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Şanlı donanma-
• 'J 

mız lzmir ae .. 
Şanlı donanmamızın her gelişi, 

çok hassas ,.e vatanperver bir d~niz 
~ehri olan hmir'de hususi bir alaka 
yaratmakla beraber, bu defaki ziya· 
rete takaddüm eden günlerin ma
nasını tahlil edersek, göğsümüz da· 
ha kuvvetli bir iftiharla kabaracak, 
heyecan ve sevincimiz artacakur . 

• • • 
Türk donanması, yıllardanberi, 

ilk defadır ki Adalar denizinde, 
yani Türk tarihinin &k·sık şerefli 
sahnelerle parlattığı sularda hir t•e· 

velan yapmıştır. Bu cevelim bize, 
deııizciliğimizde nıes'uıl bir inkişn· 
fın saaclet ve müjdelerini getirmek
tedir. ~itekinı Büyük Şefimiz. B. 
M. Meclisini :ı\arkcn bu ciheti ehem· 
miyetle tt:barüz ettirmiş, Türk de· 
nizcilerinio yetiştirilmesine daha 
fazla itina gösterileceğini ve deniz 
kuvvetlerimizin artırılacağını 6öyle· 
mişlerdir. 

Unutmıyalım ki donanmamız, 

~imdiye kadar harb sonrasındanheri 
gayri askeri bir mıntaka halinde bizim 

Eillih hakimiyetimizden uzakJa~tınl· 
mı~ bir boğazdan ( Çanakkale 'den ) 
geçiyordu. Halbuki son defa tam 
filo halinde Akdeniz'e açılır· 

ken oraııı da artık sahibine bihak
kın kavuımuş bulunuyordu. Yani 
hu geçişin hem tarihi kıymeti var· 
dır, hem de müdafaamız bakımın· 

dan bir hususiyeti.. Eminiz ki, Şf!· 

hametle dolu Türk tarihinin Akde
niz'de, Maha aahillerinde, Adalar 
denizinde kalan asil hatırnlan ve o 
aularda can veren kahramanlann 
biiyük. rublan, donanmamız geçer
ken gözyaoı dökerelı: 8) ağa kalkmış 
ve o donanmanın varlığında, Ata
türk'ü ve Cumhurh t·ti eelamla· . 
mıştır. 

Tarihini inklr etmiyen Te tari· 
hin kahraman ölü ve hatıralanna 

hürmetle bağlı olan bir millet, bu 
hadisenin ne müheyyiç, ne ulvi 
bir manası olduğunu tüphesiz daha 
iyi idrak eder .. 

• • • 
Diğer milhim olan noktalar 

tonlardır: 
1 - Malta ziyareti, 
2 - Falero ziyareti.. 
A - Ingiltere ile yıllardanberi 

devam eden münasebetimizin diğer 
bir adı, hakikat halde münasebet 
ve temassızlık .. Şeklinde lnsif edi· 
lebilirdi. Hadiselerin yanlış akisleri 
ve tellikkilt"ridir ki, birçok haslet· 
leri )'ekdi~erine benziyen, özü, ıözü 
doğru ve emniyete şayan iki milleti 
biribirinden uzaklaştırmış, fakat 
beynelmilel eahalardaki müşterek 

çalışmalar, hu iki milleti birer dost 
olarak yekdi~erine tekrar yakınlaı
tırmıştır. Biz Ingiliz'leri, kendimiz 
kadar tanırız. Onlar da bizi tanır
lar. Yakın yıllarda bile denemiş· 

terdir. Bu karşılıklı yakınlaşmanın 

ilk mcs'ud tezahürü, Sa Majeste 
Sekizinci .Edvard'ın İetanbul'da Bü· 
) ük Şef imiz'e misafir olmalarıdır. 
Bunun bir neticesi ve diger bir 
ifade ile ikinci safhası olarak da 
Donanmamızın Malta 'da logiliz do· 
nanmasına geçen acne yaptığı ziya· 
reli iade etmeı>ini göriiyoruz. Bu 
iki zi} aret, ııulbu sevenler tarafın
dan Akdeniz'in mes 'ud bir lııidise~i 
olarak telakki edilmi~tir. Ye bu ci
het gayet ta Liidir. Bize aid diğer 
lıir hususi nokta da lngiliz bahri· 
) esinin, .Malta "d t Türk Lalıriye,ine 
karşı giisterıliÇ:i fovkalat.le ıczalılirat 
ve ~aıııinıi)cttir. Devlet n·i~lt:ri ko· 
nıı~ıır ve a l.:erlt-ri de e\·i~ir,-e lıu

ııuıı kup-kuru lıir mfin:ı•ı ol ı·a~ını 

linı Sii)Iİyt·lıiliı? 
B - Falcro limanında ve Yu· 

nan sularındaki ziyaret tf'. ayni 
ittifaka dahil ve llalkanlı iki kom· 
şu arasındaki ı;amimiyct ve lıa~lı· 

lı~ı, -hem de dünyanın hu buhranlı 
günlcriu"t.lf"· tt'yiıl etmekle \Ok 
enıercımn hir mahiyet arzediyor. 
Türk ve Yunan milletleri arasında· 
ki tarihi münaferet ve husumetin 
l!ahifeleri tamamile kapanmıştır. 

Bunun yerine iki milletin menfa-

Orhan Rahmi Gökçe 
- Sonıı 5 inci sahifede -

, ~ 

Vekiller heyeti 

HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 2776 

Mareşal Fevzi Çakmak'ın 
iştirakile toplandı 

Ş 1 f •ı ı • 'd f Fransız Parlô.mentosunan 1 1 omuz zmır e. da çok alakalı bir celse 
• 

Bu akşam lzmir belediyesi tarafından kahraman M. lvan Delbos'un dünkü 
mühim beyanatı gemicilerimiz şeref ine bir ziya( et verilecektir. _____ ... _ 

I 
Fransız hariciye nazırı, sulhseverlikte 
Türkiyenin nümune olduğunu söyledi 

Malla 'da İngiltere "nio Akdeniz 
filosu ile Pire 'de Yunan donanma· 
sıoı ziyaret eden samimi ve fcv· 
kalade tezahüratla karşıl.ınan şanlı 

ve kahraman donanmamız dün li· 
manımızı şeref lcndirmiştir. 

Bütün İzmir"liler günlerdenberi 
şanlı donanmamızı 11abırsızlık içinde 
ve gözlerini ufuklara dikmiş olarak 
bekliyorlardı. 

Denizcilerimiz, dost devletler 
memleketlerden Türkiye'ye selam 
ve sevgi getirmişlerdir. 

Sabahleyin, evvela denizaltı 

ana g~misi Erkin gelmiş ve liman 
dışında demirlemiştir. Saat 12 ye 
doğru dört torpido ınuhribimiz 

ufuklarda belirmiş biraz sonra da 
Olnlı Yavuzumuz görünmüotür. Ya
vuz torpidolanmız kışla önünde 
demirlemişlerdir. İstanbul'dan ge· 
len IIamidiye ıııekteh gemisi de 
burada donanmamıza iltihak eyle
miştir. Tahtelbabirlerimiz öğleden 

ıonra gelmişler ve limıına girerek 
pasaport iek.clesinin yanında ~de· 
mirlemişlerdir. 

Bu akfam, belediye tarafıoiJ:ın 
kahraman denizcilerimiz şeref ine 
Kültürpark gazinosunda 100 kişilik 
mükellef bir ziyafet verilecektir. 

Pazar gilnü, hava nıii aiti ol· 
dıığu takdirde Yavuz bandosu Jz. 
mir halkına Kültürparkta Lir kon· 
ser verecektir. Gece de, amiral ta· 
rafından gene Kültürpark gazino· 
sunda bir Lalo vcrifocPklir. 

Baloya, f zwir'in mümtaz aile· 
leri davet edilmişlcrt.lir. İzmir""şanlı 
donanmaya kavuştuğu İ\in büyük 
bir fahr ve lzmir'lilerde coşkun 
bir sevinç içindcJirler. 

Şanlı denizcilerimize kalbimi· 
zin derinliklerinden kopup gelen 
ıııcak ve samimi duygulanmızla: 

- lloo geldiniz! 
Deriz. 

Pııris, 4 (Radyo) - Fransız 

parlamentosu, bugün öğleden l!onra 
toplnnmı,tır. llnridye nazın 1\1. 
hon Dt>lhos"un harici siyaset hak· 
kında rnrect'gi izahatı dinlemek 
için gclcnlt"r, tribünleri haştan ba~a 
doldurmu~lardı. Ecnebi sefirler 
kı·nrli localarında itliler. Sayla\·lanıı 

hep~i padfimerıtoya gelmişlerdi. 

Rei• .M. Heriyo cel eyi açlıktan 
sonra hatiLlcre söz vcrmc!1e baş-
ladı. En·ela, komüni t sa) Ja,·lar· 
dan 1\1. Peri kürsüye gelerek uzun 
Leynnatta bulunmuş ve hükumeti 
neden dolayı teııkid etıi~ini izah 
C) lem iştir. 

Hatib dcmi~tir ki: 
- Avrupa'nın şimdiki vaziyeti 

tehlikelidir. Fransa, yarın büyük. 
Lir muhtıra kar§ıı;ında bulunabilir. 
Bu takdirde uluslar sosyeteı;i de 
infisah edecektir. Dunun için, hü· 
kuwctin ona göre tedbir alması 

lazımdır. .............. ~·~·~·~·~·~·~·~·~·~· .... ·~·~ ..................................................................................................... ....... 

Dün de Iskenderunda kanlı 
:müsademeler olmuştur 

~-------... -~~~-----
Sancak halkl, nç ve perişan bir ~haldedir. Kardeş· _...._____ -- i -

/erimiz mezalime tahammül edemiyerek,kaçıyorlar 
ren bir kadından toförüm ekmek 
i&ıedi. Kadın l önünlleki ekmeğini 
verdi, parasını kabul etmedi. Şo-

- Sonu 5 inci sahifede -

M. loon Delbos ' 
Bundan eonra daha bazı hatib· 

ler aöz söylemiş ve nihayet ı .. t 
18 de hariciye nazın M. İvon Del· 
bos kürsüye gelerek eöze baılamıo
tır. Hariciye nazın, umumi vaziyeti 
etrafile çerçeveledikten ıonra, mu· 
ahedeleri değiıtirmek istiyen hü· 
kômetleri tenkid etmio 'e ınuah• 
delerin, sulhun ietinatgihı oldugu. 
nu söylemi~tir. 

- Sonu 5 inci sag/ada--------
Komünistlik 

Kanun harici imiı! 
Boenos-Ayres, 4 (Radyo) -

Ekvatör hükumeti komüniıtli· 
kanun harici ilan etmiştir. 

Havanın yağmurlu olmasına 

rağmen, halk meydanlarda, iskele· 
lerde toplanarak oanlı donnnmnmı· 
zın dost memleketler sulanndan 
geli~ini heyecan ve zevkle seyret
miş ve kahraman denizcilerimizi 
candan alluşlamıştır. 

Amiralımız Şükrü Okan ve 
maiyeti, <>~leden sonra saat 14 de 
vilayeti, Müstahkem Mevki Ku
mandanını ve belediye reisini ma· 
kamlannda ziyaret etmiş ve me· 
rasimle karoıl11nmıştır. Saat onbeş· 
te de vali muavini ve belediye reisi 
ile emniyet müdürü, Yavuz zırhlı
mıza giderek amirala iadei ziyarette 
bulunmuşlardır. Saat 15,30 da .l\lüs
tahkem mevki komutanı iadei zi· 
yaret etmiştir. 

Uzak Şarkta vaziyet 
~ nezaket kesbetmiştir 

·~ Çin-Japon müzakereleri 

lskenderun'dan bir görünüş 
Belgrad, 4 (Radyo) - Berut· 

tan haber verildiğine göre, İsken· 
derunda kanlı nıüsademeler olmuş, 
3 kişi ölmüş 50 kişi yaralanmıştır. 

~ -Asiler, milislerin şiddetli bir mukaveme-
tinden sonra 'eski mevzilerine kact;lar . 

Kilis 3 (A.A) - Sancak"tan 
kaçıp buraya gelenlerin miktan 
artmaktadır. Sancak'ta _tazyik: azal· 
mamıf, arttırılmıştır. Hiç kimse 
malından, canından emin değildir. 

Kilis 3 (A.A) - Sancak: nabi· 
yelerinden bazılannda J:~ dC)laşmış 

olan bir zat ordu nahiyesinin ha· 
yır burçağı mıntakaı;ında gördüğü 

manzarayı ~öyle anlatmıştır: 

- Evler kı men harab bir 
hale gelwi~tir. Bu harab evlerden 
Lirinio ~tahtııboşunda~~ekmek pişi· 
--- ----

~ınKtKa 
Ankara, 4 (Hususi) --

Vekiller heyeti, bugün Baş· 
bakan ismet lnönü'nün baş
kanlığında toplanmış ve 
muhtelif mes' eleler etra
fında müzakerelerde bulun
muştur. Bu toplantıya Kur
may başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak ta iştirak eyle
miştir. 

lstanbul, 4 (Hususi) -
Hariciye Vekaleti Genel 

.,sekreteri Numan Ri/at'ın, 
münhal olan lstanbul say· 
/avlığına seçilerek, Hari-

Madrid'den bir görünüş ciye Vekaleti siyasi müs-
, Belgrad, 4 (Radyo) - Asi ı Franko, Madrid hükumetinin1 teşarlığına getirilmesi kuo· 
ordu Başkumandana ıeneral - Sonıı 6 ıncı salıi/ed• - l wtle mıılatem11ldir. 

kesilmek üzeredir 
~~-~---••Hmn-..----~-

M ongol.M ançu kuvvetleri PailiGimsoyiye 
hücum ettiler. Muharebe devam ediyor 

Şan Kay Şek 
Pekin, 4 (A.A) - Çin me

nabiinden öğrenildiğine göre 
Mongol-Mançu kuvvetleri Pailin 

Gmisoyi yeniden ele geçirmiye 
teşebbüs eylemişlerdir. Halen 
bu mıntakada muharebeler ce
reyan etmektedir. 

Tokyo, 4 (A.A) - Japon
ya' nan Nankin büyük elçisin-

den gelen son haberlere göre 
Çin • Japon müzakereleri ya
kında kesilecektir. 

Çin dış işleri bakanı pren
sip itiba~ile bir anlaşmaya va
ran mes' eleler üzerinde dahi 
müzakereden imtina eylemek· 
tedir. 

Çin dış işleri bakanı ayni 
zamanda Japon metalibatı 
hakkındaki muhtırayı da red· 
detmiştir. 

Domey ajansına göre Tok
yo' da bu hal çok fena bir 
hava uyandırmıştır. Burada 
söylendiğine göre şimdiye ka
dar Çin' de Japonya aleyhinde 
yapılmakta olan tahrikat hak· 
kında Japon müşavirlerinin 
tayini üzerinde, Çin gümrük 
rüsumunun indirilmesi bahsın
da, Çin-Japon servisi ihdası 
hakkında ve Çin'de oturan 
Kore'lilerin tahrikatı bahsında 
prensip itibarrile mutabakat 
hasıl olmuş bulunuyordu. 

Ayni zamanda Bolşevizm'e 
karşı birlikte mücadele mes'c· 
lelerinin tedkiki için hususi 
bir komisyon kurulması da ka· 
rarlaştırılmıştı. 

Domei Ajansının bildirdiği
ne göre Çin şimdiye kadar 
- Sona 5 inci .. ,,,,_ 



..alSa~a2._ .................................................. ANAOOLU._ ................................... ~~:.-.. .. 5 121 936 

Görüşler: 

~lt-Q 
Fuhşa teşvik 

Alsancak 
Gazele sfilurılannda sık ı;ık, fuhşa aid haberler okuyoruz. Bu me· 

~anda bazı kadınları ,·e genç kızları i~fal ve fuhşa teş,ik eden -kadın, 
erkek· hedbalıtlnrdan da halı.solunuyor. 

•• 
camıı 

l - Fulıu~, tarifi ve telakkisi dün}amn lıirçok yeriııde muhtelif 
şekillere ayrılmış olmakla beraber, hakikatte -benim fikrimce· bunu 
.>alnız meslek ve maişet vasıtası ittihaz edenlere nıüııbnsır değildir. Aeıl 

falıi~c, hiçbir sebeb olmadığı halde, sadece bir ihtiras, bir zevk uğrunJ.a 
kendi ini ha çamura atan biçaredir. Fakat o, hiç te ~ayam merhamet 
dt•ğildir. Diğeri ist', hayat ve maişetin ~ekiç gibi yumrukları, muhitin 
kayp:ık sathı ve lınşkalnrının iğfali ile, adeui ilıti)ari ve iradesi haricinde, 
hatıii cnbahyarak, mücadele ederek hu bataklığa düşüyor. Birinde şah i 
irade hakimdir, iı;tiye i stiyc soyı;ozlaşı}or. Diğeri ise, iradeyi parçalıyan 
tesirlerle vukubuluyor. 

••••• 
Onbin liTaya 
cıkacak ve 200 , 
kişi alacaktır. 

Evkaf müdürlüğu tarafından 
Alsancakta inşa ettirilecek 
camiin planı mimar Necmid
din Emre tarafından hazır
lanmıştır. Biri zevki için, C\'Ct cinsi ihtiraslanuı avutmak veya macera yapmak 

için bu işi )apıyor, diğeri ise, ekmeğini kazanmak için vücuduııu satı· 

yor. Hazin olan, şayanı merhamet olan, hiç şıiphe iz lm ikinci:;idir .• 
Herhangi dimağı ve bedeni faali) et bir scnııayc olar:ık her zamnn satı

labibir. Fakat bu satı~, meşrudur, karşılıklı arzuya tabidir. Fakat vü
euduıı satılması, deri, kemik, et ve adale ticaretinin en iptidai, en gayri 
insani şeklidir. Fakat bu arada iffet ve namus siınııarlı~ı yaparak, zayıf, 
aç, ruhen mütezelzil, felüketı;l.'dc in anlar muhitinde dolaşanlara ne 
diyeceksiniz? 

