen ehemmiyet atfedile· 
mez. Hatta müddeiumumi, bun· 
lar hakkında takibat da yap
malıdır. 

Demiş, hareketinde idam 
cezasile cezalandırılmasını İcab 
edecek hiçbir hareket bulun
madığını söylemiştir. 

Bu rapora göre, 6 kanunu
evelden 19 kônunuevel akşa
mına kadar limanımızdan 
2347 ,5 ton üzüm, 480,3 ton 
incir ile 2,510,622 kilo pala
mut, 107,678 kilo palamut 
hulasası, 252,916 kilo pamuk, 
3066 kilo balmumu, 202,653 
miyankökü, 2,385,911 tütün, 
2,200 halı, 296,530 kumdan, 
1,099,836 arpa, 442,700 buğ· 
day, 454,500 bakla, 143,718 
nohut, 37656 fasulya, 141,033 
zeytinyağı, 9114 kabuklu ce
viz, 309765 kabuklu badem, 
3722 Şam fıstık, 37,308 deri, 
7915 yumurta, 203 bin kepek, 
203 bin küspe, bin kilo defne 
yaprağı, 8991 kilo yün, 1470 
kilo mazı, 500 kilo gökboya, 
1153 kilo kendir, 406 kilo 
kuru yemiş, 400 bin kilo pa
muk çekirdeği, 24750 kilo haş
haş tohumu, 162 kilo ceviz 
ağacı kabuğu, 5075 kilo ka
navur ve 181 baş öküz ihraç 
edilmiştir. 

Bugünün sabahı gayri mü~id 
ve hfidiselcrle dolu olarak başlı· 
yııcaktır. Fakat hadi eterin kıy· 
meli az ve küçüktilr. l\1aaınafib 

ticari işler için vaziyet çok mü· 

saiddir. Bu hal öğleden sonraya 
kadar devıım edecektir. 

Bugün doğacak çocuklar asabi 
olacaklarJır; çorukluklan daha 
fuıl:ı bir siııirlilikle gı'çecektir. 

Talebe hayatı ortıı olarak devam 
edecek ticaret meeleğini kendile
rine en uygun bir mtl$lek saya· 
c:ıklnrdır. Aşk &ahasında daima 
bedbaht olacaklardır. 

gıda maddelerinin fenni şe
kilde istihsali usulleri öğreti
lecektir. 

Ziraat vekaletinin 937 büd
çesinde inekhanenin inşaası 
için tahsisat ayrılacaktır. 

Orta okul ööretmenli~i 
Orta okul öğretmenliği için 

önümüzdeki Haziran ayında 
açılacak imtihana dört, beş ve 
altı sınıflı öğretmen okulları 
mezunlarının müracaatlarının 
şimdiden kabulüne Kültür di· 
rektörlüğünce başlanmıştır. 

Kararın tefhimi için muha
keme, başka bir güne bırakıl
mıştır. 

Menemen mahkemesinde 
Menemen mahkemesinde 

yeni açılan on lira asli maaıh 
katiplik için ikinci kanunun 
beşinci günü adliye encüme
ninde bir imtihan açılacaktır. 
Şimdiden müracaatlar başla
mıştır. 

Yeni M. U. Muavini 
Adliye Vekaletince Kırklar

eli Sorgu hakimliğinden şeh
rimiz Müddeiumumi muavinli
ğine tayin edilmiş olan Mus· 
tafa Sabri, şehrimize gelmiş 

ve yeni vazifesine ba,lamııbr. 

Adana felaketzedelerine yar· 
dımlar devam etmektedir. Ba· 
kiyesi şudur: 
-· Kültür lisesi öğrencileri 520 
kuruş, Manisa' dan Ali Bakkal 
250 kuruş, . Fevzipaşa okulu 
öğrencileri 812 kuruş, İnönü 
okulu öğrencileri 2 lira, Şe
hitfadıl okulu öğrencileri 440 
Hakimiyeti Milliye okulu öğ
rencileri 8 lira, bir hayır sa· 
hibi tarafıııdan 5 lira, Alsan· 
cak okulu öğrencileri 350 
kuruş, Osmanlı Bankası me
murları!21 lira, Halitbey okulu 
öğrencileri 801 kuruş, Vali 
Kazımpaşa okulu öğrencileri 
12 lira. 

Balıkçıları.nız, geçenlerde 
felaketzedelere 25 lira teberrü 
etmişlerdi. Cemiyetin reisi 
Ali reisin teşebbüsüle Bos
tanlı balıkçıları cia ikinci bir 
yardımda bulurımuşlardır. Ce
miyet reisi 3 lira yardımda 
bulununca, onlar da arala
rında 10 lira toplamış ve 
felaketzede kardeşlerine uzat· 
mışlardır. 

Balıkçılar cemiyeti reisi Ali 
reis 3 lira, Bostanlı balıkçı
larından Veli, Hasan çavuş, 
Emin Midilli, Mevlud, Salih 
ve Reisler 50 şer kuruş, Tu· 
fan reisle Hadi, Abdül, Omer, 
Mahmud, Şakir, H. Mustafa 
Ceylan Ahmed, Muhiddin, 
Mevlud, Hasan, Ali oğlu 
Hüseyin, Rize'li Süleyman, 
Mahmud jandarma, Kazım 

Midilli, Salahiddin Midilli, 
Osman, Durmuş, Abdullah 
Kurt, Hafız, Alı, Mustafa, 
Torsun Mehmed, Mahmud 
Rigalı 25 şer kuruş ve Yakub 
bir lira vermişlerdir. 

\.. .) 

Büyüklerimiz 
Eşrefpaşa nahiyesi Parti
lilerine cevaplar verdiler 

C. H. P. Eşrefpaşa nahiyesi 
yıllık kongresi münasebetile 
çekilen tazimat telgraflarına 
büyüklerimiz şu cevaplan ver
mişlerdir: 

C. H. P. Eşrefpaşa kamunu 
kongre bllşkanı Kutsi Kutluer 

C. Parti kamun yıllık kon
gresi münasebetile gösterilen 
temiz duygulara Atatürk'ün 
teşekkürlerini bildiririm. 

Umumi katip vekili 
Süregga Anderiman 

• • • 
C. kongresi münasebetile 

selamlar, başarılar dilerim. 
Başvekil ismet lnönü 

• • • 
C. kongrenin hakkımda gös .. 

terdiği samimi duyguya teşek-
kür eder, saygılarımı sunarım. 

K amutag başkanı 
A. Renda 

Poyracık' lılar 
Tayyare cemiyetine 
135,35 kuruş verdiler. 

Poyracık köyü halkı, tayyare 
cemiyetine 121 lira 30 kuruş 
ve ilk okullar derneği de 14 
lıra 5 kuruş teberru etmişler
dir. Hayır işlerinde büyük bir 
faaliyet gösteren muhtar Ah
med Cevdet'in çalışmaları tak-
dirle karşılanır. 

Türkofis 
Adana felaketzedelerine 

UzOm gönderdi. 
Şehrimiz Türkofis şübesi, 

nümune meşhr rincl cki iyi kalitede 
üzümlerden 17 kutu kızılaya 
teberrü etmiştir. Bu üzümler 
Adana felaketıedelerine gön
derilecektir. 
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'-~- ltolyan askerleri acaba il 
~w~ neden geri çekili~rl~r • • 

==========~=· ispanya hadıselerı, cıha~ 
Nafıa vekiline' salahiyet ve
ren kanun layihası hazırlandı 

Bir müfterinin 
yaveleri nın başına büyük bir 

gaile çıkaracaktır! Büyük sulama programının tatbiki için 
5 yılda 31 milyon lira sarf edilecek 

Biliyoruz ki, teessüs etmiş 
bulunan Türk-Yunan dostluğu
na rağmen, kafalarında hala 
ve hala eski zihniyet ve te-
lakkinin köhne akislerini taşı· 
yan bazı Yunanlı kalem erbabı Göl, nehir, çay, dere ve kollarından istifade edilerek sulama 

işi yapılacak ve bütün bataklıklar kurutulacaktır 
bu dostluğun etrafında bir 
ayak patırdısı, bir sinir şahlan· 
ması ve bir yara zonklamas1 
ile dolaşıp duruyorlar. -----------İstanbul, 24 (Hususi) - Büyük sulama pro- Malatya havalisinde Harata, Hasma ve Derme, 

jesi için 31 milyon lira sarfedilmesi hakkın- Karadeniz havzasında Yesil ırmak ve tabile- Bunlar, devrini ikmal e J ip 
la riht> geçmiş _telakkilerini ya· daki kanun layihası hazırlanmış ve Başveka

lete verilmiştir. 
rinden çekerek, Ters akan, Kilkin ırmak ları 

' ' Orta Anadolu da Sakarya ve tabileri, Kon- yahilmek iç.in, hakikatin fev· 
kinde, s rı nıi mivc>t ve c.iddiyd
frr! 11 zak hn n('sneye · yalan
c ı lı ğ a , den a ;oj"yc, isn.ıci , iftira 
ve kine, yani hrr köl ii şeve· 
başvu rmakta leredd;i l dnı!
yorlar. 

Başvekil f smet in önü, su projesini bizzat 
tetkik etmişlerdir. Kanun layihası yakında Bü
yiik Millet Meclisine verilecek ve kanun Mec
lisin bu devresinde çıkacaktır, 

ya'da Sille, Niğde'de Gelere deresi ile bun
larla münasebetleri bulunan göl, nehir, d ere, 

çay ve kollarından istifade edilerek sulama 
yapılması, bataklıkların kurutulması, nehirlerin 
taşarak hasaratı mucib olmalarına meydan 
verilmemesi için yapılacak bilumum su işlerine 
beş senede 31 milyon lira sHrf ına ve gelecek 
senelere de şamil taahhüdat icrasına Nafıa 
Vekili mezundur. 

Hazırlanan layihay:ı ~öre, şimdiye kadar 
çalışılan mıntakalard .rn başka, Marmara hav-
zasında Susgurluk ve tabileri, Ege merkez hav
zasında Bakırçay, Gediz nehri, Koma çayı ve 
Büyük Menderes nehirlerile, Adana havalisinde 
Seyhan, Ceyhan, Yerban; Silifke' de Kök su, 

Zaman zaman bunların, Yu
nan matbuatındaki yaz 1 ;\ r ını 
görüyor ve güliiyorıız. 

Medcniyetim;z;, i nkı)al ımı zı 

küçültmek için mütcrrad yen 
a1rnteri dökü) orlrr. Mekteblerde -···. Kızlara da askerlik 

dersi gösterilecek 
Ankara, 24 (Hususi) - Ma

arif Vekaleti; mekteblerde kız· 
1ara da askerlik dersi göste
rilınesi hakkında hazırladığı 
kararnameyi Başvekalete ver· 
rniştir. 937 senesi bidayetin
den itibaren tedrisata başlan
ması muhtemeldir. 

Belcika kralı 
' Danimarka'lı 

Prensesle evlenmiyor 
Brüksel, 24 (Radyo) - Bel

çika kralının hususi katibi, 
kralm Danimarka pr~nsesle· 
rinden birile evlenmek üzere 
olduğu hakkındaki haberleri 
yalanlamıştır. 

Romen takımı 
İstanbul' a geliyoı· 

lstanbul, 24 ( Hususi ) -
Romanya'nm meşhur C. F. R. 
futbol takımı yakında şehri
mize gelecek ve üç maç yapa
caktır. 

Yunan tacirleri 
Halı satmak için Londra

ya gidiyorlar. 
Atina, 24 (Hususi} - Bu

günlerde Yunanistan'ın halı 
tacirlerinden mürekkep bir he
yet Londra'ya gidecektir. Bu 

. heyet, kontenjan ve klering 
muameleleri dolayısile satıl
mayan ve biriken halıları, 
Londra piyasasında satmağa 

çalışacaktır. 

Heyeti Vekile 
Şark demiryolları 
mukavelesini tasvib etti. 

Ankara, 23 (A.A) - Nafıa 
Vekaleti ile Şark demiryolları 
şirketi delegeleri arasında im
tiyazın devri ve mevcudatın 
sRtın alınması hususunda ce
reyan eden müzakere ne~i~:
sinde hazırlanmış olan ıtılaf 
mukavelenamesi bugün Heyeti 
Vekilede müzakere edilmiş ve 
hududu esasiyesi itibarile tas-
vib ohJnmuştur. 

Hindistan'da 
Çarpışmalar ... 
3 lngiliz, 8 Hind'li 
Asker öldU. 

Londra, 24 (Hususi)- Hin-
distan' da bir müsademe ol
muş, 3 fngiliz ve 8 Hind'li 

asker ölmüştür. 

M. Leon Blum'un nutku 
Biz, tehlikenin önüne geçmek için bütün 
gayretlerimizi teksif etmeğe amadeyiz. 

Paris, 24 (A.A) - M. Blum dün İngiliz -- Amerikan mat
bu~t cemiyeti. ~arafından verilen öğle ziyafetinde bu cemiyet 
erkanından bırı tarafından hoşamedi makamında söylenen bir 
hitabeye cevaben bir nutuk söylemiştir. 
. Başvekil bilhassa Fransız milletinin azim bir ekseriyetinin 
lngiltere ve Amerika ile müştereken sahib olduğu demokrasi 
ananesini muhafaza etmek fikrinde olduğunu söylemiştir. 

