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Ernuvel gazetesi, donanmamızın Maltayı 
ziyareti münasebetile bir makale nefretti • 

Telefon: 2176 

Vreme gazetti•J ba9-
muharrlrf yazıyor: 

'' Türkiye br14ve-
Y ıllarca sonra yabancı su- kili nezdinde,, 

Türk-Yugoslav 

larda görülen Türk filosu ·lnönünde ,;'!:.'"!. 
Gazeteye göre, lngiltere kralımn Türk su~
nna seyahatinin neticeleri görünmeğe başlddı 

~~~--------~ ltalya'nın 12 adadan birinde Almanya'ya hava üssü verecepi 
haberi, Türk./ngiliz dostluğunu artırmış. 

Şanlı Y avazumu.s • 
Paris, 21 (Radyo) -Erno- daha eve) Faler'e uğrıyacaktır. 

vel gazetesbde, Türk donan- Atatürk te, diğer birçok hü
masınm Malta'yı ziyareti mü- kumet adamlara gibi Makdon
nasebetile yazılan bir makale- ya'hdır. 
de deniliyor ki: Navarin harbinde eski Oa-

.. Uzun yıllardan beri ilk de- manh imparatorluğunun bahri 
fa olarak yabancı sularda Türk kuvveti kırıJmış gibi idi. Bun
filoıu görülüyor. Türk filosu, dan sonra Rauf'un Karadeniz 
Amiral Şükrü'nün kumandası ahalisinden topladıtı kahra· 
altında Lavalt'a gidiyof· Do- manlarla, Adriyatik limanla
nanma, Malta.da dört gün ge- rına dehşet saldığını hatırla

çirecektir. Bu ziyaret başlı ha- mak lazımdır. Onun ele geç-
• bir hadisedir. lngiliz'ler, mez kruvazörü ile; rastıeld~ 

"~~ 
filolunu istikbal için par- gemiyi batırchiJ, Çôlde, ~dır 

lak meruim yapacaklardır. albnda olaun en mütevazi 
lngiltere kralının yaz tati- kulübelerde tekrarlanacak, ya

Türkiye cumuriyeti Sovyet 
Rusya'ya bir muahede ile 
bağlıdır. Artık eski münafe· 
retten esr.r kalmamıştır. Bal
kan antantı kurulduğu gün· 
denberi Yunanistan ve Yu· 
goslavya ile de münasebeti 
çok kuvvetli ve dostanedir. 

Ankara-Londra münasebatı, 
lngiltere kralı ile Türkiye rei· 
sicumurunun miilikatın:!an 
sonra kuvvetlenmiş, Türkiye 
Başvekili ismet lnönü'nün Lon
dra'ya resmen daveti ile faz
lalaşmış ve sıkılaşmıştır. Ba 
- Sona 6 ıncı -1ıi/ed• -
---------------------~ Dr. Şaht 
Tahran'dan 
tayyare ile Ja. 
ponya'ya gidiyor. 

Berlin 21 (Radyo) - Tahranda 
bulanaıı Alman iktıead nuın ve 
Baypu.k mldArl dPkıoı ~ 
Tokyo!dan aldaiı bir davet üaerioe 
Japonya'ya gitmeli kabul •UDİflİr· 

Şaht, Tahran'dan tayyare ile 
Tokyo'ya gidecektir. linden istifade ederek Dal- şayacaktır. 

maçya .aahillerinde ve Türk _...;..._1-ta_l_y=a=-s=o=v=y_:::::;:=,e=t=R=u-s_y_a_ 
aulannda yapbğı seyahat ne-
ticeleri, şimdi kendini göste-
riyor. J. D'ltalya, Rusya'yı lıomiteclelıi devlet. 

Bonapart'a gelinceye kadar lere tecaviizle itham ediyor 
Malta adası hıristiyanlığın Ak-
deniz' de istinadgihı idi. Ve
nedik ve hıristiyanlık donan
maları burada hazırlanır, teç· 
biz edilir ve buraya sığınırdı. 
Türk filosu Malta'dan sonra 
haliskir Atatürk' ün doğduğu 

Roma 21 (Radyo) - Jnmal'e D'f talya. netretliti ltir makalede 
diyor ki: 

"İyi bilmek l&aımclır ki; İtalya hdkt\meti fapanya'd• yeni bir kızıl 
Merlr.e.U.in karulmuına hiçbir ıuretle miaaade etnaiyecektir. ltontr6J 
bogular konferanuodaki Moskova 'nm takip etlili pllnı (!) Akdeııiade 
her devletten fada alakadar bir devleti aıf'atile İtalya kabul etmiyecektir. 

Ruaya'nıo hu yoldaki meaaili eade ftalya'ya karıı değil, Londra 
ademi m6dabale komiteıine dahil bütan devletlere karp bir tecaVO. 

Selinik şehrini ziyaret edecek, dür." Demektedir. 
.............................................................................................................................................. 

Franko hiikflmeti, bitaraf mın-
takanın genif lemesini kabul etti 

Rus vapurları Barselon' a 
250 tayyare çıkardılar 

·-·-· 

devlet adamı oası/ları w 
realite fikirleri wrdır.n 

ismet lnönii 
Belgnd 20 (A.A) - Vreme 

guelıelinin diplomatik mabuliıi 

S•et.ovelü ~inde "Tiık.iye 
Batvekiliııia nesdiade,, baılıjı aJ. 
bnda yazdıAı makalede Türkiye 
Barekiliain yalms Tflrkiye'de de
lil bfltün Avrapa'da da hir rekor 
ricada getirdi~ '-fldiriyor ve 
diyor ki: 

- .i'iJhıldh ,__ ı...t •• 
dç IOlledir Jtamal ..._ ... 'ta ,.. 
kul meaai arka4afı olarak hilkO· 
metin baııoda bulunmaktadır. KeQ• 
diainde pyam dikkat devlet adamı 
YMltlut Ye ,..liti fikri meYeUttur. 

B6y8i ekonomik roneeam prog· 
hDllDl doıınmaıı ~· mprmııtır. 

Politikad•, tıpkı Yugeelav •at-
- Sorıa it ıncı ..Jıi/et#t -

Britany.a'nın hava 
m'ildaf aa merkezi 

lngiliz mUa/aa hakanı 

Kont~nj 
Sistemi ,ikinci kan 

baren'tamamen'ka • • 

Kırı'/claa.n' dan bir manzara 

Zaferimiz· tahalılıalı ediyor. Fran. 
aız tazyiki geVfemefe başlam1ffır. 

lskenderun ve Antakya 
istiklilini kazanacaktır. 

M.Sndt 
AorıdıWya ılq 

bakanı dönüyor •• 
lkttudt karfallkh yardım 

kaNrlettlrtldL. 
.... l..._) ............ ...,. 

t.ariciy• ma.a.fa;ı M. 8.ui, Almaa 
devlet adamları ile g6rifmeleriDi 
bitinaittir. Smit bagiıa Viyaıı.a'ya 
d&neeektir. 

G6dfmelerdea eoan aepedi-
I• rami teWi1e 1fre, Avaatmy• 
Almaoya iktmdl tabada mlfterek 
harekete ve 'irbirle,rine yardıma 
karar vetmiılerdir. Almaııya ATO• 
taryaclm toprak mahaulfl utm ala-
cak, buna aıubbil Anattirya da 
Almanya'daa ...,._ Melleri mfl. 
bayea edecektir. . 

ATaaturya'ya ..... .._Alman-
- alm-.kıa .... .. marklık 
c:aa da bldJnlmıtbr. Bundan 
b.6Lle. her Almua Anatuıya top
raklarına geçebilecektir. 

Berlin, !1 (İbdyo) - Doyçe 
.Alk.emanya ~ A'luatmya·Al· 
m~ya mU..kenlıerl-. IJelue. 
derek: 

"Bugftnldl mflukere menulan 
esasen 11 temmmda kararlaftınl· 
IDlftır; timdi ba. eualar 'berinde 
y8riamektedir. Ve iktaeacll netice
lerin teminine çallfl)makudır. Al
manya Anaatarya'dan gıda madde
leri, A vulhlrya da unayi ve ailib 
madcleleri iıtira edecektir. Taruizm 
iflerinde heni& mflaaid bir uf ha 
hulllle gelmemiftir. 

Buu&j.,..n•n 
muhabirine g&. 
re, ttalya, aoe
yeteden, llabe
fİtluun Cene•· 
redeki meTcu-

di7etinia ppi 
metnüyeti bü· 
kında bir karar 
iıtiyecektir. Bu 

taleb Uaaaa
ldcle ft Mlnr 

Dan milisler cephesinden dörty6z yirmi kız, silah· 
larıyle beraber ihtilalcilere iltica etmiflerdir 

Da/ Koper Londra 21 (Radyo) - fngilt• ._ ____ ... _ ... iıı!-_________ _ 

Pariı, 21 (Radyo) - lsviçre 
hariciye nazırının teklifi üzerine 
ihtilalciler hük6meti; Madrid
deki bitaraf mıntakanın daha 
fazla genişlemesini ve halktan 
L aşka bütün ecnebi devletler 
sefarethanelerinin de, tehlike-
den kurtulmaları için bu mırı· 
talaya çekilmelerini kabul et
miştir. 

Paris, 21 (Radyo) - Mad-
rid üniversitesi civarındaki ma
hallelerden, dörtyüz yirmi kt!, 
ıilihlarile beraber ihtilalcilere 1 
iltica etmişler ve zorla askere 
aevkedildiklerini bildirmişler· ı 
dir. Bunlar arasında onbeı 
-S.u 6ı•eı -ı/lllla -

re hflkt\metinin ili millf mldafaa 
.komitesi toplanmıı ve Blyek Bri· 
taayaaıa hava mıdat.... tetkik 
etmiftir. İ•giltere'ain hava taarru• 
lanna kartı müdafaa merkeai Yorlr· 
ta olacak.tadır. 

Berlin, 21 ( Radgo) -
(Doy~ Na/ıriten Bilro) Dr. 
Şalıf ın, Türk paramın, Al· 
mtın parası 1i6i dillflrlJl
mesi için An/cara' da Tiirk 
ı icali ile lconrııtrılrı lıolc
lcımlalci neşriyatı gelanla
makta ve bu gibi lıa&.r
lerin, tt1111t11111tn • .,,.,,,,. 4'1 
oldulana blld,,,_lclwllr. 
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Türk Münevveri 
İzmir ıııüzcsiue gitmiştim. Kapıda iki kadın, birde çocuk duruyor 

\'e başlunnı uzatarak, bahçenin iki tararıoı dolduran heykellor•, batlık· 
Jııra hayretle bakıyorlardı, 

Girsenize hem§ire! 
Dedim. 
- Girilir mi, bırakırlar mı? 
Diye sordular, Evet cevabını verdim, Dönftşt• beraber 9ıkt1kı 
- N'eler varmış Allahım ·diyorlardı· hiç duymamııtık ayol! Neyin 

neresinden on ıl dn çıkarmışlar bunları! Bizde, içeriye ıalmaılar aanı· 
}Orduk. Haberimiz yok ki, hiçbir şeyden! 

Arkadnşrnı, hu itirafın ne kadar hazin olduğunu söylemek iıtedi. 
llrn j e şiiyle düşünüyordum: 

Bıı hemşireler, en iptidat bir kültür gıdıl6lndan mahrumdurlar. On· 
ları mazur görebilirim. Fakat lzınir'de. kendilerini miloencr aayan, 
) ah ut orta bir tahsil se\•iyesi taşıyau., kadınlı erkekli kaç hin kioi vardır 
ki müze)i \C buradnki eserleri değil, müzenin bulunduğu yeri bilmezler .. 
Kasabalı münevver fzmir'e gdince, gümlüzleri Keıntıraltı kıraathanele· 
rinde, geC'cleri saziııolarda, harlarda dolaşır .. 

Bulııııcluğu şehrin ve uıuhilinin miızcsini, kütüpanesini, büyük mek
tcblcrini, jiııınazyumlarım, hastanelerini, büyük fabrika ,.e atölyelenni, 
çocuk ) uvalımııı, balıçeleriai, eski e~erlerini bile bilmiyen münevver, vak· 
tile köy sokaklıırmıl.ı lıa~lonııııu kakalıya.rJk dolıı9an aıniı hafızlan andırır. 
Kafasıua doldurmuş bazı şeyleri, ondan sonra elini, eteğini herşeydeo 
çekmiş .. 

l za~a giımiycceğim. Bir doktora 1ıorılum: 
- \ı•ab:ı 1znıir'de ve vilayette ha~ıalık doğum-ölüm vaziyetimiz 

nedir, hnngi lıa ıalıklnr, ne nisbette azalıyor veya çoğalıyor? 
) üzüme haklı. Kızardı. Affotmeldiğirııi istedi. Cevab veremedi .. 

Bunun içindir ki, Türk münevverine söylenen ıert ve dik söz her 

z:ımaıı hürmete lıi) iktir. 

An'ane diyarmda! 
lngiltere'nin an'aneye en zi

yade riayetkar bir memleket 
olduğuna şüphe yoktur. Kral 
Sekizinci Edvard'ın bu yakın
larda yapılacak olan taç giyme 
merasimi bir sürü garib usul-

. lerle doludur. Bu münasebetle 
lngiliz kibarlık alemindeki bazı 
garib adetleri yazıyoruz: 

Lord Morey her ay Krala 
bir sepet meyve ve bir fıçı 
şarap hediye etmeğe mecbur
dur! Bu aileye asalet unvanı 
verildiği tarihtenberi devam 
etmektedir. 

Dük d'Atol her sene başın· 
da krala bir b~yaz gül ve 
kralın kadınlarından dört ka
dın da birer menek~e gönde
rir; bu da emlak ve arazisinin 
mukataasıdırl 

Lord Klark, şatosunda bir 
trampet bulundurur, bu tram· 
pet, kral hanedanından gele
cek herhangi bir ziyaretçiyi 
karşılamak içindir! 

Lord Hotam her sene krala 
büyük tatlı çörek göndermeğe 
mecburdur. 

Lord Derbi'ye gelince ... Bu 
da iki şahin takdim ederi 

İşte.. lngiliz asilzadelerini 
en ziyade işgal eden an'ane
lcrden birkaçı! 

ihtiyar kızlar harekette! 
İngiltere' de bekar ve ihtiyar 

kızlar şiddetli bir harb ilan 
ettiler. 

Saime Sadi 

TarihT masa örtUsU 
Viyana' da Şaşer lokantası 

hali durmaktadır. 
Bu lokantanın bir vakitler 

şöhreti çok büyük idi, birçok 
hükümdarlar, hatta bizzat aza· 
metli Fransova Jozef bu lo
kantada yemek yimişlerdir. 

Zaman, o zamandanberi çok 
değişti. Bu lokanta artık eski 
şaşaasına malik değildir. Fa
kat lokanta kendince iftihar 
edecek tarihi bir yemek ma
sası örtüsüne maliktir. Bu örtü 
üzerinde Fransova Jojef'in, es
bak Sırp kralı Milin'ın ve Ka· 
radağ prensi Nikola'nm ye
mek yerken atılmış imzalan 
vardır. 
Sibirya'da bir 
Sıcak dalgası! 

Garpta kar çoktan başladı. 
Bizde de havalar yavaş yavaş 
hatırım saydırıyor, ve kömür-
cüler kömürlerini saklamak 
yoluna bile girdiler. 

Her şey yerinde ve mevsi
mindedir. Şu m~vsimde boram, 
boram terlemek te beklene
mez yal 

Fakat Paris Gazetelerinin 
verdiği bir haber cidden tu
haf görünüyor: 

Sibirya' da şiddetli bir sıcak 
dalgası hüküm sürmekte ve 
Sibirya'lılar kürklerini sırtla· 

rından atmıya mecbur olmak
ta imişler. 

Bu sene çok soğuk olaca
ğını iddia edenler acaba bu 
hadiseye ne mana verecekler? 

~El liRH RLE ı 
Yugoslavya 'lı 
meslekdaşımız. --··· ...... ···---Diln Ef es ha. 
rabelerini gezdi. 

Şehrimizde misafir bulunan 
ve tetkikler yapan Yugoslav· 
ya'nın en büyük gazetesi 
Vreme'nin başmuharriri M. 

Svetovski dün Selçuk' a giderek 
Efes harabelerini ve Selçuk 
müzesini gezmiştir. 

Değerli meslekdaşımız, bu
gün saat 10,30 da misafir bu
luPduğu Egepalas'ta lzmir'li 
meslekdaşlarile bir hasbihalde 
bulunacaktır. 

Okaliptüs ağacı 
Memlekette fazla 

yetiştirilecek 
Günden güne inkişaf eden 

maadin işletme faaliyetinin 
direk ihtiyacını en müsaid şe
kilde karşılamak için maden
lerde kullanılması çok iyi ne
tice veren okaliptüs ağacının 
fazla yetiştirilmesi hususunda 
gayret gösterilmesi ve Ziraat 
Vekaletince tesbit edilecek 
mıntakalarda okaliptiis yetiş· 

tirilmesi usulünün talim ve 
temini için müzaheret göste
rilmesi Ziraat Vekaletinden 
bir tamimle vilayete bildi
rilmiştir. 

Tohumluk 
ihtiyaç muhtelif şekil
lerde temin ediliyor .. 

Bergama' da müstahsillerin 
tohumlarını temizlemek için 
getirilmiş olan Selektör maki
nesile birçok müstahsillerin 
Buğdayları temizlenmiştir. Bu 
makinenin, tohumluk ihtiyacın 
temini için Bergama' da kal
ması muvafık görülmüştür. 
Diğer kazalarda da tohumla-
rın kalburlardan geçirilerek 
temin edilmesi için Ziraat mü
dürlüğünden bütün kazalar 
ziraat memurluklarına tebli
ğatta bulunulmuştur. Mevsim 
müsait gittiğinden her yerde 
tohum ekimine devam ediliyor. 

Yunanistan' da 
Et yimek kısmen 
tahdid ediliyor. 

Yunan hükumeti, bir karar· 
name ile haftada iki gün ka
saplık hayvan eti sarfiyatını 
menetmiştir. Şehrimizdeki ala-
kadarlara gelen malumata gö
re Yunanistan'da salı ve per
şembe günleri kasaplık hayvan 
kesilmiyccek ve lokantalar 
cuma ve çarşamba günleri 
etli yemek pişirmiyeceklerdir: 
Kümes hayvanları ile işkembe 
ve paça pişirHmesi yasak de
ğildir. Bu karar ikinci teşrinin 
25 inci gününden muteber 
olacaktır. 

Satış kooperatifleri ya
kında işe başhyorlar 

