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Dışbakanımız 
Atinada iken Yunan kralı 
tarafından kabul edildi 

Yugoslav • Bulgar yakınlıtı ve /ngiliz. Yarın lstanbul' da: Çıkması beklenen yeni kanunlar 
ltalyan itilafının biz.deki akis ve telakkisi Rüşdü AraS memlekette yenilikler yapacak! 

Hariciye vekil vekili San- Yunan krahtarafın. ~aş,!>aka_nın. il~tasadi ve 
dan kabul edildi.. zıra 1 vazıyetımız etrafın-

k , 1 • • • d • \J • fatnbul, 30 (Hususi muhabiri- d k • • • ı • • h t ca mes e esının geçır ıgı ~~;:!fi~Rü:::t: .. ~;;~;~::: a ı oner:n ı ıza a ı 
Romanya vapurile hareket etmiş- z iraatimizi artıracağız. Buna mecburuz. 

Saf haları anlatmıştır 
tir. Yann (Bugiiıı) İıtanbul'a gele-
cek v~ karşılanacaktır. Aıina'dan Sulama işi ikiye ayrılmııtır 
hareketinden evel Yunanistan baş· • •------
bakanı general Metakımıı ile uzun · 11 k • l t t •b • l'A 
süren bir mülikaua bulunmuştur. LYIQ tne, SU ama er l l ve p uftl 

Yılbaşı tatilinden s·onra müzakere başlıyabilir. Yunanistan kralı Sa Majeste Jorj, ile zirai kombineler kurulacak 
Hariciye Vekilimizi kabul eımit ve 
bir müıldet görüşnıü~tür. Fakat vekil,~ yeni temaslar ve neticelerinde 

ihtiyatlı vaziyetini muhafaza etmiştir Adliyecileri-

İngiliz-İtalyan 
itilafı.. --

Aylardan beri iki devlPl ara11n· 
da mahrem temaa halinde ve bir 
müılılellir de arıık &aldanmasına 

lü&um götiilmiyert!k dtıvam edt!n 
Akdeniz hakkmılaki ln!!iliz-ha1yan 
müzakueleri .ueıicelennıİflir. Telg
.raf Jarıp teıuiııabna i~pmak liaımaa 

• .her :ııoktaaı bakkmda ıam bir mu· 
tabakat eld" edilmiş olan bu mu11· 
bede lkincikinunun ilk haftan ıar· 
fında imza edilmit o1ae11kur. 

E\"dce de .ayJed~mis gibi iki 
.Layik Ak.deniz dc:vleıioin bu UJUf" 

matını dilnya ıulbu nıomına mem
nuniyt'tle karşılamak lbımdır. 

Geçen ıenenin bidayetindenberi 
ildeaia'de laalr.iki hir huaunualak 
Ye baHl emPiyeMialik doğurmuı 
.olan İlaılya•mn yeni midıleiyatı bu 
ıuretle geri alınm.ıı "" cihanın bu 
kıamında velev muvıikkat ta ol• 
gene fayd.dan hali olmıyan bir 
••Clcler icla •1ap -.ua. ....si 
edilmit oluyor. 

Filhakika ~· •••lııat 
ham edilmit olan yeni proje benfts 
*fredilmit el~Aildir. fak.at yazdık· 
bn tam~mile Bomt1 pr9P918Dda oe
ıaretiniD ilhamı oldaAuH ıOpbe 

olmıyan İtalyan ~azetelerioin D«lfri· 
yatına ba1uhrea projenin en eııaelı 
nok.taıını cAkdenis 'de etlltflkonun 
111ubaraaatı1• tqk.il etmektedir. Gene 
ayni gazet.el,r bo aaaıükonun mu
ba fazan tibirinin iki bakımdan an
Jaıılm•k liaımgeldigini temin edi· 
yorlar: -

Akdam'deki İngilis ve ftalyan 
bahri kunelleri araıında elyevm 
me1'cud bulanan vasiyetler, yani 
babd ıta,ftkonu• JDubafuau, •e 
Akdeniz'de alehlmum toprak ıtatil• 
koıunun idamesi •••• 

Evclce de ıöyleditimiz gibi 
bahri statükonun mubaf11zau 4kd• 
nir.'deki İngiliz bahri faikıyetiıün 
İtalya tanfıudan kabul ve tealim 
edilınellİ demeJttir. Bu itibarla İtal
ya iıteıe de iıtemese de bir müd· 
dettir tesirinden kurtulmak istediği 
cAnancvf İngiliz dostlugunıın• tesiri 
altına tekrar avdet etmekte, yani 
dünya siyasetinde lngihere'nin nü
fuzundan aynlmamayı kabul et· 
mektedir. 

Akdeniz'deki toprak statükosuna 
gelrncc bu da zaten evelkine bağlı 
Te onun tabii bir neticeııidir. İtalya 
Akdeoir.',de İagilis bahri k uvveı_le· 
rine tefevvuk daiyeıinden vıııgeçtık• 
ten aoora eline İngihere"njn mu· 
vafakatını iı;tib-ıal dmedikçe bu de· 
nizde toprak ınil<ldeiyatında bulu· 
namıyacak, bi1fan Balear adaların· 
da bir üııü bahri iddiaıı ıcrddede· 
miyect-ği ı6ibi Balkan'lann herhangi 
bir noktasında 'yerle9me arzularına 

delllet edebilecek barelr.etlerdt n 
urfınaaar t:deeektır. 

Bu vaziyetin açık Türkçe ifa
deei muabede denıu ettiği mOd· 
detçe Akdeniz'rte aulh mubafaı;a 
edJlccek demek.tir. 

Türkiye cumhuriyeti dıt ıiya: 
setini ıulhu terefile muhafasa ptto
libine iıtinad ettirdiji için AUle
nia'de kendi preıııipl4'rini takriye 
eden herhangi bir bare.J'ettcn elbet 

te memnun olacaktır. 1ıı. yeıd 
ıngilb·ıtalyaıı ceotilpıen itil4fııu 
me1DDaoiyetle kaqılamaauun Q• 

lükt eebebi budur. 
Htlllllll N ... ,, ç.,., 

Yugoalav-Bulgar yakınlığından .. endife. mizin !erfileri .. 
miz yoktur. Jngiltere.Jtalya anlaşmasını lzmir Cumhuriyet ~üddei~-

ha 
• l . . mumısı Asım Tuncay m vazı· 

saaaıyet e takıp etmekteyız fesini ifada gösterdiği hassa· 

Antalcgo Türlclerlnin kabal eHilcleri geni bag1ak 
Ankara, 30 (A.A) - C. B. P. bogön 29·12-1936 Trabzon uylaTı 

Crabu bao\anhğından: Hasan Saka'oın bıfkanlıgtnda top· 
..-..~:Mi~···· .. 1 •> ~ lwh. Söa .a.. Haric:i.Je Vc;W 

------- • Yekili Şikril S.raeoğlu harid eiya· 
Bun••n J,. yo· 1et balkuıda berınaua bulundu: 

~ U~ 1 - Yagotl.,., Bulgar dostluk 

ba.zlığı tutmuf •f Ye iyi komıulak muabedelli müu
k.ere YC temaılan hakkında etraf h 
izahat Yerdi. ••• 

Arabça e.zan oku. 
muı, aald vermiı. 

ltupdaa•nın Belm k6ytlnde 
famail otla S..tid Libon adında 
hiT yobn, biç alika Ye mfioaee· 
beti bulonmadılJ halde köy camii· 
nia minaretine çıkarak Anbça 
yam ezanı ok.umut Ye aall ver· 
mittir. Kn .. dan m6ddriumomiliği, 
Raıid tibon'a yakalamıı Ye bak· 
kıpda lbım gelmı tahkikatı yapa· 
tak bu yobuı İamir laapitbaneaiue 
goodermiftir. 

• • • 
Dtln akpm babn aldığımıza 

g6tt, Ratid Libon f amir 11ğırceza 
mahk.emeainde muhakeme edile-

cektir. 

2 - Akdeniı etra'1ada fıalya· 
ıf ngilis anlatman hakkında maltı
nuıt YeMrek Tilrliye bariciyeeinin 
bu milaakerel,eri yakıud•n ve bae
aaıiyetle toılı.ibettijtini Te timdilik 
berhHgi bir endioenia varid olma
dılJnı anlatarak ba m6ukereler· 
den Akdenis emniyetinin .. Alam
~tınlaıak neticelİlle Tanlmatt 
beklendiğini tebarilz ettirdi. 

3 - Bundan aonra Antakya 
ve f 11kenderun vaziyeti (izerine 
izıbatı intikal ettiren Şiikrft Sar1c· 
oğlu Beyrut bat kunıoloııumuz ta
rafından Sancak.'•• yapılmıı olan 
tabkibt raponınun eeaalı kı111mla· 

nnı birer birer anlatnuı Ye parti 
derin ve büyült bir alılka ile i.ıa· 
batı dinlemiotir. 

- .$onıı 6 ıncı Sfllıi/~Je -

Vilayet idare heyeti seçildi -
Parti kongresi müzake-

ratı dün sona erdi ------------
Dünkü celaede Jzmir şehrinin muhtelif 
dilekleri tetkik edilmif ve gece, Kültür. 

parkta bir ziyafet verilmiştir 

Halkni binası 
C.!\'Jjl. P•rtJ•i TÜlftt kougrtei, 

Dla Mit U,30 ela • teılaatmm ,.,.. .. . ......... Dflnkt toplantıda geçmi~ r.ııbıt 

ol.nDIDUf •e aynen lı.abal edildik-

- Bono f ıneı ıalfed• -

siyet ve muvatfakıyet Adliye 
bakanlığınca nazarı dıkkatc 

alınmış ve bareme göre bir 
derece terfii sureW maaşının 
doksan liraya iblfğı karaı laş· 
hrılmıştır. Asım Tuncay'ın ter
fi etmekle beraber İzmir müd· 
deiumumiliğinde kalacaktır. 

Keza muvaff akıyetleri tak· 
dir edilen Ticaret mahkemesi 
reisi Necati, birinci hukuk 
reisi Hüseyin Hüsnü ve ikinci 
hukuk reisi Bilil'in de birer 

Terfi etlen C. Müddeiumu-
misi Asım Tancag 

derece .ter.fi ettirilerek maaş· 

hm dokaanar lira)fa, Aıliyece-
18 hakimi lsmail Kemal ve 
icra reiıi lsmail Hakkı'mn 
maaşları ıekıener liraya, Sulh 
hakimi Ahmet Cevdefin maa· 
~ı da ellibeş liraya çıkarıl
mıştır. Cümlesini tebrik ederiz. 

l<.a/ıi,e 30 ( RaJgo) 
Mısır kabineıi, memleket 
müda/aa$ı için yedi milyon 
lngiliz liralık fn/cqlade 
ta/ı,isat kabul etmiştir. Ak
deniz sahilleri tahkim edi
lecek w Mısır'ın askeri 
kuvvetleri artırılacaktır. 

Brüksel 30 (Radgo) -
MadriJ'deki Belçika elçili
iifrien bildirildiiine göre, 
Baron Calc.so'ııun Madrid 
civarında lcagalıklar ara
aınJa öliJ olarak balun
mıış olmaı11Jqn lcorkulıı
yor. Belçika lıülcfJmeti, ls
pang.a lıülc.4metinden tolaki
lıal ıapmasını utemi,ıir. 

Ziraat bankası vaziyeti • Toprak ve or· 
man kanunları ve son slyasf vak'alar 

_.Başbakan ismet lnönü 

Ankara, 29 (A.A)- Parti ,,,... 
bunda Hariciye Vekil vekil.misin 
verdiği izahattan IODl'll ı... L.e. 
nü kürsüye geldi. Memldielin İt• 
tıaadi ve sirai d'1rt1ma a..klı.ında 
.derin bir allk. ile dhılenea ve lıı8 

eahalıırd11 mfllbet Lir blkaama we 
yeııi yeni bamk\rr vettcek olan 
fikir ve düfüncelerini jub etti. Ve 
mf'clis encümenlerinde möulı.e1'e 

edilmekte olan bu i§lerle alikala 
kanunlann ıilr~de iotaemı rica 
ederek aea~ıdaki uoltai nuanm 
tafsil rtti: 

Arkadaılar, 

Bu kanaalar •e •• ka..-tllrı 
takibedecek W,er b.._ •e plla 
ve kredilerle yeni bir ıik&uacH " 

- Sonu 4 ilncii salıi/m-

Parti ve lzmir 
Müşahid, Afyon Saylavı Haydar, 
ayrdırken intibalarını-anlatıyor 

) ilayet kongrt'•i miinaııebetile mılfahid olank plmlt .,....._ .&~ 
tı.,.1avı:'.Haydar. kongrenin bitmeırindeo eoara, aldJll inlİINlllıda 1'r 
da11m1a oaalan ~öylearietir: 

- Brı gündr.bberi buradayım. Kongre içtima et•ecla ffel Ye * 
tikten aonra arkadaolarla konU§tum. Müzaketeleri taki~tim. laaair 'Ye 

1 ·inn halkının, partimizjn prensibkriae göeterdigi merboriyeri ve claha 
doğrmıu fzmir'e yakı~ır bir hassaııiyetle gö~terdiği candan al&ka)1 gtı
diim. Müteba89iı oldum. Dileklerini de birer birer 4linl••mı.. Balk. İll• 
tiyaçlannı &amamıle ıııldriktir, hf'm istrdilioi, hem de ibtiJ"IO'P:I ,.._. 
kuk eUirmonio yolunu ve dilini bili)'.or. Jsımir'den biiyak Mr tab...a. 
içinde aynlıyorum. İaaür'io büyilklüğüoü •e ehemmiyetini bilirim. Ba 
gel oimde bunu, daha kat'f bir wıub ve aarahatlı gördihn. lrtilıilhm 
hir kat daha arlmlf olarak Ankara 'ya d6oüyoram. Batta halkçı 9e it..,;• 
lr.acı valiniale biltiln arkada~ar, parıimiaio çek kıymetli •e pWla .,... • 
lıklandır, muvaffak ta olmaılardır. 

Mühim bir hırsız şebeke .. 
si yakalanmıştır -Şebeke Karşıyaka, durnava ve 

Bııcada birçok hırsızlıklar yaptı. 

Rırsızlar (1) Talıir, (2) halil, gatakla11 (3) YaM/. 
(4) Zeynep, (5) KoJri 

fzmir ı:abıtau, iki aydnberi gındözün mnıalık yapmayı karar-
t zmir'de Karşıyaka, Burnava ve laetıran bu iki kitinin ıimaiye ka· 
Buca nalıiyelerinde faaliy.tte bulu· dar Birinci kordoıı41a Kavu4ı.i pan· 

· ııan bir hınız oebekeıini meydana ıiyonundan, Karantina 'da Remsi, 
.. çıkumıı , failluini yakalamı~tır. Arif karıııı Fatma, Çukorçe,mt-'de 
Hıruzl.r Eziae'li Ali oAlu Halil ve RallMI o~lu Haun, Hafiae, Barin, 
arkadaşı Kavala'lı laaıail oııu Ta- Hilmi, Mrltız'larda lımo:t Ye Al-
hir adındadır. Bunlara Kuala'h Nıncak'ta Jozef ve Emer Koıtelaniı 
Zeyueb, Afyon'lu Ahmed o~lu peh· evlerinden milhim miktar.ta eıya 
livan Yu&uf ve 01man ~lu Kad- çaldıklan teıbit edilmiıtir. 
rinin yata!Llık ettikleri, çaldıklan Çaldılı.1-n eşya, tamamen .. ,. 
e~yayı evlerinde t1aklıyar11k ıehrin Jana çıkanlmıı ve aahibleriM ._. 
muhtelif yerininde eatııkları an- rilruiotir. Kereıyaka, Buca ve Bar-
laoılmıştır. Tahir ve Halil adlıınnı nava'da hangi nlerden qya çal• 
taşıyan bu iki hırsızın, diğer hır· dıklar, da tetıbit edilmek ftseredlı. 
sızlara nazaran hu&uıiyetleri gece Zabıtamıın, bu mühim hını• ..... 
faaliyette bulunmıyarak ~ündüz hır· keıiai meydena Çtkarmak hm• ... 
eızlık etmeleridil". Zabıtamıı gece- da ~ ~,_... 111111. 
le7in ı&•terdiii faali7et Jtbllldea &tlı6 ı.- ..._ 
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~Q ,{;EHiRM l:RLERI ~::f.~ıç::.:;,a 
Seyhan'ın başını ezmeli ·~ -- Fabrika , sayılmıyan' de- olarak çıkmıştır . Menemen'de 

feci bir hadise 

ka· 
Seyhan hu yıl, iplen, kazıktan kurtuluıu~, nizam merhamet ve insan· 

lık hilmiyen hir hoyılm.l gıbidir. 