Fransa'nın sulha olan merbutiyetine Fransa'da yaşayan bü
tün insanların şahit olduklarını söyleyen başvekil şu sözleri 
ilave etmiştir: 

- Ne ingiltere'de ne Amerika'da ve ne de Fransa'da hiç 
kimse harbın mukadder olduğuna inanmamaktadır. Biz bu teh· 
Jikenin önüne geçmek için bütün gayretlerimizi teksif etmeğe 
amadeyiz. 

Gemilerimize (Armada) di
yorlar. 

Yunan işgaline aid tefrika· 
larında, çeşid çeşid ihtiras ve 
gayz kusuyorlar. 

Ve en taze olarak, Elefteros 
Antropos gazetesinde bir mu
habirin -Kimdir bu muhabir, 
o cihet te meçhul ya- yaptığı 
gibi, mesela İzmir'in sıtma, 
humma, bataklık, sefalet için-
de çırpınmakta olduğunu da 
yazabiliyorlar. 

Hem öyle ki, nüfus ta art
mıyormuş. Bilakis, ölüm do· 
ğumdan fazla (!?) 

Türkiye'nin hiçbir yeri ıçın 
mevzuubahis olmıyan bu gü
lünç bühtan ve iddianın, iz. 
mir için ancak gülünç telakki -- -- ı edilebileceği şüphesizdir. 

Almanya 'nın, F ranko ya yardım Eğer tarihin mes'uliyet bah-
• • · I ~.mda_ v~ muhaseb.esinde ısrar 

etmemesİnl lSfİyorlar. gostcrılmış olsa, bu Izmir şehrinin 
• - \ geçirdiği ve bugünkü haline 

lngiltere ve Frarısa'nın dediği olursa Al- , müessir olan vaziyetin mes'ulü, 

manya'ya müzaharet edilecekmiş. hiç şüphesiz biz çıkmıyacağız. 
Halbuki, biz o harabezar Ü"· 

P~r.is, 24 (Radyo)-:- Fransa l manya'nın bu vaziyetini teh- tünde yep-yeni bir varlık kur· 
Harıcıye Nazı~ı M. lvon Del- likeli görmektedir. Hal böyle mağa çalışıyoruz. Medeniyeti, 
bos, __ Almanya nın Paris sefiri devam ederse, Avrupa'da bir kültür, san'at müesseseleri, 
bugun de uzun müddet ko- harb olacaktır. yeni ve modern evleri, hülasa 
nuşmuş ve Almanya'nın, Ge- _. e-... herşeyi ile .. 
neral Franko'ya yardım etme- Panamerikan Memleketin bir-iki yerindeki 
mesi lüzumunu bildirmiştir. küçük bataklık parçaları, hiç 

Alakadar mahafılde söylen- konferansı şüphesiz işgal zamanındaki ne 

d
·v · .. G I nisbetle yüzde ona düşmüştür. 
ıgıne gore, enera Franko- Ş apo ihtilafı hak- O tarihlerde müreffeh bir 

ya yardım etmemeği kabul Rumluk vardı. Biz ise mahru-
eder ve bu hususta sözünde kında karar vermedı·. miyet ve sefalet içindeydik. 
durursa, gerek Fransa ve ge· Boynes-Ayres, 24(Radyo) - Başkaları tarafından yakıl· 
rekse fngiltere kendisine iktı- Panamerikan konferansı, Şa- mış bir yarı !şehre emek ver-
sadi yardımd? bulunacak ve ko ihtilafı hakkında hiçbir ka- diğimiz için; yollarını yeni, 
belki de para ikraz edecektir. rar vermeden dağılmıştır. elektiriğini, telefonunu, suyunu, 
Almanya'nın bu mes'elede ne Konferansın hitamı, küşadı medeniyetini, herşeyini yeni 
dereceye kadar muvafakat gibi tantanalı fakat manasız olarak hazırladığımız için sı-
göstereceği henüz belli de- olmuştur. kıntı geçirdik, fakat muvaffak 
ğildir. T rockı· olduk .. Bunlar. arkası tavizler-

Hitler'in, bu husus için ar: , le dolu bir hükumet istikrazı-
kadaşlarını toplayıp vaziyeti Meksika, ya nın şehire ayrılan tahsisatı ile 
müzakere edecektı· s··yl d' k / dogv mamıştır. Hepsi bizim pa-

r. o en ı- c. ı arı mıyacak mı.' ğine göre, Almanya' da iki ramızla, bizim emeğimizle elde 
Meksiko, 24 (Radyo) - Bir edilmiştir. 

cereyan vardır. Bu cereyandan N 
b 

orveç vapurile gelen Troçki (Megalo idea) cı, bir sıtma 
iri, Almanya'nın, kuvvetle h kk aleyhine şiddetli bir cereyan nöbeti içinde ve eski günlerin 
a mı almasında ve diğeri vardır. k k 

d d 
artı zenciri opan hayali ile 

e mute ilane hareket edil· 
mesindedir. Troçki, Diyego dö la Rive- herşeyi söyliyebilir. Hatta 

ra'da ikamet edecektir. hummadan, natta sefaletten de 
Alman matbuatı, bu cere- b D · l ahsedebilir. Fakat görünen 

yanla beraberdir. Gazeteler, enız ve vapur ame esi, 

F 
• f Troçki'yi Meksika topraklarına köy, klavuz istemiyor. Haki-

ransa nm, spanya hüküme· k b l ki ka m k k · atı a çı a sıvamagv a cür'et 
tine yardım ettiği bir sırada çı r ama ararını vermış-lerdir. edenler, kendilerini gülünç 
Almanya'nın kontrol edilme- d .. ·· k f k 

M k l uşurme ten sar ınazar, i i 
sinden son d.erece infial gös- ısır ra l ·11 d k mı et arasın a i en iyi, en 
termektedirler. Berlin matbuatı Kahire, 24 (Radyo) - Kral temiz münasebat ve menfaat· 
Almanya'nın sadaka isteme- birinci Faruk Kubbe sarayında leri de hırpalamış oluyorlar ki, 
diğini ileri sürerek şiddetli bugün İngiltere'nin sefiri Sir Yunan hükumetinin buna göz 
makaleler yazıyorlar. Miles Lampson'u kabul et- yumabileceğini hiç sanmıyoruz. 

Fransa siyasal mahafili, Al- miştir. O. R. G. 

------
Onbinlerce Alman, asilere yar· 
dım için lspanya'ya gidiyor ------Tayyare, top, tank sevkiyatı ayrıdır. 

ziyet, hükumetciler lehinedir , 

Va. 

Madridden 
Berlin, 24 (Radyo) - Trans 

Osan ajansına göre, Marsilya-
• dan Barselon'a birçok ecnebi 

zabit gitmektedirler. Barselon 
bunlar tarafından azami su
rette tahkim edilmektedir. 

Salamank, 24 (Radyo) -
neşredilen bir tebliğ Villaver
na 'da yapılan taarruzlarda 325 
tüfek, iki top, 3000 fişek, 2 
otokar, 3 küçük top elde edil
diği bildirilmiştir. 

Londra, 24 (Radyo) - İn
giliz hariciyesi Valansi bükü· 
metinden müşterek notaya 
beklediği cevdbı almıştır. Bu 
cevab ademi müdahale komi-

bir görünüş 
Ayni mahafil Barselon'un 

ablokası münasebetile Admi
rante Cervantes kruvazörünün 
ayni zamanda üç muhtelif nok
tada görünmüş olduğunu ilave 
etmektedirler. 

Salamank, 24 ( A.A ) -
Cumhuriyetçilerin tayyare!eri 
Madrid'ı bombardıman 
miştir. Ekserisi sivil ahaliden · 
olmak üzere .25 kişi ö1 müş, 48 
kişi yaralanmıştır. 

General Franko'nun kıtaatı 
son günlerde Cordoba cephe
sinde 30 kilometre ilerlemiş 
ve Elcartio ve Cilla Franca 
kasabalarını işgal etmiştir. 

tesine verilecektir. Madrid, 24 (A.A) - Neş-
Talaera dölareta, 24 (Radyo) redilen bir tebliğde, hükôme 

Asilere mensub 9 tayyare bu- kuvvetlerinin payitahtın şimali 
gün milisleı Puzuello' daki si· garbisinde kain Bocdilla mm· 
p~~liri bombardı'i'.ı~tmiştir: takasında 5 kilometre ilerle 

Senjan Doloz, 24 (Radyo) miş oldukları beyan edilmek 
Asiler ve milisler arasında tedir. 
Noel yortuları münasebetile Paris, 24 CRadyo) - Al 
yapılacak üsera mübadelesi manya'nın Paris sefiri, M 
teşebbüsü akim kalmıştır. Bu Delbos'u ziyaret etmiş ve Al 
akamet, silah taşımağa muk- f - "'""' - - ~ -·· - manya'nın spanya kontrolün· 
tedir erkeklerin mübadelesi 
üzerinden çıkmıştır. • şjddetlendirmeğe razı olduğun J 

Berlin, 24 (Radyo) _ De- bildirmiştir. 
veran eden şay i alara göre, Bükreş, 24 ..(Radyo) - De 

• İngiltere hükumeti Almanya mir muhafızlar reisi gener 
· G Kanta Kuzen ve yüz kada 

taratından enera\ Franko'ya 
yapılan yardımlaı hakkında) taraftan general Franko sa 
siyasi teşebbüslerde bulun- larında harbetmektedirler. 

Londra, 24 (A.A) - Time < 
muştur. 

M. Hitler bir hafta ikamet
:te~ .sonri. g;;e Beryezgavden·; 
gitmiştir. 

Londra, 24 (A.A) -Havas 
ajansının iyi malumat almakta 
olan mahafilden öğrendiğine 

göre İtalyan ' ların general Fraıı
ko'nun hakimiyeti altında bu
lunan araziden yavaş yavaş çe
kilmekte olduklarını, Alman
ların ise boyuna İspanya'ya~ 
kuvvet sevketmekte bulunduk· 
larını, g~neral Franko'nun 
bayrağını taşıyan birçok ec
nebi harp gemilerinin Barse
lon' un ablokasına iştirak et
mekte ve bu ablokanın ecnebi 
memleketlerde zannolunduğun· 
dan çok daha müessir oldu
ğunu beyan etmektedir: 

Kadiks, 24 (A.A) - 21 
teşrinisanide 9,000, 26 teşri

nisanide 10,000, 6 kanunu
evelde 600 Alman gelmiştir. 

Bu kuvvetlerle beraber 42 
milimetrelik toplarla Junker 
sisteminde 26 tayyare de gel
miştir. 

gazetesi Paris muhabirim 
emin bir kaynaktan haber a e 
dığına göre, Fransa hükume 
bu hafta içinde İngiliz hük 
metine aşağıdaki kararını bi 
dirmiştir. 

Londra komitesi ademi m · 
dahale anlaşmasının fili b a 
şekilde tatbikini garanti ed 
tedbirleri mümktin olduğu k 
dar seri bir şekilde diğer h 
kiimetler tarafından kabul 
tirmiye muvaffak olmadığı ta 
dirde Fransa'nın kendisini a 
mi müdahale şampiyonu olar 
tanıtan vaziyetini değiştirm 
ihtimal dahilindedir. 

Times gazetesi şu satırl 
ilave etmektedir: 

- Fransa bidayette ta 
ettiği politikayı yeniden der 
edebilir. Onu böyle bir ha 
kete sevkedecek olan se 
meclisteki son müzakere 
sonra tesirini kaybeden ko 
nist tazyikten sonra Alman 
nın müdahalesi olacaktır. 
- Sonu 5 inci sahifede 
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Yarını!! _H_a_r b_ı_l ~ ~--~ .. 
Çindeki dahili harp 

A~i general komünist er
le anlaşacak mı? >ık Rus zabiti Bor is' le U stabası Polün 

~ 

ı/arında infilak maddesi bulunmuştu. 
undan onbeş gün evel cici, 
ares'e bir şifreli yazı ver
i. Bu yazı, son bir iş'ara 
:ır elinde kalacaktı. 
enares, asıl lngiliz ajanı 
ık itibarile bu şifreyi İn· 
erkanı harbiyesine gön

niş ve direktif istemişti. 

lt sekiz gün sonra, bu 
nın halli gayri kabil bir 

ile yazılmış olduğu ce
nı almıştı. Fakat bu yazı
bir şimendi.ifer istasyonun· 
gönderildiği anlaşılmış ve 

·ce "57 yeni makine ve 
1erilenlerr .. " nakıs cümlesi 
ımuştu. 

u kadarcık bir malumat 
edilmiş olmakla beraber, 

iz erkanı harbiyesi bu 
yi Fransa'nın ikinci muka
casusluk şubesine vermişti. 
ransa mukabil casusluk 
esi bu iz üzerinde yürüye-

bu şifreden şu neticeyi 
etmişti: 

t dairesi. Numara: 22322. 
35-D ajana Amyen fenni 
;atı hakkında direktifler: 

- Her hangi bir hadiseyi 
hemen vereceksiniz. 
- 57 yeni makine ve 

derilenler ve istasyon tah
ıçın hazırlıklar itmam 

ecektir. 
- 257 inci kilometre 

·indeki büyiik demir köprü 
inde yapılacak her türlü 
lat ve tamirat hemen bil
lecektir. 

- 254 üncü kilometre 
·indeki harb levazımı bü
deposunu da tahrip için 
rlanacaktır. 

Plon 
u vesikanın bu mündere-

Sabık Rus zabiti Boris ile 
ustabaşı Pol'un gece vakti 
tegayyübü, pekaz zaman sonra 
şuyu buldu. 

