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Harb mi var? 
Roma, 1 (A.A) - l'leşredileu bir kararname 191~ ••• 

erbabından olan bütün ıayyarecilerin iş'an ahire değin eilAh 
altında kalmalarım natık bulunmaktadır. 

1914 Esnan erbabı 1935 senesinde silah altına alınını~ olup 
30 son teşrin 1936 da terhis edilmeleri icabelmekle idi. 

Siyasi ihtilatlara sebebiyet verecek bir hadise Ege umumi 

(2000) Alman askeri Ka-müF~ttiş~iği .. 
U. muf ettışler An-

d iks' te karaya çıktı karadaitoplanacak .. 

Avusturya ve Macaristan da Burgos hükumetini tanıyacak. Asi ' 
tayyareler hükumet kuvvetlerini yeniden bombardıman ettiler. 

Madrid'e de Sovyet zabit ve!tayyareleri geldi ı:-. 

Bravo 
İzmir'lilere! 

t met Jııouü hükumetinin. pek 
lı a bir zaman içinde başardığı bü· 
)Cik ic:lcrin başıncl11, hiç ,nphe yok 
ki, U~ıniryolu işi en ehemmiyetli 
}eri alır. · 

Dünyanın hiçbir ülkesinde nıi,.li 
görülmediği herkesçe mü ... ellcm olan 
inkıliiplanmızın )Ük ek e~erleri ara· 
ında, \'e ,·erimi en çok ve çabuk. 

görülen dcmiryolu siyasamız, her 
E;ün yeni bir hamle ile ilcrilemckte 
l'e Lu uretle yurJun her tarafı, 

demir ağlarla bezenmektedir. 
f smel İnönü hükumeti, binbir 

fednklirlıkla yeni yeni hatlar yapar· 
(en, diğer taraftan dıı, düne kadar 
Yabancı ellerde bulunan demiryol
larını milli hazinemize uıal etmekte, 
hu humstaki himmet ve faaliyetioi 
&İttikçe arttırınaktadır. 

Yeni demiryollanmızın yurd 
için ne büyük feyizler vcrdigini 
\tılamıyan, takdir etmiyen tek kişi 
)Oktur. Bir zamanlar, maheulutımızı 
lıir taraftan öbür tarafa nakledemc-
rtıe}ı; yüzünden halkça, hükumetçe 
.be apsız zaınrlara uğrardık. Ş~m.di 

, vaziyet tamamen beraJ.:ıstır. 
l'urk.iye cumhuriyeti. <11. bir :ıaaıaıı 
İ~indc yurdumuzun hü) ük bir kıs· 

\lJ.1 şimeııdifer butlaril~ birbirine 
b:ığlnnıı~, hiçbir devirde ~anlamı· 
/an en büyük: işi muvaffakıyetle 
La\armıştır. 

Hatırlardadır ki, !emel İnönü 
hukumcti, ~imendifer eiyasa5ına baş· 
~rken, yapılma&ı zaruri olan dalın 
ır çok mühim i~ler 1'.ar~ıeında bu· 

1~nuyordu. Bıı İfler ara~ında. şimen· 
ıfer inşaatı gibi. her memlekette 
~k le kolay görülmiyen muazzam 
. ır işe ba~lamak, cidden mes'ele 
~· l•'akat İsmet İnönü hükumeti, 
llyük bir azimlı>: bu işe sarıldı , .e 

fitndiy~ kadar binlerce kilometrelik 
d nıiryolu yaparak 'unla lıedi ye 
lti. ' . 

Hükumetimizin bıı hii~nüniyeti 
"e tnc~kur faaliyeti karşı~ında ulus· 
~- ne kadar fedakarlık g(),terihe 
'~dır. 

h Cumhuri)el ılcuind~ ya~ıl.a~ 
!!ı- fedakfırh~ın bo~a gıtmeılıgını 

~1'ten ,.e takdir eden Türl. ulu:u, 
~ l!&e ioi daima açmaktan biran bıle 
~ •li kalmamı~tır. Buuu, ~imdi!e 
'dar çok gördük ve giiımckte} ız. 
. Şükranla haber alıyoruz l..i, 
~\·as • Erzurum tlemir} olu fıçüncü 
l ttih tahvilatı . hüyiik bir rağbr.t 

l '~.ınmı.:ı Ye dört buı• ıık nıihon 
it • ~ . J 

lldau ibaı ı-t olan Lu tertıh }Ur· 
:1 tııı her yanında milli bir h eyecanla 'a , , 

llı lanmıştır. 
Evelki gün 25 lıin liralık 

~\İJiit !!a lın alun h.mir.iıniz, Jüıı 
e lıQyük Lir i ... teklc otuz bin lira-

);ı )akın bir mikıJar J,ıha almıştır. 
\ I Sıvas ·Erzurum denıiryoln tah· 
,
1 atının faizi )Üzde )tdidir. llul · 

" 11k· l ·ı ) ı bankalar, iki ,•ene \ aı c ı c 
1111tJl:ın mevduata bile ) üzde altı-

} · il fazla faiz verınemektedirlcr, 
:~ııacnalevb, hem yurdun cn;hüyük 
·~it 1 .; d b" . . . k · lf't erın en ırıne ıştıra · et· 
~ tk ve lıcın dt· oldukça mühim 
~.t nıı•nfaat temin eylemek, cid· 

ıı kaçırılacak lıir fır at ıl·~~ilılir. 
11tıu takdir eden lzmir·ıa~rin Sı· 
•&·l::rzurımı demiryolu talı,·ilatına 

terdikleri hararet ve rağbeti 

•!.\. Yerinde buluruz. 

11 Sı,·as-}:rzurum tahvilatınm sa· 
llıüddeti, önümüzdeki cumarte~i 

:~n sona erecektir. O gfıne kadar 
lnir' ·· .ı ·1 } il • 'kt e gonucrı en ta ıv at mı a· 

111 •atılacağı kanaati çok kuv· 
t11iı1. 

ır. 

L fzrnir halkının gösterdiği rağ· 
l~ "e aliikayı kaydederken, derin 
lcı ~Ukran duygueile müteba11is 
. tıgumuzn ilate etmekten kendi· 

·~· 1 ıtlanıadık. Bravo 1zmir.lilere! 

Alman askerler.i 
Londra," l (A.A} - Nevs Chro· l logiltere hüktimcıi Alman a~kerlc. 

ııidc gazeteBinin bilJirdiğine göre, -Sonu 6ıncı sayfada -

Uluslar sosyetesi 10 bi
rinci kanunda toplanıyor -----------Almanya ve İtalyanın iştirak etmiyecek. 
feri bu içtimaa büyük ehemmiyet veriliyor 

M. Pol Bonkur bir söylev verdi 
Londra, 1 (Radyo) - Ha· 

len Uluslar sosyetesi reisi bu
lunan Şili'nin Londra sefiri, 
bugün lngiltere hariciye nazın 
Lord Eden'i ziyaret etmiş ve 
sosyetenin tevkalade içtima 
tarihini tesbit eylemiştir. 

Şili sefiri , Fransa'nın Lond· 
ra sefirini de ziyaret ettikten 
sonra, telefonla Uluslar sos
yetesi gene) sekreteri M. Ave
nol ile görüşmüş ve Uluslar 
sosyetesinin içtima tarihinin on 
birinci Kanun olduğunu bil
dirmiştir. 

İtalya ve Almanya'nın iştirak 
etmiyecekleri tahmin olunan 
- Sonu 6 ıncı say/ ada- M. Pol Bonkur 

Avusturya ve Macaristan 
arasında fikir ayrılığı var 

Macaristan Avusturyada 
Macarların fazla bulun
duğu yerleri istiyor 

~-----

O Resmi tebliğde de istikbalde yapılacak 
konuşmalardan bahsediliyor 

M. Şuşing 
Peşte, 1 (Radyo) - Amiral 

Horti ve zevcesi, Macar ricali 
bu sabah saat 10 da alkışlarla 
Peşte'ye dönmüşlerdir. 

Budapeşte, 1 (A.A) - Ma
car aiansı bildiriyor : 

1 
Macaristan başbakanı Darani 

dış işleri bakanı De Karıya ile 
Avusturya başbakanı :Şuşnig 

ve dış işleri bakanı Guido 
Smit, pazar günü başladıkları 
siyasi ve ekonomik konuşma· 
lara dün de devam etmişler
dir. Bu konuşmalar neticesin
de iki memleket devlet adam
ları tedkik edilen bütün mes'e
leler üzerinde ayni fikirde bu· 
lunduklarını memnuniyetle mü- . 
şahede etmişler ve ayni za
manda istikbalde de bu gibi 
konuşmalarda bulunmayı ve 
iki memleket arasında daha 
sıkı münasebetler idame et
meği kararlaştırmışlardır. 

. Paris, 1 (Radyo) - Avus
turya ile Macaristan arasında 
- Sonu 6 ıncı ıalıi/ede -

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Ankara, l (Hususi) - Birind, 

ikinci ve üçüncü mıntaka uwumi 
müfettişleri 3 kanunueveltlc Anka· 
rada Lir toplantı yapacaklardır. 

Umumi müfettiş Tahsin Uzer esa
sen Ankara'tla bulunmaktadır. Di· 
ger müfettişler de bugün gelecek
lerdir. Tophınlıda, müfettişlik işleri 
t<'şkil:it ve kadrolar ile hiitçel"r 

Atinada Türk denizcileri meçhul asker 8bitlesine 
Çelenk koga,ken 

Filomuz· Selanik'e "gidiyor 

Yunan krah Yavuzda par~ 
lak merasimle karşılandi ------yavuza Yunan krallık bayrağı çekildi.! 
Sa Majeste Jor j amiralımızı tebrikJetti 

istaııbul, l (llusu;;i) - Yunan 
kralı ~fajeste ikinci Jorj, Lugün 
Faler·ue bulunan Ya\'uz zırhlımızı 

ziyaret etmiştir. 

Kral, feYk.alide menıeimle 

karşılanmış, lop atılmış ve Y uuı: 
zırhlımıza Yunan .krallık bayrağı 

- Sonu 6ıncı ıag/ada-

görüşülecektir. İçtima Dahiliye Ye- p ek k 
kili Şükrü Kayanın riyasetinde anamerı an on 
olacak Ye müdiirii umumilerde bu· 

lunacaktır. ~ 
Ege \'C Karaılt'ııİz mııııakala- - -

nıııla da birer umumi ıııiifı•tti~lik • t 1 d ~ 
ilıJas edileceği \t! umumi müfct- gresı op an 1 p 
tişlerin saliihi) etlerinin ıırtırılaı·a~ı: t 
ktn•etle aoyle.uiyor. --------

Belediy~-in-- M. Ruzvelt, sulhu bozmak isti-yen 
ekmek fabrikası devletlere hücum ettı 
Şehir ihtiyacının 

mühim bir kıs
mını]karşılıyacak .. 

Dr. Behçet Uz . 
Belediycre şehrimizde kunıl· 

nıası kararlaştmlmı~ olan ekmek 
fabrikası için, SO\')'Ct Rus} a ·dan 
şehriıniıe gelen mütahnssıa tara· 
fındau tetkiklere başlanmıştır. 

.Mütalıasbı,:, ılün beraberinde 
belediye rııühcnılisleri olduğu halde 

1- Sonu 6 ıncı sahifede -

Tokgo, 1 (Radgo)-Ja
pon başvekili M. Hirota 
aleyhine bir saikasd teşeb
büsü meydana çıkarılmış 
ve Ditag Vataneo isminde 
bir komünist silahları ile 
ve bombalar.ile tevkif edil
miıtir. 

M. Ruzvelt 
Paris, 1 (Radyo) - 21 dev- da herhangi bir ihtilafın mey-

letin iştirakile Boenes Ayres'te dan almasına mani olmak için 
toplanan Pan Amerikan kon- toplanan Amerikan hükumet-
gresinde Amerika reisicumuru lerinin hareketi, son derece 
M. Ruzveltin verdiğı söylev, ehemmiyetli telakki edilmek-
günün mes' elesi olmuştur. tedlr. 

Sulhu korumak ve araların- -Sonu 6 ıncı sag/ad11-
I _, 

Sıvas - Erzurum 
Demiryolu 

..-

Diğer büyük ve milli İflerimiz 
gibi kendi elimizle, kendi kafa
mızla ve kendi paramızla mey· 

dana gelecektir. 
Aziz yurddaş: 
Sıvas - Erzurum demirgolu talırlilatı, en lıaztu1Çlı 

bir iştir. Bu tahvildttan lıiçolmazsa bir tane al,,,.,. 
agret eti. 
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~Q 
Kadının askerliği -talak 

toplu terbiye- bütçe 
Yazılarını "Yeni .Adam., da dikkatle okuduğum üatad İsmail Hakkı 

ile doktor İzzeddin Şadan, mecmuanın son nüshasında kadın ve a,,,kerlik 
hakkında ayn ayn iki fikir kürsüsü kurmuş bulunuyorlar. Iloca İsmail 
Hakkı, bunu sosyal bir hıidise olarak mütalea ediyor ve doğru buluyor. Dok
tor İzzeddin Şadan ise, medeni kanunun ailede riyaseti erkeğe verdiğini, 
kadını aaker yapabilmek için mutlaka içtimai bazı hareketler daha yap· 
mak (~lesela taluk.ı kolaylaştırmak) lazım geldiğini, buh>iinkü vaziyette, 
çıkarabildiğimiz askerin ancak yansını be~liycbildiğimizi, binaenaleyh 
kadının asker olamıyacıığını yazıyor. İtiraf edelim ki, doktor fzzeddin 
Şadan, ya esasla teferruat arasında bir fikir karışıklı~na düşmüş, ya· 
hut ta sütunun darlı~ı. bu mühim mes'eledeki izaha kafi gelmemiştir. 

Banıı kalır .. a, kadının askerliğinde karşımıza çıkabilecek yegane engel, 
ona göre bir beden terbiyesi Ye hazırlık devresi geçirmemiş olmaktır. 

Höyle bir vakıanın sosyal olduğu muhakkaktır. Fakat talakı kolaylaştır· 

mak gibi bir zaruret tevlid etmesi için müna~ehet ) oktur.Sol nizamlardaki 
aile telakkisi tamaınile başka olduğu içindir ki taluka da bukadar kolay 
bir şekil verilmiştir. Yoksa, kadını asker yııpahilmek için tııliik ta ko· 
laylaştınlmış değildir. Biz hunun tamamile aksine kailiz ve diyoruz ki: 

- Bilakis, izdivaç mües~e!!esi ne kadar sa~lam olur ve talak un

Kadastro 
Teşkilatı .. ····-----Yılbaşında 
Genişletilecek . .. 

Şehrimiz Kadastro idaresi 
kadrosu genişletilmiştir. Konya 
kadastro teşkilatı tapu azasın
dan Nedim, katip Nezihi ve 
Nafiz 1-1-937 tarihinden iti
baren lzmir kadastro kadro
sunda vazife alacaklardır. 

Araba ye
irine Kamyon. __ _.. __ _ 

ıorları ne kadar imha edilirse askerlik hayatındu tezahür edebilecek Arabacıların be/e
herhangi cinsi ihtiras ve münasebet endişesi de o nisbette çürür. 1 
Doktor İzı:eddin Şadan, ruhiyatçı ve sinirci olduğuna göre, elbette tak- ı diye ye müracaatı .. 
dir eder li, itiyadın, ve göreneğin ve toplu yaşama terbiyesinin bu gibi Yük arabaları sahiblerinden 
mes'elelerde tesiri de büyüktür. Dün çarşaf altında yaşadıkları için 
analannıızı sokakta, pencerede ihtirasla arayıp tahayyül eden dedelerimi- bazıları belediyer.e müracaat 
zin oğulları ve torunlan, yavaş yavaş, kadına tabii bir nazarla bakmağa ederek, yük taşıma işlerini ara
başlamı~lardır. Yarın, öbür p;ün kadın-erkek münasebetinıle sadece cinsi ba yerine kamyonlarla idare 
temas ve aile mefhumu arayan telakki de daha tekamül edece!.: ve etmeyi daha karlı bulduklarını 
kadına arlık tamamile tabii bir nazarla bakılacaktır. 

ve arabacılığı bırakacaklannı Aile rcisicin erkek obuası, bizde çalı~an unsurun ekseriyet itibarile 
erkek oluşundan ileri geliyor. Yoksa. evini kendi kazancı ile idare eden bildirmişlerdir. Bunlar, 40 · 50 
l.:adın, otomotikınan ve gayet haklı olarak o evin riyasetine geçer. Bunun araba sahibi kimselerdir. 

ERLERi 
Yüzde 7 faizli 

SıVaS ~~-l~~ Erz-urum --aemır~ 
- ·---y01Uf8hvilleri --
İzmir'e ayrılan tahviller kapışı

lırcasına satılıyor. 
Yüzde 7 faizli Sıvas - Erzu

rum demiryolu üçüncü tertip 
tahvillerine halkımız fevkalade 
rağbet göstermiştir. Yalnız tüc
carlar ve zenginler arasında 
değil, esnaf, öğretmenler ve 
memurlar arasında da hüku
metimizin demiryolu siyasetine 
devam etmesini kolaylaştırmak 
emelile tahvillerden satın alan
lar pek çoktur. Yüzde 7 faiz, 
hiçbir banka tarafından mev
duata verilmiyen yüksek bir 
kardır. Hükumetimizin mali 
taahhüdlerine ne derece sadık 
olduğunu bilen halkımız, ban
kalara müracaatla tahvilleri ka
pışırcasına satın almaktadırlar. 