Bu cami, Türk mimari tar
zında ve çok zarif bir şekilde 
inşa edilecektir. Cami 10,000 
liraya çıkacak ve 200 kişiyi 

alacak büyüklükte olacaktır. 

Türkiye 
Yunanistan 

Onlar, biç.are kalmış veya ruhi saliibctleri noksan bulunan lıer 2a

'allı genç kadın \'e kızın etrafında aç birer köpek ihtirası ve i~tihıısı 

ile dolaşırlar. 

Fuhşun yanında bir tlc simsarlık belli ı yükseliyor. Kadından, er· 
kekten, do t, arkadaş, hatta faziletli, merlıaınelli insanlar şeklinde giirü· 
nen &İnısarlar .. Bunlara karşı kanunun yumruğunu çelik bir muşta ha• 
line getirmek, artık fnrz olmuştur. 

___ ..... _.., __ 
Meric - Ebros . 
Irmağı Mes'elesi .. 

En eski memur 
lngiltere'nin en zengin adam

larından birisi, Birinci Lord, 
Norfolktur henüz 28 yaşında 
ve lord Belper'in kızı ile ev
lenmek üzere bulunan bu genç 
lord yarım milyar frank ser
vete maliktir. 

Lord Norfolkt zenginlik
ten başka bir hususiyete de 
maliktir. İngiltere kıallığının 
en eski memurudur. Lord'un 
ceddine 1482 senesinde İn
giliz kralı 25 lira maaşlı bir 
memuriyet vermiş ve bu me
muriyet ve maaş on beşinci 
asırdan bugüne kadar devam 
etmiştir. 

Tuhaf bir izdivaç 
Merak etmeyiniz, bu tuhaf 

izdivaç Birleşik Amerika' da 
yapılmıştır. 

Yaktı ve parası bol, bu 
yüzden aklı zivanasından Çlı{· 

mış bir Amerikalı en garip 
bir şekilde evlenmek arzusuna 
düşmüş ve bunun ancak ipti
dai insanların izdivaç şekli 

olabileceğine hükmetmiştir. 

Bunun için Oregan'da kab
lettarih zamanlara aid bir 
mağarayı nikah dairesi olarak 
seçmiştir. 

Bu mağaraya hükümctin 
müsaadesi olmadan girmek 
mümkün değildir. Bu müsaade 
de alınmış güveyi ve gelin 
çırılçıplak olmuşlar, koyun ve 
hayvan postlarına sarılmışlar 
ve bu suretle en iptidai in
sanlar gibi ve en garip bir 
şt>kilde nikahlarını kıydırmış

lardır, amma berikisi de mi
yop oldukları için bu asrın 

mamulat ve icabatından olan 
gözlüklerini çıkarmağı unut
muşlardır. 

Almanya'da aile hayatı 
Almanların garip bir adet

leri vardır; çocuklarını gayet 
genç evlendirirler. Bunun için 
Almanya'da 15-16 yaşlarında 
karı ve koca pekçoktur. Fakat 
böyle vakitsiz kurulan aile 
binaları çok çürük oluyor. 

1934 senesinde Almanya' da 
17 yaşında 280, 18-20 yaşında 
2000 genç nikahlanmıştır. 83 
kız 15, 5000 kız da 18 ya-

Saime Sadi 

-

Türkiye cumhuriyeti ile Yu
nanistan arasında Ankara' da 
20 Haziran 1934 tarihinde 
yapılan Meriç - Ebros ırma
ğının her iki kıyısında yapı

lacak idrolik tesisatın tanzi
mine müteallik itilafın tasdiki 
hakkındaki 2719 sayılı kanun 
vilayete gelmiştir. Kanunu ya
zıyoruz: 

şında evlenmişlerdir. Buna Madde 1 - Türkiye ile Yu· 
mukabil 1000 den fazla kadın nanistan arasında 20 Haziran 
19-20 yaşında kocalarından 1934 tarihinde imzalanan Me-
ayrılmışlardır. riç - Ebros ırmağının her iki 

Bunlar gibi Almanya gü· kıyısınd~ yapılacak idrolik te· 
zellik kraliçesi de henüz 17 sisatın tanzimine müteallik iti-
yaşında olduğu halde koca· lafın merbutu olan 20 Hazi-
sından ayf'llmıştır. 

ran 1934 tarihli imza proto· 
300 gün oruç tutan adam kolu, 2719 sayılı kanunun 

Hindistanda "Cen" mezhe-
mer'iyeti tarihinden muteber bi en büyük ruhani reisi Mis-
olmak üzere kabul ve tasdik ralci Maharaj tam üçyüz gün· 

denberi oruç tutmaktadır. Bu olunmuştur. 
orucun sebebi, tarikat erbabı Meriç - Ebros ırmağının her 
arasındaki ihtilaftır. Ruhani iki kıyısındaki idrolik tesisatın 
reis, bu ihtilaf bitmedikçe tanzimine müteallik itilafna-
orucu bozmıyacağmı söyle- menin imzası arasında, yük-
miştir. sek akid, taraf murahhasları 

En büyük müridi olan Şa- itilafnamenin 2 inci kısmının 
manlel şeyhi bu oruç yüzün- 2 nci fıkrasında münderiç ah-
den ölürse, kendisi de ölün· kam ve şeraitin itilafnamenin 
ceye kadar oruç tutmağa ye- mer'iyete gireceği tarihi takip 
min etmiştir. edecek olan ilk yazdan itiba· 

Mezhep reisi tam bir iske· ren tatbik mevkiine konulma-
lete dönmüştür. Fakat, mez- sında mutabık kalmışlardır. 
hep salikleri arasındaki ihti· • 

laf henüz nihayet bulma- lzmir izcileri 
mıştır. 

Garib bir maaş Çanakkale-
lngiltere, dün de söyledik ye gidecekler .. 

ya, garabette oldukça ileri 1 
memleketlerdenclir. zmir' deki kız 'c erkek mek· 

lngiliz parlamentosu muha- tepleıindeki izciler, önümüz
lefet reisinin krallık tarafmdan deki Nisan ayında Çanakka
verile:1 bir maaşı -fakat birkaç le'ye bir seyahat tertibine ka· 

rar vermişlerdir. İzcilerimiz, Ça
şilinden ibaret bir maaşı-
vardır! Bu maaş ister mu hafa- nakkale' deki mekteplerde ka-
kar, ister liberal fakat akalli- lacaklar ve boğazları gezerek 

oradaki abidelerimizc mera
yette kalan parti şefine ve-
rilir. simle çelenkler koyacaklar dır. .. 

Bu en küçük maaştan mak· Uzüm satışları 
sat, muhalefetin demokrasiye 
yaptığı hizmete sembolik bir Çok hararetli 

;ukabeled_ir_, _____ , Devam ediyor .. 
Son günlerde üzüm satışları 

çok hararetli devam etmekte
dir. Üzüm rekoltesi, 65 bin 
ton idi, Borsa kayıtlarına göre 
.şimdiye kadar satılan üzüm 
mikdarı 53 bin tondur, Ma· 
nisa ve diğer yerlerdeki satış
lar da ayrıdır. Mıntakadaki 
lizüm stoku altı bin ton ka
dardır. Noel yortuları münase
betile yeni gelen mühim sipa
rişlerden bir kısmının taahhüd 
bile cdilemiycceği tahmin edi· 
liyor, çünkii piyasada mal çok 
azalmıştır. 

Bugün doğan 
çocuklar .. 
- Bugün -

Jhıgliıı, ay ve nıü~teri ara ın· 
da bir tesir ile haşhyncak fnknt 
o kadar fona olmıyacaktır. Ynlnız 
~alısi temayül ve ahl:ikuıııza güre 
ya kar temin edecek veyahut pa
raca lıizi harabi llerecesine dii~ii

recektfr. 

Bugüıı doğacak çıwuklar sc
\imli, şen zeki fakat tembel ola· 
caklarılır. Bıınun için hayat yo· 
lunda sıkıntıya uğnyacaklardır. 

ERLERi Bu da başka nağme 

Otobüs kazaları 
ve hakiki sebebleri 

Dahiliye vekaleti vilayete mühim 
bir tamim göndermiştir 

Dahiliye vekaleti, otomobil 
ve otobüs kazaları hakkında 
vilayete mühim bir tamim gön
dermiştir. Vekaletin bu tami
minde deniliyor ki: 

Son zamanlarda sık-sık vuka 
gelen otomobil ve otobüs ka
zalarının vatandaşların ölümü· 
ne sebeb olduğu görülmüştür. 
Yapılan tahkikat ve tetkikat 
neticesinde, kazaların: 

1 - Motörlerin istenilen 
evsafı haiz olmamalarından; 

2 - Otobüslerin haddin
den fazla yolcu almalarından; 

3 - Arabaların daimi ve 
sıkı bir kontrole tabi tutulma
malarından; 

4 - Gidiş ve gelişlerin 
muntazam bir seyriscfere tabi 
bulunmamasından; 

5 - Otobüslerin vaktinden 
evd maksud mahallae ulaş· 
mak için fazla siir'atle gitme
lerinden; 

6 - Daha evel müşteri 
alabilmek iç ' n birbirlerHe ya-

rış etmelerinden ve kazalarla 
şehirler arasında sefer yapan 
kamyonlarla otobüslerin şehir 
haricinde fazla yük ve yolcu 
taşıdıklarından ileri geldiğ: 

anlaşılmıştır. 

Hatta bazı otobüs, kamyon 
şoförlerinin, kontrolden kur
tulmak için küçük kazalar be
lediyelerine kaydedildikleri gö· 
rülmüştür. 

Kazalarla şehirler arasında 
sefer yapan bütün otobüs ve 
kamyonlar derhal büyük şe
hirler belediyelerine kayd ve 
sıkı hir kontrole tabi tutulma
lıdır. Şoförlerin vaziyetleri de 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

Arabaların muayenelerini 
yapan ve bozuk olduğu halde 
sağlam gösteren memurlar en 
şiddetli bir surette tecziye 
edilmelidirler. Şehir dahilinde 
işliyen otobüsler de ayni su
retle sıkı kontrole tabi bulun
malıdırlar. 

Askeri ve mülki tekaüd 
kanunu değiştirildi. 

Askeri ve mülki tckaüd ka
nununun ikinci maddesinin 
değiştiıilmesine dair Büyük 
Millet Meclisince kabul edilmiş 

olan kanun vilayete gelmiştir. 

Kanunu aşağıya yazıyoruz: 
Madde 1 - 1683 sayılı ka

nunun ikinci maddesi aşağıda 
yazıldığı gibi değiştirilmiştir: 

ikinci madde: Tekaüde is
tihkak müddeti aşağıdaki fık

ralarda gösterilen tarihten 
başlar: 

l - Kara ve deniz Har
biye mekteplerinden çıkanlar 
için bu mekteblere duhul ta
rihinden, 

Harb senelerinde Harbiye 
mektebine bilfiil dahil olmı
yarak açılan talimgahlardan 
yetişen subaylar talimgahlara 
duhul tarihlerinden, 

Harita ahzü tersim mekte
binden yetişenler yarsubaylığa 
nasıbları tarihinden, 

2 - Askeri Tıbbiye mek
tebi tahsilini bitiren tabiblerin 
subay nasbından dört sene 
evelki tarihten, 

3 - Askeri eczacılar, kim· 
yager, diş tabibleri ve baytar
ların subay nasbından iiç sene 
evelki tarihten, 

4 - Kıtadan yahut miilga 
Sanayi mektebinden yetişmiş 
olan subayların (1455 numaralı 
kanunla askeri memur unvanı 
almış olan mensubin ve me
murini askeriye dahildir) duhul 
tarihlerinden, 

5 - Evvelce mevcud ikinci 
sınıf ihtiyat subaylarilc sonra
dan yetiştirilen ihtiyat subay
larının (Askerlik haricinde ge
çirdikleri zaman nazarı itibara 
alınmamak üzere) askerlik hiz· 
metine ilk girdikleri tarihten, 

6 - Evvelce Harbiye mek· 
tebi muadili olan deniz tale· 
besi unvanile çıkmış bulu·ıan
lar ıçın deniz talebeliğine 
terfi eyledikleri tarihten, 

7 - Evvelce Çarkçı ame
liyat mektebinden çıkmış olan
ların bu mektebin birinci şa-

kirdan sınıfına geçtikleri ta· 
rilıten, 

8 - Mülki ve askeri me
murların maaşa geçtikleri ta
rihten, 

Subayların gerek kendi he· 
sabına ve gerek hükumet na
mına olarak ecnebi memleket· 
!erde staj veya tahsilde geçir· 
diklen müddet bilfiil hizmet
ten sayılır. 

Mülki memurların yalnız staj 
~üddetÇ bilfiiChizr~- hesa
bına katılır. 

Kıt'adan veyahut mülga Sa· 
nayi mektebinden yetişmiş 

olan zabitlerle mülki ve askeri 
memurların 20 yaşına vüsul
den evvel geçen hizmetleri 
tekaüd müddetine mahsub 
edilmez. 

9 - Mülga Menşei küttabı 
bahriyeden çıkanlar için (Birik 
katibi· Mülazimisani) asteğmen 
nasbedildikleri tarihten, 

Madde 2 - 1956 ve 2710 
numaralı kanunlar kaldırıl· 

mıştır. 

Madde 3 - Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

Ne kadar et yidik 
Bir istatistik 
Hazırlandı .. 

lkinciteşrin ayı içinde lzmir 
Belediye mezbahasında kesi
len hay"van mikdarı hakkında 
bir istatistik hazılanmıştır. Bu
na göre lkinciteşrin içinde iz
mir'liler ıçın mezbaha da 
7529 koyun, 236 keçi, 812 
kuzu, 38 oğlak, 55 manda, 
417 öküz, 860 inek, 547 da
na, 4 malak, 8 deve ve 22 
domuz kesilmiştir. Biitün ke · 
silen hayvan mikdarı 10618 dir. 
Milas müddeiumumisi 

Milas müddeiumumisi Fahri 
Bozer mezunen şehrimize gel· 
miştir. 

Belediye encümeni 
Belediye encümeni dün Be

lediye Reisi Behçet Uzun rıya

setiııde toplanmıştır. 

Klod Farer'in Fransa'nın iç 
şehirlerinden birinde verdiği 
konferansın adı şu idi: Bursa· 
dan fstanbul'al 

Bu iki şehir arasında An
kara'yı gösterecek meçhul bir 
tepe olduğunu bilmiyoruz . 
Türkiye'ye gelen yabancıların 
bizde en beğendiği eserlerden 
biri Ankara değil midir? Klod 
Farer'in en sevmediği şey bu, 
ve ayrı ayrı, birer birer bü
tün inkılablarımızdır. 

Fas fesinden ve Cezair ku
şağından başlayınız da, bizi 
manzara olarak garipleştiren 
ve millet olarak iptidaileştiren 
nelerden kurtulduksa Klod Fa
rer onların hasreti ile yanıyor. 

Bir başka hasreti daha var: 
Musull Fransa'nın bu petrol 
kaynağını elden kaçırmış ol
masına, hiddetle, şaşıyor. 

Ne güzel olurdu, boğazlar 
açık olaydı, İstanbul sarayında 
bir Siyam kralı oturaydı, ve 
Fransız mekteplerinde, Türk 
münevverlerinin selamlık kıs
mını papdzlar, harem kısmın• 
sörler yetiştireydil Klod Fa
rcr, Bursa'ya veya lstanbul'a 
geldiğinde kendini seyyahlar
dan biri gibi kabul eden efen
diler yerine, arabasını çeken 
indigene'Jerle karşılasaydı! 

Bütün bunlar bir bunağın 

rüyaları olsa bile, bir Fransız 
şehri güzidelerine Türkiye'nin 
böyle tamtılmakta olduğu da 
bir hakikattir. Klod Farer sah
neye: - Ben Türk'leri seve· 
rim, çok severim... Diyerek 
çıkmış. 

Biz böyleleri la rafından se
vilmek değil, .genç Fransız'Jar 
tarafından anlaşılmak isterdik. 

Klod Farer'in sevdiği ve 
anlıyacağı insanlar Nis'te otu
ruyorlar: Türkiye'yc bizi anlı
yacak olanlar gelsinler. Fatay 
------------~-
Kaymakamlar 

Arasında .. 
Açık olan Hafik kayma

kamlığına Kiği kaymakamı 
Receb'in, Kiği kaymakamlığı

na Şarköy kaymakamı Hayri· 
nin, Şarköy kaymakamlığına 
sitaj müddetini ikmal etmiş 
olan hukuk mezunlarından ls
tanbul maiyet memuru Fazıl'ın 
Yeni şehir kaymakamlığına si-
taj müddetini bitirmiş olan 
mülkiye mezunlarından Sin
can'lı nahiyesi müdürü Şakirin 
Söğüt kaymakamlığına sitaj 
müddetini bitirmiş olan mül· 
kiye mezunlarmdan lstanbul 
maiyet memuru Edip Saib'in, 
Korkuteli kaymakamlığına Gün 
doğmuş kaymakamı Said'in, 
Gündoğmuş kaymakamlığına 

.. sitaj miiddetini ikmal etmiş 

olan mülkiye mezunlarından 
Kırıkkale nahiyesi müdürü 
Adil'in, Develi kaymakamlığı· 
na sitaj müddetini ikmal et-

ı. ıniŞ ola;-mülkiye--;;ez~nların:d 
dan Ankara maiyet memuru 
lhsan'ın, Ayancık kaymakam
lığına Vize kaymakamı Neca· 
ti'nin, Gerze kaymakamlığına 
Boyabat kaymakamı Halil nak· 
len ve yeniden tayin edilmiş
lerdir. 

