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Seyhan nehri 
Yeniden kabarma alametleri 

göstermeğe başladı 

Asi bir tayyare Fransızlar İstanbul'da 
tarafından tevkif edilmiştir t k ·r d.l 

Türkiye - Yunanistan 
arasında fikir birliği ev ı e ı en 

Bask'lar dün Alman gemi- komünistleı 
Balkan komünist 

Sancağa gidecek müşa 
hitler bugün lstanbul'd 

sini serbest bıraktılar 

Yunan gazeteleri 
Temmuz sonlarında bir hafta 

kadar Atina'da kalmıştım. Şehri 

dolaşmak için Yunan illerini iyi 
tanıyan bir clo~tum bana delalet 
ediyordu. Dikkat ettim; mübalağa· 
•ız söylü)·orum: Atina'da hemen 
hemen hangi dük.Una girdimse 
Türkçe konutan veyahud hiçolmazsa 
Türkç~'yi anlıyan birisine tesadüf 
ediyordum. 

Alıı·veriş ettiğim bir hak.kalın 
koıyeri vak.tile Enver <Paşa >nın 
damatlığı eenaaında sarayda hulun· 
ıııuı bir Rum kızı idi, pürüzsüz, 
tc:rtemiz bir Türkçesi vardı. Akşam· 
lan hazan uğradığım yan lokanta· 
ywı meyhane bir yerin. tezgahtan 
Niko iııminde Türkçe'yi sizin gibi, 
benim gibi konuşan &o katılmamış 

bir Rumdu. Omonya meydanında 

ikamet ettiğim otelin on kioiye ha· 
liğ olan müııtahdemlerinden laakal 
altısı mükemmel Türkçe konuau· 
yordu. 

Atina'mn belki de Türk idaresi 
altında bil~ idrak etmemi~ olduğu 
bu Türkçe bolluğu kar111ında gaze· 
tecilik damarlarım kıabardı. Elen 
payitahtının bu hususiyetini liııie

mar etm~ bir iki ay evel İzmir 
hakkında gaıetesinde beoon makale 
neeretmit olan Yunan'lı meıılekıaşa 
ne ueriı bir mukabele te~kil ede
eekti!.. Kalemini bir kazma gibi 
knlJanmakta hiçbir beis görmiyen 
hu mealektaoı İzmir'in harabelerin· 
den ioe ha~lamıo, Kordonda kimse
nin hAIA Rumca'dan baoka biroey 
konoomadığı masalında karar kıla· 
rak ara yere bir sürü yaveler dol· 
d11rmuştu. Otele döner dönmez ilk 
heyecan ile kalemi elime aldım. 
tasarladııtım makale bir saat sonra c 
yazılmış, hazırlanmıştı. Sonra bil· 
mem nasıl oldu, birdenbire Montrö 
konferansının muhtelif sahneleri 
gözlerimin önünde canlandı. Yanan 
baş murahba111 (Politis) in Türk da· 
nsı lehindeki faaliyetini ve ondan 
bir sene kadar evel Yunani@tan'da 
meohur Mart isynnı biltün ıiddetile 
cereyan ederken Trakya'da Bulgar 
hudutları üzerinde Türkiye cumhu· 
riyetile Yunanistan'a karşı göııtermiş 
olduğu ktymetli cemileyi hatırladılll. 
Bizim gündelik gazeteci kapri!llcri. 
mizin fevkinde, pek çok fevkinde 
bir Türk Elen dostluğu ''ardı. Coğ
rafya zaruretlerindcn dogm11ş ve 
her iki millet için ne kadar hayati 
bir kıymeti ol<luğunu nazariyelerle 
de~il, işte hu gibi vak'alarla teey· 
yüd etmi~ olan hu clo~tluğa halel 
getirecet.: en ufak bir hareketle bile 
bulunmanın memleketim nam ve 
beıı.abına bir cinayet olacağım dü· 
oündüm. Önümde hazır duran ma· 
kaleyi hiç teredclüd etmeden ka~ıd 
eepctioe attım. Ogiin bugün kale· 
mimin en muzip, en hücuma müs· 
teid dakikalarında bile Yunanistan· 
dan bahsetmek icabetti mi birden 
bire Atina'daki bu sahneyi hatırlı
yarak dura kalıyorum. 

Fakat Yunan'lı meııfoktaşlan· 
mıza nP- oluyor bilmem... Onlar ve 
yahud hiç olmazsa onların bir. kıs· 
mı Türk-·Elen dostluğunu aynı za· 
viyeden görmiyor olacaklar ki, bil. 
bassa üç dört aydır gemi azıya al· 
mışlar gibi mütemadiyen hu dost• 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Milis dilberler ·cephede. 
Berlin 29 (Radyo) _ Bir Al· olması için· Moskova nezdinJe le· 

oebbüs yapılması lanmdır. man gazetesine göre, Fran11a'nm 
İspanya işlerinıle gösterdiği gayret 
manasızdır ve bu gayretin müsmir 

Vaşiogtıın 29 (Radyo) - Ame• 

- Sona 7 inci sahifede -

Evladını denize atan 
genç kadın -

Henüz beş aylık olan yavrucuk, 
tuzlu su yutmaktan ölmüş! 

İstanbul, 29 (Ilu~usi) - Dün, 
Nazım Ilikmet'in tevkif edildigiııi 
bildirmi~tirıı. Komünist tcvkifııuna 
devam edilmektedir. Bugün de 
birkaç kişi ıevkif olun nınştnr. 

Koırıiinistlcrin Balkan'Iardaki 
tf'şkilaılannın şefi Oimitrief adıoda 
bir Bulgar'ın İbtnnbul'a gelmiş ol· 
dıığu ı;öylenmektedir. 

Eski muallimelerclen Nuı1iye 

isminde bir kadın ile, onun kita· 
hını basan matbaacı da nezaret 
altına alınmış ve sorguya çekil· 
mişlerılir. 

Nahas Pasa . , - .. -... .. -----
Bir heyetle 
Ankara'Yca gelecek. 

İstanbul, 29 (Hususi) 
Türk-Mısır muahedesinin mü
zakere ve imzası için, Mısır 
başvekili Nahas Paşanın riya
setinde bir heyet yakında An
kara 'ya .. gelecektir. 

M. Ruzvelt Av· 
r:upaya geliyor. 

IJevlet reisleri 
ile konuşacak .. 

! 

Dışbakanımız Dr. Aras > 
İstanbul, 29 {Hususi} Aras, Cenevre müzakereleri l 

Atina'da bulunmakta olan Ha- Sancak mes'elesi ve Paris gö ~ 
ric·ye Vekilimiz Tevfik Rüşdü rüşmeleri etrafındaki nokta > 
Aras, Yunan başvekili M. Me- nazarımızı izah eylemiştir. ) 
taksas'Ja iki uzun mülakat yap- Bundan başka beynelmilc 

3 
mıştır. Son görüşme iki buçuk siyasi vaziyet gözden geçiril ~ 
saattan fazla sürmüş, Rüşdü - Sonu 6 ıncı sahifede - J 

Ayin yapanlardan bir kiş ~ 
daha tıJtulmuştur ~ 

) 

Daha iki kişi aranmaktadır. Sorgu hakim J 

ligi Çine'li Halil'i tevkif etti ~ 
Camao\'ası nahiyf'sinin Bulgurca kö)üode tarikat ayini yaptıklann· 5 

dan Şeyh Halil ile daha yedi kişinin yakalandıklarını ve tevkif edildik· 6 
lerini dünkü sayımızda cumhuriyet müddeiumumisi Aı:.ım Tuocayın, inlu• 5 
Jıibın manasını da lıiyikile kavrıyamamı~ olaolarm bu hareketleriniq. 8 

Karşıyaka iskelesinden vapura metçi olarak girmekti. Kucağında netic~sini işaret eden mühim bir beyanatı vardı. S 
bindikten ııonra bir aylık çocuğunu çocuğu olduğundan hiçbir yere hrİ· Ayin yapanlardan üç kişi daha aranmakta idi. Bu üç kişiden Çine'li O 
t\ldürmek için denize atan Eskite· remiyor ve çalışamıyordu. Çocuğa Halil, dün, jandarmalarımız tarafından tutularak adliyeye verilmişlerdir. • 
lıirli 11edık kızı Ayşe hakkında sor· Galib adında hirile gayri meşru Halil sorgu hlikimligince isticvabından sonra tevkif edilmiştir. Tarikat 0 

münasebetten elde etmişti. 5 
gu hakimliğince yapılmakta olan ayini yapıınlarılan şimdiye kadar tevkif edilmi§ olanların eaym, Çinc'li 

Sorgu blikimliği yaptığı tahki- 7 
tahkikat bitmiş, çocuğunu öldüren kat neticesinde öldürmek için de- Halil'le birlikte dokuza baliğ olmuştur. 
ana, ağırceza mahkemesine veril· k M. Ruzvelt ue ailesi e/ radı ---------=============--------- 2 

nfae atan anayı, Ti.ir ceza kımu· Akd • [ [ 
m4ttir. nunun 450 inci maddesi mucibince Vaoiogton 29 (Radyo) - Ame· enı Z an aşması İmza anıyor 0 

Vak'a 14 ağusloıı tarihinde ol· muhakeme edilmek üzere ağırceza rika rei~i cumhuru M. Ruz.velt, 6 
mu~tu. Söke'de oturan Ayşe, kim- molıkemesine vermiştir. Bu madde ilkbaharda Avrupa'ya gelecektir. ltalya, Montro·· muahede· 52 
se@izdir ve çocuğunu Çocuk yuva. idam cezasına ııiddir. Çocuk, fazla Amerika cumhur rei~i, devlet 1, 

ııına vermeküzereSöke'den İzmir'e tuzlu suyu yutmak yüzünden 6 r('İslerile mühim mes'eleleri görü· sı·nı· de tasdı·k edecek 8 
gelmiş, Karoıyaka'ya giderek Ço- gün ııonta yuvada ölmüştür. §ecektir. Londra ve Pnris siyasi !

4 cuk yuvası müdürlüğüne müracaat Evlad katili ananın mu hake- mahaf illerinde :\1. Razvelt'in Av. 
------------- 5 etmişti. Ayoe'nin maksadı, çocuğu· mesine, yakında ağırcezada haşla- rupaya yapacağı eeyahate büyük B l d l Ak 

.. ?!.~-~~~ . .:~:~:...:~.!.~:.:~:. . .:.~~~~~·-·-·-·-·-·-·-u .. ·-·-·-=~:~::r.e.t~ı:~~!:~!.e.~:·-·-·-·· a ear a a arının vaziyeti, · k 

P. kongresi müzakereleri --F. Güleç, halkın dilekleri üzerinde icabederse 
sabaha kadar çalışacağız, demiştir 

• 
Kazaların dilekleri birer birer okundu. ugün de 
merkezin dilekleri dinlenecek ve yeni vilayet idare 

heyeti intihabatı yapılacaktır 
Cumhuriyet Balk Partisi vila

yet kongresi, tlün öğleden sonra 
ııaat 17 de toplanmış ve müzake· 
relerine devanı etmiştir. 

Dünkü toplantıda, geçmiş za
bıt okunduktan sonra, hesah ve 
dilek encümenlerinden gelen maz· 
hataların müzakeresine geçildi. 

hyöokurulun, geçen yıl zar· 
fında yapmıı olduğu masraflann 
blii.nçosu hakkında hcsab encüme
ninden gelen mazbata okundu . ve 

aynen kabul edilerek, ilyonkurul 
müttefikan ibra edildi. Bundun 
ııoura 1937 ıenesi büdçesi müzake· 
re edildi. Bu büdçenin muham· 
men varidatı,7 8830 liradır. Bu va-

ı sıhhi ve zaruri ihtiyaçlarına tahsis 
edilın i~tir. 

Vali vo parti başkanı Fazlı 
Gülf"Ç, hüdçeni bu yardım faslına 
dair kongreye izahat verdi. Bu 
izahata göre, ikinci korrtontla kain 
olub Halkevinc intikal eden mason 
locası binasından istifade olunacak 
ve orada büyükçe Lir diı:pnnser 

yapılarak, yalnız vilayet fakirleri 
için değil, civar yerlertlen gelecek 
olan yoksullar için de yardımlar 
yapılacaktır. Bundan başka fakir 
ameleye yapılmakta olan muavenet 
hududu da biraz daha genişletile· 

cektir. 
Yeni hüdçeye, spor teşkilatı 

denizde seyrüsefer serbesti/iği 
~e 
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n· Muahedenin imzalanacağı Romadan bir görünüş 

Belgraıl, 29 (Raclyo) - İtalya· 3 - Akllenizde seyrü efor &er· ip 
İngiltere hükCımetleri arasında Ak- bestisinin t<'mini e 
deniz rof"!!'de$İne dair Roma'cla ·1 - İtalya-1ngilı~re hükumet-
cereyan eden müıakereler iyi bir lerinin AkıJenizdeki vaziyetleri hak· 
şekilde neticel enmiştir. İkinci ka· kındıı birbirlerine maldmat ver. ır. 
nunun birinci günü Roına'da im- meleri ve 
zalanacak olan mualıeılı:nnınenin 5 - İngiltere ve İtıı1ya hü- ' )l· 
şu maddelerden ibaret olduğu bil· kl1metlninin, yekcliğcrlerine Yer· na 
dirilmek.teılir: dikll"ri teminatın digcr devletler 

1 - Akdenizde sulhun temini aleyhine bir koran ihtiva etmedi· 
L-L-~~~~~--~' •r~-~-' r~ftl!A---L.~ .... ~JL]~_.R;lfu..li.. ... ...l..Jd.M-ı---'-~_Lf:-jr.,:_-.:...._ı:L..-ı......L.:!.l!.1-.~~...l..~..::.......1:."..._..~~----,,_J~~L-..~-L~~~~--~~~~~~~~........1~~~~~~~~~~---~~~~~ 



ISayfa 2 -------------------•ANADOLU---------------~----- 30/12/9~6 ... 
'ADA·SIR4DA: .. E H g Burnava haberleri 

Opera ve Ozbekistan ı 11 M RLE R ·ı Burnava, (Hususi) - Kış 
M münasebetile dağlardan nahi-u ikiden anlamam. Fakat dinlemesini ~ok severim, Bence, insani 

.lann en yüksek seviye inde, m•nild birinci gelir... yeye birçok köpekler inmiştir. 
Pasıyıuııla vecdin, inkilr ile yalvanşın, ııevgi ile nefretin en kuvvetli . Fırtına ,. Dikili'ninl imarı Belediye derhal tedbir alarak 

lesini musikide bulurum. Ondan zevk almıyan insan, bana, in~anlıl!,ın .Büyüklerimiz bu köpekleri zehirlemeğe baş-
bin aenelik ruhi ve bünyevi hayatından istihale etmiş Lir paradoks, Akdeniz, de Belediyenin varidatı ıamıştır. 
galatı tabiat gibi gelir. Partililere ce- Su mes'elesi 
Çocukluğumda, Türkçe makamlardan hoşlanırdım. On yıl var ki işliyen vapurlar.. vab veriyorlar.. artıyor. Nahiye 70 bin lira sarfile 

mde piyano çalan yeni varlıkların sayesinde garb tekniğinin bestele· 
i nağmelere göuül verdim. Limanımıza gelmesi bekle· C.H.P. Merkez kaza kon- Dikili kazasında yedi bin getirilecek ve bu suretle mem-

Radyodan akseden senfonilerin, bu yeni zevkin uyanışında OJnııdııtı nen bazı vapurlar, Akdeniz- gresi içtimaında Büyük Şef'e lira sarfile inşa edilmiş olan leketin büyük bir ihtiyacını 
irli rolü inkttr edebilir miyim?.. 

0 

deki müthiş fırtına yüzünden ve diğer ricalimize çekilen modern mezbaha binasında temin edecek olan su planla- ~ 
O halde ben, vakit vak.it iki muhalif gurubun karışık iddiaları seferlerinin intizamını kaybet- hayvan kesimine başlanmıştır. rının Nafıa Bakanlığına gön-

d tazimat telgraflarına şu cevap· 1 e münakaşası hitmiyen bu musiki mes'elesini, kendi cebhemdeıı mişlerdir. Bu yüzden bazı va· Şimdiye kadar Dikili' de fenni derildiğini yazmıştık. Nafıa 
Jetmiş oluyorum: lar gelmiştir: 

Mu iki, herşeydeo evel dinleme ve alışma mes'elesidir. Dinlenilen purlar gelmediği gibi, bazıları Avukat Baha Yörük C. H. mezbaha bulunmadığı ıçın bakanlığı bazı noksanların ik-
'10 mahiyeti ,..c tekniği ne olursa ol un bize yabancı ve ııaho, bir da bir, iki gün teehhürle gel- Partisi İzmir merkez ilçe kon- mezbaha varidatının yarısını malini işaret ederek projeleri 
ir yapan nağmeler, zamanla kalbe bir faıib gıırurile girib baldın olur. mişlerdir. Gelen vapur yolcu· gresi başkanı fzmir muhasebei hususiye idaresi geri gönderdiğinden mühen-

Ferdde yaptığı bu tP.sir, zamanla bu cemiyetin zevkini sürüklediği !arının anlattıklarına göre Ak- Parti İzmir merkez ilçe alıyordu. Fenni mezbaha inşa dislikçe bunların itmamına 
ıi cemiyetin müşterek ifade i hıılini aldığı gün, bu mes'de, münaka· deniz' de çok şiddetli fırtına edilen yerlerde mezbaha va- çalışılmaktadır. 