Yalnız bir banka iki gün 

içinde 50,000 lira kıymetinde 
tahvilat satmış ve akşam 
üzeri Cumuriyet Merkez ban
kasına müracaatle daha 30 
bin liralık tahvilat istemiştir. 
Hamiyetli ve yurdsever fzmir
lilerin satılmak üzere lzmir'e 
ayrılan tahvilatı iki-üç 
gibi kısa bir zamanda 
alacakları anlaşılıyor .. 

* * * 

gün 
satın 

Her tarafta ayni alaka var 
Ankara, 1 (Hususi) - Si

vas · Erzurum tahvillerinin 4,5 
milyon liralık üçüncü tertibi
nin üçte ikisi satılmıştır. Müd
det bitmeden hepsinin satıla

cağı kuvvetle tahmin olun
maktadır. 

:~i:::~:.ın askerliğine bir mani olıırıık gösterilmeıinde hata tasavvur Üc, aylıklar Şehir yollarını korumak 
Asker beslemek mes'elesi, tamamile ayrı hir hadisedir ve devletin 

varidat kaynaklarım artırmak şeklinde mütalea edilmek gerektir. Doktor Maaş tevzii hazırlığı ı·çı·n tedbı·rıer alınıyor 
f zzeddin Şııdan 'a liormak isterim; 

- Farzet inler ki mali kudretimiz hugünkii hamlelerle gittikçe Mütekaidlerle yetim ve dul-
yükselmiştir ve mevcud kuvvetlerimizin birkaç mislini hesliyebilmek ların birinci ve ikinci kanun 
imkanı doğmuştur. O takdirde de huna muarız k.ulacaklar mıdır ve hu ile şubat aylıklarının verilme
takdir de ilmi ve müsbet olarak neye fatinad edeceklerdir. sine defterdarlıkça bugünlerde 
____________________ s_a_im_e_S_a_d_i__ başlanacaktır. Maaş tevzii için 

Garib bir dUello 
Meç'le tabanca ile, kılıç'la 

ve saire gibi birçok düello 
usulleri ve şekilleri vardır. Fa
kat Japonya'da cihanın en 
garib bir düellosu iki berber 
arasında yapılmıştır. 

Aralarında had bir ihtilaf 
çıkan bu iki berber, çene dü-
ellosuna karar vermişler, elleri 
arkalarına bağlanmış, diş kul
lanmamaları için de ağızları 
bezle tıkanmıştır. iki berber; 
çenelerile biribirini mağliib 
etmek için tam bir saat uğraş
mışlar, neticede sivri, kepçe 
çeneli olan galib gelmiştir. 

Galebe neticesinde düello
cularla şahidleri barış ziyafe· 
tine gitmişler, fakat düellocu
ların çene ve yüzlerinin alt 
kısımları o kadar berbad bir 
hale gelmiş ki, birer lokma 
olsun yemek bile yiyememiş
lerdir. 
"iftihar hakkı,, şüpheli 

bir işi 
Napolyon'un Fransa'da bı

raktığı izler çok derindir; bu 
en demokrat memleket, geçen 
asrın bu diktatör ve militaris
tini ne dense hiçbir suretle 
unutamıyor. 

Napolyon'un Mari Lüiz'e 
yazdığı mektuplar, Fransa'da 
gene günün mes'elesi oldu. 
Bu mektupların imla cihetin
den bir cihangir ve bir dahiye 
nisbeti cidden güç. 

Bu münasebetle şöyle bir 
hatıra da tekrarlanmıştır: 

Bir gün Napolyon'un şöh
retinin en yükseldiği bir sırada 
Malmezon 'a mütevazi bir adam 
gelmiş ve Napolycın' a: 

- General, Briyen mekte
binde size imla ve yazı dersi 
veren muallim benim. 
Demiş ve şu cevabı al

mıştır: 

- Cidden güzel bir talebe 
yetiştirmişsiniz. 

Bununla beraber, Napolyon 
bu muallime kaydı hayat şar

tile bir maaş bağlatmıştır. 
Top'un ceddi 

Şimdiki top'ların dedesi 
hakkında bir Fransız askeri 
mecmuası şu malumatı ver· 
mektedir: 

- Şimdiki esa,, Üzerine ilk 
top 1452 senesinde Urban 
isminde birisi tarafından ha
zırlanm1ştır. 

Fatih sultan Mehmed; bu 
top'un lstanbul muhasarasında, 
muhasara esnasında yapılma-
sını emretmiştir. Top'u endaht 
mevziine getirmek için 50 çift 
manda, yol hazırlamak için de 
500 kuvvetli sipahi kullanıl

mıştır. Top; yerine kadar an
cak iki ayda getirilmiş ve ku
rulmuştur. 

Top; 10 kentallık gülle atı· 
yor, 24 saatte ancak sekiz en
daht yapabiliyordu, Top'un; 
topçu numara efradı 700 
kişi idi. İşte ilk top budur ve 
bir gün patlamış ve mühen-

hazırlıklara başlanmıştır. Maaş 
sahiplerinin usul mucibince 
yoklamaları da yapılacaktır. 

1
Fuar sahasında 

;yıktırılan paviyonlar 
Fuar sahasındaki paviyon· 

lardan bir sıra, belediyece gö
rülen lüzum üzerine yıktırıl
maktadır. Burası yol olacak 
ve cephedeki park biraz daha 
genişliyec~ktir. ----

Dörtotobüs 
Fazla eski olduğundan 
seferden menedildi. 
Belediye, şehir dahilinde iş

liyen otobüsleri sıkı bir kon
trola tabi tutmaktadır. Dört 
otobüs; fazla eski ve tehlikeli 
vaziyette olduğundan seferden 
menedilmiştir. Diğer otobüs
lerin de kontrolüne devam 
edilmektedir. ----
İhracat 
ruhsatnamesi .. 

15 Kanunuevvele kadar ih
racat ruhsatnamesi almıyan 
ihracatçılar, o günden sonra 
ihracat yapamıyacaklardır. Va
kit yaklaştığından ruhsatname 
almak için Odaya müracaat 
edenler, artmıştır. 

Terfi eden evkaf 
memurları 

disini de öldürmüştür. 

r ""\ Vilayet evkaf idaresi me· 
murlarından bazıları bundan 
evvel terfi ettirilmişlerdi. Ter
fi münasebetile memurların 
maaş farklarına aid tediye 

Bugün doğan 
cocuklar .. , 
- Bugün -

Yıldızların iyi lıir tesiri sa
yesinde Etahah çok iJi olacaktır; 
fııkot suiniyet erbabı bu iyilikten 
i:.-tifade edcrniyereklerılir. 

Öğleden sonra ''aziyet maküs 
olacaktır; bir~ok deli yan deliler 
tarafından fncialar ihdas edile-
ccktir. 

Bugün doğaıı çocuklar nahif 
Yc hastalıklıır, bilhas~a boğaz has· 
tahklanoa mü~teit olaraklardır. 

Bu gibi çocukların hayatta mu· 
\'af fakıyeıleri Je az ola<'aktır. 

emirleri evkaf umum müdür
lüğünden vilayete gelmiştir. 

Yapı işleri mühendisi 
Vilayet Nafıa müdürlüğü 

yapı işleri ikinci sınıf mühe11-
disliğine Elaziz Vilayeti Nafıa 
mühendisi Nüzhet tayin edil
miştir. 

Belediye encümeni 
Belediye daimi 

dün toplanmış ve 
ait işler üzerinde 

encümeni 
belediyeye 
görüşmüş 

-----------. .-/ kararlar vermiştir. 

• 
ilk olarak belediye arabalarının 

tekerleklerinden işe başlandı. 
Şehir dahilinde işletilen yük arabalarmm tekerleklerinin, 

yolları bozmamaları için t7 ,5 santim genişliğinde yapılması 
geçenlerde toplanan Şehir meclisinde kararlaştırılmıştı. 

Belediye, bunu evvela kendi arabalarında tatbika başlamış 
ve araba1armın tekerleklerini genişletmiştir. Bundan iyi neti
celer alındığından, şimden sonra belediyeye ait bütün araba

ların tekerlekleri genişletilecek ve ileride bu usul diğer yük 
arabalarına da teşmil edilecektir. 

Bir müessese belediyeye (müracaat ederek; yük arabaları 
tekerleklerinin yataklarına bilya konulursa, hayvanların arabayı 
daha kolay çekebileceğini ve bunun bir kere tecrübe edilme
sini, müessesenin bilya satmağa amade bulunduğunu bildir· 
miştir. 

Mekteblerde yeni müfre 
dat programının verimi 

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

Çocuğa yalnız okuyup yazma de
ğil, hayat bilgileri de öğretiliyor. 

İlkmekteplerde yeni müfre
dat proğramının tatbikinden 
çok iyi neticeler alınmakta 
olduğu başlıyan teftişlerden 
anlaşılmıştır. Yeni ve son müf
redat programı memlekete, 
dünyanın en ileri terbiye ve 
tedris tekniğini vermiştir. Esas
larında hayatilik vardır. Mek
tepler, yeni müfredat progra
mına göre artık yalnız bir 
öğretme yeri değil, bundan 
başka halk terbiyesinin en 
mühim kısmını üzerine almış 
birer kurumdur. Orada çocuğu 
hayata hazırlamak, milletin bir 
ferdi olarak bütün vazifeleri 
en iyi bir şekilde başarabil
mek için lazım olan bilgiler 
yanında meharetler ve itiyad
larda veriyor. Bu itibarla ga
zete, birinci sınıflardan itibaren 
derse girmekte ve gazete oku
mak milli bir vazife sayıl
maktadır. 

Mektepler, yeni proğramla 

hayat için bilgilerle mücehhez 
mahir ve itiyatlı adamlar ye
tiştirecektir. Onun için çocuğa 
yalnız kalemle yazı yazmak 
öğretilmiyor, bunun yanında 
evinin küçük aletlerini onar
mak, elbisesinin basit yama· 

sını, söküğünü, düğmesini dik
mek, yemeksiz ve aç kaldığı 
zaman yemek pişirmek de öğ· 
retiliyor. 

Bu program sayesinde alı
nacak verimin çok yüksek ola
cağı tahmin ediliyor. 

Yeni Neşriyat 

Yeni Adam 
152 nci sayısı çıktı. İçinde 

İsmail Hakkı'nın Silahlı kadın, 

Felsefe nedir? Başlıklı maka
lesile Hayatım tefrikası. Dr. 

İzzeddin Şadan'ın (Gene ka
dın ve askerlik ) yazısı, F. 

Dalsar'ın Yeni programlar 
hakkında tenkidi. Ulak'ın (Po
litika Postası ) başlıklı yazısı, 

Pr. Claparede'in (Faal mek
tep ) tercümesi, Hintli Koo· 
marawany'in ( San'at Aşkı ) 
makalesinin tercümesi, İtalyan 
kadını üzerine bir tetkik, Bul
garistan' da dokuma sanayii 
hakkında bir Bulgar muharri
rinin makalesi, kısa tetkikler, 
iç, dış, kültür, ilim, ekonomi 
haberleri, Ressam Fikret Mu
alla'nın resimleri vardır. Kari
lerimize Yeni Adam 'ı tavsiye 
ediyoruz. 

E!.~IKA J 
Mantık 

Şu Saint-Bribe acaba Tür
kiye'yi ne sanıyor? Türk do
nanması Malta'ya gittiği için 
hayrette, Şaht Ankara'ya gel
diği i.;in hayrettedir: "-Uyan 
ey Fransa, diyor. Sen kendi 
içinde boğuşurken rakiplerin 
çalışıyor!,, -İnS:?"iltere'yi Fransa'nın müt· 
tefikleri arasında bilirdik: Ra· 
kibi olduğunu yeni işitiyoruz. 

Biz Saint-Bric' e .Şaht' ın ge
çen sene neden Paris' e gitti
ğini soruyor muyuz? Merkez 
bankası yalnız Paris'de mi 
vardır? Ziyaret, yalnız Fran
sa'ya karşı gösterilmek la
zırngelen bir nezaket kaidesi 
midir? 

Saint · Brice, Montrö'de İn· 
giltere'nin bize boğazların 

anahtarlarını niçin teslim etti· 
ğini de kendine göre tefsir et· 
mektedir. Fakat Montröye ka· 
dar boğazların kapısı olmadı· 
gı ıçın, kapıcısı da yoktu· 
Şimdi biz orada sadece sul· 
hun ve denizler hürriyetinin 
bekçisiyiz. Bu Saint-Brice ınii· 
tareke zamanında Beyoğlunda 
Bosfor gazetesini neşreden 
mahud Paillares'in müstear 
adı mıdır, nedir? Türkiye'rıin 
müstakilliğinden gelen ve kuv· 
vetini gösteren her hadise, 
onun bütün sinirlerine birden 
batıyor. 

Türk donanması neden Mal· 
ta'ya gitti? Şaht neden Anka· 
ra'ya geldi? 

Fakat bir Fransız politika 
muharririni Türkiye hakkındı 
düşündürecek daha başka bir 
vak'a var: Fransa ile Türkif 
bir davamıza baktırmak içiıı 
Milletler cemiyetine gidiyoruz: 
Asıl bu gidişin ehemmiyeti 
var. 

Türk'leri enternasyonal po: 
litika alemine sokan Birine' 
Fransuva, ve Türk'leri lran'll 
tanıtan bilmem kaçıncı F ransS 
olduğunu söyliyen Saint - Bri· 
ce'in tarih okumadığını farzet· 
sek bile, kendj Journal'ım dıı 
okumadığına nasıl hükmede· 
biliriz? 

Bizi dünyaya ve Iran' a tır 
nıtan kimdir; onu biz biliriı: 
Fransız'ların bilmesinde hayır 
gördüğümüz mes'ele ise, Fraıı: 

sa ve Türkiye cumhuriyetlerif11 

tanışmaktan alıkoyanların işte 
bu Saint-Brice'ler olduğudur· 

-------
Fatay 

Fransa 
Yugoslavya ----·----
Ticaret muahedesi 
yakında imzalanıyo 

Belgrad, 1 (Radyo) - Fraır 
sa ile Yugoslavya arasınd~ 
başlanan ticaret muahedeS' 
müzakereleri yakmda bitecelr 
tir. Muahedenin, bu aym o~ 
sekizinde imzalanacağı söyle' 
niyor. Muahede, Fransa tic9' 
ret nazırı (Pol Pastit) ile yır 
goslavya ticaret nazırı arasıfl' 
da imzalanacaktır. 

Harb borçlatJ 
Müzakereleri ya. 
kında başlıyor. . 

Paris, l (Radyo) - Ha''a: 
ajansının verdiği bir habere 
göre, harp borçları için Arrlt' 
rika ile Fransa arasındaki kd 
nuşmalar bu ayın onbeşinde~ 
evel başlıyamıyacaktır. 
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İngiltere bir harbe girecek olursa 

F ranS3 askeri bütün kuvvet 
lerini lngiltere'ye verecek 

--·--İngiltere de Fransayı müdafaa edecek. Parlamen
toda Alman-Japon paktının izahı istenecek 

Paris, 1 (Radyo) - Milli 
müdafaa komitesi dün akşam 
M. Blum'un riyasetinde Baş

vekalet dairesinde toplanmış
tır. Harbiye, Bahriye ve Ha· 
va Bakanlarından başka bu 
içtimada M. Şotan, M. Viyo· 
let ve Ponkur da hazır bulun
muştur. 

----------Biraz sonra bu içtimaa Ha-
riciye, Dahiliye ve Maliye Ba
kanları da iştirak etmişler ve 
müzakere iki saat sürmüştür. 

Londra, 1 (Radyo) - Fran
sız gazetelerinin yazdıklarına 
göre Fransa Dış Bakanı M. 
Delbos Mecliste vereceği iza
hatta İngiltere harba girecek 

Meclisten acele çıkan M. 
Mussolininin hareketi 
İmparatorluk mermer levhasını açan Du

çenin bu hareketine mana verilemedi 
Roma 1 (Radyo) - Meclisi mcb'usanda Mussolini tarafın· 

dan (ltalya imparatorluğu mermer levhası) mn küşad merasimi 
yapılmıştır. M. Mussolininin meclisten acele Venedik sarayına 
gitmesi halkın nazarı dikkatini celbetmiş ve bu harekete he· 
nüz bir mana verilememiştir. 

Roma 1 (Radyo) - İtalya meb'usan meclisinin küşad me
rasimi mutad merasimle yapılmıştır. Meclis verilen layiha ve 
lanunları alkışlarla kabul etmiştir. 

Balıkçılık Kongresi 

lktısad vekili C. Bayar'ın 
riyasetinde dün toplandı 
Memlekette balıkçılık sanayiinin 

inkişafı temin edilecektir 
Ankara, 1 (Hususi) - f lk ha· 

lıkı;ılık kongresi, lıu flahalı f ktısad 
Vekili Cdlıl Bayıır'ın riya etinde 
açılrın~tır. 