Japon'lar 
Çintao 'ya asker 

Çıkardılar. 
Pekin, 4 (Radyo) - Japon 

hükumeti Çintao'ya, bahriye 
silahendazlan çıkarmıştır. Ve 
bazı mühim askeri mevzileri 
işgal etmiştir. 
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_, /ngiltere'de heyecan var 

1 
Umumi müfettişler bugün 
Ankara'da toplanıyorlar 

~ " ~ Kral 8 inci Edvard, taht 
GeneSancak •• tan vazgeçip Ameri~a· 

Dünkü gazeteyi açınca, ilk kızla evlenecek mı? 

Dahiliye teşkilatımız esaslı 
bir surette ıslah' olunacak 

e 
~------.-. .... 

Bugünkü toplantıda umumi müfettişlerin se-
lahiyetleri hakkın,la bir nizamname yapılacak -----------Ankara, 4 (Hususi) - Umumi müfettişler, lcti teşkilatı da uzun uzadıya tetkik olunacak, 
yarın Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'nın riyase· Dahiliye Vekaletine merbut Vali, Kaymakam 
tinde tophmacaklardır. Bu toplantıda, Umumi ve Nahiye müdürlerinin halkla daha sıkı bir 
müfettişlerin selahiyetlel'ine dair bir nizamna· surette temas etmeleri için lazımgelen tertibat 
me tanzim olunac8ktır. alınacak ve Dahiliye teşkilatımız, esaslı 

Alakadar makamatın verdikleri haberlere ve utntJmi bir surette ıslah ve tanzim olu· 
göre, bu toplantı miinasebetile Dahiliye Veka- nacaktır. 

Şef'imizin 
-----•-•-+·---

Selanik'teki 
• • • 

evını zıyaret 

edecekler ... 
fstanbul, 4 (Hususi) - Do

nanmamızın ziyareti münase· 
betile Atina'ya gitmiş olan 
Kamutay reis vekillerinden 
Nuri Conker, Gaziantep say· 
lavı Kılıç Ali ile Bozöyük 
saylavı Salih Bozok, Yunan 
başvekili General Metaksas 
tarafından kabul edilmişlerdir. 
Heyet, Atatürk'ün evini ziya· 
ret için bugün Selanik' e ha· 
reket etmiştir. 

Şark 
Şimendiferleri __ ,. ......... --
Satınalma mü
zakereleri başlıyor. 

lsıa:ıbul, 4 (Hususi) - Şark 
şiınendif erlerinin satınalınması 
müzakerelerinde bulunan ve 
Paris'e gitmiş olan heyet, ya· 
rın (Bugün) şehrimize gelecek 
ve Pazar günü Ankara'ya gi
decektir. Müzakerelere Pazar-
tesi günü yeniden başlanması 
muhtemeldir. 

Karadeniz 
Fırtınaları başladı .. 

lstanbul. 4 (Hususi) - Ka
radenizde şiddetli fırtına baş
lamıştır. Geçen ayın yirmibc
şinde kantya oturan Yunan 
vapuru kurtarılamamış, dalga
ların tesirile kayalara çarpa
rak parçalanmıştır. Tahlisiye 
idaı esi, tehlisiye idaresi tehli
keye atılarak mü e t!batı ku:-· 
tarmış, gemi suvarisi kendile
rıne teşekkür etmiştir. 

• 
Iran 

Rus'lar lspanya'ya mü
himmat gönderiyor. 

-------------
Biz istersek, Rus donanması bo-

ğazlardan geçebilir. 
Londra, 4 (Radyo) - Sovyet Karadeniz filosunun Montrö 

muahedesi mucibince boğazlardan geçmesi mecburi bir müsa· 
adeye tabi değildir. Ancak Türkiye'nin bir dostluk veya göre· 
ceği bir lüzum üzerine bu müsaadeyi vermesi mümkündür. 

Muayyen bir müddet içinde Karadeniz'<len 12 Rus, 13 fs
panyol ve 1 Meksika vapuru İspanya limanlarına geçmiştir. 
Bunlar mühimmat nakletmişlerdir. Sekiz Rus vapuru hamule
lerioi vererek gene boğazdan Rus sahillerine dönmüştür. 

Fransa, altı senelik pro
gramı onayladı. ·-Deniz inşaatı için 
frank tahsisat 

30 milyar 
kondu. 

Paris, 4 (Radyo) - Meclisi meb'usan bahriye encümeninde 
Bahriye Bakanının büdce üzerine sözlerinden sonra, altı sene· 
lik inşaatı bahriye programını kabul etmiştir. Bu progı am için 
30 milyar frank tahsisat kabul edilmiş, 39 harb sefinesi ya
pılacaktır. 

Encümen mazbatasının, parlamento heyeti umumiyesince 
derhal kabul edileceği ve program hakkındaki kanunun bu 
hafta tasdik olunacağı söyleniyor. 

Balkan 
Devletleri. 

Ankara
lstanbul 

Merkez bankacı- Asfalt yolu 

l l içir. lsveç şir
arı top anıyor •. k t. t l"b ld 

lstanbul, 4 (Hususi) - Bal- e ı a ı O u .. 
k d 1 t ı · k ba k Ankara, 4 (Hususi muhabi-an ev e 11.:rı ıner ez n a- . rımizden) - lsveç şirketi, ls-
!arının diıektöı !eri, yakında 
bir toplantı yapacaklardır. 
Toplantının nerede olacağı 
henüz bcllı değile.lir. 

Rasad işleri 
Umumi bir direktör· 

tanbul'la Ankara arasındaki 
asfalt şosesinin inşasına talib 
olmuş ve Bayındırlık Bakan
lığına müracaatta bulunmuştur. 

alıkcılık 
' 
kongresi 

gözüme çarpan haber şu oldu: 
Fransız'lar Sancak ile olan 

hududumuza asker sevkedi
yorlarmış .. 

Tiiyümüzün bile kımıldamı· 
yacağı şüphesizdir. Fakat aca
ba niçin? 

1 - lskenderun ve Antak
ya' da dipçik altından gelen 
kardeş sesine karşı süngüden 
bir dıvar örüp bunu duyur· 
mamak? 

2 - Hududun ötesinde in
tihap namı altında geçen re· 
zaletin içyüzünü göstermemek 
mi istiyorlar?. 

Dediler ki: 
- Uluslar sosyetesine gi· 

delim .. 
- Pekil ·dedik- gidelim .. 
Ve, gittik.. Bundan ötesi 

için, Fransa'nın · merhum ve 
mağfur mandaya güvenerek 
Sancak havalisinde, intihap 
dalaveralarına - dalavera da 
olsa birşey değil, intihap fa
cia ve işkencelerine - bayrak 
açması ne demektir ve niçin?. 

Suriye'linin cesaretine hay
ret ettiğimizi gizleyemiyeceğiz. 
Fransa'ya arka vererek tatbik
te devam ettiği bu sistem 
- bu kanlı, süngülü, cebirli, 
paralı, uydurmalı, sahtekarlık 

dolu intihap sistemi • f arze· 
delim ki, muvaffak olmuştur. 

Suriye, bir lahza için, bunun· 
la davanın halledileceğine ina· 
nıyor mu acaba?. 

Yani Türk pençesinin, Su· 
riye'yi değil, hakikatte sadece 
kendisini alakaaar eden bu 
mevzuu, • bir baş göz, sada-
kası halinde - onlara bıraka· 
cağı kanaatinde midir? Eğer 
bil höyle ise, şimdiden söyli· 
yebiliriz ki, Suriye şimdiden 
eli ayağına dolaşan bir ida
reye mazhar olmuştur. Allah 
zeval vermesin. 

Fakat, unutmamalıdır ki, 
Suriye seydil hakiki bir İs· 

tiklal istiyorsa, bugün, yarın 
Fransa ile irtibatını kesecek-
tir ve omuz dibinde, daima 
ve daima biz bulunacağız . 
Eğ"r " devri dilarayı osmani,, 
olsaydı, belki birtakım mari· 
fetlerle hadiseyi mugalataya 
boğar ve oyalandırırdı. Fakat 
bugün artık onlar, uzak birer 
tarih masalı halindedir. 

Suriye, ya istiklalinden vaz
geçerek • yani aklı sıra Fran
sız kuvvetine, Fransız manda· 
sına dayanarak - vaziyeti ida
me ettirmeğe çalışabilir, ya-
hut da boynunu, Türk hakkı· 
na ve davasına karşı hürmet· 
le eğer. Vahşetin, zulmün, iş-

kencenin bir haddi vardır. 
Suriye kimseye güvenmemeli
dir, pek çabuk yalnız kala· 