Seyhan bu yıl, zincirini kopnmıf, tabla na ıablana, çifteler savura 
•avura ko~an azgın ve kurlurmuş Lir ata benziyor. 

Adana, bağrında taşıdığı yüzlerce ölü, Lirılc'rce felaketzede ile geçen· 
)erdeki hudisenin matemi içinde inlerken, Seyhan, heni.İL doymıyan ru· 
hunıın bütün ihtira ı ile gene şalılanıb köpilrmiye başlamış. ' 

Dün, ANADOLIJ'da bu haberi okurken düşündüm: 
Artık Adana ve havalisini kurıarmak Jtizırndır. 
Cumhuriyet ve rejimin ellerinde tuttuğu mü bet ilim ve fen, bu 

nizam, itidal, silktln ve insaf bilmez Sey ban'ın elini zincire, a} ağını 
bukağıya, boynunu da bir boyunduruğa vurmalıdır. 

Kayalann üstünde demir ağlar kuron Lugünkü Türk enerjisi ve 
tekniği, • 

Yerin altındakini çıkanb dilnya paıarlanna fırlatan çelik kazma, 
Hulıisa, cİmkiiosızlıku, cl'abiaı~, Uattıl c!\letaf izik> gibi şeylere 

kar~ı ce!Udet ve muvaffokıtle yumruğıınu kahlırıb dava ve kanununu 
yürüten müsLet ilim ve fen, Seyhan gibi kısa bir zaman içinu" kuyruğu 
deliğe ıokulabilecek olan bir yılanın başını da mıılı:ıkkak ezebilir. 

Biz onu. •üt veren bir ana gibi 11everken, o, çok kere zehir kusan 
bir yılan oluyor. Onun hu gömlek değiştirmesine artık Lir nihayet 
Termelidir. 

Sedler mi yapılacak, mecralar mı temizlenecek, yeni yollar mı o~ılacak, 
ne yapılmak lı1zımsa yapmalı, Seyhan vah1ettt:n, metleniyete, tabiatın 

kucağından terbiycniu ellerine verilmelidir. 

KesadhOa çare 
Kesadlık her sınıf san'at 

ve meslekte var. Amerika' da 
genç ve güzel olmasına rağ· 
men, stenoğraf ve daktiloğraf 
kız, umduğu kadar bol iş bu
lamamış, kesadlık içinde kal
mıştır. 

Buna bir çare düşünmüş, 
bir küçük kamyonet satın al· 
mış, bunu seyyar yazıhane 

· yapmış. Kamyonetin dört ta
rafına da Amerikanvari ilan 
levhaları asmış. Bu sayede kız· 
cağız fevkalade surette iş yap· 
mağa ve para kazanmağa baş
lamış. Tabii bu karlı usulü 
tatbik ve taklid edenler çok 
olmuş. 

Biz, seyyar daktilo ve ka
tipliğin bizim hükumet av1ısın
dan başka bir yerde kalma· 
dığını sanıyorduk. Halbuki 
Amerika' da büyük bir hızla 

ve daha fenni (!?) şekilde 
başlamış. 

Arab'lar da 
aldılar yUrUdUler! •.• 

Arab dernekle Mısırlıları 
kasdetrnek istemiyoruz, amma, 
Mısır'lılar ne kadar Arab' dır, 
bunu kendileri de bilmezler. 

Mısır' da şimdi bir "Pan
Arab" davası başladı. Sinyor 
Mussolini'nin Pan·Rorneni tak
lidi birşeyl. Pan·Arab ülema· 
sından bir zatı şerif zuhur 
eyliyerek, Paris şehri şehirinin 

isminin firavun devri Mısır'lı-

Saime Sadi 

Birleşik Arnerikada bu saye· 
de ormanların tahripten mu
hafaza edileceği kanaatı bü· 
yüktür. Fakat Noel dolayısile 
çam ağaçlarının tahribinin 
önüne geçilip geçilmiyeceği 

şüphelidir. 

Einsteyn matemde! 
Meşhur riyaziyeci Alber Eins· 

teyn'in karısı öldü; adamcağı
zın vakıa vatanı olmadığı için 
Hitler Almanya'sından nefyi 
pek gücüne gitmemişti; fakat 
Yehva babanın sevgili karı· 
sını alması çok gücüne git· 
miştir. 

Afrika' da bulunan bir ba
ham: 

"Einsteyn tam bir Yahudi 
gibi alış ·veriş san'atını öğren
memiştir. Bunun için kendisine 
karısı vasilik ederdi. Allah 
bunun ıçın karısını elinden 
aldı. Biraz alış-veriş her işte 
kar etmek san' atını öğrensin 
diye!.,, Demiş! 

Günahı söyliyenin baş1nal 
Maamafıh, Einsteyn belki bak
kalla alış·verişte karlı yolları 
bilmiyor; fakat Hit'lerin nefyet
tiği bir milyon Yahudi içinde, 
bu ndyiden en ziyade istifade 
eden bu Musa çocuğu değil 
midir?. 

Fransa'nm nUfusu beş 
senede yarım milyon arttı 

Paris, 30 (Radyo) - Son 
neşredilmiş bir istatistiğe göre 

Fransa'nın nüfusu 39,452,365 
dir. Bunların arasında ecnebi 

yoktur. Fransa' da halen 2 mil· 
yon 453,407 ecnebi vardır. 

Bu yekun beş senede 508,431 
fazlalık göstermektedir. 

---····---
Beş yaşında bir 
yavrucuk yandı .. 

Menemen'in Seyrek köyün· 
de feci bir vak'a olmuştur. 

Köy halkından Bayram kızı 
btş yaşında Melek, evde yal· 
nız bırakılmış ve odada gezi· 
nirken mangal üzerine düşerek 
elbiseleri ateş almış ve vücu
dunun muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanmıştır. 

Kızın feryadına koşanlar, 
onu yanmaktan kurtaramamış· 
lardır. Küçük Melek, acı fer
yatlar kopararak feci bir şe
şekilde ölmüştür. 

Dikkatsizlikleri yüıünden kur· 
ban giden Melek'in ana ve 

babası haklarında takibata baş· 
lanmıştır. 

Ayin yapanlar 
Müvacehe edildiler 

fzmir'in Bulgurca çiftliğinde 
Şeyh Halil'in evinde tarikat 
ayini yaptıklarından tevkif 
edilen dokuz kişi hakkındaki 
tahkikata dün de ikinci sorgu 
hakimliğinde devam olunmuştur. 
Evde ayin yapıldığını söyli
yen maznunlarla bunu inkar . 
edenler yüzleştirilmişlerdir. 
Müvacehe geç vakte kadar 
devam etmi~tir. Ayin hadise
sinin şahidleri, ikinci sorgu 
hakimliğine davet edilmişler

dir. 4 ikinci kanunda bu şa· 
hidler sorgu hakimliğinde is· 
ticvep olunacak ve maznun• 
lardan lazım gelenlerin rnü
vaceheleri de yapılacaktır. 

Kemalpaşa' daki 
Yangın' 
Bir depo ve otlar yandı 

Evelki gece Kemalpaşa'nın 
Ulacık köyünde, bir yangın 
olmuş, çiftçi Ali Riıa'yrı aid 
bir tütün deposu yanmıştır. 

Depoda tütün mahsulü bulun
madığından fazla zarar olma
mış, yalnız kuru otlarla, esa
sen harap olan depo yan
mıştır. 

Yangının söndÜrülrnesi için 
İzmir' den İtfaiye istenmiş, bi
lahare halkın . yardım ile ateş 
bastırıldığından itfaiyeye lü
zum kalmadığı bildirilmiştir. 

Polonya'dan 
Palamut hülasası isteniyor 

Polonya' dan tanınmış bir 
firma Türkofi~e müracaat ede· 
rek, memleketimizden palamut 
hülasası almak istediğini bil
dirmiştir. 

Parti Vahlar kamunu 
C. H. Partisi Yalılar ka· 

munu yönkurulu üyeleri topla· 
narak vazife taksimini yapmış· 
lardır. Başkanlığa Fahri Kes· 
ken, sekreterliğe Kemal Özer· 

i. )arının Bar-lo kelimesinden 
doğduğunu iddia etmiş ve 
hadım ağasının efendisinin 
rnezayasıyle iftiharı kadar ye
rinde bir iftihar hissesine 
kendisi ve Mısırlılar temellük 
etmişlerdir, amma ... Biı amma 
daha var: 

Mısır'lıların ne kadar Arab 
oldu§'u meçliul. 40·50 asır 
evvelki Mısır'lt oldukları bel· 
li mi? 

f 
Bugün doğacak 

çocuklar .. 

tem, muhasebeciliğe Muammer 
"\ Apaydın, üyeliklere Hamdi 

Akyürek, ve İhsan Neciboğlu, 
seçilmişlerdir. Yeni yönkurula 
başarılar dileriz. 

Ormanları muhafaza için 
Birleşik Amerika orman 

idaresi, ormanların tahripten 
muhafazası için kadınların yar· 
dımını isterneğe mecbur kal· 
mıştır. 

Bu talep' üzerine Mis Marş 
Munt riyasetinde bir "Kadın 
orman himaye komitesi,. te· 
ockkül etmiş ve her tarafta 
kadınlar faaliyete geçmiştir. 

Bugün arz ay ve müşterinin 

tasiri alıın<ladır. Bugün insanlara 
ren ol ınak nı ukadderdir. Ticaret 
için de nıu\'afık Ye nıüsaid Lir 
günılür. Gece de kıskançlık ha· 
disderinin en az olacağı geceler· 
den biri idir. 

Bugün doğacak çocuklar zeki 
\'e çalışkan talı ile heveskiir ola· 
caklnrdır, fenni meF::ıile ~eyil ve 
istidatları fazla olacak ve içlPrin
dcn mc~hur avukatlar da yetil'e· 
~·ektir. __________________ _; 

Yeni Neşriyat 

Çığır 
Ankara' da çok değerli ka· 

lem sahiblerinin, genç edib 
ve şairlerin iştirakile neşredil

mekte olan (Çığır) mecmuası· 
nın son sayısı da çıkmıştır ve 
bunda da, eski sayılarında ol· 
duğu gibi, bol, özlü ve olgun 
yazılar vardır. 

Karilcrimiıe tavsiye edem. 

v • . 

1 
• •
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• Tokyo, 29 (A. A) - Yem 

gırmen erın vergı erı ~ sene raporları~da bütün ban-
- kalar Japonya nın geçen sene -------b l r l içinde bir buhran geçirdiğini 

Toptan ver giye ağ anan ı ırın ar fakat bu buhrandan daha kuv-

hakkında da bir emir geldi :~~t;~~:ı:;. çıktığım kaydet· 

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

Fabrika sayılmıyan değir· vergilerinden, tarihine kadar 
menlerde üğütülen unlardan geçen müddete ait vergileri 
satılık ekmek yapan fırınların tahil ve bakiyesi terkin alu· 
buğdayt koruma vergilerinin nacaktır. 
ne suretle maktuiyete bağla- Malmernurlarınca şimdiye 
nacağına dlir Maliye Vekale- kadar tahakkuk ettirilmiş olan 
tinden .vilayete bir tamim gel- vergiler üzerinde bir muamele 
miştir. Tamime göre Top-o yapılrnıyarak bunların mali se-
tan vergiye bağlanma • ne sonuna kadar tahsillerine 
lan icabeden fırınlar, kanun· d~vam olunacaktır. 
da tasrih edildiği üzere, fab- Toptan vergiye bağlanan 
rika sayılmayan değirmenlerde fırınların her mali yıla aid 
öğütülmüş olan unlardan sa· vergileri yukarda 2 ve 3 üncü 
tılık ekmek yapanlar olduğu· fıkralar dairesinde, her yıl 
na göre, bu nevi unlardan ikincikanun iç.inde, bir yıl ev· 
satılık ekmek yapılmasıııa be· velki vaziyetlerine göre 5 inci 
lediyelerce müsaade edilme- fıkradaki esaslar dairesinde 
miş olan mahallerdeki fırınlar, 
toptan vergiye bağlanmıya· 

caktır. 

Dünyanın şimdi içinde bu· 
lunduğu vaziyet Japonya'yı 
başka buhranların da tehdidi 
altında bulundurmllktadır. Bu 
buhranlar her şeyi kendinde 
toplıyan ve dünyada yegane 
olan bir reiim altında yaşıyan 
Japon milletinin ancak her 
sahada müsellah ve mücehhez 
olması şartile bertaraf edilebi-
lecektir. 

Diğer taraftan M. Arita Al· 
man-Japon anlaşmasının Japon· 
ya'nırı uzak şark'ta sulh unsu
ru olarak vaziyetini çok kuv
vetlendirdiğini işaret etmek· 
tedir. 

Vaşington 
M,ıkavelesi 

tecdid edilmiyor 

-top 

ı c 
s, 

gic 

M 

1 

Buralarda, fırınların beledi· 
yelerce evsafı tayin edilmiş 
olan fabrika unu kullanmaları 
ve bu unların da ~ergisi ve
rilerek kurşun mühürle mü· 
hürlenrniş ve nakliye tezkeresi 
alınmış cinsten olması lazım 
geleceğinden bu cihetin, fı· 
rınlarda mahallen sık sık kon· 
trol yaptırılmak euretile mu
rakabe edilmesi ve vergisi 
verilmemiş kara değirmen unu 
kullananlar hakkında kanunun 
9 uncu mAdde&i hilk(htıleti 
tatbik olunmak!a beraber be· 
lediyelerin de vaziyetten ha· 
berdar edılmesi laz ımdır. 

yeniden tarholunarak mali se· 
ne başına kadar tahakkuk et· 
tirilmiş ve kabili tahsil bir 
hale getirilmiş olacak ve sene 
içinde miltehakkak vergi mik
tarlarının Azalmasını veya ço· 
ğalmasını icabettirecek tebed
düller nazarı itibara alınrnıya· 
caktır. 

Kara değirmen unu kullan
malarına belediyelerce müsa
ade edilmiş olan fırınlarm mak
tuiyet~ bağlanmaları için bun
dan böyle vekaletten mezuni
yet ve müsaade iatihsaline ha· 
cet kalmaksızın yukarıdaki 
esaslar dahilinde muamele ya
pılacaktır. 

Vaşington, 30 (Radyo) 
Birleşik Amerika hükumeti, 
yarın hitam bulacak olan Va
şington mukavelesini terndid 
teşebbüsünde bulunrnıyac_aktm 

Yarından llibaren 35,000 
tonluk iki yeni harp sefinesi , 

Senelik~maktu vergiye bağ
lanacak fınnların bir ıene zlr· 
fında imal ettikleri satılık ek
mek miktarları için iarfeyle
dikleri un miktarı, muamele 
vergisi k~nununun 21 1nei 
maddesile müteıekkil resen 
takdir heyetleri tarafından ge· 
t'ek fırınların • mevcut ise • 
ticari defterleri üzerinden, ge
rek şehir ve kasabanın nüfusu 
ve çarşı fırınlarından ekmek 
yiyea halkın miktarı, fırının 

istihsal kabiliyeti ile emsali 
müesseselerin vaziyeti nazarı 

itibara alınmak suretile hari· 
cen yapılacak tetkikat ve tah· 
kikatla tesbit ve gayri safi 
sıklette 72 kiloluk çuval 100 
kuruş hesabile vergi takdir 
olunacaktır. 