Bu tegayyübün, doğrudan 
doğruya casusluk işile alaka· 
dar olduğuna hiç kimsenin 
şüphesi kalmadı. Maamafih, 
tahkikat, halkı telaşa vermiye
cek surette ve ihtiyat daire
sinde başladı. 

Beş gün süren bu tahkikat 
neticesinde, Amyen' deki as
keri tertibatın, köprü, istasyon, 
depo ve fabrikaların biranda 
berhava edilmesini temin ede· 
cck şeytani tertibat meydana 
çıkarıldı. Ustabaşı Pol'un evin
de mühim mikdarda infilak 
maddeleri elde edildi. 

Fakat elde edilen neticenin 
kıymeti, Alman'ların Amyen 
şehrini berhava etmelerinin 
önüne geçmekten ibaret kaldı. 

Bu beş günlük tahkikatın 
korkunç tafsilatını havi rapor· 
ları alan Fransız erkanı harbi· 
yei umumiye reisi 9 Eylül 1936 
da alakadarları, Paris'te Em
niyeti umumiye dairesine top
ladı. Fakat bu defaki içtima, 
kat'i surette gizli idi. Bu içti· 
maa Emniyeti umumiye mü
dürü, Fransız bankası müdürü, 
Fransız büyük sanayi idaresi 
müdürü, Hava Bakanı ve Ha
va Bakanlığı ikinci daire mü
dürü Vis Amiral davet edil
mişti. Bu defa Fransa'nın Lond
ra sefareti Hava Ataşesi kap
tan Arnovil yoktu; bu Lond
ra'ya vazifesi başına dönmüştii. 

Davetliler, vakit kaybetme
den bu çok mühim mes'ele 
üzerinde müzakereye başla· 

dılar. 
Fran~ız erkanı harbiyei Söze erkanı harbiyei umu· 

Karısmı yaralamış 

Kemer' de \.<ağıdhane cad· 
desinde Mehmed oğlu Sadul
lah, kıskançlık saikasile kansı 
Bedriye'yi ve karısını kendi
sinden ayırmak istiyen Ayşe'yi 
kunduracı bıçağile hafif suret
te yaraladığından zabıtaca ya
kalanm:ştır. 

Hırsızhk 

Salhane tramvay caddesinde 
375 sayılı evde oturan Taran
to kızı Zebil karakola müra
caatla bahçe dıvarından atla
mak suretile içeri giren belir
siz hırsız tarafından balıç"de 

asılı bulunan bir yatak çaı ~n
fının çalındığını şikayet ettiğin· 

den tahkikata haşlanmıştır. 

O.. ' ovn:ot~ 

Alsancal:'ta Bornava cad
desinde Mehmed oğlu İbra
him; Ahmed oğlu Tahir'i döv
düğünden yakalanmıştır. 
-------
Türk-Çekoslovak 

ticaret anlaşması 
Çekoslovakya ile imzalanan 

12 mayıs 936 tarihli ticaret 
anlaşmasının mer'iycte girme
sinden evel (iki memleket 
arasında ticaret anlaşması bu
lunmadığı bir sırada) gelmiş 

olmaları veya kontenjanların 

tükenmesi dolayısile ithai edi
lemiyen ve 23· 11-936 tarihine 
kadar gümrüklerimize gelmiş 
bulunan Çekoslovakya men
şeeli eşyanın, karşılığında hu
susi takas yolu ile kıymetleri-

---------------
İhtilalin hüsnü suretle halledileceği söy. 
leni varsa da 200 asi harba hazırlanıyor 

Şan-Kay-Şek ve eşi 
Pekin, 24 (Hususi) - En 

son alıııan habcrlert göre, asi 
Mareşal Şaıı-Şuly.111 bütün kuv
vetlerini Siyanko'nun müdafa· 
ası için vi layet hududuna lah-
şid etmektedir. Asi crdu 200 
bin kişiden m;irekkeptir. 
Şanghay, 24 (Hususi) -

Domeyi Ajansının haber ver· 

diğine göre, şimalden Hope'ye 
gelen komünist lideri, halen 
Siyanko' da bulunmaktadır ve 
asi general Şan-Şülyan'la, muh· 
temel bir i;; birliği esasını 
müzakere ctmektc ... lir. 

Şanghay, 24 (Radyo) -
Royter _ajansının! Nan kin' den 
aldığı habeı lcre göre, Çın ih· 
tilafı hüsnü suretle ,halledil· 
mek üzeredir. General Şan 
Şiilyan, kumandasındaki or
duyu, Şantıi kumandanının em
rine verecektir. Bu takdirde, 
Çaıı-Kay-Şt·k, derhal serbest 
bırakılacaktır. 

Şanghay, 24 (A.A)- Hopei 
siyasal konseyi Başkanı ile 
Şangtung valisi tarafından 
gönderilen tamim telgrafların· 

da dahili bir harbın bertaraf 
edilmesi ve Şan-K ay·Şek'in 
serbest bırakılması lüzumu kar
şısında hükumetin memleket 
münevverlerini toplanmıya da
vet ederek buhranı halletmek 
ir;.in alınacak siyasal tedbirleri 
görüşm'!si lazım geldiği kay· 
dedilmektedir. 

Aydın spor bölgesinde 
yeni faaliyet eserleri 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

12,30 halk musikisi, 12,50 
havadisler, 13,5 hafif musiki, 
13, 15 muhtelif parçalar. 

18,30 dans musikisi, 19,30 
konferans, 20 Vedi Rıza ve 
arkadaşları, 20,30 Türk mu
sikisi, 21 radyo orkestrası, 22 
ajans ve borsa haberleri, 22,15 
plaklarla sololar. 
---~~-----~~~~-

Mm. Simpson 

nin asgari yüzde 50 si nisbe- Mm. Simpson'un ev~lce artist 
tinde yuınuı ta ve yüzde 50 si Şarlo ile alınmış bir resmi 
için de Türkiye - Çt koslovak Londra, 24 (Hususi)- Sun-
kliring anlaşmasına göre hu- day Taymis'in muhabiri, Ma-

susi takas mevzuu olabilecek d am Simpson'un otomobilinin 
her hangi bir Türk malı alın· İsviçre istikametinden geçtiğini 
mak ve gümrük muameleleri ve yanında. iki erkek bulun-
31-12-936 tarihine kadar ik· dugv unu, bu otomobıli eşya· 
mal edilmek şartile temdid !arla dolu bir kamyonun takip 
harcı ithalleriııi temincn adı etmekte olduğunu bildirmiştir. 

ımiyesini şaşırtmıştı. Vazi- miye reisi başladı. Ve: 
sarihti: Alman erkanı har- - Hava bakanını dikkatle geçen hükumetle nota tealisi Bütçedeki tasarruf 

için Hariciye V~kil i}ine sa-
·ı umumiyesi Fransa'nm dinlemenizi rica ederim, dedi. lahiyet verilmt'si ve nota Vilayet bütçesi üzerinde ted-
Jafaa eseslarınm en can Hava bakan · k"kl ya an 'la.. t J · .. ı. teatisi tarihinden itibaren mez· 1 er P vı ye aımı en-
:ak noktasına taarruz için - Müsyüler, dedi. Hepini~ kur malların yukarıdaki şerait Aydın dikiş yurdu talebeleri muallim/erile birlikte cüınenının, Maliye Vekaleti 

korkunç ve mükemmel zin de bildiği veçhile, Fransa dairesinde gümrüklerden ge· Aydın, ( Hususi ) _ Dün Bu takdirde; bu kulüb işti- hissesini ödemek için bütçe· 
tertibat vücuda getirmiş harbın ilanından 30 dakika çirilmesine, lktısad Vekaletinin Aydın spor bölgesinde Aydın, rak etmeden liklere devam den mühim miktarda tahsisat 
•ekti! sonra, 20 ağır, lO hafif bom· muvafakatine atfen Hariciye Çine, Karaı'ınar, Nazilli genç· olunacaktır. Nazilli 5 Eylfıl ve ayırdıgını yazmıştık. Mühim 
ansız'ların hayretini en ziya· bardıman ve 175 av tayyaresi Vekilliğinin 22_12_936 tarih ve ler ve Nazilli 5 Eylfılün spor gençler birliği kulübleri ara- sağlık, ziraat, nafıa ve kültür 
dahilde ve böyle bir teş- hazırlıyabilir. Maamafih, sefer- 228.-;9 581 1 t k .1 kulübleri delegelrri toplanarak sında verildiğini yazdığım bir· işleri tahsisatına dokunulma-

~ · sayı ı ez eresı e ya-
tın bu kadar esaslanmış berlik emri saat 14 de veya 14,30 l t kl·f· .. . 1 a V lik maçları fikistürünü tesbit l eşme kararı tahakkuk etme- dan yapılan bu tasarruf, yedi 

pı an e ı ı uzerıne er e· 
asından doğuyor. da verilirse, 14,55 de 250 k'll . h t' k v ·1 etmişledir. Bu toplantıya Söke miştir, aylık zaman tasarrufundan te-

ı en eye ınce arar erı -
nen faaliyete geçilmiş ve ağır ve hafif bombardıman rr.iştir. kulüb mümessilleri gelmemiş- Aydın spor bölgesi yeniden min edilmiştir. 
'Bre ile üç muktedir vası- tayyaresi ve 15,40 da da bü· ------------ lerdir. Mıntaka lik maçları bir salon kiralamıştır. Buraya; Enciimenin mazbatası, bu-
nı Amyen'e sevketmiş idi. tün tayyareler harba hazır edeceklerdir. Fakat bu muka- fudbol ve voleybol birlikte güreş minderi ve bilardo yer· günlerde Dahiliye Vekaletine 

* * * bulunabilecektir. bele ancak 20 dakika sonra olarak birinci devre 17 / 1/ leşlirilecektir. Yılbaşından iti- gönderilmek üzeredir. 
ra~1sız erkanıharbiyei umu· İlk hamle 200 ağır ~e l 20 olacak ve 45 dakika sonra 937 den 12 /2/ 937 ye kadar haren güreş talimlerine baş- - ----- - ---
esinin gönderdiği bu üç hafif bombardıman ve 75 avcı 1190 tayyaremi1 harba giri- ve ikinci devre de 21 /2/ 937 !anması kararlaştırılmıştır. görmüş ve birçok aile kadın 

Amyen Aedron'a indiler. tayyaresile olacaktır. Bu 495 şecektir. den 2 l /3/ 937 ye kadar sü- Bir biçki yurdu ve kızlarını toplamıştır. Gön· 
kimse ile temas etmeden tayyarcmizle yapacağımız ilk Yarın: Fransız hududların- recektir. Maamafih lik maçla· Aydın'da öğretmen Süreyya derdiğim resim; yurd talebe-

ıen Amyen mevki kuman- harba, Almanlar da biraz son- dan içeri bir kuş bi- rına Söke kulübünün gelmi- Diker'in idaresinde açılan biçki lerini öğretmenlerile bir arada 
mın dairesine gittiler. ra 604 tayyare ile mukabele le uçmıgacaktır. yeceği anlaşılıyor. yurdu az zamanda çok rağbet gösteriyor. _. ................................................................................................................................... . 

Yazan : Orhan Rahmi Gökçe 

başımı ve ora· 
ı masum halkı yakarım, 

• çekindim. 
- iyi etmişsin Mehmed 
uşf.. Güze) mi, yüzünü 
.edebildin mi? 
- [vet, şöyle hayal meyal 
düm. Çok güıel birşey 
ıpu!.. O otomobile biner-

herkes başını eğdi, kan 
adı. 
- Neyse, gun gelir, he
laşınz, aldırma Mehmed 
uşl İçimizde bir detil, bin-

bir tane çılan var bizim! 
Mehmed çavuş, sık sık so· 

luyor ve homurdanıyordu. 

Adı ne imiş? 
Bilmem vallahi! .. 
Nereli imiş? 
Sordum amma öğrene· 

medim ... 
Mehmed çavuşun Ödemiş· 

ten dönüşünden üç gün sonra 
telefoncu on kişilik bir Yu
nan müfrezesi, Bekir'in ve 
müfrezesinin namlularının ucu
na düşmüşm. 

Dokuzu ölmüş, biri sağ - Kat'il.. Göreceksiniz, ya- çok kıskanç... Kendisini hiç ileri! 
kalmıştı. kında biiyük hadiseler olacak.. yalnız bırakmıyor. Dehşetli 

Bu, Selanik • taraflarından Bekir,' çoktanberi vaziyeti su1ette vurgunmuş kıza. 
getirilmiş bir Türk'tü. Ağlıya· bilmiyordu. Fakat nefer, mu- - Karıya desen e?. 
rak, genç kumandanın aya- fassal izahat veriyordu ve biraz - Yok canım, kızoğlan kız· 
ğına kapandı: düşününce, bunların inanıl· mış, diyorlar ona!. 

- Ne yapalım -Diyordu- ması 15.zımgclen şeyler oldu· Bekir bir kahkaha attı: 
bizi de zorla getirdiler. Böyle, ğunu anlıyordu. . - Şu kucaklardan arta ka-
geri hizmetlerde kullanmıya Demek, karagünler bitiyordu lan bakireyi gÖ!'mek isterdim. 
başladılar. Kabahat bizim de· Mehmet çavuş, bir fırsatını Delikanlı, sen şimdi ne yapa-
ğil, o toprakları ve bizi bıra· bulup, Ödemiş'teki kadından caksın? 
kıp ta kaçanların... bahsetti. Nefer dişlerini gıcır- Nefer, omuzlarını silkti: 

Bekir, ondan daha birçok datarak cevap verdi: - Silahım var. Başlığımı 
malumat aldı. Türk ordusu, - Demek ki onu, siz de çıkarırım, ben de sizinle bera· 
taarruza geçmişti. duydunuz. Bütün Yunan za- her ... 