1 it b kongresinin açılı~ı münasebe· 
' 8 ayı ir mevzu olmaktan çıkar. vardır. ridatı tamamen belediyeye aid Çarşı 

Onun için, okullarda yeni r.sas üzerinde terbive musikisi alan ne~il tile bana gösterilen temiz 
J - p T T J f kalmaktadır. Bundan sonr" Burnava çarşısının bütün tiımeyinceye kadar, saz oıusikis~ıin taraftarları eksik otınıya•:a.k.tır. • • e e On duygulara teşekkür ederim. Dikili belediyesinin varidatı ağaçları budatılmış ve çarşı 

• , K. Atatürk 
Birk11ç giJn evel g ızetelerde okudum. Ôlhekistan'clan getirilen köylü KadrOSU. artacak ve Dikili bu varidatla tamamen açılarak güzel bir Avukat Baha Yörük C. H. 

culdan, (Moskova) konservatuvarında yeti~tirilerek: bir (Ô.ıbck operası) ımar edilecektir. manzara almıştır. 
pmağa muvaffak olmuşlardır. __ ,._. ..... ___ Partisi ilçe kongre başkanı Beraat 

Opera gibi, sau'atın en ince ve hassas noktasına yeti~ebilmek için Memurların lzmir Yılbaşı . Burnava nahiyesinin Naldö-
lt emek ıarfodilmesi lazım geleceğine hiç şüphe yoktur. Fakat köylü· ,.,. erfı· emrı· geldı·. Teşekkür eder, kongreye Resmi daire ve mUessese· ken köyünde tokatla vurmak 
n sade ruhunu, opeı-anın yüksek hım1Stna intibak. ettiren şey, ·yukım· l 1 muvaffakıyetler dilerim. fer 2,5 gün tatil 
ıöylediğim gibi· bir itiyad ve terbiye mes'elcsi dı·ğilılc nedir?.. Yeni teşkilat kanunu muci- Dahiliye Vekili ve C. H. suretile Hızır'ın ölümüne sebe· 
Bızıle bu dı·ıı.i .. ikliıı.o ııleylııar olanlar, milli varlııı.a hizmet etmekten b' p T 1 f T 1 p Yılbaşı münasebetile resmi biyet vermekle maznun Tayfur 

o ,. " " ınce osta, e gra ve e e· artisi genel sekreteri 1 
rade mubafazakıir duygularıua (Duha doğrusu hodbin ze,·klerine) tabi fon başmüdürliig~ ünün ikinci daire ve müe s eseler kanun oğlu smail Ağırceza mahke-
maktan k t l 1 d Şükrü Kaya 'b" 'k'b k · · ı 

ur u amıyan ıır ır. Kanunun birinden itibaren tat- \.------------ J mucı ınce ı ı uçu giın tatı • mesinde beraet etmiştir. 
Onlar bir dereceye kadar mazur olsalar hile, bu işte inkılabın yavaş "- ../ d" y '"ğl d I 
1 l d d b Ô bı.ke başlanacak olan yenı' ve ır. arın ° e en sonra yı - B • h ım ar a yürü üğü e ir hakikattir! K. . T • 'J ır ırsız 

umumi kadrosu elan gelme· 1. ıre ae başı tatili başlayacak ve cu-
a t · .. ı · d Cn evde hırsızhk yapmış miştir. Memurlar, tereddür ma, cum r esı gun erı evam 

Bir ortamektep için edecektir. Ezine'li Sadık Tekin adında 
içinde bulunmaktadırlar. Umum bir hırsızın zabıtaca yakalan· 
müdürlükten şehrimiz baş mü- modern plan K6mür f iatleri dığını yazmıştık. Zabıtamızın 
dürlüğüne bazı tebliğlerde bu- getirtiliyor Kömür fiatleri dün yüksel· faaliyetinden gece hırsızlığa 
lunulmuştur. ı. d l k cesaret edemiyen Sadık Tekin, 

B · d ı k A h Geçenlerde Ankara' dan dö- miş, pera"'en e o ara satışlar 
aşmiı ür ü yniyat mu a· 9,5 kuruşa kadar çıkmıştır. gündüz hırsızlığa karar ver· 

sibi Selahiddin, levazım mü- nen valimiz Fazlı Güleç, Ti· mişti. Fakat yakayı ele ver· 
dürlüğü lzmir mıntakası depo re'lileri çok seviııdiren mühim Belediye; fazla stok mevcud miştir. Yapılan tahkikatta Sa-

TopraOa rUcul hazır cevaplık yutulur ve haz· muhasibliğine, ayniyat memur- bir haber getirmişti. Kültür olduğu halde fiatleri yüksel- dık Tekin'in, lzmir'in muhteri} 
larmdan Cemil lzmir depo Bakanlığı; Tire' de bir orta- tenler hakkında takibat yapıl- yerlerinde on kadar hırsızlık 
ambar memur muavinliğine, mektep açılmasını kabul et- ması için alakadarlara emir vak'asının faili olduğu anla-
lzmir Posta ve Telgraf vezne· mişti. Tire'de güzel bir orta- vermiştir. lhtikarla mücadele şılmış ve bu evlerden çaldığı 

Bir içtimaiyatçı der ki, iş- molunurdu. Fakat şimdi. Tam 
zlik iki mühim sebepten gazetecilik, bir ispanya dahili 

darı Kemal lzmir mıntakası mektep binası inşa edilecek- için, belediyenin havagazı şu- eşyaları sakladığı yeri gös-
t. B' . . . 'I" besindeki kok ko"'mu""rlerinı'n t . t' Eld d'l h 1 L 

oğar; birisi makine saltana· harbında Fransız matbuatına 
ndan, diğeri de büyük şehir- böyle dört mateme mal olur. 
•re doğru kır ve köylerden Hayvanlara cezai veznedarlığına, muhasebe me- ır. ınanın rnşası ıçın vı a· ermış ır. e e ı en ırsız ıK 

murlarından Riza, Halil, Avni, yetçe Nafıa Vekaletinden mo- perakende olarak halka ucuz eşyası, sahiplerine verilmek 
Fehmi mıntaka muhasebe me- dem bir ortamcktep tipi is- fiatle satılması kararlaştırıl· üzeredir. 

kışından! Dünkü nüshamız Ekoları 
Kanada razetelerinden bi- arasında bir beyaz ayının kü-

sinde toprağa rücu esasının çük bir çocuğu parçalamak murluklarına, Bergama me~uru tenmiştir. mı~tır. Dikilecek çamlar 

Midhat İzmir ikinci sınıf mu· ( K6y üniversitesi) Fidanhk Kültürpar;,kın ağaçlandınl-;sizliğe bir çare olarak tat- istediğini yazmıştık. 
'İk edildiği yazılmıştır. Kebek Bu hayvana bu hareketi için hasebe memurluğuna terfihen Burnava parkında büyük bir ması için yeniden birçok fi. 

tayin edilmişlerdir. açılacak fidanlık yapılmıştır. Fidanlıkta danlar dikilmeğe başlanmıştır. 
İzmir Telgraf müdürlüğüne MUhim bir muhtelif ağaçlar ve fıstık çam- Bu sene, şehrin muhtelif yer· 

lstanbul Başmüdürlük başka- proje hazırlanıyor. ları dikilmektedir. lerine 12 bin çam dikilecektir. 

e Montreal şehirlerinde bu- ne ceza vermek lazımdır. Ve 
ınan işsizlerden ikiyüz aile bu beyaz ayı da ayni ~amanda 
lüdson körfezi sahillerinde "Sabıkalı" dır. 1926 da gar· 
'emiskamin mıntakasına nak- diyanlardan birisinin üzerine tibi Nazif tayin olunmuştur. Kültür Bakanlığı tarafından 
!dilmiş ve hükumet tarafından atılmış, birkaç yerinden teh- Umum mü.lürlük fen mü· 64,000 liraya satın alınmış olan 

1 unlara münbit ve güzel top· likeli surette ısırmış ve gardi-
ıklar verilmiştir. Evelce yirmi yan aldığı yaralarla birkaç 

dür muavinliğine tayin edilen Kızılçullu'daki Amerikan kol· 
lzmir Telgraf müdürü Baha, leji binasının köy öğretmen 
dün ve Eskişehir Posta merkez okulu olarak kullanılacağı ya· 

müdürlüğüne tayin edilen Pa- zılmıştı. 
iftlikten ibaret olan bu mın· gün sonra hastanede ölmüştür. 
ıkada şimdi 127 handi gü· Bu ayıyı öldürmek lazım 

ket postanesi müdürü Hüsnü Aldığımız malumata göre; el bir köy kurulmuş ve köye gelmez mi? 
Serbesti" ismi verilmiştir. Bu Orta devirlerde Fransa'nın 
eni köy, 200 işsiz aileye saa· Sen Julyen şehrinde şehrin 

bugün mahalli memuriyetlerine Kültür Bakanlığı bu mühim 

et ve İş yuvası olmuş ve bun- orta sınıf halkı bir takım bö-
hareket etmişlerdir. binayı (Köy üniversitesi) ola

mn bir kısmı çiftçilik, bir ceklerin aleyhine hayatlarını Diplomalar 
ısmı öğretmenlik, muhtarlık, kendilerine cehennem kaldığı 
aldcallık ve doktorluk yapa· iddiasile bir dava açmışlardı. 

Okullardan verilen mezuni-
ılc mükemmelen geçinmek· Bu garip dava tam 42 sene 

Nasıl hazırlanacak? 

yet diplomalarından bazıla· 
~dirler. sürmüş ve böceklerin aleyhine d 

rın a, silinti, çizinti ve saire 
Harp muhabirli!)i bir kararla nihayet bulmuştur. 

görülmektedir. Ayni zamanda 
Zamanımızda harp muha- Orta asırların dini kavga- I 

zmir Lisesi müdürlüğünün 
•İrliği hakikaten güç bir iştir. farının vahşetin İspanya' da 
,f 1 b mührünün taklidi suretile dip· 

enni er, ombalar, gazlar görüldüğü bu sırada, bu be· 
loma verildiği hakkında İstan-arp sahasında haber topla- yaz ayı aleyhine Sen Julyen 
bul' da bir süphe hasıl olmuştur. 

ııak için bulunanları muha- davası gibi bir dava neden 
iplerden ayırmıyorlar. açılmasın? Kültür Direktörlüğünden bü-

R · B 1 d k d tün Okullar direktörlüklerine asın ve ua a a en i Alman gençleri 
1 d h h l · gönderilen bir bildirimde dip· :aman arın a arp mu a ır- Berlin, 29 (Radyo) - Tah-

. dah d ğ h k' lomaların temız ve iyi bir yazı 
erı, a o rusu arp va a sillerini bitirmiş olan genç ta-
.. · ı·.ıcn k · · 14 ·· ·· ile yazılması, diplomalarda si-
ıuvıs ı6. yapma ıçın uncu lebeler harbiye bakanlığının 

''d · l 1 d F linti, çizai ve saire bulunma· 
ı .. uı en emır a mış ar ır. a· emrile ihtiyat zabiti olacak· h 

:at bu vazifeyi cephelere git· lardır. masına dikkat edilmesi, dam-
neğe lüzum görmeden yap- ,.------------ ga pullarının usulü dairesinde 
nışlardır. '"\ imza ve ibtal olunması, dip-

On dördüncü Lui bu vazi- Bugün doğacak lomalardaki fotoğrafilerin laü-

enin harp cephesine gitme· çocuklar.. hali vaziyetlerde olmaması ve 
len görülmesine hayret edin· herhalde vesikalık resim ol· 

R . Bugün gfizel kııdınlar ıçın ması bildirilmiştir. :e, asın : hl k te i eli bir gündür. Birçok er· 
- Sir, demiş. Biz mütevazi Bulunan eşya kekler bugün güzel kadınlara kor· 

'C fakir halktanız. Elbiseleri- kunç tuzaklar kuracaklardır. Bu· Muhtelif tarihlerde ve ayn 
DİZ de ancak şehirde giyile· gün yapılacak nişanların sonu ayrı yerlerde bulunup sahip-
:elc şeyler idi. Taarruz etti- fecidir. lerinin kim olduğu anlaşıla· 
;niz yerler ise, askerlerinizin Bugün doğacak çocuklar ga· mıyan bir kadın kemeri, bir 
1. b' · f b l'k lb rib tııbiaılı, hakikatten ziyade ha· · ıne ızım se er er ı e i- kol saatı ve bir çift çorap yale bağlı olacaklardır. Fakat hu 
.elerimiz dikilip bitmeden düş· 1 11 · polisçe emaneten muhafaza ıa enııe rağruen aekta bahtiyar 
ıüler. kalacaklardır. altına alınmıştır. S.,hiplerini 

Eh .. O zamanda böyle bir zabıta arayor. 

rak kullanmak kararını ver
miştir. Türkiy~'de ilk defa 
İzmir'de açılacak olan (Köy 
üniversitesi) için mühim bir 
proje hazırlamaktadır. 

937 Fuarı 
Yeni plftn hazırlandı 

937 senesi arsıulusal lzmir 
fuarının yeni planı hazırlan

mıştır. Geçen seneki teşkilatta 
bazı değişiklikler yapılmış, 
b:rkaç paviyon yıktırılmış, par
teller ve yollardan bir kısmı 
genişletilmiştir. Yeni plan ya
kında tabettirilecek ve alaka
darlara tevzi olunacaktır. 

Ticaret odası 
MUhim bir rapor 

hazırlıyor. 

Şehrimiz ticaret ve sanayi 
odası, lzmir'in bir yıllık ticari 
ve iktısadi durumu hakkında 
mühim bir rapor hazırlamak
tadır. Bu rapor vilayete veri
lecek ve lktısad Vekaletine 
gönderilecektir. 

Hava istasyonu 

Cumaovası nahiyesinde is
tasyon civarında inşa edilecek 
hava istasyonu yerinin istim
laki için arazi sabiplerile te
masa b~lanmı§br. 

Siyah altın ve et 
Kış, en sert görünen, fak at hakikatte en tabii olan 

şartları ile hüküm sü,ügor. Her şiddetli tazgik ve ihtiyaç 
nasıl istismar edilirse, siyah altını ellerinde tutanlar da 
agni men/ i kanunla harekete geçtiler. Kömür, birkaç 
gün içinde, fiat merdivenlerini atlıga sıçrıya, 7-8 kara· 
şa kadar çıktc.. 

Diler istismar diyelim, diler ihtikar, bu, öyle bir 
vakıadır ki, memleketin ekseriyetini kış haracına bağla· 
makla müsavidir. Maden kömürünün he, zaman için, 
bir memlekete getirdiği büyük medeni.11et ve servet iti· 
barile "Siyah elmas" adını almağa hakkı vardır. Fakat 
şu dağlardan indirilen yakılmış odun parçalorı da, kış 
mevsiminde kömür hasreti ile in/iyen fakir halkın na· 
zarında siyah altın değil de nedir? 

Bizdeki bu sakat ticari terbiyenin ve bu tedbirsizli· 
ğin sonu ı erege varacaktır? 

Kış girerken,· 
- Bütün bir mıevsim için ihtiyaca kdf i kömür vardır. 
Denilmişti. Madem ki vardı, ne oldu, nereye gitti? .• 

Yahud da; 
- Madamki vardır, niçin kömür üzerinde bu kadar 

ihtikara meydan veriliyor?. 
IJer ~ene, fakir fukaraya birkaç çubuk kömür uzatan 

eller, şimdi yalnız kendi sobalo.rında ısınmakla mı meş· 
guldürler? Ekmeğini zor kazanan bir ailenin, ba fiatle 
kömür tedarikine imkan var mıdır? 

Düşünmeliyiz ki, bir fakirin evi esasen tamtakır ve 
haraptır. Midesinde sıcak yemek azdır. Kendisini ve 
evini ısıtmak için bol bol kömüre, oduna ihtiyacı vardır. 
Halbuki maddeten bunu başarmak kudretinde değildir. 

Ekmek /iatı /ırlıyor. Et fiatı yükselmekte.. k.ömür 
/iatı keza! •. 

IJaydi diyelim ki: 
- Ekmek için sebep uardır. Fakat et ve kömür /ia· 

tinin yükseltilmesini makul gösterP.bilecek nasıl bir kulp, 
nasıl uyduıma sebep görülebilir?. 

Vatandaş, kasabın elinde doğrandıktan ve kömürcü
nün elinde ateş gibi yandıktan sonra, bilmeyiz kime 
pkva edelim7 SAPAN 
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AJana'da yeni bir seylap•felaketi mi? 

eyhan ve Ceyhan nehirleri yükse
liyor. Halk korku ve telaş içindedir ------uların hücumuna maruz bulunan mıntakalardaki evler tahliye 

dildi Sıhhiye vekaleti,"yardıma muhtaçlartn evlerini yaptıracak 
lstanbul, 29 (Hususi) - Adana' dan gelen rında ve suların hücumuna maruz bulunan 

haberlere göre, Seyhan nehri son günlerde mıntakalardaki evlerden bir kısmı tahliye edil. 
yağan yağmurlardan gene kabarma alameti miştir. 
göstermiştir. Ceyhan nehri ,tle yükselmektedir. Sıhhiye Vekal~ti, Adana seylabında evleri yı-
Halk telaş ve korku içindedir. Nehir kena- kılan fakir felaketzedelerin evlerini yapt ı racaktır. -----------· ... ·-·----------• 

/2'mir'e 
Fazla vapur 
uğrıyacak 

lstanbul 29 (Hususi) - Tür
kofis, ihracat mevsiminde her 
ay fzmir'e fazlıı olarak üç 
vapur uğramasını temin et
miştir. 

Gazetecilik 
kursu açılacak .. 

lstanbul, 29 (Hususi) - Bir 
gazeteci'ik kursile Üniversite· 
ye bağlı bir fakülte açılması 

kararlaştırılmıştır. 