Bu heyetlerce takdir olunan 
vergi miktarının ihbarname 
ile fırıncılara tebliği ve itiraz 
vukuu halinde 25-1-936 tarihli 
umumi tebliğ dairesinde, bu 
itirazların 2430 numaralı mu
amele vergisi kanununda ya
zılı itiraz ve temyiz mercile
rine sevkedilecektir. 

Bu suretle tarh ve tebliğ 

edilerek itiraz edilmeksizin 
veya itiraz halinde itiraz ko· 
misyonu kararile tahakkuk 
eden vergilerin her ay onikide 
biri alınmak suretile tahsil 
edilmesi ve aylık taksitlerini 
rniadında ödeıniyenler hak
kında suveri tahsiliyesi bir 
kanunu mahsusla muayyen ol· 
mıyan tekalif ve rüsum hak
kındaki 12 kanunusani 1331 
tarihli kanun mucibince tah· 
sili emval kanunu hükümleri 
dairesinde muamele yapıla· 
caktır. 

Toptan vergiye bağlandık· 
tan sonra terki san'at ve tica· 

ret eden fırıncılann1 if>ptan 

Kömilr ihtikarı 
••• 

Belediye, buna 
Meydan vermiyecek 

Belediye, körnilr ihtikarına 
meydan vermemek için esaslı 
tedbirler almağa karar vermiş· 
tir. Belediye riyaseti, dün, şeh· 
rirnizde mevcud kömür stoku 
hakkında tetkikat yaptırmış ve 
stokun ihtiyaca yetecek nis· 
bette olduğunu, ancak bazı 
kömürcülerin fırsattan istifade 
ederek fiatları yükseltmek is
tediklerini tesbit eylemiştir. 

Bu vaziyet karşısında Bele· 
diye başka yollardan yürüme
ği daha faydalı bulmuş ve kö
mür alarak halka satmağı ka· 
rarlaştırmıştır. Şehrimi.tdeki 

büyük tacirlerden ve icabe
derse civar kaza ve köylerden 
kömür alınacak ve halka ma
liyet fiatına satılacaktır. Bele· 
diye iki üç güne kadar otuz 
bin kilo kömür getirtecektir. 
Bu kömürler, 4,5 - 5 kuruştan 
ve her ferde beş kilodan fazla 
verilmemek şartile satılacaktır. 

VilAyet bUdçesl 
Vilayet büdçesinde yapılan 

tasarrufla Malıye hissesinin 
ödenmesi hakkında Vilayet 
Daimi Encümeni tarafından 

verilen karara aid mazbata, 
Dahiliye Vekaletine gönderil· 
rniştir. Vilayet büdçesinin ya
kında tasdik edilerek geleceği 
tahmin ediliyor. 

Balo 
Bu sene hiç bir gazino ve 

balo verilrniye mahsus yerler, 
kanunen diğer zamanlarda ol· 
duğu gibi muayyen saatlerde 
kapatılacak ve sabaha kadar · 
açık bulundurulmasına müsa· 
ade edilmiyecektir. Balolar, 
ancak hayır kurumları menfa
atine verilebilecektir. 

inşasına başlayacak ve Fili
pin adalarını da tahkim ede-

cektir. 
Amerika hükumeti namına 

tersanelerde Üç tayyare sefi.: 
nesi, il zırhla ve kruvazör, 
73 muhrib, 20 tahtelbahir in· 
şa edilmektedir. 

İngiltere-İtalya 
Uzlaşması 
ve İngiliz gazetele_ri 

Londra, 30 (Radyo) - Fi· 
nansiyal Niyoz gazetesi, İn· 
giliz • İtalyan Akdeniz uzlaş· 
masından bahsederek: 

"Esasen lngiltere' nin ltalya 
ile bir ihtilafı yoktur. ltalya; 
lngiliz menafiine her zaman 
için hürmetkar olmak mecbu
riyetindedir. Tesbit edilen an· 
cak bu noktadır" demektedir. 

Kuang-Tung 
Bolşel)iklik 
mücadelesinde 
Nankin'le beraber •. 

Tokyo 29 (A.A) - Kuang 
Tung ordusu Nankin hükii· 
meti komünizme karşı bütün 
kuvvetlerile mücadeleye giriş· 
tiği takdirde bu mücaddesin
de gene yardım etrneğe hazır 
bulunduğunu bildirmiştir. 

Fakat Çin Japonya aleyhine 
· döndüğü takdirdeKuang·Tung 

ordusu Mançuko'nun müdafa
asını temin etmek mecburiye· 
tinde kalacaktır. 

Kumar 
Zabıta, mUhim tertibat aldı 

Yılbaşı geceleri bazı kimse
ler şans denemek İÇİP kumar 
oynarlar. Zabıtamız, kumar oy· 
nıyacak olanları yakalamak ·ıe 
mahkemeye vermek üzere mü
him hazırlıklar yapmıştır. 

Talebenin tetkikleri 
Sakarya llkmektebi dördün· 

cü sınıf talebesi dün şehrimiz 
Ticaret ve Sanayi Odasına 
giderek, Ege mıntakasında ye· 
tişen mahsulleri:niz ve Egenin 
iktısadi durumu hakkında ma
lumat almışlar, tetkikatta bu
lunmuılardır. 
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ardeşlerimizden 250 kişi 
opraklarımıza sığındılar. 

ransız'lar, Iskenderun'hu-
~ 

duduna asker gönderiyor. 
• 

ancak'a gidecek müşahit heyet, Cenevre'den ls-
tanbul'a geldi. Haleb'e ve Sancak'a gidecektir. 
lstanbul, 30 (Hususi muhabirimizden) - Milletler cemiyeti kararile müşahit sıfatile Sancak'a 

gidecek olan müşahitler heyeti buraya gelmiştir. Heyetin reisi M. Halstad, gazetecilere beya
nat nda Haleb'e gideceklerini, oradan Sancak'a geçerek kendilerine verilen işin hüsnü suretle 
bitirilmesine çalışacaklarını söylemiştir. 

lstanbul, 30 (Hususi muhabirimizden) - Sancak'tan gelen 
cak'a gene asker tahşit etmektedirler. Fransız'larm zulmünden 
dutlarımıza iltica etm·~lir. 

haberlere göre F ransız'lar San· 
kaçan 250 kişi evelki gün hu· 

Ankara, 30 (Hususi muhabirimizden) - Hatay Türk'lerinin vaziyeti sebebile Büyük Millet 
Meclisi kış tatilini tehir etmiştir. -------:--------........ ·-----------
lstanbul'da 'Asi general Şang Şulyan .... 
Şiddetli Lodos-, 
tan deniz kaza-

ları oldu. 
lstanbul, 30 (Hususi) 

Karayel fırtınası dinmiş, hava 
Lodosa çevrilmiştir. Dün, Lo
dos çok şiddetli idi. Ufak te
fek deniz kazaları da oldu. 
Büyükada' dan kalkan Kınalı 
ada vapuru fazla yattığından 
bir kızla iki yolcu denize yu· 
varlandılar ve tayfalar tara· 
fından güçlükle kurtarıldılar. 

Birkaç balıkçı kayığı da ala·· 
bura oldu. 

İstanbul elektrik 
Ş. Müdürleri 

Mevkuf an mı muha
keme edilecekler? 

lstanbul, 30 (Hususi muha
birimizden) - lstanbul Elek
trik Şirketi müdürlerinin, vergi 
kaçakçılığı suçundan mahke
meye verileceklerini bildirmiş· 
tim. Şirket müdürlerinin mev
kufan muhakeme edilecekle
rinden bahsedilmektedir. 

Yılbaşı 
• 

pıyangosu .. 
Bu akşam radyo 

ile bildirilecek 
lstanbul, 30 (Hususi muha· 

birimizden) - Türk hava ku· 
rumumuzun yılbaşı münase
betile tertib ettiği 500,000 li· 
ralık piyango, yarın (Bugün) 
akşam saat 20 de Asri sine· 
mada çekilecek ve kazanan 
numaralar radyo ile hemen 

ilan edilecektir. 

Tayyareci Kost 
Ankara'dan 
/ stanbul 'a döndü .. 

lstanbul, 30 ( Hususi ) -
Tayyareci Kost Ankara'dan 
şehrimize gelmiştir. Burada 
birkaç gün kaldıktan sonra 
Paris'e dönecektir. 

M. Kost beyanatında de

miştir ki: 
- Burası ideal bir ~ehir· 

dir. Türk tayyarecilerine ge
lince, gerek bilgi ve gerek 
teknik bakımdan kendilerini 
gıbta edilecek derecede bul· 

mahkemeye veriliyor --------
Şan-Kay.Şek, askeri icra komitesinden is
tifa etmiş ise de istif ası kabul edilmedi 

Nankin, 30 ( Radyo ) -
Şan Şulyang mahkemeye ve
rilecektir. Bu mahkeme askeri 
hakimlerden mürekkeb ola
caktır. Şan Şulyang hükumet 
reisine karşı isyan cürmü ile 
muhakeme edilecektir. 

Mareşal Şan-Kay-Şek askeri 
icra komitesine istifasını ver
miştir. Mareşal bu istifasında: 

.. Kendimi son isyanda 
mes'ul görmekteyim. Şan Şul
yang'ın aa mücrim atile 
muhakeme edilmesine de razı 
değilim." Demiştir. 

Askeri ıcra komitesi bu is
tifayı kabul etmemiştir. 

A 

Ayan meclisi --····---Büdceyi 
müzakere ediyor 

Paris, 30 (Radyo) - Ayan 
meclisi günde üç defa celse 
akdetmektedir. Celselerin biri 
gece yapılmaktadır. 

Yeni büdçenin yılbaşından 
evel bitirilmesi için çalı~ılmak
tadır. Meclisi meb'usan üç defa 
toplanmaktadır. 

Kabine reisi M. Blum yarın 
saat 19 da mühim bir nutuk 
söyliyecektir. 

Yeni hattımız 
ilk trenin hareketi mUna
sebetile tören !Yapılacak. 

istanbul, 30 ( Hususi) -
Devlet demiryolları umum mü
dürü Ali Rıza ile münakalat 
reisi Nuri buraya gelmişlerdir. 
Dün, burada bulunan müdiir 
Salahiddin'in de iştirakile bir 
toplantı yapılmış ve devlet 
namına ayın birinde ilk sefer 

yapacak alan tren hakkında 
bir merasim programı hazır· 
lanmııştır. 

Programa göre, ayın birinde 
8,20 de kalkan Avupa eks· 
presi, Almanya'dan yeni gelen 
lokomotifle demir vagonlardan 
müteşekkil olacak ve tren bay· 
raklarla süslenecektir. Ayni 
trenle bir heyet de Edirne'ye 
giderek, Edirne'lilere Ali Çe· 
tinkaya'nm selamlarını bildi
recektir. Ayni gün 8,50 de 
Edirne'den <le ilk devlet ka
tarı hareket edecektir. 

Kom ti) ang (Çin milli mec
lisi) 15 Şubatta toplanacak 
dahili vaziyeti ve Japonya ile 
olan münasebetleri tedkik ve 
mühim kararlar verecektir. 

Şanghay, 29 (A.A) - Nan
kin 'den öğrenildigine göre si
yasal konsey Çang Sue Li
ang'ın askeri komitesi tara
fından n1\ıhakemesini karar
laştırmıştır. 

Daimi komitenin toplantısı 

esnasında Mar şal Şang Kay 
Şek askeri komite başkanlı· 
ğından ve başvekaletten isti
f asını takdim etmiş fakat ko
mite bu istifayı kabul etme· 
miştir. 

Alman generali --· .. ··---Dün merasimle 
Gömüldü .. 

Berlin, 30 (Radyo) - Sa· 
bık Harbiye Bakanlarından ge
neral Fon Şek'in cenaze me· 
rasimi milli şekilde yapılmış· 

tır. Bu sebeple askeri kıt'alar 
ve bizzat Hitler ordu kuman
danı sıfatile cenaze alayında 
hazır bulunmuşlardır. 

Cenazeye bütün Almanya'yı 
t~sil eder;-d~legeler iştiraki 
etmiştir. 

Arnavutluk'ta 
Müntehibisani 
Seçimi .. 

Tiran, 30 (Radyo) - Bütün 
Arnavutluk'ta Müntehibisani 
intihabatı yapılmaktadır. ikinci 
kanun ayında meb'us intiha
bati yapılacaktır. 

-Hükumetimiz 
Muvof akat etti 

lstanbul, 30 (Hususi muha
birimizden) - Yugoslavya, 
Bulgaristan ile bir misak ak· 
dedecektir. Bu misakın akdi
ne müsaade edilib edilmiye
ceği, Balkan antantının ve kü
çük antant devletlerinden Tür
kiye ve Çekoslovakya'ya so· 
rulmuştu. 

Hükumetimiz ve Çekoslo· 
vakya; Yugoslavya'ya verdik· 
dikleri cevablarda bu misakın 

akdine muvafaket ettiklerini 
bildirmişlerdir. 

- Bolfeviklititi /spanya'da 
~h • J. ~ yerleşmesini istemiyorlar 

~ Almanya, ltalya ve Porte-
Bizim kurs kiz arasında fikir birliği 

iki sene evel Ankara' da top
lanan Matbuat kongresinde, 
Türk gazetecisini "e muharri
rini, cemiyet içinde kıymet ve 
tesiri görülen bir meslek ve 
ihtisas diplomasına sahib kıl

mak için, bir kurs veya bir 
fakülte açılması kararlaştırıl
mıştı . 

İstisna1arını kabul ederek 
diye~il r ·z ki, Türk matbuatı
nın fikıi bünyesini te,kil cd n 
ve yılla ca hadısd riıı, tec li
beleı in, tetebbüleıi ı içinde hu
susi bir lıyakat ve kudret se· 
viyesine yjkselen gazeteci ve 

muharrirler, ''Ukala,, !ıkla tav· 
sife seza bazı sözde münev
verlerin dilınde "Cahıller" eti
keti le anılmaktadırlar. Halbuki, 
l·ergün, bu mrsleğin b"r bran
şında, halkın huzuruna ya bir 
eser, ya bir etüd, ya bir fıkra, 
ya bir tercüme veya piyasanın 
kalbu dan geçmiş had"seler·nin 
ifadd rile çıkan Türk muhar
riri ve gazetecisinin ekseriyeti 
kendisine tevcih edilen bu 
ağır ithama hiç de layık de 
değıldir. -Herhangi bir meslek 
diplomasından mahrum oldu· 
ğu için· okuma seviyesi maa
lesef bu kadar geri kalmış bir 
memlekette, binbir mahrumi
yet içinde, bu kadar müteka
mil ve olgun eserler veren 
muharrir ve gazeteciler, fikri 
yorgunluklarının maddi karşı
lığını almamağa tahammül 
edebilirler. Fakat, mesleki hay
siyetlerinin ukalalık ve şıma

rıklıkla, laübali bir şekilde 

dıllere düşmesine boyun eğe
ln zl r. 

Nasılki daha iyi doktorlara, 
daha yüksek mühendislere, 
daha kültürlü avukatlara ve 
muallimlere sahib olmak isti
yorsak, elbette daha iyi gaze
teci ve muharrirlerimizin bu
lunduğunu da görmek isteriz. 

Türk gazeteciliği ve yazı 
hayatında; öyle kudretli ele
manlar tanıyoruz ki, hayat ve 
geçirdiğimiz harb yılları gibi 
tesirlerle tahsilleri resmi de
recelerden geçmemiştir. Me· 
sela, ellerinde ne bir lise, ne 
de bir Darülfünun diploması 

sahibidirler. Fakat bugün, bir 
kültüre, bir kıymete, bir fel
sefi aleme sahiptirler. Münev· 
verler vardır peşlerinde.. En 
titiz insanlar bile onların fikir 
muhitlerinde yaşar ve yazıla-
rında kendi düşüncelerinin 
akislerini bulurlar .. 