--------
Önümüzdeki sene müstahsillerin yüzde 

yirmisi bu teşekküle gireceklerdir 
lktısad Vekaleti, satış koo

peratifleri teşkilatını önümüz
deki sene kısmen vücuda ge
tirecektir. Bunun için Büyük 
Millet Meclisince kabul edil
miş olan kanunun tatbiki için 
teenni ile hareket edilecek ve 
bir hamlede bütün müstahsil
lerin istihsalatını satış koope· 
ratifleri vasılasile ihraç etmek 
gibi bir harekete gec;ilmiye· 
cektir. Ankara' dan şehri· 

mizdeki alakadarlara gelen 
mah1ma~a göre önümüzdeki 
sene işe başlıyacak olan satış 
kooeratifleri teşkilatına müs
tahsillerimizin yüzde 20 si gi
recektir. Bu suretle satış koo· 
peratifi bir elde yüzbin çu
valdan fazla üzümü ihraç ede
rek dış piyasalara satacak, 
paraı;ını ortaklarına dağıtacak
tır. Satış kooperatifi teşkilatı, 
çok geniş olacaktır. Merkezi 
lzmir'<le bulunacak ol:ın bu 
teşkilatın şubelik vazifı sini 
kredi kooperatif!eri yapacak
lar ve ihtiyaçları olan müstah· 
sillere ikrazatta bulunacak
lardır. 

Kükürt, göztaşı ve Potas 
ihtiyaçlarını da gene koop< ra
tif getirterek temin edecek 

Zavallı, 
tabancasının 

ve bütün müstahsillere dağı

tacaktır. 
Satış kooperatifleri teşkil 

edildikten sonra bazı ihracat· 
çıların arzularına göre fiat dü
şürmek veya fiatler üzerinde 
oynamak kat'iyyen mümkün 
olamıyacaktır. 

T ariş üzüm kurumunun pi
yasadan muhtelif zamanlarda 
yaptığı üzüm mübaycası saye· 
sinde rekolte vaziyetinin de 
tesirilc üzüm fiatlerinin ne ka· 
dar yükseldiği malumdur. Vak
tile düşük fiatlerle alivre ta
ahhüdlere girişen bazı ihra· 
catçıların bu yüzden zarara 
girdiği malumdur. 

Bu vaziyet karşısında ihra
catçılar zaman zaman fiati dü
şürmek için çalışmışlarsa da 
uzum kurumunun tedbirleri 
karşısında birşey yapamamış

lardır. Fakat incir salın alan 
bir teşekkül mevcud olmadığı 
için• rekoltenin azlığına rağ
men incir fiatleri yükselme
miştir. Bu vaziyet üzüm kuru
munun piyasada nazımlık ro
lünü ne derecede muvaffakı· 
yetle başardığı anlaşılır. 

Satış kooperatifleri işe baş
ladıktan sonra vaziyet daha 
emin o~acaktır. 

Hususi idareler 
ve köyler -----·----kurşunile öldü. Köy işleri .. 

Odayagire~ler Hak· murakabe edilecek 

k 
, k l ! . el Köy idareleri muamelatında 

l yı an ar ıçın e devletin umumi ve daimi mu· 

uzanmış buldular .. 
Dün öğleden sonra Basma

hane civarında Ruşen Halil'in 
evinde feci bir ölüm vak'ası 

olmuştur. Ruşen Hali\'in oğlu 
21 yaşında Ruşen Hakkı ev· 
deki odasında tabancasını kur
calarken silahını ateş aldır
mıştır. Namlıdan çıkan kurşun, 
kalbine isabet ettiğinden der· 
hal ölümüne sebebiyet ver
miştir. Hakkı, henüz pek genç 
yaşta idi. Silah sesi üzerine 
odaya koşanlar, Hakkı'yı yere 

düşmüş bir halde bulmuşlar
dır. Hakkı yaralandıktan sonra 
çok yaşamamıştır. Yanıbaşında 
bir de tabanca bulunmuştur. 

Hadise tahkikatına adliyece 
el konmuştur. Dün akşama 
doğru, tahlcikat neticelendiril· 
miştir. 

rakabesini tesis için bu sene 
dahiliye vekaletinde kurulan 
teşkilatın gelecek yıllarda bir· 
likler kurulmak suretile vila
yetlere de teşmili vekaletçe 
tasavvur edilmektedir. 

Vilayetlerin mahalli hizmet
lerile iştirak arzedcn köy İş· 
!erinin şimdiden başlangıç ve 
tecrübe olarak hususi idare 
kadrolarından ihtiyaca göre 
ayrılacak birer büro marifeti le 
takibi faydalı görülmüştür. 

Köylerle hususi idareler 
arasında fark yok gibidir. Ne· 
ticenin bildirilmesi Dahiliye 
vekaletinden bir tamimle vila
yete bildirilmiştir. 

İplik buhranı 
Vekalet mütalea sordu 

Memleketimizde iplik buh
ranı vardır. Evvelce lktısad 
Vekaleti iplik fiatlerini tesbit 

Mançcster' de yapılan bir 
nıiting'<le ıhtıyar kızların her 
bır ine 50 ; aşından sonra h. • 

kaüd maaşı verilmesi istenil· 
miştır. 

( 'ı Bugün doğan 
Evkaf işleri ve valiler 
Ecdad yadigarı olarak mem

leketimizin her tarafına serpil· 
miş olan evkaf abide ve anıt
larının bakımı ve kayrılması 
işile valilerin ehemmiyetle ala· 
kadar olmaları Dahiliye Ve
kaletinden vilayete tamimen 
bildirilmiştir. 

Hakkı, deri ticaretile meş
guldü ve bir habere nazaran, 
son zamanlarda ismi meçhul 
bir kadını şiddetli bir aşkla 
seviyordu. Kendisi sevilmiş bir 
gençti. 

etmişti. Numara üzerınden tes
bit edilen bu fiatlerden ara
nan ipliklerden bazı numara· 
lar satışa çıkarılmamaktadır. 
lktısad Vekaleti, bu vaıiyet 
karşısında tedbir alınmasını 
muvafık görmüş ve alınacak 
tedbirleri şehrimizdeki alaka
dar dairelerden sormuştur. 

Tedkikata başlanmıştır. Bu ip
liklerin satışının bir nevi in
hisar altına alınarak satılması 

Bu miting, bekar kızlar ce
miye.ti tarafından yapılmıştır; 

cemiyet iki sene evel tesis 
edildiği zaman ancak 300 ki
şiden mürekkepti. 

Bugün 50000 kişilik ve kor· 
kunç bir cemiyet halindedir. 

Bekar kızların bu teklifini 
knbul etmekte şüphesiz bir 
ıarar yoktur. Çiinkü bu 50.000 
ihtiyar ve bekar kızdan acaba 
kaçta kaçı 50 ye ayak bastı
gını itiraf ve kabul edebile
cektir?. 

çocuklar .. 
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Zuhal ile mü§terinin teı;irleri 

bugün ne p,1hhatin1iz ne de tiniriniz 
için ınüsaiıl olmıyacaktır. Küçük 
bir hadise ve nq'emize derin bir 
tesir yapabilecektir. Hunun için 
mümkün m .tebe foğukkanlı kal
mağa çalışmak lazımdır. Çünkü 
akfnm uranueta lehditkiirane bir 
te~ir yapıııağa La~lıyacaktır. 

Eğer bugün doğacak çocuk· 
lar tembellik ve söz diolememez· 
lik göetcrirlerse kendilerine kat· 
iyyen eiddet gösterilmemeli. hüs
nü ıuretle muamele cılilmelidir. 

\.. ..) 

Ticaret işleri 
Marsilya'dan ve Viyana'dan 

şehrimiz Türkofisine müracaat 
eden bazı firmalar, memleke
timiz ihracat evlerile münase
bet tesis l'lmck ve krom ile 
antimon 
yapmak 
lerdir. 

ına<leni üzerine iş 

istediklerini bildirıni~-

Polislerin tahsili 
Dahiliye Vekaletince hazır

lanmış olan yeni polis teşki

latı hakkındaki kanun layihası 
münasebetile lzmir emniyet 
müdürlüğü kadrosunda bulu· 
nan birinci, ikinci ve üçüncü 
komiserlerle polislerin tahsil 
derecelerinin tesbitine lüzum 
göriilmüştür. Netice Dahiliı·e 
Vekaletine bıldirilccektir. 

Ziyaret 
Şehr;miz Fransız General 

konsolosu, diin vilfıyclte Vali 
Fazlı Güleç'i ziyaret etmiştir. 

muvafık görülmektedir. 

Kömür 
Bu hafta içinde fzmir'e mü· 

him miktarda kömür ge'miştir. 
Deniz yolule gelenlerde çok
tur. İzınir'Je mühim miktarda 
stok kömür vardır. Bu yıl kö
mür buhranı olmasına ihtimal 
verilmemektedir. 

• 
arı vaziyet 
İngiltere hariciye nazırı Lord 

{Eden) in yeni bir beyanatı var. 
Gazetelerin radyodan alarak neş• 
rettikleri bu beyanat eğer f ilhaki· 
ka neşredilen 9ekilde vuku bul· 
muşsa dünya sulhu için haynd bir 
ehemmiyeti haizdir, 

Lord (Eden) diyor ki: 
"- Büyük Britanya daima 

sulhu arzu eder, bununla beraber 
menfaatlerimiz haleldar olur, Fran• 
sa \'e Bclçikn herhangi bir tanr· 
ruza uğrarsa ''e hiçbir ebeb yok
ken Almanya·) a tıınrruz edilir~e 

olom:ıtik bir surette ve enerjik: bir 
~ekilde harhıı iştirak edeceğiz.,, 

Bu sözler kat'i bir sarahate 
maliktir. Ve biltün ehemmiyetleri 
de iştn lıu sarahallPll ileri gelmek· 
teılir. },ilhakika fngiliz'ler şimdiye 
kadar Jaimn sarilı taahhütlere gir· 
oıekten içtinab eJiyorlnrdı. Dünya 
sııllıunun düne kıalar istinad elliği 
Lokarno nbitnamesiude hile bu 
şekilde Lir sarah:ıt yoktu. İngiltere 
nihayet tecavüze uğrıyan taraf le· 
hinrle vaziyeti tetkik ctmcği taııh· 
hüıl ediyor, fakat burndan ileri 

geçmiyordu. 
1914 de umumi lıarh patlak 

vereceği de\•irlerde de \'azi} et höyle 
iıli. 1ngiltcre ılünya eflfırı umumi· 
)C~inc karçı sarih herhangi hir ta· 
alılıüJc girmekten mutlak şekilılc 
iı;linab etmişti. Hattfı o devirılc in· 
giliz Horiciyc ~ zırı olan Sir Eth·nr 
Grcy Umumi harpten bir ı;ün e\·el 
Alman sefirinin yaptığ1 bir istim· 
zaea cel'aheo, kııt'i hiı;hirşey sÖ) le· 
miyeeeğini, lngiltere'nin veka)iiu 
cereyanına tiibi kolacaAını ve her 
halde Litarar kalmak için elinden 
gelen herşeyi ynpac:ığını temin et• 
mişti. Eski Frnnııız Ueisicumlıuru 
Reymon Pııankore'nin pek dognı 
olarak iJdiu ettiği gibi Umumi lıar· 
lıın patlamasında lngilterc'uin hu 
müphem ,·aziycti en Liiyük unıil· 
}erden birisi ol nı 11~ ı ur. Jlclı;ika 'yn 
dokunur ılokunmnz knreısında in· 
giltere'yi bulaca~ıııı kat'iyetlc bil· 
scydi Alınnıı'lnr kolay kQJ:ıy kendi
lerini Umumi lınrh b:ıdire ine ııt

mozlardı. 
Umumi lıarLııı bir söz götür· 

ıııc:t.. misali göz öııüııcle olduğu hal
de l\Hitarekederıheri lngiltere gene 
sarib bir vaziyet almaktan daima 
içtinab ctıni~ Tahnddü edecek 
vaziyetleri hususi şartlıırile tetkik 
ve mütalea ellikten sonra Lir karar 
almış.. hakkını muhafaza etmiyc 
clıeııııni) et vermişti. llattil 1 !)24 ılc 
Fransız Başvekili Hcryo tarnfımlaıı 
lılilletler t•culi) etine teklif ve hiiliin 
devletlerce kahııl edildiği lınl<le sırf 
f ngiltere'nin mulıalefcıi yüzünden 
akim kolon •Bütün milletlerin mü· 
tekalıileıı otomatik yardım tanh· 
hiitnanıesi de sırf bu sebepten geri 
kalmıştı. 

lısıe bugün hu vaziyet e!ıısın· 

dan deği;iyor. Jogiltcre tliinkü müp
hem vaziyetini ıerkedcrek Avrupa'nııı 
karşısınJa sarih hir mc' ki alıyor. 

İngilıerc'nin Lüıiin s:ılvetile 
ınüteeaviz aleyhin" harlın iştirıık 
etmek ihtimali Auupa sullıuııu ilı· 
lfıl eınıeyi ele hatırına t;Ptire1ıilecck 
herhangi hir devleti derin derin 
diişündürecek bir hfııli cclir ve lııı 
itibarla Anupaıla ulhun idame· 
ı;iııdc ı•n hiiyiik iimillı•rden hiriılir. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
-------

Letonya gümrüklerinde 
Letonya hükumeti bir kısım 

eşyanın gümrük resmini yüzde 
12,5 nisbetinde indirmiş ol
duğu halde son zamanda bu 
tenzilatı yüzde 80 e çıkarmıştır. 

r ' Ölüm 
Deri fabrikatörü Mehmet 

Ruşen Akgün'ün yeğeni Hak
kı dün vefat ederek bütün 
ailesi halkını derin teessür-
ler içinde bırakmıştır. 

Cenazesi bugün saat 12 de 
Basmahane' deki camide na
mazı kılındıktan sonra ihti
f alle Asri kabristana nakil 
ve <lcf nedilecektir. Kederli 
arkadaJaşıınızn ve ailesi hal
kına samimi taziyetlerimizi 
sunarız. 

'--·----=-........ -"' 
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il ' 1 Yakın tarihten parç_alar 

~ ~ lskenderun hududu bile 

1 h 
Salengro'nun tabiat aleyhinedir 

Z8 8 t intiharı ve hilrriyet Senelerce Alsas.Lor;n için aflıyan Fran. 

1 
Japonya' nınlverdiği 

kafi görülmedi. 
Sovyet Rusya 'nın Tokyo sefiri Japonya Hariciye 

Nezareti nezdinde teşebbüsatta bulundu. -Moskova, 21 (A.A) - Tas Ajansının selahiyettar menabiden öğrendiğine göre, 19 Teşrini· 
sanide Sovyetler birliğinin Tokyo büyük elçisi Yurencv Japon Dışişleri bakanı M. Arita'yı 
ziyaret etmiş ve Sovyet hükumetinin M. Arita tarafından bu ayın 16 sında Yurunev'e Japon· 
ya - Almanya anlaşmasının mahiyeti hakkında verilen izahatı gayri kafi telakki etm~kte oldu· 
ğunu bildirmiştir. 

Yurenev kendi memleketlerinde komünizm ile mücad•le için Alman hükumetinin Japon po· 
lisinin yardımına ve Japon hükumetinin de Alman polisinin yardımına ihtiyacı olduğunu ve 
bunun için de beynelmilel bir anlaşmaya lüzum bulunduğunu kabul edebilmesinin Sovyet hü
kumetinin fikrince gayet gülünç olduğunu da ilave eylemiştir. 

Yurenev nihayet komünizm ile mücadele hakkındaki anlaşmanın neşredilmiyecek olan ve 
doğrudan doğruya üçüncü bir memleketi istihdaf eden başka bir Almanya - Japonya anlaş
masına perde teşkil eylemekte olduğunu da söylemiş ve böyle bir anlaşmanın Japonya Sov· 
yetler birliği münasebetleri üzerinde vahim tesirler icra edeceğini bildirmek mecburiyetinde 
bulunduğunu beyan eylemiştir. M. Arita bu beyanata bir cevab vermekten içtinab etmiştir. 

r 
Atatürk 

M. Ruzvelt'i 
tebrik ettiler .. 

Ankara, 20 (A.A) - M. 
Ruzvelt'in tekrar Amerika 
birleşmiş devletleri başkanı 
intihabatı münasebetile Ata
türk tarafından çekilen teb
rik telgrafı ile gelen teşek-
kür cevabıdır: 

Ekselans Franklen Ruzvelt 
Birleşmiş Amerika devlet

leri başkanı 
Ekselanslarının Amerika 

Cumhur başkanlığına parlak 
bir surette tekrar intihaplan 
dolayısile kendilerine şahsi 
saadetleri ve büyük mem
leketinin refahı için besledi· 
ğim samimi temennilerimi tek
rar ederim. 

K. Atatürk 
Ekselans Kamil Atatürk 
Türkiye Reisicumhuru 
R4yasete tekrar intihap edi-

lişim vesilesile gönderdiğiniz 
cemilekar tebrik telgrafından 
dolayı samimi surette teşek
kür ederim. 

Türk ve Amerikan millet-
lerini mes'ud bir surette bağ
lıyan dost ve sempati rabı-
talarının gelecek devrei riya· 
setimde daha fazla tarsin 
edileceğine itimadım vardır. 

Franklen Ruzvelt 

Tahvilat kaçakçılığı ya
panlar ceza görecek -

1Hükıimet, paramızın korunması 
için yeni bir kanun hazırlamıştır 

İstanbul, 21 (Hususi muhabirimizden) - Türk parasının 
kıymetini korumak için Büyük Millet Meclisine yeni bir kanun 
layihası verilmek üzeredir. Bu kanunun bir maddesine göre 
tahvilat kaçakçılığı yapanlar da para kaçakçılığı yapanlar gibi 
ihtisas mahkemelerinde muhakeme edileceklerdir. 

Almanya-Japonya mi-
sakı tahakkuk ederse 

Harbı Ruzvelt bir sözle 
durdurabilir: Hayır! 

----------------------
Böyle bir misak, Fransa, /ngiltere, Ame. 

riha anlaşmasını doğuracaktır 