bilir. ** 
~~~~~---~-~~ M aslahatgüz.arlığı

mrz elçilik oluyor 
Ankara, 4 (Hususi) - Iran 

ıırns1 ahatgüzarlığ1nıız, bundan 
sonra elçiliğe çevrilecektir. 

lük tesis olunacak .. 
Ankara, 4 (Hususi) - Ra

sad işleri için umun.i bir di· 
rektörlük teşkil edilmesi ta
karriir etmiş ve bu baptaki.layi
ha meclise verilmiştir. 

Bugünkütoplantıdan Kral Karol 
sonra dağılacak.. G l k 

TAKViM 
BiRiNCi KANUN 

5 
Cumartesi 1936 

Aralıi 1355 

RA:\1AZ 

20 
Bıııııi 13fı2 
Tı\ rini•ani 

22 
Kasım 28 

Alaf· eaat Alal. ~ani 

7,09 Güıwş 2,28 
12,04 Oı;ıe 7,23 
ı ı,28 İkindi 9;17 
16,4 l Akşam 12,00 
18,19 '\ut 1 J,:i9 

5,2 l imsak 12.43 

Dinktörli.ik teşkilinden son· 
ra rasad işleri esaslı surette 
teshil edilecektir. 

Vekiller 
Heyeti toplandı. 

Ankara, 3 ( A.A ) - icra 
vekilleri heytti bugün başve
kil ismet fnonü'n··n reisliği 
altında top~anaıak muhtelif 
ışler iizer:r.dc görüşm lcr l, 
bulunmuş ve bu islere aid ka· 
rarlar vermişt:r. 

Ankara, 4 (Hususi) - Ba- e ece ay 
lıkçılar kongresi encümenleri, Varşova'ya gidecek. 
bugün öğleden sonra işlerini Belgrad, 4 (Radyo) - Vre· 
bitirmişler ve heriki encümen me gazetesinin Bükreş'ten öğ-
muhtelit bir toplantı yaparak rendiğine göre, kral Karol'un 
raporu hazırlamışlardır. Kon· Varşova seyahatı 937 senesi 
gre ikinci ve son toplantısını lkincikanununda olacakbr. 

yarın (Bugün) yapacak ve da- Oniki ada 
ğılacaktır. 

Almanya 
Suriye ticaret mUzakareleri 

Berlin, 4 (A.A) - Yakında 
Almanya, Suriye ve Lübnan 
arasında ticari müzakerelere 
girişilecektir. 

Umumi valisi Ra
dos' a geldi. 

Rados, 4 (Radyo) - Yeni 
oniki ada umumi valisi M. 
Deveki bugiin buraya gel-
miştir. 

Londra 3 (A.A) - Sabah 
gazeteleri yalnız bir tek me· 
seleyi mevzuubahis etmekte ve 
kralın bayan Simpson ile ev
lenip evlenmiyeceğini soruş· 

turmaktadırlar. Şurası muhak· 
kak olarak gösterilmektedir ki 
dominyonların bir kısmı kralın 
izdivac planlarına kat'i surette 
muhalefet etmektedir. 

Dominyonlar bakanlığında 
büyük bir faaliyet hüküm sür
müş ve dominyon delegeleri 
an n'< gece yarısı bakanlığı 
terkctmişlerdir. Delegeler her 
hangi bir beyanatta bulun· 
maktan kat'i surette istinkaf 
etmişlerdir. 

M. Baldvin, Chamberlain 
ve dominyonlar bakanı M. 
Malcolm Makdonald cenubi 
Afrika birliği delegeleri ve 
diğer dominyonlar delegeleri 
ile müteaddid mülakatta bu· 
lunmuşlardır. 

Dük Dö Y ork ve Düşes 
Dö Y ork valide kraliçe Mari
nin yanında akşam yemeğini 

yemeğini yemişler ve Marlbo
rongh şatosunu a;ıcak gece 
yarısı terketmişlerdir. 

M. Baldvin dün akşam saat 
21, 15 ten 22 ye kadar kral 
ile görüşmüştür. 

Kral saat 22,45 te Marlbo
rongh şatosuna gitmiş, valide 
kraliçe ile birkaç dakika gö· 
rüşmüş ve saat 23,25 te Buc
kingham sarayına dönmüştür. 

Daily Telgraf gazetesi bu 
mes'ele etrafında diyor ki: 

"lngiliz kabinesinin ve do
minyonların teşebbüslerine 
rağmen kral fikrini değiştir

memiştir. Bu mes'ele etrafında 
hiçbir uzlaşma teklifi ileri sü· 
rülmemiştir. Kanada, Avustu
ralya, Cenubi Afrika ve Yeni 
Zelanda hükumetleri başba
kanları vasıtasile endişelerini 
M. Baldvine bildirmişlerdir. 

Britanya imparatorluğunun 
hukukan müsavi azası olmak 
sıfatile bu hükumetler, impa· 
ratorluk noktai nazarından 

tehlikeli gördükleri bu vazi
yete bir nihayet verilmesi hu· 
susunda ısrar etmektedirler. 

Dominyonlar hükumetleri, 
gerek Kraliçe olarak gerek 
Kralın Morganatik zevcesi ola
rak Simpson aleyhindedirler. 
Her yeni teşebbüsten evvel 
M. Baldvin bütün dominyon· 
lar şefleri ile temasa geçmek
tedir. 

işçi partisi icra komitesi 
dün hükumetin bu husustaki 
beyannamesi neşredilmeden 
işçi partisinin vaziyetini tesbit 
etmeğe karar vermiştir. İşçi 
partisi meb'uslarına hafta so
nu nutuklarında bu mes'eleye 
kat'iyen temas etmemeleri ten
bih edilmişiir. 

Morning Post gazetesi bü-
tün imparatorluğu alakadar 
eden bugünkü buhran için an· 
cak üç hal çaresi görmektedir: 

1 - Kral evlenme proje· 
!erinden vazgeçebilir. 

2 - Kral parlamentonun 
Dük Dö Y ork lehine kendisi· 
nin tahttan feragatini taleh 
etmek hakkını tanımak sure-
tile evlenme projesinde 
edebilir. 

ısrar 

3 - Kral parlamenton 
muvafakatini almadan evlenm 
projesini mevkii fiile koyabi · 

Bu üçüncü takdirde m · 
hükumet bilmecburiye istif 
sını verecektir. Siyasi kana 
her rıe olursa olsun bütün hal 
gerek krala karşı gerek Bal 
vin 'e karşı derin bir sempa 
hissetmektedir. 

iki bakan, dahiliye baka 
Sir Jon Saymen ve harbiy 
bakanı M. Duff Cooper ha · 
olmak üzere kabinenin bütü 
diğer azası yakın bir zamand 
kral tarafından bir beyannam 
neşredilmezse istifa etmet 
hazır olduklarını bildirm' 
lerdir. 

Londra, 3 (A.A) - ôtr 
nildiğine göre Madmazel Sim 
son son günlerin verdiği b 
yecan neticesinde rabatsızl 
mıştır· 

Londra, 4 (A.A) - Kral 
izdivacı projelerinden bab 
den Times gazetesi diyor ki 

Sekizinci Edvard herh 
bir büyük Britanya vatand 
gibi kendisine istediği b" 
hayat arkadaşını seçebiliı 
Fakat lngiltere kralı ve b 
yük Britanya imparatoru 
mak sıfatile hf"r istedi • 
mevkii fiile .coyamaz. 

Times gazetesi hükume • 
bu mes' ele etrafında anca 
pazartesi günü beyanatta b 
lunacağını bildirmekte ve 
Baldvin'in muhalefet şefleri i 
bugünkü temaslarının, alm 
mecburiyetinde kalabilece 
tedbirler için bunların müza 
baretini de elde etmeyi şim 
dilik daha istihdaf etmeditin 
de ilave etmektedir. 

Daily Tel~raf gazetesi n 
partilerin, ne dominyonları 
ne de milletin böyle bir izdi 
vacı arzu etmediklerini yaz 
maktadır. 

Daily Mail ise kralın 
tan feragat etmesinin şidde 
aleyhinde bulunarak diyor 

- lngiltere'nin bugün 
derece şiddetle bir şefe ihti 
yacı bulunduğu bir günd 
İngiliz milleti kralından ay 
mak veyahud onu hususi 
yat menfaasına yollamayı a 
etmemektedir. 

Londra 4 (Radyo) - M 
Baldvin kabine erkim ile bi 
likte Avam kamarasından çı 
karak başvekalet binasın 

dönmüştür. Kabine bura 
mühim müzakerelerde bulun 
muştur. 

Bugün 
lar kamarası toplanmış fa 
sadece şimendiferlere aid b 
mes'elelerle meşgul olmuştur 
Maamafih, gerek Avam 
gerek Lordlar kamarası m .. 
him bir kabine beyanatı içi 
hazır bulunmaları teklifini al 
mışlardır. 

Kral sekizincı 
madmazel Simpson'un evlen 
mesi mes' elesi hala bir det9 
şiklik arzetmemektedir. Krala 
bu hadise üzerine istifası tak 
dirinde Dük Dö York yedin 
Corc unvanile lngiliz tahtın 
geçecektir. 

Kabine erkanına gelince 
-Sonu 6ıncı sag/ada -
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Yar 1n1 n Vası-ta-la-r ~ergisi 26 
13 
------- Marta bırakıldı .. te Almanya'nın Hitler'inin, Rusya'nın Dün bir üfürükçü 

Orıbeş gün sonra Ankara'-
lalin'inin kudreti bu kadar aciz kudrettir yakalandı. da Sergi evinde açılacak olan 

Bu insanların sade kendile- kızın omuzuna dostane bir şe- Mehmed'in evinde beş ta· kömür yakan vasıtalar ve tes-
e mahsus bir gazeteleri kilde vurarak "Hemşire.. Sen ne!de tabanca bulundu. hin aletleri ve tesisatı beynel-

•dır: Rote • F ane. Bana bu burada kendi evinde demek- Keçeciler' de, Kabasoğan so- milel sergisi ~6 Mart 1937 
arengiz adamlar ve gazete sini,, Dedi. Genç kız Hayçe· ksğında 32 Numaralı evde tarihine bırakılmıştır. Çünkü 
kında malumat veren adam: nin nezdinde sekiz gün kaldı, oturan Hasan oğlu Mehmed'in bazı büyük ecnebi firmalar 

- izimizi on bin polis ta- istediğinden çok fazla mala- ötedenberi gizlice fal baktığı sergiye geniş mikyasta ve fay-
p etmektedir. mat topladı, dokuzuncu gün ve üfürükçülük yaptığı zabı- dalı bir şekilde iştirak ede· 

b ·ı b. ı·k ld" H taca haber alınmış, Mehmed'in bilmek ı"çı·n zaman ı"stemı·ş-D d. B d k f l t za ıta ı e ır ı te ge ı; ay· 
e ı. un an ço az a a· evi basılmıştır. Bu sırada Fat- )erdir. 
. t b" çe'yi tuttular, Gestapo'nun en d d b' k d ı S l ıtatr..mrn memuru ve casus a ı- ma a ın a ır a ın a ü ey- Sergi 26 Marttan 26 Nisa-

le uğraşmaktadır. Buna nafiz erkanının bulunduğu man isminde birisinin faJlanna na kadar devam edecektir. 
ğmen gazetemiz, gitmek la- Aleksanderploç'a götürdüler. bakmakta olan Mehmed, suç 

1 d h t Zavallı genci tam yirmi saat üstü yakalanmış, evinde vapı· Sergide yalnız teshin vası-
ge en yer e er zaman anı taları değil, kömür istihsali, 

ktinde gitmiştir. işte Alman- sorgu ve işkenceye tabi tut- lan araştırmada da bir 'nagant, nakli ve kullanılması için mev-
a'nın Hit)er'inin, Rusya'nın tular. bir karadağ ve beş ateşli üç cud en son vasıtalar buluna-

1. •· · k d · b k d - Bu istintak hakkında ne b b ı k ·· d 1111ıl'Ol:a ın mm u retı u a ar ta anca u unara musa ere cak ve bunlar hakkında sergi 
· b" k d tt' gibi malUmat alabildiniz? d"I · t• üf ·· ··k .. M h d ız ır u re ır. e 1 mış ır. uru çu e me müddetince radyo ve diğer 
Evrak çantasından bana bu - Bütün safhaları öğrendik. Adliyeye verilmiştir. vasıtalarla neşriyat yapılacak· 

r:tlllbıt:letenin birkaç nüshasını Çünkü bizim de kendimize Yankesicilik tır. lstiyenlere teknik malumat 
•sterdi. mahsus teşkilatımız, istihbarat Sabıkalılardan Recep ve ve fenni konferanslar verile-
Nüsha1ardan bir kısmı gün· vasıtalarımız vardır. Nazi'ler Faruk Başdurak caddesinde cektir. Birçok sesli, fenni film-

elik zamana, bir kısmı da on binlerce nüsha olarak Ber- Yusuf oğlu Mehmed'in dört ]er gösterilecektir. 
alık zamana aid idi. lin ve bütün Almanya' da pa- lirasını çarpmışlar ve tutul- El işleri sergisine aid Sergi· 

Gazete hakkında takibat rasız dağıtılan bu •gazetenin muşlardır. evinde mevcud bütün eşya yer-
ddetlendikçe gazetenin şekli, parayı nereden bulduğunu öğ- Elektirik hırsızı lerine gönderilmiş ve ev (kö-
cmı, tab '1 değişmiş bulunu- renmek istiyorlardı. Maltızlar' da su şirketinin miir yakan vasıtalar beynel· 

ordu. Fakat bütün takibata Hayçe - Siz gizli ve kuv- yanındaki evde oturan Meh- milel sngisi) umumi katipliği 
j'men gazete kah bir mem- vetli bir zabıta teşkilatına ma- med oğlu Hikmet, elektirik emrine verilmiştir. Sergi ko· 
•- tt k .. h b" k d b Jiksiniz. Bunu da sizin bilme- şirketinin sokaktan geçen hat· miksi şimdiden hazlrhk!arına 
"e e, a ır öy e, azan nı·z la .. zımdır. Ben bunları bı"le- ve tc.>rtiblerine başlanmıştır. 
t.=s b.. -k b d k- tından ceryan çaldığından ya-
11 ve uyu ' azan a u- mem kil Cevabını verdi. Bu Şimdiye kadar 82 firma İş· 

ve berbad bir tabı ile kalanmıştır. 
,_ para Moskova'dan geliyor. Fa- Baş1na şal sarmıŞ tirak için müracaat etmiştir. 
Kmakta devam ediyordu. kat buraya nasıl geliyor? Bunu Bu müracaatların daha devam 
8 · d Karşıyaka' da şapka kanu· 

u garıp ve esrarengiz a am söyle dediler; fakat gene ayni edeceği anlaşılmaktadır. Ser-
k b b l nuna muhalif olarak başına a ta ri en ir pu cesa- cevabı aldılar. Bütün sualler gi evinin dahili tamamen veril-

. d b" f f k d B d şal saran Sait oğlu lsa yaka-etin e ır otoğra ağı ı boşuna gitti. un an sonra mi~lir. Firmalardan bazısı ha· 
erdi. Üzerinde gözle görül- asıl ölitm işkencesine sevke- lanmıştır. ri, le pavyonlar yapacaklardır. 
iyecek kadar mce yazılar dildi. Burada şeytanları bile Hakaret Bir Fransız firması pavyon 
ardı. korkutan işkence usulleri vardır. Şerife sokağında oturan Is- yapmak lizere 200 metre mu· 

- Bu, dedi; gazetemizin - Sonu ne oldu? mail karısı Cemil'e Talip ka- rabbaı yer almışhr. İngiliz 
ir sahifesidir. Fotogv rafla kü- - Ne olacak. Kemikleri rısı Fatma'ya, Hüseyin karısı firmaları vasi mikyasta iştirak 

Ümmi de Yusuf karısı Gül-ültülmüşlür. Kuvvetli bir per- kırıldı, damarları kesildi, göz- etmektedirler. 
süm 'e hakaret ettiklerinden siz ile çok kolay okunur. leri oyuldu. Fakat o : "'Yap- Sergi umumi katipli~i, is-Adliyeye verilmişlerdir. 

suretle gazetemizi daha sın E. S. S. D.,, diye bağıra- D l d / k tasyondan sergiye kadar olan 
olay tevzi ediyoruz. rak öldü. o an ırıcı l caddeler son sistem bir ziya 

- 14 - - 15 - Bir muakkib tertibatı yaptıracaktır. 
Gene o balıisl Müvezzi kadın mahkemeye verildi.. Kömür yakmak suretile te· 

Ôlüm muharrirleri, ölüm Lenin ve zevcesi de, Çar- Tepecik'te bir dolandırıcılık min edilen bu ziya, diğer su· 
atbaacıları.. iık yıkılmazdan evel Orlean vak' ası olmuştur. Muhacir Ha- retlerle temin edilenlerden da-
Bu esrarengiz adamlardan ve Paris'te gizli sosyal demok- Jid oğlu kömürcü Mehmed, ha iyi ve o nisbette daha 
bseden genç bana Hayçe rat ve "Kampana" gazetesini bir ev almak için iskan daire- çok ucuza mal olmaktadır. 

minde birisinin feci macera- bu suretle çıkarmışlardı. sine müracaat etmişti. Yaşar Ayni zamanda Türkiye' de 
ndan bahsetmiştir : Bu gazete çok büyük güç- oğlu muakkib Mehmed adında ilk defa tatbik olunan bu ten-

lülclerle, her vakit başka baş· k b - Hayçe iyi tahsil görmüş, biri, kömürcünün işini ta i virat şeklinin bir faydası da 
kuduğunu iyi anlamış, iyi ka kağıdlarla basılıyor, fakat edeceğini ve kendisine her cadde imtidadmca müs:ıvi kuv· 

Çar ikinci Nikola muayyen 
örür ve iyi anlar bir gençti. halde ev alacağını söyliyerek vette ziya vermesidir. Bu su-vakitlerde Lenin'in gazetesini 

gazetenin müdürü, muhar- 400 liradan ibaret olan ser- retle her türlü nakil vasıtaları 
masası üzerinde buluyordu. 

·, ser muharriri, musahhihi mayesini yavaş yavaş çekmiş lambalarını yakmaksızın cadde - Sonu var -
mürettibi olmuştu. Günde ----------- ve yimiştir. Sonra işini de yap· üzerinde emniyetle seyrüsefer 

yirmi saat çalışır ve sade ihracatçılar toplantısı mamıştır. ikinci sorgu hakim· edebileceklerdir. 
ç saat uyurdu. Rote • Fane Şehrimizdeki kuru meyve liği, muakkib Mehmed'in do- Sergide Maden Tetkik ve 

\lman-l\'lacar 
···---

Münasebatının tak
viyesine çalışılıyor 

Peşte 4 (Ra,lyo) - M. 
Hitler'in hususi bir mllrahhas 
heyetile Van Kandes buraya 
gelmiştir. Bu murahhas heyeti 
Macar-Alman münasebatının 
takviyesi için bazı temaslarda 
bulunttcakbr. 

DöBono 

Bu akşamki proğram 
lstanbul Radyosu 

18,30 Güneş kulübünden 
nakil konferans, Bürhan Felek 
tarafından, 20 Türk musiki 
heyeti, 20,30 Türk musikisi; 
21 stüdyo orkestrası, 22 ajans, 
borsa haberleri, 22,20 plak
larla sololar. 
--~-~--------------

Ölünceye kadar şim- Kliring 
diki maaşını alacak Mes'elesini hallede. 

R~n~a 4 (~dyo) - İtalyan cekler mi? 
meclısı bugun toplanmıştır. 
Meclise beş kararname veril· 
miştir. Bunlardan biı isi mare
şal Dö Bono'ya halihazırdaki 

maaşının kaydı hayat şartile 

verilmesini amirdir. Diğerleri 

de Doğu Afrika harbına işti
rak edenler içindir. Meclis bu 
takrirleri alkışlarla kabul et· 
miştir. 

Mihalakopulos 
Ve iki arkadaşı 
sürgün edildiler .. 

Belgrad, 4 (Radyo) - Vre
me'nin istihbaratına göre, tak
libi hükumet hazırlıyan Miha
lakopulos'un vaziyeti hakkında 
Atina'da resmi malumat almak 
mümkün değildir. 

Sabık nazırlardan Merkuriş 

ile mütekaid generallerden Re
kard, Adalar denizinde hali 
Yunan adalarından birine nef· 
yedilmişlerdir. Maamafih bu 
hususta hiçbir resmi tebliğ 
neşredilmemiştir. 

Öğrenildiğine göre,' Mihala
kopulos, suikasdı yalnız mev· 
kii iktidara geçebilmek için 

hazırlamıştır. Şimdiki rejimde 
en uf ak bir değişiklik bile 
yapmak niyetinde değildir. 

Maktul nazırın 
Karısı ve çocukları 

sUrOldU .. 
Kahire 4 (A. A) - Royter 

Ajansından: 
Bağdad' da son hükumet 

darb1. si esnasında katledilmiş 
olan Irak harbiye bakanı As
keri paşanın refikası Fahriye 
ile 11 yaşındaki oğlu Kays 
Bağdad'a gelir gelmez tevkif 
edilerek bir zırhlı otomobile 
bindirilmiş ve meçhul bir sem· 
te götürülmüştür. 

Belgrad, 4 ( Radyo ) 
Fransa - Yugoslavya kliring 
mes'elesinin halli için, Fransa 
Ticaret Nezareti tetkikat yap· 
maktadır. Bu vaziyet, Fransız 
Ticaret Nazırının Belgrad'a 
yapacağı seyahat ile alaka· 
dardır. 

On sene sonra 
Jngiltere . Yugos
lavya ticaret mua. 
hedesi imzalandı. 

Belgrad, 4 (Radyo) - ln
giltere - Yugoslavya ticaret 
muahedesi Londra'da imza
lanmıştır. Bu münasebetle be
yanatta bulunan Yugoslavya 
ticaret nazırı: 

" - 1927 de akdedilen ve 
müddeti biten ticaret muahe
desi yerine bu defa Londra' da 
yeni bir muahede imzalanmış
tır. Biz lngiltere ile ticari 
münasebat tesisine tam on 
sene intizardan sonra muvaf· 
fak olduk. Yeni muahede iki 
taraf için de hayırlı olacaktır." 
demiştir. 

Yarım Adam 
Ôlüm tehlikesini 

atlattı .. 
İstanbul , 4 ( Hususi ) -

Amerika'da, yapışık iki kar· 
deşlerden birinin öldüğünü ve 
ötekine, cesetten ayrılmasını 

temin içjn ameliyat yapıldığı
nı yazmıştık. Y anm adam de
mek olan Simplicia'nın sıhha-
tından endişe ediliyordu. Son 
gelen haberlere göre yarısını 
kaybeden adam mükemmelen 
yaşamakta ve sıhhati gayet 
iyidir. Şimdi nekahet devre
sini geçirmektedir. 

etesinin ruhu, dimağı bu ihracatçılar birliği idare heyeti landırıcılık suçundan Asliye Arama Enstitüsünün de bir 
nçti. dün borsada toplanarak ihra· ceza mahkemesine verilmesini köşesi bulunacaktır. Habeşistan, a Yeni bir tayyare 
Nihayet bu genç mukadder catçıların Ankara' da fktısad kararlaştırmıştır. Bu köşede en fenni ve mo- /(, h 
n belayı buldu: Bir gün Vekaleti nezdinde yaptıkları Ticaret dern vasıtalarla mücehhez bir Amele sevkolunuyor ararga ı 

endisine genç bir kız müra- teşebbüsler ve bunlardan elde maden ocağının içi ve faali- Napoli 4 (Radyo) - Tu- yapıyorlar 
at etti. Nazi'lerin siyasi ci- edilen neticeler hakkında !lÖ- müzakereleri. yeti görülecektir. Bundan baş- nusta bulunan İtalyan amele- Londra, 4 (Radyo) - Yeni 
yetlerinden ve Lenin'in dul rüşecekti. ihracatçılardan ba- Belgrad, 4 (Radyo) - Ma· ka, Tiirkiye'deki kömür hav- !erinden bir gurub buraya bir tayyare karargahı lngiliz 
rısından da bir~"cktup ge- zıları gelmediklerinden top· car-Yugoslavya ticaret müza- zaları şema ve maketlerle gelmiş ve doğu Afrika'ya sev- somalisinde Kenya civarında 

rdiğini söyledi. Hayçe genç lantı yapılamamıştır. kcreleri devam etmektedir. canlandırılacaktır. kedilmiştir. vücuda getirilecektir . 
............................. ııİıılİ ................................................................................................................... .. 

r~. 

' 
71 Yazan : Orlıan Rahmi Gökçe 