Türk gazetecisi, diplo.nayı 
bir hayat ve ekmek vesikası 
olarak düşünmiyor. Türk mu· 
harriri, diploma ile yeni bir 
olgunluğa nail olacağını da 
hesab etmiyor. O, sadece, 
forınalite ve muhitin telakkile· 
rine karşı mücehhez olmak 
arzusundadır, çünkü bu, bir 
haysiyet mes'elesidir. Ya kurs, 
ya fakülte, fakat muhakkak 
açılmalı ve Türk gazetecisinin 
eline, yüksek nyarda bir dip

loma verilmelidir. ** 
' ' Ankarapalas 

_ Büyük bir titizlik ve inti
zamla kurduğumuz büyük 
Ankarapalas otelinin kalori-
fer tertibatı da bitirilmiş ve 
otel, artık yeni kalorifer te· 
sisatile ısıtılmağa başlan
mıştır. 

Panayır gazinosu bu gece 
sabaha kadar açıktır. 

MUdUriyet 
\.. ..1 

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

Rus' /arın, /sppnya sularına 25 tahtelba. 
hir gönderdik/er; haber veriliyor 

General Frankonun Faslı askerleri 
Berlin, 30 ( Radyo) - Al- de direktif eseri olduğu aşı· 

manya ve ltalya'nm Fransız· kar bir şekilde Fransız ve ln-
lngiliz notasına verecekleri ce- giltere aleyhine şiddetli neşri-
vab biribirinin ayni olacaktır. yat devam etmektedir. 

Fr ansız'ların Alman· ltalyan Cenevre, 30 ( Radyo ) -
dostluğunu bozmak etrafındaki Uluslar sosyetesi umumi sek-
mesaisi akim kalmağa mah- releri M. Avenol, ispanya Ha-
kumdur. riciye Bakanının bir talebine 
,Fransız gazeteleri, Roma ve cevab olmak üzere Sosyete 

Berlin'in notaya cevab ver· Sıhhi komitesi azasından iki 
mekte gösterdikleri teehhürden kişiyi Valans'a göndermeğe 
bahsederek: karar vermiştir. 

"Al'Jlanya ve İtalya hükumet· Romanya, 30 ( Radyo ) -
leri, lngiliz - lıalyan uzlaşma- ltalya'nın siyasi mahafilinde 
sının imıalanaçağı şu sırada ispanya mes'elesi hakkında 
eski siyasetlerinden hiçbir şey ltalya'nın vereceği cevab va-
dcğiştirmiş değildirler. Bu iki ziyeti değiştirecek mahiyette 
devlet, Avrupa'da vaziyetin olmıyacaktır. Çünkü A'manya 
ıslahı için her teklifi bir pa- ltalya ve Portekiz hükumetleri 
zarlık esası telakki etmekte ve ispanya· da komünist faciası· 
istila heveslerile mukabelede nın devamına taraftar değil-
bulunmaktadırlar" Demektedir. lerdir. F ransa'nın bu hususta-

Londra 30 (Radyo) - İn· ki faaliyeti Roma'da hoşgö· 
gilterenin Birleşik Amerika rülmemektedir . lngiltere'nin 
devleti nezdinde lspanya'nın Fransa'nın bu mesaisini teshil 
tayyare ve tayyare motörü etmesi de hırs ile karşılan· 
siparişini kabul etmemesi için maktadır: 
bir teşebbüste bulunmuştur. Nota lspanya'ya gönüllü 
f ngiltere, Amerika'nın bu si- sevki davasını İtalya ve Al-
parişi kabul ederse, ademi manya'nın ihdas ettiğinden 
müdahale siyasetini ve komi· bahsetmektedir. Fakat bugün 
tenin faaliyetini akamete mah· Almanya ve ltalya başka türlü 
kum edeceği kanaatindedir. düşünmektedir. 
Bu sipariş iki milyon yedi Berlin, 30 (Radyo)- Doyçe 

yüz bin dolarlıktır. Korespondans gazetesi lngiliz-
lngiliz gazeteleri Amerika- Fransız notasının gönüllü me-

dan Madrid'e birçc,k harb selesini tedkik etmekte ve: 
levazımı gönderildiğini yaz-
maktadırlar. 

Amerika' dan lspanya'ya gC:n
derilen tayyareler son sistem 
ve saatta 320 kilometre kate· 
dccek şekildedirler. 

Mancester Gardiyan: 
Almanya'nın cevabının iki 

haftadanberi evel alınmıyacağı 
muhakkaktır. İtalya'nın da da
ha evel cevab vermi}eceği 

tabiidir. Bunun için Paris ve 
· Londra'nın notalarını te'kit 

edecekleri zannedilmektedir. 
Deyli Herald: 
Roma, Berlin ve Lizbon ara· 

lannda esaslı müzakereler yap· 
maktadırlar. Bunun için f ngi· 
liz · Fransız notasına bu üç 
devletin ayni şekilde cevap 
verecekleri anlaşılmaktadır. , 

Demektedir. 
Londra, 30 (Radyo) - Deyli 

Herald gazetesinin Madrid 'den 

aldığı habere göre, Madrid 
hükumeti Madrid halkını şe
hirde kalmak veya şehirden 

çıkmak hususlarında serbest 
bırakmıştır. Bu, şehirde has
talık olmasından, gıda ve ilaç 
maddelerinin mevcud olmama· 
sından doğmuştur. 

Paris, 30 ( Rııdyo ) - 48 

saattenberi Alman a-azetelerin-

.. Bu hususta korkumuz 
yoktur. Çünkü lspanya'dan 

beklediğiı iz birşey yoktur. 

lspanya'nın istiklali müem· 
mendir. Fakat ltalya ve Al

manya ve Portekiz hükumet· 
leri bu memleketi komünist· 

likten t mizlemeği düşünmek

tedirler. " 

Paris, 30 (Radyo) - Sov
yet hükümeti, lspan!1a sula· 

rına 25 tahtelbahir gönder
miştir. Bundan böyle lspan-

ya'ya gidecek ticaret vapurla· 
rmda top ve Rus bahriye za. 
bitleri bulunacaktır. 

Londra, 30 (Radyo) - Bir
leşik Amerika'nın Madrid hü-

kumetinin tayyare sipar;şini 
kabul etmesi Londra' da hoı 
görülmemiştir. 

Bu hadisenin lspanya işle
rinde yeni ve vahim ihtilatlar 
doğuracağı şüphesizdir. Ade· 
mi müdahale komitesi bu me
selenin müzakeresi için topla· 
nacaktır. 

Paris, 30 (Radyo) - Per· 
pinyon' dan 27 Kanunucvvelde 
700 gönüllü lspanya'ya geç· 
miştir. 

- So,,u 7 inei şa/ıif•d• -
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Fransa'da halen Alrnanya nam ve hesa. 
bına 6500-7000 casus çalışmaktadır 
ikinci şube müdürü sözüne 

devam ederek: 
- Bunun ne ile olduğunu 

artık siz tasavvur ediniz; bir 
gün harbiye bal.canını da kal
dırsalar bu hal karşısında hay· 
ret etmemek' lazımgelecek. 

" Umumi ambarın altından 
dört ton infilak maddesi çı
karılmıştır. Bu mikdar, hangi 
yo!dan, hangi vasıta ile gel
miştir? Bunu kimler getirmiş, 
kimler yerleştirmiş ve neden 
mukabil casus teşkilatımız ve 
zabıta görmemiştir?. 

"Bütün bu hadiseler göste
riyor ki fevkalade bir tehlike 
içindeyiz. Bu tehlike bilhassa 
bir harb ilanı ihtimalinde aza· 
mi derecede artar. Fransa'da 
halen Almanya nam ve hesa
bına 6500-7500 casus çalış

maktadır. Dığer devletler na
mına da 4000 casus vardır. 

"Bunların belki de ikinci ve 
üçüncü derecede adamları da 
vardır. Şu halde, vaziyetin fe
caati saııhtir. 

" Bu casuslara karşı kanun 
ve zabıta acizdir. Bu casuslar 
hMeketten ve zarardan mene
dilmed ikçe bizim için mağlu
biyet muhakkaktır. Bunun için 
bize bir diktatör lazımdır. 

Tek çare budur.,, Dedi. 
Hazır olanların hepsi birden: 
- Evet, bize bir diktatör 

lazımdırl 

Dediler. 
Bu tasdik hareketi üzerine 

sözü hava bakanı aldı: 

- Şu anda burada toplan
mış bulur.an}ar, Fransa'nın 
emniyet ve müdafaasını üze
rine almış en alakadar kimse· 
!erdir. Fransız bankası müdü
rü, Fransa'nın mali cebhesini 
temsil eder. Fransız sanayi 
müessesesi direktörü de bü
tün büyük fabrika ve sanayi 
müesseselerini temsil kabili
yetini ve selahiyetini haizdir. 
Emniyeti umumiye müdürü
nün sclahiyeti ve mevkii de 
resmidir. Ben ve ikinci şube 
müdürü de müdafaa işlerile 

alakadar olanların hepsinin 
fevkinde mevki ve selahiyeti
ne malikiz. Binaenaleyh, biz 
burada resmi, mali bütün 
Fransa'yı temsil edebiliriz ve 
bu vaziyetimize istinadJ ede
rek umumi erkanıharbiye rei
sinden ricamızın kabulünü is
teyebilir ve: "Harb ilan edil
miştir, erkanıharbiye reisi dik
tatördür!,, 
Diyebiliriz! 

Bu sözleri diğer erkan da 
hareketlerile tasdik ettiler. 

Erkanıharbiyei umumiye rei
si, çok ağır ve ciddi bir ta
vır la: 

- Bana karşı gösterilen 
teveccüh ve itimada çok te
şekkür ederim. Bu teşekkürüm 
ayni zamanda ordu namınadır. 
Vatanı tehlikeden kurtarmak 
için müsbet bir yola gırmış 

bulunuyoruz! Dedi. 
Bu içtimaa nihayet verildi. 

Yeni mesai programı tesbit 
edilmiş demekti. Azalar birbi
rinden ayrıldılar. 

Şu andan itibaren bsşta 

Alman casusları olmak üzere 
Entellicens servisle de }aarb 
başlamış demekti. 
Entellicens Servis esra
rengiz bir teşekküldür .. 

Entellicens servisi anlatmak 
çok güçtür; bu nasıl bir teşek· 
küldür? Görünmez, esatiri mah
lukattan mı mürekkeptir?. Bin· 
bir gece veya peri masalla· 
rında okuduklarımız esrarengiz 
mahlukat mı Entellicens ser-· 
visi idare etmektedir? 

Entellicens servisin dostu 
yoktur; her kuvvetin dü~ma· 
nıdır; yalmz İngilizliği, lngiliz 
menafiini düşünür, azami de
recede hotgamdirl Fakat en 
ziyade uğraştığı Alman casus 
teşkilatıdır. Vakıa, Alman ca
susları, lngiliz casusları kadar 
görünmez, esrarengiz ve kuv
vetli değildir: fakat cihanda 
birçok devletlerin casuslarının 
fevkindedir; haşindir, kabadır, 
serttir; işlerini ekseriya kan 
dökmekle görür. İngiliz casus 
teşkilatı işte en ziyade bun
larla boğuşan bir teşkilattır. 

YaTln: lngiliz casusları Al
man casuslarını na
sıl alt eder? 

Konya ovası 
kurtarılacaktır! 
!Nihayet su bulundu 

Konya, 30 (A.A) - ttrte· 
ziyen köylüleri için tazyiki su 
bulmak üzere 4 ay süren ça
lışma müsbet netice verdi. Ka
raman' da 184 üncü metrede 
su bulundu. Hergün binlerce 
halk sondaj yerini ziyaret ede
rek fışkıran suyu görmekte ve 
ovanm kuraklıktan kurtarılaca
ğının bu müjdesi karşısında 
hakiki bayram yapmaktadır. 
Vilayet suyu bulmuş olduğu 

için esaslı tedbirler almak
tadır. 
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çözemiyordu. Aksilik, bu dü
ğüm, asabını da bozmıya baş
lamıştı. 

- Ne oluyorum -diyordu.
Nereden çıktı geldi ba~ıma 
bu nesne? 

.ılı ... 

* · 4 Eylfil 93 sabahı .. 
Şafak, bir yaz rüyası içinde 

ağır ağır gözlerini açıyor ve 
Bozdağ'ın meyve, çam, orman 
kokulu rüzgan, bütün bir va· 
diyi sarsıb g~çiyordu ... 

Yıldızlar artık çok uzaklaş· 

mışlardı. 

Bir atlı akıncı müfrezesi, 
son sür'atle Hacı İlyas'a gi
den yol Üzerinde ilerliyordu. 
Uzaktan uzağa tek-tük silah 
sesleri duvııluyordu. 

Sanlc.i. sabahın dotuşu, si
lahla tes'id ediliyordu. 

Sabah, namlulardan çıkan 
alevlerle, göklerin boşluğunda 
ıslık çalan, insan gövdesine 
saplanan kurşunlarla, başka, 
bam-ba~ka bir sabahı andırı
yordu. 

Yolunda 
Bir motosiklet 
Kazası oldu .•• 

Menemen Zeytin bakım me
muru Hamdi motosikletle Ulu
cak köyüne gitmekte iken ka
zaen motosikletinden düşüp 

Yaralanmış ve tedavi için İz
mir memleket hastanesine kal
dmlm1ştır. 

MahkOm oldu 
Keçeciler' de bir şahıstan 

beş tane mavzer fişengi satın 

alan seyyar satıcı Resul oğlu 
Mehmed Ağırcezada beş gün 
hapise mahkum cd !:ni~fü. 
Evlenme vadi ile 
Aldatılan bir kızcağız .. 

Dolaplıkuyu mahallesinde 
Şadiye adında güzel bir kızı 
evlenme vadile kandırıb kirle
ten amele Ahmed'in Ağırce
zada muhakemesi sona ermiş, 
suçu sabit olduğundan üç ay 
on gün hapsine ve 100 lira 
tazminata mahkum edilmiştir. 

Yaralamak 
Keçecilerde Sağır sokağın

da Hayım oğlu lsak; Mahmud 
<•ğlu Kema\'i bıçak ile ayağın-
dan yaraladığından yakalan
mıştır. 

Umumhanede bir vak'a 
Kemer'de umumhaneler ara

sında Şerif oğlu Mustafa, 
umumi kadınlardan Ali kızı 

Şazimend'i iilet bıçağı ile bo· 
ğazından ve yüzünden yarala· 
dığından yakalanmıştır. 

Çalmak 
ilyas oğlu Sami: Kasımpaşa 

mahallesinde Mustafa oğlu Şa
ban' ın fırınına girmiş ve bir 
mikdar zeytini çalarken suç 
üstü yakalanmıştır. 

Orman memuruna hakaret 
Menemen'de Oavi oğlu Sa

petay, Orman muamelat me· 
muru Tayyar Kartal'a hakaret 
ettiğinden yakalanmıştır. 

Zonguldak'ta 
Biriket fabrikası çahşma

öa başladı 
Zonguldak, 30 (A.A) - İş 

bankasının çalıştırdığı Türk 
Antrasit fabrikasına bağlı ola
rak kurulan Biriket fabrikası 
faaliyete başlamış ve ince kö
mürden yapılan biriket piya· 
saya çıkarılmıştır. 
Fuhuşla 

Mücadele komisyonu 
Fuhuşla mücadele komisyo· 

nu, dün S1hhat ve İçtimai mu
avenet miidürü doktor Cev
det Sar:ıcoğlu'nun riyasetinde 
toplanmış ve bazı kararlar 
vermiştir. 

Müfrezenin önünde, bir ok 
gibi ileriye fırlayan atı ile, 
Bekir ilerliyordu. Ara-sıra du
ruyor, etrafına bakıyordu. 

- Şafak! 
Diye mırıldandı ve sonra 

ilave etti: 
- Gün doğacak diyorduk, 

işte, doğum başladı. 
Yüreği şiddetle çarpıyordu. 

Bu akm, lzmir'e fdayanacak 
mıydı? 