Mısır - /ngiltere 
Montrö'de bir konferans 

toplanacak. 
Londra, 29 (A.A) - Deyli 

Telgraf gazetesine göre Mısır 
kapitülisyonlarının ilgası ve 
muhtelit mahkemeler mes' e
lelerile meşgul olacak olan 
beynelmilel konferans 19 ni
sanda Montröde toplanacaktır. 

Elektrik şirketi 
MUdUrleri mahkemeye 

verildiler 
f stanbul, t.29 (Hosusi)--EtelE 

trik şirketinde çalışan bütün 
müdürler, kaçakçılık suçile 
maznun olarak mahkemeye 
verilmişlerdir. 

Bulgar. Yugoslavya 
münasebatı 

Müzakereler ilerliyor 
İstanbul, 29 (Hususi) -

Bulgaristan ile Yugoslavya 
Balkan antantı çerçevesi dahi-
linde bir anlaşma yapacak
lardır. iki hükumet arasında 
cereyan etmekte olan müza-
kereler iyi bir safhada bulun· 
maktadır. 

Kamu tayda 
SUmerbank'tn sermayesi 

artlrıldı. 
Ankara, 28 (A.A - B. M. 

Meclisi bugün Fikret Silay'ın 
reisliğinde toplanmış ve 5 
temmuz 934 tarih ve 2580 sa· 
yılı kanunla Sümerbank ser-
mayesine ilave olunan 42 mil· 
yon liraya 3,500,000 lira daha 
ilavesine ve Tabran'da yapı
lacak sefaret binaları tefrişa
tına aid kanun layihalarının 
ikinci müzakereleri yapılmış 
ve kabul edilmiştir. 

Yerıi seçilen dört meb'us
tan Alieddin Tiritoğlu (Maraş) 
bütçe encümenine, Celal Arat 
(Y ozgad) milli müdafaa encü
menine, Hü,eyin Rahmi Gür
pınar (Kütalıya) hariciye encü-
menine, Fadıl Orkun (Çankırı) 
sıhhat ve içtimai muavenet en· 
cümenine intihap edilmişlerdir. 

Meclis çarşamba günü top

lanacaktır. 

Tekzibe rağmen, M. Hitler'in 
riyaseti altında toplantı varmış 

Almanya cevap vermek
te acele etmiyor 

• 
ispanyada fazla Alman askeri 
yokmuş. Ayni zamanda pazarlık 

siyaseti takip edilecekmiş 
Berlin 29 (Radyo) - Al- zip etmektedirler. Tuleytele'de 

man hükumeti Fransız ve in- hiçbir Alman yoktur. Tay-
giliz notasına cevap vermek mis'in Cebelüttarık muhabiri· 
için aceleye lüzum görmemek· nin de ayni şekildeki haber-
tedir. leri yalandır. 

Bu notaya belki de ikinci 
kanunun ikinci haftasında ce- Paris, 29 (Radyo)1- Uma-
vap verilecektir. nite gazetesine göre, Almanya 

İtalya ve Almanyanın ce· ispanya işlerine aid notaya 
vaplarının birbirinin ayni ola- şimdi, belki de ftalya'dan son· 
cağı şüphesizdir. Bunun için ra cevab verecektir. 
Almanyanın Roma sefiri sene iptidai maddeler mes't>lesi 
başı izinini kullanmamış ve etrafında Almanya pazarlık si-
Roma' da kalmıştır. yasetini takibetmektedir. 

İngiliz-Fransız notasına ve- Paris, 29 (Radyo)- Havas 
rilecek Alman cevabının mu- ajansına göre, Hitler'in riya
vafakat cevabı teşkil etmemek- setinde mühim bir içtima ak
~ beraber, yeni müzakere tedilmiştir. Berlin'in tekzibi ise 
kapısı açacağı aplaşılmaktadır. devam etmektedir. 

Alman gazeteleri, Taymis Hitler'in Berlin' de iken Is· 
gazetesinin Tuleytale'deki mu· panya'da asiler nezdinde ge· 
habirinin İspanya'da mühim neral Von Frapel ile görüş-
miktarda Alman askeri bulun- müş idi. Bundan başka siyasi 
duğu hakkındaki haberini t~~ ~içbir müzakere yapılmamıştır. 

Mıığla'da 
Postane kasa
sını soydular .. 

Muğla, 29(A.A)- Postane· 
nin kasası üç kişi tarafından 
soyulmuştur. Suçlular derhal 
yakalanmış ve meşhud cürüm
ler kanununa göre duruşmaları 
yapılarak biri beş. ikisi ikişer 
buçuk yıla mahkum olmuş
lardır. 

Ahmed Zogo 
Bir Macar Kontesi 

ile evlenecekmiş 
Belgrad, 29 (Radyo)- Ar

navudluk kralı Ahmed Zogo· 
nun, Macar hanedanından 
Kontes Ano Vines ile evlene· 
ceği söylenmektedir. 

U. Müfettişler 
Raporlarım hazırhyorlar 

Ankara 29 (A.A) - Bura· 
da toplanan umumi müfettiş· 
ler, raporlarını hazırlamakta· 

dırlar. Umum müdürlükler de 
raporlarını hazırlıyacaklar, bun· 
lar ve diğerleri birleştirile

cektir. 

Dük D6 Vindsor 
Bazı miibagealarda balanda 

Sovyet'ler 
Portekiz'e giremlyecekler 

Viyana, 29 (A.A) - Dük 
Dö Vindsor dün bazı müba· 
yealarda bulunmuştur. Halk 
kendisini §tanımış ve alkışla
mışlardır. 

Lizbos, 29 (A. A) - Müs
temlekeler bakam, Sovyet va· 
tandaşlarının Portekiz müstem
lekelerine girmelerini meneden 

lamı ır. 

Dük öA"leden sonra ınzes
f.ld 'e dönmüştür. 

Karayer, beklediğini alıyor 
ve zaman dediğimiz tabii ce
reyan, İnsanları değil, dağları 
bile alıb götürüyor. Mehmed 
Akif'in ölümünü duyduğum 
vakit bunları düşündüm. Türk 
topraklarında boy gösteren ve 
halis Türk olan o büyük lslam 
şairinin, muhakkak ki milli bir 
cebhesi, kükremiş, coşmuş bir 
cebhesi de vardı . Onu hiçbir 
rseri ile tetkik ctmeğe ihtiyaç 
yoktur: 

İstiklal marşı, başlı - başına 
bir san'at şahest>ri ve mi ileş

m iş h t•ye canının yıkılma z abi· 
dı·.s ı dir. 

Yurdun en karanlık, en 
ümidsiz günlerinde; 
Korkma söomt"z bu şııfııklarıfa yii

zı>n Alsııııcıık, 

Sönmedt>o yurdumun üslüııdt• tült>n 
t"n Fon ocak, 

O hcuim milletimin yıldızıdır par
]ıyacak 

O bt>ninıdir o brniın milleıimindir 

ııııcak. 

Diye bağıran şair Akif, bir
çok san'atkarların geçirdikleri 
fikri ve ruhi sarsıntılardan bi
rinin tesirile bir müddet ana 
vatanın kucağından uzaklarda 
kaldı. Fakat sonra tam bir 
iç rahatı ve sevgisi ile, adeta 
mukaddes bir mabede girer 
gibi yurduna döndü, bir müd
det Haseki hastanesinin pen
ceresinden, sevdiği lstanbul'a, 
aşık olduğu yurda \e millete 
baktı, sonra, eserlerinin muh
teşem kefenine bürünerek ebe· 
diyete çekildi. 

Akif kadar, tasannudan uzak, 
Akif kadar temiz, açık ko· 

nuşup yazabilen, 
Akif kadar hem san'atın 

kaidelerine, hem dile, hem 
fikre ve felsefeye tesahup ede· 
bilen, 

Akif kadar hayatı sükunla 
ve kendi akidesine karşı içi 

inançla dolu bir şair bulunamaz. 
Bulunsa da çok az .. 

Akif'in şiiri, akan bir suya 
benzerdi. Berrak, velvelesiz, 
gösterişsiz bir suya! 

Akif, Türk edebiyat ve şii· 
rinin ölmiyen simaları arasına 
girmiştir. O, iyi bir Türk'tü. 
Kuvvetli bir dindardı. Hatta 
bu cephesinin galip geldiği 
de çoktu ve nitekim, şiirleri
nin ekseriyetinde, san'atı ve 
şiiri, tamamile bu dini tema· 
yül ve heyecanların cereyanına 
bırakmıştı. 

Akif'e, Türk olanlar nasıl 

ağlıyorsa, lslamlar ~ da onun 
ebedi ayrılışı ile ayni ıztırabı 

duyacaklardır. 
Orhan Rahmi Gökçe 

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

Alman.Sav yet 
Mali anlaşması uzatıldı 

Belgrad 29 (Radyo) - Al· 
manya·Sovyet Rusya arasın

daki mali anlaşma, on sene 
müddetle temdid edilmiştir. 

Berlin, 29 (A.A) - Dün 
Dr. Şaht ve Berlin'deki Sov· 
yet ticaret delegasyonu şefi 
arasında bir protokol imzalan
mış ve bu protokol mucibince 
Alman·Sovyet ticaret muahe· 
desi bir sene daha temdid 
edilmiştir. 

Berlin, 29 (Radyo) - Al
manya ile Rusya arasındaki 
ticaret mukavelesi bir sene 
müddetle temdid edilmiş ve 
yeni mukavele Dr. Şaht ile 
Sovyet'lerin Berlin ticaret mü
messili tarafından imıalan· 
nuştır. 

bir mühim
fabrikası kurulacak 

Almanların hattı hareketi hakkındaki 
telaşa düşürücü haberler tekzip ediliyor 

Kont Ciyanonun Berlinde alınmış bir resmi 
Berlin, 29 (A. A) - Bc-o- ten suitefehhüm!er takib ede-

bahter Veolkişer gautesi mu- ceği ümidine düşmüşlerdir. 

habirine beyanatta bulunan M. Tt>şekkülüne müncer olacağı 
f=iyano demistir ki: ümidini bu kadar açık bir su· 

- "Benim lta!ya ile Alman· rette gösterenler pek garib bir 
ya arasındaki bir irtibat tesis halt>tiruhiye göstermektedirler. 
etmekten ibaret olan planım, İtalyan matbuatı da Alman· 
herhalde t:ıhakkuk sahasına ya· ftalya teşriki mesaisinin 
isal edilecektir. ,, Avrupa kültürünün müdafauı 

Berlin, 29 (A.A) - Kores- demek olduğunu kaydetmiş ve 
pondans diplomatik gazetesi bloklar muhalif cepheler arzu 
Almanya'nın hattı hareketi hak- eden bu mahfellerin tefsirle· 
kında dışarda telaşa diişürücü ıini reddetmişti r. 
şayialar hakkında yazdığı ma- Viyana, 29 (A. A) - Der 
kalede diyor ki: Morgen gazetesinin bildirdi· 

"Alman siyaseti hakkındaki ğine göre Alman hükumeti 
yalanlar son haddini buldu, Hamburg'da bir şubesf olan 
Almanya hiçbir zaman İspan- Nevyork Grace konsesiyomu-
ya' da empcryatist amaçlar giit- mm iştirakile Hamburg'da bir 
memiştir. Alman menfaatı ls- mühimmat fabrikasının vücude 
panya'nın istiklal ve biitünlü- getirilmesine muvafakat etmiş-
ğünün nıuhafazasındadır. Is- tir. Bu müessesenin eshama 
panya üçüncü enternasyonal ayrılmış olan sermayesi 30 
için bir üs olmıyacaktır. Al- milyon Mark olacaktır. Bu 
manya ademi müdahale taraf- müessese 25 sene sonra dev• 
tarıdır. Ve Almanya için bir lete intikal eyliyecektir. 

gönüllü mes' elesi mevcad de- Müessese sermayeye altın 
ğildir. olarak yüzde 4 faiz temin et-

Diğer bir mes'ele de fngiliz • mektedir. Hamburg fabrika· 
İtalyan münasebetlerindeki sa· sında mühimmat imaline 1/7/937 
!ahtır. Almanya bu salahı da- tarıhinde başlanacaktır. 
ima arzu etmiştir. Çünkü bu Viyana, 29 (Radyo) - Bir 
suretle ufuk aydınlanmıştır. Viyada gazetesine göre, bir 
Fakat şimdi görülüyor ki Al- Amerikan firmasının yardımı 
manya aleyhtarı bazı gazeteler ile Hamburg'da bir mühimmat 
bu anlaşmayı diğer bir cihet· fabrikası yapılacaktır. 

İngiltere 
Paris elcssini , 

değiştiriyor 
Londra, 29 (Radyo) - ln

giltre'nin Paris büyük elçisi 
Sir Klark'ın değiştirileceği 
söylenmektedir. Yeni sefir 
namzedleri arasında Sir Dro· 
mond ile harici~ müsteşarı 

Sir Rober Vanstar bulunmak· 
tadır. 

M. Mussolini 
3 petrol sahranç vapuru 

inşa ettiriyor. 
Roma, 29 (Padyo) - . Zecri 

tedbirler hasabile ltalya'da 
petrol fıkdam şiddetle hisse
dilmiş olduğundan Mussolini 
üç büyük petrol sahranç va-
puru inşa edilmesine karar 
vermiştir. 

Bu karar hemen tatbik edi
lecektir. Bunların her biri tam 
13,000 tonluk olacaktır ve 15 
ayda inşa edilmiş olacaktır. 

Fransa'r.ın nüfusu 
Paris, 29 ( A.A ) - Resmi 

gazete 1936 da yapılan Fransa 
ve Cezair umumi nüfus sayı
mının neticelerini bildrrmekte· 
dir. Bunlara göre Fransa'nın 
nüfusu 41,905,968, Cezair'inki 
7 ,237 ,694 tür. 

F'. Papen 
B. Peşte' de avlanıyor 

Peşte, 29 (Radyo) - Ami· 
ral Horti'nin şatosuna gelmit 
olan Fon Papen naibi:hüku .. 
metle ava çıkmıştır. 

Fon Papen Horti ile bazı 
muallak siyasi mes'eleler üze-
rine görüşmüştür. 

Papaz 
lngiltere'ye neler tavsiye 

ediyor? 
Londra, 29 (Radyo)- Kan· 

terburi baş papazı;· neşrettiği 
bir beyanname ile lngiliz'leri 
din dairesine davet etmiş ve 
ln~iliz'lere Bolşevizm ile mü
cadele tavsiyesinde bulun• 
muştur. 

Fransanın 
iktısadi durumu 

Londra 29 (A.A) - · 
mahafil Fransamn iktısadi va 
ziyetini dikkatle takip etm 
tedirler. The Economist Fra 
sa büdcesi açığının norm 
olduğunu yazmaktadır. 

lnebolu faciası 
lnebolu faciası maznunl 

nın muhakemelerine 4 ikin 
kanunda şehrimiz Atırce 
mahkemesinde devam ec1· 
eektir. 
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~ -· Şan-Kay.Şek'in kainbiraderi 

· '-~-'--•!! ... ~ar b ı NJ~~~~~~t b~i;~~okm yeni 
Kim 6/dürdü? Hangi hain el general Ma- Tehdid 

jino'nun yemeğine zehir katmıştı Zorla para istemiş tedbirleri anlatıyor. 
ikinci şube direktörü sözü· 

ne devam ederek: 
- Bir zamanlar, ikiyüzbin 

askeri daha evvel hududa 
sevkedecek herhangi bir koşu 
Parise kolayca girebilirdi. Fa
kat Fransız milleti bu ihtimali 
tamamen k<sldırmıştır. 

Düşman bunu biliyor, bu
nun için cepheden yapamıya· 
caklarını, cephe gerisinden 
temine çalışıyor ve bu sebeble 
en kıymetli zabitlerinden bin
lercesini Paris' c, tahaşşüd nok
talarımıza, fabrika'arımızın bu

l lundu~u yerlt: re göndermiştir. 
Bundan başka küçük zabit

lerimiz arasına da fesad sok· 
tular. Mı.-ç'te \;e Ren kenarla
rında bazı hoşa gitmiyecek 
had.st ler olmuştur. Bunları 

düşmanlarımız bile biliyorlar. 
B lhassa Meç'teki hadise o 
zaman cumur reisi bulunan 
Puankara'nın miidahalesini is
tiyecek kadar mühim ve bü
yjk b:r hadise idi. işte bu 
h1id.se esnasında general 
M nzi ani olarak öldü. 

"Bu ölüm, generalin yeme· 
, ğine katılan bir zehirden neş' et 

etm"ştir ve bu bir skandaldır. 
Çünkü dul zevcesinin bile 

, generalin öliisürıü görmesine 
müsaade edilmemiştir. 

Çok uzun süren bir tahki· 
kattan sonra, generalin ilaç· 
lanın yaptırdığı eczanenın 
kalfasının düşman devJete 
mensup P-65 numaralı bir 
casus olduğu anlaşılmıştır. 

Müsyüler, general Majino· 
nun ölümü bir cinayet eseri
dir ve gene yabancı bir dev· 
let casusunun işidir. 

Majino, Almanların pek zi
yade kin \:.ağladıkları bir 
Fransızdır. Alman erkanı har· 
biyei umumiyesinin Parisi işgal 
planına malum ve ismile mü· 
semma müdafaa hattını vücuda 
getirmekle en büyük mamayı 
ihdas etmiştir. 

Cihanda Majino müdafaa 
hattından kuvvetli ve büyük 
istihkamlar yoktur. Bu hat, 
tamamen Majino'nun eseridir. 
Ve bu müdafaa hatlannın da
ha mükemmel olması için de 
general Majino mütemadiyen 
çalışıyordu. Düşmanlar için 
bu tahkimatın durdurulması 
ve bu mükemmel müdafaa 
esasını kuranın cezalandırıl
ması lazımdı. Ve bir akşam, 
maruf bir madamla yemeğini 
yerken cani el, general · Maji· 
noyu buldu. 

el generalin yemeğine zehiri 
kattı? .. 