Paris, 21 ( Radyo ) - Bu 

sabahki gazeteler, Eden'in 
kendi intibah dairesinde irat 
eylediği nutuktan bahsetmek
tedirler. 

Fakat o zaman vaziyet büsbü
tün değişecek, başka bir renk 
alacaktır. " 

Gazete, bu iki devletin res
men müdahale edemiyecekle
rini tahmin ederek, Londra 
resmi mehafilinin bu hususta 
endişe göstermediklerini kayt 
ediyor. 

Om Libr gazetesi, Eden'in 
geçenlerde avam kamarasında 
söylediği üzere, Fransa'nın 
harici siyasetinin lngiltere ile 
sıkı bir teşriki mesaiye dayan
ması lüzumunda ısrar ediyor 

\... __________ .,) ve diyor ki: 

Ôvr'de Keyzar, "Fransa, 
iki taraflı anlaşmalar yaparak 
harbın önünü almalıdır,, diyor. 

Mareşalımız 
Ankora'ya dönüyor. 

İstanbul, 21 (Hususi muha
birimizden) - Mareşal Fevzi 
Çakmak yarın Ankara'ya gi
decektir. 

Trakya'da 
Petrol araştırmaları 

lstanbul, 21 (Hususi muha
birimizden) - Trakya'da pet· 
rol araştırma işi için yapılan 
t etkiklerin genişletilmesi karar
laştırılmıştır. 

TAKViM 
iKiNCi TEŞRiN 

22 
Pazar 

Arabi 1355 
RAMAZAN 

7 
Roıni 1352 
Teşrini ani 

9 

1936 
Alaf· sası Alat. saat 

6,25 Güneş 2,10 
11,59 Öğle 7,13 
14,32 ikindi 9;45 
16,47 Akşam 12,00 
18,23 Yatsı 1,36 
5 10 İmsak 12 6 

"Şayet Alman-Japon teda· 
füi ve tecavüzi misakı tabak· 
kuk ederse, o zaman Avrupa· 
nın iki demokrat devleti, yani 
Fransa ve İngiltere Amerika 
ile daha iyi anlaşabilecekler
dir. Çünkü uzak Yşarkta Ame· 
rika için yeni tehlikeler do· 
ğacalctır. O zaman harp ve 
sulh karşısında bu üç devlet 
mühim bir kuvvet teşkil ede
bileceklerdir. Son intihabatta 
kazandığı kahir ekseriyetle M. 
Ruzvelt (Hayırl) dediği anda 
harbı durdurabilecek, sulhun 
idamesi için bu sözün sarfı 
kafi gelecektir. 

Jurnal, nasyonalistlerin Bar· 
selon limanını abloka kararın· 
dan bahisle soruyor? 

"Nasyonalistler, bu ablokayı 
ne ile yapabilecekler? Eski, 
köhne bir dretnavt, iki kruva· 
zör, iki torpido muhribi ile mi? 

Ancak bu arada başka bir 
mesele de vardır. Belki de 
Almanya ve ltalya, Franko 
hükumetine, bu kararı tatbik 

rebilirler .. 

Tokyo 21 (Radyo) - Mi· 
ko'nun biraderi, yakında Ber
lin'e gidecek ve Alman - Ja
pon müzakerelerinde buluna· 
caktır. imparatorun kardeşi, 
gelecek ayın ortalarında Ber· 
lin' de olacaktır. Mumaileyh, 
Çin • Japon görüşmelerine de 
iştirak dmiş ve mühim bir 
rol oynamıştır. 

Türk - İtalya 
Yeni ticaret mua. 
hedesi imzalanıyor •. 

lstanbul, 21 (Hususi muha
birimizden)-Türk-ltalyan yeni 
ticaret anlaşması on güne ka-
dar imza edilecektir. Müzake· 
reler çok ilerilemiştir. 

Casus Abidin 
Muhakeme edildi 
lstanbu), 21 (Hususi muha· 

birimizden) - Casusluk su
çundan yakalanmış olan Abi
din 'in muhakemesine bugün 
başlanmıştır. Yirmi şahid din
lenmi tir. 

Demokrasinin sütanası F ran- '/ h 
sa'da dahiliye nazırı intihar sız ar erşeyi düşünmelidirler 
etti. Çünkü matbuat serbestisi Büyük millet Meclisinin 21 sız'lar, bizim kaç sene isken· 
ve hürriyetle maskelenen bir Ağustos 1925 te yaptığı içti- derun ve Antakya için ath-
politika ihtirasının mütemadi mada lskenderun ve Antakya yacağımızı belki her milletten 
yaylım ateşi, mütemadi baka· meselesinin münakaşasında bu· daha fazla hissedebilirler ve 
reti, mütemadi taarruzu kar· radaki karcfeşlerimizin gönder- gene Fransız aklı selimine 
ştsında mukavemet edemedi. dikleri bir telgrafı dünkü sayı- müracaat ediyorum. Ümıt edi
Sinirlerinin akordu bozulunca, mızda sütunlarımıza geçirmiştik. yorum ki; Fransız aklı selimi, 
kendini havagazmın kucağına Bugün de Urfa meb'usu Fransız hükumetine cenub hu-
attı. Mücrim midir bu adam, Yahya Kemal'in o gün Millet duduna daha salim ve daha 
hakikaten vatanından kaçıp ta kiitsüsünden söylediklerini nak- samimi bir tarz ve istikamet 
Alman ordusuna teslim olmuş Jcdiyoruz: gösterir ve oradaki ceriha ka-
mudur, burası meçhulümüzdür, - Efendileri Ben de betah· namaz. Bir tarafta yurduna 
malum da olsa bizi alakadar sis cenub hududumuzdan bahs sığınmak istiyen bir millet 
etmez. edeceğim. Demin söz alan müsterih olur ve diğer tarafta-

Keza, bu intihar ne dere- Mersin Meb'usu Niyazi bey da Suriye ve Suriye'nin hamisi 
ceye kadar mübah görülebilir, vatanın, cenub Türkler'inin olan devlet müsterih olur. 
bu da ayrı bir mevzudur. dertlerile muztarip, bir aşık Kürsüden inmeden evel bir 

Fakat şu var ki, hurriyet, gibi o kadar duru diraz bahs kelime daha söylemek istiyo-
dejenereleşmiştir. Asıl hüviyet ettiler ki bana, onu yalnız rum. Bu anda Antakya ve Is-
ve maksadından tamamile teyit etmek kalıyor. Muhtasa- kenderun mühim bir saat ya· 
uzaklaşarak politikanın elinde, ran bazı şeyler söyliyeceğim. şıyor. Bu iki şehir, zannetme-
zümre ve şahıs menfaatlerinin, iki sene evel Ankara itilafna- sinler ki onlar için bu saat 
haysiyet ve namusa tevcih mcsi aktedilirken eğer müza· hiçbir zaman veda saatleri 
edilen korkunç bir silahı ha- kerata aklı selim rehber olsa değildir. Biz, o milletiz kı 
line gelmiştir. idi der idim ki şimdi ceriha Yunan topları Haymana'dan 

Elimize aldığımız kalemi, gibi kanıyan hudut çizilmezdi Polatlı'ya doğru patlarken biz, 
bir mitralyöz namlusu gibi, (Lazkiye) nin cenubundan bir bütün o ateş hattanın arkasında; 
mevzu ve muhatabımızın bağ· çizgi çizilirdi bu hudut Cebeli lzmir'de, Bursa' da, Edirne'de 
nna çevirerek onu kalbura Sem'ana kadar çıkardı ve Türk bayraklarını görüyorduk. 
çevirmeği bir hürriyet telakki garpta o hudut Türk'lerle Ve o anda bizim mefkiiremizi 
ediyoruz. 'Hakikatte bu mu- meskun bir kıt'ayı anavatana cinnet telakki edenler vardı. 
mudur hürriyeti Bir insanı, bırakırdı. O hudut Fırat'tan Fakat bizim bu cinnetimiz 
bir müesseseyı manen yıkıp Cebeli Sem'ana kadar gelirdi. anlan şaşırttı, o akıllan dur-
cemiyetin ayağının altına bir Fırat'ı takib ederdi. Çünkü durdu. Biz bugün, bu anda 
leş gibi sermek midir hür- Lozan'da Rumeli hududumuz- Antakya'da, lskenderun'da ve 
riyet? daki daha küçük bir nehiri bütün o toprakların arkasında 

Hürriyet, bir yarı kuduz bir Seddi Çin gibi hududu kalan Türk, Türkmen bayrak
hayvan haline getirilerek mat- tabii addediyorlardı Ve orada larmı görüyoruz ve bizim mef· 
buat sütunlarında rastgeleni ( 600,000 ) Türk ikamet edi- kfıremizi hiç bir şey durdura
dalarken onu, vaktile sevilip yordu o (600,000) Türk'ü Yu- mıyacakbr. 
büyütülmüş, okşanmış bir nanistan'a elleri, kolları bağlı ---5-U--6·-eıı-n-d-ı.---evlad acısı ile, hiçolmazsa teslim ettiler. Acaba cenubta 
zencire vurmamak imkanı var Fırat, Meriç kadar bir hududu 
mıdır. tabii teşkil edemez mi idi? 

Evet efendileri Fırat'ın beri 
tarafında kalan saha, o saha ki: 

Fransa'nın sağ cenahı da 
Almanya ve ltalya' daki sol 
cenahhlann hatalarına düşerek 
hürriyeti bu hale soktuktan 
sonra şimdi oturup onun 
akibetine ağlasalar da nafi· 

ledir. 
Blum kabinesi, eline zenciri 

almış, Paris sokaklarında ava· 
re dolaşan hürriyeti bağlama· 

ğa gidiyor. 
Dua etsinler ki, Blum kor· 

kunç bir diktatör değildir. 
Yoksa hürriyetin peşinden 
zencirle değil tabanca ile ko
şabilirdi ve bu şımanklık kar
şısında, tarih ona hiçbir mes'u· 
liyet atfetmezdi. Bence, Sa· 
lengro bu şartlar altında in
tihar ettiği dakikada, Fransız 
matbuat hürriyeti de intihar 
etmiş bulunuyordu. Ölüsüne 
el bağlayıp ağlamak gerektir 
biçarenin .. 

Orhan Rahmi Gökçe 
----------------~ 

Yasak! 
Eski harflerle istida 

verilemez. 
lstanbul, 21 (Hususi)- Da

hiliye VeKaleti vilayetlere mü· 

him bir tamim yollamıstır. 
Bunda, evvelce de bildirildiği 

üzere, eski harflerle verilmiş 
istidaların kabul edilmiyerek 
derhal imha edilınesi ve bu 
müracaatla hiçbir muameleye 
başlanmaması bildirilmekte, 
3038 numaralı ceza kanunu· 
nun 526 ıncı maddesi muci
bince bu harfleri kullananla-
rın 3 ay hapis cezası ile ce· 
zalandınlacakları hatırlatılmak

tadır. 

Diyanbekir, Siverek, Urfa, 
Mardin, Siird ahalisi ağnamı
nın meralarıdır. Oralar bize 
kalırdı ve o saha da gayet 
büyük bir mikyasta bir aşair 
temevvücatı bulunurdu ve hu
dutta emnü asayiş daima baki 
kalırdı. Fakat Suriye'nin Rum 
ve Ermeni, katolikleri-ki daima 
burunlarını Şark meselesine 
sokarlar- onlar efkarı umumi
yeyi ihlal ettiler, d"ediler ki o 
sahada oturan ırk doğrudan 
doğruya Suriye ırkına men
subtur. 

Hayır efendileri Doğrudan 

doğruya Türk milletine men
sub bir ırktır, ve doğrudan 

doğruya anavatana iltihak et· 
mek istiyen bir ırktır. Fakat 
bendeniz bu hudutta ısrar et· 
miyeceğim. Mademki bize Fırat 
hattını vermediler, Sencar' dan 
Cebeli Abdülaziz' e gelen ve 
oradan Telülrefin'e inen hu· 
dudu verselerdi ve o zaman bu 
hattın beri tarafındaki Türkiye 
ınesud olurdu. Fakat bunu 
dahi vermediler. Şimdi oradaki 
hudut yalnız ırk ve milliyet 
nazariyesi aleyhinde değil, 
tabiat aleyhinde de bir hu
duttur. O hududa karşı tabiat 
isyan ediyor. Binaenaleyh dip
lomatlar eserlerini ikmal etti
ler, söyliyecek söz kalmadı 
gibi. Fakat ben diplomatları 
değil Fransız milletinin vicda
nına hitap ediyorum. O Fransız 
milleti ki iki büyük şıarından 
biri vatanperverliktir. Biri, aklı 
selimdir. Fransızlar; (48) sene 
Alsas·Loren için ağlıyan F ran· 

Felaketi neticesinde 
ölenler 

Tokyo, 21 (Radyo) - Ja
ponya dahiliye nezaretinin net· 
rettiği resmi bir tebliğde (Ara
zadarı) civarındaki bendin yı
kılması yüzünden ölenlerin ye
diyüz ve kaybolanların 717 
kişiden ibaret olduğunu bil
dirmiştir. 

Elişleri 
Kırk san'atklra yUzer Ura 

mUklfat verildi. 
Ankara, 20 (Hususi) - El

işleri ve küçük san'atlar sergisi 
nizamnamesi mucibince teşkil 
edilen juri heyeti sergiye işti
rak eden san'atkirlardan kırk 
tanesine yüzer lira nakdi mü
kafat dağıtmıştır. Bunlann 
içinde lzmir'li yoktur. 

Mısır ıslahatı 
Kahire 21 (Radyo) - Sal

tanat şurası toplanmış ve Nu
has paşa hükumet namına 
yapılacak ıslahat programını 

izah etmiştir. 

r "\ 
Moskova'da 

Sovyet'lerin 
gizli 11ilah 
planları yandı 

lstanbul 21 (Hususi tnu· 
habirimizden) - Moskova
dan gelen haberlere göre, 
Moskova' da sanayi komiser
liği binasına kundak sokul
mak suretile büyük bir yan
gın çıkarılmıştır. Sovyet'lerin 
gizli silah planlarının bu 
suikasd yüzünden yandığı 
bildiriliyor. 
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arkta müsademe- t 
cereyan ediyor 1 

Çin hariciye nazırı, Japonya'dan 1000 lira ve 
kat'i b · t · mücevherat çalmış. CeVa ıs lY01 Kahramanlar mahallesinde 

Nankin, 20 (A.A) - Roy- ~ Bahçeli sokağında oturan Meh-
ter Ajansı muhabirine beya- met Arif kızı Emine Fatma-
natta bulunan Çin Haıiciye nın evine giren fsmail oğlu 
n~zm M._ !chang Tchoun Veli para, mücevherat ve eş-
şoyle demıştır: ya çalmıştır. Çaldığı mücev-

Çin hükumeti Suiyan eya- herat ve eşyanın kıymeti fazla 
Jetinin istilasına mukavemet olduğu gibi çaldığı para da 

etmeğe azmetmiştir. Japonya 1000 liradır. Veli ya~alanmış 
Suiyan eyaleti hakkında niyet ve tahkikata başlanmıştır. 
ve tasavvurlarını açıkça bildir- Battaniye hırsızhğı 
medikçe Japonya ile müzake- Keçeciler' de Selçuk otelin-
relere devam imkanı yoktur. de Ferhad oğlu Mehmed; otel 

Royter ajansının itimada şa- odabaşısı İbrahim'in bir batta-
yan Çin menabiindcn öğren· niyesini çaldığından zabıtaca 
diğine göre asri bir tayyare tutulmuştur. 
kuvveti Chiang Kay Şhekin Hırsızlık 

yardımile Suian ile Chohar'dan Maruf Çin generallerinden Eşrefpaşa'da Avni karısı 
Mongol'Jarla Mançuri başı bo- Çan-Kay-Şek Lütfiyenin evine giren Ahmed 
zuklarını tardetmeğe hazırlan- oğlu Şükrü bazı eşya çaldı-kua gelen şiddetli muharebe-
maktadır. ğından tutulmuştur. 

!erden sonra Taoling mınta-
Pekin 20 (A.A) - Resmi kasına doğru yapılmış olan Bir otomobil kazası 

bir membadan öğrenildiğine bir Mogol hücumu geri geri İzmir'den Tire'ye giden iz-
göre Hsingo-Ho civarında vu- püskürtülmüştür. mir belediyesinde mukayyet 

Eden'in söylevi kat'idir 
Sir E. Grey de böyle açık konuş
saydı Almanya harba giremezdi 

Paris, 21 (Radyo) -Lond
ra' dan haber veriliyor: Geçen 
haftanın siyasal hadiseleri ne
ticesinde anlaşılmıştır ki, İn
giltere'nin fikri, umumi harp
ten evel olduğu gibi devletler 
arasında bloklar vücude geti
rilmemesi merkezind~dir. 

İngiltere; Uluslar sosyetesi 
paktı dahilinde müşterek me
sainin hakim olması ve sulhun 
sureti katiyede muhafaza edil
mesi arzusundadır. 

lngiltere; Fransa'ya olduğu 
gibi Belçika'ya da eskiden 
resmen bildirdiği veçhile her 
iki devlete bir tecavüz vuku
bulduğu anda mütecavize karşı 
koymağı ve bu halin; Almanya, 
Mısır ve Irak için vukuu tak
dirinde ayni şekilde hareket 
etmeği kabul eder. 

(Mancester Gardiyan) gaze
tesi, yazdığı bir makalede, 
gerek Fransa'nın ve gerekse 
Belçika'mn, ingiltere'ye güve
nebileceklerini yazmakta ve 
asıl tehlikenin, (Pan cerma
nizm) den gelebileceğini ileri 
sürmektedir. 

Gazete, makalesine deva:nla 
diyor ki: 

·Bidayette, M. Eden'in söz
leri o derece dikkatli görül
medi, fakat tahakkuk etti ki 
bu sözlerle ingiltere hariciye 

nazırı, büyük Britanya'nın, yap
mağa mecbur olduğu hususatı 
açıkça bildirdi. Eğer (Sir Ed
var Gros) da (Müteveffa İn
giltere hariciye nazırı) Umu
mi harptan evel böyle açık
ça soz söylemiş olsaydı, 
Almanya, umumi barba ko