KonGreye, yurdun birçok yer· 
lcrinden gelen murahhaslar i~tirak 

ctmi~lcrdir. Saylav'l:ır, Zir.ıat Ve· 
kaleti, sünıer lıaıık ve lktıı:.ad Ve· 
kıiletinin alakadar memurlıın kon· 

grcdc hazırdılar. 
Ccliil Bayar"ın açılış eöyle\iİıı· 

den sonra balıkçılık sannyiiuin 
memlekette inkişafı için hnı.ırlanan 
rapor okunmuş ve encümenler C· 

çimi de yapılmıştır. 

Bundan sonra, Bü} ük Şef Ata· 
türk'e, Düyük lillct :'\leclisi reisi 
Abdülhıılik Renda ve Da~veldl f s
nıct f niiııü'ne, umumi heyetin ta
zinıleriııin urzma kararlar 'eril· 
miştir. 

Eııciiuıenlcr, öğleJcn sonra top· 
lnnarak çıılışınıığıı haşlam1~lnrdır. 

Ankara, 1 (A.A) - Balık· 
çıhk kongresi bugün lktısad 
Vekili Celal Bayar'm bir nut
ku ile açılmıştır. Balıkçı ınu
rahhaslarile mütehassıslarının 

ve süngercilerinin iştirak et
tikleri kongrenin bu toplantı
sında Saylavlar, milli müdafaa, 
Maliye, Gümrük ve inhisarlar, 
Ziraat, Sıhhat ve f çtimai mu-

TAKViM 
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avenet Vekaletleri ve iş, Ziraat 
Sümer bankları mümessilleri 
ve lktısad Vekaleti alakadar 
daireleri reisleri de bulun
makta idiler. 

Celal Bayar'ın açılış nut· 
kundan sonra kongre rei~ ve
killikleri, umumi katib ve ka
tibleri seçilerek teknik ve 
teşkilat encümenleri ayrılmış 

ve rapor okunmuştur. 

Bundan sonra kongre Cu
mur reisi Atatürk' e, B. M. 
Meclisi reisi Abdülhalik Renda 

ve Başvekil ismet lnönü'ne 
heyeti umumiyenin tazimleri· 
nin arzını karar altına almıştır. 

Kongre müteakip toplantı

sını encümenler mesaisinin ne
ticesinde yapacaktır. 

Harb orcları 
' 

Fransa bir 
Taksit daha verecek. 

Paris, 1 (Radyo) - Fransa 
ve Birleşi~ Amerika arasında 
harb borçları üzerine yeni bir 
müzakere başlıyacaktır. 

Fransa, bir borç taksiti daha 
verecektir. M. Pertinaksi bu 

mesele üzerinde bir anket 
yapmak üzere Nevyork'a git· 
miştir. 

Arabi l355 

Habesistan'da 
1
_ ... C_a_rş .. a_m_b_a ___ 1_9_3_6_ 1 ltalyan'lar hal§ ilerliyorlar. 

Alııf. saut Alat. saat 

RAMAZA~ 

17 
Hu mi 1352 

Adis-Ababa, 1 (Radyo) -
7,06 Güne§ 2,2;) 1. ) 'l L d k , H 

12,03 Ö~lc 7,22 ta yan arın o i ıt ası a-
H,28 ikindi 9;46 beşistan içlerine doğru ileri 

Te~rinisani 

19 
, ~ 25 , \.uımn 

16, t l Ak~am 12,00 harekete devam etmektedir. 
18,19 Yaıtıı 1,38 Diğer bir kıt'a, ltalya'ya 
5,22 imsak 12,•IO iade edilmiştir. 

olursa Fransa'nın bütün askeri 
kuvvetlerini bila kaydü şart 
fngiltere'nin emrine amade bu
lunduracağını söyliyeceklir. 

Mancester Gardiyan gazetesi: 
Bu mes'ele, esas ve hayati 

bir mes'eledir. Fransa'nın bü
yük olan kuvvetleri Büyük Bri
tanya'yı müdafaaya hazır bu
lundukça, İngiltere Dış Baka
nı M. Eden'in dediği gibi bü
tün kuvvetile -Lokarno kon
feransı yeniden akdedilmese 
bile- Fransa'yı müdafaaya ha· 
zırdır. Bu hakikat Beyaz ki
tabta da bilhassa Almanya'ya 
karşı tasrih edilmiştir. 

Maamaf ih, Lokarnodan he
nüz ümit kesilemez. Alman
ya'nın bu hakikatlere göre 
hareket edeceği melhuzdur . 
Lokarno ne şekil alırsa alsın, 
İngiltere, Fransa'ya karşı ya
pılacak bir taarruzda Fransız
larla birlikte barba hazırdır. 

Demiştir. 

Paris; 1 (Radyo) - Cum
huriyetperver muhalif parti 
liderlerinden M. Lüi Maren, 
Meb'usan meclisine bir takrir 
vererek Lokarno ihzari müza
kereleri hakkında hükumetten 
izahat istiyecektir. Ayni tak-
rirde Alman - Japon paktının 

da izahatı istenilecektir. Di
ğer bir Meb'us ta harici siya
set hakkında bir takrir vere-
cektir. 

Amerik<ı ve 
Yugoslavya' da 
Bazı komünistler 
tevkif edildiler. i 

Vaşington, 1 (Radyo) 
Zabıta gizli bir komünist teş
kilatı meydana çıkarmıştı;-:--B; 
komitenin merkezi Alman se
farethanesinin yanında bulu
nuyordu. 

Belgrad, 1 (Radyo) - Yu
goslavya hükumeti son tevkif 
edilen yüz kadar komünist 
hakkında henüz resmi bir teb-
liğ:neşretmemiştir. Maamafih 
mevkuflardan mühim bir kısmı 
serbest bırakılmışhr. 

Londra, 1 (Radyo) - Edin
burg baş papazı komünizm 
aleyhine bir beyanname neşret
miş ve İngiliz katoliklerini ko
münizmle mücadeleye davet 
etmiştir. 

Paris, 31 ( Radyo ) - M. 
Jozef Kalyoın'un Pari·Soir'da 
Komünizm aleyhine neşrettiği 

makale iyi bir tesir husule ge
tirmi~tir. 

Vaşington, l (A.A) - Al
man sefarethanesi önünde Na
zim aleyhinde yapılmış olan 
bir nümayiş dolayısilc 50 kişi 
tevkif edilmiştir. 

Viyana, 31 (Radyo)-Graç'ta 
hükumet bir komünist gizli 
cemiyeti meydana çıkarmıştır. 
Bilhassa şiınendüfcr mcnsub
ları arasında birçok tevkifat 
yapılmıştır. 

Fransa' daki Sancak, Suriyede.!! 
--•. /ayrı bir varlıktır 

Yeni matbuat S k' k•f d 
kanunu ağırdır.. anca ta tev 1 at e-

Paris, l (Radyo) - Yeni 
matbuat kanunu tahmin edil
diğinden çok ağırdır. 

Gazeteler verdikleri her ha· 
berin doğruluğunu temin ve 
ispata mecbur olacaklar, aksi 
takdirde ceza göreceklerdir. 

Gazeteler, hariç.ten vcsair 
menabiden aldıkları nakdi yar
dımları, sermayelerini bildire
ceklerdir. 

Birçok hususalta 3 ay hapis 
ve cezayi nakdi vardır. 

Askeri haberler neşredile
miyecektir. Buna muhalif ha
reket edenler 10,000 frank 
para verecekler ve hapis ce
zasına mahkum olacaklardır. 

Kabine, harici haberleri, 
yerine göre menedebilecektir. 

Bugün meclise verilen ikinci 
bir layihaya göre bir harb ih
timalinde 45 yaşına k:.tdar olan 
bütün yabancılar, Fransa'yı 

terke mecbur olacaklar ve bu 
suretle hareket etmiyenler üsera 
karargahlarına sevkedilecek
lerdir. 

Paris, l (Radya) - Bugün 
meclisi meb'usan ruznamesi 
çok yüklüdür. Birçok layıhalar 
arasında sermaye - sai ihtila· 
fına aid hakem layıhası, yeni 
matbuat kanun layıhası vardır. 
Bu iki layıha Pazartesi gününe 
kadar kabul edilmiş olacaktır. 

Meclis riyaset divanı bugün 
sabah ve akşam celselerinde 
hakem layıhasının ve gece 
yapılacak celsede de matbuat 
kanununun müzakere edilme-
sine karar vermiştir. 

Londra'da 
Kristal palas 
tamamen yandı __ ........... __ 
Zarar beş Milyon 
liradır, dünyanın enJ 
büyük orku yandı .. 

Londra, 1 (Radyo) - Lon· 
dra'nın meşhur abidelerinden 
Kristal palas, merkezinden çı
kan bir yangın neticesinde ta
mamen harab olmuştur. 

Yangın, çok ani çıkmış ve 
birdenbire genişlemiştir. Sara
yın salonunda tecrübeler yap
makta olan müzisyenlu, ancak 
canlarını kurtarabilmişlerdir. it
faiye, yangının etrafa sirayet 
etmemesi için çok çalışmış; 
ateş, ancak sabaha karşı saat 
dörtte söndürülebilmiştir. 

Cinsleri pekaz bulunan na
dide binlerce kuş, kafesleri 
açılarak serbest bırakılmış
lardır. 

Dünyanın en büyük aynala· 
rının müthiş tarakalarla parça
lanmaları, kilometrelerce uzak
lardan duyulmuştur. Bazı yer
lerde alev yüz metre kadar 
yükselmiştir. 

Kristal palastaki dünyanın 

en muazzam orku da yanmış, 
televizyon tesisatı tamamen 
mahvolmuştur. 

Zaıarın 5 milyon İngiliz li· 
rasından fazla olduğu söyle
nıyor. 

Londra, l (Radyo) - Lond
ra' nm Kristal sarayı yanmıştır. 
Orkestra heyeti yangının ehem
miyetsiz olduğunu sanmış ve 
güçlükle dışarı çıkarılmıştır. 

Yangın büyiik bir hadise 
telakki edilmiş ve binlerce halk 
toplanmıştır. 

vam etmektedir . 
Türk'lerin sokağa çıkmalarına da mü. 
saade edilmemektedir. Sancak halkına 

hitaben bir beyanname neşredildi 

~··'· 

Türk Antakya'dan bir görünüş 

Kilis 30 (A.A) - Mahalli na muamekler devam etmek-
hükumet Sancak müntehibi tedir. Türk'lerin sokağa bile 
sanilerinden istifa edenlerin çıkmalarına müsaade olun-
istifalarını kabul etmiyerek mamaktadır. Oışarda dolaşan-
cebren jandarma vasıtasile lar tevkif edilmektedir. 
geceleri ve kapalı kamyonlar
la şehirlere getirilmelerini em
retmiştir. 

Bu yüzden birçok müntehibi 
saniler köylerinden kaçma~ta
dırlar. 

Antakya'ya Halep'ten yeni
den milis kuvvetleri getirilmiş· 
tir. Sancak'ta heyecan fazladır. 

Köylerde silah aramak ba
hanesile esasen yaptırılmakta 
olan tazyik arttırılmıştır. 

Mahalli hükumetçe münte
hibisani listesinde isimleri kay
dedilmiş olanlar çağrılmakta 
kendilerine bu işi kabul etme· 
leri aksi takdirde üç sene 
hapse konacakları bildirilmek
tedir. 

Türk'lerc yapılan tazyikler 
gittikçe arttırılmaktadır. Pos
taya verilen mektuplar ve telg
rafların sevki tehir olunmakta 

Yolcu 
vapurlarile -____ ......... ----
Mahsul ve hayvan 
nakledilmiyecek mi? 

İstanbul 1 (Hususi) - ih
racat mahsullerimizi taşıyan 

vapurların koyun yüklemesi, 
lktısad vekaletince menedil
mişti. Denizyolları idaresi bu 
karara itiraz etmiş ve bu tak
dirde fazla zarar edileceğini 
yalnız koyun veya mahsul 
nakli için ayrı vapur işletme
sine imkan olmadığını bildir· 
mi~tir. Vekalet, bu itirazı tet
kik etmektedir. 

Vapur 
acentaları. 

ve gizli bir surette kontrol uarbtan korkarak 
edilmektedir. n 1 

Sancak'ta intihabat mes'cle
sinden dolayı dükkanlar tama
men kapalıdır. Heyecan fazla· 
dır. Köylerde tazyik arttırıl

mıştır. 

Adana, 30 (A.A) - Tiirk 
halkı Suriye' de yapılan mcb'u 
san intihabatını kanuna uygun 
bulmamaktadır. Çünkü münte· 
hibievel intihabatına halkın 
yiizde doksanı iştirak etme
miştir. intihap edilen münte
hibisanilerden bir kısmı ise 
istifa etmişlerdir. 

Ali komisere bu mes'ele 
hakkında Türk halkı tarafın
dan birçok protestolar gön
derilmiştir. Bu protcstolar<lan 
intihabatın kanunen ve filen 
mevcud olmamasına rağmen 

meb'us seçiminde ısrar edil
mesinden şikayet olunmaktadır. 

Ankara, 1 (Hususi) - Ha
lep'ten bildiriliyor: 

Sancağın ileri gelen Türk
leri, !iancak halkına hitaben 
bir beyanname neşretmişler 
ve intihabatta gösterilen bir
liğin muhafaza edilmesini, Su
riye müntehibisani intihaba
tına da iştirak edilmemesini, 
Suriye memurlarının yolsuz
luklarına rağmen boykotajın 
iyi neticeler verdiğini; bu de· 
fa da ayni suretle hareıeel edi· 
lerek cihan efkarı umumiyesi 
karşısında sancağın Suriye' den 
ayrı bir vaı lık olduğunu islıat 
etmek lazımgeldiğini bildir
mişlerdir. 

Sancakf a Türk'lere karşı fe-

vapurlarını 
sigorta ettiriyorlar. 

Kopenhag, 1 (Radyo) -
Harb tehlikesinin artması ha
sebilc Felemenk vapur acen· 
talan, vapurlarını sigorta et
meğe karar vermişlerdir. 

Paraguay 
Bolivya 
Arasında ihtilaf 
Boenos-Ayres, 1 (Radyo) -

Ariantin siyasal mahafili, M. 
Ruzvelt'in, Paraguay ile Bo
livya arasında elan cari olan 
ihtilafleı ı kaldıracağını tahmin 

ediyor. 

lngiltere 
Fransa ile beraber 
araya girecekmiş .. 

Roma 1 (Radyo) - ingil
tere hükumetinin, Fransa ile 
birlikte İspanya ihtilalcilerine 
müracaatta bulunarak sulh 
teklif edeceği söyleniyor. 

Son gelen bir habere göre 
Fransa hariciye nazın M. lvo,n 
Delbos, bütün devletlere teb
liğ edilmek üzere bir muhtıra 
hazırlamaktadır. 

Bu muhtırada, hiçbir dev-
letin ne ihtilalcilere ve ne de 
milislere yardım e.dilınesine 
müsaade olunmaması ve is-

panya mulıareb~s~n~n bu. s~
retle sona ermesı ıçın elbırlı-
ğile teklif olunacaktır. 
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Yankof ski kardeşlerin ikisi de iri, giJçlü, 

kuvvetli ve çok yakışıklı gençlerdi 
Kavna ve yaralamak 
İkiçeşmelik'te Di Amerikan 

kumpanyasında çalışan Osman 
oğlu Sabri ile Ali oğlu İbra
him arasında bir saat mes' ele
sin den kavğa çıkmış, Sabri 
bıçakla İbrahim'iesol kasığın
dan yaraladığından tutulmuştur. 

- Evet, Bohemyalı bir ka· 
dındır. Fakat emsalsiz bir 
Türk'tür, aşkına dayanacak 
bir erkek yortur, ısını de 
Marya Rebeka'dtr. 

- Hala yaşıyor mu?. 
- Belki! Gizli teşkilatlarda 

her hangisi tarafından imha 
edildiğini gösteren hiçbir iz 
yoktur. 

- 10-
lki kardeşin macerası 

Yanlvika, bugün de müthiş 
bır cihan harbının mihrakmı 
kşkil edecek şartları sinesinde 
toplam1ş olan merkezi Avru. 
pa'nın her sırrına vakıf idi. 

Yantvika, Umumi harptan 
sonraki tarihin gizli kalmış iki 
simasından, Yankofski kardeş· 
lerin faciasmdan da bahsetti: 

Bu iki kardeşten Vladimir 
Yankovski yeni Lehistan hü· 
kumet reisi olmak derecesine 
gelmişti. VJadimir, Viyana' da 
istihbarat işlerinde kullanılan 

ve Leh genera1lerindendi. 
Umumi harbın ipti dalarında 

istihbarat dairesi ayni esas 
üzerine bir çift mukavele yap
mıştı : Mukavelelerden birisi, 
1905 senesindenberi Rusya'ya 

bir darbe vurmak ve Lehis· 
tan'ın istiklalini elde etmek 
için en müsaid bir zaman 
bekliyen Pilsudeski'Ie yapmıştı; 
İkincisi de Vlademir Yankovs· 
ki'le imzalanmıştı! 