Generalin yemek yediği ga· 
zino ve lokantanın Metr d'oteli 
de Almanya umumi erkanı 
harbiyesinin ikinci istihbarat 
şubesine mensup idil.,, 

Vis amiral, bir müddet sus
tu; sözlerinin hazır olanlarda 
ne tesir yaptığını anlamak 
istedi. Tesir çok elim idi. 

- Maamafih, size şimdi 
söyliyeceğim bir hakikat var· 
dır ki, buna inanmak çok 
müşkildir ve bu da tesadüfün 
sayesinde bir amele tarafından 
meydana çıkarılmıştır. Bundan 
iki ay kadar evvel bir amele, 
erkanı ha biyei umumiye hava 
tenvir amba rnda iş görürken 
ayağının altındaki zemin kıs· 
mının altının boşluğundan 
şüphe etn.iştir. Ayağını yere 
vurunca, bu şüphesi büsbütün 
artııııştır. İşini bırakan amele, 
ayağını yere vurarak, ambarın 
altında bir nevi yol mevcud 
olduğuna hükmetmiştir. 

Amele bu vaziyeti çok ga· 
rip bulmuş ve taburuna dön
düğü vakit bunu amirine bil
dirmiştir. Bu haber, evvela, 
gülünç görülmüş fakat ame· 
lenin ısrarı üzerine yerinde 
yapılan tetkikatta çok hayret 
veren bir netice elde edil
miştir. 

Hava bakanlığı merkez am· 
barının altında, binayı olduğu 

gibi tahrip edebilecek dere
cede kuvvetli bir infilak mad
desi stoku ve bu stoku ateş· 
liyecek tertibat meydana çıka· 
rılmıştır. 

"Bu tertibat, bu daire kar· 
şısında bir ev kiralamış olan 
Hollanda'lı bir aile tarafından 
yapılmıştır. Bu karı ve koca 
burada aylarca çalışmışlar, yer 
altından bir dehliz vücuda ge· 
tirmişler, ve en iyi muhafaza 
edilmesi lazımgelen resmi ve 
askeri bir ambarın altına kafi 
miktar dinamit yerleştirmişler 
ve bunu gören, duyan, sezen 
olmamıştır. 

Yarın: lngiliz casu$ teş· 
ki/atı, binbir gece 
masallarında ol
duğu gibi e$rarlı 

bir teşkilat mı ır? 
--------~---~------~ 

OtobUsler 
Burnava otobüsleri sekizden 

beşe indirilmiştir. Muayyen 
saatlerde hareket etmeğe yeti
şemediklerinden halk müşteki
dir. Otobüslerin eski adede 

Tilkilik caddesinde fırmcı --------
Ahmed oğlu Süleyman'ın sar
hoş olarak fırınına giderek 
tehdid etmek suretile para 
istiyen Halil oğlu Osman ile 
Adem oğlu Mehmed yakalan· 

Japon-Alman anlaşması, sadece 
komünizm aleyhinedir 

mıştır. 

Hırsızhk 
Selanik bankası üst katında 

13 sayılı yazıhanede komis· 
yoncu Ragıb oğlu Tayyar'ın 
belirsiz bir hırsız tarafından 
bir palto, bir şapka, 1 ir çift 
eldiveni çalınmıştır. Tahkikata 
başlanmıştır. 

Çimento çalmak 
6 gün önce c n 1msda balık· 

hane yanında güını ilk ö.1ünde 
kahvecilik eden Mehmed Ali, 
Mehmed oA-lu Cemal'in kayı· 
ğına yüklenen çimentolardan 
7 torbasını çaldığından yaka
lanmış ve çimentolar alınarak 
Cemal'e teslim edilmiştir. 

Bunlar• ne yapacak 
Halkapınar' da oturan ve 

Vanderze acentesi müdürünün 
hayvan damına giren belirsiz 
hırsız tarafından bir gem. bir 
hamut, bir paldır, bir dizgin, 
bir çul çalındığı iddia ve şi
kayet edildiğinden tahkikata 
başlanmıştır. 

Yankesicilik 

Japon bı şvJkili M. Hirota 
Nankin, 29 (Radyo) 

Royter Ajansına göre ve vaki 
tekziplere rağmen Şan· Kay
Şek'in kainbiraderi Nankin 
hükumet reisi olacaktır. 

Siyan·Kodaki esirler serbest 
bırakılmıştır. 

Tokyo, 29 (Radyo)- Japon 
kabinesi toplanmış ve· 1936 
senesinin çok buhı anlı geçtiği 

içik yeni seneye göre mühim 
tedbirler ittihaz etmiştir. 

Başvekil Alman · Japon iti
lafından bahsederek demiştir ki: 

- Bu, sadece komünizm 
aleyhine bir itilaftır. Almanya 
ve Jnponya bu sayede komü
nizme karşı koyacak derecede 
kuvvetlidir. Bunu nazarı itiba. a 
almak lazımdır. Demiştir. 

Bahriye bakanı bu içtimada 
Japon filosunun takviyesini 
istemiştir. 

Pekin, 29 (Radyo) - Kuani 
Tung Japon askeri kumandanı 
Nankin hükumetine bir nota 
vermiş ve komünist propağan
dasına nihayet verilmt!sini iste
miştir. 

Bu vaziyet devam ederse, 
Kuang Tung ordusu kuman· 
danı fili hareketlere girişe

cektir. 
Tokyo, 29 (Radyo) - 937 

938 bütçesinde vergiler gayet 
ağırdır. Bu sebeple, vergi art
tırılmasına karşı aleni nümayiş· 
ler yapılması ve T okyo'ya isti· 
dalar gönderilmesi mennedil
miştir. Kabinenin bu şekilde 
hareketi muaheze edilmektedir. 

Bulgaristan' da Nümayişler. 

Keçecilerde Zinet garajında 
Faik oğlu Ômer'in paltosu ce· 
binden on lira parasını çalan 
9 yaşlarında İbrahim oğlu Be· 
kir yakalanmıştır. 

Bir kaza 
Birincibeyler sokağında El

hamra sineması arkasında be· 
lediyeye aid garaida Şaban 
oğlu Arif, garaj kapısını ka
patırken her nasılsa üzerine 
düşen kapının altında kalmak 
suretile yaralanmış ve hadise· 
de bir kasıt olmadığı anlaşıl

mıştır. 

Nazırlar meclisi toplandı. Muhalif parti 
liderleri faaliyete geçtiler. 

Belgrad, 29 (Radyo) -
Sof ya' dan bildiriliyor: 

Dün Sofya Operasında Don 
Karlos piyesi temsil edilmiş 
ve bu münasebetle Çankof 
taraftarları nümayişler yap· 
mışlardır. 

Bulgaristan Nasyonal sos· 
yalist lideri Çankof locasına 

Servilimesçit'te Celil karısı 
girdiği sırada bütün tiyatro-

Dövmek 

Naciye'yi döven kocası Hüsnü dakiler tezahürata başlamış-
oğlu Celil zabıtaca yakalan· tir. Bunun üzerine Opera ka-

mıştır. patılmıştır. Nümayiş esnasın-
Emnl·yetı· su"ıı"stı·mal 

da Maarif ve Adliye Nazır· 
Başdurak'ta şoför Şevket, lan da tiyatroda bulunuyor· 

kasap fsmail'e teslim edilmek )ardı. Son günlerde Bulgar 
Üzere Hasan oğlu Hüseyin'e muhalif parti liderlerinin sık 
verdiği bir danayı teslim et· •••••••---
memek suretile emniyeti sui-: Hakaret 

sık görüşmeleri nazarı dikkati 
celbetmelüedir. 

Belgrad, 29 (Radyo) -
Sof ya' dan bildiriliyor: 

Bulgar Nazırlar meclisi dün 
gece Başvekil Köse İvanof'un 
riyasetinde toplanmıştır. Baş· 
vekil toplantıdan sonra gaze
tecilere demiştir ki: 

- Hükumet, memleket du
rumunu, hali tabiisine sevke 
çalışmaktadır. Bunun için İcab 
eden tedbirler alınacaktır. Bu 
toplantıda belediye ıntihabat 

projesi kabul edildi. Yakında 
büdçe müzakeresine başlana

caktır. 

Kezzapla karısmı yarala
yan Faik mahkOm oldu .. 

istimal ettiğinden yakalan- Gaziler caddesınde Osman Faikpaşa mahallesinde ka· 
"'ıştır. oğlu Mustafa'ya hakarette bu- rısı Hayriye'nin yiizüne ve kol· 

Eve taarruz lunan Osman kızı Zübeyde larına kezzap dökerek büyük 
Karşıyaka'da Zafer soka- yakalanmıştır. yaralar husule getiren ve Ce-

ğında Mustafa oğlu Ali, met- Bıçak taşımak mal adında birini de bıçakla 
resi izzet kızı Eşrefin evine Keçecilerde yapılan silah yaralıyan Kör Faiğ'in Ağırce-
giden liman işleri boşaltma aramasında Osman oğlu Ali' de zada muhakenıesi neticelenmiş 
memuı u Ahrned Erten lisanen~ bir bıçak bulunduğundan alın- ve iki sene yedi ay dört gün 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

12,30 halk musikisi, 12,50 
havadisler, 13,5 hafif musiki, 
13,25 muhtelif plaklar. 

18,30 Plakla dans musikisi, 
19,30 ~olo (Maryo tarafından); 

.20 Nezihe ve arkadaşları, 20,30 
Türk musiki heyeti, 21 stüdyo 
orkestrası; 22 ajans ve borsa 
haberleri; 22,20 sololar. 
-----------------
Habeşistan 'da 
Liman kur,ıluyor. 
Romanya, Ad" ,;-Ababa'da 
Bir konsolosluk açacak 

Roma, 29 (Radyo)- Habe· 
şistan 'da Asab limanının inşa
sına hemen başlanacak ve iki 
sene içinde liman bitmiş ola· 
caktır. 

Bu limandan Habeşistan 
içerilerine bir ticaret yolu uza· 
tılacaktır. 

Adis-Ababa, 29 (Radyo) -
Ras Hailun'un temizlik hare· 
ketini bitirmiş olan ordusu 
dönmüş ve Mareşal Graçyani 
taraf ıııdan istikbal edilmiştir. 

Paris, 29 (Radyo)- Roman
ya hükümeti, Adis-Ababa' da 
bir konsolosluk açmak için 
Roma' da teşebbüslerde bulun· 

muştur. Romanya'nın HabeŞis· 
tan'da hiç bir menafii olma· 

dığı halde konsolosluk ihdas 
etmek istemesi, ltalya impara
torluğunu tanımak için bir ha
reket tahmin edilmektedir. 

M. Gandi 
Bir nutuk verdi. 

Londra, 28 (A.A) - iki 
senelik bir sükuttan sonra Ma
hatma Gandi dün Hind milli 
kongresinin toplanmış olduğu 
Fezpur yakıninde on bin kişi· 
lik bir dinleyici kütlesi önünde 
bir nutuk söylemiştir. 

Gandi'nin nutku Hindistanın 
şimdiki inkişafı hakkında ne· 
ticeler çıkarınağa müsaid hiç 
bir noktayı ihfr~a etmemekte 
idi. 

Royter ajansı mümessili ile 
görüşen Gandi bu nutkun ya-

kında siyasa ale.ninde yeniden 
faal bir rol oynamak arzusunu 
beslediği şeklinde tefsir edil· 
mesinden müteessif olduğunu 
söylemiştir. 

Yerlere tükürenler 
Belediyece alınan sıkı ted

birler neticesinde, yerlere tü
kürenlerin adedi günden güne 
azaltılmaktadır. Geçenlerde bir 
günde 150 kişiden fazla ceza
landırıldığı halde, dün yalnız 
yerlere tüküren yirmi yedi kişi 
cezalandırılmıştır. Kim öldürdü? Hangi hain çıkarılmasını dileriz. tahkir ettiğinden yakalanmıştır. mıştır. ağır hapsine karar verilmiştir. 
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Bizimki de tıpkı öyle oldu .. 
Sanki ısmarlanmış birşey .. 
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89 Yazan : Orhan Rahmi Gök~ 

Nefis bir rüya görmüştü 
sanki! 

Elbisesinde hala onun ko
kusu vardı. Hayır, sanki için· 
den geçtiği havayı bile kendi 
kokusu ile doldurmu~tu. 

Mchmed çavuşun yanıbaşına 
kadar geldiğini bile duyma
mıştı. 

- Ne oldun kumandanım? 
- Bilmiyorum Mehmed ça-

Kimdi gelen? 
Ne sen sor, ne ben ı 

söyliyeyim.. Bir kadın? 

- Kadın mı? 
Mehmed çavuş, ürkek ürkek 

etrafına bakındı: 
- Buralarda kadının ışı 

ne olsa gerek? 

- Ne olacak, biıe emirleri 
o tebliğ etti. 

Yüzünü görebildin mi? 
Hayır, gözlerimi kapattı. 
Gözlerini mi kapattı? 
Evet. Bırak, sorma, ser· 

semleşmiş bir haldeyim .. 
Mehmed çavuş, ya kuman-

danın kafasında bir bozukluk şaşmadı.. çı'nın en çetin, en sarp yo-
olabilcceğini, yahud da rüya - Ne olursa olsun, o ka- kuşlarını tutmuşlardı. 
görmüş olacağını hatırlıyordu. dının yerine bir başkası gel- Bekir, ufukta parçalanan ge-
0, Bekir'i hiçbir zaman bu seydi daha iyi olurdu. ceye doğru baktı: 
kadar dalgın, bu kadar şaş· Neden Mehmed çavuş? - Esrar, muamma ve lez-
kın görmemişti. - Neden olacak kumanda- zet dolu bir gece! 

- Ne yapacağız şimdi ku· nım? Bekarlık kafana vurmuş Diye mırıldandı. 
mandanım? olacak. Baksan a, kopçayı, .. * • .ıı 

- Bılmiyorum, kumandayı kulağı salıverdin. Uç gün sonra ayni şifre ile 
sen ele al... Ben, hastayım Bekir güldü: aldıkları talimatnamede, düş-
galiba! - O kadar da değil Meh· ınanın bir dağ karakolunun 

- Peki, o kadın yanına med çavuş, yalnız şunu söy· basılması emrediliyordu. 
kadar geldi de yapılacak hiç- liyeyim; rüzgarda bile onun Baskın muvaffakıyetle geç-
birşey söylemedi mi? kokusu kaldı.. mişti. 

- Söylemedi. Üç gün sonra - Anladım zaten, anladım Mehmed çavuş, kaşlarını, 
Y'ni talimat verecekmiş... ben ... Davranalım kumanda· omuzlarını kaldırmış; 

- Aman dikkat et, faka nım, dağa çekilelim, neredeyse - Vallahi-Diye mırıldandı· 
basarız. Kadın p11r•1rng" ının ka· f k ··k k ben hirşey an!arnaclını hu iş-şa a so ece' .. 
rıştığı şeyde, şeytanın da kuy- Mebmed çavuş, düdüğünii ten kumandanım. Çantada 
ruğu vardır. Bir tuzağa düşü· iki defa üfledi. Efrad, ileriden keklik gibi birşey .. Hani acemi 
rülüriiz de kemiklerimizi bile birer ikişer gelmeğe başla· 1engin avcıların önüne, bacağı 
üğütiirler vallahi., dılar. topal, kanadı kırık kuşlar bı-

- Yok yok, parola hiç Beş dakika sonra, Kaymak- rakırlarmış, öldiirsünler diye .. 

Biraz sonra Bekir' e biraz 
daha sokuldu: 

- Gene düşüncen tuttu. 
O şifrenin sonunda birşey 

vardı, onu bana söylemedin! 
Bekir, bu zeki Türk aske· 

rinin gözünden hiçbirşey kaç· 
madığını anladı. 

Filhakika şifrenin sonunda 
şu iki cümle vardı: 

- O ateş buseyi unutmı· 

yacağım Bekir bey .. Ne yazık 
ki, bir daha tekrar edemiye
ceğiz onu! 

Bu ne dem· kti? Kimdi bu 
kadın? 

Şimdi, ruhunun üstünde ga· 
rip, izah ve halledemediği bir 
sual kıvrılmıştJ.. Öyle bir dü
ğüm vardı ki içinde, bir türlü 

- Sona Var -

ki 
ist 
la 
tı. 
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Ahmed, bu sözleri mütea· 
1cip ayrıldı. Gemi, yavaş-yavaş 
istikametini değiştirdi. Hesap· 
laşmak, başka zamana kalmış
tı. Gerçi Panayot reisi öldür
müştü ve intikamını almıştı. 

Fakat şimdi onun kızı, kendi
sin meydan okuyordu ve onu 
tekrar çarpışmıya davet edi
yordu. 

Ali'nin meydan okuyuşunu 
cevabsız bırakmıyacağı şübhe
sizdi. 

Kendisi de itiraf ediyordu ki, 
Mariya'nın sesi, kalbinde acı 
bir lezzet bırakmıştı. Hayal 
meyalda olsa Mariya'nın çok 
güzel olduğunu anlamıştı. 

Birdenbire Rüzgar Ahmed'in 
sözünü hatırladı. Gü.erek mı
rıldandı: 

- f lahi Ahmed, neler bu· 
lur, neler düşünür söyler! Ma
riya dedikleri de güzel amma, 
Zeliha gibi bir elmas parça
sının kılma bile değişilmez .. 

Artıl onlar da uzaklaşıyor-
lardı. 

• Fırtına da yavaşlıyordu. Ay 
yavaş-yavaş batıyordu. Deniz 
vahşi bir sükunete gömülü
yordu. Engin ve geniş deniz
ler, koyu siyah ve esrar dolu 
bir hal almıştı. 