Bu ateş, sel, acaba İzmir 
körfezinin kenarından sulara 
dökülecek miydi? 

Nermin'i görüyor gibiydi. 
Her köy çocuğunun küçücük 

simasında, o guzcl, r.facan 
Nermin'i seziyordu. 

Babası, a·rnesi ~imdi acaba 
neler düşünüyor, neler yapı· 
yordu? 

Atının burnundan ötesi, 

-Başı 1 inci sahi/ede -
:.ııir,1t kalkınma devresine girect>ğiz. 

Birkaç senelik tecrübe ve bizzat 
vaki olao görgü ve tedkik1erimiz 
göstermiştir ki sanayide hem istih· 
ıalat, hem gelir arttığı halde zira· 
atte istibsalat artmamıştu, Yalnız 

f iat yüksekliğinden doğan bir gelir 
artması vardır. 

llalLuki memleket için daha 
ziraatin artma dcneEJne girmesi 
butla sanayiiain ilerlemesi ve mü· 
Jal'ııa kuvvetlerinin ortması için de 
en sağlam )Ol YC L:.ı~lıca şarttır. 

Bizim iO kilu aldığımız bir 
topr.ık sahac;ından D..ıniıuarka'lı, 

Ilullaa<la'lı 250 ye yakın alrııukla• 
dır. Şimdiye !-..adar şimeııdüfı•r ve 
saııayi i)leriııde olıhıgu gibi 937 den 
ilibar.•ıı zira.ıtiıııizi ve çiftçilnimizi 
kalkındırmak için mühim paralar 
tab,is t'decı-ğlz. Gdect:k sem•yi boş 
geçirmemek için i~e şiıudideo ba§· 
lıımak Jazı01gı·liyor. Ba mülıim iş· 
ln t-ıra ile şunlardır. 

l - SuLırna. Bu mcs'cleyi Lü
} ük, küc;ül. sulama olarak iki kı· 
sınıda nıüt ılea ediyoruz. Tahribata 

maııi cılınak ve tarlaya su vermı-k 
&u iı;leıiııin lıcclef idir. İlk sencdl'n 
başlıyarak memleketin bütün bü· 
yük sulan ele alınacaktır. Küçük 

sular üzerinde ihıiyuç keııdiui gtlıı· 

terJilçc jşlenecekıir. 

2 - Nasıl kredi ve istih· 
lak kooperatifleri kurulmuş ise 
istihsalin tanzim ve teşkili 
için de planlı ve iştirakli bir 
çal•şma devresine girmek böy
le cc lazımdır. Yeni aletlerle 
harman makineleri, sürme ve 

sulama tertibleri ile planlı ola· 
rak tanzim edilmiş bulunan 
zirai kombineler vücuda getir
mek istiyoruz. Bu kombineler 
toprağın ve muhitin icaplarına 
göre biraz büyük biraz küçük 
olabilecek ise de her halde 
her biri bir cüzitam şeklinde 
olacaktır. Ve bittabi kombine
ler münferit ve müşterek alet 
ve makinelerle mücehhez bu
lunacaktır. Bu kombinelere 
orta Anadolu ve şarkta daha 
çok ihtiyaç vardır. 

Düşündüğümüz ilk plan 1000 
kombine üzerine tesis oluna
cak ve dört senelik bir tec
rübenin vereceği neticeye göre 
tamim ve teksir olunacaktır. 
Bu sistemin remzi yeni usul 
ve yeni alet olacaktır. 

Emin olunuz arkadaşlar, 
memleketimizde yeni usul ve 
yeni alete karşı kafi bir cazibe 
mevcuttur. Öğretmek için yar
dım ve alet tedariki için ko· 
laylık yapmak suretile karşı· 

lığını verecektir. 
Garbi Anadolu ve Adana 

pamuklarının cinslerini 'iyi
leştirmek ve istihsalatı çoğalt
mak işi hususi bir itina ile 

onun için meçhul bir alemdi. 
Orada neler olub bittiğini 
yalnız kendisi değil, bu kos
koca şahlanmış orduda kim· 
secikler bilmiyordu. 

Birdenbire Rizan 'ı hatırladı. 
Kalbinde, derin bir sancı, so
ğuyan bir hançer yarasının 
acısını duydu. 

- Mehmed çavuş, Meh· 
med çavuş! 

İki metre geriden gelen ça
vuş cevab verdi: 

- Emret kumandanım! 
- Nişanlını göreceğin gün-

leri yatsıyoruz. • 
Çavuş cevab vermedi. Be

kir başını çevirince onun ~öz
lerinin içinde, biriken yaş d~rn· 
lalarının arkasında, başı örtü
lü bir köy kızı görür gibi 
oldu. 

Fakat Mehmed çavu~u da, 

üzerinde durduğumuz mühim 
ve ayrı meselelerden birisidir. 

3 - Orman mes' elesi. Bu 
mes' ele üç esaslı noktayı ihti
va eder: 

A - Mülkiyet mes' elesin in 
halli, 

B - İyi muhafaza teşkilatı, 
C - Ormanların yalnız dev

let eli ile işletilmesi. 

Memleketimizde ağaç kes
mek serbestisi bir iki sene 
ıçın kabul edilmiş olsa üç 
sene sonra memlekette orman 
kalmıyacağma kaniim. Orman
ları devlete mal etmek, iyi 
muhafaza teşkilatile teçhiz et
mek ve devlet elile işletmek, 
içinde bulunduğLJmuz buhranlı 
orman mes' elesini memleket 
lehine halledecek tek yoldur. 
Bu husustaki mesai ve feda
karlığı esirgememek lazımdır. 
Bu tedbirleri alırken memle· 
kette ağacı bollandırıb ucuz
latacak çareyi de düşünmeğe 
mecburuz. 

4 - Toprak kanunu. Bir 
toprak en çok mahsulünü yal
nız bir vaziyette verir. Bu va
ziyette o toprak işleyenin mah 
olmasıdır. Yurdumuzda top
raksız çiftçinin sayısı htr ta
savvurun üstündedir. En ziya
de toprağı taksim edilmiş en 
mamur yerlerimizde bile köy
lünün yarısına yakın bir mik
darı topraksızdır. 

Başkalarına aid topraklar 
üstünde çok fena şartlar içind~ 

ve çok verimsiz olarak çahşmak 
mecburiyetindedir. Hiç.bir va
kit hiçbir adamın malını ceb· 
ren zaptetmek fikrinde değiliz. 
Fakat hiçbir surette köylüyü 
ilelebed topraksız kalmağa 
mahkum eden dar çerçeve 
içinde bırakmağa razı ola
mayız. Toprağı köylüye da· 
ğıtmak mes'elesi medeni mem· 
leketlerin birer içinden geçtiği 
ve rejim agrer namını alan 
zirai bir ilerleme safhası ol· 
muştur. Memleketimizin de bu 
safhadan geçmesi bir tekamül 
eseri olacaktır. Memleketimiz 
diğer memleketlerin tecrübe
lerinden istifade edecektir. 

Yardımlarınızla birer birer 
ve sür' at le başaracağımızı san
dığımız bu istihsal ve zirai 
kalkınma işlerini etraflıca say
dım. Bu işler için beş, altı 
senede yüz milyon lira tahsis 
edebileceğimizi umıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti teka
müle doğru yeni hamleler ya· 
parken parti arkadaşlarımın 

bu parlıyan yaş tabakasının 
aralığından, Bekir'in gözlerin
de süzülen ince bir hayal sez· 
mekte gecikmedi: 

- Hepimizde inşallah .. 
Sarhoşa benziyorlardı. Za· 

ferin sarhoşluğu, bir başkası
na benzemiyord:~. Bu sarhoş
luk, bir başdönmesinden de
ğil, bir kalb çarpıntısından, 
bir zor nefes alıştan, bir ku-
lak çınlayışından, gözönünde
ki şeylerin yüzünde duran bu· 
lutların dağılıb mes'ud ışık
lann ve sabahların doğmasın· 
dan ileri geliyordu. 
Onbeş adım ileride, tarla 

içine sapan bir yol ağzında 

devrilmiş bir otomobil duru· 
yordu. 

Bt!kir, dikkatle o noktaya 
baktı. Ayni yolun iki tarafın
daki kurumuş çalılıkların ara-

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı : Saat 
12,30 - 14 Halk musikisi, ha· 

vadisler, hafif musiki, 18,30 
plakla hafif dans musikisi, 

19,30 sıhhi konferans, 20 Asri 
sinemadan naklen tayyare yıl

başı piyankosunun keşidesi, 

kazanan numaralar, 21,30 Sa· 

fiye ve arkadaşları (Şark mu
sikisi) , 22 Rifat ve arkadaş· 

ları) , 22,30 ajans ve borsa 
haberleri, plakla sololar. 

MAHKEMELERDE: 

Katakulli Mustafa 
Şahid artistler bulunamadı 

Çeşme kazasının Alaçatı na
hiyesinde tiyatro hasılatının 

taksimi mes' elesinden çıkan 

kavgada Katakulli Mustaf a'yı 

bıçakla yaralıyaı ak öldüren 
Kartal Ahmed'in muhakeme-

sine dün ağırcezada devam 
edilmiştir. Mahkemece şahid 

sıfatile dinlenmek üzeı·e aran
makta olan artist Fatma, Der
viş ve İsmall gelmemişlerdi. 
Emniyet müdürlüğünden mah
keme reisliğine gelen bir mek· 
tupta bu şahidlerin Akhisar 
ve Balıkesir havalisinde tiyat
roculuk yaphklan bildirilmek· 
te idi. Mahkemece, bu artist
lerin bulundukları yerlerde is· 
tinabe suretile ifadelerinin alın
ması kararlaştırılmış, muhake· 
me başka bir güne bırakıl

mıştır. 

görgüleri ve bilgileri ve yar· 
dımları sayesinde işlerimizin 

ko aylaşacağına kaniim. 
ismet inönü bundan sonra 

ziraat programlarının esaslarını 
ifade eden saydığı kanunların 
tahsisat kanunlarile beraber 
B. M. Meclisinin kış tatiline 
geçmeden evel takarrür etmesi 
bize önümüzdeki seneyi kazan
dıracağına ve muhtelif kısım· 
ların birbirile irtibatları büyük 
olduğuna arkadaşlarının dik· 
katlerini celbetmiştir. 

Uzun ve sürekli alkışlarla 
karşılanan bu beyanattan son
ra Başbakan; vaki olan sualler 
üzerine mevcut siyasi vakıalar 
üzerinde ayn ayrı izahat ver· 
miş ve Manisa saylavı Hikmet 
Bayur'un Ziraat bankası ve 
kanunu hakkındaki sorgusuna 
cevaben: 

-Ziraat bankası kanununun 
mecliste müzakere edilmekte 
olduğunu ve bankanın yeni 
işlere kıymetli yardımını esir
gemiyeceğine emin bulundu
ğunu ifade etmiştir. 

sından da birkaç kişi ilerli
yordu. F o.kat hu ilerleyişte bir 
gayritabiilik '" ·dı. Adeta itişe 
kakışa gidiyorlardı. 

Bekir: 

- Mehmed çavuş -dedi- şu 

yola sap da git anla bakalım 
ne var, ne olmuş? Otomobi
lin dibinde bir Yunan neferi 
de maktul düşmüş. Galiba şo· 
förü olacak! 

Mehmed çavuş, ilerledi ve 
yolda kayboldu. Müfreze de 
sür'atini azaltmıştı. Sıcak, 
müdhiş bir sıcak, ovaları ca
yır cayır yakıyordu. Atların 
ayaklarından çıkan bir toz ve 
duman bulutü, genç süvarile
rin terli, güneşten yanmı~ yüz
lerine vuruyordu. 

Yaprak bile kımıldamıyordu. 
- Se11u f!ar -
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-44- Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin Falih Rlfkı ATAY J6 yaşında bir kızcağız, annesi-
lki gün sonra, akşam karan

lığı denizl~ri basarak adanın 
sahilinde oturanlardan birkaç 
kişi bağınşmağa başladılar : 
- Andon reis geliyor. Hurrra 
çocuklar, Andon reis geliyor. 

Mariya da l u sesleri duy
muş ve sahile koşmuştu. 

O kadar heyecanda idi ki, 
sabredemedi, sandala atladı 
ve yaklaşan gemiye doğru kü
rek çekmeğe başladı . Andan 
reis, Yunan korsanları içinde, 
babası kadar şöhret sahibi, 
ayni zamanda Türk düşmanı 
olmakla tanınmış, tecrübeli, 
kurd gibi bir herifti. Kırkbeş 
yaşlarında m yarı, pehlivan 
gibi bir adamdı. Gayet çe
vikti. Yirmi yaşında:...i bir genç 
bile onun kadar çalak ola-

mazdı. ~ 
Gemiye doğru yaklaşırken 

kürekleri bıraktı ve doğruldu: 
- Andon reis, Andon reisi 
Genç kızın sesini duyan 

Andon reis derhal güverteye 
çıktı. Fakat ortalık biraz ka · 
rardığı için, yirmi metre ile
ride sandalda ayak üstü bağı
ran genç kızın kim olduğunu, 
ne istediğini anlıyamadı. Za
ten onu, senelerce evci, bir 
defa babasının yanında gör

müıtü. 
- Heeeey ·diye cevap ver

di- kimdir orada bağıran? lm
dad mı istiyorsun, ne karın 
atn11sın? 

- Ne imdad istiyorum, ne 
kann ağrısıyım. Hoş geldin 
reis, hoş geldin? 

- Hoş bulduk.. Yaklaş ta 
suratanı g9reyim. ·· · -

Mariya tekrar küreklere sa
rıldı ve gemiye yaklaşınca, 
uzablan ip merdivenden, hay
ret edilecek bir sür' atla tır
mandı. Sandala iskele dire

tine bağladı. 
Andon reis, hayretle Mari· 

ya'ya baktı : 
- Sen kimsin? 
- Ben mi? 
Mariya gülerek ilive etti : 
- Senin gibi bir korsan, 

hem de bir reisi 
Andon reis, ellerini kalça

sına dayayarak, şöyle alaylı 
alaylı baktı : 

- Reis mi dedin? 
Mariya eiddiyetle doğruldu: 
- Evet, ti kendisi! 
Andon reis, genç kızdaki 

ciddiyet ve vmran farkına 
vardı. Fakat gene eğlenmek
t«n kendini alamadı : 

- Gemin de var mı? Yok-
18 sandalla mı korsanlık edi
yorsun? 

Mariya •ldırış etmeyince 
tordu: 

ANADOLU 

- Ne istiyorsun güzel kız? 
- Ne mi istiyorum, baba-

mın intikamını almakta bana 
yardım etmekliğini? 

- Babanın mı? .. Babıında 
kim ola?. 

- Dostlarından, en yakın 
dostlarından biri .. 

- Canım, adını söyle de 
anlıyayım. 

- Panayot reis! 
Andon reis, adeta inanama

dı. Bir elile saçlarını avuçladı. 
Bir elite de kızın bileğinden 
yakaladı: 

- Panayot reis öldü mü? 
- Öldü değil, öldürüldü .. 
- Demek, sen, bizim Pa-

nayot'un kızısın öyle mi? 
- Evet, Andon reis .. 
- Gel kızım, gel, bana 

her .şeyi anlatl 
Ve kızı tutarak kamarasına 

götürdü. Ona bir yer gös
terdi: 

- Şöyle otur, ylizünü bana 
karşı çevir. Ne kadar da bü
yümüş ve ne güzel olmuşsun 

kızım. Dur bakayım, seni yedi 
sene evel görmüştüm galiba .. 
Amma adını unuttum. 

- Mariyal 
- Tamam, tamam, şimdi 

hatırladım. Çabuk söyle, ba
banı kim, nerede öldürdü? 

- Denizde bir müsademe
de, Fırtına Ali namındaki bir 
Türk korsanı öldürdü? 