- Annem, mektubu baba
a gösterdi. Babam okudu, 
kudu; 

- Mühim -Dedi- sen Be-
• •den birşey hissettin mi? 

- Annem· ' 
- Hayır -dedi- geçenlerde 
mru'dan ona mektup gel

işti. içinde ne vardı bilmi
rum. Fakat Bekir mektubu 

an bana verdi. Ben de 
adım. Jki çocuğun arasına 

<len gireyim değil mi ya? 
Gördün mü Ağabey, işte 

benim duyduklanmf 
- Sonra ne oldu Nermin? 
- Babam, amman, dedi, 

Bekir' e hiçbir şey belli etmi· 
yelim. Çocuk belki sıkılır. ln
şaallah sonu iyi olur. 

Annem de babamın sözüne 
ba~ka türlü bir cevap verdi; 

- Ne dediler Nermin? 
Nermin gözlerini eğdi: 
- Vallahi ağabey, anlayı

ver işte .. 
Bekir kıpkırmızı oldu, aya-

2a kalktı ve ellerini ceplerine 

sokarak odada dolaşmağa baş· böyle şeylere. Sokak kapısının kapandı- koştu, kitaplardan birini rast-
ladı. Nermin yavaş yavaş so- - Evet, amma, babam da ğını duydu. Babası evden çık· gele açtı. Annesi içeriye girdi. 
kuldu: öyle söyledi: mıştı. O da çıkmak, dağlara, - Ne yapıyorsunuz ço· 

- Fena mı ohır ağabey, - Her ikisi de küçük. Ni- kırlara gitmek, bir köşeye çe- cuklar? 
istemez misin? şanlansınlar da sonra.. kilip başını dinlemek, ağla- Nermin, derhal cevab verdi: 

- Sen neler söylüyorsun, Bekir, ökçelerinin üstünde mak, ağlamak istiyordu. - Ağabeyim bana masal 
delirdin mi Nermin sen? döndü ve pencereye doğru - Ağabey; söylüyordu anne! 

- Ne bileyim ağabey.. gitti. inanamıyordu? Bu mevzu - Kızım! Bekir, gayri ihtiyari güldü. 
- Bekir uzun uzadıya ve da nereden çıkmıştı? Sumru - Gözlerin neden yaşlı! Bu ne zeka, bu ne kavrayıştı 

dıkkatle ona baktı: ve ol.. Hayir, hayir, buna im· Birdenbire kendini toparladı: böyle! Nermin'e, minnetle 
- Açık söyle bakayım, ne· kan yoktu.. Dişlerinin ara- - Hayir, yanlışsın kızım... baktı. 

ler konuştular daha: sından; - Ağabeyi Nermin sol gözünü hafifçe 
- Şey, Sumru ile Bekir 

güzel bir çift olur, dediler .. 

Ben de isterdim bunu ağa
beyciğim.. Sumru ablam ne 

güzeli. Deniz gibi güzel göz
leri var. Saçları altın sarısı. 

- Sus Nermin, sus kııım, 
sus .. Benim yaşım, başım ne? 
Sen küçüksün, aklın ermez 

- Ben onu seviyorum ve 
onu unutmak benim ıçın, o 

kadar ümidsiz ve o kadar 
uzak birşey ki, .. 

Diye mırıldandı. Rizan .şim
di belki de artık köyden uzak

laşmıştı ve biliyordu ki, onu 

tekrar görmek ümidi artık ta
mamile ortadan kalkmıştı. 

- Yavrum... kıpmıştı. 

- Sen kimi düşünüyorsun; - Bekir, yavrum, biraz ge-
başkasını mı? lir misin? 

Bekir hayretle başını çc· Bekir, bir put gibi doğ· 
virdi: ruldu 

- Ne dedin bakayım? - Sen otur da oyna Ner· 
-Hiç birşey ağabey. min, kızım. 

Annesi merdivenlerden çı· Peki anne! 
kıyordu. Hemen masasına - Sonu var -
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r-~;ı;ii-3A11~. r=J~ ~ntm1-~ 
Bllyük Korsan Romanı :=---=.I Eski günler Bolge hk maçlar.na pa-

-27 - Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin zar g••nu•• başlanacak 
Rüzgar Ahmed; başrnı çe· dan intikam alamıycağım. Eski Beyler sokağı zengin· 

virdi ve gülümsedi. Şaşı Pandeli, hislerinde çok }erinden biri, geçmiş yılların 
bir Ramazan akşamında, ma· 

Zeliha yavaş yavaş başını samimıydi: 
Fırtına Ali'nin omuzuna da· O, her ne pahasına olursa hallenin fukarasmı, bu meyan· 
yadı. Çok mes'ud görünüyordu. olsun, intikam almak istiyor· da da bir imamla bektaşiyi 

Alil du. içinde, derin ve korkunç iftara davet etmiş. 
- Zeliha!. bir kin, mütemadiyen yılan Hoca ile derviş rekabeti 
- Evime gitsem, ondan gibi kıvranıyordu. malum: 

sonra kollarında ölsem gam Şaşı Pandeli etrafına bak- imam eve gelib de bekta-
yımem.. mış olsaydı, Davud reisin ya· şiyi görünce fena halde kızmış 

- Ölmek değil, yaşamak nından geçtiğini ve dikkatle ve bir fırsat bulub ev sahi· 
lazım Zeliha! Yaşıyacağız, iyi kendisine baktığını, sonra gü· bine: 
günler göreceğiz. lümsediğini görürdü. - Su zındık, namazsız, ki· 

Artık gemi limana girmişti. Davud reis, kahvehanelere tapsız herifin, cemaatı müsli· 
Etrafta müthiş alkışlar yükse· doğru gidiyordu. Fırtına Ali, min içinde işi nedir a beyim, 
fiyordu. Zeliha, adaya hayat Rüzgar Ahmed'le beraber pi- onu neden çağırdın? 
getiren ve gökten inen bir keye oturmuştu. Karşıdan işa- Demiş. Ev sahibi; 

melek gibiydi.. ret etti: _ Fukaradır .Cevabını ver-
Bütün halk; - Ali, gel oğ\um biraz! miş- 0 da nasibini alsın. 
- Varol Alil.. Sağol Zeli- Fırtına Ali, onu ancak şimdi Fakat imam bu cevapla 

hal.. Biribirirıizin kucağında farketmişti. Hemen yerinden kanmamış. Bir aralık, mahza 
ihtiyarlayın, Allah yüzünüzü fırladı: bektaşiyi tahkir için kelamı 
güldürsün! - Ooooo ·Diy~ bağırdı- . . . 

Diye bağırışıyordu, Osman Davud amca!. vaıze çevırmış: 
Ey Cemaat -Demiş- na· 

reis de sahildeydi. Zeliha, ora· Ve hemen ihtiyarın ellerine -
ya gelince dayanamadı ve yarı sarılarak öptü. maz kılmıyan, oruç tutnııyan, 
baygın bir halde babasının - Ali, oğium, gel şöyle gasletmiyen bir kişile ne alış· 
kollarının arasına atıldı: biraz konuşalım.. veriş edin, ne konuşun'?. Hatta 

- Babacığım.. Onlar da, Pandeli'nin git· onlarla bir sofrada yemek bile 
- Kmm, yavrum Zeliham! tiği istikamette yürümeğc baş- yimeyin, kafir olursunuz. Mec-
Osman reis, gözlerinin ya- ladılar. Davud reis söze şöyle !islerinde bulunmayınız, zira 

akıbetiniz fena olur. 
şını gizledi ve kızını koklıya- başladı: 
rak öptü.. Sonra Ali'yi ku· - Oğlum, şu yaptığın işin, 
cakladı: şerefini, kahramanlığını bir ta-

- Allah sırtını yere getir· rafa bırak, keza, nişanlını kur-
mesin arslan oğlum! Haydi, tardığını da düşünme, fakat 
doğru eve!. Anan dört gözle onu babasının, anasının kuca· 
bekliyor.. ğına getirmekliğin yok mu; bu, 

Hakikaten bu dakikalar çok adam olana kafi bir saadettir. 
müheyyiçti. Fırtına Ali; Zavallılar, adeta delirecekler-

- Baba -Dedi- sen Zeliha- di. Ben ümidimi kesmemiştim. 
yı Al da git. Ben Ahmed'i Osman reis de keza.. Fakat 
göreyim, bazı emirler vereyim geç kalmış olmaktan korku
de geleyim. Çünkü gene yol· yorduk. 

culuk var bize? - Ali, o keratayı nerede 
- Gene mi yolculuk dedin? yakahyabilecek, kızı saklarsa 
- Evet baba!. Hesabımızı nerede bulacak? 

daha temizlemedik. 
Osman reis, kızırı aldı. Da· 

vud reis de yanıbaşında yürü· 
yordu. Daha ileride de şaşı 
Pandeli duruyordu. Onu, ne 
Ali gördü, ne de Zeliha!. 

Fırtına Ali, kollarını kavuş
turarak nişanlısının gidişine 

şöyle bir baktı ve tatlı, hül
yalı bir tebessümle geriye 
döndü. Gemiye doğru seslendi: 

Diye düşünüyorduk. Denize 
düşen yılana sarılırmış, derler. 
Biz de bu adada her tedbire 
baş vurmağı kararlaştırdık .. 

- Sonra Davud reis! Senin 
dilinin altında birşeyler dö-
nüyor. 

·Sonu var -

Bektaşi, hocanın yuvarladığı 
taşların farkına varmış, fakat 
ocunu almak için zamanını 

beklemiş. Tam bu sırada top 
patlamış ve hazirun birer zey
tinle orucunu bozduktan sonra 
imamın Prkasında namaza dur· 
muş. Bektaşi de hemen sofra
ya yaklaşmış, nar gibi kızar· 

mış kuzu .:!olmasını tepsisile 
beraber önüne çekib yimcğe 
başlamış. Ev sahibi bir aralık 
farkına varıb: 

- Erenler ·Demiş· nedir 
bu yaptığın, ayıb değil mi? 
cemaatı beklemekliğin icab 
etmez mi? 

Bektaşi: 

- Ah efendim ·Demiş· bi· 
raz evel imam efendinin söy
lediklerini duymadın mı? Ben 
vicdan sahibi içinde Allah 
korkusu taşıyan bir insanım. 

Şurada hazır bulunan Müslü· 
manlann vebalini boynuma ala· 
marn. Benimle sofraya oturub 

İlk olarak, Altoy .. K.S.K, Burnava./zmir
spor, Buca.Demirspor karşılaşacaklardır 

Evvelce tanzim edilmiş fi- suretle tesbit edilmiştir : 
küstür mucibince, bölge lik Alsancak sahasında birinci 
müsabakalarına önümüzdeki takımlar, Saha komiseri :A.0. 
Pazar gününden itibaren baş· Mustafa. 
}anacaktır. Birinci hafta maç· Saat 9 da Göztepe-Egespor 
lan hakemlerinin tayini ve hakem Baha Altay, yan ha· 
ayni zamanda baz• mühim ka· kem Şahap Demirspor, Fehmi 
rarların alınması için ajan ta- A.0. 
rafından davet eciilmiş olan Saat 11 de Buca-D mirspor 
31 hakemden 17 kişinin işti· hakem Hasan Altay, Mustafa 
rakile dün akşam bölge futbol A.0., Fehmi A.O. 
ajanının riyasetinde }apılan 1 Saat 13 de Burnava-İzmir-
içtimada, bu sene lik maçları· spor hakem Esad K.S.K., Ba· 
nm çok iyi bir şekilde cere- ha Altay, Şevket K.S.K. 
yanı için mühim kararlar ve· Saat 14 te Altay • K.S.K. 
rilmiştir. hakem Sabri lzmirspor, Fethi 

Bölge lik müsabakalarını İzmirspor, Kadri Buca. 
idare edecek hakemleri ve B. takımları Halk sahasın· 
ayni zamanda oyunların sureti da, saha komiseri Ahmed Öz· 
cereyanını kritik etmek üzere gırgm. 
brş kişilik bir hakem komi- Saat 9 da Altay • K. S. K. 
tesinin tayini münasip görül· hakem Mustafa A.0. 
müş ve Altınordudan sabık Saat 11 de Burnava·fzmir· 
futbol heyeti reisi Mustafa, spor, Hamdi K.S.K, 
Altay' dan Alfıiddin ve Fehmi Saat 13 de Bu~a-Demirspor 
K. S. K. dan Esad; lzmirspor· Ahn.ed Ôzgirgin 
dan Bnsri'den müteşekkil bir Saat 15 te Göztepe-Egcspor 
komite seçilmiştir. Şahap Demirspor. 

Bu komite, her hafta Pa· B. takımlarının yan hakem· 
zart esi günü akşamı saat ı 8,30 Jerini o gün için saha komi· 
da ajanın riyaseti altında di· seri tayin edecektir. 
ğer hakemlerin de iştirakile Yeni tamir edilen Alsancak 
içtima edecek ve geçen maç· sahasında, fazla yağmurlu ha
ların raporlarını tetkikten son· valarda maç yapılmıyacak ve 
ra haftanın müsabakalarını birinci takımlar Halk saha· 

·idare edecek hakemleri de smda karşılaşacaklar, B. ta· 
tnyin edecektir. kımları oyunları da tehir edi· 

Her hafta saha vaziyetini lecektir. 

tedkik ve idare edecek bir Dün İskenderun'da 
saha komiseri aralarından se· 
çi\ecektir. 

Oyunların normal vaziyette 
idaresi için mümkün olabile
cek her tedbir vaktile alına
cak ve sahada spor terbiye· 
sine muhalif en ufak hareket· 
lerc meydan verilmiyecektir. 

Bu hafta yapılacak maçla
rın hakemleri ve saatleri ş~·· 

Şanlı donanma-
• 

mız lzmir'de .. 

kanlı müsademe. 
ler olmuştur 

- Başı 1 inci sahifede -
för katık olacak Lir~e)d i tedi. 
Kadın: 

- Yok, dedi. ~ oför: 
- Ç<ikclel.t~ yok mu ıliyc l!O· 

ruııca 1.ııdııı a~lıynrnk cernlı 'erdi: 
işte cJiınizdcki ~ ıı arpa ek· 

mcAiııdcn h3fkn lıir)cy )Ok. Dun 
melı'us <'<;İmi iı;in kö)Ü ha tıl.ır. 
J~, lerde, nnılıarhırda ne 'ar :ı hep· 

- Ahmed!.. Sen karaya 
Çlk.. Çocuklara söyle biraz 
sabretsinler! 

Bergama 
Cezaevi kafir olmasınlar diye, kendi --•••·•, .. • ..... ..,. __ 

başıma yemek yiyorum. Ne - Başı 1 inci sahifede 

"ni nlılı ç,öıüıdül r. ı: .. n en 16 se
nedir hu ınrnınk:ı aşar H' H'rsi 
) iizündeıı k fi d recede lı ır b ltir 
halcı koıımu,tur. ~on SO)guD lı.ılkın 

clinılcı OHJeurırla knlnn Hın e~> 011111· 

J:ı ka)lıolnıa ıun ebclı oloıu tur. 

- Peki reisi 
Fırtına Ali,kahvehaneye doğ· 

tu yürürken şaşı Pandeli de 
ağır ağır, sahilde yürümeğe 

başladı. 
- Talihsizlik ·Diye mırıl

dandı· bu, benim için bir ta· 
lihsizliktır. Osman reis kızını 
artık buldu. Bana verdiği sözde 
duracağı şüpheli.. O takdirde 
ben de o domuzdan ve kızın-
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Günlük siyasal gazete 

Snhip ve h:ışyazgunı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Unıumi neşriyat ve ) azı işleri 

llıüdurü: llamdi Nüzhet Çançar 

idarehanesi: -

lınıir İkiu<"i Beyler ı:oknğı 
C. llnlk partisi lıiııa ı içinde 
l 'l'<·lgraf: İzmir - A ADOLU 

elcfon: 2i76 •• Po ta kutu u 405 

ABONE ŞERAiTi 
~ıllığ:ı 1200, altı il) lığı 700, iiç 
\' aylığı 500 kuruştur 
ııLancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kunıştur 

'lltın gcçmi~ nn:h:.ıur 25 kuruştur. 

ADOI U MA'!'llAASINDA 
BASJLM ışrm 

----+-•---
İhale kararı 
tasdik edi idi 

Bergama' da inşa edilerek 
modern cezaevi inşaatı 36 
bin liraya bir müteahhide ve· 
rilmişti. ihale kararı Nafıa 
Vekaletince de tasdik edilerek 
vilayete gelmiştir. Bergama 
cezaevının inşaasıııa derhal 
başlanacaktır. _ ....... __ 

D i 1ek1 er: 

Basmahane'de oturanlar 
Basmahane' deki mahalleler

de oturub da sabahları hiikfı
met konağı civnndaki işlerine 
gelmek ve akşamları da evle
rine dönmek mecburiyetinde 

bulunanlar, otobüs bulamamakta, 
bu yağmurlu günlerde ıslan
maktadırlar. Bilhassa sabahlan 
Basmahane'den hükumet civa
rına gelmek istiyenler, saat· 
larca otobüs beklemektedir
ler. Bu semtte oturan halk, 
sabahları doğrudan doğruya 
Basmahane ile kordon arasında 
işliyen bir otobüs tahsisini is
temektedirler. 

Belediye reisliğinin, halkın 

bu mühim vaziyetile alakadar 
olmasını isteriz. 

Ç d k ntlcriııe \C sullıa hizmet cdcıı, hem 
yapayım? im i -
------------- realite) ele, lıem de Türk, Yunan ço· 

Boz dağ 
ve Yamanlar 
Dün kar içindeydi 

Dün sabah hava çok soğu· 
muş ve Yamanlar dağına faz· 
laca kar yağmıştır. Ödemişten 
gelen haberlere göre Bozdağ'a 
da pek çok kar yağmıştır. 

Öğretmenler arasmda 
Alsancak okulu öğretmen· 

lerinden Naimc'nin istifası ka
bul edilmiş, yerine Seyhan 
vilayetinden naklen Macide 
tayin olunmuştur. 

Kuşadası'nın Selçuk nahi· 
yesi öğretmeni Cazibe, Üskü· 
dar 48 inci mekteb öğret· 
menliğine, İzmir Necatibey 

öğretmenlerinden Fahriye is
tanbul 63 üncü, Tire ikinci 
okul öğretmenlerinden Naz· 
miye, istanbul • Burgaz adası 
okulu öğretmenliklerine atan
mışlardır. 

lzmir Misakımilli okulu öğ
retmenlerinden Asiye'nin isti
fası Kültür Bakanlığınca ka· 
bul edilmiştir. 

cuklnrının kurckt<'ri tik \ c p ikolo-
jik benzı') i~lcrine mü tmitl, lıir 

anln~nın kaim olmuştur. Kuncıle· 
rimi7.i hem Bnlkanlımu, lıcnı de 
dim) :ınııı s:ıadet ve i)ili~i uğrunda 

lıirleşıirmi~ lıulunoyoruz. Bu do t· 
lu~uıı kuHcli )nnmdn ufuk-tefek 
lıSdi derin hiçbir kı) meli ve tr iri 
olamaz. Don:rnm:ımızın ziyaretinde 

göstı rilcıı nlıikn) ı ") rıcn balı e 
ıtıf'\ zu cclecek ılc·~iliz. I'nzln lizc 

ne lı:ıccı; ) u11nn donaıııııu ı nuıİ· 

rnlı aıııiralınıız ~ükrü Ok u'a Jıj. 

lnhcn: 

- Donanmam, şu liııınnıla ol· 
ılıığu gilıi her ) erde Türk umira· 

lıııın cnırind ılir. 
fh•ııı<'klı· Lu do tlıığıııı şinıdıki 

mnııu 1111 \ecİz bir ifııde ile çeıc;e· 

\elemi.tir. 
Bu iki ziyaretin :ırzclti~i hu· 

u İ)CI, bilhn. a Akdcnizdc ullı 

\ "C tcs:miid üzcriııdc butün ku\\C· 
tile tceclli C) liyecektir. 

Şanlı ve şerci li doıımımanıız 

ve geınicilcriıııiz: dı> l sulnrdı111 ılö· 

nerkeu ilk defo İzmiı'c uğradılar. 
Bu, şdırio, güzel hir talih \C a· 

nclcıidir. 

Knlıraıııanlarınıız, hatıra1atln, 

ıloııtluklar \C ınü bet iotıbalarla 

:ımı yurdun sularına gelıliler. Ak
lknizdcki Türk şchitlcriuiıı de c· 

liiınlnrını getirdiler. 
- Hoş geldiniz, ho. ~eldiniz! 

Orhan Rahmi Gökçe 

-
Çin.Japon 
müzakereleri 
kesilmek üzere .. 

-Başı 1 inci sahifede -
varılan anlaşmaları kabulden 
istinkaf ettiği takdirde Japon· 
ya müzakerelere nihayet ver
mcğe hazır bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Domei Ajan· 
sının öğrendiğine göre ınare· 
şal Çan Kay Şek Japonya ile 
başlamış olan müzakereleri 
Suigolan hadiseleri üzerine 
kestirmiştir. Nankin Mogolis
tan 'daki hadiselnden dolayı 
japonya'yı mesul tutmaktadır. 

M. Ruzvelt 
Nevyork'a 
Hareket etmiştir .. 

Montevidao, 4 (Radyo) -
M. Ruzvelt için halk büyük 
bir hüsnükabul göstermiştir. 

Oroguvay hükumeti reisi M. 
Ruzvclt şerefine resmi bir zi· 
yaf et vermiştir. Bugün lndya
nopolis kruvazörü M. Ruzveltı 
hamilen Nevyork'a hareket 
etmiştir. 

Adeseriıe çarpanlar 

Çocuk ve şef kat 
Çocuklarını öldüren veya 

çocuklarına zulüm ve işkence 
yapan w na ve babalar her 
memlekette ve her devirde 
var. Buna şüphe yok. Fakat 
Garb medeniyetinin en koyu• 
laşlığı -veya en ziyade şeklini 
kaybettiği!- yerlerde, bilhassa 
Fransa' da, çocuklarına düşma 
insanlar endişe ile karşılana· 
cak de.recede artmıştır!. 

Paris'te, birisi 15, diğeri 
12 ve üçüncüsü 9 yaşında üç 
kızla dul kalan Lüsyen Enon 
isminde bir baba, çocuklarını 
kendi annesinin yanına götür
müştür. 

Ana şefkatinden mahrum 
ka1an bu üç yavrunun büyük 
şefkalini bulduklanna hükmet· 
mekte acele etmiyelim, çünkü 
bu cadı ruhlu kadın, bu üç 
melek gibi masum ve güzel 
kıza karşı, akle ve hayale sığ· 
maz zulüm ve işkencelerde 
bu1unmağa 1başlamıştır. 

Çocuklar için daya'k, aç 
kalmak, soğukta bırakıtmak 
her günkü iş olmuştur. Gün 
geçtikçe cadı karının edebsiz· 
lik ve zulmü artmış, çocuklar 
bu vaziyeti babalarına bildir· 
meğe cesaret edememişlerdir. 
Bu feci vaziyet nihayet kom· 
şularından birisi tarafındsn 
polise haber verilmiştir. 

Zabıta, tahkikat için cadı 
kadının nezdine gittiği vakit, 
9 yaşındaki kızcağızı bahçede 
köpeğe mahsus bir kümeste 
bağla ve aç olarak bulmuştur. 

• 
* * Ben kendi hesabıma, gök-

teki yıldızlardan, güneş ve 
aydan yerdeki ağaç ve taşlara 
kadar tapınan eski insanların 
neden -meleklerin ta kendisi 
olan· çocuklara tapmmadıkla· 
rına hayret ederim. Fakat bu· 
günkü tekemmül etmiş mede· 
niyet devrinde masum çocu'k· 
lara, kendi kanından olan ço· 
cuklara zulüm ve işkence ya· 
panlara karşı hayretim bun· 
dan bin defa fazladır. 

Yoksa, bu medeniyet, aite 
duygusunu muzır bir kurt gibi 
kemiriyor mu?. F. B. 

F<ışizm 
En demokrat . . . . 
reıım ımış. 

Belgrad, 4 (Radyo) - "Bal
kan., gazetesi faşist rejimleri 
lehine neşriyat yapmakta ve 
bu reiimlerin en demokrat 
rejim olduğunu yazmaktadır. 

Vaşington, 4 ( Radyo ) -
İtalya'nın Amerika sefiri mat· 
buat kulübünde verilen bir 
ziyafet münasebetile irad ettiği 
nutukta: 

- Rejimleri değiştiren mil· 
letlerin aleyhindeyiz. İtalya, 
faşist olmakla mes'ud ve müf
tehirdir. Eğer Rusya bolşevik· 
likte kalmak isterse, kalabilir, 
bu bizi alakadar etmez. Fakat 
başka memleketlere müdaha
lesini, bilhassa bolşevikliğin 
faşistlikten yüksek olduğu id
diasını kabul edemeyiz. 

Demiştir. 

ltalyahava 
kuvvetlerine 
Harp bayrağı 
verilecek 

Roma 4 (Radyo) - Önü· 
rnüzdeki 23 martta ltalya ha· 
va kuvvetlerine harp bayrağı 



·5~6-------------------~AN~OW ~ım~ 

lngiltere'de heyecan var M. lvon Delbos'un dünkü ~htiıaı~i!er 
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Amerika'lı kızla evlenecek mi? 
~~~-----~--~~~ 