Fırtına Ali, yavaş-yavaş asa· 
biteşmiye başlamıştı. Çarpış
tıkları yerlerden uzaklaşmış
lardı. Kamarasına çekilmiş 
düşünüyordu: 

- Gavurun kızı bana mey
dan okuyor. Artık o benim 
nazarımda bir kadın dr.ğil, 
bana dişini, yumruğunu gös
teren bir korsandır. Vay hali
ne elime düşecek olursa! 

Bir aralık Şaşı Pandeli'yi 

Genç kız ise, düşmanından 
haberdar değildi. O, yalnız 
birine düşmandı ve ona karşı 
yalnız bir kin değil, derin bir 
aşk ta taşıyordu. Yani, yeni 
başlıyan maceranın üç cephesi 
vardı ve bu üç cephe ise, bi
rıbirine şayanı hayret surette 
karışmıştı. 

Şaşı Pandeli'nin vaziyeti 
biraz gülünçtü .. Zavallı, Midil
li' den ayrılır ayrılmaz, biraz 
düşünmek, planını hazırlamak 
ve Ali'nin verdiği para ile 
kendi kafasına göre birkaç 
Ada'lı, Cezair'li korsaıı daha 
bulmak için lzmir'c gelmişti .. 

Onun, ne Panayot'un öldü
ğünden haberi vardı, ne de 
Mariya ile Fırtına Ali'nin kar
·şılaşmasından ve Mariya'nın, 
Ali'ye gönül vermesinden!.. 

O, körü-körüne ha eket edi
yordu. 

* * * Mariya, yavaş-yavaş, karan-
lık denizin esrarına gömülüb 
giden Fırtına Ali'nin gemisine 
baktıktan sonra içini çekti: 

- Hain Türk korsanı!.. Ha
yatımın rüzgarını, istikametini 
değiştirdin.. Seni seviyorum. 
Fakat iana düşmanım. Seni, 
bundan sonra canavarlar gibi, 
diyar-diyar kovalıyacağım. Han
çerinle ölsem bile gözlerimi 
kıpmıyacağım. Fakat bir de 
sen elime düşersen!.. 

Mariya, düçüncesinin bu 
noktasında derın bir zevk ve 
rüya ile gözlerini yumdu. Yu
nan gemilerine yaklaşmıştı. 
Kadırgalardan biri, kırmızı 

fenerle şu işareti verdi: 
- imdat ister misin!. 
O da kendi feneri ile cevap 

verdi: 
hatırladı ve güldü: - Hayır, istemiyorum. 

- Zavallı Şaşıl. Sevdiği Mariya, resmi bir donan-
kızın da şimdi kendisi gibi madan yardım istiyemP.zdi .. 
başlı-başına bir kaptan, bir Fakat artık iyice kestirmişti ki; 
korsan ve bir reıs olduğunu Bu gemi ile, bu tayfalarla ar-
işitmiş olsa!. Artık bundan _!ık iş göremezdi. -f Başka bir 
sonra, dilber Mariya'yı ona gemiye, hem de sağlam, seri 
bırakamam. O, benim düşma· bir gemiye ve kuvvetli eleman-a 
nım olmuştur. Artık birbiri- lara ihtiyacı vardı. Mevcut 
mize, yüz-yüze harb ilan ettik. tayfalardan birkaçını da alıko-
Ya o beni temizliyecek, ya yabilirdi. 
ben onu.. Güzelliğine karşı Babasının birçok dostları 
duyduğu gururun paçavrasını 'ardı. Bunlar hiç şüphesiz, 
çıkaracağım. Benim erkek gön- Panayot reisin bir Türk kor· 
lüme ve şanıma kimsenin do- san elinde can vermiş olma-
kunamıyacağını elbette anlı- sına hiddet edeceklerdi. Ayni 
yacak. zamanda, Mariya gibi gen"Ç:" 

Artık sahrıede üç kahraman güzel, hayatta yapa-yalnız kal-
·ıardı: mış bir kor!ıan kızının da yar-~ 

Biri Fırtına Ali, biri Mariya, .. dımına koşacaklardı. 
bir de Şaşı Pandeli.. Mariya bu düşünce ile doğ-

İki erkek bir kadına düş- ruca Girid yolunu tuttu. Ora-
mandı. Bu erkeklerden biri ise, da, rahat, daha sakin hazır-
düşmanına vurgundu.. Ayni u)anabilirdi. Ada da dostları 
zamanda bu iki erkek te kcn- daha fazla idi .. 
di hesab~arma çalışıyordu. Mariya, Ada'nın şark sahil-

lerine yanaştı ve derhal karaya:ı 
çıktı. Bu civarda korsan ve ANADOLU 
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ıtbalıkçı köyleri vardı... Pana
yot reisin hadisesi, derhal bu 
havaliye yayıldı. Herkes merak 
ediyordu: 

-Kiminle çarpışmış acaba? 
- Fırtına Ali ile! 
Ve yavaş-yavaş, Fırtına Ali 

hakkında söylenenler çoğalı
yor ve herkes, diş gıcırdata
gıcırdata, bu Türk korsanını 
düşünüyordu. 

- Sonu var -

Tuz kanunu 
Ankara, 29 (Hususi) - Yeni 

tuz kanunu, yılbaşından iti
baren mer'iyete girecektir. Ka· 
nun tatbiki hakkında bir ta· 
limıtname de hazırlanmıştır. 

Balon 
Hayatta uçurulan balonlar· 

dan bahsedecek değilim. Mil· 
!etler var ki, baloncudurlar ve 
hazan bu marifetlerini iste
dikleri yerlere kadar indire· 
bilirler. Keza, birçok diplo
matlar tanırız: 

Balonculukta, Allah için yük
sek hünerlerin şaheserlerine 

sahiptirler. 
Milletler cemiyeti, baloncu 

mağazasıdır. Onda çeşit çeşit 
balon satılır. 

insan vardır ki, kafası ba· 
lona benzer. Fakat bu balon
luğuna rağmen, insnnların za
yıf damarını bildiği için ba
lon, uçurmasını mükemmelen 
başarır .. 

Ben, bunlar1n hiç, hiçbirin
den bahsedecek değilim: 

Benim maksadım, çocuk
larımıza musallat olan balon
cular ve balonlardır. 

M. Kemalpaşa' da bir yav· 
rucuk balon almış. Dikkatsiz
lik ve çocukluğun sevki ile 
bu nesneyi yutmuş ve zavallı 
çocuk, bunurı tesirile ölmüş, 

ruhu, bir balon gibi uçup git
mış. 

Evde gazeteleri okurken, 
sokağa çıkmış bulunaP oğlu~ 

mun sesini işittim: 

- Balon isterimi 
Diye bağırıyordu.. Pence

reden baktım: 
Bir baloncu bahçenin par

maklığının önünde durmuş, 

çocuğa, birer birer balonları 
gösteriyor. Çocuk ta, bu nes
nelere baktıkça, yanında du
ran hizmetçiye: 

- Balon isterimi 
Feryadını basıyordu. 

Baloncu, oğlumun ihtirasını 
gıcıklıyor, onu avaz avaz ba
ğırtıyordu. Hoş, buna da lü
zum yoktu: 

Baloncu sokağın öbir ke· 
narından görününce esasen 
çocuklar başlıyorlar bağırmağa! 

Balon denilen nesnenin en 
biaman düşmanıyım: 

Her balonun, her baloncu
nun gırtlağına sarılmak iste
rim. Bunu, umumi ·manada 
söyliiyorum tabii.. Baktım ki, 
benim oğlan, habire naralar 
atıyor. Bahçeye çıktım. Gös
Te';-diği balonun kaç kuruş et
tiğini sordum: 

- Otuz kuruş! 
Dedi .. Benim oğlum, hala mı

rıldanıyor, vızıldayordu. Onun 
bu vaziyeti, baloncuya cesaret 
veriyordu. Pahalı olduğunu 
söyledim. Yirmibeş kuruştan 
aşağıya inmiyeceğini söyledi. 
Kafam kızmıştı. Baloncunun 
yüzüne sert sert baktım. 

Oğlum;! 

- istiyorum, ben bunu ıs
tiyorum! 

Diye bir çığlık daha atınca 
parayı verdim ve aldım.. Ka
pıdan içeriye giriyorduk ki, 
balon patlayıverdi. Benim oğ
lan, sanki süt ninesi can ver-
'miş gibi, başladı a~lamağa ... 
Aman Allahım, ne çığlıklar, 

ne çığlıklar?. 
Baloncu, bahçenin köşesinde 

durmuş, göz ucile oğlumun 
tezahüratını takib ediyordu. 
İçin için gülüyor, yeni alına
cak balon için yutkunuyordu. 

Hiddetle ona doğru yürü
düm. Baloncudur amma, zeki
miş kafir; hemen kaybolub 
gitti. Yiyib içmeden, kullanıb 
istifade etmeden, rengine, se· 
sine bakmadan patlayıb iİden 

Adana Manisa'da 
F elaketz.edelerine P. Yeni idare 
Teberrüler devam'ia heyeti &eçilmiştir. 
Şehrimizde Adana fela- Manisa, (Hususi) - Kongre 

ketzedelerine yardımlar devam- ikinci toplantısını bugün saat 
dadır. Genç muallimlerimizin onda Halkevi salonunda yap-
yeni teberrüleri şu suretle tes· mıştır. Salon; dünkü gibi kadın, 
bit edilmiştir: erkek, birçok dinleyici ile dolu 

Türk birliği okulu öğrenci- idi. Bugün ilk celsede konıre 
leri 682, Misakı milli okulu başkanlığını Asbaşkan Akif 
öğrencileri 2885, Bayraklı oku- Ôztürk yapmıştır. Büdçe, he-
lu öğrencileri 1386, Keçeciler sab, dilekl~r ve şikayetleri 
Musevi okulu öğrencileri 370, tetkik encümenletinin raporları 
Kocatcpe okulu öğrencileri 7 okunmuş ve aynen kabul edil-
yliz kuruş, Zafer okulu öğren- miştir. Kongre; Cehdi (Salihli) 
cileri 1060, İşçiler birliği men- hakkındaki şikayetleri gayri-
supları 3794. Halkapınar Pa- variJ görmüştür. 
lamut fabrikası müstahdemini TesQİt edilen dilekler meya-
8 lira, Buca Orta okulu ve nına daha bazılarının katıl-
Burnava şubesi öğrencileri 21 ması hakkında Haşim (Kula), 
lira 15 kuruş. Faruk Cevdet ( Manisa), Nuri 

$ • * (Gördes), Rıdvan Talat ( Sa-
Güzel san'atlar birli~i lihlı), Evlat Hüseyin (Manisa)· 

üyelerinin Adana fe1ftket- nın takrirleri aynen kabul 
zedelerine yardımları: edilmiştir. 

Adalet (Solist), Nuriye (So· Ruzname mucibince başka 
list), Bekir (Tırampet), Hikmet görüşülecek birşey kalmadı-
(Saks), Alber (Keman), Karbis ğın<lan ilyönkurul seçimine ge-
(Saks), Şahin (Piyanist), Alber çılmıştir. Seçime 37 delege iş-

(Tıı ampet), Mümtaz (Piyanist), tirak etmiştir. 
Remziye (Soli t), Birsen (So- Avukat Kamil 35, Tevfik 
list), Rafet (Keman), Melek Yavaş 34, Kenan Çapan 33, 
(Solist), Ülfet (Solist), Sühey- Rıza Külahtaş 32, Azmi On-
la (Solist), Melahat (Solist), akın 30, Avni Gemici oğlu 
Bedıa (Solist) yüzer, Mehmed 'L7, Raşid Meriç 26 reyle i'.-
(Ud), Artaki (Hanende), K. yönkurul azalıklarına, doktor 
Cemal (Keman), Ali (Cümbüş), Necdet, avukat Sabri, Sela-
Hüsnüye (Hanende), Liza (Ha- hiddin Asım, Ziraat bankası 
nende) ellişer, Hasan (Caz), müdürü Ziya, Fahriye Akşid, 
Muazıez (Ud), Süleyman (Kı- Sekine Ülkü, Nefise Alimcan,' 
la.met), Hasan (Ud), Ahmed inhisarlar müdürü Mustafa da 
(Klarnet), A. Riza (Caz), Mah- yedek azalıklara seçilmişlerdir. 
mud (Keman), K. Ali (Keman), Büyük kurultay murahhas-
K. Ramazan (Keman) yirmibe- lıklarına da ddktor Necdet, 
şer, Mustafa (Ud), lbrahim Haşim Gür, Nüzhet Işık, 
(Ud), İsmail (Ud), Zeki (Ke- Cehdi Çetin, Nuri ve Rami 
man) onbeşer, Mustafa (Klar· Erdem işari reyle intihab olun-
net), yirmi, Salih (Kılarnet), muşlardır. 
Kemal (Keman) onar. Hasan Seçim neticesi umumi hey· 
(Klarnet), K. Hüseyin (Keman) ete arzedilmiş, bundan sonra 
onbeşer, Hüsnü (Davulcu), Se-
lim (Keman), Osman (Ud), Vali ve parti ve ayni zamanda 
Yaşar (Klarnet), Aguş (Klar- kongre başkanı doktor Lütfü 

Kırdar kongrenin devam ettiği 
net) onar, Bekir (Ud), Musta· 

müddet zarfındd arkadaşların 
fa (Klarnet) yirmibeşer, Re-
ceb (S;ıntur), Hasan (Ud), lb- memleket işlerinin serbestçe 

konuşulması suretile yaptıkları 
rahim (Hanende) onar, yani 

hizmetleri takdir ile yad ve 
3000 kuruş teberrü etm'ş\erdir. 

Yeni tayin 
Edilen muallimler. 
iki muallimin istifası 
VekAletçe kabul edildi .•. 

İzmir Karataş Orta okulu 
Almanca yardımcı öğretmen-

liğine Şlegel, lngilizce yardımcı 
öğretm~nliğine Kamil, Riya
ziye yardımcı öğretmenliğine 

Seyfiddin, Beden terbiyesi 
yardımcı öğretmenliğine Naci, 
Karşıyaka Orta okul Riyaziye 
yardımcı öğretmenliğine Hasan, 
Erkek Lisesi Fen bilgisi öğ
retmeni Ali Ülke, ilaveten 
Kimya idersi öğretmenliğine, 

r lzmir Emrazı sariye hastanesi 
Bakteryoloğu Hüseyin, ilave
ten lzmir Erkek~ Lisesi Biyo
loji yardımcı Eöğretmenliğine 
tayin edilmişlerdir. 

Tınaztepe ilkokulu muallim
lerinden Cevriye Arsamu ile 
Urla'nın Gölcük köyü öğret
meni Hamdi Güvençinin isti
faları, Kültür Bakanlığınca ka
bul edilmiştir. .......................... 
şey bir balon değil, bir yirmi 
beş kuruştu ki, insanı çileden 
çıkarıyor. 

Keseyi çileden çıkarıyor, 
çocuğu çileden, babayı anayı 
çileden .. 

Bu baloncuların~ balonlarım 
ne zaman ve kim delecektir?. 
Hayattaki diğer balonlar ye
tişmiyormu~ gibi, bir de bun
larla mı uiraşacaiız? 

Çi1r1dik 

teşekkür etmiş, delegelere ha· 
yırlı yolculuklar temenni ede
rek kongreyi kapamıştır. 

C. H. P. Ödemiş kongresi 
Ödemiş, ( Hususi ) - Bu 

akşam C. H. P. Merkez ve 
köylerden gelen delegelerin 
iştirakile yıllık kongresini yap· 
mıştır. Kongre başkanlığına 
Salih Vecdi seçilmi~tir. 

Kongrede, çevrenin en ha
yati mes'elelerine ilişen bütçe 
ve dilekler okunmuş onan
mıştır. 

Kongre C. H. P. asil yön
kurul üyeliklerine gizli reyle, 
1. Yayla, 'M. Baykal, Cevad 
Somer, M. Baran, Ali lçel, 
Selim Örsel ve Banka direk
törü Nazmi seçilmişlerdir. 

Kongrede ilçemizin sayın 

ilçebayı H. Seçkin ve jandar
ma komutanı baylar da hazır 
bulunmuşlardır. 

Kongre geç vakite kadar 
devam ettikten sonra delege
ler müspet anılarla ayrılmış
lardır. 

MahkOm oldular 
Torbalı'da, gece vakti Eli

fe'nin evine taarruz eden Ha
san, Yaşar ve lbrahim'in mu
hakemelerine ağırcezada de
vam edilmiş ve Hasan ile 
Yaşar üçer ay hapse mahfim 
olmuşlar; lbrahim de beraet 
etmiştir. 

Belediye encümeni 
Belediye encümeni dün top· 

lannu~ bazı kaı arlar vermiştir. 

Ade&eme çarpanlar 

Şahit olduğum 
Bir görüşme! 

Bir kahvede:; iki yaşlıca 
adam arasında geçen şu mu· 
havereyi olduğu gibi not et• 
tim: 

- Ya bu gazeteler müba. 
leğa ediyorlar; yahud da ina· 
nılınaz vahşetler lspanya'da 
alabildiğine yapılmakta ır. Ne 
vahşet bu; yamyamlar hile ata· 
larıııdaki harpta daha insani 
hareket cd rlcr! lspanyr1' <lakı 
aşk ve guzel san'a lar nıern 

le ket inde bu \ ahşetler nasıl 
yer bulur, a ılaınıy ruınl 

- Haydi canım Bunda şa
şacak ne var? Boğa dövüşü 

bu memleketin sporu dt"ğil 

mi? Azgın bir boğa ile gt:nç 
ve yakışıklı bir kadın Vt'ya 
beş, on manQ'ır için boğuş
ması, bu vahşi mücadeleyi 
binlerce halkın kahkaha ve 
alkışlarla seyretmesi medeni 
ve insani bir hal midir?. B z 
burada tramvay altında ezilen 
bir kedi için matem tutarız! 