Nefer şu izahatı verdi: bitleri, etrafında fırıl fırıl dö- Mehmet çavuş, onu dikkatle 
- Hepsi de müthiş bir nüyorlar. Benim Türk oldu· süzdii: 

korku iç;nde bulunuyorlar. ğıımu işitmiş, yanına ça?.'l'ttı, - Bizimle yapabilir misin? 
inanamıyorlar. Havsalaları al- birçok şeyler sordu. Ters ters - Neden yapamıyayım? .. 
mıyor. Dün akşam kumandan· cevap verince kıp-kırmızı oldu, Ben de Türk kanı taşımıyor 
lar konuşurken duydum. Hep- ses çıkarmadı. mıyım? 

si de telaş içinde!.. Zabitlerden hiçbirine mete· - Haydi bakalım öyleyse, 
- Kat'i mi bu haberler? lık verdiii de yok. General, öp kumandanın elini ve, arş 

* * * Nihayet o gecenin saat üç-
lerinde idiler. 

Bekir ve efradın dörtte üçü, 
sık kayalıkların arasında ka
putlarına sarılmış uyuyorlardı. 
Haval~r artık ısınmıştı. Fakat 
ince bir gece rüzgarı, bir yaz 
sabahının bütün ayazını ortaya 
serpiyordu .. 

Mehmed çavuş, Bekir'in 
yanma geldi ve seslendi.: 

- Kumandanım! 
Bekir sıçradı: 
- Vakit geldi mi? 
- Tam üçbuçuğu çeyrek 

geçiyor!.. 

- Efradı da uyandır ve 
tertibat al!. Ben söylenen nok
taya gidiyorum .. 

- ..So1ta ver -



Büyük Korsan Romana ~.-. • -·.I 
Yazan: M. Aglıan, Faik Şemseddin 

lbuki, bu manevra yapa· 
ak, emirleri dinlememek
değil, şqkınhktan ileri 

ordu. Başta kaptanda da· 
olduğu halde, Yunan ge· 
"nin bütün mürettebatının 
eviyatı bozulmuştu. 

sık, devamlı ve isabetli 
, onları şaşırtmıştı. Hal· 
· kendi giillelerinden hiç 

isabet etmemişti. Buna 
abil düşman yaklaşmıştı. 
anayot reis, sağlam kalan 
e bir hançerle, dümene 

U ve bir canavar gibi tek· 
bağırdı: 

ihanet ediyorsun alçak! 
Ümendeki tayfa dayana
ı ve yerdeki bir küreği 

lrak doğruldu: 
Çok oluyorsun kaptan. 

ol yoksa, başına indiririm. 
bildiğim kadar yapaca· 

· Marifet palavra sıkmak 
·ı, işte düşman, karinemize 
irmek üzere!. 
ayfa sözünü bitirmemişti ki, 
gülle düştü ve tayfa bir 
a, Panayot reis bir tarafa 
•rlandılar .. 
ariya, bulunduğv yerden 
dı ve o tarafa doğru ko· 

vaziyetin dehşetini kav· 

bası kanlar içinde kıv-
Yordu. Tayfa ise parça
ıştı. 

rafına bakındı: 

Stavrol 
İye bağırdı. Bu, genç bir 
a idi ve belki de, ~izli bir 

. Mariya'ya en çok yakın 
, onun her emrini ölüm 
sına bile olsa yerine ge
bir denizci idi .. 

Sıavro, ileriden bir kurşun 
ile koşarak geldi: 

......_ Emret Mariya! 

' Çabuk dümene geç! . 
Yoluyoruz .. 

l)elikanlmın gözlerinde bir 
la yaş vardı: 

......_ Haydi çabuk, ağlayacak 
anda değiliz .. 

Ve hunu söyler söylemez, 
'ye döndü, güverteye koştu: 

J:' ırtma Ali' de son manev

nı yapıyordu: 
......_ Rampa edecek! 

()iye mırıldandı .. Bunda mu
ak olmamasına imkin yok
Çünkü kendi gemileri ma· 
ra kabiliyetini kaybetmişti. 
1ardan biri de susmuştu. 

az sonra artık iki gemi 
da-bordaya gelecek ve asıl 
lı boğuşma başlıyacaktı. 

Bu muvaffakıyetli gülleleri 
savuran, bizzat Rüzgar Ah
med' di .. 

Fırtına Ali,• şimdi sadece 
biran evel düşman gemisine 
rampa etmekten başka bir şey 
düşünmiyordu. Çünkü rüzgar 
artıyor, dalgalar yükseliyordu. 
Böyle rüzgarlı ve açık sularda 
bilhassa düşman ve mütema· 
diyen manevra yapan bir ge· 
miye rampa etmek çok zordu. 

Buna muvaffak olduğu tak
dirde mesele yoktu: 

Karşı geminin içinde bir 
bozgun, bir panik vuku 
bulduğu muhakkaktı. Belki 
kaptan da bu meyanda gü
rültüye gitmişti. 

Gemiye atlayınca alt tarafı 
yoktu : 

Baltalar, hançerler, kılıçlar, 
işi derhal temizler, bitirirdi. 

Mariya vaziyeti hissetti : 
- Gemide panik var. Bir 

baş lazım! 
Babası vurulmuş olduğuna 

göre, bu baş kim olabilecekti? 
Birdenbire kararım verdi : 
- Beni. 
Fakat vaziyet, umduğundan 

daha çok fecidi. Tayfalar, ka· 
çışıyorlardı. Hatta ikisi, deni· 
ze atılmış ve teslim olmak 
için Türk gemisine doğru yüz
meğe başlamışlardı. 

Mariya, güverteden yumruk· 
!arını sıkarak bağırdı : 

- Alçaklar!. Namussuz, ha· 
inleri Gemiyi, şerefinizi hıra· 

kıp kaçıyorsunuz? 
Nafilt!!. Genç kızın sesi, 

esen rüzgarlarda- kaybolup 
gitmişti. Hiçbir kuvvet ve hiç 
bir kimse, artık tehlikeyi, ölü
mü durduramazdı. 

- Allah kahretsin! - diye 
bağırdı - yoksa onların eline 
esir mi düşeceğim? 

Mariya, bu feci dakikalar 
içinde, o kadar güzelleşmiş ve 
l ilhassa yüzüne vuran ay ışığı 
ile öyle latif bir ~ekil almıştı 
ki, onu güverte üstünde gö
ren, bir güzellik heykelinin 
canlanıp buraya geldi veya 
gökteki muhayyel perilerden 
birinin kanadlanıp güverteye 
indiğini zannederdi. 

Genç Yunan kızı kararını 
vermişti : 

Esir düşmiyecekti . 
pazarda satılmaktan 
görüyordu. 

Ölümü, 
çok ıyı 

Bu sırada arkad·an bir ses 
geldi : 

- Mariya! Mariyal 
Başını çevirdi : 
Babası, dirseğine dayanarak 

doğrulmuş, kendisini çağırı

yordu. 
- Sonu var -

P'ırtma Ali. talihin bu gü· 
tecellisi karşısında, gurur 
·ı, fakat lezzetli bir sevinçle 

gemisine bakıyordu. ................. ~~~~ -~------~~--~ 
Öl)retmenler arasanda 

Günlük siyasal ~ete 

Sahip ve baoyazganı 
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İzmir Dumlupınar okulu öğ
retmenlerinden Talia Aktalay 
Antalya · Elmalı kazası ikinci 
okul öğretmenliğine, Çeşme'nin 
Çiftlik öğretmeni Saniye Öz. 
kan lzmir - Dumlupınar okulu 
öğretmenliğine, Kahramanlar 
okulu öğretmeni Seniye Ak
sungur Zonguldak - Devrek ka-
zası ikinci okul öğretmenliğine, 
yerine Bilecik · Karaağaç köyü 
öğretmeni Saime naklen tayin 
edilmişlerdir. 

DoGum 
Belediye makine ve elektrik 

mühendisi Hurşid Çağlar'ın 
bir ~glu dünyaya geldiğini se
vinçle haber aldık. Ebeveynini 
kutlular, yavruya uzun ömürler 
dileriz. 

Olaydım ... 
Benim bir dostum vardır. 

Ataların dilinde "Hala koy
duğum yerde otlıyor" şeklinde 
tasvir edilen tiplerden biri .. 
Hayatta hiç birşey olamamıştır, 
olamıyacaktır da .. 

Ekseriya işsizdir ve ekseriya 
parasızdır. Aramızdaki eski 
hukuk, sık-sık bizi buluşturur. 
Oldukça münevverdir de. Ko
nuşması, tatlı-tatlı dinlenilir . . 
işsiz, parasız kaldığı günlerde 
ise, aksine olarak sükfüu, der· 
yadil ve meyus olur. Saçına, 
sakalına bakmaz.. Ayakkabı
sının bağcıkları çözülünce, asa· 
bileşmekle iktifa eder, fakat 
zahmet edib, eğilip te bağla· 
maz. 

Böyle zamanlarda boyunba
ğısı da, ekseriya bir tarafa ka
çıktır. Düzeltmeği hatırına bile 
getirmez. Taliine öyle küser 
ki, tasavvur edemezsiniz .. 

Öyle günlerde, onun bir hu· 
susiyetine dikkat ettim, sade
ce; 

- Ah şöyle olaydım! 
Der .. 
Mesela, çok zengin olduğu 

söylen\!n bir doktor geçince, 
gayri ihtiyari içini çeker; 

- Ah, onun yerinde ben 
olaydım! 

Diye mırıldanır. Sokaktan 
güzel bir kız geçse, 

- Ah, şu kız ben olaydım. 
Hiç olmazsa güzelliğimin gu
rurile açlığımı gidereydiml 

Diye söylenir, 
Bir lokanta önünden geçer

ken, 
-- Ne olurdu -der ben de 

bir lokantacı olaydım, herke
sin midesini doldururken ben 
de hem midemi, hem kesemi 
dolduraydım .. 

Gazetelere bakar. Mesela 
sevmediği bir imzaya bakar; 

- Ah şu imza sahibi olay· 
dım da hiç olmazsa kendi 
kendimi beğenib, marifet yu
murtlıyormuşum gibi, sütunla· 
rın tepesine bP.n çıkaydım .. 

Demekten kendini alamaz. 
Zengin, fakat arkasından 

araba tekerleği gibi küfürler 
yağan bir zengini görür; 

- Ah, şu eşşeğin yerinde 
ben olaydım. Zarar yok, yedi 
kat ceddimi sövselerdi .. 

Diye mırıldanır. 
Dün bir kahvehanede otu

ruyorduk. Gene işsiz, gene 
düşünceli kahveyi çekiştirdi, 
sonra suratını buruşturdu ve 
söylendi: 

- Ah, bir kahveci olaydım. 
Şöyle halis tarafından kahve 
hulu~ hem müşteriye içirey
dim, hem de kendim içib sııt 
nirlerimi bastıraydım .. 

Deyince: 

- Yahu · dedim. - Evvela 
hangisini olacaksın; 

Yüzüme baktı baktı da ce
vab verdi: 

- Merhumenin acısından 
ne halt işlediğimin farkında 
mıyım a birader? Çimdik 

------
Konferans 

Manisa saylavı Refik Şevket 
ince tarafından bugün saat 
15 de lzmir barosunda (iptal 
davalarının mahiyeti ve hukuki 
neticeleri) mevzuu etrafında 
mühim bir konferans vere
cektir. • 

Her münevver, her: vatandaş, 
bu istifadeli mevzuu dinlemek 
için baroya a-irebilecektir. 

Müstakbel harpte, muhariblerin ilk hedefi 
dördüncü cephenin imhası olacaktır 

ispanyada harp eden dilbe_ı ler 

Berliner Börsenzeitung ga· 1 nüfus vardır. En iptidai hiz· 
zetesinde general Grimme ya· metinde bile kendilerinden 

istifade edilmiyecek olan ço· 
cukların, ihtiyarların, maluller 
ve hastaların miktarı hesaba 
katılınca mutlaka lüzumlu olan 
28 milyon kişiyi yalnız erkek 
niifusunun temin etmek imkan· 
sızlığı meydana çıkar. Hususile 
ki harp, memleketin idare ma· 
kanizmasının esk1si gibi vazi
fes' ne devamını lüzumsuz kıl

maz· Bundan çıkan ilk netice 
şudur ki sivil veya askeri, ba
şarabileceği bütün işlerde ka
dının kullanılması bir zaruret 
haline gelmiştir. Ve bu hu
susta, geçen harpte, geri hiz
metlerde kadınların tesadüfe 
ve şahısların arzusuna bağlı 

olarak, ve daha ziyade hayat· 
!arım kazanmak zaruretile er· 
keğiıı yerini alışları da yeni 
harb için bir misal olmıya 
kafi gelmiyecektir. 

zıyor: 

"Y" barcı mütehssıs!ara gö
re miistakbel harb" eserine 
yazdığı önsözde Albay Von 
Belli şunu diyor:"Büyük harp· 
ten önce, dünya harbinin na· 
sıl bir şekil alacağını takribi 
de olsa tah .• in edilen Alman
lar pekazdı. Umumiyetle bu 
harbın, 1870-71 harbı tarım· 
da kat'i neticeli meydan mu
harebelerile karakterize olaca-
ğı sanılıyordu.,, 

Görülmemiş harb 
Bu sözler bugünkü nesil 

hakkında da doğrudur, çünkü 
1936 Alman'larının ekserisi, 
silahlanma hususunda elde edi
len terakkilere vakıf olmakla 
beraber, müstakbel bir harbın 
nasıl olaca_ğı hakkında tabii 
hiçbır fıkir sahibi değildirler. 
Bunu daha iyi anlamak için 
şurasını da gözönünde tutmak 
lazımdlr ki, askeri edebiyatta 
bile, Alman, ecnebi mütahas
sıslar, gelecek harpten bahse
derlerken daima son harbın 
safhalarına istinad etmekte· 
<lirler. 