lay g iremezdi. 

lngi!tere, yalnız Mısır, Irak, 
Fransa ve Belçika için (Oto
matikman) harba girmeği ka
bul ediyor. Diğer herhangi bir 
devlet taarruz karşısında ka-
lırsa, uluslar sosyetesinin pak
tına ve diğer devletlerin ka
rarına göre hareket edecek, 
derhal harba girmiyecektir. 

M. Hitler 
Alman'larm Nosyonal 
Sosyalizmden 
Ayrılmıyacaklarmı söyledi. 

Berlin, 21 ( Radyo) - M. 
Hitler, Nasyonal Sosyalist li
derler toplantısında 1,5 saat 
devam eden bir nutuk iradet
miş ve Almanya'nın üç bin 
senelik tarihini izah ile, bun
dan böyle Alman'larm, eski
den olduğu gibi, Nasyonal 
Sosyalizm' den ayrılamıyacağını 
söylemiştir. 

Üzüm kurumu mUdOrü 
Tariş Üzüm kurumu müdürü 

lsmail Hakkı Veral Ankara 'ya 
gitmiştir. 

101 numaralı tene"Lzüh otomo-

bili Torbalı civarında Romanya 
göçmenlerinden Musa oğlu 

Aziz'e ait 6 aylık bir danaya 
çarpmış ve ayağını kırmıştır. 

Şoför, vak'adan sonra kaçtı
ğından zabıtaca aranıyor. 

Hekaret 
Güzelyalı'da Mehmed oğlu 

Ahmed, Said oğlu Mes'ud'a 
hakaret ettiğinden yakalan
mıştır. 

§ Karşıyaka'da Bostanlı'da 
Zübeyir kızı Habibe, Etem 
karısı Hilafet' e ve hükumet 

caddesinde Mehmcd oğlu ~e
fik, garson Riza oğlu Cafer' e 
hakaret ettiklerinden tutul
muşlardır. 

Dövmek 
Hükumet önünde Şevket 

oğlu Niyazi, boyacı İbrahim 
oğlu Osman'ı dövdüğünden 
tutulmuştur. 

Fala bakmak 
Başdurak'ta Küçük Laz ha

mnda Kazım kızı Hatice, beş 
kuruş mukabilinde Süleyman 
oğlu Hidayet' e fal baktığın

dan tutulmuştur. 

Kış hazırlığı 

Basmane istasyonunda Sa
lepçi Hasan oğlu Ömer, ayni 

yerde Hasan oğlu Abidin'in 
panta1onunu çalıb kaçtığı sıra-

da tutulmuştur. Yapılan tahki
katta Basmane de Halil'in ça-

lınan ceketi ile Çayırlıbahçe
de Ömer Lütfü oğlu Mehmed 

Kemal'in çalınan battaniye ve 
eşyasının da bu adam tarafın
dan çalındığı anlaşılmıştır. 

Kontenjan s stem 
0 

k · cı ka 
nundan itibaren kalkıyor 

Bundan sonra Türkiyeye girmesi kabil olan mal· 
farın miktarı tahdid edilmeksizin ithali serbesttir. 

Ankara, 21(A.A.)- Birinci 
Sonkinun 937 tarihinden iti
baren muteber olacak olan 
Türkiye genel idhalat reıımı 
kararı dün icra Vekilleri he-
yetince tasdik edilmiş ve bu
günkü resmi gaıetede çıkmıştır. 

Bu kararla memleketimizde 
ilk defa 1931 yılında tatbike 
başlanmış olan kontenjan yani 
umum idbalatın tahdidi siste
mi nihayete ermiş bulunuyor. 
Bu netice Jsmet lnönü hüku
metinin sistemli mesaısı ile 
mütevaliyen elde etmekte ol
duğu muvaffakıyetlerden biridir. 

Malumdur ki bugün de de-
vam etmekte olan umumi 
dünya buhranı 1929 eylfilünde 
başlamıştı. 1931 yılında dünya 
ve hükumetler mali hayatını 

da sarsarak ehemmiyetli bir 
genişlik aldı. Birçok memle
ketler döviz tedarik edebilmek 
ıçın yok bahasına vermekten 
başka çnre bultımadıldarı mal
lan ile açık buldukları piya-
saları istilaya ba~l ıd ı lar. Kon
tenjan tedbiri birçok ülkeler
de olduğu gibi bizde de müs
taceJ .. n bu vaz.iyet karşısında 
tedbir almak ve tediye muva
zenesini korumak, memleketi 
mali yıkımdan kurtarmak za
ruretinden doğdu. Bütün bir
çok memleketlerde bu sistem 
doğduğu gibi yaşıyor. Bizde 
hükumet sistemli mesaısı ile 
Türk milletinin milli korun-
ması ve ekonomik kurulması 
için bütün emniyet şartlarını 
haiz yeni rejime varmış bu
lunuyor. 

Yeni Türkiye genel idha1at 
rejimi kısaca gündümlü eko-
nomi politikamızın milli faa
liyeti müdafaa ve himaye pren
siplerimizin bir silahı muhtelif 
devletlerle ticaret anlaşması 

müzakerelerimizin teknik bir 
pazarlık vasıtası halini almış 
bulunuyor. 

Ana prensibi Türkiye'ye gir
mesi lazım ve girebilir herşe
yin miktarı tahdid edilmeksi
zin idhaline imkan vermek ve 
bu suretle umumi mübadele 
ve faaliyet hacmini artırmak
tır. Bağlı olan listeler şun
lardır : 

S - Listesi. Bu listede her 
hangi memleketin miktar tah
did edilmeksizin girecek mal
lar vardır. Sınai iptidai mad-

deler umumiyetle bu" listede
dir. Türkiye umumi idhalatı· 

nın yüzde beş buçuğu bu lis
teye girmektedir. 

K. L - Listesi, Türkiye ile 
klering anlaşması veya benzeri 
anlaşma mevcud memleketlerle 
ticaret müvazenemizin devamlı 
ve ehemmiyetli nisbette aktif 
kaldığı memleketlerden miktar 
tahdid edilmeksizin girebile
cek malları ihtiva ediyor. Tür
kiye umumi ithalatının yüzde 
62 buçuğu bu listededir. 

V - Listesi, muhtelif ve
kaletlerin müsaadesile girebi
lecek malları ihtiva ediyor. 
Türkiye umumi ithalatının yüz
de 11 buçuğudur. 

A - Listesi, Ticaret anlaş
malarilc istihsal edilecek kar
şılıklı menfaat esası üzerinden 
ayn ayrı memleketlere ve an
laşmalara bağlanacak hususi 
listelerle ithal hakkı verilebi
lecek mallardır. 

M. Listesi, Türkiye' de yeti
şen veya imal ed:len ve milli 
faaliyeti koruma bakımından 
idhal edilmesi gereken mem
nu mallan ihtiva ediyor. Hi
maye ihtiyaçları ve inkişaf de
recelerile mütenasip olarak bu 
mallar üzerine mevzu memnu
iyet tc takib edilen politikaya 
nazaran tedricen kaldırıla

caktır. Nitekim yeni memnu 
liste bundan evel neşredilmiş 
olan ve 1 Kanunu sani 1937 
tarihine kadar mer'iyette ka
lacak bulunan kontenjan ka
rarnamesı memnu listesinden 
222 pizisyonu idhali mümkün 
mallar meyanına koymuştur. 

Türkiye idhalat ve ihraca
tının yüzde 90 ı Türkiye'nin 
klering veya benzeri anlaşma 
ile bağlı olduğu memleketler
den yapılmakta olduğu ve M. 
listesindeki maddeler çiftçimizi 
veya henüz genç olan bir kı
sım san'atlarımızı alakadar 
ettiği ve zaruri ve tabii oldu
ğu düşünülürse Türkiye'ye id· 
hali kabil malların miktar tah· 
dit edilmeksizin idhali serbest
tir, demek kabil olduğu ken
diliğinden anlaşılır. 

Karar kısmı 11 maddedir. 
Ticarette istikrarı tesis edebil
mek, klering hesapları istatis
tik neşriyatla muvazi hale ge
tirilmek için müddeti altı ay
dan bir seneye çıkarılmıştır. 

7 inci maddesi 40 gün evel 
ilan şartile Iktısad Vekaletine 
bu listelerden birinden diğe· 
nne istenen maddeleri nakil 
selahiyeti vermektedir. Bu hü
küm heyeti umumiyesi itiba
rile piyasa bakımından hüku
mete lazım gelen kuvveti ve 
elestikiyeti temin etmekte veya 
maliyette veya fiyatta ve
ya piyasa disponibiletesinde 
vücuda gelecek veya getirile· 
cck hareketleri hemen önlemek 
imkanını vermektedir. Ayni 
vücuda getirilmek yani nümu· 
ne diye kullanılmak üzere ve 
ya yolcu beraberinde ve tica
rete arzedilmemek üzere ve 
yahutta döviz (tesviyesini ica
bettirmiyecek ve satışa çıka
rılmıyacak mahiyette •hediye 
ve kalipostal irsalinde büyük 
kolaylıklar ve imkanlar veril
miştir. 

Devlet, belediyeler, imtiyazlı 
şirketler sermayesinin yarısın
dan fazlası devlete aid mües
seseler ve menafii umumiyeye 

hadim cemiyetler K.L. liste
sinden istifade eden memle
ketlerden serbestçe mübayeat 
yapabilecekler ve onun hari
cindeki ülkelerden yapacakları 
mübayealar mukaveleler ve 
sureti umumiycde serbest dö
viz tesviye ve taahhüdünü ih
tiva eder hususlarda icra ve
killerinden daha evel mezuni· 
yet alacaklardır. 

Yeni rejim umumi ekono· 
mik politikamızın teknik bir 
cüzü haline gelmiş ve bir 
ithalatı tahdid fı.leti olmaktan 
tamamen çıkmış bulunmakta
dır. Ticaret ve iş alemimizde 
büyük ferahlık temin ede
cektir. 

Alman 
tahtelbahiri. 

Kaza neticesinde 
battı. 

Berlin, 21 (Radyo)- 18 U 
Alman Tahtelbahiri, bir kaza 
neticesinde Lübek'te batmıştır. 
On iki kişiden ibaret olan 
mürettebata ölmüş nazarile 
bakılmaktadır. 

Bulaşıcı hastalık yok 
Bu ay içinde şehrimizde bu

laşıcı hiçbir hastalık vak' ası 
olmamıştır. 

-• 
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Çok mustaripti. Kalbi par
çalanıyor, yırtılıyordu sanki .. 

Bu, bir buhran devresi gi
biydi. Rüzgar saçlarını okşı
yordu. Yavaş yavaş sükune
tini buldu. Fakat gözlerine 
hakim olamıyor ve yaşlar ya
naklarından yuvarlanıyordu. 

Tam bu sırada balkon kapı
sındaki elektrik düğmesi çev
rildi . Karşısında annesi vardı. 
Hayretle Bekir' e bakıyordu. 
Bekir, başını eğdi ve gözleri· 

ı: 

- Bekir!.. Neyin var oğ

lum, niçin ağlıyorsun? 
- Ağlamıyorum anne! Ağ

lamıyorum kil 
- Annesi onu kolundan 

tuttu, koltuğa oturttu ve ken
disi de yanıbaşına oturdu: 

- Hayır, ağlıyorsun!.. Ağ
lıyorsun.. Bana doğrusunu 
söyliyeceksin, neyin var, bir
şeye mi kırıldın, birşey mi 
istedin oğlum .. 

Hayır anneciğim değili 
- Şu halde? ... Şu halde 

niçin ağladın? Yoksa birşey mi 
hatırladın? 

Annesi, tatlı yumuşak ve 
içinden gelen bir sesle ona 
fısıldadı: 

- Bir .daha, kat'iyyen, hiç
birşcy hatırlamıyacaksın .. Sen 
bu evde doğdun, bu evde 
büyüdün yavrum. Anlıyor 
musun? 

Bekir cevab vermedi. O, 
doğduğu köyü değil, oradaki 
kızı düşünüyordu. Halbuki 
annesi neler zannetmişti? 

Yavaş yavaş doğruldu. An
nesi peşisıra geliyordu. Ner
min alt kattaki salonda oyun
cakları ile m0şguldü. Babası, 

o aı:şam ona giizel bir bebek 
almıştı. Bekir merdivc nlcrden 
iner kr n bebeğini kucakladı. 
Ona doğru koştu: 

- Bak ağabeyciğim, bak 
ı.e güzeli Babam sana da bir 
dolma kalem almış. Ya, gör
dün mü bebeğimi?.. Aman 
şunun gözlerine bak ağabey, 
ne yeşil, ne yeşil gözler? Sen 
sever misin yeşil gözleri? 

Bekir sapsarı kesilmişti. Be
beğe bakıyordu: 

Tıpkı, onun gözlerinin ren
gindeydi gözleri! 

- Söylemedin ya; sever 
misin yeşili? 

Hafif bir fısıltı halinde c~ -
vab verdi: 

- Hem de çok severim! 
Nermin annesine koştu: 
- Ağabeyimin hediyt•sin i 

verdin mi anneciğimi 
- Babanda, şimdi verecek! 
O dakikada Nermi bey de 

kendi odasından çıkmıştı. Be
kir'i yanaklarından öptü. Ka-

rısı da, kendisi de ona bakı

yorlardı: 
Bekir büyümüştü. Omuzları 

daha genişlemisti: Sırtında, 
kendisine çok yakışan kareli 
açık kahve rengi bir elbise 
vardı. Siyah saçlarını evvela 
ortasından ayırmış, sonra ar-
kaya taramıştı. 

Mat yüzünde, gözleri, harü· 
kulade bir güzelliğe nazarı 

dikkati celbediyordu: 
Nasılsın Bekir, oğlum! 

- Teşekkür ederim baba! 
- Muallimlerin senden çok 

memnun. Çalış oğlum, hepi-
mizin yüzünü güldür. Sana 
kliçük bir hediye de aldım . 

Zannederim, eskisinden daha 
güzel! 

Ve elindeki altın işlemeli 
güzel bir dolma kalemi Bc
kir'in cebine koydu. Bekir kı-

zardı, 
- Teşekkür ederimi 
Diye kekeledi. 
O akşam Bekir'in kulağına 

birşey çalmıştı, Nermi bey; 
-- Az knlsın unutuyordum 

-Demişti· İstanbuldan telgraf 
geldi. Kardeşin Nazım, kızı 
Sumru ile beraber yarın ge
liyorlarmış. 

Sumru da kimdi, bilmiyordu! 
Bir aralık Nermin onun 

yanına geldi: 
- Sumru ablam gelecek 

miş ağabey; 
- Kim bu Sumru abla 

Nermin? 
- Dayımızın kızı canım .. 

Ben de görmedim yüzünü 
amma! 

Bekir'in içine garip bir ke
der düşmü~tü. Bu Sumru, bü· 
yük mii idi, küçiik mü idi? 

- Sonu var -
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Tayfalar gülüştüler. Biri 
bağırdı: 

- Eminiz reis, eminiz. Yal· 
nız, herifin şımarıklığına içer· 
liyoruz da .. Venedikli'ye yap· 
tığımızı buna da yapsaydık 
iyi olurdu .. 

- Zarar yok, daha alasını 
becereceğiz{ Haydi bakalım, 
açılalım .. 

Rüzgar Ahmed ileri gitti
ğini anladı. 

- Ôyle söylesen e Reis, 
ne bilirdim ben ya! 

Ve dümene sarıldı. Geminin 
bir ucundan öbür ucuna ka
dar duyulan kumandalanna 
başladı. 

Panayot kaptan için Ali'nin 
gemisine yetişmek imkansızdı. 
Yunanlı Korsan, hıncını dane 
savurmakla almağa çalışıyordu. 

Filhakika Panayot reıs, o 
dakikada hem hayret, hem 
hiddet içinde yerinde dura
mıyor: 

- Kaçıyor kahraman!. Ka
çıyor benden! 

Diye bağırıyordu. Tayfaları 
da başlamışlardı Ali'yi söv
meğe. Fakat gemidekilerden 
biri, sadece biri başka türlü 
düşünüyordu : 

- Eğleniyor. Babamla, ba
bamın gemisi ile, bizimle eğ
leniyor. Nişanlısını aldı, kaçtı. 
Onun korkmasına imkan mı 
vardır ki? Bu adam, gemimi· 
zin içine kadar elini uzattı ve 
nişanlısını, alıp gitti. 

Bu bir zeka işi, bir cesaret 
işidir. Şu kaçışında bir mak
!$ad, bir sebep olmalıdır. Fa
kat her ne olursa olsun, ba
bamla eğleniyor gibi geliyor 
banal 

Mariya kollarını kavuştur· 
muş, artık babasına görünmek
ten de çekinmiyerek Fırtına 
Ali'nin gittikçe mesafeyi açan 
ve dalgalardan· sekip giden 
gemisine bakıyordu. 

Panayot reis başını çevirin
ce Mariya'yı gördü, kendine 
derhal bir süs, bir kahraman 
azameti verdi : 

- Gördün mü kızım ba
banı? Gördün mü kancık düş· 
manın nasıl kaçtığını? 

Mariya omuzlarını silkerek; 
- Kimbilir ya? 
Diye mırıldandı. 
- Ne oluyorsun Mariya, 

yavrum, iki gözümün nuru, ba
harı ne oluyorsun? 

- Hiç baba! f şte onun ge· 
misine bakıyorum. 

- Hayır, hayır! Babacığına 
söyle bakayım, neyın var? 
Yoksa o esir kızın kaçırıldı
ğına mı kızdın? Ben şimdi 
nöbetçilerin kimler olduklarını 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve başyazganı 
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tahkik edip lazımgelen cezayı 
vereceğim. Fakat görüyorsun 
ki, düşmanımız, korkusundan 
nefes bile alamıyarak kaçıyor. 

Mariya bir kahkaha savurdu: 
- Babacığım, ben herhal

de o kadar safiyane düşün

mıyorum. 

Korsan reis suratını astı: 

- Anlamadım. 
- Anlam1yacak ne var, o 

isteseydi, yalnız Türk kızını 
değil, başkalarını da alır gö
türürdü. 

Kaptanın kızdığı belli idi. 
Ağzının ıçıne doğru kıvrılan 
bıyıklarından . birkaç teli diş