Pilsudeski, üç istibdad kar· 
talile mücadele mecburiyetin· 
deydi: Roman of, Habsburg ve 
Hohenzollern 'lerl 

Pi1sudeski çarlık ordusuna 
karşı, fakat Alman ve Avus· 
turya ordulanna yardım etmi
yecek şekilde mücadeleye gi· 
rişti. Vladimir ise, mukavele 
mucibince Fransız ve İngiliz
lerle mücadele edecekti. 

Yanlcofski kardeşlerin ikisi 
de iri, güçlü kuvvetli ve her 
kadını kolayca kendilerine cez
bedecek kadar yakışıklı genç
lerdi. 

İki kardeşin en genci olan 
Ostaya da, Avusturya ordu
sunda zahitti; bir Macar Ya
hudi dilberini çıldırasıya sev
miş ve kızla evlenmeğe karar 
vermişti. Fakat Avusturya or
dusunda zabitlerin evlenebil
mesi için muayyen bir miktar 
servete sahib olmaları lazımdı; 
Ostaya' da ise para yoktu; Ya
hudi kızilc evlenmek için as· 

! kerlikten istifa etmiş ve Ame
rika 'ya gitmişti. 

Umumi harb çıkınca Avus· 
turya'ya dönmüş, kardeşinin 

kumandasında kuvvetlerin bir 
kıt' asına kumanda etmiş ve 
harb meydanında kahramanca 
çarpışmıştı. Fakat 1919 da 
bu kahraman zabit Danzig' de 
en mülevves bir kerhanede 
maktulen bulunmuştu. Kimin 
tlrafından, ne için öldürüldü?. 
Yantvika'ya göre bu meçhul, 
yahud "Allah var diyenlerin 
Allah'ı hiç görmedikleri gibi,, 
mi\lumdurl 

Yantvika: 
- Ostaya'yı kalbinden vu

ran meçhul el, Vladimir için 
daha zalim hareket etmiş, 
sade hayatını değil, namus ve 
şerefini de mahva kalkışmış
tır! Dedi. Çünkü bu adam 
Pilsudeski'nin en büyük rakibi 
idi. Ve bilhassa 1926 da Pil
sudeski kendince bir takım 
işlere kalkışmış, diktatörlüğü 

çok ileri götürmek istemiş fa
kat karşısında Vladimir'in, 
maddi ve manevi rekabet ~e 
muhalefetini bulmuştu! Bunun 
İçin Vilna'da ratıb bir bod
ruma hapsedilmiştil 

"1927 Senesi içinde bir 
Cumartesi günü, iki zabit gel
miş ve Vladimir'i alarak Pil
sudeski' nin bulunduğu Belve· 
der şatosuna götürmüşlerdi. 

fşte, bundan sonra Vladi· 
mir Yankofski hakkında resmi 

llya'nm hakareti 
Hükumet konağında icra 

dairesi koridorlarında David 
oğlu İlya, Mehmed oğlu Ka· 
mihe hakaret ettiğinden zabı

taca tutulmuştur. 

Döğmek 

Kemeraltı caddesinde Ham
di oğlu Kamil, İsmaıl oğlu 
Osman'ı döğdüğünden tutul· 
muştur. 

Eşya zaptı 

Çukurçeşme' de Tünaydın so
kağında oturan Mehmed ka
rısı Celile'ye aid eşyayı ala· 
cağına mukabil zapteden Sayid 
kansı Fatma hakkında taki
bata başlanmıştır. 

Sarkmtıhk 

Kemeraltı caddesinde Mehdi 
oğlu Hurşid, sarhoşluk saika
sile İsmail karısı Hanife'ye 
sarkıntılık ettiğinden zabıtaca 
tutulmuştur. 

Romanya 
• 

sıyasası ····---malumat yoktur! Bu tarihten Sulhün ve memleke
sonra Vladimir'i gören olma· 
mıştır. Yalnız Lehistan gaze· tin müdafaası esa-

Kont Cigano Berlinde general Göeringle beraber 
Londra, 1 (A.A) - Havas Macaristan'ın hali hazırda Al· 

ajansı muhabirinden: man siyasetini takib etmekten 

Londra siyasi mahafüi, M. ziyade İtalyan siyasetini takib 
Hitler ile M. Ciano'nun son etmeği tercih eylemekte bulun-
görüşmeleri esnasında merkezi duğunu beyan etmektedir. 
Avıupayı biri Alman ve diğeri Görünüşe nazaran Peşte, 
İtalyan olmak üzere iki nüfuz Macaristan'ın Almanya'nın te-
mmtakasına tefrik etmiş ol- vessü planına kurban gitme· 

sinden korkmaktadır. duklarını beyan eylemektedir. 
Bu mahafil, ltalya'nın daha 

Birinci mıntaka Çekoslovak· ziyade itimad ve~ telkin et· 
ya ve Avusturya\•ı , ikinci mekte olduğunu beyan eyle-
mıntaka da Macaristan ve mt k 'edir. Çünkü: 
Yogoslavya'yı ihtiva etmekte- l - İtalya'nın Macaristan 
dir. Siyasi müşahitler Amiral ile müştereK hududu yoktur. 

Horti'nin İtalya'ya giderken 2 - İtalyan siyaseti Macar 
Yugoslavya'ya uğraması es11a- zimamdarları tarafından daha 
smda Macar - Yugoslav mü- müdebbirane addedilmektedir. 
nasebatında hasıl olmuş Fılvaki Macar zimamdarları 
ol~uğu görülmüş bulunan İtalya'nın Avrupa' da bir ihtilaf 
salahtan ehemmiyetle bahset- vukuu takdirinde vaziyet al-
mektedirler. mıyarak ihtiyatlı davranacağı 

Londra diplomasi mahafili, fikrindedirlc:r. teleri "General Yankofski te· sına dayanıyor 

gayyüb etti., serlevhası altında Bükreş, 1 (Radyo) - Ro- Fransa- Polonya Hı.ndistan 'da 
bir sürü neşriyat yapmağa 1 manya meclisinin dünkü içti-
başlamışlardı. maında M. Enkoleç bir nutuk •' • • - .-·-•·•' • 

Bir rivayete göre Berlin'e, iradederek hükumetin müsbet Yalnız askeri değil, 119 lngiliz 
diğer bir rivayete göre Rus- işlerinden bahsetmiş ve: mali ve iktısadi saha- Askeri yaralandı .. 
ya'ya kaçmtşb. Bir kısım da d d / / d 

- Hükumet bütün mesai- a a uz aşmış ar ır Londra, 1 (A.A) - İngil-cenubl Amerika'da müstear -
sini sulhün ve Romanya hu- p · 1 (R d ) p l t h '" k A t. H"ndı"stan "şlerı· bir isim · altında gizlendiğini arıs, a yo - o on- ere u ume ı ı ı 

yazıyordu!., dud)arının müdafaasına has- ya milli lideri Mareşal Riç müsteşarı M. Butler say lavlar 
Yantvika, sustu ve uzun bir retmiştir. Romanya hükumeti Smigli'nin Fransa'ya ziyareti meclisinde son Hindistan ha- . 

müddet düşündükten sonra an'anevi bir siyasete maliktir. sırasında sade askeri değil fa- diseleri hakkında izahat ver· 
Bu siyaseti şiddetle takibede- kat mali ve iktısadi birçok 

bana: uzlaşmalar da yapılmıştır. miştir. Hudud boyunca vuku cek ve ittifakları ile dostlannı 
- Dostum, bu iki kardeşin Mu"ttefikı" Polonya hu""kuAme- bulan çarpışmalarda 19 zabit ve 

kendisine daha fazla bağlıya· 
hayat ve mukadderatı üzerinde tine bir harb ihtimaline karşı asker ölmüş ve 119 asker de 
kadınlaıen çok büyük tesiri caktır. Demiştir. hazır bulunmasını temin için yaralanmıştır. 
olmuştur. 

Dedi. 
- Pekala .. 

oldu?. 
Bu general ne 

- Hakikat şudur: Vladimir 
iki zabitle birlik Belveder şa· 
tosuna girdi ve hemen Mare
şal tarafından kabul edildi. 

- Anlıyorum .. Fakat şahid 
var mı?. 

- iki şahid olduğunu söy· 
lüyorlar; fakat bence hakiki 
şahid birdir, ve bana bu ma· 
liimab veren kimsedir. 

- Sonu var -

Belci ka 'da Fransa büyük bir kredi aça- M. Butler bu hadiseleri çı-• 
askerlik müddeti caktır. Bu sebeple ticaret ba· karan kabilelerin İngiliz top-

kanı M. Pol Bastid Lehistan'a raklarında ikamet edemedikle-
Orduda iki dil kullamlacak 

Brüksel, 1 (Radyo) - Bel· 
çika milli müdafaa bakanı, 

meb'usan meclisinde yeni as
keri kanunların tasdikini temin 
için beyanatta bulunmuştur. 

Bu kanun piyade hizmetini 
18 ay, diğer sınıflar hizmetini 
d e 12 ay olarak tesbit etmek· 
t edir . Orduda hem Kleman, 
hem de Valon dilleri kullanı-
lacaktır . 

gitmiştir · rini söylemiştir. 
M. Bastid Lehistan'dan bir 

leh heyeti ile Paris'e dönmüş- Y ugosf avya 'da 
tür. Dün akşam bu hususta 
mühim müzakereler olmuş ve Milli bayram . 
bazı esaslar imzalanmıştır. kut/ulanıyor. 

Yugoslavya'da seçim 
Belgrad, 1 (Radyo) _ M. Belgrad, 1 (Radyo) - Yu-

Yankoviç intihabat dolayısile goslavya'nın milli bayramı her 
bir nutuk irad etmiş; tarafta parlak merasimle kut-

"Milli kanaatları kuvvetlen- lulanmıştır. Hariçte Yugoslav-
dirmek mecburiyetindeyiz.,, ya sefarethanelerinde merasim 

siki. 
19 Türk musikisi, 19,30 

Rıza Tokgöz, 20 konferans 
(Baha Arıkan tarafından meş
hud cürümler kanununun tat· 
biki ve faideleri hakkında) 
20,20 dans musikisi, 20,40 
aians haberleri, 21 salon or· 
kestrası. 

Romanya'da 
bayram 

Üç gün, üç 
gece sürecek. 

Bükreş, 1 (Radyo) - Tran
silvanya ve Banat'ın Macaris· 
tan' dan alınarak Romanya' ya 
ilhakı tarihinin yıldönümü mü· 
nasebetile Romanya' da üç gün 

ve üç gece süren bayramlar 
başlamıştır. Bayram, üç Ka
nunuevvele kadar de"tam ede· 
cektir. 

Bu sabah, birçok şehirlerde 
harbta ölenler namına ruhani 
ayinler yapılmıştır. Bükreş ru
hani ayininde kral Karol, sa
ray erkanı ve bütün rica 1, se-

firler hazır bulunmuş1ardır. 
Bu bayram münasebetile 

müteaddid yerlerde askeri ge
çid resimleri ve Bükreş takt
zaferinin küşad resmi yapıl
mıştır. 

Öğleden sonra mecliste su
reti mahsusada toplantı ya· 
pılmış, müteaddid nutuklar 
irad edilmiştir. 

Bükreş, 1 (Radyo) - Fran· 
sız askeri heyeti ve Çekoslo
vakya ve Yugoslavya parla
mento heyetleri dün Bükreş'e 
vasıl olmuşlardır. 

Romen milli~ ittihad hayra· 
mına iştirak edecek olan bu 
heyeteler büyük tezahüratla 

karşılanmıştır. 
Başvekil M. Tataresko, ec

nebi ve dost heyetlere resmi 
bir ziyafet vermiştir. 

Matbuat kanunu 
Paris, 1 (Radyo) - Fransız 

matbuatı birlik komitesi dün 
yeni matbuat kanunu layiha· 
sını tedkik etmiştir. Demiştir. yapılmıştır. 
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- Niçin? 
- Bilmemi 
Sumru yürüdü. Elleri titri

yordu. Bu çocuk ta şaşılacak 
bir muamma gibi idi. 

1 

Nevin hanım zarflara baktı: bun tamamile samimi oldu- geçiren köprü oldu. 
- Bir tanesi senin oğlum, ğunu gösteriyordu. Düne bakıyorum: 

niçin bana getirip veriyorsun.. Bir aralık başını avuçlarının Sert, haşarı, asabi, müstehzi, 
Bu da babanın .. Şuraya, kon- içine aldı ve düşündü: kibirli, herkesi tepeden sey-
solunun üstüne koyuver.. - Ne d emek istiyor Sumru? reden bir kız var. Bu, benim. 

* * * Annesi onun tereddüd et- Mektub yaşlı gözlerin kir- Şimdi bunlardan o kadar 
Bir hafta sonra kapı vurul· tiğini anlamıştı. Fakat bunu piklerinin arasından seyredilen uzağım ki! Hangi ilahi ve mu-

68 Yazan : Orlıarı Rahmi Gökçe du_ Postacı gelmişti. Bekir açtı: hiç belli etmedi. Gayet tabii bir yolculukla başlıyordu. Ve kaddes çeşmenin dibinde yı~ 

- Bugün hepsj delerkenci. 
Baksanız a ağabey, saat yedi
buçuk .. 

~- Merdiven b~mda Bekir, 
Sumru'ya yol verdi. Sumru 
onu gene dünkü bakışları ile 
süzdü: 

- İstanbul'a gidersem ba
na mektup yazar mısımz? 

- Çok erken değil mi? 
H emen ayrılmak mı istiyor 
sun uz? 

- Öyle lazım, sizi raha· 

Üç tane mektub. bir tavırla kendi mektubunu bu yaşların at kasından kırıl- kandım bilmiyorum. Kalbimde 
tiyorum. Fena mı? Biri babasına, biri annesine, açtı. imzaya baktı: mış, kederli, mustarip bir genç bir kurşun ağırlığı olmasa bir 

- Fakat Sumru hanım, biri de kendisine! - Dayından! kız ruhunun sessizce dolaştığı rüzgar gibi ağaçtan ağaca, 
neler söylüyorsunuz? Bu fi. Kalbi o kadar çarptı ki, Diyerek okumağa başladı. görülüyordu. bahçeden bahçeye, çiçekten 
kirler size nereden geliyor? kapıyı tutmağa mecbur oldu. Bekir, ağır adımlarla geri çe- Mektubun ortalarında Sum· çiçeğe uçacağım. Fakat bu 

- Bilmem.. Başka bir ihtimal, başka bir kildi ve odasına çıktı. Zarfı ru kendi kendini tahlile çalı· kurşun ağırlığı. 
Nermin küçücük parmağını arzu ve istek, ruhunun, kafa- yırtb ve okumağa başladı. Bu şıyordu ve burada, çok temiz Dün ne fena bir kızdtml.. 

dişlerinin arasma sıkıştırmtş, smın ufuklanndan gelip geç- bir mektuptan ziyade, Sumru· ve saf itiraflar canlanıyordu. Bugün gözlerimi kapıyarak da-
gülüyor ve dinliyordu. mişti. nun iç aleminden gelen derin - ~ oprak yüzüne yeni in- lınca, mesamatımdan bir başka 

Sumru onu saçlarından ok· Fakat mektub Rizaıı' dan iniltilerle dolu, güzel bir C'de- miş gibiyim. Demek ki Len havanın rahat rahat '.içime sü-
şadı: değildi. Pulun üstünde ,,İstan- bi parçaya benziyordu. Fakat şimdiye kadm tamamen başka züldüğünü hissediyorum. İnsan 

- Sen, herşeyi böyle din· bul., damgası vardı. Zarfı Sumı u bunu edebiyat olsun ufuklarde uçuyormuşum. İzmir, da değişebiliyormuş demek! 
ler misin? evirdi, çevirdi. Annesi salonda diye yazmamıştı. İfadesindeki Adem babanın ayak bastığı Ve bu değişme, yalnız uzun 

Hayir, yalnız sizi din- idi. Her üç mektubu götiirüp d erinlik, bir ruhun çarpıntıla· yer Serendip gib~, beni de zamanla, terbiye vesaire ile 
___________ _... __ J-_____ -L--..:-..-1.....ı.__.:.__c_~~--1-l ---'-On.!~~· lınmı kisi er mektu- bir alemden di ver bir aleme - Sonu var -
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ı.----~-------......... -----. Ziraat bankası küçük çift-
gUn kız lisesin· * • * Ey büyük şairimizi. Bulayır 
ihtifal yapılacaktır. Kemal, Hamid'e yazdığı bir sırtlarından Marmaranın ma· • d k 

.. eBşua-~ın·:nm,ı'zmNillaiymeıtkperKveermeadl'ı~bn mektupta: "Ben edebiyatımız viliklerine yükselen ruhun çıye e para verece 
y için tasavvur ettiğim ulviyatı müsterih olsun. Sen eserini 