Bununla beraber, yalnız bü
yük harpte yeni meydana çık
mış olan silahlar üzerinde de
ğil, o zamandanberi keşfedil
miş olan yepyeni harp vasıta
ları üzerinde on sekiz sene 
zarfında vücude gelen terak
kiler, halkı bu hususta yanlış 
telakkilere kapılmaktan me
netmek ve onu, imkan nisbe
tinde, gelecek harbın ne gibi 
şartlar içinde vukua geleceği 
hakkında aydınlatmak vazife
mizdir. " Vukua geleceği " 
diyoruz, çünkü sulhu isteme
mize rağmen, harbın maalesef 
mümkün olduğunu kendimiz
den saklıyamayız. 

Almanya' da, kara, deniz ve 
hava ordularının asker mev· 
cudu, hiç olmazsa son harbın 
rakamına yani 13 milyon ki· 
şiye çıkması lazımgeldiği; sivil 
halkın havaya karşı korurıma 

servislerinin asgari yarım mılyon 
kişiye ihtiyaç gösterdiği; halkın 
auto - def ense unsurlarının 8 
milyon 370,000 kişi olarak 
hesab edildiği, harb eden kuv
vetlerin ihtiyaçlarını karşıla
mak için gerekli ziraat ve. en
düstri çalışmalarının, yapılan 
hesablara göre 5 ila 6 milyon 
kişi İcab ettireceği gözönünde 
tutulursa, müstakbel bir harbte 
Almanya'nın müdafaası için 
mutlaka lüzumlu 27 ,870,000 
lCişilik bir yekuna varılır . 
Kadınların :seferberliği 
Almanya.da, çocuklar da 

dahil olm.lc üzere, 31,600,000 

Müstakbel harpte, kadınlar, 
gerek zirai ve idari sahada, 
gerekse bütün endüstri saha· 
larında, önceden tayin edilmiş 
kat'i bir rol oynayacaklar<4ır. 

Çıkarılan ikinci ve daha 
ehemmiyetli netice de şudur : 
Gelecek harpte yalnız, yuka
rıda söylediğimiz gibi hep 
birden 13 milyon kişiyi silah 
altına toplayacak bir kara, bir 
deniz ve bir de hava cephesi 
bulunacak değildir; falı::at mem· 
le ketin askeri müdafaası için 
bunlardan daha az zarllrİ ol
mıyan ve 15 milyon muharip 
kullanacak olan daha geniş ve 
dördüncü bir c~phe buluna
caktır. 

Düşmanın bombası fabrika 
işçileri cephesine, evlerinde 
oturan auto-defense unsurları· 
nın cephesine, asıl cephe ka
dar ve belki ondan da daha 
tesirli olarak düşecektir. 

Harp hareketlerine doğru
dan doğruya veya bilvasıta 
b:ığlı olan bu cepheden baş· 
la, bir de 38 milyon sivil 
nijfustan mürekkep bir "Cep· 
he devamı" mevcuttur. Bu 38 
milyon kişi, geniş manasile 
harp faaliyetine iştirak etmese 
bile ihmal edilir bir miktar 
değildir. 

Topgekün harb: 
Müstakbel harpte, muharip· 

lerin ilk hedefi dördüncü cep· 
henin imhası olacaktır: En
düstriyel istihsali dezorganize 
etmek ve halkın maneviyatını 
bozmak için endüstri merkez
leri yok edilmek istenecektir. 
Bu demektir ki, eğer galib 
gelmek emelinde isek, bu dör
düncü cephe unsurlarının da 
diğer üç cephe muharipleri 
kadar mukavemet, fedakarlık 

Yunan gazetelerinde, Atina 
orta elçimiz Ruşen Eşref in 
" Parnasos,, edebi cemiyeti 
fahri azalığına seçildiğini oku
dum. 

Ruşen Eşref, kıymetti bir 
Türk edibi sıfatilc Atina'da 
ve edebi U'ahafilde büyük bir 
sempati kazanmıştır. Eserleri
nin bir kısmı birkaç Yunan 
gazetesi tarafından dıkkatlc 

teı cüıne ve neşrediiınişf r. 

Edibim'zin Atina s'yasi ma· 
hafilindeki m .. vkıiide çok yük
sektir ve nihayet Parnasos ce· 
miydine aza seçilmesi, büyük 
ve ehemmiyetli bir hadisedir. 
Bilhassa bazı gazetelerin bu 
intihab dolayısile neşrettikleri 
yazılara evvela Türklük, sonra 
Türk-Yunan dostluk ve yakın
lığı namı hesabına teşekkür 
bir borçtur. 

Fakat... Ah şu " Fakat... ,, 
olmasa .. 

Bir vakitler lzmir' de de bu
lunmuş olan Kosta Atanas'ın 
"Eleftros Antı opos Hür adam ,, 
gazetesi dört·beş senelik mev· 
cudiyetinde bu güzel Türk· 
Yunan dostluğunu bozacak gaf· 
!ar yapmaktan biran bile geri 
kalmamıştır! Evvela " Nasıl 
girdik ve nasıl kaçtık?,, Diye 
baştan. başa aleyhimize bir 
"Hıristomos name,, neşretti. 
Bundan sonra bilhassa lzmir'in 
istirdattan sonraki VA!İyetini 
daima şaşı gözle gördu ve bu 

· hususla hep sol eli~ yazılar 

yazdı!.. 

Biz, Balkan sulh ve dostlu· 
ğunun hatırı için bunlara ce
vap bile vermedik. Çünkü, ve· 
rilecek cevaplar susturucu, fa
kat yeni başlamış mes'ud bir 
dostluğu soğutucu olurdu! 

Yeni lzmir'i sade Eleftros 
Antropos'un muharrirleri de· 
ğil, karilerinden çoğu da da
hil olmak üzere Yunanlı dost
larımızden pek çoğu görmüş· 
ler ve görmektedirler. 

Şu halde, pişmiş aşa soğuk 
su katmak kabilinden ve ya· 
lancı neşriyata Kirye Kosta 
Atanas neden lüzum görüyor? 

Türk-Yunan dostluğuna ta· 
raftar değilse, başmakalelerin
de, o şiddetli kalemi ile de
falarca bu dostluğu neden mü
dafaa etti? 

Yoksa.. Bizden cevap mı 

istiyor? 

Fakat beyhude, Türk mat
buat erkanı, milli siyasetinin 
müdrikidir ve bunun hilafında 
yaıı yazmaz, bunu olsun ken
disine bildirelim. F. B. 

ve cengaverlik kabiliyetine ma· 
lik olması lazımdır. 

Bundan şu netice çıkar ki 
milli müdafaadan mesul olan
lar bu dördüncü cephe asker
lerinin harb kabiliyetlerini ba
zırlamıya yalnız harb tehlikesi 
göründüğü zaman değil, fakat 
memleket idarecileri onları bu 
vazife ile tavzif ettiği andan 
itibaren başlamalıdırlar. 

Diğer bir tabirle, memleke
tin mukadderatından mesul 
ordu şefi, bu dördüncü cep
heyi, diğer ~üç cephe kadar 
itina ile haıırlamalıdırlar. Bu 
demektir lci en aşağı 28 mil
yon Alman bu muhtemel ge
lecek harb için talim edilme· 
dilirler. 
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çı er ger ı çağı-
rıldıktan sonra ... 
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İngiltere ile İtalya arasında

ki gerginliğin yakında gideri
leceği hakkındaki haberlerden 
sonra Adis-Ababa'daki f ngi
liz, Fransız ve hatta Ameri· 
kan diplomatik mümessillerin 
geri ç ağırılmasına karar ve· 
rildiği ve bunların yerine kon
soloslar gönderileceği haberi
rini almış bulunuyoruz. 

Geçen milletler cemiyeti 
toplantısına, İtalya'nın bütün 
itirazlarına rağmen, Negüs iş

tirak ettirilmişti. Bugünse, el
çini geri çağırmakla üç büyük 
devlet, Adis-Ababa'nın Habeş 
devletinin merkezi olmaktan 
çıktığını tasdik etmiş bulunu
yorlar. Gerçi bu tasdik, bir 
müstakil devletin ortadan kalk
tığını ve buna aid toprakların 
zorla işgal etmiş olan devlete 
aid olacağını tanımak demek 
değildir. Yahud, henüz böyle 
değildir. 

Fakat şu da artık anlaşıl

maktadır ki, gerek Akdeniz 
mes'elesini, gerekse İspanya 
işlerini uzun bir müddet için 
sadece askıya almanın teh
likeleri artırmaktan •başka bir 
işe yaramamakta olduğunu 
lngıltere - Fransa ve İtalya 
beraberce görmeğe başlamış
lardır. Ve bunun içindir ki, 
bir yandan elçilerin geri ça
ğırılması kararlaşırken bir yan
dan ltalya ile İngiltere arasın· 
daki pürüzlerin kalkmasına 
gayret edilmektedir. Ayrıca 

Fransa ile İtalya arasında da 
yeni bir anlaşma ve yaklaşama 
ihtimallerinden bahsolunmak
tadır. 

Bu politik faaliyetlerin ar
kasında olgunlaşan bir diğer 
mes'ele daha vardır ki, bu da 
frank - dolar· sterling cebhe
sine dayanarak, miiletlerarası 

ticareti, krizin her memlekete 
kabul ettirmiş olduğu tediye 
ve mübadele tahdidatından 
kurtarmak davasıdır. 

Şüphe yok ki, ekonomi ba
kımından, dünyanın üç büyük 
demorasisi, bilhassa ellerinde 
tuttukları altın stokları ve ser· 
maye ihtiyatları bakımından, 
bugüne busrün en sağlam mev· 
kide hulunan devletlerdir. 

Bunlar cihan ekonomisinin 
ve ticaretinin hiç olmazsa yüz
de seksenine filen hakim bu
lunuyorlar. Ve, bir " reprise 
cconomique .. yaratmıya hazır
lanıyorlar. Şu var ki, bütün 
bu ekonomik kalkınma planı

nı, ayni zamanda, buna katıl

mak istiyecek devletlerin sade 
ekonomik değil ayni zamanda 
politik teşriki mesaisine istinad 
ettirmek kararını da vermişe 

benzemiyorlar. Öyle ki Ame· 
rika, lngiltere ve Fransa' dan 
kre<li arıyacak yalıud bunlara 
mal satm:ak istiyecek olan bir 
de ·!et, evelcmirde bu üç de
mokrasinin barışçı politikasına 
iltihak etmeği kabul edecektir. 
Eğer lngiltere ile ltalya ve 

Fransa ile ftalya arasındaki 
münasebetlerin düzelmekte ol· 
duğu doğru ise, bu, ltalyanın 
tekrar Streza cephesine avdeti 
demektir. Acaba böyle midir? 
Bunu .,imdiden kat'iyetle ileri 
sürmcğc imkan yoktur. Yalnız 
şunu tesbit etmek kabildir ki, 
büyük demokrasilerin ekono
mik kudretlerine istinad ettir
dikleri büyük barış taarruzu 
başlamak üzeredir. 

Burhan BELGE 
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Yenı k'!?un, ıkıncı kanunun bırın mak'ı ziyaret ettiler. de yer ~lr!or~ar. !yazılar yazıyormuş. 
den lttbaren mer'ivete girivor - Başı 1 inci sahifede - - Başı T ıncı sahifede Berlin, 24 (Radyo) - Al· 

'J 'J p . 24 (R d ) s· A Belgrad, 24 (Radyo) - manya resmi gazeteleri Lon-
- arıs, a yo - ıyası B · 1 .. M h.. ' 

-İskelelerin ne suretle ida- yanına işaret olunmak suretile h f 'I ·· Ul ı azı şayıa ara gore .acar u· dra gazetelerinin neşriyatını ma a ı e gore; us ar sosye- kA f ·b· · ı H r 
re olunacaklarım gösteren ka- gösterilmiştir. lesinin Sancak mes'elec;i üze- ume 'p n1 ,aı 

1 damı~a .. ~r 1 tenkid etmekte ve bu neşri· 
nun 1 Kanunusani 937 den Bundan başka her üç kıs- · d · k 1930 d prens 0 un avetı uzerıne yatın hiç te dostane olmadı-rın e vereceğı ·arar, a- y l • · d k · 
itibaren meriyete girecektir. ma giren eşya da ayrı üç ced- k. k d b k b. ugos avya yı zıyaret e ece tır. ğını ileri sürmektedirler. 