lerinin arasına sıkıştırarak ko
pardı. 

- Öyle değil mi baba? 
Madem ki sandalı ile yakla
şabildi. Gemisini de yanı ba
şımıza getirip bizi mükemme· 
len basabilir, hepimizi diri 
diri, tavuk gibi yakalardı. Ke
limenin tam manasile tavuk 
gibi! Buradaki kızı, tek san
dalla kaçıran veya kaçırtabi
len deniz korsanı, elbette onu 
da yapar. Binaenaleyh onun 
arkasından horoz gibi kaba
racağımıza, bizi sağ bıraktığı, 
bize dokunmadığı ve bizi ta
vuk gibi yakalayıp boğazlama
dığı için ona dua edelim! 

Mariya acı acı gülerek ve 
başını, büyük bir gurur ve is
tihza ile ensesine doğru kıvı
rarak, ağır ağır yürüdü. 

Panayot reis, olduğu yerde 
put gibi kaldı. 

Mariya çok asabi idi. Doğ
ruca kamarasına indi ve ka· 
pıyı iyice kapamadı. Sağ avu· 
cunu iyice sıkıyordu. 

Fırtına Ali'yi tahayyül edi
yordu. 

- Kahraman olduğu, ce
sur, cür'etkar olduğu muhak
kak.. Fakat acaba o nisbette 
de güzel mi? 

- Sonu var-

Yeni Neşriyat 

Türkiye genel kimyagerler 
kurumu dergisi 

Türk'çeden başka Alman'ca, 
Fransızca, İngiliz'ce yazıları 
ile beynelmilel bir ilim ale
mine hitab eden ve Türkiye
mizde yapılan kimya çalışma· 
larını dünyaya yaymaya hiz
met eden bu derginin ikinci 
cildinin ikinci sayısı, kimya
gerlerden başka, kimya ilminin 
tatbiki sahalarından olan he
kimlik, eczacılık, baytarlık, 
ziraatçılığı alakadar edecek 
bir zenginlikte çıkmıştır. 

içindeki birçok ecnebi ya· 
zılarının hülasalarından başka, 
yurdumuzda yapılan etüdler ve 
bu arada Havza kaplıcaları 
suları ile unlarımız üzerindeki 
yazılar ve araştırmalar göze 
çarpmaktadır. 

On buçuk forma kalınlığın
da olmasına rağmen bu sa· 
yısının da fiatı yalnız 50 ku
ruş olan derginin adresi: 

Ankara, posta kutusu 50dir. 

Suudi Arabistan hükOmeti 
Evvelce (Necit ve mülhakatı 

hükumeti) şeklinde iken 1932 
tarihinde (Suudi Arabistan hü
kumeti) şeklinde değiştirilmiş 

olan Suudi Arab memleketi 
ve krallığı isminin başka şe· 
killerde yazılmaması Dahiliye 
Vekaletinden bir tamimle vı

layete bildirilmiştir. 

Bektaşinin 
Hocaya oyunu .. 

Bugün de Ramazandan açıl
dı talih. Bir fıkra anlatıp ta 
geçeceğim: 

Vaktile bir vaizi Ramazan 
iftarına davet etmişler. Yemek 
esnasında hoca birdenbire dur
muş ve gözlerini kaptyarak 
vecdü istiğrak içinde kalmış 
gibi, başını eğmiş. Herkes ka
şığı çatalı çekib neticeyi bek
lemiş. Hoca, gene bir jest ya
parak, sanki derin bir uyku
dan uyanmış gibi sıçramış. 
Sofradakiler sormuşlar: 

- Ne oldu hocam? 
Hoca, kendine büyük bir 

ciddiyet vekar vererek şu ce· 
vab1 vermiş: 

- Donanmamızın Karade
niz' de Rus gemileri ile karşı
laştığını ve bizimkilerin fena 
vaziyette bulunduklarını gör
düm. Fakat duam herekatı ile 
birdenbire bizimkiler kurtuldu 
ve galib geldik. 

Sofrada muzib bir bektaşi 
varmış. Bu uydurmasından do
layı hocaya içerlemiş yatsı na
mazına giderken, hocayı, ertesi 
akşam için kendi evine davet 
etmiş. 

Gene ayni komşular, ertesi 
akşamın iftarında bektaşinin 
evinde toplanmışlar. O kaza
da pilavın üstüne yoğurt dök
mek adet imiş. Bektaşi hiz
metçisine tenbihlemiş: 

- Yoğurdu, pilavın üstüne 
değil, altına dökeceksin .. Ve 
pilavı getirince ben sana; 

- Hani, yoğurt, niçin al-
madınız? 1 

Diye soracağım. Sen dej 
- Aradık, fakat bulama

dıkl 
Cevabını vereceksin. 
Hizmetçisi, bu tenbihi ta· 

mamile yerine getirmiş ve pi
lav ortaya gelmi~. O şehirde, 

ayni zamanda, yemeğe ilk de
fa ev sahibinin ba~laması adet 
imiş. Bektaşi pilava baktıktan 
sonra, hizmetçiye; 

- Hani - demiş - yoğurt 
yok mu? 

- Aradık, fakat bulamadık. 
Ev sahibi, Allah müstahak· 

kınızı versin, dedikten sonra 
kaşığı, pilavın dibinden saldır
mış ve bittabi pilav, yoğurtla 
beraber çıkıb gelmiş. Hoca, 
yoğurdu görüncr, bektaşiye; 

- A birader · demiş - işte 
yoğurt varmış ve dibine kon
muş ya! 

Bektaşi, başını sallıyarak ş~ 
cevabı vermiş: · 

- Be hocam, oturduğun 
yerde Karadeniz' de Türk-Rus 
dc•nanınasınm kapıştığını gö
rürsün <le burnunun ucundaki 
pilavın altında duran yoğurdu 
nasıl göremezsin? O marifeti 
bunda neden göstermedin? 

Çimdik 

.Balıkçılık 
Kongreye lzmir'den 
iki murahhas istendi. 

Birinci Kanun ayında An
kara' da bir balıkçılık kongresi 
toplanacak ve balıkçılık sana
yiinin memleketimizde inkişafı 
tedbirlerini kararla~tıracaktır. 
İktısad Vekaletinden şehrimiz 
ticaret odasına gelen bir mek
tupta bu kongreye lzmir' den 
iki mutahassısın gönderilmesi 
istenmiştir. Ticaret odası, ba
lıkçılıktan anlıyan iki mutahas
sıs seçerek kongreye gönde
recektir. 

Kaza ve 
nahiye/erin 

C. H. P. 
Kongreleri 

Muhacir 
ve mülteciler __ ...... ····• .......... ___ _ 

Beş senelik imar pro- Buca -Yukarımahal. Nüfus kütüklerine 
gramı hazırlanacak .. le Ocağı kongresine kaydedilirlerken .. 

Vilayet idaresi kanununun 570 U.. · tı• k ettı• Memleketimize gelen muha· 
37 · · dd · ·b· ye ış ra · · ··1 ·1 d dd ıncı ma csı mucı ınce va· • cır ve mu tecı er en yur a~· 

!ilerin hersene vilayet içinde C . .H. P. Buca kamununa lığımıza alınanların nüfus kü· 
devir ve teftiş yapmaları ve bağlı Yukarı mahalle Ocağı tükler.imize tesçilleri sırasında 
ayni kanunun 50 inci madde- kongresi, dün akşam Yukarı bazı nüfus idarelerince yurdu· 
sine göre kaymakamların da mahallede kamun yönkurul muza geldikleri tarih ve vatan· 
senede iki defa kazaları dahi· başkanı Niyazi Akdaş'ın önün· daşhğımıza alınmasına daır 
linde devir ve teftişte bulun- de toplanmıştır. Yukarımahal· olan müracaat arzuhalile Ve· 
malan Iazımgeldiği Dahiliye le Ocağının kongresi, ( 570 ) killer ~eyetinin karar tarih 
Vekaletinden vilayetlere bir üyenin iştirakile çok alakalı ve numarasının kü yelerine 
1amim1e bildirilmiştir. Bazı vi- ve samimi olmuştur. Kongre işaret edi1mediği teft iş netice· 
!ayetler, teftiş raporlarını gön- reisliğine nahiye müdürü Şem'i sinde görülmüştür. Dahiliye 
dermcmektedirlcr. Bu rapor- katipliklere de Hüsameddin Vekaletinden gelen bir tamiın-
lann muntazam bir surette Balkanlı, Murad Celal ve Sa- de bu noktanın unutulmaması 
gönderilmesi bildiri! ıııiştir. Bn lih .,eçildikten sonra idare he- ve muhac;rlerin askerlik kanu· 
yıldan itibaren kazalarla nahi· yetinin iş raporu okunmuş, rıunun muafiyete aid madde· 
yelerin umumi çalışma dere· sonra dileklerin tesbitine ge- sinden istifade edib etmedik-
celerile idare amirlerinin idare çilmiştir. Dileklerin başlıcaları !erinin de işaret edilmesi bil-
ve ilmi kabiliyet ve müktese· zeytinlerin vaktinden evci tJp· d irilmiştir. ___ _ 

batı ve muhitlerinde meydana !anmaması, bu sur tle Huca'lı- H 111 h b 
getirdikleri yenilikleri ve yap· ların senede 30 - 40 bin lira • lYlU ase e 
tıklan eserleri Vekaletçe tes- kazanmaların1!1 temini, Bucaya Memur/arı. 
bit edilecektir. Her kaza ve içme suyu getirtilmesi, Yukarı 
nahiyede bayındırlık, ik ısad, mahallelı-·rde temizliğe ehem-
ziraat, sağlık, kültür ve so!y ıl miyet verilmesi idi. Köylüye 
ihtiyaçlarile yapılması gerekli arazi dağıtılına~ı ve kredi ko-
olan yol, su, mekteb, park, opeı atifleri vasıtasile yardım 
elektirik, telefon gibi işler için edilmesi hakkında Başbakan 
beş senelik bir program ha- İsmet İnönü'nün çiftçilere gös· 
zırlanacaktır. tcrdiği alaka şükranla amlmış1 

Belediyeler kongre tazimatının Atatürk'e, 
ismet lnönü'ne ve Dahiiiye 

bankası Vekili ve Parti genel sekrete· 

Belediyelerin, belediyeler 
bankasına iştirak hissesi ola
rak kanunen göndermek mec· 
buriyetinde bulundukları vari
datın yüzde 5 şi nisbetindeki 
hissesinin, birçok yerlerden 
gönderilmediği anlaşılmıştır. 

Belediyenin yüzde 1 O gümrük 
hissesinden banka hissesinin 
nakli nukud muamelesi yapı
larak alıkonulacağı Dahiliye 
V,eka1etinden tamimen şehri· 
mizdeki alakadarlara bildiril· 
miştir. Bunun için belediye 
meclisleri muvafakat mazba-
tası hazırlıyacaklardır. 

Domuz öldUrenlere 
Mükafat veriliyor ... 

Vilayetimizde mükellefiyet
ten fazla domuz öldürecek 
olanlara dağıtılacak mükafat 
için birinci parti olarak Ziraat 
Vekaletinden Vilayet ziraat 
müdürlüğiine 3000 lira gelmiş 
ve kazalara gönderilmiştir. 

Mart ayında da ikinci parti 
mükafat· gelecektir. 

Sovyet konso-
L osluğundaki ziyafet 

Şehrimiz Sovyet konsolos
luğu tarafından dün akşam 
kordonda konsolosluk bina
sında lzmir gazetecileri şere· 
fine hususi bir lziyafet veril
miştir. Ziyafette gazeteciler ve 
Anadolu Ajansı mümessili ile 
Sovyet ticaret mümessili bu
lunmuşlardır. 

Muhacirler 
Son kafile de kazalara 

gönderilmek üzeredir. 
Son defa Bulgaristan'dan 

gelmiş olan muhacirler de bu
günlerde mürettep bulunduk
ları Foça, Kemalpaşa, Kara
burun ve Çeşme kazalarına 
sevk ve iskan edilmek üzere
dirler. Kuşadası, Karaburun 
ve Torbalı kazaları, fazla mu
hacir gönderilmesini istemiş
lerse de istekleri kadar muha
cir gönderilemiyccektir. 

Daha evel gelen ve muhte
lif kazalarda iskan edilen mu
hacirlere yemeklik buğdayları 
dağıtıldığı gibi fakir: olanlara 
ayrıca günlük yiyecek te ve
rilmektedir. 

rinc telgrafla arzı alkışlarla 

kararlaştırılmıştır. Bütün şika· 

yetlerin açıkça söylenmesi hak
kında Vali ve Parti başkanı 
Fazlı Güleç'in Parti işlerinde 
gösterdiği açık kalplilikten 
ötürü telgrafla teşekkür edil
mesi de karar altına alın

mıştır. 

Çok samimi hasbihallerden 
ve şikayet ve dileklerin açıkça 
izharından sonra yeni idare 
heyeti seçimi yapılmıştır. Se
çimde Şerafeddin Balkanlı, 
Halil, Kazım, Osman ve Mus
tafa' nın kazandıkları anlaşıl

mıştır. Murahhaslıklara da Hü
sameddin Balkanlı, Kazım, 
Halil, Mustafa, Ahmed Gev· 
gili, Hasan Yalar ve Mehmed 
seçilmişlereir. 

570 üyenin iştirakile akte
dilen ocak kongresinin bu mu· 
vaffakıyeti takdire şayandır. 

İhracatcılar , 
Okusunlar .. 

İhracatın kontrolü hakkın
daki kanun mucibince ihracat 
ruhsatnamesi almak için he
nüz müracaat etmemiş ihracat
çılar vardır. Kanunun tatbi
kine 15 Birincikanundan itiba
ren başlanacağından müraca· 
atlar bu tarihe kadar kabul 
edilecek ve ondan sonra mü
racaat edenlere ruhsat veril
ıniyecektir. 

Hava istasyonu • 
DUn tedkikat yapıldı. 
İzmir ve Manisa Nafıa mü

düı lerile su i~leri ikinci daire 
müdürü ve baş pilot Abdul
lah'tan müteşekkil fen heyeti, 
dün Torbalı ile Cumaovası 
arasındaki sahada sivil hava 
istasyonu tesisi için tedkikler 
yapmışlardır. Burada bulunan 
geniş sahanın tayyare istas
yonu ıttihazına elverişli oldu· 
ğu görülmüştür. 

Tiftik, Yun ve Pamuk 
Almanya' da mühim bazı 

ticarethaneler, Türkiye'den mü
him miktarda yün, pamuk ve 

Tiftik sn tın almak için şehri

mizdeki ihracat firmalarına 
müracaat ctrr:iş!crdir. 

Hastanelerde tedavi 
edilecekler. 

Devlet memuru haklarını 

haiz olan Hususi i Jare me· 
murlarının vilayet bütcelerine 
tahsisat konulmaması yüzünden 
Devlet memurlarının istifade 
etmekte oldukları kanun hü
kümlerinden dışarda bırakıl
maları muvafık olmadığı ve 
memurın kanununun tarifatı 
dairesinde hastalıklarının di· 
ğer memurlar gibi tedavi etti· 
rilmesi lazımgelen Hususi idare 
memurlarının sıhhat müesse· 
seferinde bakılmaları için büt
celere tahsisat konmamışsa 
münakale yapılması Dahiliye 
vekaletinden tamimen vilayete 
bildirilmiştir. 

Eski eserler 
Müzemiz çok zenginleşti 

Antikite nakliyatı yapmak 
ve Harabe işlerini görmek 
üzere bundan bir buçuk ay 
evel Söke mıntakasına giden 
Antikite müzeleri direktörü 
Selahittin Kantar oralardaki 
bütün i5leri bitirerek dün ak
şam dönmüştür. 

Bu son sefer de Priyen 
"Turunçlar ,. harabelerinden 
1216 ve Milet "Balat,, hara
belerinden 822, büyük küçük 
cem'an iki bin otuz sekiz parça 
eser nakledilMiştir. Bunlar; 
Milattan evel altıncı asırdan 
Milattan sonra beşinci asıra 

kadar arkaik, elenistik, gre· 
keromen, Bizans devirlerine 
ait mermer, toprak ve madeni 
güzel eserlerdir. 

Cihanca meşhur Milet tiyat· 
rosunun hayvanat avlarını mu· 
savver mermer levhalarından 
24 büyük rölyef tc bunlar 
arasındadır, 

Getirilen l u eserler heykel, 
kabartma, friz, başlık, avani 
ve saireden mürekkep kıymetli 
şeylerdir. 

lzmir Antikite müzelerimiz 
bu son gelen eserlerle bir 
karış yer kalmıyacak kadar 
dolmuş ve bir kat daha zen· 
ginleşmiştir. 

Yunan üzümü 
işlenmeden 
ihraç edilmiyecek. 

Atina Türkofis şubesinden 
şehrimiz şubesine gelen bir 
mektubta Yunan hükumetince 
işlenmemiş üz\imleı in ihracına 
bundan sonra müsaade edile
miyeceği bildirilmiştir. Yunan 
iktısad Nezaretinden müsaade 
almak suretile Yunan üzümle
rının işlenmeden ihracı da 

.. k.. 1 1,t , mum ur. o.aca .•. ır. 
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Rus vapurları Zaferimiztahakkukedi.yor. Fran- ''Türkiye başve-'Roma ya hariciy nazırı 
Barselon 'a 250 sız tazyıki gevşemeğe başlamıştır k ·ı · d · d • d • 
tayyare çıkardılar. I k d A t k ı 1 ~~:._ ın e,, Varşova'ya gı r 

---•·•·· 5 en erun ve n a ya -Başı Tinci sag/ada- -
- Başı 1 inci sahifede - Prag' dan dönen hariciye müsteşarı kral • t• k 1 .,.. , . • k kt hakanı ~ı. Stoyadinoviç gibi realist 

yaşında bulunanlar da vardır. ıs 1 a ını aza naca ır olan Jsmet İnönü ITürkiye milli Karo[ tarafından kabul edildi 
Tanca, 21 (Radyo)-Sovyet ekonomisinin muhtelif ınes'elelcri-