Ölümünün kırk sekizinci yıl· bin türlü hissiyat ile karıştır· görmeden öldün. Fakat bir K•• ••k •f •d ---k-.-• d• K •ıı • 
dönümüna idrak ediyoruz. dım. Asanmı istediğim sevi- gençlik senin eserinle iftihar UÇU ÇI tçı en ma sat ne ır• OOperati enn 
Vatan ve hürriyet için, içinde yeye getiremedim" diye dert ediyor. vaziyeti-Bankanın sermayesi ve idare 11ekli 
Yaşadığı devrin dıvarlarına en yanıyor. •* • ~ 

tiir sesi ile haykıran şiir, bugün Hayir koca şair! Hayir.. Samim Kocagöz söylüyor: Büyük Millet Meclisi ziraat 
kız lisesinde bir ihtifal yapı· Bizi, bugün senin sanatın de· Bugün Namık Kemal'in ölü- encümeni yeni ziraat bankası 
larak yaşatılacaktır. Erkek ğil o "Bin türlü hissiyat"ın münün kırksekizinci yılı. Mem- kanunu layihasını tedıcik et· 
lisesi talebesi; bu münasebetlt yaşatıyor. leketin ilim toplantısı olan her meğe başlamıştır. Memleketin 
b'zdf n birkaç sütun istediler Senin bize sunduğun en yerinde onun aziz ruhunu ta· zirai kalkınmasında mühim bir 
Gençlerimize istedikleri yeri mukaddes armağan budur. Ve.. ziz için ihtifal yapılıyor. Bu rol oynayacağı şiiphesiz görü· 
Seve seve veriyoruz. Bizden sonra geleceklC' re o gün şu sütunda birkaç satır len bu layihanın esbabı mu-
Nihad KUrşad söylüyor: "Bin türlü hissiyat,, dediğim yazmak isteyişimin sebebi; mü- cibesindc aynen şöyle deı il-
Abdülhak Hamid bir mek- ülküleri; elden ele geçtikçe nakaşa etmeğe tahammülü ol- r.ıektedir : 

lubunda Kemal'e : " Senin daha çok parlıyan bir meş'ale mayan; nasılsa bazı kimsele· "Bu layiha elde bulunan 
~eudun istikbalimizin ruhudur" gibi uzatacağız. rin (!) ortaya attıkları; şeyta- kredi kaynak ve imkanları r. -
Demişti. lsmail Habip'in "Vatanper- nın bile hatırına gelmiyecek dan Türkiye ekonomisine ya 

Aradan ışıklı kalkınma ve Uk Kemal'in san'atine hal için bir fikirden bahsetmektir. Fa- rarlı istihsalde bulunan v.:. 
devrimleri karnında taşıyan bir kuvvet, ati için zaaf oldu" kat bugüne dedi-kodu kanştır- memleketimizin bel kem;ği 
tebe yıllar geçti. de~işi şimdilik yanlış •. Kemal'i, mamalıydım. istemezdim bu olan hakiki çiftçiyi faydalan-

0 •ruh,, bugün bir "Vücut" bugün de, bütün diriliği ayakta nazik mes'eleyi kurcalamak. dırmak ülküsünü taşımaktadır. 
<>ldu. vatanperverliğidir, san'atı de- Yalnız şu var ki: Namık Ke- "Bugünkü dar kredi mem-

1 Şimdi ben diyorum ki: "Se- ğil.,. mal hakkında açık bilgisi ol- balanmızı, ziraatla, zirai istih· 
ilin ruhunu halin ve istikbalin Mademki, inkılabı özleyen mayanlann veya kazılmaya mü- sal ile bilfiil hiçbir alakası 
tuhudur". ve yaratan; ve onun heyecanlı ~emayil olanların kafasını bu kalmamış bulunanlara, sadece 

Bugünü yaratan fikirlerin havası içinde çalkanan bir değersiz cereyanlar, fikirler toprak sahibi olmaktan başka 
tohumunu, o zamanın kireçli sosyete, en hoşa giden, beğe· kurcalamasın. bir içtimai rolü olmayanlara 
toprağına atan, kim der ki, nilen san'atkar: Bedii zevkle, Maalesef Namık Kemal'in kaptırmamak kararındayız. 
l\emal değildir. idra'i -ideal ağır basacak nis- milletin kalbindeki şahsiyetin- " ... Zirai servet kaynakları· 
. Muasır hangi düşünce, onun bette - karıştırandır. den şüphe edenler var. Şimdi mızdan azami menfaat temin 
deri görüş, ve aydın fikirle· Böyle zamanlarda san'at burada bu şüpheye düşenlere edilebilmesi için fsarfedilen 
tinden mülhem olmadı. gaye değil, vasıtadır.. cevab verecek değilim. Zaten emeklerin yanında zirai işlet-

Hangi hareketimiz onun Ve.. Mademki bu günkü buna lüzum yok. Büyüklerini me sermayesinin de çok mü-
ı beyecanını taşımıyor. Türk sosyetesi en amansız in· tanımıyanlar babalarını inkar him bir mevkii olduğuna, iş· 

Ve hangi idealist Türk kılapların ardından koştuğu eden zavallılardır. Bilmiyorlar- )etme sermayesine dayanmayan 
tenci bugünden üstün yarını bir devirdedir; Kemal'i yad sa babasını bilmiyen çocuklar arazinin iktısadi bakımdan bir 
>'•ratmağa koşarken onun ettiren san'atı değil idealidir. gibi. değer ifade edemiyeceğine 
feragatle dolu hayatını, duda· Bunun için değilmidir ki dahi Dünkü büyükler ini] inkar şüphe edilemez. Bu itibar ile 
iında ışıklı bir türkü gibi san•atkir Abdülhak Hamid edenlerden korkmalı, çünkü : olduğu gibi, içtimai hayatımız-
baykırmıyor. birçoklarımızca meçhul olduğu Bugünün büyüklerini inkar et- daki geniş rolü ve tesiri iti-

Bütün, bu münakaşa kabul halde; Kemal, en küçükten, tirecek fikir aşılıyorlar de- barile de hususi teşebbüslerin 
"ttnez hakikatlere rağmen en kocamışa; en okumam~tan meldir. başarmayacağı bir mahiyet ve 
IJıünevvcr geçinen birçokları- en münevverine kadar herkes Bugün en cahil bir vatan- ehemmiyette olan zirai kredi 
ltıız Kemal'i anlamamakta ve tarafından ·Tanınıyor diyemi- daş Namık Kemal'i tanır. Yal- mes'elesini layiha, bir devlet 
laman zaman ona saldırmakta yorum- seviliyor. Ve bu sevgi nız ismini duymuştur. Fakat faal iyet mevzuu olarak ele al· 
ısrar ediyorlar. içten gelen, hürmet etmek ve sever. Namık Kemal'in kül- mış bulunmaktadır. 

Sakın, saldıranlar derken tapmı.k duygularının en renkli türü kafalarda, insanın mu· Bankamn ana prensibi 
•klınıza Kerim Sadi, Nazım çiçeklerile süsleniyor. hayyel sevgilisi kadar güzel, Bu mevzuda vazife ve me-

liikmet ve bunlara benzer ...*. cazip ve sevimlidir. Ve bir suliyet alacak olan Ziraat ban· 
Marksizm kalpazanlannın ça- Erol Tekin söylüyor formül gibi esaslıdır. Riyazi kasanın ana prensibini ve esas 
tışları aklınıza gelmesin. H t d k. b' .. aya ma em ı ır muca- ispatı vardır. vasfını kooperatifçilik teşkil 

Çünkü ben, Sosyalist g,.,.i· d l d' ·· d 1 d h N K l 
-y e e ır ve o muca e e e er- amık ema : edecektir. Ziraat kredi koope-

tıen bir ınsamm,· nasyonaliz- k "l kt' M k d N k F l h l b b es o ece ır. a sa amı " e ek er tür ü es a ı ce· ratifleri ile toprak mahsulleri-
llıin en esaslı çizgı'lerile çer· K 1 'b' "ld"kt '...ı ı ema gı ı o u en sonra cıa fasın toplasın ge sin. nin hakiki değerinden çiftçileri 
Çevelenmiş bir kafaya çatışını bütün gençliğin kalbinde ya- Dönersem kahbeyim millet faydalandıracak olan satış ko-
Pek tabii buluyor ve hatta ,amaktır. yolunda bir azimetten" tifl · · k ı b 
burada tekrarlama.ıc.ı lüzumsuz Tu"rk gençlı'ğı' ne kadar se· G b' l d k okpera erınm uru ması, an· 

ıs i ı mısra arını uyara yaz- anın müstakbel me'saisinin 
törüyorum. d vinse az ır. Çünkü o gençlik mış, söylemiştir. Misal olarak esası olacaktır. Kısa bir ifade 

Benim anlıyamadığım ve bir kendı' varlığından ı'kı' bu··yu"k 1 S 1 b tii 1 a ıyorum. orarım siz ere u 
r Ü mana veremediğim; bu- Kemal yet"ıştı'rmı' !:tı'r. 1 . d h ? • söz enn en şüp eniz var mı 

tünkü ülkülerimizi kavramış Atatu"rk. 1 mkanı yok. Çünkü senelerce 
\'e onların tahakkuku için di- Namık Kemal. ı d 
dinen başların iddialandır. zından ar a çürüyerek bunu 
Lı Biri bütün cihanın gözlerini isbat etmiştir. 
rıangi kafa kendinden evel kamaştıran batmıyacak bir Gene büyük adam : 
gelenin hissesini taşımıyor.Bu- güneş, diğeri karanlıklar için· "Ölürsem görmeden millette 
nu inkar edenlere, nasıl ina- den bütün nurunu bir hedef d f 
nalım ve onlara nasıl takıla- ~ · ümi ettiğim eyzi 
1 s-. ıçin sarfeden bir kutup yıldızı. Yazılsın senki kabrime va· 
ım.. * 

• • tan mahzun ben mahzun,, Membaını bilmediğimiz su· 
dan içmekte tereddüd ederiz 
_değil mi? 

ANADOLU ___ , __ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve ha11azganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi ncoriyat ve yazı itleri 

lllfldürft: Hamdi Nilzhet Çançar 

ldarehaııeıi: -
İzmir İkinci Beyler sokağı 

C. Halt partisi hinan içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllı~ 1200, altı aylığı 700, flç 

, aylığı 500 kuruttur 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuruıtm 

lr• -1'»6nü geçmit 11i18halar 25 kuruıtur. --
ANADOLU MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

Kemal'in ha" atı bir roman- Diyor. Bu ıztırabı çeken in· 
dır. Öyle bir roman ki her san hiç sun'i olabilir mi? 
sahifesi bize yaşamanın zev- Eyi büyük ölü ben de sana 
kine vardırır, ' diyorum ki: Sen mahzun ola· 

O bütün hayatını milletine bilirsin. Çünkü millette ümid 
yeni fikirler getirmek hususun· ettiğin feyzi görmeden öldün. 
da sarfetti . . Otuz sekiz ay kal- Fakat vatan mahzun değil biz 
dığı karanlık, küf kokan, ru· mahzun değiliz. Yalnız müte-
tubetli Magosa zındanında essiriz; bu feyzi sen görmedin. 

hep bu ümitle yaşayarak dur· Adnan Remzi Önelçin 
' madan yazılar yazdı. Haya· Söylüyor .• 
tının onca hiçbir kıymeti Milli ve edebi tarihimizin 
yoktu. O zilleti kendisine hiç yazdığı hakikatları inkar et-
bir zaman yakıştıramazdı. Pa· mek en büyük nankörlüktür. 
dişaha daima kasideler yaz· Büyük Namık Kemali inkar 
makla ve Kemal'e de ayni edenler gibi. .. 
şeyi teklif etmekle meşgul • * * 
olan Ziya Paşaya şu beyit ne Namık Kemal'e tapmıyoruz. 
güzel bir cevap olur. O bir put değildir. Fakat onu 

Hake yüz sürmekle kaimse seviyoruz. Onun biiyüklüğü 
yer üstünde hayat önünde hürmetle eğiliyoruz. 

İhtiyar et altını hakin ha- Çünkü, O yurdunu kendi ha· 
yatın ragmına yatından fazla sevmişti. 

* •• 
Namık Kemal aslan postu-

na giren bir insan değil, in· 
san şeklinde doğan hakiki bir 
aslandı. 

• •• 
Namık Kemal şarkla garbı 

şahsında mezcetmiş bir yenilik~ 
mübeşşiridir. Ondan feyz alan
lara nemutlu ... 

* * • 
Dünyada en büyük sevgi, 

yurd sevgisidir. Bu sevgiye 
erenlere nemutlu... Namık Ke
mal en kötü şartlar içinde bu 
sevginin en yüksek derecesine 
ermiştir. 

* * * Namık Kemal; Türkiye' de 
doğan ilk hürriyet güneşidır. 

• ... . 
Vatan ve millet kelimeleri 

söylenince aklıma ilk gelen 
şey Namık Kemal ismidir. 

* * * ismi nesilden nesile intikal 
edecek büyüklerden biri de 
Namık Kemal'dir. 

* • * 
Yakın edebiyat tarihimizde 

kendini yetiştiren üç büyük 
şahsiyet tanıyorum! Namık Ke
mal, Eşref, Ziya Gökalp. 

Ziraat bankasının lzmir ıııbesi 
ile Ziraat bankası, Ziraat kre· 
di kooperatiflerinin ana ban· 
kası olacaktır. Layihanın ban
kanın maksadından bahseden 
birinci maddesinde aynen şöy
le demektedir: 

"Türk çiftçilerinın zirai is· 
tihsallerine, zirai mahsullerin 
sürüm ve satışına her türlü te
şebbüslerin milli ekonomi pren
siplerine göre yürümesine ve 
ilerilemesine lüzumlu ve elve
rişli kredileri tanzim ve tevzi 
etmek ve bu gayelerin elde 
edilmesini güden teşkilatları 
kurmak ve bu hususlar için 
kurulmuş ve kurulacak iştirak 
etmek ana gayesi ile merkezi 
Ankara' da olmak üzere Tür· 
kiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kası namile bir banka tesis 
olunmuştur." 

KOçUk çiftçi ve banka 
Yeni Ziraat bankasının ha· 

kiki çiftçiyi f aydalandırmağa 
çalışacağını yazmıştık. Hakiki 
çiftçi denmekle ne kastedili
yor? Bundan küçük çiftçilerin 
kastedildiği, layihanın şu mad
delerinden istidlal ediliyor. 

Madde 3 - Kendisinin ve 
ailesinin geçimini temin için 
ziraatı meslek edinmiş olup 
bizzat veya ailesi efradı ile 
birlikte çalışarak istihsal ya
pan ve ziraatın herhangi bir 

* • * 
Şinasi'nin milletine yaptığı 

faydalı işlerden en büyüğü 
şüphesiz Namık Kemal'i yetiş· 
tirmiş olmasıdır. 

şubesinde bir aile efradının 
mesaisi ile başarılabilecek ge· 
nişlikte olan bir işletmeyi idare 
eden çiftçilere bu kanuna göre 
küçük çiftçi denir. 

Yukanki fıkrada yazılı esaı 
dahilinde istihsai mevzuunun 
hususi icabı olarak muayyen 
istihsal safhalannda işçi ve 
yardımcı kullanmak, zaruri 
hallerde zirai istihsal ile bir· 
likte aile geçimine yardım 
maksadı ile başka i~lerle meş· 
gul olmak küçük çiftçi vashnı 
gideremez. 

Bir ve ikinci bendlerin dı· 
şmda kalan zirai işletme sa· 
bipleri büyük çifçi addolunur. 

Layihada küçük ve büyük 
çiftçilerin bu suretle tarifi ya· 
pıldıktan sonra müteakip bir 
maddede kredi tevzii işlerinde 
küçük çif çinin üstünlüğü açıkça 
zikredilmektedir. Bu tnadde de 
aynen şöyledir: 

•Madde 4 - Zirai kredi· 
nin tevziinde küçük çiftçinin 
ihtiyaçlan üstün tutulur. Zirai 
kredinin tanziminde de bun· 
ların teşkilatlandınlmalan gö
zetilir.,. 

Bankanın sennagesi 
Bankanın sermayesi 100 

milyon lira olacak ve şu un· 
surlardan teşekkül edecektir. 

A) Türkiye Ziraat banka· 
sından devir alacağı sermaye. 

B) "1454,, numaralı kanun 
mucibince arazi vergısının 

Türkiye Ziraat bankasına aid 
bulunan yüzde 6 payı. 

C) 1938 mali yılından iti· 
haren her yıl iç.in umumi büt· 
çeye mevzu tahsisat yekunu 
yüzde yanınına muadil verile
cek tahsisat. 

Ç) Devletçe fevkalade ola .. 
rak verilecek tahsisat. 

D) Bankanın yıllık sarfiya • 
tından aynlacak kıiım. 

Zirai krediler 
Bankanın yapacağı zirai 

kredilerin temeli memleket 
içinde ve dışında sürüm ve 

"Ölürsem görmeden millette satış kabiliyeti olan zirai istih· 
ümid ettiğim feyzi saldir. Zirai istihsale matuf 

Türk tarihinde Kemal adım 
taşıyan iki büyük adam tanı
yorum. Birincisi öldüğü zaman 
ikincisi henüz sekiz yaşında 
bulunuyordu. Birincisi kale
mile zulme, istibdada karşı 
durmuştu. ikincisi kılıcını çe
kerek bilfiil iş başına geçti. 
Dahili ve harici düşmanları 
yendi ve yeni bir Türk cum· 
huriyeti kurdu. Birinci Kemal 
ölürken! 