ı ararın an aş a ırşey Peşte, 24 (Radyo) - Ma-
Bu kanunun bir maddesine velde müfredatı ile irae edil~ olmıyacaktır. 

göre sene başından itibaren mek suretile belediye ve hu- car hariciye . bakanı harici si-
Fransa, mandater bir hükii· yasetten bahsederek: 

iskele resimleri tarifeleri, fktı- susi muhasebelerin vazifeleri h 
met sıfatile Suriye ve ava· - Hiçbir devletle aramızda 

sad Vekaletinin göstereceği kolaylaştırılmıştır. ı· · d k. · · · 
ısın e ı asayış ve enınıyetı ihtilaf yoktur. Macaristan, Al-

formül dahilinde belediye ve Bu formüle göre tanzim edi- ·d b · · d d . 
ı ame mec ur.yetın e ır. manya ile münasebetlerini ıs-hususi muhasebeler tarafından lecek yeni iskele resimleri ta· 

i Ayni mahafil; 1930 kararı lah etmiş ve sulh siya::ıetine tanzim edilecektir. ktısad ve- rifeleri ile iskele resimleri bü- h 
mutlaktır. ve er türlü müza- devam etmektedir. kaletinin tensibi ve Vekiller tün memlekette yüzde 30 ila 

heyetinin tasdikinden sonra da 
meriyete girecektir. 

Şimdiye kadar bu tarifeler, 
belediye ve idarei hususiye
lerce mahalli örf ve adete gö
re tanzim olunmakta ve Da
hiliye Vekaletinin tasdikine 
iktiran ettikten sonra mer'i 
olmakta idi. Belediye ve ida
rei hususiyelerin ellerinde mu
ayyen ·ıe müşterek bir ölçü 
mevcud olmaması; .tatbikatta 
tarifelerin bazı yerlerde yük
sek bazı yerlerde de nisbet 
kabul etmiyecek derecede aşa
ğı olması gibi gayri tabii bir. 
vaziyet ihdas ediyordu. Bu da 
bir taraftan mahalli ticaretin 
inkişaf edememesini ve diğer 
taraftan da gelirlerinin mühim 
kısmını iskele resimleri teşkil 

eden bazı yerlerde }hususi 
muhasebe ve belediye işlerinin 
layıkilc görülmemesini intaç 
ediyordu. 

İskele tarife işlerinin bir 
.merkezden idar~sile bu gibi 
mahzurlar bertaraf edilmiş ola
caktır. 

İskelelerin ne suretle .idare 
edileceği hakkındaki kanun 
bütün memleket iskelelerinin 
ıslahı ve idaresi vazifesini de 
f ktısad vekaletine vermiştir. İk· 
tısad vekaleti bunun için mer
kezde ayrı bir teşkilat vücuda 
getirecek ve en mühim iske· 
lelerden başlıyarak zamanla 
bütün iskelelerin idaresini ele 
alacaktır. Bu teşkilatın 937 
mali yılından evel kurulmasına 
imkan görülmemektedir. Çün
kü vekaletin buseneki bütçe· 
sinde bu işe ayrılmış bir tah
sisat yoktur. 

Teşkilat vücuda getirilinceye 
kadar lktısad vekaleti deniz 
müsteşarlığı iskelelerin vaziye
tini esaslı bir surette etüd 
edecek idare ve imarları hu-
susunda bir program 
yacaktır. 

İktısad vekaleti bir 

hazırlı-

kanunu 
sani tarihinden itibaren yeni 
kanuna göre tanzim edilmeleri 
icap eden iskele resimleri ta· 
rifeleri hakkında müşterek bir 
formül hazırlanmıştır. Bütün 
belediye ve hususi muhasebe
ler tarifelerini bu müşterek 

formüle göre tanzim edecek· 
lerdir. 

Vekaletin kabul ettiği müş
terek formül ile iskelelerden 
geçecek eşyalar evvelemirde 
biri yolcu ve diğeri eşya ol
mak üzere iki sınıfa ve eşya 
da sınıfları itibarile şu üç 
kısma ayrılmıştır. 

A) Ton hesabı geçen eşya. 
B) Aded ve metre mikabı 

mikyası geçen eşya, 
C) Hayvan. 
Tarife formülünde bu eşya

nın cümlesi umumi bir alfa
betik cedvelde her birinin 
hangi kısma ve o kısmın han
gi iurubuna mensub olduğu 

yüzde 50 nisbetinde inmiş 
olacaktır. fktisad Vekaleti bu 
nisbette bir ten1.ilah ihtiva 
etmiyecek tarifelerin tasdik 
edilmiyeceğini de alakadarlara 
bildirilmiştir. 

---- •·41•H•-tı•---

Almanya 'nın 
Üç yerden birinde 
harekete geçmesi 
beklenmektedir. 
-.tJaşı 1 inci sahi/ede -

olmaktadır. 

Ü nited Pres : 
Berlin-Londra ve Paris ara

sında münakaşalar devam et
mektedir. Bu müzakere ve 
münakaşalar, Almanya'nın ara
zi talebinden vaz geçmesine 
dairdir. Buna mukabil Alman
ya'ya iktısadi menafi verile
cektir. İki devlet, Almanya'yı 
Rusya'ya taarruzdan menet
mektedir. 

Paris ve Londra, Almanya

nın makul ve sulhperver ol
ması şartile bazı mutalebatını 
kabul edecektir. 

Taymis'in neşriyatı da bu 
şekildedir.,, Demektedir. 

Roma, 24 (Radyo) - Rus 
siyasi ricali Fransa ile Alman
ya arasında mes'ele çıkarmak 
için çalışmaktadır. 

Moskova, 24 ( Radyo ) -
Kremlin sarayı salonunda M. 
Stalin'in riyasetinde büyük bir 
içtima yapılmıştır. Mareşal 
Voroşilof bir nutuk irad ede
rek kadınların askeri vazife
lerdeki rolünden bahsetmiştir. 

Londra, 24 (Hususi) - Al
man devlet reisi M. Hitler, 

dün gece Göering ve Blumberg
le sabaha kadar görüşmüştür. 

Bu görüşmelerden sonra hiç 
bir resmi tebliğ neşredılme
miştir. Hitler'in, İspanya ha
diseleri ile, Almanya'nın iktı
sadi ve siyasi mes' eleler ini tet
kik etli~ı anlaşılmıştır. 

Londra, 24 (A.A) - Al
manyanm iktısadi vaziyeti Man
chester Guardian gazetesini 
pek ziyade endişeye düşür
mektedir. Bu gazete, Alman· 
ya'nın, halkın nazarı dikkatini 
buhrandan çevirmek üzere is
panya, Çekoslovakya veya 
Danzig'de bir harekete geç· 
mesinden endişe etmektedir. 

Londra'da 
Noel yortuları 

Londra 24 (Radyo) - Noel 
yortuları busene yedi seneden· 
beri görülmemiş derecede 
tes'id edilecektir. Yortular 
münasebctile al ış- veriş pekçok 
olmuştur. 

Havali tn·n ve tayyare se· 
ferleri faaliyeti pek büyüktür. 
Buseııe havanın da çok miisaid 
geçeceği tahnıin edihnektedir. 

kere ve kararların bu esastan 
ayrılmaması lazımdır. Demek
tedir. 

Cenevre, 24 (Radyo) - Sos
yete konseyi reisi M. Edvar, 
konseyi 18 Kanunusanide da· 
vct etmiştir. Bugün Fransa'nın 
talebi üzerine tahdidi teslihat 
konf eı ansı da içtimaa davet 
edilecektir. 

Valimiz Yu
nan gazetesine 
lcevab veriyor .. 

-Başı 1 inci sagf ada-
zılnrı yıı:1.an g.ızclı'l'İ, k:ıç )O~ınıla 

olur:-ıa ol~un lııı ıneı;;'ıul fl('lİt'(') i 

ınulıııkkak ağ ikt•ıı giirccektir. Yıl 

sonu olınıık itih:ırilc lıııgüulcrılc 

hl'p idnrccıleriu beııiııı gibi i latİ 8· 

Li'. rnkanıları {i1.ı•rimlc tı ıkikler 

yapıııukt:ı 'e yıllık bl:iııı:o uııu lııı· 

zırlımıuk ıa olıluklarıııı talı rııin ede· 

rim. Hakaıııl11rııı lıdagııtiıırl<'n ıılılı· 

gıın giizd hir ıll'licc)İ ııi1.ı· ,.c si1.i11 

\'ll ılanı:t.la lıizi f.ı'\.'t'nlnc ilıliığ el· 
nı<'k v~ giiııüllere iıı\i rulı ••crın ·k 

isterim. 

19a6 scneııiııdl'l.;i İzmir ikıı aıli 
mesai hacmi l 911 f.encsindı·ki ikıı· 

ı ·:~!.~~~::~:·~~::·::~::~~:.:.::::~: 
müteşekkil lzıııir'li, düolü 450 hin 

muhtelif anasırdan müteşekkil h,. 
ınirlinin i~ioi bn~armıştır. Dalıu 

açık he>'ah cılcr~ck Lir ~ıılıı~, nor· 
mal olarak çalışan, takriben iki 

Luçıık şahıııo mesaisini başa çıkar

mış demektir. Bu harikulade neti· 

ceyi istih':'Ell edı•ct•k büyük azme 

sahib oluııık her faniye miiyes .. er 

olama:t.. Meğer ki Atatürk ··in iıla· 
rcı;iude bir Tiirk olııun! 

Ege bir 
seyyah mınta
kası olacaktır. 
- Başı 1 inci sahifede -
~ıkınak ) olundmJır n· lnı g:ı)·eye 

muhakkak vasıl oLıcaktır. Bıı ya• 

zaııııın kalarak tctkiklcrılc lıııluıı· 

ıuak ~iıııdiki lıalıle ı;ok giiı; bir 
j~dir. 

• hmir'in Lir ı:.C}) alı şehri hali· 

ne geLirildi~i ıakılinlc elılc edilecek 

İ!-tifad<'. fe,·kalade mühim olaı·aktır. 

İzmir merkezi ile ci varıııılaki 
mühim asnrıaıika harahelcri, geni~ 

asfalt yolları birbirine bağlanır ve 

!leyyalıları barındıracıık kooforlü 

nıüteaddi<l oteller 'e l'ğlendirrcck 

büyük eğlence )erleri in~a eclildi~i 

takdirde dünyanın f!n ıniihinı 'e 
eski medeniyet izlerini ı;ine io(le 
aklıyan bıı mıntaka, lıer halde a!la· 

naıikıısile uıeşlıur yerlerden clnlıa 

çok ziyaret eılilec•ek ve daha hü)·ük 

a!Aka görecektir. 

İktı"ad Vcldileti. bu mühim 
proje haı.:kındıı şehrimizdeki allika· 

darlardan bazı ınaliımat ieterni~tir. 

Yilayet bütçesi, hu kadar mühim 

!Jir işi ha~ıırncnk variılaı..ı m:ılik 

olıııaılı~ınıları ılı•vlı•t )ıııdııııı ı,ı, ıı· 

ıııi~ıir. lkıı~aıl \ cki'ılcııııin eoıtlııgıı 
ııol.:ıalar iı;in ı·c,·ab "ı•ı ilmek fücn· 

alakaılnr miil1>haseıelur tarafırıılaıı 

ı cıkik l erc clenıııı l'tlil111ektedir. Yn)· 

lıilara da yollar pıpılae~ktır. 

Macar sıyascti sulhüıı temi
nine matuftur.,, demiştir. 

Macar dahiliye bakanı da 
komünizm aleyhinde bir nu
tuk iradetmiştir. 

İspanya hadisesi 
dün yanın başına bir 
gaile açacaktır 

- Başı f üncii sahi/ ede -
Paris, 24 (Radyo) -Havas 

ajansının Avila cephesindeki 
muhabiri, İspanya milislerile 
ihtilalcileri arasında esaslı ha
reketler olmadığını ve yalnız 

hava muharebelerine devam 
olunduğunu bildirmektedir. 

ihtilalciler, Malaga'ya doğru 
yeni bir ileri hareketine baş
lamışlardır. 

Madrid, 24 (Radyo) - Mi
lislerin, Beturila Dolmente 
cebhesinde beş kilometre ile
rilediklcri ve hiç bir mukave
met görmedikleri bildirilmek
tedir. Bazı rivayetlere göre, 
ihtilalci kumandanlar arasında 
iht!laf zuhur etmiştir. 

Salamanka, 24 (Radyo) -
İhtilalcilerin Kordo'Ja üç köy 
işgal ettikleri ve bu vaLiyelten 
sonra mevzilerini ıslah ettik
leri haber verilmektedir. 

Papa Pi 
Yattığı yerde, dünyan·m 
fel3kele doğru sürük

lendiğini görüyor. 
Vatikan 24 (Radyo) - Pa

pa bJgÜn her günden daha 
iyi. Papa 12,30 da radyo ile 
beyanatta bulunmuştur. Dok
tor Milan. Papa'nın yanından 
biran bile ayrılmamaktadır. 

Papa radyo ile cihanın ge· 
çirmekte olduğu tehlikeye işa
ret etmiş ve bu tehlikeyi Av
rupa ve medeniyet için büyük 
bir tehlike addetmiş ve l~pan
yadaki dahili harbı misal gös
termiştir. 

Papa, Sinyor Mussoliııi .gibi 
bolşevizmi, medeniyet ve in
saniyet düşmanı telakki etmiş 
ve ayni zamanda Almanya'da 
başlıyan dinsizlik cereyanını 
çok tehlikeli bulduğunu söy
l emiştir. 