Andon reis, yumruğunu sı
karak bir küfür savurdu: 

- Fırtına Ali mi? ... Deniz
ler belası herif te nereden 
çıkh başımıza? 

u.....,..nıytJr 11ıasunuz 

reis?. 
-Tanımıyorum, adını, şöh

retini işittim.. Eski bir denizci 
olduğu söyleniyor. 

- Yok canım, yirmi yaşla
rında bir genç .. 

- Yirmi yaşlarında mı, 

hayreti. 
- Hem de eşi az bulu· 

nur bir kaptan!. Gemimizi 
ku§a benzetti. Beni de yaka
lamak üzere iken bazı gemi
ler göründü ve çekilmiye mec
bur oldu ... . 

- Buraya kadar nasıl gel· 
diniz kızım? 

- Babamın yerine ben geç
tim.. Ona meydan okudum. 
O da bana, tekrar görüşece
ğimizi söyledi.. Ben : de deniz
lerde büyüdüm. Ben de sizin 
kadar bir gemiye kumanda 
edebilirim, dövüşebilirim. Yal
nız tecrübem az Andon reisi. 
Bana yardım edeceksin, bunu 
istiyorum .. 

Andon reis düşünüyor, te
reddüt ediyordu. 

- Ne düşünüyorsun reisi 
- Fakat kızım, nasıl söy-

liyeyim, bu işi sen, yalnız bana 
Günlük siyasal gazete bıraksan olmaz mı? 

1--~S.~:hi~'p-..,.-~bqy--•zp-m---1ı Mariya, yüzüne bir tokat 

Haydar Rüşdü ÔKTEM vurulmuş gibi, kıp-kırmızı ke-
Umamf Defl'iy•t ve yam ioleri sildi.. Kaşlannı çattı, sert bir 

•. mtdGrtl: Hu:!.. blaet Çanc;ar tavurla cevab verdi: 
~ ........._: - Şu halde Andon reis, 
-. bir tkiaei Beyler Mlı•iı senin y~rdımına ihtiyacım 
: C. H.Jk Partim binan içinde yoktur. Kendi işimi, kendim 
'- Ttlgnf: İSlllir - ANADOLU 

Teleron: 2716 -!Posta kutusu 405 göreceğim.. Mağlub olmamıya 
ABONE ŞERAiTi çalışacağım. Boyun eğmiye· 

Yılbtı 1200. altı •1htı 100, aç cetim. Fakat mağlub olur-
aybit 500 kuruttar. sam da talihime.. Allaha ıs-

YÜllMI me8Jek..ıer itia MDelik marladık reisi 
..... 6ered 27 lincbr 
Heı yeni• s Jumqtur Mariya bunu söylt r söyle-

- mez kapıya doğru yürüdü. 
Gıla• gepait atbhalar 

25 
l:aruttur. F.Ut Andon reia birdenbire 
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1921 denberi Fransız mü
messillerinin Sı.ncak politika
sındaki hedefleri ne olduğunu 
biliyoruz. Bu hedefler, bir ta
raftan, Ankara taahhütlerini 
tatbik etmemek, diğer taraf
tan Sancak Türk'lüğünü da
ğıtarak, karıştırarak, temsiller 
ve hicretlerle, b'1 taahhütleri 
davacısız bırakmak. 

On beş yıldanberi Türkiye 
gazeteleri bu poliukayı hadise. 
hadise takib ettiler. Fakat bir 

· kusurları olmuştur; Hadiselerin 
mes'uliyetini dost Fransa'da 
dt>ğil, merkezden uzaktaki sö
mürge memurlarının kötü ni
yetlerinde aramak! Türk gaze
teleri iki memleket arasında 
dostluk kurulacaksa ve kuv
vetlenecekse, ilk şart, onu bu 
zihniyetlerin tesirinden kurtar· 
mak olduğunu boş yere iddia 
edib durdular. 

On beş yıldanberi devam 
eden bu neşPiyatın Fransız 
kamoyuna aksettirilmiş oldu
ğunu biliyoruz: Fakat, onlar
dan, günü gününe mes'ul hü
kumet makamlarının haberdar 
edilmiş olmasına imkan var
mıdır? Asli! Sancak'ta teza
hürlerini gör.iüğümüz zihniyet, 
şüphesiz mahalli değildi: Onun· 
da merkezde bir kaynağı ol
mak lazımdı. Fransa'da Tür· 
kiye dostluğunu istiyenler ve 
yeni Türkiye'yi anlamış olan
lar vardır. Fakat yeni Türki
ye'yi anlamak istemiyenler ve 
bizi, dostluğun kuru edebiyata 
ile avutub, ondan sadece ken
di hesablarına menfaatlenmek 
ıstiyent~r de vardır. 

Herşcyi bir tarafa bırakınız: 
Paris'te Suriye, Lübnan ve 
Sancak mes' elesile uğraşıp du· 
ranlann, 1921 Ankara anlq
masmın ne olduğunu bilme
diklerine hükmeder misiniz?. 
Suriye delegasyonu ile müza
kereleri idare eden Müsyü 
Vienot, muahede eaaslarmı 
hazırlarken, Sancak'ı unutmuf 
değildir: Bilakis Sancak'ta dört 
beş yıldanberi takib edildiğini 
gördüğümüz pelitikayı tamam
lamak istemiştir. Bir taşla iki 
kuş vurmak tabirini kullanma
mıza müsaade ediniz: Mösyö 
Vienot, bu suretle, hem San· 
cak'ı Türk'süzlcştirecek. hem· 
de Suriye vahdetçilerine Lüb
nan acısını unutturmak için 
bir tavizde bulunmuş olacaktı. 

Şu gülünç mantık: .. - Ya 
neden on beş senedenberi 
Sancak davasının üstüne düş
mediniz?,, lifı, Mösyö Vienot 
tarafından, Cenevre' de ilham 
eseri olarak bulunmamışbr. 

Daha Cenevre yolunda iken, 
biz birçok Fransız gazeteler\-.. 
nin bizi inandırmak isteme
lerine rağmen, Mösyö Vienot· 
un şahsında, iki dost devlet 
_.asındaki bir anlaımazlığı dü
rüst ve samimi olarak ballet
mqe utrafır bir delere de· 
ğil, kendi eseri olan Suriye 
muahedesini madafaaya gelen 
bir avukat bulaeağunızı sezi
yorduk. Sancak davlsmı ka· 
patmak için bir Arab 'lık- Türk
lük davası açmağı düşünenler, 
bizi kah Suriye Arab 'lığı ile, 
kih Milletler cemiyeti ile çar· 
pışmağa bırakarak, kendilerini 
delkü temalardan uzak tuta
caklannı ve belki de enter· 
naayonal ihtilatlar telkinleri ile 
Türkiyeyi ıındıracaklanın ta-

nin dostu tarafından öldürüldü: 
Pa ris 't e bu

sene noel umu
mi harp senele
rin de nb eri en 
mü ke mm el bir 
noel olar ak gfç· 
miştir. Çok alış 
ver ş olmuş, çok 
mes'u<l bir noel 
yaşanmıştır. Fa
kat, bu umumi
yet e rağmen, 

bazı hususi me
hnfılde feci va
ziyetler de ol
mamış değildir. 

Paris'te Vik
tor Hügo cad- Yakarıda maktul ve katil, aıalıda kızın 
de sin deki no el annesi bir Jostana vak' ayı t1nlatırken .. 

"gecesi cinayeti de bu feci ha- ı yesi olarak bir pudra ve tu-
diselerden birisiclir. valet takımı getirmiştir. 

Viktor Hügo sokağında l 07 Zabıta da katlin bu adam 
numarada Madam Anjel Kost :adam tarafından yapıldığınıf 
oturmaktadır. Bu kadın 42 anlamış ve hemen faaliyete 
yaşında, falcat güzelliğini ta- g~çmiştir. Saat 23,30 da za-
mamen kaybetmemiş bir ka- bıta, Kleber sokağındaki 20 
dındır. numaralı eve gitmiştir. Kati· 

Bu kadın nocl g cesi saaJ lin asıl ikametgahı da bura-
20,30 da kı.zını görmek için sıdır. 
üst kata çıkmış, fakat 16 ya- Zabıta taharriyata başlamış 
şında bulunan kızı Margrit'i nihayet bir merdiven aralığın· 
odanın ortasında gırtlağından dan katil : 
kurşunla yaralı ve kanlar için· - Ben buradayım. Sevgili 
de yatıyor bulmuştur. Margrit'imi annesinin hatası 

Margrit çoktan ölmüş idi. yüzünden öldürdüm. Halbuki 
Kadın, kızının kimin tarafın- ben ona noel hediyesi bile 
dan öldürülmüı olunacağını hazırlamış idim. Bütün Fran· 
tahminde tereddüd etmemiştir. sa, benim Margrit'i herşeyden 
Bu, kendi dostu, 40 yaşında fazla sevdığimi bilmelidir. De-
bulunan Fransova Tostan'dan miştir. 
başka bir kimse değildir. Herifin vaziyeti, tam deli 

yaziye,tidir ve. oldukça müikilat-
Franiova, deli dene~et de- la tevkif edilmiştir. Deli ol-

rcccde asabi ve hırçın bir 
duğuna şüphe edilmemekte, 

adamdır. Son günlerde gerek fakat, metresinin kızına da sev
metresi ve gerek metresinin 

diği, bu arzusuna mu~afakat 
kızı Margrit' e karşı çok haşin etmediği için metresile daima 
hareket etmekte imiş. kavga ettiği ve birçok defa· 

iki gün evci, Sen Rafael'e lar gerek metresini ve gerek 
gideceğini söylemiş imiş. Biraz metresinin kızı Margrit'i ölüm-
sonra da Margrit'e noel bedi· le tehdid_eylediği anlaşılmıştır. ....................... , ..................... ... 
savvur edenler o zihniyette D 1 J e k 1 e r: 
olanlardı. 

Suriye muahedesi müellifinin 
bildiği şeyler bunlardı. Bilme· 
diği şey ise şefinden son va
tandaşına kadar, Kemalist 
Türkiyc'nin kendisi idi. Bizler 
şef ve hak davalarını başar
mağı bilen insanlarız ve bu 
hususta bütüncü'yüz. Yeni Tür
ldye'nin ona karşı söz tutulur, 
onun hakkına hiyanet edilmez 
ve kuvvetli bir devlet olduğu 
fikrine halci verecek en kü
çük vak'a ile en büyük hi
dise arasında fark görmeyiz. 
Türkiye'de Osmanlı tavizcile
rinin hatırası, senelerdenberi, 
hiddet ve nefretle titrenmeksizin 
anılmaz. 

Yarın öbürgün, Cenevre' den 
veya daha önce, neler geçe
ceğini bilmiyoruz. Kat'i emni
yetimiz olan birşey varsa o da 
Sancak davasının hak ve ahd 
esaslarından aynlmaksızın ve 
onların :yeni zaruretlerine ta
mamen uygun olarak, halle
dilmesi mukadder olduğudur 
ve yukardanberi bahsettitimiz 
menfi zihniyetin bu hal ve tes
viyede asli işe yaramıyaca
tıdır. 

Fransa - Türkiye dostluğu
nun, halledilmemek için ba
hane olarak kullamlacağı de
lil, halledilmek suretile temel
leşeceği nazik bir mes' ele kar
tııındayız. 

Gümrükte 
Bu hamalları atmıyaln"I 

Bir kariimiz yazıyor : 
lzmir ihracat ve idhalat güm· 

rüklerinde çalışmakta olan ha· 
mallardan ihtiyar olanların va· 
zifelerine nihayet verileceği 
söyleniyor. Bu hamallann iç
lerinde icnk - elli sene hizmet 
etmiş, vücudlarını yıpratmıı 

ve bu yüzden malul olmuş 
olanlar vardır. Bu emektarlara 
yol verilince bu yaştan sonra 
hariçte iş bulmalanna imkan 
yoktur ve fena vaziyete düşe
cekleri muhakkaktır. ldbalit 
ve ihracat gümrüklerimn 130 
kişiye baliğ olan hamal kad
rosunda adedi onu geçmiycn 
bu zavallı ihtiyarların da ge
çindirilmesi mümkündür. Esa
sen bu ihtiyarlar hamallar 
şimdiye kadar gümrüklerde 
çok mühim bir iş olan istif
çilikte çalıştırıldıklanna göre 
vücudlarıbdan da istifade edi
liyor demektir. Binaenaleyh 
ihtiyar olmaktan baıka bir 
suçları olmayan bu emektar İ•· 
sanları kapı dıprı atmak ne 
dereceye kadar doğru olur 
bilmiyoruz. Eli ayatı tutan, 
gözleri gör,n bu emektarlan 
roatdur etmek doğru birşey 
olmaz. 

Çıkarılacak hamallara bet 
en lcuruı ikramiye verilee.tini 

A.de.eme çarpanlar 

Kalbin Sesi! 
Sekizinci Edvard'ın bir ka· 

dm için cihanin en büyük ve 
kuvvetli bir saltanaıından vaz• 
geçmesi dedi-kodusu hala 
devamda.. O kadar ki, şimdi 
bizim lstanbul'lu arkadaşları 
yarışa başlattı! 

Bu çok gürültülü vaz'yetten 
ispanya' nın sabık kralı on .. çün· 
cü Alfons'un büyük oğlu da 
kendisine bir hisse çıkarmak 
istedı. "jurnal,, gazetesine bır 
yazı göndermi~ ve: 

- Ben de kalbimin sesini 
dinliyerek taç ve tahttan, hatta 
iıltmden vazgeçtim! 

Gibi birşeyler söylemiş •• 
Fakat Sekizinci Edvard -Ha1en 
Prens Vindsor- ile sabık Is· 
panya veliahdı -Halen Dük 
Dö Kovadonga· nın kalp da! 
vası arasında karlı dağlar 
var!. 

Sabık lngiliz kralı, kelime
nin bütün manasile kalbinin 
sesini dinlemiş ve en büyük 
bir mevkii dul ve iki çocuklu 
bir kadın için feda etmiştir. 
Ve bütün hayretler bu feda· 
karlığın fevkaJideliğinden dot
maktadır. 

Sabık lıpanya veliahdına 
gelince: 

Babası tahttan öyle bir fe' 
kilde kovulmuş idi ki, Dük 
Dö Kovadonga için ispanya 
tahtı hakiki bir serab olmuştu. 
Tac ve taht onun için bir 
hayaldi ve Kubah dilber için 
maddi ve manevi hiç ir şey 
feda etmiş değildi. Kubala 
dilber, lspanya'nm sabık ve 
sakıt veliabdından çok zengın 
idi. 

Sabık ispanya veliahdı, KG 
balı dilber için birşey fect. 
etmemiş ve bu hareketi ile 
iki ıey kasdetmişti: 

1 - Kubah iilenin büyik 
servetinden istifade .. 

2 - Siyasi vaziyeti gayri 
müstakar ve lspanyol bar11na 
mensup olan Kiibada yeni l,ir 
lspanyol hanedanı ve saltanata 
bınnakl. 

Şu halde, Sekizinci Edvatd 
kalbinin hakiki sesini dinlelllİf, 
ispanya sabık veliahdı da 
kalbini aç çakal gibi baltrt 
mıştır. F. &rtllefla 

Germencik sUrek avlan 
Germencik, (Huausi)- GS

mencik Avcılar kulübü avlm 
on beş gün içinde kanun .çev. 
resinde kulüb Başkanının İtti 
rakile yapbldarı dört sürek 
avında 34 domuz, 1 kaplan 
ve 1 Tilki öldürülmüştür. 
ıenedenberi avcılar kulübüBia 
çahtması sayesinde mmta 
mızda mahsül zamanına ka<IBI~ 
hiçbir domuz kalmamakta ve 
mahsulat hiçbir zarar görme
mektedir. .................. 
haber alıyoruz bu para ile 
zav.llılar ancak bir aeae --~· ..... 
çineb'ilir. Hilen Nıı&an i--
cilikte ve bir kasmı da J'"1atıW 
dikta kullaıulmald:a Ye 

hale gön vücadt...ndan . 
fade edilmekte olan bu · 
leri, eskisi gibi vazifeleriMll&. 
bırakmak çok yerinde •e ·-.ı• 
cenabane bir hareket 
Batmüdür Seyfi Ay<hn'•n 
Liman Şirketi umum mü 
Haflftet'in nazarı merhem....,.~ ... 
~lbetmenizi dileriz. 