Yazılsın senki kabrimde va· olmıyan herhangi bir teşeb-
tan mahzun ben mahıun" lbüs için kredi talebi gösteri· 

Demişti. ikinci Kemal, bi- lecek şahsi veya maddi temi-
rincinin millette ümid ettiği feyzi natın değeri ne olursa olsun 
İncila ettirdi. Elbette şimdi kabul edilmiyecektir. Uyihaya 
birinci Kemal'in ruhu mem· göre zirai kredilerde şu umu· 
nundur. mi maksad gözönünde bulun· 

* * * durulacaktır: 
Taşkın bir heyecan, vatan A) Zirai istihsali verimlen· 

sevg isi, vatan için hayatını dirmek ve iyileştirmek, 
hiçe sayış, sağlam bir karak· C) Bir zurraı işletmeye sa· 
ter.... Bence Namık Kemal hip kılmak veya bir zurraı 
budur. - Lütfen çeviriniz -
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Verecek bı•r haA dı·se.. toplanacak merasimle karşılandı -Başı 1 inci sahifede .. 

- Başı 1 inci sahifede -
rinin Kadikae ihraç edilmiş olma· 
ıından hıtberdar edilmittir. hi bin 
Alman alkeri halen Madrid'e doğ· 
ru yoldadır. Bu uk.erler ui tapan· 
yol ask.eri dniformaaını tapmak· 
tadırlar. 

Belgrad, 1 (Radyo) - Ha
ber verildiğine göre, · Madrid 
cephesinde müşkül bir du· 
rumda bulunan general F ranko 
askerlerine yardım için, ikibin 
Alman askeri Kadiks' de karaya 
çıkanlmıştır. Alman askerleri, 
derhal cepheye sevkedilecek
lerdir. 

Londra, 1 ( Radyo ) - Is· 
panya'nm Kadiks limanına 
(2000) Alman askerinin çıka
rıldıAı haberi, siyasal mrhfil
lerde büyük ehemmiyetle kar
ıılanmıştır. Bu hareketin, si
yasi ihtilatlara sebebiyet vere· 
cetinden endişe ediliyor. Ka
binenin acele toplanması bek
leniyor. 

Londra, 1 (Radyo) - Roy
ter ajansına göre yüz Sovyet 
zabiti ve yirmi tayyare Mala
ga' ya gelmiştir. Bu zabitler, 
Malaga' daki hükumet kuvvet
lerinin idaresini Üzerlerine ala· 
caklar .Jır. 

Alikante, 1 (Radyo)-Dün
kü hava bombardımanında 
yüzden fazla bomba atılmış· 

tır. Ve bu yüzden şehirden 
birçok aileler çekilmektedir. 

Barselon, 1 (Radyo) - Ka
talonya kabinesi reisi M. Ka
zanova Paris' e hareket etmiş
tir. Bu hareketin sebebi meç
huldür. Fakat siyasi ve dahili 
sebeblerle alakadar olduğu 
sanılmaktadır. 

Tokyo, 1 (Radyo)-Japonya 
hariciye bakanı ispanya' da 20 
bin Sovyet ve beş bin de di-
ğer milletlere mensup kızıl as
ker vardır. Demiştir. 

Sovyctler, lspanya'ya silah 
nakli için Yunan ve Romanya 
vapurları kiralamışlardır. 

Stokholm, 1 (A.A) - So
cial - Democraten gazetesinin 
bildirdiğine göre Geetenbug'ta 
toplanan Norveç, Danimarka, 
Finlandiya ve lsveç münakalat 
ve deniz teşekkülleri delege· 

işletmeyi genişletecek arazi 
edindirmek, 

Ç) Zirai mahsullerin sürüm 
ve satışını kolaylaşhrmak ve 
artırmak, 

Layihada banka ile çiftçi
lerin münasebetleri en ince 
teferruatına kadar tesbit edil
mekte ve bankanın zirai lcre-
di ve satış kooperatiflerinin 
tesisi ve idamesindeki rolleri 
ayrı ayrı gösterilmektedir. 

Layihada bankanın esas 
muamele ve vazifelerinden 
başka ne gibi muamelelerle 
uğratattileceğini gösteren hü
kümler de vardır. 

Bankanın ne suretle idare 
edileceti layihanın ayrı bir 
faslında gösterilmiştir. Bu fas
lın bir maddesine göre ban
kanın salahiyetli kanuni uzuv
lan şunlardır: 

1) Umumi heyet, 
2) Zirai krediler yük nazım 

heyeti 
3) Murakipler, 
4) idare meclisi, 
5) idare komitesi, 
6) Umum müdürlük, 
Umumi heyeti Büyük Millet 

Meclisinin Bütçe, lktısad, Zi
raat ve Divanamuhasebat en
cümenleri tarafından bir inti
lleb devresi için seçilen beter 

leri Nasyonalistler tarafından 
işial edilen İspanyol limanla
rına konulan ablokaya, bu te
şekküllere mensul olan diğer 
azaları da davet f'!tmete karar 
vermişlerdir. 

Bu gazetenin ilave ettiğin«-: 
göre şimdiye kadar lsveç'te 
iane suretile lspanyol hüku
met kuvvetleri için 500,000 
kron toplanmıştır . Bundan 
başka erzak ve elbise dolu 
5,000 paket te yollanmıştır. 

Madrid, 1 (A.A) - Hüku
met mahafıli lngiliz parlimen· 
tosu heyetine asiler tarafından 
yapılmış olan bombardıman
ların 18 Teşrinisani tarihine 
kadar 365 kişinin ölümüne ve 
1571 kişinin yaralanmasına 
sebebiyet vermiş olduğunu be
yan etmiştir. 

Svila, 1 (Radyo) - Milis
lere mensup on kadar talebe, 
Madrid münevver müdafileri 
arasından asilere geçmişlerdir. 
Bunlara göre Madrid' de va· 
ziyet çok fenadır. Asilere ilti
haka çalışan dört Madrid'li de 
milisler tarafından kaçarlarken 
öldürülmüşlerdir. 

Cebelüttarık, 1 (Radyo) -
Milis tayyarelerinden birisi bir 
Fransız posta tayyaresini asi
lere mensub sanarak takibet· 
miştir. Fakat hadise kazasız 
geçmiştir. 

Cebelüttarık, 1 (Radyo) -
Asi kuvvetlerin dünkü muvaf
fakıyetleri milislerin taarruzla
rını tamamen durdurmuştur. 
Sol cenahta vaziyet düzelmiş
tir. Madrid'in ihatası devam 
etmektedir. Fakat Macirid'in 
muvasalası henüz kesileme· 
miştir. 

Londra, 1 (Radyo) - Asi 
lspanyol filosu 14,000 tonluk 
Espana, 10,000 tonluk Balear 
ve Kanari kruvazörlerinden ve 
7 ,500 tonluk Almirante Çer
vera, 4,SOO tonluk Keşat kru
vazörü ile iki torpido muhribi 
ve bir torpidodan mürekkeptir. 

Bundan başka dört top 
çeker de vardır. 

Burgos 1 (Radyo) - Asi 
tayyareler Senmari manastınna 

aza ile Başvekaletten hersene 
gösterilen beş azadan terek· 
küp edecektir. 

Bankanın umumi faaliyet ~ 

plasman programının ana hat
larının tesbiti, zirai kredilerin 
istihsal mevzuları bakımından 
milli ekonomi icaplanna uy
gun olarak çiftçilerin ihtiyaç
larına göre tevzi, nisbet, te
şekkül ve tarzlarının tayini ve 
umumiyetle zirai lcredilerin 
memleketin yüksek icaplarına 
göre rasyonel bir şekilde tan
zimi işlerile uğraşacak olan 
(Zirai krediler yüksek nazım 
heyeti) lktısad vekilinin riyase
tinde, lktısad, Ziraat ve Ma
liye vekillerini temsil edecek 

birer aza ile banka idare mec· 
lisi reisi ve azaları ve umumi 
müdür ve muavinlerinden mü
teşekkil olacaktır. 

Banka idare meclisi bir 
reis, beş aza ve umum mü
dürden mürekkeb olacaktır. 
idare meclisi reisile umum 
müdür lktısad vekilinin teklifi 
üzerine icra vekilleri heyetinin 
kararı ve Cumhurreiıliğinin 
tasdikile tayin olunacaktır. Ban
kanın teşkilat kadroları da 
lktısad vekaleti tarafından ya
pılacaktır. 

500 kental gıda ve ilaç at
mağa muvaffak olmuşlardır. 
Bu manastırda isi kuvvetler· 
den bir kısmı milisler tarafın
dan muhasara edilmiştir. 

Londra, 1 (A.A) - Haber 
alındığına göre işçi muhalefeti 
lngiliz gemilerinin lspanya'ya 
silah taşımaktan meneden hü
kumet projesini reddetmeğe 
karar vermiştir. 

Talevera, 1 (Radyo) - Ge
neral Valera kuvvetleri, 12 
bombardıman ve 16 avcı tay
yaresinin yardımile şimal ve 

şimali garbide hükiimetçi kuv
vetlerin mevzilerini bombardı
mande etmişlerdir. Yedi gün 
için altıncı defa taarruza ge
çen hükumet kuvvetleri püs
kürtülmüştür. 

Müşahidler, asilerin bugün
lerde büyük taarruza geçecek
lerini, çünkü havaların soğuk 
olmakla beraber iyi gittiğini 
söylemektedirler. 

Madrid, 1 (Radyo) - Har
biye nezareti tebliğ ediyor: 

Asiler hareket cephesinde 
tazyika devam etmektedirler. 
Şimal ve şimali garbide beş 
asi tayyare mevzilerimizi bom
bardıman etmişlerdir. ikinci 
defa olarak bombardımana 
gelen 15 avcı, 5 bombardı· 
man isi tayyaresi 25 hükumet 
tayyarecisi tarafından kaçınl· 
mışlar ve karargahlarına kadar 
kovalanmışlardır. 

Londra, 1 (Radyo) - Avus
turya ve Macaristan'ın Burıos 
hükumetini tanımaları, artık 

bir zaman mes'elesidir. Çünkü 
iki devlet te ltalya - Almanya 
siyasasını takib etmektedirler. 

Cebelüttank, 1 ( A.A) -
Royter'in bildirdiğine göre bi
risi general olmak üzere yüz 

kadar Rus zabiti Malaga'ya 
gelmişler ve milis kıt'alarının 
kumandasını ele almışlardır. 

Bu zabitler halen bu milislerin 
askeri terbiyesi ile meşgul ol
maktadırlar. 

Üç motörlü 20 kadar ya
bancı tayyarenin bu hafta 
içinde Malaga'ya gelmesi bek
lenmektedir. Bu tayyarelerin 
Sovyet tayyareleri olduğu sa
nılmaktadır. 

Alman 
gazeteleri 
D6rtbin Fransız'ın 
lspanya'ya gönüllü 
gittiği yazıyorlar 

Berlin, 1 (Radyo) - Paris 
gazeteleri, Kadiks' e gönderi-

len Alman gönüllülerinden 
bahsederek uzun makaleler ya· 
zıyorlar. Bu yazılardan bahse
den Berlin gazeteleri, Fransa 

nın da, geçen hafta Madrid 
cephe~i için dörtbin gönüllü 
göndt'rditJni haber vermek
tedirler. ...................... 

Ziraat Bankaaı 
Ankara, 1 (Hususi) - Zi

raat Bankasının yeni şekline 
dair kanun projesi Meclise 
verilmiştir. Bu kanuna göre, 
Ziraat Bankası lktısad Veka
letine bağlanacak, mühim bir 
şekil alacak, takviye edilecek
tir. Banka, müstahsile de ih· 
tiyacı nisbctinde para vere
cektir. 

--••.._.• • • • • • • M. Ruzvelt, verdiği söylev-
-Başı Tinci sayfada- - Başı 1 inci sahifede de; sulhun, yalnız Amerika' da 

bu içtimaa büyük ehemmiyet çekilmietir. deği l, bütün dünyada teessüs 
atfedilmektedir. :Majeeta Jorj 11• gemiyi gezmi§, etmesi lüzumundan bahsetmiş 

M d d h k.. · · İ verilen izahatı büyük bir alaka ile 
a ri ü umetmm span- ve diktato·· rlüklere hücum ey· dinlenıi§ \'e gördüğü intizamdan 

Ya sahillerinin Uluslar sosye- k k ld ,._ ö ı · Jemı'ştı"r. ço memnun a ıgını s y emı§, 

tesine dahil devletler tarafın- amiral Şükrü Okan'ı tebrik eyle· M. Ruzvelt, nutkuna de-
dan abloka edilmesi hakkın- miştir. vamla demiştir ki: 
dak. t kl'f' k b 1 d'I · t ' Donanma, yann Selinik'e ha· Ih ı e ı ı a u e ı memış ır. _ Yenı· du-nyada su mü-rek.et edecektir. 
Konseyin hiçbir iş göremiye- Atina, ı (A.A) - Aıina Ajan· emmen ise de, Avrupada nazan 
ceği sanılmaktadır. aı bildiriyor: dikkati çekecek derecede ha. 

Fakat büyük devletler sul- Türk f ilosunun ziyaretinden diseler olmaktan hali kalma· 
h .. d f h f bahseden Etmos gazete.si J iyor ki: 

un mü a aa ve mu a azası maktadır. Benim şahsi kana-Ziyafetlerde söylenen nııtıık· 
için Uluslar sosye~esi haricin- }ardaki ifadelere hucusi kıym e ı i ni atim, bütün dünyanın sulh 
de de mıntakavi nıisaklar ak· veren keyfiyet diğer men fa:ıtları içinde yaşaması lazım gelece· 
dine mecbur kalmış!ardır. Bu- ile birlikte sulhun itlanı esi için ği merkezindedir. 
nun için, Uluslar sosyetesinin Hmimi 6Ul'eıte iş Lirliği y:ıpıııak Müşahede ettiğimiz hadise-

h dd.1 t k · · }" azınile Lirbirlcrine avnlma ı lıi r en son a ı e a vıyest u· ' lere göre, harbı düşünen ve 
h kk k . . halde merbut iki uıillelin aiya~e· 

zumu ta a u etmıştır. ı"stedı.klerı"nı· ancak harb yolule tini tam surt lte ifade etmekte 
Fransız siyaseti, küçük iti- bulunmasıJır. temin edeceklerini zanneden 

lafla dostluk esasına müste- Atina Nea ise şöyle yazıyor: bazı Devlet reisleri vardır. Fa-
nittir. Fransa Lokarno esasına ll. Metaksas Türk-Elen anıan· kat bunlar, bu düşüncelerile 
ve Fransız _ Sovyet ve Bal- tının Balkan antantına bir ba~lan· ki 

gıç teşkil eylemiı olduğunu gayet insaniyete fenalık etti erini 
kan mı· !'akına da tamamen sa- b'I ı·d· l z· lh 1 - do~ru olarak ifade etmi~ıir. Bugün ı me ı ır er. ıra, su o ma-
dık ve bağlıdır. Boğazlar mua· bu iki millet Balkan antantının dan dünyada hiç bir şey ba
hedesi de Fransa için mühim- sadık azasıdırlar. Eğer Türk-Elen şarılamaz. 
dir ve Fransa bu muahede ihtilaflan ile kat'i tasfiyesi yapıl· Komşularına karşı harb et
ahkamına tamamen sadık ve mamış ve Atina ve Anknra'da alı· meyi düşünen memleketler, 
taraftardır. nan kararlarla eski hesahlar te· bir harb zuhurunda bizi de 

B h d I h . mizlcnmemi~ ve iki milleti bundan mutazarrır edeceklerdir." 
ugün m lla e e ere ürmetı böyle sulh yolunda dost ve mfüte· 

bilmiyen ve bilmek istemiyen fik olarak yürümesine baılanma· M. Ruzvelt, kendi ticaret 
devletler yüzünden sulh teh· mış olsaydı daha geniş bir eser ve endüstrilerini koruyarak 
likededir. olan Balkan antantının vücuda ge· başka memleketlerden mal al· 

Pol Bonkur'un nutku tirilmesi kabil olmazdı. İyi tohum mamak istiyen memleketleri 
Paris, 1 (Radyo) - Uluslar kaybolmaz. Türk-Elen dostlu~unun de takbih etmiş ve bu gibi 

h kk d tohumu çok mükemmel bir topra· hareketlerı'n, umum dünya için sosyetesini takviye a ın a 
ğa serpilmiotir. Bu tohum serpen· iyi neticeler vermediğini ilave 

teşekkül etmiş üç Fransız ce- Ier için ebedi bir ıeref te~kil ede· 
miyeti birleşmiş ve riyasete ı:ekıir. eylemiştir. 
M. Pol Bonkur'u seçmiştir. Boenos Ayres, 1 (Radyo)-

Pan Amerikan kongresi bugün 

d Yeni 1heyetin Milkp i1çtBimaı OORSA toplanmıştır. 
ün yapı mış ve · 0 on- M. Ruzvelt mühim bir nu· 

kur bu münasebetle: 
tuk iradetmiştir. 