• 
lngiltere 

Almanya' dan 
Makine alacak ... 

Londra, 24 (A.A) - Daily 
Ekspres gazetesinin yazdığına 
göre, iki İngiliz bankasının 
Mlmanya ile lngiltere domin· 
yonları arasında ticari müba-
deleleri temin için iki şirket 
tesis edeceklerini yazmaktadır. 

Almanya, Britanya impara
torluğundan Yün, Pamuk, Ka
lay, Kauçuk ve diğer iptidai 
maddeler tedarikine muhtaçtır. 

İngilterc'nin ise silahlanma 
programının artması üzerine 
lngiliz sanayiinin veremediği 
birtakım makinelere ihtiyacı 

vardır. 

Almanya 
Polonya 

Polonya, Almanya 
yo/,ı ile ihracat 

yapacak. 
Berlin, 24 (Hususi) - Al

manya - Polonya mes' elesinde 
anlaşmışlardır. Polonya, bun
dan böyle Almanya yolu ile 
Fransa'ya ihracat yapacaktır. 

937 senesinde demiryolu nak· 
liyatının mühim miktarda ar· 
tacağı tahmin olunmaktad r. 
T ediyat işinde de her iki ta· 
raf memnun edilebilecek tarz· 
da anlaşılm ştır. 

Lehistan 
Fransa'dan 
Aldığı paraları 
Nasıl ödiyecek? 

Paris, 24 (A.A) - Harici· 
ye Bakanı meb'usan meclisi 
maliye encümenine Lehistan'a 
yapılan ikraz hakkında izahat 
vermiştir. 

Birbirinden ayrı üç iş mev· 
zuu bahistir. 

l - Dahilde kullanılmak 
üzere 405 milyon franklık bir 
meblag, 

2 - Fransız-Lehistan de· 
miryolları kumpanyasına veri· 
lecek olan 945 milyon frank, 

3 - Lehistan'ın IFransa'ya 
yaptığı siparişler içinde bir 
milyar 250 milyon franklık 
kredi. 

Bu para, Sovyetler birliğine 
karşı Fransa'da yapılan mua· 
mele şartları altında itfa olu· 
nacaktır. Faiz mikdarı yüzde 
5 ila 6 dır. Encümen bu ikraı 
işini kabul etmiştir. 

F orinkof iste 
Mühim mü
zakereler oldu .. 

Londra 2'1 (Radyo) İngilte· 
re hariciye nezaretinde bugiirl 
dikkate şayan mükalemelet 
olmuştur. Hariciye nazırı M· 
Eden, Fransız sefirile uzull 
müddet konuştuktan sonra ne· 
zaret memurlarına bir emir 
vermiş ve yortular münasebe· 
tile Londra' dan ayrılmamalı· 

rını bildirmiştir. 

Sovyet.Japon 
münasebatt· 

Balıkçıllk anlaşması 

bir sene daha uzatıldı. 
Londra, 24 (Hususi) - So'" 

yetler birliği, Japonya ilt 
mevcud balıkçılık anlaşmasıl11 

bir sene daha uzatmağa ~ 
yeni bir anlaşma için müz•' 
kerelere başlanmasına kar•r 
vermiştir. 

Sovyet'lerin uzun bir sükut• 
tan sonra bu cevabları, J•' 
pon - Sovyet münasebatının si' 

lah bulmakta olduğuna bi' 
delil addedilmektedir. 

Bolu'da Zelzele .. ~ 
Bolu 24 (Hususi) -. DıJ c 

gece 4,45 de kısa süren şid f 
detli bir zelzele, Bolu'lui,t' 
heyecanla uyandırmı~tır. Ha~ 
yoktur. 
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M b h Maktu koruma Kararları. Kristyano Ruso karısı ölü - A. Kem "ı 
Ü ayea ey. Elize binti Alfons'un Elzeaf -· . l k ZOrih'deki Habeş -etlerl.fe Jstanbuf'a Vergisı a ınaca tır. Gifre'ye olan borcuna karşılık Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıklal'l mütahassısı Konsoloshanesi kapandı. -

ki Maliye Vekaleti-, fabrika sa- ı olarak ipotekli ve borçlunun = Basm:ılınnc iı;ı.nıry onu kar mnclak i ılilıck • ı .. k La,mıla 30 m-gi demiyece er. Adis-Ababa, 24 (Radyo) - = lı ev \'C mUJ\'lnt'h:ınt'sind(' s:ılıafı saat 8 den .ıl.:ş:ıoı :ı:ıı 6 a kadar 
yılmıyan değirmenlerde öğü· Mareşal Graçyani Ahmara as- tahtı tasarrufunda bulunan = lıastnlannı kahul "<l<'r. 

lstanbul, 24 ( Hususi ) tülen unlardan satılık ekmek keri Valisi ve sair askeri ku- (aşağı mahalle lokanta sokak) ' Müracaat cclcn lınstalura )opılnı.1sı laır.ımgrl<>n air taWiliit H' 

Dahiliye Vekaleti; vilayetlere yapan fırınların bug"dayı ko· Kemalpaşa caddesinde kain = mikroe.kopik mun)encJeri ile ''<'rı•nıli lınstnl:mı ynpılmn!;ına cc\'Za 
d mandanlarla akdettiği bir içti- - ·· ··ı J> t ı ı · d ı ı gönderdiği bir tamim e, mü- ruma vergilerinin ne suretle mada Ahmara'nın idaresi hak- ve vaziyet. zabtın.• . . nazaran; Blliİıliİ ıfıİııııııİlılİ'ıiıÜJlıııJıİİ/İıİlılıİttıİl/ilU'liHttll~:;;/::~. ı;ı; ;s 11111111 

bayea heyeltlerile birlikte, va· ~aktu olmıya bağlanacağına kında bir takım kararlar ver- kapudan ıçeye gırılınce a l tı ~~~~~-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lilerin de stanbul'a gelmele· dair vilayete bir tamim yap· basamaklı mermer merdivenli /zmir Komutanlığı ilanları 
rınm meneddildiğini bildir- t B · · miştir. l taşlık, eve gı·rı' lı"r bu··yu"k kapısı , mış ır. u tamıme göre: Bern, 24 (Radyo) - sviçre 
miştir. Toptan vergiye bağlanma- hükumetinin Habeş işgalini Avrupa plaka taşile döşeli 
Avusturya' da 1arı gereken fırınlar kanunda hukuki şekilde tanıması kararı bir salon, sağda iç·içe bir mi-

tasrih edildiği üzere, fabrika memnuniyetle karşılanmıştır. safir ve bir yemek salonundan 
Krallık cere. sayılmıyan değirmenl,.rde öğü- Zürih'deki Habeş konso· ibaret iki oda, ryemek odası 

k ti • tülen unlardan satılık ekmek loshanesi kapanmıştır. yanında b ir despenç ve kar-

2 

yanı uvve enıyot 1 ld .. h şıda bı"r mutbak, mııtbaktan m yapan ar o ıığuna gore er R. Aras'ın 
Viyana 24 \f"\.adyo) - Bü· nevi unlardan satılık ekmek sonra bir çamaşırhane ve bir 

tün gazeteler, Habisbuf.iların yapılmasına belediyelerce mü· teşekkürleri. tuvalet yeri, mutbaktan mer-

tahta avdeti mes' el esi ile meş- saade edilmiş yerlerdeki fırın· Ankara, 24 ( A.A) - Ha- divenle yukarıya çıkıldıkta 
gul olmaktadırlar. Gazeteler, lar toptan vergiye bağlanmı· riciye Vekili Dr. T evfik Rüşdü mutbak Üstünde ve orta mer· 
bu hadisenin dahili bir iş ol- yacaktır. Senelik maktu vergiye Aras ile refikası ; validelerinin divene açılır bir kapısı bulu-
duğunu ve lıalk istedikten bağlanacak fabrikaların ver- ölümü do1ayısile kendilerini nan .iç-içe iki hizmetçi odası, 
sonra, Otto'nun tahta geçme· gileri muamele vergisi ka-nu- mektub ve t elgrafla taziye et- ortadaki büyük merdivenden 
sine kimsenin mümaneat ede· nunun 21 inci maddesine göre mek ve cenazeye iştirak eyle- yukarıya çıkılırken solunda kü · 
miyeceğini yazmaktadırlaf. teşkil olunan heyetler tarafın· mek lütfunda I.,ulunan zevata çük bir taraça, yukarı katta 

dan tesbit olunacak ve 72 ki- ayrı ayrı teşekküre imkan bu· merdivenden çıkılınca karşıda 
Antonesko loluk un çuvalı başına 100 lamadıklarından teşekkürleri- bir oda ve önünde bir bal· 

Paris'ten dönerek başve- kuruş hesabilc vergi alına· nin iblağına Anadolu Ajansını kon, sağda bir oda, solda 
kile izahat verdi. caktır. tavsit ederler. iç-içe geçilen iki oda ve bal-

Mal memurlarınca şimdiye e· ölü k d k. d k Bükreş, 24 (Radyo) - M. ır m on; aşağı a ı o anın apı-
kadar tahakkuk ettirilmiş olan d k ı b k d 

Antonesko ve Madam Anto- Londra, 24 (Radyo)- Mısır sın an çı ·ı ır ir ori or üze-
vergiler üzerinde bir muamele 

nesko Paris'ten bugün Bük· düyunu umumiyesinde ve Su- rinde bir tuvalet yeri, bir yapılmıyacak, bunların mali d 
reş'e gelmişlerdir. an mühim memuriyetlerinde banyo ve bir oda, tuvalet sene sonuna kadar tahsillerine 

M. Antonesko başvekil M. bulunmuş olan Sir Vensan yeri ile banyo dairesinin u"s-devam olunacaktır. 
Tataresko'yu ziyaret etmiş ve Benet ölmüştür. tünde bir su haznesi, evde Kara değirmen unu kullan-
seyahatinin neticelerini bildir- malarına belediyelerce müsaade Elektrik, su tarifesi elektrik tesisatı ve belediye 

miştir. edilmiş olan fırınların maktui- Elektrik, su tarifeleri ko- suyu mevcuttur. Bahçeye çıkı-
L.J'd misyonu ikinci kanun a·yı içinde 1 e yete bağlanmaları için bundan lınca evin ön tarafına gelen 

böyle Maliye Vekaletinden izin toplanacak ve tarifeleri tetkik k11ım kumla tefriş edilmiş bir 
Grev devam ediyo, ve müsaade almaya hacet kal- edecektir. bahçe ve ilerde muhtelif mey-

l••-----·-ı--,. Lil, 24 (Radyo) - Grev maksızın yukardaki esaslara Birinci Sınıf Mutahassıs ve fidanları, içilmez suyu olan 
dolayısile müesseseleri tatili göre muamele yapılacaktır. bir tulumba, ve Mitatpaşa 

80
• 

faaliyet etmiş bulunan patron- Bıçak taşımak Dr. Demir Afi kağına çıkılır bir bahçe kapısı, 
lar, burada umumi bir top- Çorakkapı'da Hacı Ali cad- Kamçı oğlu kargir ve üstü Marsilya kire· 

, lantı yiipmışlardır. Patronların desinde Raif oğlu Hüseyin'de Cilt ve Tenasül hastahk- midi ile örtülü 4500 lira mu-
hepsi, amelelerle anlaşmak is- bir kama, Eski ma1ikeme önün-
memekte ve son derece müs· de Mustafa oğlu Raşid'de bir 
tağni görünmektedirler. bıçak görülerek alınmıştır. 

ları ve elektrik tedavisi hammen kıymetli 25 No. lı 
fzmir - Birine~ beyler sokağı ev açık artırma ile ve 2280 

Elhamra Sineması arkasında No. lı kanuna t evfikan satıuğa 
1 Telefon : 3479 çıkarılmıştır. Artırma yeri iz-

i J . - . . 1-~ İkinci İcra dairesi olup 
1 zmır beledıyesınden birincf-;. ;ü;rma 27'i-ı-Ti93f 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HaJkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Satlam 

Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Sat Ş Yerleri•• Birinci kordonda 186 numarada 

1 
1 • ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRI KANDEMIROGLU 

lstanbul Nafıa Müdürlüğün
den: 

4111937 pazartesi günü saat 15 te lstanbulda Nafıa müdür
lüğünde 27000 lira keşif bedelli lstanbulda Valdebağında ka 
in Pravantoryoında yapılacak talebe ve öğretmen anatoryomu 
inşaatı kopalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mukavele 
eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri 
proje keşif hulasası ile buna müteferri diğer evrak 135 kuruş 
nıukabilinde dairesinde verilecektir. Muvakkat teminat 2025 
l iradır. isteklilerin teklif mektuplarını ve en az 20,000 liralık 
bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa vekaletinden almış ol
duğu müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarını havi kapalı 
zarflar ıııı 4/1/937 pazartesi günü saat 14 e kadar fstanbul 
N ,fıa müdürlüğüne vermeleri. 12 19 22 27 3472/ 1472 