- Başı 1 inci sahifede - Malkolm Makdonald ile go· 
Sir Con Simon ve Dufkoper rüşmüştür. Bundan sonra, Ce· 
hariç olmak üzere istifaya ha- nubi Afrika Ali Komiseri ve 
zırdırlar. Kabine saltanat ma- Kanada mümessili ile bir mÜ· 
kamının müsbet ve menfi ce· lakat yapmıştır. M. Baldvin 
vabını beklemektedir. bu iki zat ile Dominyonlar 

lngiliz halkına gelince: Kra· Bakanlığında uzun bir müza-
lı sevmektedir. Fakat M. Bald- kerede bulunmuştur. 
vin'i de sempatik bulmakta- Londra, 4 ( Radyo ) - M. 
dırlar. Umumi efkar Kral ve Ethli: 
başvekilin bu mes' elede bir - Eğer M. Baldvin istifa 
hal çaresi bulması taraftarıdır. ederse Amele Partisi kabine 

Deyli Herald: teşkilini deruhte etmeğe ha-
" Kral, Dük ve Düşes"ı Kor- zırdırl Demiştir. 

noval sıfatile ve hukuku hü- Berlin, 4 (Radyo) - Alman 
kümraniden büsbütün sarfına· gazeteleri Kral Edvard'ın ev· 
zar etmek şartile istediği ka- lenmesi hakkındaki hadise üze· 
dmla evlenehilir; bu izdivaç- rinde mütalea dermeyan et-
tan doğacak çocukların İngi· memckte sadece haberlerle bu 
liz tacile zerrece alakası ol- hadiseyi, lngiltere'ye mahsus 
mıyacaktır. Bu da, lngiliz mil- bir mes'ele telakki etmekte· 
Jetini çok sevdiği bir kraldan dirler. 
mahrum etmemek içindir. Londra, 4 (Radyo) - Tay· 

• Maamafih kral bu husus· mis gazetesine göre kral Ed-
ta henüz hiçbir karar vermiş vard, izdivacı hakkında kabine· 
değildir.,, Demektedir. den hususi surette fikir .sormuş 

Dominyonlardan 'Avustural- fakat kabine bila kaydışart 
ya, Kanada, Yeni Zelanda, menfi cevab vermiştir. 
Cenubi Afrika bu izdivaca ta- Diğer bir habere göre, fn-
mamile muhaliftirler. giliz efkarı umumiyesi vaziye· 

Deyli M~yl : tin müşevvişlikten biran evel 
Cenubi Afrika hükumeti bu kurtarılmasını istemektedir. 

mes'eleye en büyük bir ehem- Kambera, 4 (Radyo) - · 
miyet vermektedir. Başvekil Avustralya meclisi toplanmış 
sayfiyeden Pretüryay' a dön- ve kralın evlenmesi mes' elesile 
müştür. Demektedir. alakadar olmuştur. 

Paris, 4 (Radyo) - Hiçbir Londra'dan mütemadiyen 
tazyik ve tesir feseri olmadığı kral hakkında haber alınmak-
halde Anglikan kilisesi kralı tadır. 
saltanat ile Madmazel Simp- Londra, 4 (Radyo) - Se-
son' dan birisini seçmek mec- kizinci Edvard'ın taç giyme 
buriyetine koymuştur. işine memur komisyon içti-

Kralın Dük Dü York lehine maını talik etmiştir. 
tahttan vazgeçmesi beklenil- Belgrad 4 (Radyo) - in-
mektedir. giltere kralı Sa Majeste se-

Londra'dan son gelen ha· kizinci Edvard'ın, hanedana 
berlere göre, bu mes' ele üze- mensup olmıyan ve iki koca· 
rinde verilecek nihai karar pa- dan dul kalan bir kadınla 
zartesi günü Avam kamarasına evlenmek arzusu, İngiltere' de 
tebliğ edilecektir. siyasi bir buhrana sebeb ol-

KraJ, hususi saltanat mec- muştur. Kralın hanedana men-
lisinde hazır bulunmuştur. sup olınıyan bir kadınla ev· 

Kraliçe Mari ve Dük Do lenmesi, kanunu esasi pren· 
York tarafından verilen karar siplerine muhaliftir. Kralın is
da meclislere tevdi edilecektir. tifası suretile buhranın önüne 

Dün Avam kamarasında cseçiJmesi muhtemeldir. Bu 
umumi efkar henüz tatmin takdirde Dük Dö York, ora-
edilmiş değildir. Major Etli'ye rayada halef olacaktır. 
M. Baldvin verdiği cevapta: Kralın, Madam Simpson ile 

"Bugün söyliyecck birşeye evlenmek teşebbüsü, Yugos-
malik değilim, çünkü henüz lav matbuatına bugün akset-
kanunu esasi ile alakadar bir miştiı. Bütün gazeteler, sahi-
buhran çıkmış değildir. Bu- felerini bu mes' eleye hasret· 
nun için bu hususta izahat mişlerdir: Madam Simpson'un 
istemek doğru olamaz.,, de· çocukluğu ile kızlık ve iki de-
miştir. fa evlenmesine dair yazılar 

M. Baldvin Avam kamara- neşredilmektedir. Kralın ka-
sında muhafazakarlar tarafın- rarı, Pazar günü hükumet ta-
dan şiddetle alkışlanmıştır. lafından resmen meclise veri· 
Amele partisinden bir meb'us: lecektir. 

- Bu tezahüratın manası Taymis' e göre, hadisenin 
nedir? Sualini sormuş ve M. en mühim ciheti, kadının ha· 
Baldvin de: nedandan olmamakla beraber 

- Ben de bilmiyorum? Ce- iki kocadan dul kalmış ve bu 
vabını vermiştir. iki kocanın da hayatta bulun-

Bundan sonra M. Baldvin masıdır. 
Maliye Bakanı Novil Çember- Londra, 4 (A.A) - Bugün-
layn ve Dominyonlar Bakanı kü buhrandan bahseden Press , " ., 
Oğretmenler, öğrenci babaları 
AHMED ETiMAN Kitap Evi 

Liselerle ortıı ve ilk okul kitaplnnnın satış yeridir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kıııa bir zamnndıı dürüstlüğü ile sayın müşterilerinin alUkıılıınnı 

kazanarak (lzmir)e yarıı~ır bir ~ckilJe geni~lctilmiştir. 
Kültür Ilakıınhğının kitıııılıın ile çıkan e erleri günü gününe ta~ ip 

eJer ve bütün mil§lerilerine sunar. Ahmed Etiman Kitııp Evi İz. 
mir'in yegane kitap ,.e kırtasiye deposudur. Ilııriçtcn sipari~ler sür' f· 

le gönderilir. 

lzmir Hiildınet catlde$İ No. 58 - 60 Telefon (2535) 

Association diyor ki: 
Bu sabah nikbin bir hava 

esmekte idi. iyi haber alan 
mahafilde söylenildiğine göre 
Kralın valide Kraliçe ile kar· 
deşleri ile ve Başbakan ile 
yaptığı konuşmalar sonunda 
vaziyet mühim surette iyiliğe 
yüz tutmuştur. 

Sanıldığına göre halen mü
zakere edilmekte:olan bir tek
lif bütün alakadarlar tarafın
dan kabili kabul bir mahiyeti 
haiz bulunmaktadır. 

M. Baldvin bugün yeniden 
dominyonlar miimcssilleri ile 
görüşecektir. Maamafih hüku
metin bugün bir tebliğ neş· 
retmesi mevzuubahis değildir. 

Londra, 4 (A.A) - Avam 
kamarasında bugün celse açı· 
lır açılmaz mu halef et lideri 
B. Atlee başbakanın kanunu 
esasi vaziyeti hakkında bir 
beyanatta bulunabilip buluna
mıyacağı hakkında dünkü su· 
alini tekrar etmiştir. 

B. Baldvin verdiği cevapta 
demiştir ki: 

- " Dünkü beyanatıma ha· 
len hiçbir kelime ilave ede· 
mem. Maamafih bu hususta 
alınacak herhangi kararın der· 
hal bildirilmesi lüzumuna ka· 
ni bulunmaktayım. Buna emin 
olabilirsiniz.,, 

Londra, 4 (A.A) - Kabi
ne Avam kamarasının içtima· 
ıııdan sonra derhal toplanmış 
ve iki saat müzakereden son
ra saat 12,40 da dağılmıştır .• 

Bakanlar her dakika topla
nabilmek için bugün vermiş 
oldukları bütün sözleri geri 
almışlardır. 

Londra, 4 (A.A) - Havas 
ajansından : 

Siyasi mahafil kanunu esasi 
buhranının husule getirmekte 
olduğu heyecan dolayısile aci· 
len halledilmesi lüzumunun na
zırlar tarafından krala arzedil
miş olduğunu ve nazırların bu 
bapta iki gün zarfında bir ka
rar vermesini hükümdara bil
dirmiş olduklarını beyan et
mektedir. 

Bu mahafil uzun bir mühle· 
tin huzursuzluk tevlid edeceği 
mütaleasında bulunmaktadır. 

Öğrenildiğine göre nazırlar 
kendi noktai nazarlarının kral 
tarafından kabulü takdirinde 
bu mühlet uzatılabilecektir. 

Kanunuesasi buhranının çık
mış olduğu haberi üzerine dün 
sabah borsada fiatler mahsus 
derecede düşmüştür. Öğleden 
sonra fiatlerde biraz salah ha
sıl olmuştur. 

Londra, 4 (A.A) - Malum 
olduğu üzere ademi müdahale 
anlaşması lspanya'ya silah ve 
mühimmat gönderilmesini men 
etmektedir. 

Maamafih İngiliz hükumeti 
yeni-yeni mes'elelerin çıkma
sının önüne geçmek üzere ade
mi müdahale komisyonuna da
hil memleketlerin kendi vatan· 
daşları arasından lspanya'ya 
gönüllü gitmesini menetmele· 
rinin çok iyi olacağı fikrinde 
bulunmaktadır. 

Londra, 4 (A.A) - Kralın 
otomobili saat 8,55 de F ort 
Belvedere'den Londra'ya ha
reket etmiştir. Kralın otomo
bilde bulunduğu zannedilmek
tedir. 

Pretoria 4 (A.A) - Cenubi 
Afrika birliği muhalefet mat
buatı İngiliz kralının izdivacı 

-Başı 1 inci sayfada -
M. lvon Delbos, son za· 

manlarda devletler arasında 
başlıyan silahlanma yarışından 
bahsetmiş ve bunun vahim ne
ticeler doğuracağını beyaniet· 
tikten sonra, İspanya' da zuhur 
eden hadiselerin, bir Avrupa 
mes' elesi şekline sokulmak İs· 
tenildiğini söyliyerek, Fransa· 
nın, kendi topraklarını müda
faa için her zaman hazır ve 
kuvvetli olduğunu ve fakat 
sulhu ihlal etmemek için dai
ma mutedilane hareket etti· 
ğini ve lngiltere ile beraber 
yürümek istediğini ilave eyle
miştir. 

aa ................. ... 
mes' elesinden doğan kanunu 
esasi buhranı münasebetile 
cumhuriyetçi yazılar yazmak· 
tadırlar. 

Hükumet gazetesi olan Rand 
Daily Mail de mevzuubahis iz-
divacın cenubi Afrika için 
gayri kabili kabul olduğunu 
bildirmektedir. 

Orange eyaletinde bulun· 
makta olan general Herfzog 
Pretorlaya dönmüştür. 

Londra, 4 (A. A) - Kabi
nenin kanunu esasi ile alaka-
dar vaziyeti müzakere için 
bugün yeniden toplanması 
beklenmektedir. 

Londra, 4 (A.A) - Angli
kan kilisesinin resmi gazetesi 
olan Curch Times; kilise ve 
saltanat başlıklı neşrettiği bir 
makalede ezcümle diyor ki: 

- Eğer kral Madam Simp· 
son'la evlenirse kilise ile dev· 
let arasındaki münasebat bun· 
dan çok kuvvetli surette mü
teessir olacaktır. Hatta morga· 
natik bir izdivaç takdirinde 
dahi kilisenin hattı hareketi 
değişmiyecektir. 

Londra, 4 ( A.A ) - Dük 
Dö York'un hususi katibi Sir 
Erie Me\ille busabah saat 
1 O da Baldvin tarafından ka
bul olunmuştur, 

Londra, 4 (A.A) - Havas 
ajansından: 

Öğrenildiğine 
taç ve tahtından 
tinbı gayri kabil 
miştir. 

gore kralın 
feragatı iç

bir hale gel· 

Kralın vereceği karar ancak 
Pazartesi günü resmen parla
mentoya bildirilecektir. 

Londra, 4 (Radyo) - An
laşılamıyan bir sebepten do· 
layı Madam Simpson Londra· 
dan ayrılımş, dostlarının ya· 
nına gitmiştir. 

Londra, 4 (Radyo) - Milli 
hükumet taraftarı gazeteler 
son hadiselerden çok müte· 
essirdirler. Bu gazeteler diyor· 
lar ki: 

Dün Holden parkında top· 
lanan 70 bin kişi Kral için 
(Horra!) diye bağırmıştır. 