~~~~---~~~~-
vapurları tarafınClan Katalon- ~,_ b k b d l ne uygun bal suretleri tatbik et· 

ya'nın muhtelif limanlarına 250 fRinci eyaz. ifa neşre i iyor. mekte<lir. 

tayyare ve pek çok harp le- ualeb 'le muhabere kest.ldı• Muvaffakıyetinin hikmeti 
vazımı çıkarılmıştır. flj ulusla daimi temas halinde 

Cebelüttarık, 21 (Radyo)- --Başı 1 inci sahifede-- verilmekte; şimal ve cenupta <>lmasındadır. Filhakika Baş-
Asilere mensub Kanarya harb Son gnclerdo Sancak Türk'leri· çekileceğimiz hat tayin edil· vekil Finans vergilerinin mü· 
sefinesi, Kanalanya'nın küçük ne karşı yapılan tazyik gevşemiştir. mektedir. kellefler için ağır olduğunu 
Palamos limanında silah yüklü Fransız delt>.gesi M. Deryan'ıo Ah- Cevabi notamızda noktai görür görmez milyonları cesa-

<lülgani'yi ziyaret edert>k Türk'ler 
bir vapuru batırmıştır. nazarımız sarih olarak ifade retle büdçeden silmektedir. 

hakkında eitayişkfirane eekiltle yap-
Paris, 21 (Radyo) - Ge- tığı beyanat, Sancak halkı üzerinde ile hakkımızı meydana çıka- Çünkü O bu milyonların va· 

neral Franko, Fransa ile Rusya- 1 iyi bir tesir yapmıştır. Bu sözler, racak şekilde kat'i bir lisanla tandaşlann mübayea kabiliye-
ya verdiği bir notada, ispanya Türk davasına katılmakta tereddüt yazılmıştır. tinin çoğalması sayesinde geri 
sularında bulunacak ve bil· gösterenleri bile harekete getirmiş· lstanbul, 21 (Hususi muha· geleceğini biliyor. 
~ B tir. Sancak'ta hükumetin otoritesi 
nassa arselon'a müteveccih birimizden) - lskenderun ve Türkiye Başvekili yorulmaz zayiftir. Asayiş Türk'ler tarafııı<lan 
olacak olan herhangi bir Rus temin edilm!!ktedir. Antakya' daki Türk kardeşleri· bir surette calışır. Memurları 
veya Fransız vapurunun der· Bazı sahil memleketlerin Lüh· mizin belediye intihabatı mü· hafta sonu tatilinden istifade 
hal batırılmasına emir verdi- nan'a katılmasından mütevellid ger- nasebetile hükumet teşkila- ettikleri halde kendisi için bu 
ğini bildirmiştir. . ginlik devam etmektedir. Berut ve tından gördüğü işkence ve tatil mevcut değildir. 