Anadolu - Biz de bu 
meaniye iftirık ediyoraı. 
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Parti kongresi dün sona erdi Hariciye vekil vekili San .. 
cak mes'ele inin yeçir-1 inci sagf ada -

o onra, merkf'z kazauııı dilekleri 
ırer birer iulı olunmuştur. 

l\fuhtf'lif ocaklar dilekleri tüy· 
te bit edilebilir: 
Menemen • Burna\'a çayının ıs· 

•hı, zirai a :ıyi,in teuıin cdilme~i, 

1Jbn mahallede lkiçf'şınelik civa· 
'loda bir orıaınektcb oçılnıaeı, 

lekıiriklerin s:ıb:ılın kadar yııkıl· 
na ı, birçnk yerlerde ) ol ve lliAıın 

eıkılatı )Dpılma~ı, tlıccıır ve eınaf
arrn wyad ların ın tabelıilo rıoa ) ıız· 
Daları, pazarlarda &atılan )Dğ \'C 

neyvaların sıkı bir konırola Ulbi 
utulma ı, &ıtırın nıüradelcııiııin ı·~· 

eli İUl'rsinlı'de ıatbik eJilıııe i, 
~ayrakh-Burn:ıva çayının zur'raı 

srar etme inin önuııe ~eçilnu•ııi, 

!ıayraklı'ya vapur ış etılmcsı, Kar· 

ıyaka)a işliyeıı vapurların yenıleıı· 

hrilnıesi ve bilet 111 rt'llcriniıı İn· 

lırılme~i, cumhur )'"t ınepl.ıııın la 
ıoparlör it şkilıiıı vücu la gı>tırılc· 

~k, resmi ••ıııılcr ),• \' ·rıl .. n ııııtıık· 

arın lı ılk t ırafıııılaıı kohtylıkla 

luyulabilınesirıin tP.mini, Burna· 
ada bir sebze korı crve fab· 

rikası yapılması, halka zi
rai konferanslar verilmesi, asan· 
sorun Belediyece istimlaki, 
elektrik kilovat ücretinin ten· 
ı li; mahallelerde ikinci nevi 
ekmek çıkarılmasına müsaade 
edilmesi, Güzelya'ıya'da vapur 
işletilmesi, Karşıyaka' da da 
bir hakim, bir nufus memuru 
bulundurulması, Karş yaka' da 
bir kız ve erkek Lisesi açıl
ması, Dolma'dan Pasaport'a 
kadar olan yr.rlere arabaların 
şatlaı a yana~ masına müsaade 
edilmesi, Karçıyaka' da bir 
enstitü ~übesi açılması, mek
tep kitapları fiatlcrinin ucuz· 
latılması, incir işçilerinin de 
diğer amele gibi maktu vergiye 
tibi tutulması, Eşrefpaşa has· 
tanesinin ihtiyaca cevap vere· 
cek şekle ifrağı, otuz lira ma
aş alan bayanların yol vergi
sine tabi tutulmaları, Eşrefpa
şa'ya dispanser açılması, Buğ· 
day koruma vergisinin endiri
lerek ekmek fiatlerinin düşü· 
rülmesi, Kültürpark'ta Güneş 
dil teorisi hakkında bir abide 
dikilmesi, bataklıkların ~uru
tulması, Halkapınar su saatle
rinin bozuk olduğu için değiş
tirilmesi, tekaüd maaşları nis· 
betsizliğine çare bulunması, 
belediye zabıta memurlarının 
haksız yere ceza almalarına 
mani olunması, Emrazı sariye 
hastanesindeki 38 yatak mev· 
cudunun hiç olmazsa yüze çı

karılması, Değirmendere kö
yünde revir açılması ve bura
ya bir doktor gönderilmesi, 
Devlet dairelerinde iltimasın 

önüne g~çilmesi .. 
Merkez ilçesinin bu dilekleri 

reye konularak ekseriyetle ka
bul edilmiş ve Dilek encüme· 
nince ayrılmış olan dileklerin 
de ilyönkurulunca aid olduğu 
makamlara bildirilmesi Valinin 
eklifi üzerine kararlaştırılmıştır. 

Bundan sonra serbest dilek· 
lerin müzakeresine geçilmiş ve 
evclce verilmiş takrirlerin maz· 
batası okunmuştur. Bunda, Vi· 
Jiyet umumi meclislerinin sa· 
lihiyetlerinin genisletilmesi, 
Vekiller heyetinin kararile, ica
bında vergi ihdasına salahi· 
yettar olması, köy değirmen
lerinden muamele vergisi alın
maması; tütün ekiminin tahdidi 
ve tütün tacirlerinin tütün ek· 
melerine müsaade edilmemesi 
hakkında teklifler vardı. 

Vilayet umumi meclisinin 
salahiyetlerinin genişletilmesi 
ve tütün ekiminin ~ahdidi 
'hakkındaki teklifler üzerinde 
birçok azalar söz söylediler. 
Bilhassa ikinci teklif üzerinde 

Mehmed Aldemir [Çeşml!) 
uzun izahat vererek, bazı tü· 
tün kumpanyaları ve tacirle
rinin mühim miktarda tütün 
diktirdiğini ve sonra bunları 
satın alarak köylünün elindeki 
tütünlerln yok bahasına satıl
dığını anlattı. 

Bir ua, tütün ekiminin tah· 
dit edilemiyeceğini, ayni za· 
manda bu gibilerin tütün ek· 
melerine de ma1i olunamıya
cağını söyledi ve bu takdirde 
ihtiyacın başka memleketler
den temin edilmesi muhtemel 
olduğunu bil lirdi. 

Mehmed A!demir, buradan 
alınan tütünün muayyen oldu
ğunu, bu suretle hiç bir şey 
kaybedilmiyeceğinde ısrar etti. 

Baha Yörük te söz alarak, 
bu şekilrle bir hadise ile kar
şılaştığını anlattı ve tütün eki· 
minin zürraa münhasır kalma· 
sına taı aft ar olduğunu söyledi. 

Söz alan Hüsnü Beydağ 

(Ödemiş) dedi ki: 
- Tütün ziraatı tahdid edi

lirse çiftçi zarar etmez. Rekol· 
te de eksilmez. Bazı çiftçiler 
korkularından kumpanya me
murlarile uzlaşarak tüt ün ek
mek mecburiyetinde kalıyorlar. 
Çünkü böyle yapmazlarsa, tü
tünler ellerinde kalıyor ve yok 
bahasına satılıyor. Köylünün 
ezilmemesi için, tütün tacirle
rinin tütün ekmemelerine mü· 
saade edilmemesi çok yerinde 
birşe olur. Bu takdirde rekolte 
kat'iyen düşmez. Çünkü mah
sulü yetiştiren eller gene ça· 
Jışacaktır. Yalnız oraya, tütün 
kumpanyaları memurlara ve 
eksperler tütün ekemezler kay
dı ilave olunmalıdır. 

Hüsnü Ôdemiş'in bu talebi 
çok yerinde görüldü ve Hay· 
dar da söz alarak; bunun bir 
derd olduğunu, hertürlü ted
birlere !'ağmen bu gibi1erin 
tütün ekmelerine ve köylünün 
sırtından yüzbinlerce lira para 
kazanmalarına mani olunamı
yacağını söyledi. 

Hakikaten tütün ekiminin 
tahdidi ve tütün ticareti ya· 
panların tütün ekmelerine mü· 
saade edilmemesi hakkındaki 
teklif reye kondu ve ekseri· 
yetle kabul edildi. 

Tire · Aydın arasındaki yo· 
lun ve köprülerin tamiri, Ti
re'ye bir hükumet doktoru ve 
bir baytar gönderilmesi, Ôde
miş'in Beyköyünde kapanan 
mektebin derhal açılması, il
çelerde her cins damızlık hay· 
van bulundurulması hakkında
ki teklifler de kongrece ka
bul edildi. 

Bir aza, bu dileklerin bir 
program çızilerek tatbikini, 
senelerdenberi ayni dileklerin 
tekrar edildiğini söyledi. Bu
nun üzerine söz alan valimiz 

Fazlı Güleç, dileklerin icrasını 

ilyönkuruluna teveccüh eden 
vazifelerden olduğunu; bu va
zifeyi ifa etmiyecek heyetin 
gelecek kongrede muaheze 
edileceğini izah eylemiş ve 
dileklerin uzun zaman zarfın
da yerine getirilmesi hakkın· 
da da: 

- Bu dilekler, daha uzun 
zamanda yapılamıyabilir. Çün· 
kü bunlar arasında fazla para 
sarfile temin edilmesi lazım· 

gelen şeyler vardır. Mesela 
bataklıkların kurutulması, su 
getirtilmesi vesaire gibi .. 

Bunları sıraya koyarsak, 
Mcrsinli'nin bataklığı kurutu
lamadı diye diğer dilekler ye-

ler, aradan ne kadar zaman 
geçerse geçsin daima göz 
önünde tutulmaktadır ve tutu· 
lacaktır. 

imparatorluğun 300 sene
denberi yıkıla gelen fenalıkla
rının ortadan kaldınlması için 
15 senedir gösterilen gayreti, 
sarfedilen mesainin fevkalade
liğini hangimiz inkar edebili· 
riz. Herşey zamanında yapıla· 
caktır. Beşeri kudret haricinde 
hiçbir şeyi unutmadığımız mu· 
hakkaktır . ., 

Demiştir. Valimizin bu iza· 
hatı alkışlarla karşılanmıştır. 

Görüşülecek başka bir di
lek olmadığından, ruznamenin 
beşinci maddesi mucibine<.>, 
yeni idare heyeti seçimi yapı· 
lacağı bildirilm'ş ve celseye 
beş dakika ara verilmiştir. 

ikinci celsede azalara rey 
puslaları dağıtılmış ve mütea· 
kıben reylerin tasnifine başlan
mıştır. 

Reylerin tasnifinden sonra 
Parti llyönkuruluna üye olarak 
Esnaf ve Ahali barıkası mÜ· 
dürü Atıf, Dr. Hüseyin Hulki, 
Eczacı Faik, Dr. Kamran Ke
nan, Kemal Talat, Öğretmen 
Şehime, Avukat Ekrem ve 
Mehmed Aldemir'in seçildik
leri anlaşılmış ve yeni üyeler 
alkışlanmışlardır. 

Parti llyönkuruluna yedek 
olarak seçilenler Tüccar Reşad 
Leblebici, Avukat Baha Nasuh, 
Dr. Ramih, Eczacı Lütfü, ha
va kurumu müdürü Şevki De· 
mir, Avukat Halid Tevfik ve 
Murad Çınar'dır. 

Murahhaslıklara avukat Ek· 
rem, Refik Sandıkoğlu, (Tire) 
belediye reisi doktor Behçet 
Uz, gazeteci lbrahim zdd, 
Hasan (Bergama) tüccar Re
şad Leblebici, avukat Mustafa 
Kemal (Menemen) yedek mu
rahhaslıklara eczacı Faik, Ba
yındır belediye reisi İbrahim, 
Mehmed Aldemir, Kenan (Me· 
nemen) doktor Ramih, ve dok· 
tor Kamran Kenan seçilmiş· 
lerdir. 

Seçim neticesi alkışlanmış 

ve bundan sonra bütün kon· 
gre üyeleri Kültürpark gazi
nosuna gitmişlerdir. Kongre 
üyelerine vali ve parti başka· 
nımız Fazlı Güleç, gazinoda 
bir ziyafet vermiştir. 

Ziyafet, geç vakte kadar 
samimi hasbihallerle devam 
etmiştir. Yeni idare heyetini 
tebrik eder, muvaffakıyetler 
dileriz. 

Ziyafette vali ve parti baş· 
kanımız Fazlı Güleç, şehri
mizdeki saylavlar, belediye 
reisi d .... k.or Behçet Uz, vali 
muavini C-.-avid Ünver, lzmir'in 
ileri gelenleri, daire müdür· 
)eri, parti erkanı, parti kon
gresi murahhasları hazırdılar. 
Ziyafet esnasında vali ve par· 
ti başkanımız Fazlı güleç şu 
mühim hitabede bulunmuştur. 

- Söz söylemekle sofranın 
sonu geldiği zehabına kapıl
mamaklığınızı rica ederim. 
Ben, şimdi söz söylemeği da
ha iyi buluyorum, başlangıç 
benim İçin daha iyi... Arka· 
daşlarım, . arzu ederlerse, sa· 
baha kadar eğlenmelidirler, 

bunu kendilerinden rica edi· 
yorum. 

Herşeyden evel vilayetin 
her tarafından gelen ve kendi 
nefislerinde bütün vilayet par· 
tililerini ve hiç şüphesiz parti· 
lilere peyrev olan vilayet hal· 
kının sayın murahhaslarını 

tle selamlanm. 

Arkadaşlarım; 
Parti ile hükumetin bir 

elde toplanması usulünü va
zetmiş olan Büyük Şef im izin 
bu kararında isabet gün geç
tikçe tezahür etmektedir. Bu
nu kısaca, birkaç kelime ile 
tavzih edeceğim : 

Parti ile hükumet vaziyetini 
anlatmak ve bunların her iki· 
sinin mahiyetlerini ve alınan 
neticeyi tetkik etmek, bu iş· 

teki isabetin derecesini tayin 
etmekte bize medar olacaktır. 

Parti, millet arasında hüku
metin icraatının propaganda· 

sını yapar. Onu·1 anlaşılmıyan 
kısmını halka anlatır, karan· 
lıkta kalan kısmını tenvir eder. 

Ve bunun mukabilinde halkın 
dileklerini toplıyarak merkez-

deki teşekkülü kanalından 
meclise, oradan da kanun ha-

linde hükumete kadar sevk 
eder. Yani, hükumet, milletin 

dilek halindeki ihtiyaçlarını, 

kanunlaştıktan sonra tatbik 
eden bir vasıtadır. 

Bu iki kuvvet, görünüşte ne 
kadar ayrı olursa olsun tama· 
men yekdiğerini itmam eder 
veyahud yekdiğerinin ayrııdır. 

Her iki kuvvetin viliiyetlerde 
içtimaı ve kezalik merkezde de 

Büyük şefimiz ve Türkiye'nin 
particisi Atatürk'ün elinde bir· 

leşmiş olması, tamamen )'erin
dt dir ve başka milletlerde; 

p .. rti, hükumet şekilleri ne 
olursa olsun, bu sistem, içti
mai biinyemize en uygun bir 
sistemdir. 

Arkadaşlarım; 
Hükumet ve idare, bir ba

kımdan tababete benzer. He
kimler, ferdleri ve ferdler va· 
sıtasile cemiyete ncıfi olurlar. 
Biz idareciler de cemiyetin 
hekimiyiz. Cemiyeti tedavi ile 
ferdlere nafi oluyoruz. Ara· 
mızda büyük bir m~slek mü· 
şahebeti vardır. Onlar nasılki 
bir has~lığı teşhis ve tedavi 
ederler, bizde de kendimize 
mahsus bir usul vardır. Bizim 
en büyük teşhis amilimiz ve 
hepimizin üzerinde uğraştığı· 
mız ve zihin yorduğumuz, iş· 
te bu halk dilekleridir. 

Bu dileklerle, yani sizin bu 
kongrede ileri sürdüğünüz 
dileklerle ben de vilayetimin 
dileklerini öğrenmiş bulunu
yorum. Bu teşhiste bana yar
dım ettiğiniz için sizlere te· 
şekkür ederim. 

Bundan sonra icraata geç
mek benim vazifemdir. Bu 

vazifeyi belki hakkile yapa· 
cak, belki de yerine getire
miyeceğim. Emin olunuz ki, 

bütün varlığımla, bütün gü· 
cümle, bunu yerine getirmiye 

çalışacağım. Sizi temin ede
rim: Gelecek kongrede, gerek 

ben yerimde olayım, gerekse 
olmıyayım, ya ben, yahutta 
yerimi işgal edecek olan ar· 
kadaşım, size hesap verecek 
ve umarım ki, siz de memnun 
kalacaksınız. 