- Bizi onlarla kıyas.doğru 
değildir. Biz, İspanyol veya 
halyan değiliz. Alman da hiç_ 
Biz, inkılabımızın milli duy
gularımıza göre çizilmiş yolu 
üzer indt! yürüyen bir milletiz. 
Daima daha iyiyi ararız! 

- Pekala. lspanyo\'lar ne
den bizim gibi olmıyorlar? 
Onlar da insan değiller mi? 
Yamyamlar gibi birbirlerini 
mahvetmekte ne mana vardır? 

- Ha.. Bu başka lur iştirl 

Biraz da kan işidir. Arab, Vi
zigot, İspanyol, Suriye'li, Ser· 
beri, Yahudi, Bask ve daha 
bilmem ne kadar ksnd:ın ka
rışık bir kan. Endülüs'ün, kay
nar kanlı, siyah gözlü, &$kı 
en' iyi hazmetmiş dilberi, eğer 
bir kana malik olsaydı, bu· 
günkü ispanya vücud bulmazdı. 
Bu dilber kadın, kadınlık ve 
aşkınm en yüksek devrinde, 
vahşi bir kaplan, bir yamyam 
olur çıkar. Çünkü onda Ya
hudi'nin hilekar, Got'un vahşi, 
Arab'ın nankör kanı vardır, 
vakit vakit biri diğerlerine 
hakim olur! Bugünkü lspan
ya'yı asırlar böyle doğurmuştur. 

- Tarih, her milleti binbir 
macera içinde yuğurmuştur. 

En eski milletlerden olduğu· 
muz için biz de tarihin birç?k 
elim ve feci safhalarını yap· 
madık mı? Azizim; bu halleri 
lspanya'da akide kavgası vü
cuda getirmiştir. 

- Neden bizde, İngiltere' de 
bu haller yok? Biz, akideleri 
iyi tetkik eden bir milletiz. 
Bizde inkılaplar kendiliğinden 
ve milli bünyedeki ihtiyaca 
göre inkişaf ederler. En koyu 
saltanattan en yüksek cumhu· 
riyete, en büyük içtimai inkı-

laplara geçis tarzımız, tarihte 
bile emsalsizdir. Daha karan
lık devirlerde protestan ve 

katoliklik kavgaları olmuştur. 
O devre göre vahşiyane olan 
bu kavgalar lspanya'daki şİm· 
diki kavgaların yanında sönük 
kalır. Frans z inkılabı da çok 
kanlı olmu~tur. Fakat lspan• 
ya'dakiler çok korkunçturl 

- Çocuk ve kadınları bile 
yakmak.. Aman yarabbi ne 
kadar feci ve vahşi hareketleri 
insanın hemen 1spanya'ya at· 
lıyacağı, bu feci hallere bir 
nihayet vermek için hakh ta· 

rafa katılarak ... 
- Lii.t/•n ~t1iriniz -

-) 
1 
) 



- Başı 7 inci sahifede 
ı.:in de 26 bin lira tahsisat kon· 
nuştur. Bu tahsisattan, kaza· 
er spor teşkilatı da icabında 
ı1e lüzum görüldüğü takdirde 
stifade edebileceklerdir. 

Hesab encümenının yenı 
oüdçe hakkındaki mazbatası 

reye kondu ve müttefikan ka· 
bul edıldikten sonra dilek en· 
.:ümeninin, kanuni sebepler
den dolayı kabule şayan gör
mediği bazı dileklerin reddine 
dair olan mazbatası müzakere 
edildi ve reye konarak kabul 
olundu. Müteakıben diğer di-

'leklerin okunması işi konı1şul
du. Bu dilekler çok olduğu 

tiçin hepsinin kül halinde ka· 
bul edılınesi istendi. Bazı aza
lar, dilekleri ı birer birer okun
ması lüzumu1dan bahsettiler 
ve yalnız dilek encümenının, 

1 bunları tası if e' meınekle işin 
uzamasına yol açtığını ileri 
sürdüler. Avukat Ekrem ve 

, eczacı Faik, dilek encümeni 
1 adına söz söylediler ve tasnif 
için uzun b·r zamana ihtiyaç 

: olduğuntf beyan ettiler. Mü· 
: nakaşa uzun sürüyordu. Bunun 
1 

! üzerine Vali ve Parti başkanı 
'fazlı Güleç, ayağa kalkarak: 

- Sayın arkadaşlar -dedi-
gerek hükumetçilik ve gerekse 

1 particilık bakımından halkın 
: dilekleri üzerinde durmak la
. zımdır. Bu dilekler, burada 

birer birer okunacak ve kong· 
renin reyine arzolunacaktır. 

Bu vazife yapılmazsa, kongre 
işini görmüş diyemeyiz. Binaen· 
aley, ical5ederse sabaha kadar 
hep beraber burada kalmak 

' şartile halkın dileklerini birer 
lbirer okuyub kongrenin reyine 
arzedeccğiz. 

Vali ve parti başkanı Fazlı 
' Güleç'ın bu sözleri, hararetli 
alkışlarla karşılandı. 

Vali, tekrar ayağa kalktı ve: 
- Münakaşalar esnasında 

arkdaşlar biribirlerini incitecek 
söz söylemişlerse, ben doku· 

' nacak söz söyliyenler adına İn· 
citilcnlere tarziye veriyorum. 

Dedi. Bu sözler de samimi 
1 bir hisle alkışlandı ve derhal 

dileklerin birer-birer okunma· 
1 sına başlandı, evvela Ödemişin 

dilekleri okundu. Ödemiş, 
• mevcut ortaokulun, Liseye 

çevrilmesini, iki ilkokulun daha 
açılmasını, kazada polis teşki
latı yapılmasını, vergilerin bir 
elden tahsil cdilmr.sini isti· 
yordu. Vergiler meselesinde 
kongre tereddüt etti ve bu 
dilc:ğin kabili kabul olub ol-
madığını anlamak istedi, bu· 
nun üzerine Vali Fazlı Güleç 

, ızahat ve: di v bu cihetin, 
köycülük bakımından tedkiki 
lazım geldiği, mahaza bundan 
sonra köylerin, tahsilat husu
.sunda çok kolaylıklara mazhar 
olacaklarını beyan etti, kongre, 

ı kazanın bu dileklerinden bir 

- Haksız sandığı tarafı ka· 
zıklara vuracağı, ateşlere ata
cağı, diri, diri gömeceği ge
liyor!. Diyeceksin, değil mi? 
Vazgeç bu düşünceden, bırak 
onları istedikleri gibi boğuş· 

. sunlar. "Milletler layık olduk· 
hırı idare şekline mnlik olur
lar,, diyen büyük adam dün· 
yayn tekr r gelse ve fspan
yol'lan bu halde görse. hiç 

1 
şijphesiz "Bu kadar şuursuz, 

. idare yolunu bulmaktRn bu kadar 
aciz bir millet mahva layıktır . ., 
Kaidesini de kor, geçerdi. 

F. B. 

f lyönkurulunun tedkikine bı· 
raktı. 

Dileklerin müzakeresi uzun 
sürüyordu, Ödemiş'ten başka 
daha on Üç kazanın dilekleri 
birer-birer okunacaktı, bundan 
dolayı kongre on dakika te· 
neffüs için müzakereye ara 
verdi. 

ikinci celsede dileklerin 
okunmasına devam edildi. 

Menemen'e aid dilekte bir 
Halkevi açılması, boşanma da
valarının kolaylaştırılması, hak
sız dava açanların tecziyesi 
vardı. 

Menemen' de bir halkevi açıl
ması ıçın vilayete yapılacak 

bir müracaatla bunun mümk5n 
olabileceği vali Fazlı Güleç'in 
izahatından anlaşıldığından bu 
hususun dilekler arasından çı
karılması ve boşanma davala
rının kolaylaştırılması, haksız 
dava açanların tecziyesi tekli-
finin de yersiz olduğundan di
lek arasına kapatılması kabul 
edildi. 

Dikili dileği arasına, mek
teplere muallim ve köylüye 
arazi isteniyordu. 

Arazi mes'elesi hakkında 

Vali Fazlı Güleç'e izahat ve
rerek, ihtiyacı olanların isim
leri tesbit edilmek ve bildiril
mek suretile bütün müşkülata 
rağmen arazi vereceğini vaad 
etti ve bu isteğin dilekten çı
karılması ittifakla kabul olundu. 

Bayındır, mekteplere mual
Jim, kurutulacak. bataklıkların 
arazisiz halka tevzii, yeni bir 
hükumet binasının inşasını is
tiyordu. Bu dilek aynen kabul 
edildi. 

Müteakıben Seferihisar, Ku· 
şadası, Tire. karaburun kaza
larının dilekleri okunarak itti· 
fakla kabul olundu. 

Bu kazaların dileklerini top
raksızlara toprak tevzii, mek· 
tcplere muallim verilme::;i ve 
ortamektep inşası teşkil edi
yordu. 
Çeşme kazası dileğinin en 

mühimi müstahsilin ziraat ban
kasına aid borcu hakkındaki 
mütalca idi. 

Bu hususta söz alan Meh
med Aldemir demiştir ki : 

- Ben yalnız Seferihisar ve 
Çeşme kazalarınrn kredi koo
peratiflerine ve ziraat banka· 
sına borçlu olan bütün Türk 
çiftçisinin dileğine tercüman 
olacağım. 

Kredi kooperatifi borçları
nın 15 seneye tecil edilme
mesi hakkındaki teklifi muva
fık bulmtıyorum. Tecilin yal-

' nız banka borçlarına değil 
kredi kooperatiflerine de teş
mili lazımdır. Tütün felaketi 
yalnız 931 de değil 933 te 
daha feci olmuştur. Bu iti
barla kanunun neşri tarihine 
kadar bankaya ve kredi koo
peratifine olan borçların yüz
de 3 faizle 15 seneye taksit· 
lendirilmesini isteriz. 

Ç~.şme kazasının dileği ay
nen kabul edildikten sonra 
Bergama, Foça, Torbalı, Ke
malpaşa kazalarının dilekleri: 
de okunarak aynen kabulü 
muvafık görüldü. 

Bundan sonra Vali Fazlı 
Güleç ayağa kalkarak, bazı 
arkadaşların i~i benimsemek 
istemediklerini gördüğünü, bu
nun gelecek celsede tekrarlan· 
masının doğru olmıyacağını 
söyliyerek bugün saat üçbu
çukta tekrar toplanmak üzere 
cels ye nihayet verdi. 

Veremle mücadele köşesi:IAkdeniz 

Veremin dünya- anlaşması 
daki vaziyeti.. imzala".!!.~res---

Yazan: Dr. Kemal Saraco~lu 

lzmir Verem Mücadele Ce
miyeti, teşekkülü tarihinden
beri her gün artan hayırlı bir 
yardım kaynağıdır. Veremlilere 
olan maddi yardım teşkilatı 
yanında bir de propaganda 
ve İrşad yolunu tutmuştur ki 
verem mücadelesinde bunun 
ehemmiyeti aşikardır. Binaen· 
aleyh verem mücadelesinde 
propaganda için hastalığın ta
nınmasını esaslı tutarak [Ve
remle mücadele köşesinden] 
ara·sıra sayın halkımıza kısa 

yazılar vereceğim: 

frengi gibi verem de maa
lesef medeniyetin ilerilemesile 
beraber artan h ısl:tlıklardan
dır. Akvamı vahşiycJe pekaz 

.veya hiç görülmiyen hastalı
ğın, müstemlekecililde Avrupa
lılardan onlara sirayet ettiği 
ve bu hastalığa alışkın olma· 
dıklarından vahşilerin sür'atle 
telef oldukları tetkikatla an· 
laşılmıştır. 

Esasen medeniyet ileriledik
çe bir yerden bir yere gidüp 
gelmek k<>laylığı, eskiden kır
larda ve dağlarda serbest ya
şıyan insanların şehirlerde dar 
ve sıkışık vaziyette, hava, Ziya, 
gıda şeraiti fena olarak, atöl
yelerde, müesseselerde çalış
maları medeniyetin zaruretleri 
olarak tecelli edince verem de 
bu fena şerait nisbetinde art· 
mıya başlamıştır. Dünyanın 

bütün şehirleri veremle o ka
dar bulaşmıştır ki ihtiyarlarda 
hemen veremle bulaşmamış 
insana nadir tesadüf edilmek· 
tedir. Halkın veremli dediği 
ile fennin veremli dediği in
sanlar arasında fark vardır. 
Halk veremliyi, veremi faali
yete geçüp ilerileyince tanır, 

fen ise işile gücile meşgul ve 
whiren sağlam görünen insan
larda tüberkülin ile yapılan 
pirket teamülü ile tanır. 

Netekim Fransa' da Lilk şeh
rinde 1911-1913 arasında has
taneler haricinde ikibin kişiye 
Tüberkülin yapılmış ve 15ya· 
şından yukarı olanlar da yüzde 
seksen dokuz nisbetinde mÜs· 
bet bulunmuştur. Kalmet yaşlı 
insanlarda yüzde doksanyediye 
kadar teamülü müsbet bul
muştur. Metchniceff, Brunt, 
Tarasseviteh Rusya'da Volga 
havzasında Kalmuklarda yap
tıkları tetkikatta ticaret yol
ları üzerinde oturan ve Rus
ya'nın diğer yerlerile münase
bette buluııan halkın erkekle
rinde yüzde 95, 7, kadınla
rında ) üMJc 88,5 veremli bul
muşlar. İç taraflarda çiftçilikle 
meşgul ve hariçle alakaları az 
olanlarda ise erkeklerde yüzde 
69,4, kadınlarda yüzde 30,6 
veremli bulmuşlardır. 

İspanya'nın ticari merkezle· 
rinde çok, diğer yerlerinde 
nisbetle azdır. Afrika'da hey
eti umumiyesile Asya kadar 
münteşir değildir. Merkezi Af
rika' da hiç yoktur. Bahrisefid 
sevahilinde Avrupa'daki kadar 
çoktur. Avusturalya da Asya 
gibidir. Vereme yakalanmamış 
vahşilerin Avrupa'lılarla tema
sında verem sür'atla tahribata 
başlıyor. Amerika'da mes'ele 
aynidir. Cenubi Amerika'ya 
Avrupa'lılcr gelince veremden 
vefiyat birden artmıştır. Boliv
ya gibi üç bin metre irtifalı 
araı:idc bile yerliler V<"rcmden 
kırılnrnktad ırlar. 

Sebebi de bu insanların 

- Baıı 1 inci sahifede -
ğinin bildirilmesi 

l\lualıedenin eon fıkrası, 1ııpan· 
ya naııyonalistlcrine ~e Balear ncla· 

)arına ıaalhik etmı·ktedir. İtıılya
nın Balear adalarım daimi mura
kabe altında bulundurması korkusu 
me,·cud olduğundan, burada ku· 
mandan ınfaıile oturan İtalyan 
Rn ini'nin gni ahnmaızınıla muta· 
bık kalınını~ ve bu madde ahkamı 
derhal tatbik f'ılilerek kuwnoılan 
Roınıı·}a döıımü~ıiir. 

İıı gi lırn· lıiikiımt'li, ayrll'a 1'ür
J.iy~, Yıınııoi-t:ııı \'e Yugo lavya"ya 
teminat \'erı'C• ktir. 

1 ınıılıul, 29 (llıı-u•i) - İn· 
giltt·rc.1 ı:ıly<t uı ualıeth•·iııiu iııızıı· 
sırıclaıı euurıı, İıol~a lıükfuuetinin 
~1oııtrö lınğ:ızl.ır ıııukuvclesini tas

clik cdccP{;İ lıabrr \"c riluıektedir. 

---- ···---
Şang-Kay-Şek 
Vazifesine başladı 

Nankin, 29 (A.A) - Siyasi 
merkez konseyi Mareşal Şang 
Kay-Şek'in Başvekillik ve ordu 
başkumandanlığı vazifelerine 
yeniden başlamış bulunduğunu 
bugün bir tebliğ ile bildir· 
miştir. 

Cebhane depoları 
lskoçya'ya kaldırılacak 

Londra, 29 (A.A) - Daili 
Tdgraf gazetesinin yazdığına 

göre Londra yakıninde Vol
vichde bulunan C('phane fab-
rika ve depolarının büyük bir 
kısmı İskoçya'da İrvinge, Lan-
cı..stcr kontluğunda Şarleye 

ve şimali Gal' de Bridgende 
nakledilmiştir. 

Volvichein yukarıdaki mev
kilerden daha fazla tayyare 
hücumlarına maruz bulunması 
bu tedbire sebeb olarak gös
terilmektedir. 

Ayni gazetenin haber ver· 
diğine göre milli müdafaa ba· 
kanı önümüzdeki senenin ba
şında Şarley tezgahlarının in· 
şaatına başlanacaktır. Demir
yolları irtibat hatları için beş 
milyon Sterling sarfolunacaktır. 