- Bu üç cemiyetin birleş-
Kongrenin ruznamesi: 

mesi daha müfid görülmüştür. OzUm sallşları 1 _ Sulhun tanzimi ve 
Tek elden idare hususu bu ç. Alıcı K. S. K. S. müdafaası, 
mühim işte de faydalı ola· 394 S. Süleyma. 12 50 17 50 2 - Amerika'nın Avrupa 

caktır. 360 K. A. Kaz. 14 75 17 harplarında bitaraflığı temin, 
Şu karışık vaziyette Uluslar 275 Beşikçi o. 11 50 18 50 3 - Silahlanma tahdidi, 

sosyetesini takv:ye lüzumu aşi- 249 inhisar ida. 5 75 10 75 4 - Muhtelif ve güne aid 
kirdır. Sosyetenin son zayıf- 198 A. R. üzüm. 14 75 20 50 mühim mes'eleler, 
lığı, bazı hükumetlerin sosye- 163 M. J. Taran. 14 125 19 5 - lktısadi vaziyet, 
tenin ehemmiyetini takdir ede- 115 H. Alberti 13 25 18 50 6 _ Beynelmilel siyasi teş-
memelerinden doğmuştur. Bazı 60 Koope. itti. 13 50 17 75 riki mesaidir. 
devletler, kendi menafiini umu- 52 H. Alyoti 15 25 15 50 Vaşington, 1 ( Radyo ) -
mi menafie tercih etmişlerdir. 47 J. Kohen 13 13 75 Pan Amerikan kongresinde 

Bu tehlike karşısında, sulh- 44 Vitel 18 19 25 cenubi Amerika devletlerinin 

perver ve bu muahedelere ~~ ~· t~!i ~~ 75 I~ 75 hiçbir devlete müstamere ol· 
hürmet taraftan milletler bir-

12 75 13 
maması da kararlaştırılacaktır. 

20 T. Diri R d ) leşmelidirler; bu birleşme, hiç-
10 

T. Erman 
21 50 21 50 

Boenos Ayres, 1 ( a yo -
bir devlet aleyhine değildir. 2066 M. Ruzvet, Üniversite'nin fahri 
O kadar ki, uluslar sosyetesi 354624 profesörü olmuştur. 

birgün gelecek bu muahede· 356690 Belediyenin 
lere hürmet etmiyenleri de incir satıtları 
haksızlara karşı himaye ede- ç. Alıcı K. s. K. S. ekmek fabrikası 
cektir. Demiştir. 85 H. Şeşbeş 12 75 13 .. Başı 1 inci salıi/ed'! -

Al it 1 • t 10 A H N 9 50 9 50 belediye un ve hava gazı fabrika· manya ve aya ıç ımaa . . az. k 
lannı g«>zmİ§tir. Ekmek fahri ası· 

aleyhtar 45 mn kömür, elektirik veya hava 
Cenevre, 1 (Radyo) - ltal- 171332 gazından hangisile ioletilrnesi mu· 

ya mahafiline mensup oldu· 171377 vafık olacağı ve bunlardan hangi· 
ğuna şüphe olmayan "jurnal Zahire sabşları sinin t1aha az masraflı olduğu tet-

1 Ç Cl'nsı' K S K S kı'k e<lı' lecek, mütahassıs bu husus· dö Jenev" e göre spanya me· · · · · · 
l 

· k d 1000 Buğday 5 1875 6 625 ta bir rapor verecektir. Ekmek 
se esinın onsey e müzakere· 50 Ton Buğ. 5 1875 6 625 fabrikası, bu rapora göre kuru· 
sine lngiltere hiçbir veçhile 132 Susam 15 50 15 50 lacaktır. 
taraftar görünmemektedir. 30 Nohut 5 75 5 75 Avusturya ve Maca-

Frankforter Çantung gazetesi: 17 M. Darı 3 50 4 25 ristan arasında f ikit 
Konseyin daveti mes'elesi, 123 Fasulya 7 875 9 

gene Sovvetlerin bir siyaset 1 Arpa 3 7 5 3 7 5 ayrılıf ı var 
manevrasıdır. Bundan maksad 8 Ton p. çekir. 2 90 2 90 -Başı 1 inci sayfada -
vaziyeti büsbütün kanştırmaktır. 308 B'. Pamuk 46 50 yapılan son görüşmelerde bir 

• Kont Ciyano'nun Berlin 586 Kılo " 46 50 çok meseleler üzerinde fikir 
seyahati sırasında ltalya ve 4~9 Ken. pala. 250 460 ayrılıkları bulunduğu görül-
Almarıya Şark ve Garp işle- 'f~ • kt b • müştür. Müzakereler hakkında 

b . b. . k l j aıye me e ı yapılan resmi tebli1rfere rağ· rini ır mne arıştırmamağa 6 

kat'i surette karar vermiştir." /stanbul' da açılıyor men bu ayrılıklann, iki hüku· 
Demektedir. 1 t b 1 1 (H A) y . metin anlaşmasına mani teşkil 

t 
.s and.ul ' 'tf .ususı kt b' e~ı edeceği siyasi mahafillerde 

Jurnal Dehanın yazrsı esıs e ı en ı aıye me e mm k 1 .. 1 . M . 
hazırlıkları tamamen bitmiştir, t uvveAt e stoy ea?ıynor.ba acan

1
s· 

Paris, 1 (A.A) - Akşam b' KA 'd . 'b an; vus ury nı zı yere· 
gazeteleri Milletler cemiyetinin ıdr . anunbu sanı enk ıtı aren rinde ekseriyeti Macar olan 
lspanyol muhasaması ile meş- .:. rısata aslanaca tır. yerleri istemektedir. 

gul olmasına aleyhtar bulun- Fransa'ya büyük bir hizmet Viyana, 1 (Radyo) - M. 
mağa devam ediyorlar. ve büyük bir misalde bulun- Dekanya Viyana'dan hareket 

Jurnal Des Debats ezcümle muş olacaktır. Fransa dahi li etmezden evel Almanya'nın 
diyor ki: siyasa mes'elelerinden dolayı Viyana fevkalade sefiri Fon 

İngiltere ispanya' daki iki böyle bir tanımada bulunma- Papen ve Lehistan sefirini zı· 
tarafa harb hukuku vermekle maktadır. yaret ederek görüşmiiftür. 
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IAdeseme çarpanlar 

Uğursuz imparator 
Bundan 20 sene evvel, 22 

ikinci teşrin 1916 da Avustur
ya-Macaristan imparatoru bi
rinci Fransuva Jozef ölmüştü. 

Bu adamın unvanı şu idi: 
Avusturya imparatoru, Maca
ristan, Bohemya. Dalmaçya, 
Hırvatistan, İsklovanya, Ga
liçya, Lodomeri, İllirya ve 
Kudüs kralı, Loren dükü ve
saire!. 

Fakat bu mükerrer ve mu
azzam unvanlara rağmen bu 
adam hem cihan hem de ken
disi için çok uğursuz bir adam 
olmuştur. 

Çok uzun süren saltanat 
devrinde, hükumetinin kuvvet
sizliğini siyasetle tamamlıya
rak daima arazi ilhakı için 
çalışmış, birçok defalar harp
ler çıkarmış, birçok arazi 
kaybetmiş, Bosna-Herseki hile 
ile yutmuş, Karadağ, ve Ar
navutlukta isyanlar tertip ede
rek Balkanları yutmağa çalış· 
mıştır. 

Balkanlarda "Kanlı Balkan,, 
vaziyetini Çarlardan ziyade 
bu adam ihdas etmiştir. 

Umumi harp te bu adamın 
hodgam ve istibdatkarane ida
resinin eseridir. Fakat bütün 
bu siyasi ihtiraslarının ve hak
sızlıklarının cezasını hayatında 

çekmiştir. 
Karısı Elizabet ile yeğeninin 

birer anarşist darbesile öldü
ğünü, oğlunun intiharını, Mek
sikada imparator ölen kardeşi 
Maksimilyenin kurşuna dizil
diğini, 1914 te veliahdının 
Bosna'da katledildiğini gör· 
dükten başka, siyasi hataları

nın eseri olarak hükumetinin 
parçalandığını da görmüştür. 

Parçalanmağa başlamış olan 
Avusturya-Macaristan hüku
metinin son hükümdarı Şarl 
az zaman sonra firara ve 
menfada en büyük yoksulluk
lar içinde ölüme mecbur kal-
mıştır. F. B. 

Nobel ailesi 
Mükafatın, mah
kum bir Alman'a ve. 
rilmesini istemiyor. 

Stokholm, 1 (Radyo) - No
bel'in varisleri, Nobel müka
fatının, mahkum bir Alman'a 
verilmesinden dolayı protes
toda bulunmuş, ve Nobel'in, 
mükafat için vazetmiş olduğu 
şartlara aykırı hareket edildi
ğinden şikayet eylemiştir. 

Karol 
Yakında Var. 
şova' ya gidiyor .. 

Bükreş, 1 (Radyo) - Ro
manya kralı Sa Majeste Karol, 
yakmda Varşova'ya gidecek 
ve resmi bir surette Polonya 
Cumur reisine iadei ziyaret 
edecektir. 

Son bir habere göre, Ro
manya Erkanıharbiyei umumi
ye reisi general Samsokoviç 
ile maarif Nazırı da Varşova'ya 
gideceklerdir. 

C. H. P. 
ocak kongreleri. 

lstanbul'da sona erdi. 
İstanbul, 1 (Hususi) - İs

tanbul vilayeti C. H. P. ocak 
kongreleri, dün sona ermiştir. 
Yarından itibaren raporlar ted
kik ve dilekler tesbit edile
cektir. Vilayet kongresi 20 bi
rinci kanun pazar günü topla
nacaktır. 

Mancuri'nin 
' 

ilhakı pro-
testo edildi .. 

Menşe 
şahadetnameleri 
Eskiden gönderilen mallar ' 

için ne yapılacak? 

B ~ .1. h .. k ,. İzmir ihracatçıları, menşe şa-
ur gos Ve ~l l U U-

1 
hadetnamelerinin tanziminde 

metleri, ita/ya im- zorluk gördüklerinden bahisle 
t l ğ . t d 1 İklısad Vekaleti nezdinde te

para or U unu anı l şebbüslerde bulunmuştu. Hatta 

Tokyo, 1 (Radyo) - Üni- son defa Ankara'ya giden he
ted Pres'in verdiği bir habere yet te bu mes'ele için alaka
göre, İtalya ve Japonya; heriki dar makamlarla görüşmüştü. 
devletin son :zamanda ilhak Dün İktısad Vekaletinden buna 
ettiği arazinin ilhakını resmen dair şehrimizdeki alakadarlara 
tasdik etmektedirler. Yarın Ro- bir tamim gelmiştir. 

ma ve Tokyo' da uzlaşmaların 4253 numaralı bir kararna-
metni neşredilecektir. meye göre, eskiden ihraç edil-

Nankin, 1 (Radyo) - itat- mış olan mallar ıçın menşe 
ya'nm Çin sefiri, dün hariciye şahadetnamesi verilememekte-
bakanına Japon-ftalyan uzlaş- dir. Ancak, bir defaya mah-
ması~un metnini vermiştir. sus olmak üzere ve İktısad 

Nankin, 1 (Radyo) - Çin Vekaletinden müsaade almak 
hükumeti, Mançuri'nin resmen şartile vaktile gönderilmiş mal-
ilhakını tanıyan ltalya'nın bu )ar için menşe şahadetnamesi 
hareketi karşısında japonya'yı verilmektedir. 
protesto etmiş, Mançuri'ııin - Bu~n- için d~:-m~lı - ihraç 
ilhak edilemiyeceğini bildir- eJen tacir, gümrük beyanna· 
miştir. ·;;esı, konşimento, fatura ve 

Roma, 1 (A.A) - Gazete- sair vesaiki ticaret odasına ib-
ler Mançuri ve İtalyan impara- raz etmek mecburiyetindedir. 
torluğu hakkındaki İtalyan - Bundan başka, bu malların 
Japon itilafının ehemmiyet ve gittiği memleket gümrüğünden 
şumulünü tali derecede addet- de, malın Türkiye'den geldi-
mektedirler. Bu gazeteler bu ğini ve idhal edildiğini bildi-
gazeteier bu itilafa kat'iyyen ren bir vesika almak ve bu 
ehemmiyet atfedilmemesi la- l 

vesikayı ora konso osumuza 
zım geldiğinden bahsediyorlar. tasdik ettirmek lazım gelmek-

Gazeteler bu suretle komü- tedir. 
nizm aleyhindeki son propa- Ticaret odası, bu vesaiki 
gandalar dolayısile ortaya atıl- bir dosya haline koyup ve ken-
ması muhtemel betbahane fa- di miilaleasını da ilave ettik-
raziyelerin önüne geçmek ga- ten sonra İktısad Vekaletine 
yesini gütmekıedirler. gönderecek ve tedkik netice-

Dünde Burgos ve Şili hüku- sinde bir mahzur görülmezse, 
metleri İtalyan imparatorluğu· menşe şahadetnamesi verile· 

nu tanımışlardır. Şili sefiri cektir. 

dün Kont Ciyano'ya tevdi et- _ Türkiye' den, yabancı bir 
miş olduğu itimatnamesi "ltal- memleket yolile ve transit ola-
ya kralı ve imparatoru',, hitabı rak ihraç edilen bu gibi mal-
ile başlamakta idi. lar için de hem transit olarak 

Hollanda Hindistan'ın geçen memleket gümrüğünden 
t k · · ve hem de hangi memlekete a sımı .. 

idhal edilmişse ora gümrüğün-
Tokyo, 1 (Radyo) - Hari- den birer vesika almak ve 

ciye bakanı, Alman-Japon uz- bunları da konsoloslarımıza 
laşmasının HoJlanda Hindis· 

tasdik eairmek icap eylemek-
tan 'ının taksimi hakkında gizli tedir. 
maddeleri havi olduğunu tek-
zib etmiştir. ' 8 bin memur 

Sovyet Rusya 
ve demokrasi . .. 

Berlin, 1 ( Padyo ) - Pan 
Sovyetik kongresinde Sovyet 

Rusya dış bakanı M. Litvi
nof' un demokrasiyi müdafaa 

eden beyanatı dikkate şayan
dır. An Mitang gazetesi, 

Uluslar sosyetesinin davetini 
Sovyet'lerin yeni hadiseler çı· 

karmak istediğine delil tut
maktadır. 

F enlandiya 'da 
Bir şebeke yakalandı 

Riga, 1 (Radyo) - Fcnlan
diya'dan gelen bir habere gö

re, birçok Rus zabitlerinin de 
dahil olduğu bir şebeke ya-

kalanmıştır. Bu şebebe, baş
tan başa komünistlerden mü
rekkeptir. Komünistlerin ayni 
zamanda Tempera silah fab-
rikasında da arkadaşları ol
duğu ve Moskova ile müte
madiyen muhabere ettikleri ve 
bunun için hususi bir radyo 
kullandıkları söyleniyor. 

Birden grev 
ilan Jetmiş/erdir. 

Singapor, 1 (Radyo) - Be
lediye memurlarından sekiz 
bin kişi grev ilan etmişlerdir. 
Bu grev, hükumeti müşkül bir 
mevkie sokmuştur. ........................ 
Sıhhat memu-
ru aranıyor. 
1 - Bir şirket için diplo

malı bir Sıhhat memuru alı
nacaktır. 

2 - Sıhhat memuru amele 
ile beraber sabah işe başlı

yacak ve akşam amele ile iş
ten çıkacaktır. 

3 - Amelenin gece ser
visi halinde servısın devamı 
müddetince fabrikada kalacak 
ve icab ederse yatacaktır. 

4 - Sıhhat me.nurunun 
hastanelerde çalışmış, asker
liğini yapmış ve evli bulun
ması hakkı rüçhan verdirir. 

isteklilerin açık adreslerile 
(106) posta kutusuna yazı ile 
müracaatleri. 7 D. 

Devlet Demiryollarından: 
irmik nakliyatında tenzilat 

1 /12/ 936 tarihinden it;l-..aren İrmik te D . D. 9 No. lı 
zahıre tarıfesme 1thal edılmıştır. Tafsilat için ıstasyonlara mü-
racaat edilmesi. 1390 

İzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 1333 

Cinsi Miktarı Mahalli Umum tahmin Muvakkat Münakasa Tarih Gün Sa. 

90.000 
84.000 

Ödemiş 
Tire 

tutarı teminat şekli 
4500 338 Pazarlık 4/12/36 Cuma 10 
2400 180 Pazarlık 4/12/36 Cnma 11 

Arpa 
Arpa 
1 - Yukarda cins, miktar ve mahalleri yazılı arpa1ann 23/ 11/936 pazartesi günü yapılan 

açık eksiltmelerine talip çıkmadığından bir ay zarfında kazarlık suretile satın alına-
caktır. 

2 - Pazarlıkları hizalarında yazılı olduğu veçhile 4/12/-936 cuma günü yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarlarile m;,ıvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
4 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. . 
Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

Telefon : 3479 

··--- ••• 1 İzmir 3 İcra memurluğun-
dan: 

Dosya: 1278/36 
Niht'a 500 lira ve ayrıca 

faiz ve masraf borçlu Hacer 
ve sairenin icra dairesince 
haczedilen Karşıyaka Donan· 
macı mahallesi Muradiye so
kağında Hacer'in 2963 hissesi 
600 liraya ipotekli 25/11/30 
teffiz tapu tarihli 9050 metre 
murabbaı hududu planda ya
zılı içinde birkaç Çam ağacı 
8 Nar 6 mahsul vermiytn Nar 
ve bir yemiş bir Dut bir oda 
ve motorlu su kuyusunu havi 
tamamı 15000 lira değerli 
bahçe tarihi ilandan itibaren 
30 gün müddetle ve· 2280 nu· 
maralı kanuna tevfikan açık 
arttırmıya çıkarılmıştır. 