Gerek murahhaslar, gerek 
meb'uslar, gerekse kumandan, 
Mülkiyeci ve adliyeci arkadaş
lar, hepinizin şerefine birer 
birer içmeği çok arzu eder
dim. Fakat buna imkan göre
miyorum. Müsaadenizle hepi
mizin, gerek Parti, gerek hü· 
kumct, gerekse emir ve ku· 
manda cephesinden hülasa
mız olan Atatürk'ün şerefine 
içelim. 

diği safhaları anlattı 
- Başı 1 inci sahi/ede -

Bundan eonra cemiyeti ekva· 
mıo Sancak Lakkmdaki karan ,.e 
Fransa hükünıeti tararın<lan vaki 
olan resmi davet üzerine Paris·e 
gicleıı murahhas Lt"yeıimizin yaptığı 
nıiizakPrelcri etraflıca jzalı ellikten 
sonra Dr. Aras'ın cumhuriyet lıü· 

kumetirni:r.in kııhulüne ıalikan Fr:ın· 

11 lıükfınıetiııin yapmış olduğu 

tek 1 i fi a,agı<la ~ıi) le hulasa elti. 

A - Sancağa tam istiklal. 
B - Suriye, Lübnan ve 

müstakil Sancağın bir konfe
derasyon teşkil etmesi. 

C - Sancağın askerlikten 
tecridi. 

D - fskend"'run limanının 
bir kısmının Türkiye hükume· 
tine kiralanarak şimendifor 

kombinezonunun yapılması. 
Bu teklif üzerine her iki ta· 

rafın bütün müzakerelerin sik
letinin bir nokta Üzerinde tek
sif ettiğini ve Dr. Aras'ın tam 
istiklal teklifi ısrarına karşı 

Fransa heyetinin Sancağın Su
riye'ye Allejans tabiiyetini mu
hafaza etmesi şartile geniş 
muhtariyetinin konuşula bile
ceğini söylemiş olduğunu, San
cağın esas vaziyetini tayin 
edecek olan noktada bir]eşil

miyerek iki tarafın mütekabi
len istiklal ve tabiiyet teklif
lerini kat'iyetle muhafaza et
tikleri için müzakerenin kesil
diğini Şükrü Saracoğlu beyan 
etti. 

Müzakereden sonra ve Pa
ris'ten hareket edeceği güne 
kadar Dr. Aras muhtelif Fran· 
sız ricalı ve Başbakan M. 
Blum ile buluşmuş ve dava· 
mızı bö le lahiy li olan 

birçok zatlarla görüşınü~tür. 
Yılba~ı tatillerini ınütcakib 

Sancak me.;'elesi hakkında ye
niden temasa gelinmesi mev
zuubahis olmuştur. Fakat ge· 
rek bu yeni temaslar ve gerek 
onların muhtemel neticeleri 
hakkında Saracoğlu ihtiyatlı 
vaziyetini muhafaza etmiştir. 

Hariciye Vekaleti vekilinin 
harici siyaset hakkındaki iza· 
batından sonra söz alan Eski
şehir ~aylavı Yusuf Ziya Özer 
ve Manisa saylavı Hikmet Bay· 
;un'un Yugoslav-Bulgar anlaş· 
masında Balkan paktı için 
bahsettikleri .. [endişeye karşı 

tekrar kürsüye gelen Şükrü 
Saracoğlu, bu iki komşu mem· 
leketin yekdiğerile anlaşması 
Balkan paktının kuvvetini azalt· 
ması için bir sebeb olmadı
dığını ve bilakis sulha hizmet 
ve Balkanda umumi anlaşmayı 
kolaylaştırmak bakımından ye
ni bir unsur olması ümid edi· 
leceğini cevaben söylemiştir. 

Roma, 30 (Radyo) - Tür· 
kiye cumuriyeti hariciye müs
teşarı Numan Menemencioğlu 
sancak hakkında : 

- Türkiye'nin talebi San
cak'ın istiklalidir. Ayni zaman
da lskenderun ve sahillerde 
tahkimat yapılmaması ve müs
takil bir hükumet tarafından 
idaresi lazımdır. 

lskenderun limanının bir 
kısmı Türkiye'nin emri altın

da bulunmalıdır. Bundan baş
ka bir de şimendüfer müna
kalatı uzlaşmasını istemek
teyiz. 

Kanunusaninin iptidalarında 
müzakeratın tekrar başlaması 
muhtemeldir. Demiştir. 

Belgrad, 30 (Radyo) - Pa
ris siyasi mahafili Balkan ah
valini, bilhassa Yuioslavya ile 

Bulgaristan arasında müzake
relerine başlanan bir muahede 
akdi işini çok büyük ehemmi
yetle karşılıyorlar. Balkan iş· 

lerinde Yugoslavya ve Bulga· 
ristan münasebatı başta sayı· 
lıyor. Gazeteler, zaten bu iki 
hükumet arasında hiçbir ihti
laf rnevcud olmadığını yazı· 

yorlar. 
Belgrad, 30 (Radyo) - Yu

goslavya başbakanı M. Stoya
dinoviç'in A•1kara seyahatıııda 
Eulgaristan'la Yugoslavya ara· 
sında bir misak akdi için 
Türkiye ricalile ~örüştüğü ha
ber veriliyor. Türkiye, son 
müzakereler münasebetile tam 
bir sükunet göstermiştir. Tür· 
kiye ve Çekoslovakya; Yuğos
lavya'ya verdikleri cevaplarda 
bu misaka bila kaydı şart ve 
kat'i surette muvafakat ettik
lerini bildirmişlerdir. Yunanis
tan'la Romanya ise bazı ih-
tirazi kayıtlarla muvafakat ede· 
ceklerdir. Bu kuyudat, alelade 
mülahazalardır. Paris siyasi 
mahfilleri, Bulgaristan'la Yu
goslavya arasında ebedi bir 
dostluk muahedesi akdine hiç
bir mahzur bulunmadığı kana· 
atindedirlcr. Fransız gazeteleri, 
bu müzakerelnin ehemmiye· 
tinden bahsederken Yugoslav· 
ya'nın ltalya ve Macaristan'la 
siyasi münasebatın fevkalade 
iyi bir vaziyete girdiğini, Hır· 
vat mes'elesi de halledilince 
Yugoslavya'nın en kiiçük bir 
düşüncesi kalmıyacağını yazı· 

yorlar. 
Atina, 30 (Radyo) - Tür

kiye Hariciye Vekili Dr. Tev· 
fik Rüşdü Aras Yugoslavya 
ve Bulgaristan arasında akde· 
dilmek üzere olan ademi te
cavüz ve ebedi dostluk misakı 
hakkında Yunan gazetelerin~ 
beyanatta bulunarak bu misa· 
kın Balkan antantı için büyük 
bir ehemmiyeti bulunduğun

dan bahsetmiştir. 

Mısır hükumeti 
Kapitildsyonların 
ilgasını istiyor. 

Kahire, 30 (Radyo) - Ka
pitülasyonların ilgası için Mon· 
t:-ö'de bir konferans aktedile· 
cek, bu konferansta Mısır 
başbakanı Nahas Paşa bulu· 
nacak ve sonra milletler ce
miyetine Mısır baş murahhası 
olarak iştirak edecektir. 

Ankara'da 
Şehircilik 
mektebi açılacak. 

lstanbul, 30 (Hususi muha· 
birimizden) - Dahiliye Ve-
kaleti, Ankara' da bir (Şehir
cilik mektebi) açmağa karar 
vermiştir. 

OORSA 
Ozum satışları 

Çu. Alıcı K.:s. 
97 K. A. Kazım 13 50 
78 M, J. Taran. ~13 75 
45 O. kurumu 16 
23 A. B. üzüm. 14 

245 
383871 
384116 

K. S. 
18 so 
20 50 
19 50 
15 

Zahire satıtları 
Çu. Ginsi K. S. 
480 B~ğday 6 

19 Susam 18 
2835 Ken. pala. 260 
2344 Ki. T. ba. içi 100 

K. S. 
7 

18 
480 
100 



Bolşevikliğin 



1937 
• 

rı a 
(Avni Nuri Meserretçioğlu) mağazalarına gelmiş ve montajı yapılmak üzerddir. 

Bir iki güne kadar hazırlanarak mağazamızda teşhir edilecektir. 

iki tip motör 60 ve a b yglr • Kuvvet· Ekonomi· Güzellik· ··r'at 
Telefon: 3513 
Telgraf: ızmir Avni 

ikinci kordon Büyük Kardiçalı han 
altında dairei mahsusa No. 20 - 21 

e t: 
ratelli Sperco ~ 

ş~·i Vapur Acentası 
üıı ROY AL NEERLANDAİS 

KÜMPANYASI 
"ORESTES,, vapuru 28 bi

·nci kanundan 3 ikinci kanu· 
pıl na kadar ROTTERDAM, 
ns AMSTEDAM ve HAMBRG 
le limanları için yük alacaktır. 
ilo SVENSKA ORIENT LINES 
llel "AASNE,, vapuru 4 ikin· 
ar ei kanunda ROTTERDAM, 
ü HAMBURG ve SKAMDl-

.NA VY A limı..nları için yük 
alacaktır. 

IJindaki hareket tarihlerile 
e •wanlardaki değişikliklerden 

im acenta mes'uliyet kabul etmez. 
n Daha fazla tafsilat için ikinci 
na kordonda FRATELLı SPER-

1' CO vapur acentalığına müra
·be -t edilmesi rica olunur. 
lar Telefon: 2004/2005/2663 

ı.v.: 
leıW. F. H. VAN-
'~:Der ZEE & CO. 

if V. N. 
~~~ERIKAN EXPORT LfNES 
parı THE EXPORT STEAMSHIP 
mai:ORPORATION • NEV·YORK 
mek •EXECUTIV. vapuru 3 
Kükinci kanunda bekleniyor. NEV
. h ~ORK limanı için yük ala· 
1 • • ..... 

b caıuır. 
H 1

1 EAMOOR. vapuru 13 ikin
: • kanunda bekleniyor. NEV· 

u u ORK için yük alacaktır. 
tCK 

·ne ERICAN EAPORT LINES 
zal> THE EXPORT TSAEAM· 
ere SHIP CdRPORATION 

PIRE'den AKTARMAU 

Jı.·~· 

i 
•EXETER. vapuru 1 ikinci 
un, PIRE'den hareket ede· 
tir. BOSTON ve NEV-ı, 

evir ORK için kabul eder. 
~ ...... 4~Y9N~-., 

dok Seyahat müddeti: 
dair PiRE • BOSTON 16 gündür. 
eçil IRE • NEVYORK 18 ,, 

uil RMEMENT H. SCHULDT 

olu~ KUrUf 
r 4 

nula HAMBURG 
miş •TROYBURG,, vapuru 18 
rıtmikinci kanunda bekleniyor. 
kur~TTERDAM, HAMBURG Olivier VE ,Şürekası 

ara bre BREMEN için yük kabul Limited 
. ~er. 

erme Vapur Acentası 
an s JOHNSON WARREN Ll-
·zake NES LTD. • LIVERPOOL Birinci kordon Rees binası 

D Tel. 2443 erilrr • ROMORE,, vapuru 10 
kun"'1nci kanun LIVERPOL ve LONDRA HATTI 
um~ERS'ten bekleniyor. BUR· •LESBIAN" vapuru ikinci 

erini z. GVARNA ve KÖSTEN- kanun iptidasında LONDRA 
ve HOLL'den gdip yük çıka· 

hey için yük kabul eder. rıp ayni zamanda LONDRA 
ergi~Vapurlarm isimleri gelme ve HULL için yük alacaktır. 
ima "hleri ve navlun tarifeleri "GRODNO,, vapuru 15 
mu nda bir taahhüde girişi· ikinci kanunda LONDRA, 

; tütaemez. Telefon No. 2008 2008 HULL ve ANVERS'ten gelip 
n ta,, - yük çıkaracak ve ayni zaman-.. Mutahassıs 

da LONDRA ve HULL için 
r. Demir Ali yük alacaktır. 

NEDKALMiNA 
Kamçı oğlu LIVERPOOL HATTI çıkaracaktır. yük çıkaracaktır. 

"EGYPTIAN,, vapuru 26 11ALGERIAN,, vapuru 10 Tarih ve navlunlardaki de· 

•111111111111111111111111111111.. Doktor .. ı11111ıııııııııııım111111111! 

A. Kemal Tonay ~ 
- ı:: 

Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütalıassısı'§. 
Basnıalınııc İshıS) 01111 kar~ısırıdaki dilıek sokak La~ımla 30 sayı· § = lı ev ve 1111111\ t ııdıııne~iııılc s:ıbalı saat 8 Jcn akşam saat 6 a il.adar :::ı = lıa!<.t11larırıı kt;lıırl etler. 2 

= Müracııal eden hastalara ppılması liizınıgelen sair tahlilat ve § 
- ıııikrn·kopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına c~vza § 

giirülcn Pnomuıur:ıks muny('uclıanc~irıdc muntazaman )apılır. § 
itil il il il il 11111 il 1111111 ili il il il ili lll ili lll il llJ il H 111ifl111 Telefon : 4 1 1 5 iti Hf 111 -

Askeri fabrikalar 
müdürlüğünden: 

1000 metre mik'abı ceviz 
tomruğu 

Tahmin edilen bedeli 40500 lira olan Y':lkanda miktan Te 
cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma .komisyonunca 14-1-937 tarihinde perıembe fÜnÜ saat 
15 te kap.ah .arf ile ihale edilecektir. Şartnaıııe 2 lira 3 bruı 
mukabilinde. lwmia7oadu wrilir. 

Taliplerin ...-uvakkat teminat olan 3037 lira SO kuruşu havi 
teklif mektuplarıp,ı mezk-Gr pnde saat 14 de kadar-komisyona 
v~eleri ve kendilcrinind.- 2490 numarala kanunun 2ve 3 üncü 
maddelerindeki v.uaikle meskur gün ve saatte lcomisyona 
müracaatlan. 27 29 31 2 1571 

FOTO OR 
Ref~k Lütfi Or IJe Halim lonclarlı 

F otoğraflarmızı bizde çıkartınız 
Zevkinizi olcşagactl/ı. poz 

Temiz işçi/ile Kesenize aggıın /iat 
Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 1601 

5121937 tarihinde ihalesi yapılacağı ilan edilmiş olan SOO 
ton Asit Nitrjk hakkındaki ilanın hükmü yoktur. 29 31 1 3 

Karacabey H~ası miidilrlü
ğünden; 

Anadan ve babadan yarışçı 935 doğumlu biri erkek biri dişi 
olmak üzere iki baş safkan lngiliz tayı açık arttırma suretile 
3 ikinci kanun 937 pazar günü Hara merkezinde satılacaktır. 
jfovakkat teminat 7 5 liradır. isteklilerin mezkur gün Hara 
neı kezinde bulunmalara ve tayların pediğirilerini görmek isti· 
yenlerin daha evvelinden Hara merkezi ile Ankara, Bursa, Is· 
tanbul, lzmir baytar ~leri müdürlüklerine müracaat etmeleri 
ilin olunur. 15 21 31 3530/1485 

Miicellit Ali Rıza 
ün 

<laki 

t ve Tenasül hastahk- t birinci kanunda L1VERPOOL 1 ikinci kanunda gelip L VER- ğişikliklerden acenta mes'u-
ve elektrik tedavisi ve SWANSEA'dan gelip yük POOL ve SWANSEA'dan livet kabul etmez. Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 

mır • Birinci beyler sokağı 

-ı.:~~~:m~;:;;asında Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, e1siz bir müshilc1ir. o kadar zararsızdır ki ge/)elere, kalp, böb 
....... _ .. _____ ·' rekleri rahataız olanlara bile Doktorlar bunu tovıiye ederla. 