L d 20 G l F Şıım, eski osnıanlı imparatorluğu k k b k B on ra, - enera ran- tazyi ço üyü tür. unu pro- Muharrir Türkiye Başveki-
k Akd · 'd k" f l l idaresinde olıluğu gibi, Suriye'ye 

o enız e ı spanyo İ· ı testo etmek için Türk Talebe lı'n'ın çalışma odasında hu"ku··m bağlanmak istenmektedir. skende· 
manlannı ablokaya kalkarsa; run-Haleb yolu kapalı oldoğu için, birliği bir miting akdetmek süren latif atmosferi tasvir et-
İngiltere, general Franko harb llaleb'den hiçbir malumat geleme· üzere vilayete müracaatle izin tikten sonra Başvekilin Yu· 
gemilerinin açık denizlerde fa- mcktedir. . istemişti. Talebenin bu müra· goslav efkarı umumiyesi için 
aliyette bulunmasına müsama- İstanbul, 21 (Hususi mu· caatı üzerine vilayet miting kendisine yaptığı beyanatı 
ha göstermiyecek ve böyle bir habirimizden) - Antakya ve için müsaadede bulunmamıştı naklediyor. 
müsaade, ancak muhariblere lskenderun hakkında hükume- ve Talebe birliği de mitingin 
ait hükümlerle verı'leb "ılecekt'ır. Başvekil evclemirde Başba-timizin Fransa'ya verdiği son yapılmıyacağını ilan etmişti. k M S d · ,. A k 
Daha doğrusu, lngiltere hükii· nota, çok açık ve kesin bir Buna rag"' men bugün saat 14 an . toya inovıç ı n a· 
meti, muharib hukuku bahş- ra' da kabul etmekten müte-

lisanla yazılmıştır. Bunda San- te binlerce talebenin Beyazid 11 b k ı 
edinceye kadar her iki tarafın • k T ve it üyü mamnuniyet erini 
harb gemilerinin, kendi gemi· ca ürk'lerinin hakkını isti· meydanında. toplandığı görül- bildirmiş ve demiştir ki: 

yoruz. Sancak Türk'leri için müştür. 
lerini araştırmalarına müsama· "-Kendisile yaptığım te· 
h kt Fransaya verdiğimiz notalar T l b · II · d k a etmiyece ir. a e enın e erın e ırmızı mas benim için çok hoş ve 

hakkında bir beyaz kitab · h b kl d T k Franko; usulü dairesinde ve sıya ayra ar var 1• a • kıymetli olmuştur. Doktor Sto· 
neşredildi. · Ab'd · d .., başvurmuştur. Açık denizlerde sırn a 1 esıne ogru uzanan yadinoviç fikirleri salim ve 

f l. t ·· d ·1 ki Sancak'ta belediye intiha- il d ı b · .... ·· .. aa ıye e musaa e verı meme e yo ar a ta e enın yuruyuşu kendilerini dinlemek bir zevk 
beraber U .. ç mı'l dah'l'nd ı· batı için Fransız'ların göster· go"ru"ldu", talebenı'n taşıdıg"' ı bay-' ı ı e ı- olan devlet adamları sınıfına 
manian bombardıman ederse miş oldukları müntehib sani· raklarda (Antakya, lskende-

dahildir. 
lngiltere kendi gemilerinin za· lerin bazıları istifa etmişlerdir. run bizimdir.) (Birimize yapı-
rarını ı·sten1ekle ı"ktı'fa eylı'ye- fstanbul 21 (Hususi muha. ı h . . d' ) y I M. Stoyadinoviç Yugoslav· an epımıze ır. azı arı ya· 
cektir. birimizden) - Sancak'ta Fran· l d V l l l ya'nm Balkan paktına ve bil-zı ı i i. i ayetin emri e ta e-

ANADOLU - Bittabi harb sızların gösterdikleri meb'us b d k hassa Türkiye'ye karşı olan eyi ağıtma için suvari po· 
gemileri üç mile yaklaşıb da namzedleri de istifa etmişlerdir. l l h samimiliğini isbat etmiştir. is er arekete geçmişlerdir. 
şehir bombardıman edemez· Kilis 20 (A.A) - Sancakta F k 1 b 1 1 d ismet lnönü iki memleketin a at ta e e er, po isin ağıt· 
ler, çünkü bu takdirde batı- seçimin son ve kat'i vaziyeti h k d k bugünün başlıca siyasal mes'· 

1 1 ma ücumu arşısın a açı· 
rı ma an ihtimali pekçoktur. şudur: eleleri hakkındaki noktai na-
H lb k 

yor, biraz ileride gene büyü· 
a u i üç mil haricindeki Antakya merkezinde 5800 zarlarındaki tıpkılıg"' ı hatırlat-

f 1 d 1 yen bir kütle halinde başka bir 
aa iyete e ngiltere müsaade müntehipten ancak 319, Is- tıktan ve M. Stoyadinoviç'in 

k Y 
caddeden yoluna devam ediyor-

etmiyece tir. ani, Franko harb kenderunda 2240 müntehip· Türkiye'deki kısa ikametinden 
l lar. Nihayet talebeler, Taksim-

gemi eri, mutasavver bombar· ten 630, Belanda 1600 mün- bu memleketin hakiki çehre-
d de Cumhuriyet abidesi önünde 
lmanı yapamıyacaklar demektir. tehipten 230 kişi seçime işti· sini naklettig"' i ümidini izhar 

L 
toplandılar, büyük tezahürat 

ondra, 21 - M. Eden rak etmiştir. ettikten sonra bu ziyareti şu 
A k d hl k Yaptılar. Verilen tebliğde mü-

vam amarasın a, a 0 a iştirak nisbeti şöyledir: sözlerle hulasa edileceğini söy· 
ilanından resmi malumatı ol- saadesiz miting yapmak su· led·ı·. 

d k f Antakyada yüzde 4 buçuk çundan talebeden bazılarının 
ma ığını, anca spanya hükı1- Reyhaniyede yüzde 9

1 
Belan· - Rabıtalarımıza ve sözle-

metinden Barselon'un muhte- tevkif edildikleri bildirilmek-
mel bombardımanı etrafında da yüzde 12 Kırıkhanda yüz· tedir. rimize itimad kuvvetlenmiş ve 

17 Teşrinisanide bir tebliğ de 21 Ankara, 21 (Hususi muha· tarsin edilmiştir. Bizzat Dok-
aldığını söylemiştir. Ayni teb- iştirak edenlerin hepsi de birimizden) - Başvekil İsmet tor Stoyadinoviç karekteri ile 
liğe göre, franko, hükumet· ya memur ya taşnak yahut ta İnönü bugün Fransa'nın An· insanları ve ulusları itimada 

Çı'lere sı'laAh naklı"yatını durdur· Türkiye firarisidir. k f. . . k b l . . teşvik etmektedir. ara se ırını a u etm1ştır. 

mak için Barselon' daki ecnebi Son seçimde müntehibi sani Mülakat uzun sürmüştür. Bu Türk siyasası bahsında İs· 
gemilere, ziyanlarına mahal gösterilen zatlardan bazıları- mülakatta Antakya ve isken- met lnönü bunun Türkiye'nin 
kalmamak için, limandan çe- nm istifaya başladıkları haber derun Türk'leri mes' elesinin iç ve komşu memleketlerle dış 
kilmelerini, bu tavsiyeyi ikinci alınmıştır. .. .. "'ld" ... ·· t h · d'l' sı'yasalarında tezahu"r etmekte 
d f k 

goruşu ugu a mm e ı ıyor. 
e a yapmıyacağını, eza şe· lskenderun, 20 (A.A) -

hirdeki yabancıların ve gayri fstanbul, 21 (Hususi muha· olan barış siyasası olduğunu 
Adalı ailesi efradı hemen ka- b'ld' · · T · k' ' · b muhariplerin şehir ve liman birimizden) - Hariciye Veki· ı ırmıştır. iır ıye nın arışa 
milen şapka giymişler. Halkla l D T f k R • civarından çekilmelerini bil- imiz r. evi üşdü Arasın ihtiyacı vardır. Ve hiçbir arazi 
beraber harekete geçmişlerdir. B dirmiştir. pazartesi günü üyük Millet hedefi yoktur. Bununla bera· 

f İstanbul 21 (Hususi) - An· M l' · · t. d A k M. Eden ilaveten, ngiltere- ec ısı ıç ımaın a nta ya her milli emniyet mes'elesinde 
takya ve İskenderun havalisi- h kk d · h t · h nin heriki taraftan hiçbirinde a ın a ıza a vermesı mu • çok hassastır. Ve küçük veya 
nın mukadderatı hakkında ld' muharib hukuku tanımadığını teme ır. büyük her ulusa büyük dünya 
Fransız cevabi notası ile bu· 

da bildirmiştir. Yıllarca sonra camiasında aza olarak hür-
na verdiğimiz cevab bugiin· 

Madrid, 21 (Radyo)- Dün l d .k. . b" b k" b yabancı sularda met edilmesini istemektedir. 
k. ··dh" h er e ı ıncı ır eyaz ıta 

gece ı mu ış tayyare mu a- Bunun içindir ki, Türkiye sa-
rebesi birkaç saat devam et- olarak neşredilecektir. görülen Türk filosu 
miştir. Asilerin 18 bombardı- 1ki hükumet arasında teati dık azasından bulunduğu mil· 

- Başı 1 inci sahi/ede - l tl · t' · k 11 kf f 
man, 20 avcı, 6 keşif tayya; olunan notalar ile vesikaları e er cemıye mm o e ı em-
resi ve hükumetçilerin de 20 ihtiva eden beyaz kitabda San ziyaret, şüphesiz ki, ltalya-ln- niyet siyasasına sadık bir su-
tayyaresi muharebeye girmiş- Remo itilafnamesini ve 20 giliz siyaseti ve Akdeniz me· rette merbuttur. Ve gelecekte 

Selesi ile alakadardır. d b t kal cakt r lerdir. Çok şiddetli ve uzun teşrinievel 921 anlaşmasındaki e mer u a ı · 
süren hava muharebesi netice- maddeleri göstermekle, çok ltalya'nın, 12 adadan bi- Makalenin muharriri ismet 
sinde, asilerin üçü avcı, üçü beliğ, açık ve samimi bir li- rinde Almanya'ya hava . üssü lnönü'nün Türkiye'de pekçok 
bombardıman olmak üzere altı sanla anlatmaktadır. vereceği haberinden sonra, sevildiğini kaydettikten sonra 
tayyaresi düşürülmüş, diğerleri San Remo' da akdedilen iç- Türk·İngiliz dostluğu bir kat makalesini; ismet İnönü artık 
kaçmıştır. Hükumetçiler, iki timada ve verilen kararda, daha kuvvetlenmiştir. bir Başvekil değil, Yeni Ka-
avcı tayyaresi kaybetmişlerdir. Suriye tabirinin Türkiyeden ihtiyarı dövmüş malizm, sözlerile bitirmektedir. 

Madrid, 20 (Radyo)- Bask ayrılacak arazi ile hiçbir ala· Çorakkapı'da Mahfi soka· Çorap çalmak 
hükumetinin ordusu da, Mad- kası bulunmamakta, 7 teşrini ğında İbrahim oğlu 17 yaşında Keçeciler caddesinde Ali 
rid lehine harbe iştirak etmiş evel 921 de Türkiye cumhuri- llyas, yanında çalışan ve ara- oğlu Mehmed, tuhafiyeci Ra· 
ve asilerin elinde bulunan Villa yeti . ile Fransa cumhuriyeti ba sürücülüğü yapan ihtiyar sim oğlu Cemal'in çorap ve 
Kranka ile birkaç köyü işgal hükumetleri arasında akdedi- Tayib'i sopa ile döverek ya- sairesini çalıp kaçarken zabı-

len anlaşma ile barba hitam ralamış ve yakalanmıştır. · taca yakalanmıştır. eylemiştir. 

Bükreş, 21 (Radyo) - Kral 
Karol hariciye müsteşarı M. 
Badelesko 'yu Prağ' dan avdeti 
münasebetile kabul etmiş ve 
Çekoslovakya müzakereleri 
hakkındaki raporu almıştır. 

Hariciye bakanı M. Anto· 
nesko da Fransa'nın Bükreş 

sefirini kabul etmiştir. 
Bükreş, 21 (Radyo) - M. 

Tataresko bugün, Romanya 
bankası müdürü M. Kodstan
tinosko'yu kabul etmiştir. Bu 
zat, önümüzdeki hafta topla
nacak olan küçük itilaf devlet 
bankaları müdüranı tarafından 
Prağ' da toplanacak konferansa 
iştirak edecektir. 

Salengro 'nun 

Bükreş, 21 (Radyo) - Res· 
mi Vitorül, hariciye bakanının 
25 Teşrinisanide Varşova'ya 
yapacağı seyahatten bahsede
rek demiştir ki: 

.. Bu seyahatın büyiik ehem
miyeti vardır. M. Viktor An· 
toneski cumhurreisi M. Musiski 

ve Mareşal Riç Smigli tara
fından resmen kabul edilecek 
ve hariciye bakanı M. Bek'le 
mühim ve resmi müzakerelerde 
bulunacaktır. 

Lehistan matbuatına göre 
bu ziyaret iki devletin mena· 
fÜni temin edecek mes'ud bir 
hadisedir." Demektedir. 

-

Hava kurumu 
_._ ...... ··---• 

cenazesı İlk hava şehidi ---·-· ... ·---
Başvekil, Lile 
giderek bir hi
tabe irad edecek .. 

Paris 21 (Radyo) - M. Sa· 
Iengronun cenazesi bugün Lil 
belediye dairesine getirilmiştir. 
Halk tarafından cenaze ziya· 
ret edilmektedir. 

Sosyalist partisi erkanı ve 
azaları tarafından fahri muha· 
fızlık vazifesi yapılmaktadır. 

Pazar günü saat 14 de ce· 
naze merasimi yapılacak ve 
başvekil M. Blum sureti mah
susada Lil' e giderek bir nutuk 
irad edecektir. 

M. Heryo vesair meb' uslar 
ve pekçok soyalistler de Lil' de 
hazır bulunacaklardır. 

Fasla 
İ stiklaliyet istiyor. 

Paris, 21 (A.A) - Fas'ta 
kain Oran şehrinden bildiril
diğine göre cuma günü büyük 
camide namaz esnasında bir 
yerli Fransız Fası'nın istikla
lini istiyen bir beyanname 
okumak istemiş,fakat derhal 
tevkif edilmiştir. 

istiklal taraftarlarının cami 
önünde yapmğa teşebbüs et
tikleri nümayiş polis tarafın
dan dağıtılmıştır. 

Fas, Rahat, Casablanca ve 
Ouddji'da yerlileri arasında da 
kargaşalıkların çıktığı haber 
verilmektedir. 