Talip olanlar muhammen 
kıymetin % 7 buçuğu nisbe-
tinde nakıt veya banka mek
tubu olarak teminat göstere
ceklerdir. ilk artırması 22/ 1/37 
Cuma günü saat 14 ten 16 ya 
kadar İzmir icra dairesi salo
nunda yapılacaktır. Şartname 
2/12/37 tarihinden itibaren 
herkes tarafından görülebile
cektir. ilk arttırmada ipotek 
bedele ve hususile muhammen 
kıymetin go 75 ini bulmadığı 
taktirde 15 gun uzatılarak J 

ikinci arttırması 8/2/37 Pazar
tesi aynı saat ve yerde yapı· 

lacaktır. ikinci arttırmada gene j 
muhammen kıymet ve hakkı 

rüçhan sahiplerinin alacakhrı 
temin edilmediği taktirde 2280 
sayılı kanuna tebean beş sene 
tecil edilecektir. 

1şbu gayri menkulde bir 
hak iddia edenler ilan tari· 
hinden itibaren 20 gün zar
fında İcra dairesine müracaat 
etmeleri aksi halde tapu sı· 
cilli ile sabit olmadıkça p;:ıy
laşmadan hariç kalacaklardır. 

% 2 buçuk dellalıye ile tapu 
harç ve belediye ve evkaf 
icarlarının müşteriye ait ola
caktır. Daha ziyade tafsilat 
almak istiyenlerle taliplerin 
36/1278 dosya numarası ile 
Üçüncü İcra ve münadiye mü
racaat etmeleri ilan olunur. 
... ~ ..... !!!!im .. ~!l!illm!l•D 

Deri ve Tenasül Hasta· 
hkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

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

Adres: Kemı:!raltı Şamlı 
sokak No. 19 ......................... 

Muhasip arayanlar 
Usulü muhasebeye tamamile 

vakıf, müne\ver ve muktedir 
bir genç, ticarethanelerde mü-
sait şartlarla ve kendi mesai 
saatleri haricinde çalışmak is
tiyor. Böyle bir zattan istifa
de etmek istiyenlerin Yazı iş· 
leri müdürlüğümüze müraca
atleri. 

M. M. V. satın alına ko. nundan: 
1 Hava ihtiyacı için 20 metre mik'abı dış budak kalası 

kapalı zarfla· eksiltmeye konmuştur. 
2 Tahmin edilen bedeli 19200 lira ilk teminat parası 

1440 liradır. 
3 - ihalesi 7/11 kan./937 perşembe gün saat 15 tedir. 
4 - Şartnamesini M. M. V. satın alma komisyonundan 

bizzat alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilmez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerindeki istenilen belgelerile teminat 
ve teklif mektuplarını ihale günü ve saatından en geç 
bir sa:!t cvvelisine kadar M. M. V. satın alma komis-
yonuna vermeleri. 17 2 17 2 1228 

M. M. V. satın alma ko. yonundan: 
1 40 metre mik'abı ceviz kalas kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. 
2 İhalesi 6/11 kan./937 çarşamba günü saat 15 tedir. 
3 - Tahmin edilen bedeli 20000 lira olup ilk teminatı 

1500 liradır. 
4 Şartnamesini M. M. V. satın alma komisyonundan 

bizzat alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilmez. 
5 5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 ncü maddelerinde istenilen belgelerile, teminat ve 
teklif mektuplarını ihale gün ve saatından en geç bir 
saat evveline kadar M. M. V. satın alma komisyon-
una vermeleri. 17 2 17 1 1229 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
İcar No. 
118 Alsancak bahçeler No. 5 dükkan 
119 Sinekli caddesi bila No. 4 dekar 595 metre tarla 
120 Göztepe mısırlı caddesi dere so. 20 eski 22 taj 

No. lı ev. 

Lira k. 
47 
10 
55 

121 Karşıyaka bahriye mefharet so. No. 29 ev 72 
122 Kahramanlar bahçeler so. No. 3 taj ev 30 
123 İkinci belediye cad. 11/2 No. lı dükkan 31 
124 1 inci kordon balıkhane altında No. 4 dükkan 192 
125 3 ncü sultaniye mülazim mehmet çıkmazı 18 
127 Buca yukarı geniş-zafer so. 62 eski 50 taj kahvehane 65 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarlarına haddi Iayikile ta

lip çıkmadığından 26/11/936 tarihinden itibaren 10 gün müd
detle uzatılmıştır. İhalesi 7 /12/936 pazartesi saat 15 tedir~ 1413 --

Askeri fabrikalar umum mü· 
dürlüğünden; 
16 kalem muhtelif cins çelik 

Tahmin edilen bedeli 15000 lira olan yukarda !miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 15/1/937 tarihinde cuma günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko-
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1125 li
rayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lı kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. 26 28 30 2 1310 

'" M ' Oğretmenler, öğrenci babaları 

AHMED ETiMAN Kitap Evi 
I..i~elt-rle orla ve ilk okul kitaplarının salış yeridir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kısa bir ?.amanda clürüstliiğii ile sayın müşterilerinin alakalarını 

kazanarak (İzmir)e yaraşır bir ~ekilde gcni~letilmi~tir. 

Kültür Hakanh/~mın kitapları ile çıkan eserleri giinü gününe ta~ ip 
eder ve bütün müşterilerine sunar. Alımc<l füiman Kit;,ıp Evi f z
mir0İn yeg:ine kitıtp ve kırtasiye deporndur. Hariçten r.iparişler sür' t

lc gönderilir. 

lzmir Hükumet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535) 



.. 2/12/936 

W. F. H. VAN
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSHE LEVANTE LlNIE 

.. SAMOS,, Vapuru 7 birin-
cikinunda beklenmekte ve 12 
birincikanuna kadar ROTTER-
DAM, HAMBURG, BREMEN 
limanlarına yük alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LlNES 
"EXPRESS,, vapuru 30 son 

teşrinde bekleniyor ve NEV
YORK için yük alacaktır. 

" EAELLO ,, vapuru 6 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

11EXMOUTH,, vapuru 18 
ilk kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor. NEV
YORK için,yük alacaktır. 

"EXTAVIA,, vapuru 5 ikin
cikanunda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXMOOR,, vapuru 13 
ikinci kanunda bekleniyor. 
NEV-YORK için yükliyecektir. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

11EXOCHORDA,, vapuru 
4 ilkkinunda PiRE' den BOS
TON ve NEV-YORK'a hare· 
ket edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapuru 18 
1 nci kanunda PlRE'den BOS
TON ve NEV-YORK için 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINLINJE 

OSLO 
"80.SPHORUS,, vapuru 16 

ilk kanunda bekleniyor. iS
KENERIYE, HAYFA, DIEP
PE ve NORVEÇ limanları 
için yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME 
RUMAIN BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 23 
ilk kanunda bekleniyor. KOS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
aktarması olarak BELGRAD'a 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TISLAVA, VIY ANA ve 
ıJıa için yük alac&ktır. 

idaresini bilenler 

M-ETALLUM 
Lambalarını daima tercih ederler ve satıcı

lardan bu markayı ararlar. EmsaJine nis
beten % 40 daha az cereyan sarfeder. 

M. Tevfik Baykent 
Elektrik - Radyo- Telefon Evi 

Siemens Fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 / 79 

Telefon: : 3332 

... 

ıp:t'!'.~ • 
. ., :N~~ ...... '~ 

91~!-1.·~ , 

SayfaJ8 ~ 

lsmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. ihtiyacı için 20 adet yangın söndürme aleti 

pazarlıkla alınaak ve ihalesi 3 /.12/ 936 pazartesi 
günü saat 11 de kışlada Mst. Mv. sat. al. komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tutarı 700 lira ve muvakkat teminatı 52 lira 
50 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad-
delerinde yazılı vesikaları ve teminat makbuzlarile 
birlikte ihale sctatinden evvel komisyona müracaatları 
ilin olunur. 18 22 27 2 1240 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. için üç kazanlı bir adet yemek ocağı pazar

lıkla yaptırılacaktır. ihalesi 3 1121 936 perşembe günü 
saat 14 te kışlada satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

2 - Keşif bedeli 578 lira olup ilk teminat parası 43 lira 
35 kuruştur. 

3 - Şartname ve keşfi görmek istiyenler komisyona her 
gün müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 
olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat makbuzlarile 
birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaatları. 

18 22 27 2 1241 
Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Pirinç, Bakır, Demir, Çelik, Boru, Levha, Çubuk ve 

Saç malzemeleri kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 15450 lira olup ilk teminat 

parası 1158 lira 7 5 kuruştur. 
3 - ihalesi 4 /12/ 936 cuma günü saat 15 tedir. 
4 - Şartnamesini almak istiyenler bizzat M. M. V. ~atın 

alma komisyonundan alabilirler. Muhabere ile şartna
me gönderilemez, 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerindeki belgelerle teklif ve teminat 
mektupları.11 ihale gününden en az bir saat evewne 
kadar M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

18 3 17 2 871 
lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Müstahkem Mevki kıtaat ihtiyacı için lcapalı zarfla 

münakasada bulunan 161 ton una teklif edilen fiat 
gali görüldüğünden pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 18998 lira muvakkat teminatı 
1424 lira 85 kuruştur . 

3 - ihalesi 8/12/936 sala günü saat 14 tedir. 
4 - Evsaf ve şeraiti her gün komisyonda görülebilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 
qlmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı ftihunun 
2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesikaları ne12 ihale 
gün ve saatinde Mst. Mv. ~at. alma komisyon~ni/ mü-
racaatları. 1406 

Vapmlatuı isimleri gelme 
tııııırlaleri ve navlun tarifeleri 
NılMda bir taahhüde giriıi-
IMIO. Telefon No. 2008 2008 

j .&i'r~al .c;.;ı. .... 1J lkbsat Vekileti Maadin umum 
:....--------~~~~'!'ll!~~~~~~~~~nıüdürlüguv .. nden; IH il• L. Olivier v E Şürekası versten gelip yük çıkaracak 

e IC en IDeS ve ayni zamanda Londra ve lzmir vilayatinin merkez kazasına tabi cumaovası nahiyesi 

'P t Ui Sperco
1 V apar Acentast 

OY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"Ul. YSSES,, vapuru 30/11 
36 gün beklenmekte olup 5-
12/36 pnüne kadar ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları ıçm 
yiik alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINES 

.. AASNE,, motörü 21/12/36 
tarihine dokru beklenmekte 
olup 26/12/36 ya kadar ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
SKANDINAVY A limanları 
için yük tahmil edecektir. 

FINSKA AGFERTYGS 
KUMPANYASI 

.. SAVONMAA,, motörü 28 
11/36 günü limanımıza gele
rtk 3/12/36 gününe kadar 
ANVERS ve FINLANDIY A 
için yük alacaktır. 

ZE~LUGA POLSKA 
KUMPANYASININ 

"SARMACJA,, v1'puru 7-
2/36 pnü beklenmekte olup 

Ll•mı•ted Limited Hull için yük alacaktır. dahilinde yeni köy karyesinde şimalen imam oğlu, tarlası te· 
Vapur Acentası "DRAGO,,· vapuru 10 bi- pesinden başlıyarak sandı köprüsüne doğru hat, şarkan bu 

Hamburg - Bremenl Rotter- d R b' k" d L' l köprüden dam tepesine doğru hat, cenuben dam tepesinden Birinci kor on ees ınası rinci anun a ıverpo ve 
dam --Amsterdam ve Anvers d Zümbüllü kayaya doğru hat, garben Zümbüllü kayadan hudut 

Tel 2443 Svansea an gelip yük çıka- başlanaıcı olan imam or.lu tarlası tepesine dog"' ru hat ile mah-limanlan için her ay munta- N LINES L TD k o li 

zam iki sefer yapacaktır. ELLERMA · raca tG.ENERAL STlM dut 250 hektar ar<tzide Osman Nuri tarafından 27/2/933 ta-
Ren, lskandinav ve Baltık ''THURSO,, vapuru 

20 
ikin- rihli ve 1/10 numaralı ruhsatnameye dayanarak aranılıp mey-

limanları için doğru Konşi- ci teşrinde Londra, Hull ve "PHILOMEL,, vapuru 18 dana çıkarılan liğnit madeni 99 sene müddetle mumaileyh 
A 't "k ç karacak ve ikinci teşrinde gelip Londra d 36 nıento ile eşya kabul eder. nvers en yu ı uhdesine ihale kılınacağından maa in nizamnamesinin ve 

l E • M ·ı ayni zamanda Liverpol ve için yük alacaktır. 37 inci maddeleri mucibince bu bapta bir guna itirazı olan-Ang O- avtıan aı Gl · · ök ı a~' '•r Tarih ve navlunlardaki de· 
•-' asgov ıçın Y a ac ..... · ların 17/11/936 tarihinden itibaren iki ay içinde Ankara'da 

Line "POLO,, vapuru 3 birinci ğişikliklerden acenta mes'u· lktısat Vekaletine ve mahallinde valili~ makamına istida ile 
1 k d · · · k" d L d H 11 v An lı'yet kabul etmez. Marsilya ve s ·en erıye ıçın anun a on ra, u e - 1 müracaat eylemeleri ilan olunur. 17 2 18 3 1105 

~~~ tlı~~u~Y .. ~~~~~nc;~~n~:: ı-.-11-1111-111-1111-1111-ııı-1111~111~11ı,-. -D~o"""':k~t-o-r-~-:111:::11u~mı~ııı::ı:mı:ıı:Htı=m~ım=ı~ lkbsad Vekil eti maadin U .. 
zaman iki sefer hareket ede- A K ı T - ••d•• ı•• v •• d 
cektir. : • ema onay S5 mu ur ugun en: 

Yolcu fiatinde tenzilit: -_Bakteriyolog w bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı~_- lzmir vilayetinin merkez kazasına bağlı Cumaovası nahiye· 
Pire-Marsilya seyahat müd- y ._ k d J S"ğ" "k t 'd b ı k - Basmahane istasyonu karşısındaki dibek sokak batında 30 ııayı- = sinin eni"öy aryesin e şima en o utçu epe en aş ıyara 

deti 75 saat, . = lı ev ve mua>cnehanesinde sabah saat 8 den akşam aaat 6 a kadar 5 Zünbüllükaya'ya doğru hat, şarkan Zünbülhikaya'dan Damte-
Port-Sait ve İskenderiye li- = hastalarını kabul eder. = b D 'd k 

ELOS -= ~ıu~racaaı eden hastalara ,·apılmaıııı lizımgelen eair tahlilit ve := pe'ye doğru hat, cenu en amtepe en A servi çeşmesine manian için "V ,, vapu- •• ' = mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevza § doğru bat, garben Akservi çeşmesinden hudud başlangıcı olan ru her hafta pazartesi günü saat - h · d ta lı - k = görülen Pnomotoraks muayene aneeın e mun zaman yapı r. = Söğütçük tepesine doğru hat ile mahdud 587 ,25 he tar sa· 
:;ke~eed:~;~~;;~ :ı~:e::n e~;~ mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 11111111• hada Yusuf Ziya tarfmdan 29 /12/ 932 tarih ve 1/9 numaralı 
kabul eder. lzmı·r P. T. T •. hac müdürlü- ruhsatnameye dayanrtarak aranılıp meydana çıkarılan Liğnit 

Fazla tafsilat için Pasaport Y madeni "99,, yıl müddetle mumaileyh uhdesine ihale kılına-
yolcu salonu karşısında Lokal guv •• nden•. cağından Maadin nizamnamesinin 36 ve 37 inci maddeleri 
Riz binasında. No. 168 mucibince bu bapta bir gfina itirazı olanların 17 1111 936 
Umumi Deniz Acentahl)ı lzmir -- Manisa arasında da telefon konuşması başlamıştır. tarihinden itibaren iki ay müddet içinde Aııkara' da lktısad 

Limited Bu arada yapılacak üç dakikalık adi bir münakale yirmi beş Vekaletine mahallinde Valilik makamına istida ile müracaat 

2/12/36 gününe kadar AN
ve GDYNIA için mal 

. ..-ktir. 

acentasına müracaat olunması. k 8 1099 
Telefon : 3171 uruştur. eylemeleri ilin olunur. 17 2 1 2 

------~-- Konuşmalar şimdilik saat 8/30 dan 9 a ve 16/30 dan 17 SIHHAT , BALJKYAGJ 
acenta mes'uliyet kabul etmez. ye kadardır. 29 2 1382 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
kordonda FRATELLı SPER
CO vapur acentalığına müra
caat edilmesi rica olunur. 

SERViCE MARITIME 
EN KUMPANY ASiNiN 

''UÇEA VA,, vapuru 16-
36 Jiinü gelerek MALTA, 

ILYA ve ALGER li- Telefon: 2004/2005/2663 

Miicellit Ali Rıza 
Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 

Norveçya balık.yağlannın en halisidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa ıüzülmiittür 
Hamdi Nüzlıet Çançar 

Sıhhat Eezanesi 
Bafdurak Büyük Salepçiotlu hanı karşısında 

larına yükliyeccktir. • Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb. 
llindaki hareket tarihlerile rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. nlardHi detifildiklerden 