Kralın tahttan feragati mev· 
zuubahis olamaz. Britanya ca· 
miası kendisini bıraka naz. 
Buna bir hal çaresi bulmak 
lazımdır. Millet Kralı istiyor. 
Milletin kalbi ona mütevec
cihtir. Kralımız milletine feda
karane hizmet etmiştir. Kra· 
Jımızı kaybedemeyiz. Onun 
vereceği cevap elveda olma
malıdır. Bu taktirde millet bu 
sözü, kalbleri kederle dolu, 
başlarına inme inmiş olarak 
söyliyecektir. 

Umumi intiba, Kralın taht· 
tan feragati, imparatorluk için 
felaket olacaktır. Her ne su· 
retle olursa olsun, bir hal su
reti bulunursa, İngiliz milleti 
tarafından kabul edilecektir. 

M. lvon Delbos sözüne de-
varola demiştir ki: 

- lngiltere ile münaseba
tımız, pek kalbi ve samimidir. 
M. Eden'in, Fransa ve Belçika 
hakkında söylediği sözler, liif 
değil, aramızdaki angajman
lara istinad eden sözlerdir. 
Ben de bu kürsüden açıkça 

söyliyorum ki, Fransa'nın ka· 
ra, hava ve deniz kuvvetleri, 
icabında otomatikman lngil
terenin emrine amadedir. Bu 
sözlerim, Belçika için de va
riddir. 

M. lvon Delbos, Almanya· 
nın da mevcut angajmanlara 
yaklaşması lüzumundan bahset· 
miş ve Fransa'nın bunu arzu 
ettiğini, Fransa'nın; küçük an-
tanta karşı olan · teminatında 
sadık olduğunu, Rusya ile 
dost ve müttefik olduğunu, 
Polonya ile de iyi münasebat 
temin etmiş bulunduğunu söy· 
lemiş sözünü Türkiye'ye çevi
rerek, boğazlar mes'elesinde 
gösterdiği hüsnü niyeti takdir 
eylemiştir. 

Fransız Hariciye Nazm, 
Türkiye'nin, biitün devletler 
için nümune olabileceğini söy-
ledikten sonra, Uluslar sosye
tesinin takviyesi lazımgeldiğini 
ve Fransa'nın, lngiltere ile be
raber daima bu müesseseye 
sadık kalacaklarını ve Cenev
re' den uzak kalan memleket· 
lerin de sosyeteye girmelerini 
temenni eylediğini, hep bir· 
den, herhangi bir tecavüz ha
linde mütecavize nefes aldır· 
mamak lazımgeldiğini söylemiş 
ve şunları ilave eylemiştir: 
-Yakında Cenevre'de top· 

)anacağımız zaman, Uluslar 
sosyetesinin akıbetini müza· 
kere edeceğız ve ayni zamanda 
paktın 16 ıncı maddesine göre 
her devletin üzerine almış 
olduğu taahhüdleri konuştuk-

tan sonra, devletlerin, askeri 
bütçelerinde tenzilat yapılma
sını, tayyare kuvvetlerinin ek-
siltilmesini istemiyeceğ!z. Zira 
bu hal, dünyayı tehlikeye sü
rüklemektedir. Lafla geçirile-

cek vaktimiz kalmamıştır. Çünkü 
Avrupa'nın bugünkü vaziyeti 
vahimdir. 

Mussolini'nin Milano'da ver
diği söylevi hatırlatırken di
yeceğim ki, ltalya ile aramızda 
hiçbir münazaalı mes' ele yok
tur. ftalya'nın istediklerine 
derhal rıza göstermedikse, 
Uluslar sosyetesine karşı ver· 
miş olduğumuz taahhüdat hi
lafına hareket etmek isteme
diğimizdendir. Umumi vazi
yetle alakadar olan mes'ele
lerde Fransa'yı neden iltizam 
etmek istiyorlar? 

M. (İvan Delbos) Fransa'nın 
Almanya ile de halledilecek 
bir işi olmadığını · söylemiş, 
mevcud ihtilafların yalnız 

Fransa'yı alakadar etmediğini 
ve mevcud muahedelerin ih
lalinden mütevellid olmakla, 
daha birtakım devletleri ala
kadar kıldığını, Fransa'nın 
hiçbir devleti icbar etmek is
temediğini ve fakat iktısaden 
de kendisini tehlikeli vaziyet
lere sokmak istemediğini söy
lemiştir. 

M. fvon Delbos'un söylevi 
uzun sürmüş ve büyük bir 
dikkatle dinlenmiştir. Nazır, 
söylevinin sonunda hararetli 
bir surette alkışlanmıştır. 

Belgrad, 4 (Radyo) - Fran
sa'nm dış siyaseti hakkında 

parlamento müzakerelerine baş· 
lanmıştır. Muhtelif siyasi fır· 
kalar, hükumete itimad beyan 
etmeğe karar vermişlerdir. 

.. ·•·· 
-Başı 1 inci sag/ada-

yardımına koşan bütün ecnebi 
gemilerinin batırılacağını ilan 
etmiştir. 

Sevil, 4 (Radyo) - Dün 
akşamki tebliğde şöyle denil· 
mektedir. 

Kuvvetlerimiz Avilla Debon-

da taarruza geçmişler, Kuatro 
Kaminof ve üniversite mahal· 
lesi şiddetle bombardıman 
edilmiştir. Şimdiye kadar 4 
hükumetçi tank zaptedilmiş 
ve birçok tayyare düşürül
müştür. 

Asturi' de mukabil taarruza 
geçen kızıllar ağır zayiat ver· 
miştir. 

Salamank, 4 ( Radyo ) -
Yask cephesinde milislerin 
Vildo Reel yakınindeki taz
yikleri devam etmektedir. Kı
zıllar ağır zayiat vermişlerdir. 
Madrid' deki yeni mevzilerimiz 
tahkim edilmiştir. Payitahtı 
çeviren Sikeruva dağlarında 
şiddetli topçu düellosu cere
yan etmektedir. 

Madrid, 4 ( Radyo ) - iki 
günlük muharebelerden sonra 
Madrid' de sükun avdet etmiş· 
tir. Villare Al' de istikşaf taar· 
ruzuna gr.çmiş olan düşman 
püskürtülmüş, ric' ate mecbur 
edilmiştir. Şimali garbide Ko· 
rop yolunu kesmek istiyen ih· 
tilalciler şiddetli bir mukave
met kar~ısında eski siperlerine 
kaçmışlardır. 

Lizbon, 4 (Radyo) - Sala
mer' den gelen haberlere göre, 
asilerin donanması bir İngiliz 
vapurunu zabetmiştir. Bu gemi 
Rusya' dan Madrid hükumetine 
harb malzemesi getirmekte idi. 

Berlin, 4 (Raoyo) - Alman 
gazeteleri ispanya mes'elelerile 
şiddetle meşgul olmakla ve 
Fransa ile İngiltere aleyhine 
neşriyat yapmaktadırlar. 

Bu gazetelere göre bu iki 
devlet Sovyetlerin entrikaları
na kapılmıştır. 

Hendaye, 4 (Radyo) - Bur
gus, muvakkat hükumeti, In
giltere'nin Hendaye'de bulunan 
sefirine Barslon' dan itibaren 
Sen Antonyo burnuna ve Ma
laga'ya kadar bütün İspanyol 
sahillerinin bu son onbeş gün 
içinde müteaddid taarruzlara 
maruz kalacaklarını bildir
miştir. 

Bu sahilde torpil de dökü
lecektir. 

Bu haber, bahriyelilere ilan 
edilmiştir. 

------_.-ıı:r -.....---
OORSA 

Ozum satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

564 F. Solari 15 375 
100 S. Süleyma. 14 7 5 
70 A. R. üzüm. 15 375 
67 M. J. Taran. 21 
55 K. A. Kazım 16 25 
52 H. Alyoti 15 75 
28 K. Akyiğit 16 25 
21 İnhisar ida. 1 O 37 5 
15 D. Arditi 18 
12 H. Alberti 12 75 
8 O. Eğli 13 25 
1082 

361172 
362254 

K S· 
18° 2S d 

15 75 
16 50 
21 
17 50 ~ 
16 25 t 
16 25 be 

10 315 
18 z5 tv 

12 15 tııi 
13 z5 ile 

•ııı 
~() 

da 
Zahire 

Ç. Cinsi 

ık 
satışları $ ~et 

K. S. K. 
5 25 5 31ı 610 Buğday 

130 Arpa 
100 Bakla 
172 B. Pamuk 
703 Ken. pala. 

3 875 3 814 ~a 
4 sı2s 4 sıı ~h 
50 50 ~~ 

250 465 .ur 
~ld 



Sayfa 7 --:ı:.-------------------•ANADOLU ----------------------• 51121 936 lzmir sicilli ti- min kaffesinde müddei ve Aydın· Nafıa Müdürlügu" •• nden,· lzmir Komutanlıfı ilanları 
müddeialeyh ve ,.. şahsı sal is -

t ve itirazülgayr sıfat ve suret- 1 - Eksiltmeye konulan iş: istekli çıkmadığından 20 gün İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
:ctre memur • leri ile hazır bulunarak muha- müddetle uzatılan Aydın - Muğla yolu üzerinde 33 + 1 - Mst. Mv. kıt'aları ihtiyacı için pazarlakla 119500 kilo 
tıg" undan: keme ve muhasamaya, tebliğ 552-39 + 842 arasında yolun tcrfiile şosa ve beş adet odun alınacakhr. ihalesi 10 /12/ 936 perşembe günü 

ve tebellüğa her nevi haciz menfez inşaatıdır. saakt 11 de kışlada satın alma komisyonunda yapıla. 
İzmir' de birinci kordonda d l ca tır. 

vaz ve fekkini talebe ve ila. Bu işin keşif be e i 22814 lira 52 kuruştur. 2 - Hepsı'ne tahmin edilen tutan 2390 lira olup muvakkat 
llıuamele yapan ünyon Harik, h 1 2 B · · k ı d Lı matı müsta sı eyi mevkii ic- - u ışe aıt şartname ve evra şun ar ır: temı'natı 179 lı"ra 25 kuru•tur. 
•ıayat, kaza sigorta kumpan- y 

raya vaz ile tenfh ahkamını A - Eksiltme şartnamesi, B - Mukavele proıesı, 3 - Şartnamesi her gu"n komisyonda oörülebilir. 
Yalan lzmir ve havalisi B. k · 1 1 F 0 

talep ve ifaya ve indelhace C - Bayındırlı ış eri gene şartnamesi, D. - enni 4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 
lcentalığına tayin kılınan Hu- h k k k 'f k · 1 be u uku şir etin muhafazası şartname, eşı evra ı ve proıe er. olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

rt Giudiçiye ait vekaletna- zımmında muhakeme ve mu· f stiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünden göre- maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat makbuzlarile 
!be ticaret kanu hükümlerine hasama için avukat tayin ve bilirler. birlikte ihale saatnden evel komisyona müracaatları. 
töre sicilin 1892 numaraşına 3 Ek 1 2 / 2/936 15 ·1· 
L_ azline mezun olmak üzere - si tme 1 1 pazartesi günü saat te vı ayet lzmir Müstahkem mevkı' satın alma komisyonundan: 
qyt ve tescil edildiği ilan · 
olunur. bay hüber jüdici'yi vekil tayin encümeninde yapılacaktır. 1 - lstanbul romorkörü için 120 ton Lavamarin maden 

1 - Vekaletname. 
eyleriz. Ancak bay hüber ı"ü- 4 - Fksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. kömürü pazarlıkla satın alınacak ve ihalesi 10/ 12/936 
dici gerek namımıza ... •erek 5 - Eksiltmeye girebilmek üzere isteklilerin 1711 liıalık per•embe günü saat 14 te kışlada satın alma komis-2 - lktısat vekaleti beyan- o y 
kumpanya namıhesabına bono muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki yonunda yapılacaktır. 11aınesi. 

ı Poliça veya havalenameyi ve vesikaları haiz olduğunu göstermesi lazımdır. 2 - Tahmin edilen bedeli 1644 lira, ilk teminatı 123 lira 
zmir Sicili ticaret me· 

1 .. h.. yahut herhangi bir taahhüdü a - Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası, Ticaret 30 kuruştur. 
mur uğu resmi mu ur odası vesikası. 3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

ve F. Tenik imzası mutazammm senedatı imzaya 4 f ki 1 T d .k 2490 1 
l h 6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir - ste i erin icaret o ası vesı asını ve sayı ı 

1 T k l se a iyettar değildir. d k 
t' e a etname saat evveline kadar encümende toplanan komisyona kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin e i ve şartname• 

Pul tarih kilişe kb ı 1 b. ı·k Biz aşağıdaki imza sahip- getirilerek makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile sinde yazılı vesikalen teminat ma uz ari e ır ı te 
lytri Paris'te müte•ekkil ÜN- imzalar gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede ihale saatinden evvel komisyona müracaat edilmesi 
O y Resmi mühür I ı 1424 N Harik, Kaza ve muh- yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür i an ° unur. 

t l'f Beyoğlu dördüncü noter l kc ı muhatarata ka rşı sigorta mumu ile iyice kapatıbıası lazımdır. Postada olacak zmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
llınpanyası ile ÜNYON Ha- T. C. gecikmeler kabul edilmez. 5 9 15 19 1429 1 - idareleri lstanbul Levazım amirliğine bağlı müesseaat 

~at sigorta kumpanyasmın Mithat Cemal Kuntay için 500 ton yulafa kapalı zarfına verilen fiat pahalı 
l'iirkiyedeki umumi vekili hu· imza lzmir harici askeri satın alma ilanları görüldüğünden 9 /12/ 936 çarşamba günü saat 14,30da 
~an lstanbulda Galata ON- Giray Burnava Tümen satın alma komisyonundan: lstanbul'da Tophane'de satın alma komisyonunda pa-
rQN ha d d · · h Bu bin dokuz yüz otuz altı 1 kl l k nın a aıreı ma su- Cinsi Miktan Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih Gün Sa. zar 1 a yapı aca tır. 
~nda kain, Şark kontuvarı senesi T. sani ayının 7 inci Kilo min tutarı teminatı şekli 2 Tahmin bedeli 31250 lira, ilk teminatı 2343 lira 75 
. tırk Limited şirketi namına günü tarihile olan bu vekalet kuruştur. 
~ıa atmağa mezun Alferd zirine mevzu imzalar şahıs ve Pirinç 72300 13731 1031 kapalı 14/ 12/36 p::~r- 10 3 Şartname ve nümuneleri mezkur komisyonda görüle· 

•hum, ve Şisak Ağar bu hüviyetleri daire,~e marufum Sabun 22600 7910 594 " " " ı 1 bilir. 
~rre lzmirde mukim bay Hü- Alfred Nahum ve Sisaic ağar Zeytin- 12250 5513 415 " " " 16 4 - isteklilerin Ticaret odası vesikasını ve 2490 sayılı 
~r Jiudici (Hubert Giudici) imzaları ile temsil edilen ün- yağı. kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve şartname-
n kendisine gönderilen tanif yon [sigorta kumpanyalarının l - Yukarda cins ve miktarı yazılı üç kalem erzak hiza- sinde yazılı vesikaları teminat makbuzlarile ;~rlikt~ 
ticktubu mevadına tevfikan Türkiyedeki müdüriyeti şark larında yazılı ıekilde münakasaya konulmuştur. ihale saatindenden evel komisyona mür.acaat e ı me.!!;_ 
~ NYON Harik, kaza ve muh- kontuvari Türk limited şirke- 2 - Kapalı zarf usulile münakasaları 14/12/936 pazartesi lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
~if muhatarata karşı sigorta tinin olup muvacehemde vaz günü hizalarında yazdı saatlerde yapılacaktır. 1 - idareleri lstanbul Levazım amirliğine bağh müessesat 
lllpanyası ile ONYON Ha- ve münderecatını tamamen ka· 3 - Umum tahmin tutarları ile muvakkat teminatları hiza- için 400 ton arpa kapah zarfına verilen fiat pahalı 

~~sigorta kumpanyasınm iz- bul ve ikrar eyledikten sonra larında yazılıdır. görüldüğünden 9 /12/ 936 çarşamba günü saat 15 te 
•r şehri ve hinterlandı B. noter kanununun 67 ıncı mad- 4 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. lstanbul Tophane"de satın alma komisyonunda pazarlığı 

'centalığına nasp ve tayin eder desine tevfikan tasdik ettim. 5 - isteklilerin muayyen vaktinden bir saat evvel teklif yapılacaktır. 
"c kumpanyanın nizamnamei Noter mühür ve imzası mektuplarım Burnava' daki Askeri satın alma komis- 2 - Tahmin Bedeli 21200 lira, ilk teminatı 1590 liradır. 
~ltsisine ve nizamatı sairesine B . d d d yonuna vermeleri. 26 1 5 9 1323 3 - Şartname ve nümunesi mezkôr komisyonda görülebilir. 
T k u suretın airem t! osya-
1~ endisine verilen veya bi- sında 7 T. sani 1936 tarih ve I"'\ L 1 k d 4 - isteklilerin Ticaret odası vesikasını ve 2490 sayılı 
t~ •.re verilecek olan talimata 1..1eniz evazım satın 8 ma omisyonun an: kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnameıinqe 
C'ff k d 13682 No. ile mahfuz aslına 1 - Tahmin edilen bedeli 39657 lira 60 kuruş olan 408000 h:11o.ı an ve airei vekaleti da- mutabık oldu..ıı..•nu -tasdik ede- 1..::1--. _ 1_ Biri 1_ yazılı veaikaları ve teminat makbuzlarile birlikte ihale 