Bütün ölçü sahiplerine ilan Çarşamba günü saat 14,30 da 

Ellerinde bulunup 35 se· ve yüzde yetmiş beşi bulma· 
nesi damgasını taşıyan el kan- dığı taktirde 11 ~2 / 937 Per-
tarları, baskül, masa ve .. el te· şemhe günü saat 14,30 da 
razileri, tartılar, kurulan ve ikinci arttırması yapılacaktır. 
akıcılar ölçüleri ve metre gibi Bu arttırmada da kıymetin 
ölçü tartı ve aletlerin 937 yılı yüzde yetmiŞbeşi°firb~lma~ 
s~nelik muayenelerinin zama· gayri menkul 2280 N;.Tı:h-
nında yapılması için 1782 nuna göre tecile tabi olacak-

No. lı ölçüler kanununun 18 ci tır. Şartname 14/ 1/937 ta ri-

ve 14826 No. 1ı ölçüler ni- hinden itibaren açık bulundu-
zamnamesinin 17 - 19 ve 20 ci rulacaktır. Bu gayri menkul 
maddelerine tevfikan 937 se- üz;;.f.;-de- her ne suretle hak 
nesinin ilk ayı 2 inci kanun 
içinde bir beyanname ile İzmir 
gurup merkezi belediye ayar 
memurluğuna müracaat etmeleri 
lüzumu, bu müddet zarfında 
müracaat etmiyenler hakkında 
kanuni takibatta bulunula· 
cağı ehemmiyetle ilan olu-
nur. 23 25 28 30 1 S38 

lzmir İnhisarlar başmüdür
lüğünden: 

iz MIR ,, 

Panayır yerindeki idaremize 
ait pavyonda yaptırılacak ta
mirat pazarlığa konulmuştur. 
Keşif bedeli 61,63, teminatı 
9,25 liradır. isteklilerin 30/ 12/ 

' 936 günü saat 15 te başınü
dürlüğümüzdeki komisyona gel-

talebinde bulunanlar yirmi gün .. 
zarfında icraya müracaatları 
lazımdır. Aksi taktirde hak
ları tapu ~icillince malum ol· 
madıkça paylaşmadan hariç 
kalacaklardır. Yüzde iki buçuk 
dellaliye ve tapu harçları müş
teriye aittir. Satış peşin para 
iledir. Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal 
veya verilen mühlet içinde pa· 
rayı vermezse ihale kararı 

fesholunarak kendisinden evel 
en rüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle 
almağa ralı olursa ona razı 
olmazsa veya bulunmazsa on 
beş gün müddetle arttırmıya 
çıkarılıb en çok artırana ihale 
edilir. iki ihale arasındaki fark, 
faiz ve diğer zararlar hükme 
hacet kalmaksızın memuriyeti· 
mizce ilk alıcıdan tahsil olu
nur. İstekli olanlar yüzde 7,5 
nisbetinde pey akçası veya 
milli bir bankanın teminat 
mektubu ile İzm ir ikinci icra 
dairesine 93612142 No. lı dos

Pamuk mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin merkez ve fabrikası : f.~mir'de Halka~ınardadır . 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Kopekbaşı, Değırm<'n, Ge· 
yik ve Leylek markalarını havi , hernevi .ka_Pot bezi imal 
t!ylemekte olup malları Avrupa nın dynı tıp mensucatına 

faiktir. 
Telef on No. 2211 ve 3067 

Tel raf adresi Bayrak İzmir 

meleri. 1534 ........ ~ ........... . 
Deri ve Tenasül Hasta· 

lıkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

Hergün hastaları sabah 
saat 10 dan akşam altıya 
kadarkabulve tedavi ede~ 

Adres: Kem~raltı Şamlı 
sokak No. 19 .................... ,. yaya ve münadiye 

leri ilan olunur . 

3 
4 

İzmir Müstahkem mevki satın a lma komisyonundan: 
1 - Her b ir kilosuna b içilen ederi yüz otuz kuruş olan 

16500 kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarfla alına· 
caktır. 

2 Şartnamesini 107 kuruşa a lmak ve örneğini görmek 
istiyenlerin hergün komisyona gelmeleri. 
i lk teminat miktarı 1608 lira 75 kuruştur. 

4 
5 

ihalesi 11/1/937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
Münakasay3 girecekler in 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından en az bir 
saat evel komisyo na vermeleri. 25 27 31 8 1559 

Jzmir harici asker:i satın alma ilanları 
Burnava Tümen satın a lma komisyonundan: 
1 - Gaziemirdeki kıtanın ihtiyacı içi:ı 4000 kilo gazyağı 

pazarlık suretile satın alınacaktır. 
2 Pazarlığı 26/ 12/936 cumartesi günü saat 10 da yapı · 

lacaktır. 
3 Umum tahmin tutarı 1000 lira olup r.ıuvnkkat temi

natı 75 liradır. 

4 
5 

Rartnamesi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki 
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

Askeri sa-
1570 

İzmir Sulh Hukuk mahke
mesinden: 

Devlet demiryolları genel 
direktörlüğün..! izafet le 8 inci 
işletmede avukat Halid Natık 
tarafından lzmri'de Karşıya
ka'da Celalbey sokağında 12 
No. da mukim ve İzmir Al
sancak çivi fabrikasında çalışan 
Andreya Rodi aleyhine açılan 
ecri misil davasından dolayı 
Andreya Rodi namına tastir 
kılınan davetiye varakasının 
ikametgahının meçhul bulun
duğundan bahisle bila tebliğ 
iade edilmiş ve müttehaz ka· 
rar üzerine gazete ile vaki 
ilana rağmen gelmediğinden 
hakkında gıyab kararı verilmiş 
ve muhakemenin muallak bu· 
lunduğu 25 / } / 1937 tarihi 

olan pazartesi saat 10 da 
İzmir Sulh Hukuk mahkmesine 

gelmediği veya bir veki l gön· 
dermedigi takdirde ınahke· 
menin gıyaben rüyet olunaca· 
ğını natı k ilanen gıyap kara· 
rıdır. 1568 

• 

lzmirspor 
kulübünden: 

23/12/936 çarşamba gü· 
nü saat 20 de toplanacak 
olan kulübümüzün umumi 
heyeti cokluk olmadığınc.'an 
toplanamnmıştır. Evclcede 
bildirdiğimiz gibi ikinci 
toplantı gününün 26-12-936 
cumartesi günü saat 20 de 
olduğunu tekra rlarım. 
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Hamdi Nüzhet Çançar 

RoYAL NEERLANoAıs Sıhhat Eczanesi 
KUMPANYASI lktısad etmek istiyen· 

"ORESTES,, vapuru 28 bi· ler, 1 şığı bol, ömrü 
rinci kanundan 3 ikinci kanu· uzun ve sarfiyatı az 

kadar ROTTERDAM, olan: 
AMSTEDAM ve HAMBRG 
limanları için yük alacaktır. Metallum 

1 SVENSKA ORİENT LİNES '' D " 
"lSA,, motörü 21 birinci 

kanunda beklenmekte olup Lambalarını heıyerde 
ı ROTTERDAM, HAMBURG aramalıdırlar. 

ve SKANDINA VY A liman· 
ı lan için yükalacaktlr. 

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

SERVICE MARITIME 
ROUMAIN 

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

Yolcu ve yük kabul ede. 11 

İlandaki hareket tarihlerile 
ı navlunlardaki değişikliklerden 
ı 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 
.. ıml:llD:!Wm~~!ml~imılll:Sl .. 

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

V. N. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

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

kanunda bekleniyor. 26 sına 
kadar ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
alacaktır. 1 
AMERİKAN EXPORT LiNES 
THE EXPORT STEAMSHİP 

CORPORATION - NEV·YORK 
"EXECUTIV" vapuru 3 

• 

... 

• 

ikinci kanunda bekleniyor. NEV
YORK limanı için yük ala· ı 

caktır. 1----------------------------------EAMOOR,, vapuru 13 ikin· Hellenic Linesl 
ci kanunda bekleniyor. NEV- Mücellit Ali Rıza 

. YORK için yük alacaktır. Limited 
Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 SERVİCE MARİTIME 

ROUMAIN - BÜKREŞ 
"DUROSTOR,, vapuru 25 

birinci kanunda bekleniyor. 
KOSTENCE, SULINA, GA
LATZ için yükliyccektir. GA
LA TZ'a aktarma suretilc BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRA TISLA VA, Vİ
y ANA ve LiNZ için yük ka· 
bul edecektir. 

AMERİCAN EAPORT LINES 
THE EXPORT TSAEAM· 
SHİP CORPORATİON 
PİRE' den AKT ARMAU 
"EXCAL1BUR,, vapuru 18 

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

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

Seyahat müddeti: 
PiRE · BOSTON 16 gündür. 
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 LTD. · LiVERPOOL 

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

Olivier VE Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

• 
1937 Ren, lskandinav ve Baltık 

limanları için doğru Konşi· 

mento ile eşya kabul eder. Tel. 2443 
LONDRA HATTI Türk Hava kurumu 

Yılbaşı Anglo-Egytian Mail 
Line 

"AD J UT ANT" vapuru 22 
birinci kanunda gelip LON· 

Marsilya ve fskenderiye için ORA için yük alacaktır. 
9600 tonluk "Cairo City,, va· "LESBIAN,, vapuru ikinci 

Piyangosu 
~uru her ay Pireden munta· kanun iptidasında LONDRA ADET 
zaman iki sefer hareket ede- ve HOLL' den gdip yük çıka-
cektir. rıp ayni zamanda LONDRA 

Yolcu fiatinde tenzilat: ve HULL için yük alacaktır. 
"GRODNO,, vapuru 15 

Pire-Marsilya seyahat müd- ikinci kanunda LONDRA, 
deti 75 saat, HULL ve ANVERS'ten gelip 

Port·Sait ve İskenderiye li· yük çıkaracak ve ayni zaman· 
manian için "VELOS,, vapu· da LONDRA ve HULL için 
ru her hafta pazartesi günü saat yük alacaktır. 
12 de muntazam Pireden ha· LIVERPOOL HATTI 

1 Mükafat 
1 " 
1 İkramiye 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 

rekct edecektir. Yolcu ve eşya "EG YPTİAN,, vapuru 26 
kabul eder. birinci kanunda LİVERPOOL 

1 " 
1 " 

Fazla tafsilat için Pasaport ve SWANSEA' dan gelip yük 1 " 
yolcu salonu karşısında Lokal çıkaracaktır. 1 ,, 
Riz binasında. No. 168 "ALGERIAN,, vapuru .10 10 ,, (10,000) 
Umumi Deniz Acentalığı ikinci kanunda gelip LİVER- 20 ,, (5,000) 

Limited POOL ve SWANSEA' dan 60 ,, (2,000) 
acent:ısın;\ müracaat olunması. yük çıkaracaktır. 100 ,, (1,000) 

Telefon : 3171 DEUTSCHE LEVANTE LINIE 400 ,, (500) 
ı:a>ı:-;:;:arJmBiil:&l ...... ___ "ANGORA,, vapuru lima· 8000 ,, (50) 
CE için yük kabul eder. nımızda olup yüklerini çıkar· ~ 

Vapurların isimleri gelme maktadır. 500 Mükafat 
tarihleri ve navlun tarifeleri Tarih ve navlunlardaki de· -
hakında bir taahhüde girişi· ğişikliklerden acenta mes'u· 9100 
lcmez. Telefon No. 2008 2008 livet kabul etmez. 

LiRA 

400,000 

100,000 

500,000 
200,ôOO 

150.000 

100,000 

70,000 

60,000 

50,000 
30,000 
20,000 

15,000 
100,00(. 
100,000 
120,000 
100,00( 
200,00( 

i 400,COt 

2,715,000 

• 

Sümer Bank Umumi Müdür
lüğünden: 

San'at mektebi me 
zunu aranıyor. 

Nazilli Basma fabrikası montajında çalışmak ve ehliyeti gö· 
rülenler bilahare fabrika kadrosuna alınmak Üzere tesviyeci 
elektrikçi, demirci, su ve buhar boruları tesisatcısı, elektrik 
kaynakcıs1, 75 San'at mP.ktebi ınezunu alınacaktır. 

Taliplerin 25/ 12/ 936 tarihir.e kadar Ankara'da Sümer Bank 
Umumi müdürlüğüne aşağıdaki V<'sİk<llarla müracaatları ilan 
olunur. 

1 ·- Mektep mezuniyet vesikası 
2 -- Bonservis 
3 -- 3 adet vesika foto~raf ı 
'! -· Nüfus kağıdı 
5 •• Hüsnü hal vesikası 
6 •• Sıhhat kağıdı. 

NOT: 
Nazilli fabrikası tarafından verilmiş olan ilan üzerine 
vaki olacak müracaatların Banka Umumi müdürlüğüne 
gönderilmesi. 24 25 3647/1533 

FOTO OR 
Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 
Kesenize uygun J iat 

Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

Manisa Vilayeti Daimi encü
meninden; 

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

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

3 - Eksiltme birinci kanunun 31 inci perşembe günn saat 

onbirde Manisa vilayeti daimi encümeni önünde yapı· 
lacaklır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Muvakkat teminat 2338 lira 39 kuruştur. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa vekaletinden alınmış eh
liyet vesikası ve 936 yılına ait ticaret odası vesikası 

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

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 31 / 
12/936 saat ona kadar Vilayet daimi encümeni reis· 
liğine vermeleri ve posta ile göndereceklerin 2490 
sayılı kanununun 34 üncü maddesint: riayet etmeleri 
ilan olunur. 15 20 25 30 1487 "DROMORE,, vapuru 10 

ikinci kanun LİVERPOL ve 
ANVERS'ten bekleniyor. BUR-

.............. ___________________ .................... ...:::m-mcı ...... ___ ......................... m:mı 

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