Londra, 29 (A.A) - 1937 
senesi başlangıcından itibaren 
tekrar silahlanma proğramı 

tacil edilmesi derpiş olunmak
tadır. Bu proğram 1936 proğ
ramına nisbeten yüz milyon 
fazla masarifi istilzam ede
cektir. 

veremle temas ede ede mua
fiyet almamış olduklarından 
dolayı veremli Avrupalılar 
Amerikaya gidince onlara fe
laket götürmü~lerdir. Şimali 
Amerikada veremden vefiyat 
rtvrupa'dan fazladır. Eski sa
kinlerin % 66 sı veremden ölü
yor. Avrupada pirket teamülü 
yapılarak verem mikrobu ha· 
mil olanlar % 97 olduğu 
halde veremden ölenler her 
onbin nüfus için: 

Almanya' da 17 ,8, İngiltere
de 15,9, Avusturya'da 30,4, 
Belçika'da 13, Danimarka'da 
17,6, lskoçya' da 19,6, ispan
ya' da 18,5, Fransa'dn 22,6, 
Yunanistan 33,9, Macaristan 
37, lrlanda 25,8, Norveç 24,4, 
Felemenk 16,2, Portekiz 11,8, 
Romanya 30,9, lsvcç 26,7, 
lsviçre 34, 1, ltalya 16,6, ls
tanbulun 1899 dan 1919 se
nesine kadar yirmi senelik 
istatistiğinde en az 1919 yani 
16,6, en çok 35, l olmak iİ7e
re 1918 de yani umumi lıar

bın son ~enesindedir. 
Yaş ilerledikçe verem nis

beti de artıyor. [Vretz) ismin
deki Alnııan aliminin tetkika-

Yunan gazeteleri 
--•cıo ·•·-cı:=---

-ıJaşı 1 inci sahifede· 
luğu lıalıalıyncak \'eya lıi~ olmazsa 
iğneliyccek neşriyattan bir türlü 
kendilerini alamıyorlar. Hele bu 
son günlerde hu neşriyat o kadar 
bariz ve o kaılor açıktan açıgıı lü
zum uz ve bakı!ız Lir tariz ıeklini 
aldı ki, istihbaratımız eğer hiıi nl
<latnİıyorsa, f:r.mir'deki Yunan mü
messili lıile bu ııokta hakk.ıncla Yu· 
nan hükiımetiuin nazarı dikkatini 
celbctmiye \'e yazılanların sadece 

bir iftira olduğunu hildirmiye ihti· 
yaç hissetti. 

Uizi a ıl lınyrete düşüren nokta 
şuıl ıır: 

Dört beş ayılır Yunanistan \la 
otoriter bir hükumet iktidar lllt'\'· 

kiirıde hıılurıııyor. Elen dostlarımı

zın tlalıili i:;lcriııe karıvınııyı \'e bu 

lımu~ıa rııuhakPme ) ıırütıncyi en 
bo it koıll~uluk rn•zakeıi ve ıııillı•t· 

lı'r nril~ı mlırıu..,t!bet uokınlurHc 

kabili telif lııılınadığımız iı;iıı Yu
nanlılnrın taııı:uııilc kemlileriue 
aid olıııı idare tarzları •hakkında 

bir mütalea ~erdetmeıııekle lıeralıer 

~u hııkikati ele tcAbit etmekten 
kendimizi alamıyoruz: Yunan mal· 
Lualı bir nevi saıısöre tabidir. Yu· 

ıınn ga:.wtderinde Y ıınan hükume
tinin malumatı ve bilhas3a muvn· 
fakati lıaricindt: bir tek satır yazı 
ı;ıkma ına bile iınk:iıı yoktur. Şıı , 
halde ıınsıl oluyor da bir kısım 

Y uıı:ın gazctelerintle bir müddet
tir sistematik bir tarzıln Tlirk· 
Yunan do tluğıınu baltalıyabilecck 

ncfriyata teQaıliif cddıiliyorıız? Yu· 
nan nıatLunt iılnresi buuu göremi· 
) ecek ve alakadarların nazarı dik· 
katini celbcdenıiyccek kadar gafil 
midir'!. Yokı:ın bu neşriyat hedefi 
tayin edilerek ve lıilinerek mi ya· 

pılıııaktadır? .. 

1~te lıizce asıl mühim olan ve 
ımr.ılıııtla lıil.iıımesi liızım gelen 

nokt.ı lıud ur. Yoksa iQh'"eydik bu 
ne~riyata rıı ukalıele etmesini pekala 

Lilirılik. Y unıınlı do tlarıınız da 
pekala lıilirlrr ki l;ıriı, kina) e hii· 

<'ıını \.,, hele lıh·iv halı imle Türk· 
çe Yun:ıııcaılıııı hiı; le ı;eri kıılır 

hir lisan ılı•ğilılir. 
·---· .... ,_,,_..,.._ 

Diplomalı ebe 
Kasabamızda diplomalı ola

rak bir belediye ebesi vardı. 
Bu, yirmi iki bin nüfusa aid 
ihtiyacı tatmin edemediğinden 
mahalle aralarında diploma· 
sızlar icrayı faaliyet ediyor
lardı. 

Bu defa lstanbul' dan kaza· 
mıza Seniha adında diplomalı 
.bir ebe gelmiş ve serbest su
rette icrayı san'ata başlamış

tır. Bilgisiz ve diplomasızlarıR 
arlık hiikı1met tarafından me
nedileceğine şüphesiz nala
rile bakılmaktadır. 

tına göre 1-6 yaş arasında 
yüzde 8,9, 6-8 arasırıda yüzde 
32,7, 8-10 arasında 35,8, 10-
12 arasında 42,2, 12-14:ara
sında 61),1, 14-16 arasında 

75 dir. Onall ı yaşından sonra 
yüzde seksen ila doksan yedi
ye kadar çıkar. Verem vefiyatı 

küçük yaşlarda çok, büyük 
yaşlarda azdır. Sebebi de kü
çük yaşta muafiyet kazanabi
lenler uzun müddet yaşamak 
imkanını buluyor. Kazanamı
yanlar ise ölüyor. 

Pirket teamülü ile veremi 
gizli olarak taşıyanların çok 
olması, o memlekette verem
den vefiyatın çokluğuna de· 
lalet etmez. Halkın tennevvür 
derecesi, şahsi ve umumi refah, 
meskenlerin sıhhi:oiup olma
ması, Verem mücadele teşki

latının derecesi, veremin ora· 
da eskidenberi çok oluşu gi
bi sebepler vefiyatın nisbeti 
üzerinde müessirdir. 

İşte buraya kadar auetti
gım şeyler veremin bütün 
dünya için nasıl korkunç bir 
afet olduğunu göstermektedir. 
Bundan sonraki yazımda ise 
veremin nasıl bulaştığını anla
taeaiım. 

Sancak'a 
gidecek müşahidler 
bugün lstanbul:la .. ----······---- Başı 1 inci sahifede -
miş, Bulgaristan ile Yugoslav· 
ya arasında cereyan eden mü
zakereler ve yapılacak anlaş
ma hakkında görüşülmüştür. 

Neşredilen resmi tebliğde, 
iki hükumet arasında görüş 
ve fikir birliği mevcud oldu
ğu bildirilmiştir. 

M. Metaksas, gece büyük 
Britanya otelinde doktor Tev
fik Rüştü Aras şerefine bir 
1iyafet vermiş, ziyafette Bal
kan antandı devletleri elçile
ri de bulunmuşlardır. 

Rüştü Aras yarın Romen 
vapuru ile İstanbul'a hareket 
edecek ve perşembe günü 
şehrimize gelerek Ankara'ya 
geçecektir. 

Siyasi mahfiller, Rüştü Ara· 
sın Yunan ricali ile temasla
rına ehemmiyet vermektedirler. 

İstanbul, 29 ( Hususi ) -r 
Sancak'taki vaziyeti tetkike 
memur müşahid heyet, yarın 
saban (Bu sabah}Semplon eks· 
presi ile şehrimize gelecek ve 

akşam Toros ekspresi ile San
cak' a hareket edecektir. 

Atina 29 (A.A) - Türkiye 
Dış işleri Bakanı Tevfik Rüş· 
dü Aras'ın Atina'ya gelişini 

selamlıyan gazeteler Türk Ba
kanının Ankara'ya gitmeden 
evel Atina'dan geçerek Yu
nan başbakanı ile beynelmi
lel vaziyet hakkında görüş
mek hususunda göstermiş ol· 
duğu dikkatten sitayişle bah
setmektedirler. 

Gazeteler bu nazik hareke
tin Yunan efkarı umumiyesini 
çok müsaid biı şekilde müte
hassis ettiğini yazmakta ve 
bu hareketin iki hükumet ara
sındaki sıkı iş birliği ile her 
iki millet arasındaki dostluğa 

yeni bir delil olduğunu kay· 
detmektedirler. 

Atina, 29 (A.A) - Rüşdü 
Aras öğleden sonra başbaka:1 
Metaksas' ı ziyaret etmiştir. Mü
zakere iki saat devam etmiştir. 

Başbakan dün akşam Rüşdü 
Aras şerefine hususi bir ziya
fet vermiştir. Balkan antantı 

elçileri bu ziyafette hazır bu
lunmuşlardır. 

Yankesicinin mahkOmiyeti 
Burnava treninde Kadriye 

adında bir kadının portmenini 
yankesicilik surelile çalan:Stu
rumca'lı Sabri Asliyeceza mah
kemesinde bir sene ikifay hapse 
mahkum edilmiştir. 

Zabıta kayıdlarına göre Sabri 
mühim bir yankesicidir. 
------------~--------~-

OORSA 
Üzüm satışları 

Çu. Alıcı K. S. 
215 Ü. Kurumu 15 
139 A. R. üzüm. 13 25 
108 J. Tara. ma. 12 75 
89 inhisar ida. 10 25 
41 Esnaf ban. 16 50 
29 Beşikçi o. 11 50 
15 H. Alberti 12 75 
6 Galemidi 13 75 
642 

383229 
383871 

K. S. 
22 
17 
15 50 
11 
16 50 
11 75 
13 25 
13 75 

Zahire sataşları 
Çu. Ginsi K. S. 

240 Buğday 5 875 
19 Börülce 7 50 
1 1 K. Darı 3 50 

1530 Ken. pala. 250 
18647 Ki. K. ceviz 14 

422 Ki. mazı çi. 33 
886 ,, ,, be. 22 

K. S. 
5 875 
9 50 
5 50 

470 
17 
33 
22 

• 



o 

o 
5 
5 
5 

• 

Sa~a1 ............................ ._:m ............ .. 

k 'I d··n Alman ge ·-----------------, ızmirharici askeri satın aıma itanıarı as ar, u =, lzmir Palas Salonlarında --B-ur-n-av_a_T-üm_e_n_s-at_ın_a_lm_a_k_o_m_isy-o-nu-nd-a-n: ___ _ 

isini serbe_st bıraktıla j Yılbaşı gecesini azami zevk ve neş'e içinde geçirme- Cinsi MKik1_1t0arı !erini ıem in için büyük fed 3.karlık ihtiyarile 

Başı 1 inci say/ ada - darama cephesinde hükumet 1 J s T N B u L, D A N r:~:a ~~~~ 
an meclisinde, Madrid hü- kuvvetleri vaziyetlerini ıslah Mıu"kemmel bir Rus orkestrası lspanağ 1500 
metinin Amerika'ya üç etmişler ve birkaç kasaba is- ı' Taze bakla 450 
iyon dolarlık silah sipa· tirdad eylemişlerdir. . Getirtildiğini muhterem müşterilerimize tebşir ve ilan ederiz. 1 Burnadaki kıt'anın ihtiyacı olan yukarda cins ve mik-
inde bulunduğu mevzuubahs Londra, 29 (Radyo) - Sa· lzmir Palas oteli Müdüriyeti 

ı tarı yazılı dört kalem sebze açık eksiltmeye konul· ~!'uştur. lah iyettar mahafiJde söyf endi- , ,,,. ___ _.M111aıııiıs.a1•a•rı•n•e•v•e111ıd111e•n-tu•t•um:lm-as•ı•r•icıs:::a-.o•1 u•n111u.r.:mı:mıta~ muştur. 
Ayandan Borak, ayan mec· ğine göre, bir Amerikan şir- J • v k f} o• k •• } v •• • 2 - Açık eksiltmesi 7/1/937 perşembe günü saat 11 de 
ine Amerika' dan gönüllü keti ne, f spanya'ya tayyare gön· zmır 8 1 ar Ire tor gu - yapılacaktır. 
kini meneden bir kanun dermesi için mezuniyet veril- d 3 - Umum tahmin tutarı 240 lira olup muvakkat teminatı 
lif edecektir. Mak Korlni· mesi üzerine, f ngiltere hüku- en; 26 liradır. 

ispanya muharipleri leh meti Amerika hariciye nezareti Lira Vakfı Mevkii No. Cinsi 4 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
aleyhine pwpagandayı nezdinde teşebbüsatta buluna· 300 Aziziye camii vak. Kırım sokağında 29 Ev 5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri sa-

eneden bir kanun teklif ede- cak ve buna mani olmağa ça- 250 ,, ,, ,, Gülizar ,, 28,32 Ev tın alma komisyonuna gelmeleri. 22-26-30-1 1529 

ktir. lışacaktır. 100 " " " Kırım ,, 22 Ev Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
lstanbul, 29 (Radyo) - Rus Paris, 29 (Radyo) - lki asi 50 ,, ,, ,, ,, ,. 35 Arsa Cinsi Miktarı 
oska ve Estefan vapurları lspanyol tayyaresi motörleri 200 ,. ,, ,, ,, ,, 33 Ev Kilo 
bğazlardan Akdeniz'e geç- bozulduğundan Fransız Fas'ına 1500 Kılcı mesçit vak. Damlacık yoku~u 82,84,84/1 Ev ve al- Prasa 3808 
işlerdir. inmek mecburiyetinde kalmış· tında dükkan Lahna 2992 
Berlin, 29 (Radyo) - Kö- tır. Tayyareler Fransız otorite· 500 ,, ,, ., samancı sokağında 13 Ev Ispanak 1360 
gsberg Alman kruvazörü, lerince zaptedilmiştir. 600 ,, ,, ,, ,, ,, 15 Ev Taze bakla 544 

tlbao'nun önüne vasıl olmuş Berfin 29 (A.A) - Londra 120 ,, ,, ,, Abbas ağa ,, 24 Ev 1 Gaziemirdeki kıt'anın ihtiyacı olan yukarıda cins ve 
sefine kumandanı Bask bildiriyor: 800 Hacı mahmut camii vak. Numan zade s. 28,30 ev ve al- miktarı dört kalem sebze açık eksiltmeye konulmuştur. 

are amirlerinden Palos va- Taymis gazetesi 23 tarihli tında dükkan 2 - Açık ek~iltmesi 7/1/937 perşembe günü saat 10 da 
Urunun hemen iadesini iste· nüshasında hususi muhabirin· 300 Haremeyn muhteremeyn Beyler s. B Arsa yapılacaktır. 
iştir. den aldığı bir habere dayana· 400 Kılcı. mesçit vak. Damlacık yokuşu 94,84/4 Ev 3 - Umum tahmin tutarı 399 lira olup muvakkat teminatı 
Bundan biraz sonra Palos rak Cebelüttarık'ta ne kadar 250 ,, ,, ,, Necip ef. s. Bila Arsa 30 liradır. 

apuru serbest bırakılmıştır. İspanyol varsa o kadar da 120 Pazaryeri camii vak. Ali reis s. 17/19 Harap ev 4 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebir. 
Rabat, 29 (Radyo) - Asi- Alman mevcud olduğunu yaz- 200 Kasabalı halil ağa vak. Kırımlı s. 30 Ev 5 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri sa-

h b. t F t 150 K k 33 E tın alma komisyonuna gelmeleri. ~-26-30-3 1531 re mensu ır ayyar e, ran- mış ı. ,, ,, ,, ara apı c. v 
12: Fas mıntakasına girmiş ve Şimdi bu gazete o günler- 1000 Kamile nusret vak. Hastane arap 3,1,47 Ev ve al- Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
ransız zabıta ve askeri tara- de Cebelüttarıkta bulunmuş fırını c. tında dükkan Cinsi Miktarı 
ndan tevkif edilmiştir. olan muhafazakar saylav Ha· Açık arttırma gününde istekli çıkmadığından dolayı 7/1/937 Kilo 
Stokholm, 29 ( Radyo ) - rald Micelin bir mektubunu perşembe günü saat onbeşe kadar ihalesi uzatılan akaratı.1 Prasa 2200 

' S kh J k Lahna 2200 Panya nın yeni to o m se· ne,retme •!lüzumu karşısında cinsleri yukarıda gösterilmiştir. Peşin para ile mülkiyeti sah· 
· f Ispanak 800 ıri Madam Palançiya vazi e· kalmıştır. Saylav bu mektubun· lacak olan bu gayri menkulleri almağa istekli olanların vakıf· 
· 1 Ödemişteki taburun ihtiyacı olan yukarda cins ve milc-line başlamıştır. Sabık sefir da General Frankonun hareket lar direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 1634 

tarı yazılı üç kalem sebze açık eksiltmeye konulmuştur. ten er al F ra n ko 'ya i 1 ti hak etti· üss Ü o lan bu şehrin kıtaa tla -.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•Di•iaaa;j .. iii: 
h.· f.- -,a 2 - Açık eksiltmesi 7/1/937 perşembe günü saat 15 tedir. ıi için sefaretaneyi Madrid se· dolu olduğunu ve fakat ne bir YıJb M•• b •ı 
ı· 8ŞI UDaSe eti e 3 - Umum tahmin tutarı 320 lira olup muvakkat teminab irine teslim etmek bir mes'ele Alman'a rast gelmiş ve ne de 24 liradır. 
olmuştur. Alman'ca kelime duymuş ol- eu··yu··k TenzilaAt s h k . d .. -ı b·ı· 4 - arteamesi ergün omısyon a goru e ı ır. 