L 'ııne münhasır olmak üzere 5 .. ..;.., elr;mıca 2l · ~ kinun 9J6 tarilune rutuyan :.aatinden evvel komisyona müracaat edilmesi. 1433 
ııııau t t. · · k a a rim. pazartesi günü saat 14 te kapalı zarf usulile alına-

sa 1 a ıye ıçın ump ny Beyoğlu dördüncü noter caktır. İzmir Müstahkem Mevkı satın alma koµıisyonundan: 
~ ~Ilı ve hlesakbına vekalet ve- T. C. 2 - Muvakkat teminatı 2974 lira 32 buruş olup şartna- 1 - Tayyare alayının göstereceği yerde yaptırılacak cepha-

z, şöy e i: Mithat Cemal Kuntay neliklerin kapalı zarfla ihalesi 12/1. inci kanun/936 
l.J •k k • • mesi 198 kuruş mukabilinde komisyonda her gün l 1 qarı ısmı ıçın Resmi mührü verilir. cumartesi günü saat 11 de zmirde kışlada satın ama 

ti ._;l'eklif edilecek harik sigor- ımza 3 - 1şba ekmek şartnamesi mucibince denize ait olan fı- komisyonunda yapılacaktu. 
arını anifülbeyan talimat lzmir ikinci noter rında imal edilecektir. 2 - Keşif bedeli 17457 lira 14 kuruş olup muvakkat te· 

~eyanında tayin olunan sigor- M. Emin I minatı 1309 lira 29 kuruştur. 
'it h 4 - steklilerin 2490 sayıh kanunun tarifatı dahilinde tan- l k · 
t • adları dairesinde ve mer'i Resmi mühür ve imzası 3 - Şartname plin ve keşifnamesi satın a ma omısyonun· 
il f zim edecekleri kapah teklif mektuplarını belli gün ve d ·· ··1 b·ı · 
t tı ede muayyen fiatlerle ka- Genel sayı. 12671 özel sa- k b a goru e 1 ır. 
1> l saatten bir saat evveline adar Kasımpaşa' da ulunan 1 k · de an tı ve bu bapta sigorta mu• yı. 3,86 4 - steklilerin ticard odası vesi asını ve Ş4rtnamcsm 
~\felenamesı· tanzı"mı" ı"le ı·mza komisyonumuza makbuz mukabilinde vermeleri. yazılı vesikaları ibraz etmek mecburiyetindedirler. 
T Bu vekaletname suretinin 5 10 15 20 3375/ 1428 n ~ İtasına ve tekarrür edenJ 5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddele-
ıı; daireye mübrez aslına ve dos- 1 d ı k ı · t kt kb""· ~ıorta ücuratını ahzü kabze cü şahıs sıfatile hazır bulun- şmir sulh hukuk mahkeme· rin e yazı ı vesi a arı temına me up veya ma wu.• 

c talep vukuunda sigortala- yasında alıkonulan nüshasma mak üzere HÜBERT JIUDI- sinden : larım havi teklif mcktuplannı ihale saabndan en az 
~~ kısmen veya tamamen fes- uygun olduğu tasdik kılındı. Cl'yi tayin eylediğini bildir· Satış ilim bir saat evvel komisyona vermiş bulunmaları ilin 
b ille muvafakata ve ledelicap Bin dokuz yüz otuz altı yılı miştir. Mehmed kızı Azer ile s~- olunur. 26 29 5 10 1335_ -

r• linlann :kısmen veya tama- kanunevel ayının ikinci çar· Keyfiyet sigorta şirketlerinin lahettinin şayian mutasarrıf İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
~n feshini_J_rese_E işar~- ve şamba günü teftiş ve mürakabesi hakkın- oldukları şehitler mahallesinde 1 - Hava için 4 adet muhtelif fabrika tezgahı kapab 

Ü· ~ktik zuhurunda kumpanya: ' Yirmi kuruşluk tayyare pulu daki 25 Haziran 1927 tarihli piyade sokağında kain 35 no. zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
ukunun muhafaza ve vika-" Kırk kuruşluk harç pulu otuz kanunun hükümlerine muvafık 2 - Tahmin edilen bedeli 17000 lira olup ilk teminat ) lu ve 4 odalı ve 600 lira kıy· 

an L~i zımnında' memurini •mül- kuruşluk damga pulu görülmüş olmakla bu beyan- parası 1275 liradır. 
ıq" meti muhammineli evin 6-1-ıe ve adliye ve zabıtaya ve 2 Kanunevel 1936 name verildi. 3 - ihalesi 8 /il. Kanun/ 937 cuma günü saat 15 tedir. '-i k • - -·- - 1 937 çarşamba günü saat 15 b . t ma amata müracaata ve lzmir ikinci noteri M. Emin khsat Vekili N. I 4 - Şartnasini M. M. V. satın alma komisyonundan izzat 
Lort h b b ya at te zmir sulh hukuk mahke- l b 1. I ~' 8 es 8 ının e n 101 Erener resmi mührü ve ımza a a i ır er. 
~l~ü istimaa ve kumpanyadan namına Gray imzası 20-11-1936 mesi salonunda satışı yapıla· 5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
•matı mahsusa vüruduna iki liralık pul caktır. Bu artırmada tahmin 1 l kl b b 2490 ı k 2 
~l-za-;:-ar miktannın tezayü- IKTISAJ· ŞEKALETi T. C. olunan bedelin °o 75 nisbe- 3ar~n~ürt m°addel:rind~a i:ı:nilen b:İieı~rı:nb~İikte -:C~ 
line mani olacak ve bilakis lktısat Vekaleti tindP. bedel verildiği surette mı"nat ve tekl ı' f mektuplarını ihale gu"n ve saatın~an ~ İç işleri umum müdürlüğü S. tıakusunu temin edecek te- Ticaret umum müdürlüğü müşterisine ihalesi yapılacak en geç bir saat evvel M. M. V, satm alma komisyo-

. 25 ~biri tahaffusiyeye tevessüle: Sigorta Ş. Resmi mühürü aksi takdirde satış 15 gün nuna vermeleri. 20 5 20 5 1256 
5 Jl k Sayı Genel Özel Eki daha uzatılarak ikinci artırma- IHllU• 

~ ~ l. ayat ve aza Ankara lk~neci ·~:er Si 21-1-937 perşembe güna 1111111111111111111111111111111.. Doktor .. ıllllllllllllllllllUI 5 
1 ttııımları için Özü: 

20 2.teşrin 1936 
M. Emin saat 15 te ge!le dairemizde = A K 1 Tonay = 

rJ 50 liayat ve kaza sigortaları lzmir yapılacaktır. ~ • ema i 
6 2.S ~dariki zammında teklifat ve Beyanname Telefon: 2895 Gayri menkul üzerinde hak ~Bakteriyolog oe bulaşık, salıın hastalıkları mıitalıa.uısı§§ 
6 ~ b tebbüsatta bulunmağa ve bu Türkiyede yangın, hayat ve Genel sayı: 12669 talebinde bulunanlar ellerin· ~ Basmahane istasyonu kar~JS1ndaki dibek sokak baoında 30 sayı· §i 

37~ •ptaki teklifnameleri bilkabul kaza sigorta işlerile çalışmak Özel sayı : 3/85 deki resmi vesaik ile birlikte 5 lı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akfam saat 6 a kadar :5 
,., ~ B / / 5 hastalannı kabul eder. 55 8 'J,J • akını ihzar ile müdüriyeti- üzere kanuni hükümler daire- u 20 11 936 tarihli beyan- 20 gün içinde mahkemeye =: Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen uir tahlilit ve :E 

2 7~ tıe irsale, pey akçesi tahsili sinde tescil edilerek bugün name suretinin daireye müb· müracaat etmeleri lazımdır. 5 mikroskopik muayeneleri ile ,·ereml~ butalara yapılmamna cena § 
3 ~ ... ';'.'ek=~~=~=len;~~~e:~/~: ~::t:ri~ali;;e ka~:lunaÖn~:~ k:'nt~n~ü:h..~:~·:;;.~ ·~j: ~~~; ::\:: ~~!:~:~~= ::; İııilıiİİıiiiıııIDıİıİİİİİİınıiİııİİİİıİlılılHİÔÜiiıüılİııİTe'kİ:;;, 7;';~5 lllUllllİ 

t()rt h b "I t t. · h kk hayat siaorta şı"rketlerı"nı·n Tu··r- duğu tasdik kılındı. Bin do- laş d h · k l ki d ~ a es a ı e ea ısı • a ın- ~ kuz yüz otuz altı yıh Kanunu ma an arıç a aca ar ır. 

1~ ki muamelatı mutadiyeyi kiye umum vekili haiz olduğu evvel ayının ikinci Çarşamba Şartname 14-12-936 tarihinden 
lrıale ve kumpanya müdüri- selahiyete binaen bu ke1re - itibaren herkesin görebilmesi ) l günu. 
tti merkeziyesi veya Türki- müracaatla zmir ve havalisi 2 Kanunuevvel 936 için açıkta ve gayri menkulun 
deki müdüriyetince imzalı B. acentahğına iki şirket na- 20 kuruşluk harç on kuruş- evsafı da şartnamede yazı-

~tkbuzlar mukabilinde .üceratı mına yangm, hayat ve kaza luk tayyare pulu 30 Ku- lıdır. 
"ı hsil ve indelhace balada sigorta işlerile meşgul olmak ruşluk damga pulu Müzayedeye iştirak etmek 
~~harrer hususattan dolayı ve bu işlerden doğacak di- lzmir ikinci noteri M. Emin istiyenler kıymeti muhammine
.tıtkiye cumhuriyeti mehakimi valarda bütün mahkemelerde Erener resmi mühürü ve na- nin °o 7 ,5 nisbetinde pey ak
deainde ve derecab mehaki- müddei, müddeialeyh ve üçün- mına Giray imzası çası veya milli bir banka te-

minatı getirmeleri lazımdır. 
Gayri menkulün vergi ve sair 
kanuni mükellefiyetleri satıcı
ya % 2,5 dellaliye ve ferağ 
harcı alıcıya aittir. İhale be
deli defaten ve peşinen öde-
necektir. İhaleyi müteakip müş
teri ihale bedelini vermediği 
veya veremediği takdirde gay
ri menkul tekrar ıs güq, müd· 

detle artırmaya konulup tali· 
bine ihalesi yapılacak arada 
tahakkuk edecek ihale farla 
hiçbir güna hükme hacet kal
maksızın vecibesini ifa etmi· 
yeP müşteriden tahsil oluna· 
cuktır. Daha fHla malGmat 
almak istiyenler dairemizin 
936/1675 sayılı dosyasına mü
racaaı etm teri ilin olunur. 
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W. F. H. VAN
Der ZEE& CO. İdaresini bilenler 

- Askeri Fabrikalar Umum 

V.N. 
DEUTSHE LEV ANTE Lf NİE 

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

AMERiKAN EXPORT LİNES 
" EA'.ELLO ,, vapuru 6 ilk 

kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

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

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

.. EXT A VlA" vapuru 5 ikin
cikanunda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

P1RE AKTARMASI SERİ 
SEFERLER 

"EXOCHORDA,. vapuru 
4 ilkkanunda PİRE' den BOS· 
TON ve NEV-YORK'a hare-
ket edecektir. 

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

DEN NORSKE MİDEL
HAVSLfNLINJE 

OSLO 
"BOSPHORUS., vapuru 16 

ilk kanunda bekleniyor. İS
KENERlYE, HAYFA, DfEP
PE ve NORVEÇ limanları 
için yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME 
RUMAIN BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 23 
ilk kanunda bekleniyor. KOS
TENCE, SULlNA, GALATZ 
aktarması olarak BELGRAD'a 
NOVISAD: BUDAPEŞTE, 
BRATISLAVA, ViYANA ve 
LINZ için"yük alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
~ ..... • 

METALLUM 
Lambalarını daima tercih ederler ve sahcı· 

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

M. Tevfik Baykent 
Elektrik - Radyo- Telefon Evi 

Sit'mens Fabrikaları mümessili 
Pcştemalcılar 77 I 79 

Tele fon : 3332 

1<uruI tarihleri ve navlun tarifeleri "; 
hakında bir taahhüde girişi- p;-t~ /<;/I"' 

' lemeı. Telefon No. 2008 2008 ~~ 

Fratelli Spercol . /f/ 
1 I . 

- « 

Vapur Acentası----. ----------------,·---
"OYAL NEERLANDAIS Olivier VE Şürekası SIHHAT BALIKYAGI 

KUMPANYASI Limited NorVt'U• halıkyağlannın en haJi,.idir. Şnhcı gibi içilir, 2 d-=fa iüzüloıüotüı 

Hamdi Nüzhet Çançar "U~ YSSES,, vapuru 30/ 11 vapur Acentası 
36 rün beklenmekte olup 5- Sıhhat Eczanesi 12/36 gününe kadar ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları ıçın 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LİNES 
''AASNE,, motörü 21/12/36 

tarihine doğru beklenmekte 
olup 26112/36 ya kadar ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
SKANDINAVY A limanları 
için yük tahmil edecektir. 

ZEGLUGA POLSKA 
KUMPANYASININ 

"SARMACJA,. vRpuru 7-
12/36 günü beklenmekte olup 
12/12/36 gününe kadar AN
VERS ve GDYNİA için mal 
yüldiyr.cektir. 

FINSKA AGFERTYGS 
KUMPANYASI 

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

SERViCE MARITIME 
RUMEN KUMPANYASININ 

"SUÇEAVA,. vapuru 16-
12/36 günü gelerek MALTA, 
MARSIL YA ve ALGER li
manlarına yükliyecektir. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Birinci kordon Rces binası 
Tel 2443 llaş<lurak Dü) ük Sal<'p~ioAlu ham karşı8ında 

ELLERMAN LINES LTD. 
"THURSO,, vapuru 20 ikin

ci teşrinde Londra, Hull ve 
Anvers'ten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpol ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

Hellic en Lines Sıhhat memu

"POLO,, vapuru 3 birinci 
kanunda Londra, Hull ve An· 
versten gdip yük çıkarn cak 
ve ayni zamanda Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

"DRAGO,, vapuru 10 bi
rinci kanunda Liverpol ve 
Svanseadan gelip yük çıka

racaktır. 

GENERAL STIM 
"PHILOMEL,, vapuru 18 

ikinci teşrinde gelip Londra 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 
&& --- ™ ,. Deri ve Tenasül Hasta· 

lıkları Mütahassısı 

Limited 
Hamburg - Bremen, Rotter

dam -- Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam iki sefer yap{\caktır. 

Ren, İskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo -Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City,, va
?Uru her ay Pireden munta
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

dt.'ti 75 saat, 
Port-Sait ve İskenderiye li

manları için "VELOS,, vapu-
ı u her hafta pazartesi giinü saat 1 

12 de muntazam Pireden ha- j 
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasaport 1 

Hergün hastaları sabah yolcu salonu karşısında Lokal ' 
saat 10 dan akşam altıya Riz binasında. No. 168 

Doktor 
Osman Yunus 

kadar kabul ve tedavi eder. Umumi Deniz Acentalığı 
Adres: Kem'!raltı Şamlı Limited 

ru aranıyor. 
1 - Bir şirket için diplo

malı bir Sıhhat memuru alı
nacaktır. 

2 - Sıhhat memuru amele 
ile beraber sabah işe başlı
yacak ve akşam amele ile iş
ten çıkacaktır. 

3 - Amelenin gece ser
visi halinde servisin devamı 
müddetince fabrikada kalacak 
ve İcab ederse yatacaktır. 

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

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

-Birinci sın:7":assıs I' 
Dr. Demir Ali ~ 

Kamçı oğlu 
Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Miıdürlügünden; 
Kırıkkalede Yapılacak inşaat 

Keşif bedeli 132089 lira 36 kuruş olan yukarıda yazılı 

inşaat Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma Ko· 
misyonunca 1 ~/12/936 tarihinde Cuma günü saat 15 te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname altı lira 61 kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
7854 lira 50 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde 
saar 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
No. lı kanunu!1 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesaikle mu
ayyen gün ve saalte komisyona müracaatları. 1 3 5 7 1351 

.Tdahlisiye Umu!ll ~'!~~~~~ğü_nj 
r en: 
1 

1 - Kapalı zarf usulile satın alınacağı ilan edilmekte bu· 
lunan motörlü Can sandalının idari şartnamesinde 
bazı tadilat yapılmasına lüzum görüldüğünden buna 
dair şimdiye kadar neşrolunan ilanlar hükümsüz sa· 
yılmıştır. 

2 - Mevzubahs motörlü Can ıandalı 6/ 11/936 tarihinden 
itibaren 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulile yeni· 
den eksiltmeye konulmuştur. 

3 - ihalesi 21/12/936 tarihine rastlıyan pazartesi günii 
saat 15 te Galata'da Merkez rıhtım hanında dördüncii 
katta Tahlisiye umum müdürlüğü satın alma komisyo· 
nunda yapılacak olan mezkur sandalın muhammen 
bedeli 19250 lira ve muvakkat teminat mi ara 1445 
lira 7 5 kuruştur. İsteklilerin teklif mek-tuplarını bildi· 
rilen vaktinden bir saat evveline kadar sözü geçerı 
komisyon reisliğine tevdi etmeleri şarttır. Buna ait 
resım ve şartnameler mezkur komisyondan parasıt 

alınır. 7 20 5 20 2667/ 1089 

// 

-
Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kagbedersen pa' 

ran heba olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşını zengifı 
elmiş hem de yurdun göklerine birkaç filo katmış o/ııf' 
sun. Bu güzle1Ce zenginden birinin de senin olmıgacağı' 
nı kim iddia edebilir. 

Mücellit Ali ıza 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
kordonda FRA TELLı SPER
CO vapur acentalığına müra-

sokak No. 19 acentasına müracaat olunması. 
•:========·~----~T.:el:ef~on~: ~31~7.:.l~ _ Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 . -=====~~~:...=~~~~~~ 

Telefon : 3479 

uat edilmeıi rica olunur. 
Telefon: 2004nOOS/2663 Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz_bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, bö 

rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 

.. 