Londra, 29 (Radyo) - Mad· duğunu bildirmiştir. 5 - lsteklileirn muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri sa· 
tid'den alınan haberlere göre Hamza Ru·· stem tın alma komisyonuna gelmeleri. 22-26-30-3 1532 
lngiliz sefiri yarın akşama ka· lzmir belediyesinden' 
dar bütün ecnebilerin Yalansa Bütün ölçü sahiplerine ilan İzmir Komutanlığı ilanları 
barelc:et etmeleri lüzumunu bil· Ellerinde bulunup 35 se· Fotoğraf atölyesi ve fotoğraf malze- M M k ı k d 
d st. v. . sat. a . o. rs. en: 
irmiştir. nesi damgasını taşıyan el kan· mesinde Yılbaşından itibaren bir ay ,, t - Hava ihtiyacı için 80 metre mik'abı Amerikan camı 
Fransa'nın Madrid sefiri, se· tarlan, baskül, masa ve el te· • • b • .. k t ·ı "t / kt kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. r ıçın uyu enzı a yapı aca ır. 

lretanesi müsteşarını Valans'a razileri, tartılar, kurulan ve 2 - Tahmin edilen bedeli 43200 lira olup ilk teminatı 
&cvketmiş ve Madrid'de M. akıcılar ölçüleri ve metre gibi Fırsattan istifade ediniz 3240 liradır. 
Novil Fransız konsolosu sıfa- ölçü tartı ve aletlerin 937 yılı 3 - ihalesi 4/11. kan./937 pazartesi günü saat 15 tedir. 
tı"l k ) kt Hamza Rüstem: Başdurak ·Emirler çarşısı No. 28 4 ş · 216 k k b'l" d M M V t e 8 aca ır. sc:nelik muayenelerinin zama· -- - artnamesı uruş mu a ı ın e . . • sa ın 

B~rlin. 29 (Radyo) - Sa- nında yapılması için 1782 alma komisyonundan bizzat alabilirler. Muhabere ile 
lamanka'dan alınan bir habere No. lı ölçüler kanununun 18 ci fzmir Vakıflar direktörlüğün- şartname gönderilemez. 
i'öre asilerin Kordo'daki ileri ve 14826 No. lı ölçüler ni- S Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
hareketi devam etmektedir. zamnamesinin 17. 19 ve 20 ci den: 3 üncü maddelerindeki belgelcrile birlikte ihale gün 
Asiler, bu cephede 40 kilo- maddelerine tevfikan 937 se- f ve saatından en geç bir saat evvelisine kadar teminat 
,.._ t .1 l . 1 d" 1 - zmir'de Mezarlıkbaşı'nda vakıf arsa üzerine yaptırı- ve teklif mektuplarını M. M. V. satın alma komisyo-
.. ıe re ı er emış er ır. nesının ı'lk ayı 2 ı"ncı' kaAnun ) k 5145 ı· 94 k b d ı· k ·fı· · b d d aca ıra uruş e e ı eşı ı gazıno inası nuna vermeleri. 17 29 15 30 1227 
Tenıel cephesin e e mi· içinde bir beyanname ile lzmir inşaatı 30 /12/ 936 tarihinden itibaren 20 gün müd-

lisler, bir taarruz teşebbüsün· gurup merkezi belediye ayar f I l İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
detle ve kapalı zar usuli e eksi tmeye konul .• uştur. b d k" ı d · "k de bulunmuşlar, fakat püskür- memurluğuna müracaat etmelerı· I 1 - 30000 kanat ezinin şartnamesin e ı yapı an egışı · 

2 - İhale5.i 19 11/ 937 salı günü saat 15 te zmir vakıflar 
lülmüşlerdir. lüzumu, bu müddet zarfında lik dolayısile yeniden kapalı zarfla eksiltmeye kon· 

direktörlüğünde direktörlük odasında toplanacak ko· t 
Milisler beş Rus tankı kay- müracaat etmiyenler hakkında muş ur. 

b A misyon önünde yapılacaktır. 2 T h · d'I b d ı· 2100') ı· 1 ·ık t · t pa etmişlerdir. Asiler bundan kanuni takibatta bulunula· - a mın e ı en e e ı ıra o up ı emına • 
b 3 - Bu işe aid imalat ve eksiltme şartnamelerini istekliler rası 1575 liradır. aşka Fransız Potez tipi üç cağı ehemmiyetle ilan olu· 
ta d · 1 d" vakıflar direktörlüğnüden bedelsiz alabilirler. 3 - ihalesi 15/1/937 cuma günü saat 15 tedir. 

yyare e zaptetmış er ır. nur. 23 25 28 30 1538 4 Ek ·1 · ki · 2490 ı k 2 3 
4 - Muvakkat teminat miktarı 385 lira 95 kuruştur, Ek· - ·sı tmeye gırece erın sayı ı anunun ve 

Madrid, 28 (A.A) - Roy· Beher metre murabbaı yüz k kb b k ncu·· maddelerı"nde ve şartnamelerinde yazılı belgelerle ' ·b k siltmeye girece lerin teminat ma uzunu, an a mek· 
ler ajansı bildiriyor: yırmı eş uruştan üçyüz sek- teminat ye teklif mektuplarını ihale gün ve saatından 

b tubunu ve Ticaret odasında mukayye<l olduklarına ve 
lngiltere büyük elçiliği müm- sen eş lira altmış üç kuruş bir saat evvel M. M. Vekaleti satın alma komisyo· 

b d ). h 1 fenni ehliyeti haiz bulunduklarına dair vesaiki teklilerile 
kün oldugvu kadar seri bir e e ı mu aınmen e 63 sayılı nuna vermeleri. 30 4 9 14 1621 

beraber vermeleri lazımdır. ~ekil<le Madrid'i terketmek adanın 25 sayılı arsasının baş- I 
v Ek ı · k ·· hh" dl · k d"l · · · zmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: emrini almıştır. katipliktcki ·şartname veçhile 5 - si tmeye gırece mutea ı erın en ı erının mımar l d 

8 k ·1 "h ı · 511137 veya mühendis olmalaı ı veyahud inşaatın her türlü 1 - Müstahkem Mevki inşaatı için pazarlık a 24 a et 1 
Elç lik Valansiya'ya yerle- açı artırma ı e 1 a esı lik potrel alınacak ve ihalesi 2/11.kanun/937 cumar-

şecektl·r. salı gününe temdit edilmiştir. kanuni, idari, fenni mes'uliyetlerini kabul ve ifa edecek 
11 

d k 
1 

d 
1 

k . d 
1 b tesi günü saat e ış a a satın a ma omısyonun a 

Bütün mülteciler gelecek İştirak için otuz liralık muvak- mütahassıs mühendis veya mimar a ütün muamelelerde yapılacaktır. 
çarşambaya kadar elçiliği tah· kat teminat makbuzu ile söy- müşterek ve mes'ul olmak üzere birlikte çalışmaları 2 Mecmu tutarı 396 lira muvakkat teminatı 29 lira 70 
liye etmiş olacaklardır. lenen gün ve saat onaltıda şarttır. kuruştur. 

- ·· ı· · 1638 Ayni zamanda bu eksiltmeye girebilmek için laakal Madrid, 29 (Radyo) - Goa· onçumene ge mır. 3 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
• on bin liralık bir binanın inşaatını muvaffakıyetle bi-

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam 

Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri: BŞAirinci kordonda 186 numarada 
RK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRI KANDEMIRPGLU 

tirmiş olduğuna dair resmi fen heyetlerinden verilmiş 4 isteklilerin 2490 8ayılı kanunun 2 ve 3 ncü madde· 
lerindP. yazılı vesikaları ve tcminah muvakkate mak· 

veya tasdik edilmiş belgeler göstermesi mecburidir. buzlarile birliktP. komisyona müracaatları. 30 1 1636 
6 - Eksiltme ve ihale 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale 1 

kanunu uyarınca yapılacaktır. 

7 - Teklifnameler 2490 sayılı kanunun 32 inci madde
sinde yazılı şekilde hazırlanıb en geç 19 111 937 salı 
günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde fzmir 
vakıflar direktörlüğüne verilecektir. 30, 2, 6, 10 (1629) 

lzmir sicilli ti
caret memur-

1 luğundan: 
lsmail Hakkı Emül ticaret 

unvanı ile lzmirde bahçeliler 

hanında 20 numarada her 
türlü yaprak tütün ticaret ve 
komisyonculuğu ile uğraşan 
lsmail Hakkı Emül'ün işbu ti
caret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1896 
numarasına kayıd ve teşcil 

edildiii ilan olunur. 1626 

İZ MİR 

Pamuk mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin merkez ve fabrikası : İzmir'de Halkapınardadır. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge
yik ve Leylek markalarını havi hernevi kapot bezi imal 
eylemekte olup malları Avrupa'nın &yni tip mensucatına 
faiktir. 1 Telefon No. 2211 ve 3067 

1-.. Telgraf adresi Bayrak lzmir 
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Fratelli Sperco
1
• 

Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

.......................... !IEl ..................... sa~aa 

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

"AASNE,, vapuru 4 ikin· 
ci kanunda ROTTERDAM, 
HAMBURG ve SKAMDİ
NA VY A limc..nlan için yük 

alacaktır. l 
SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
"PELEŞ., vapuru 24 birinci 

kanunda MALTA ve MAR-
SIL Y A'ya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul ede. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
kordonda FRA TELLa SPER· 
CO vapur acentalığına müra· 
eaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 200412005/2663 
................ ilim .... 

1 

W. F. H. VAN-~~~~ 
DerZEE& CO. 

V.N. 1 
AMERiKAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATlON • NEV·YORK 
• E.XECUTIV. vapuru 3 

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

EAMOOR. vapuru 13 ikin· 
ei lcanunda bekleniyor. NEV· 
YORK için yük alacaktır. f 

AMERICAN EAPORT LINES 
THE EXPORT TSAEAM· 

SHIP CORPORATİON 
PiRE' den AKT ARMALl 
•EXETER,, vapuru 1 ikinci 

kanun, PIRE'den hareket ede· 
cektir. BOSTON ve NEY· 1 

YORK için kabul eder. 
Seyahat müddeti: 

PlRE • BOSTON 16 gündür. 
PiRE • NEVYORK 18 ,, 

Gö.=lerin mulwfazası ancah iyi 

l'e temiz :iya ll<'§r<?d<'n elclrtrih 

ampulleri ile lwhildir. 811111111 

için ç~ft<> ispirallt olan Osram 

U~J ampullerini lwlla111111:;. Bu 

suretlP yii:;de 20 nisbetindecla· 

luı fazla a_ydrnlıh temin etmi§ 

olıtrswuı=. Al' i = e I er içi rı 

4 O ve 6 5 De h a lii m en I i k 

ampuller hullonırıız. 

;,( 

i 
• 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

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

1 

~ ...... ...,79'.A~« A 
eder. Kuru/ o~ ıu ıı-' 

t ~ 
JOHNSON WARREN Lf. 

NES L TD. · LIVERPOOL 1 
F • ,_ 

"DROMORE" vapuru 1 O i 
ikinci kanun LİVERPOL ve ----: . ...~ . ' . 

ANVERS'ten bekleniyor. BUR- Olivier VE Şürekası 
AZ. GVARNA ve KÖSTEN- Limited 
CE için yük kabul eder. Vapur Acentası 

Vapurların isimleri gelme Birinci kordon Rees bina5ı 
tarihleri ve navlun tarifeleri Tel. 2443 
bakında bir taahhüde girişi· LONDRA HATTI 
lemez. Telefon No. 2008 2008 "LESBIAN,, vapuru ikinci 

Mücellit Ali Rıza 
Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 

Hellenic Lines manları için "VELOS,, vapu· 
ru her hafta pazartesi günü saat 

- kanun iptidasında LONDRA Limited 12 de muntazam Pireden ha· 
reket edecektir. Yolcu ve eşya Y ı)başı ve HOLL'dcn gdip yük çıka- Hamburg - Bremen, Roller· 

P• rıp ayni zamanda LONDRA dam --Amsterdam ve Anvers F 1 f ·1· p 
kabul eder. 

ıyan gosu ve HULL için yük alacaktır. az a ta Si at için asaport 

ADET LİRA "GRODNO,, vapuru 15 limanları için her ay munta· yolcu salonu karşısında Lokal 

1 
ikinci kanunda LONDRA, zam iki sefer yapacaktır. Riz binasında. No. 168 

1 Mükafat 
1 " 1 İl{ramiye 
1 

" 1 
" 1 " 1 . 
" 

1 
" ı 
" 

1 il 

1 ,, 
ı " 10 " (10,000) 

20 
" 

(5,000) 
60 " (2,000) 

100 
" 

(1,000) 

400,0001 HULL ve ANVERS'ten gelip Ren, fskandinav ve Baltık Umumi Deniz Acentalığı 
100,0001 yük çıkaracak ve ayni zaman· limanları için doğru Konşi· Limited 

~~~:~~gı d.~ LONDRA ve HULL için mento ile eşya kabul eder. acentasına müracaat olunması. 
150.000 yuk alacaktır. Anglo-Egytian Mail Telefon: 3171 
100·000 LIVERPOOL HATTI , ____ _ 
10:000 "EGYPTIAN,, vapuru 26 Line ._ _______ -:. __ ,, 
60,000 birinci kanunda LfVERPOOL Marsilya ve fskenderiyc ıçın Birinci Sınıf Mutahassıs 
50,000 ve SWANSEA'dan gelip yük 9600 tonluk ucairo City,, va· Dr. Demı·r Ali 
30,000 çıkaracaktır. 
20,000 "ALGERIAN,, vapuru 10 ~>Uru her ay Pireden munta· Kamçı oğlu 
15,000 ikinci kanunda gelip LIVER- zaman iki sefer hareket ede· Cilt ve TenasUI hastalık-

100 000 ccktir. 
• POOL ve SWANSEA'dan ları ve elektrik tedavisi 

100,000 yük çıkaracaktır. Yolcu fiatinde tenzilat: lzmir. Birinci beyler sokağı 
120,000 Tarih ve navlunlardaki de· Pire·Marsilya seyahat müd· Elhamra Sineması arkasında 

_ ııımıııııııııuııııııı ıımıı. Doktor ,ı1ın11111111111ıııu11111 

= A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog fle bulaşık, salgın hastalıkları mütahassı 

Basmalıııue istaS) onu kıırşısıodnk.i dibe.it sokak başında 30 ea:r- lı ev ve muayenehıınesinde anbah snat 8 den akşam saat 6 a kadat = bastalunnı kabul eder. 
Müracaat eden hastalara ynpılmnsı lıizımgclcn sair ıalılilfit ve 

mikroskopik munyenelcri ile veı•cmli hastalara yııpılmasıuıı cevz• 
ı;öriılcn Pnoınotorake nıunyenclıancsinılc muntazaman yapılır. 

J!! 11111111111111111111111111111111111111111111111111111ilili111 Tele/ on : 411 5 111111 

FOTO OR 
Refik lütf i Or ve Halim Londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik Kesenize uggun J iat 
Hükfunet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

Manisa Vilayeti Daimi encü
meninden; 

1 ... - Manisa - Turgutlu yolu üzerinde polis dairesin defi 
Hükumet konağına kadar 456 metrelik kısımda parke 
taş kaldırım yapJlması ve hükumet konağından itibı· 
ren yedi metre arzında bir kilometre tuJde taş şos• 
İnşası 31178 lira 05 kuruşluk keşifnamesi üzerinden 
eksiltmeye konulmuştur. . 

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

3 - Eksiltme birinci kanunun 31 inci perşembe rünn saat 
onbirde Manisa vilayeti daimi 'ncümeni önünde yapı· 
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
S - Muvakkat teminat 2338 lira 39 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa ~ekaletinden alınmış eh· 

liyet vesikası ve 936 Y!lına ait ticaret odası vesikası 
ve muvakkat teminata ait makbuzu hapalı zarfın içine 
koymalan ve kapalı zarfın ihzarında 2490 sayılı ka· 
nunun 32 nci maddesine riayet etmeleri lazımdır. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 311 
12/936 saat ona kadar Vilayet daimi encümeni reis· 
liğine vermeleri ve posta ile göndereceklerin 2490 
sayılı kanununun 34 üncü maddesin~ riayet etmeltri 
ilan olunur. 15 20 25 30 1487 

Maliye Vekaletin· 
den: 

2466 No. h buğdayı koruma karşılığı kanun\Jnun 2643 No. lı 
kanunla değişen 9 uncu maddesinin E fıkrast mucibince ver· 
giye tabi değirmen ve fabrikalardan bugday ve çavdar unla· 
rınm kurşun mühürsüz ve nakliye tezkeresiz olarak ihracı ve 
nakli ve her nerede öğütülmüş olursa olsun bu unların mü· 
hürsüz ve tezkeresiz satışa çıkarılması yasak olmasına rağmen 
bazı kimselerin kanunun bu hükmüne riayet etmedikleri ve 
kurşun mühürlü unları nakliye tezkeresiz nakleyledikleri gö· 
rülmektedir. 

Nakledilecek unların hem kurşun mühürlü olması ve hem 
de nakil satıcının elinde usulüne göre verilmiş nakliye tez· 
keresi bulunması şarttır. Bunlardan biri bulunmadığı taktirde 
sahip ve nakilleriııin unları müsadere edilip vergileri üç kat 
olm ak alınacağı gibi haklarında ayrıca da Türk ceza kanu· 
n..ı a göre takibat yapılacağı alakadarlarca malum olm~k üzere 
i fıo olunur. 1616 

SIHH T BALIKYAGI 
foncçya balıkya~lanııın en luılisiclir. ŞcrLct gilıi içilir, 2 defa süziilıııüştür 

Hamdi Nüzhet Çançar 

400 " (500) 
8000 " 

(50) -
100,000 ğişikliklerden acenta mes'u· deti 75 saat, Telefon : 3479 

200,000 livet kabul etmez. Port·Sait ve fskenderiye li· ===========~--ml'::.:n:a~şıl~u;ra~k~B:ii~yü~k~S:al~t·p~ç~io:~;lıı~h:an;ı_;k:ar~şı:ııı:nd:a~--111!1 400,000 mli ____ ..... ________________ ~--

Sıhhat Eczanesi 

500 -9100 

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

• 