Havas ajansına göre bunlar 
danışıklı ve evelce tertib 
edilmiş bir hareketin netice· 
sidir. 

wawp-

ArmutJU Bele-
diyesinden: 

Belediyemize ait çarşı ıçın

de bulunan eski han ve dük
kanları yerine yeniden 11360 
lira bedeli keşifle yaptırılacak 
binanın 12-11-936 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle kapa
lı zarf usulile eksiltmeye konul· 
muştur. Bu husustaki proje ve 
şartname belediye muhasebesin
de mevcuttur. Talip olanlar her 
gün belediyeye müracaatla gö· 
re bilirler. Taliplerin ihale ta· 

rihi olan 1-12·936 gününde yüz
de 7 ,5 hesabile teminatları iha
leden bir saat evvel belediye 
sandığına makbuz mukabilin
de vermeleri ve fazla malU
mat almak isteyenlerin gerek 
keşifnameyi görmek ve gerek 
yapılacak işi mahallinde tet
kik etmek üzere belediyeye 
müracaatları ilan olunur. 

Eribe'yi takdis etti. 
Ankara, 21 (A.A) - Türk 

hava kurumu genel merkezi 
bugün saat 15 te Erzurum 
saylavı general Zeki Soyde
mir'in başkanlığı altında top· 
lanarak merkez idare heyeti· 
tinin ve murakiplerin rapor· 
larını tasvib etmiş, ilk hava 
şehidi Eribe'nin hatırasını tak
dis için bir dakika ayakta su
sulduktan sonra gerek Eribe'ye 
gerekse geçenlerde planör 
uçusu yaparken düşüp şchid 
olan uçman Kamil'e kahn.man· 
lıklarına yakışır bir kabir ya
pılması ittifakla kabul edil· 
miştir. 

Bundan sonra blanço tas-
dik edilmiş, milli havacılığı
m1zın inkişafı için yakın alaka 
ve yardımlarından dolayı genel 
kurmay başkanlığı ile M. M.Ve
kaletine teşekkür edilmesi karar 
altına alınmış ve son altı ay 

içinde Türk gençliğini ha· 
vacı bir nesi! haline getir· 

mek yolunda kuvvetli adımlar 
atan merkez idare heyetinin 

mesaisi takdir edilerek top· 
lantıya nihayet verilmiştir. 

Futbol 
Antrenörü geliyor. 

İstanbul, 21 (Hususi muha· 
birimizden) - ikinci futbol 
antrenörü, yakında gelecektir. 
Bu antrenör lzmir mınıakasına 
gönderilecek ve oradaki fut
bolcuları yetiştirecektir. 

............. -=ızu.m ..... 

OORSA 
Üzüm satışları 

Ç. Alıcı K. S. 
245 S. Süleyma. 13 25 
236 Vitel ve şüre 11 87 5 
231 inhisar ida. 10 
154 S. Gomel 12 25 
140 K. A. Kaz. 13 25 
89 Solari 15 50 
51 Ali kaptan 11 
38 H. Alyoti 16 
30 T. Erman 21 
11 T. Diri 8 75 

8 Y. 1. Talat 18 
1251 

340811 
352062 

Zahire satışları 
Ç. Cinsi K. S. 

40 Buğday 4 50 
50 Kumdan 3 75 
26 Nohut 5 625 

692 B. Pamuk 46 
1845 Kilo Y apağ 48 

K. S. 
21 
15 75 
12 75 
18 50 
16 50 
16 
11 25 
16 25 
21 
11 50 
18 25 

K. S. 
4 50 
3 75 

5 625 
50 
58 



&: f ANADOLU-------------------• 22 tt/ 936 
lzmı·r Lise ve Orta o'---ll--~- alma ko- Akhisaricramemurlupndan: iz 1. p T T BAtzmu"du··rı llı.UUIU" flMll.U.11 Bir borçtan dolayı mahcuzl1lr • • • --s' 

misyonundan; ve paraya çevrilmesine karar guv •• nden; 
verilen Kızlarçeımeşi ve Kır-

il' ,... Erkek liseleri San'at okuln .,. -- 0·•grv et· bağlar ve Çamaltı mevkilerin- so tane potre1 direkle buna muktezi takaz vesairenin 3/121 
•.-.., aa& de 13 parça tarla ile Haı- 936 T. de ve saat 15 de ihalesi icra kılınmak üzere 19/11 936 

men İhtİy&çlBl'L hoca'da 2 adet ev bir ay miid- T. de münakasaya koQulmuftur. Muhammen bedel 1627 li,_ 
detle açık artırmaya çıkarıl· 55 kuruştur.~ 

Cinsi Azı 
Kilo 

Çotu Fiati Teminata mışbr. lhaleıi 23 /12/ 936 Şartnamesi görülmek üzere Baş Müd, lükte müteşekkıl ıco; 
Kilo beher kilo ihale şekli Saab dak. çarıamba günüdür. Kıymeti misyona müracaatlan. 22 24 28 30 1289 

s: ~~.s 1~:: Aç~k .ı..:ııme ~!.os ~t;s~:~.~~l:::!i:Mi~ Çırpı Zirai kredi kooperati· ~ 
170 20 2,55 " ,, 14,10 de her kaça çıkarsa ibalei fİ d 

Toz ıeker 6400 
Mercimek iyi cins 260 

2380 5 8,93 14,15 kat'iyeıi yapılacaktır. iki par· n en 
77 350 20,22 : : 14,20 çası ipotekli olup sahiplerine 428 Sayılı Çırpı köy Tanm kredi kooperatifi ambarında 

~una ıeo 
ince tuz 2000 
Çay (Harman) iyi cim 68 
K.usotan 5200 
Kanı horoz fuulye 2500 

6650 3 25 16,21 14,25 ayrıca tebligat yapılmıştır Bu mevcut 300,000 kilo pamuk kozağı 30,000 kiloluk on müza· 

2950 
' " " gayri menkul üzerinde başkaca yede kaimesine taksim suretile müzayedeye çıkanlmıştır. 

Nolmt 700 
9,5 21,02 " " l4,30 bir hak iddiasında bulunan· 1050 10 7 88 14,35 Talip'er şartnameyi Çırpı köyde kooperatiften Bayındır' da 

S.. cim patates 7550 
1.eJtin taneai 920 
Kok kömürü yerli 165000 
Çamapr IOWı 2920 
Zirodiz lave küçük 

' " " ların 20 gün içinde elindeki Ziraat bankasından öğrenebilirler. Mektupla istenildığı taktirde 
9000 5,5 37,13 " " 14,40 ved'talarile dairem·z .. müraca-
l200 30 27 00 14,45 adreslerine gönderilir. Muvakkat teminat beher kaime i ın 

' " " atları. Ak~i takdirde tapu si- 202,5 liradır. 
210000 2,35 370,13 ,, " 14,SO cilinde kayıtlan olmazsa pay- I 

3750 6 16,88 '' ,, 14,55 )aşmadan harı'ç kalırlar hal~f 9b/.12/93d6 ça.rşamkbal günük saatK14 te Çı.rfpı köydekbko-

fuidak maden kömür 28000 35000 1,05 27 ,57 " " 
15 

Buca Orta okulu ihtiyacı 
Toz teker 2000 2500 26,S 49,69 ,, ,. 15,05 
Mercimek 150 200 10 1,50 " " 15,10 
ince tuz 300 500 5 1,88 ,, ,, 15,15 
Kunasoğan 500 800 3,25 1,95 ,, ,, 15,20 
Kuru horoz fasulye 700 1000 9,5 7, 13 ,, ,, 15,25 
Nohut 300 500 10 3,75 ,, ,. 15,30 
Sarı patates 700 1000 5,5 4,13 ,, ,, 15,35 
Zeytin tanesi 150 200 30 4,SO ,. ,, 15,40 
Kok kömürü 30000 35000 2 35 61, 72 ,. ,, 15,50 

Yukanda cins ve miktarlan yazılı ihtiyaçların 17 - 19.11.1936 tarihlerinde yapılan açık ek· 
ıiltmelerinde talip çıkmadığından ihaleleri uzatılmış ve 1.12. 936 salı günü karşılannda göste· 
rilen saatlarda lzmir hükumet konatında kültür yar direktörlüğü odasında toplanacak komis
yonumuzda eksiltmeleri yapılacaktır. Şartnameler Kültür direktörlüğünde görülebilir. 

lzmir Komutanlıfı ildnları 
lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. için üç kazanlı bir adet yemek ocatı pazar· 

lıkla yaptarılacaktır. ihalesi 3 /12/ 936 perşembe günü 
saat 14 te kışlada satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

2 - Keıif bedeli 578 lira olup ilk teminat paruı 43 lira 
3S kuruştur. 

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

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

18 22 27 2 1241 
lzmir Müstahkem mevki sabo alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. ihtiyacı için 20 adet yangın söndürme ileti 

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

2 - Hepsinin tutan 700 lira ve muvakkat teminatı 52 lira 
SO kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları 141t ol· 

malda beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikalan ve teminat makbuzlarile 
birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaatları 

...., ilin olunur. 18 22 27 2 1240 

lzmir Memleket hastahanesi 
Baş ki.tipliğinden: 

Hutanemizin 3400 lira kıymeti muhammencli Simens ve 
buna mümuil fabrikaların Rontken cihazı dört defa ilin ve 
llOnradan encümeni vilayet brarile on gün uzatıldıtı halde 
\aıip zuhur etmedij'inden 21/11/936 tarihinden 21/12/936 ta
)ihme bdar bir ay içinde pazarlık suretile ihalesi yapılacatın-
dan Viliyet daimi encümeninin topladıtı her Pazartesi ve 
.Perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar Vilayet daimi en-
~menine müracaatlan ilin olunur. 1299 

Milli Emlak Miidürlitünden: 1302 
Kahramanlar dere boyu sokağında 1 No. b evin seneliği 

1'4 lira muhammen kıymetle ican on beş g6n müddetle artır· 
-.ya konulmuştur. ihalesi 7-12·936 pazartesi günü saat 15 
tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürltitfine müracaatları. 22-29 

Ôğretmenler, öğrenci babaları 
AHMED ETiMAN Kitap Evi 

IUelerle orta ve ilk okul kitaplanmn unı yeridir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
KiM bir amanda d1lrlldep ile uym m(lfterileriain alü.alannı 

'-amrak (lsmir)e y...- bir tekilde gaifletilmiftiı~ 
Killtar •lı:-lail•• kilaplaı ile ~- eeerleri glnil gününe ta• ip 

9der ve b8t1bı mlfterilerble ıuaar. Ahmed Etitnaa Kiı.p Evi t.. 
..,... yegane kitap ft kirtaii1e de-poeadar. Sarittea ıipariıler eür' t· 

gWerilir. 
.,.....~ir H.,,.,_, .,Jd,,.; No. 58 - 60 Telli/ota (2535 J 

lzmir birinci icra memurlu
ğundan.~ 

Tabirin Bahri'deo alacatı 
~olan 650 liranın temini ~ltifuı 
için borçlu Bahri'ye ait Ka
valdıdere'nin Köyaltı namı di
ter Olukaltı mevkiinde tciin 
şarkan Gülsum mirasçılan ,Par 
bahçesi, cenuben Emir Ahmed 
oğlu Mustafa ve . Veli oğlu 
Mustafa, şnnalen Emir Ahmed 
oğlu Mustafa, garben Egıir 
Ahmed oğlu Mustafa ve Di· 
rimli Osman vereses\ Gülsum 
ve Fatma bahçelerile çevrili 
2 dönüm k\rtılatı 1838 metre 
murabbaı ve heyeti umumiyesi 
110 tira kıymeti muhammineli 
ve borçlu Bahri'ye ait dörtte 
bir bilsesi 27 buçu lira kıy

metinde bulunan 459 metre 
murabbaı sebze bahçem 23/ 12/ 

936 tarihine miiladif çarşamba 
günü saat t 1 de satılığa çıka
nlacakbr. 

Bu artırmada satıs bedeli 
nıuhaqtmen kıymetin yüzde 
75 ini bulmadıtı takdirde en 
çok artıran isteklisinin taah
hüdü baki kalmak şartile satış 
15 gün daha uzatılarak ikinci 
artırması 8 /1/ 937 tarihine 
müsadif cuma günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

Bu artırmda dahi satış be
deli muhammen kıymetin yüz
de 7 5 ini bulmadıtı takdirde 
2280 numaralı kanun mucibice 
satış tecil olunacaktır. 

işbu ıayri menkul üzerinde 
herhangi bir şekilde bak ta
lebinde bulunanlann işbd ili· 
nın tarihi neşrinden itibaren 
20 gün zarfında ellerindeki 
vesaikle birlikte dairemize mü· 

racaatlan lazımdır. Aksi tak
dirde baklan tap11 sicilile sa

bit olmıyanlar paralann pay
laşmasından hariç bırakıla· 

caklardır. Şartname 3 /12/936 
dan itibaren herkese açıkhr. 

Artırmaya iştirak etmek 
istiyenler yüzde 7 buçuk pey 
ak~i veya milli bank itibar 
mektubunu hamilen 31/2483 
numaralı dosyaya ve icra mü· 
naddine müracaatlan ve )'Üz· 
de 2 buçuk deHiliyenin müş· 
teriye ait oldutu ilin olunur. 

. operalı anasın a ıcra ı ııraca tır. ooperatı imiz Ara qı 
Artırma 10 /12/ 936 tar'hin-
hinde~ itibaren açıkir. Fazla istasyonuna çok yakandır. 22-24-26-28-1-3-6-8-9 1291 

haber istiyenlein 935/353 nu
mara ile müracaat'a ·ı ilan 
olunur. 1301 

lzmir Kadas
tro müdürlü-
ğünden; 

Şimali ve şarkı karakapı 
caddesi, cenJbu işçi sokağı 

vt Hacı Ali caddesi, garp ve 
şimali garbisı servili sokakla 
mahdut Miı ali mahallesinin 
kadastrosuna ilin taı ihinden 
onbeş gün sorra başlanacakbr. 

Yukanda hudutları gösteri-
len saha içinde gayri menkul 

mallan veya bu mallar üzerinde 
ayni haklan bulunanlar o ma· 
hallede bulunan Kadastro pos· 
tasına yirmi gün sonra müra
caatla beyanname almaları ve 
kendilerine verilen beyanna
meleri ya bizzat yazarak veya 
posta memuruna yazdırarak 
bu ilan tari hinden 20 gün 
gec;tiJ.. ten sonra bir ay içinde 
gen vermeleri ve nüfos kağıt-
ları tapu senetleri ve ikişer 
tane lotoğrafilerile sair belge-
lerini postalara vermeleri veya 
göstermeleri ve bunlan yap· 
mıyan hak sahiplerinin mallan 
hakkında 2613 sayth yasanın 
hükQmleri tatbik olunacatı ve 
tS-1-937 gününden itibaren 
yukarda yazılan yerlerdeki 
gayri menkullerin tahdidine 
başlanacatı ve sınırları dıvar, 
çit, tahta perde gibi görünen 
vasıtalarla çevrilmemiş yerlerin 
köşelerine ataç veya demir 
kazıklar dikilmesi ve bu yolda 
gayri menkullerin sınırlan gös-
terilmiyen ve ilgililerin tabdid 
günü gayri menkullerinde bu· 
lunmayanların tahdidi mevcut 
belgelere ve vukuf ehlinin söz· 
)erine göre yapılacatı ilin 
olunur. 1300 

Kadastro ko
misyonundan; 

Alireis mahallesinde birinci 
taslı çeıme sokatının karakadı 
çıkmazında bir tarafında 22 
tajlı Abdullah kızı lclalin di
ğer tarafında 26 tajla Etem 
oğlu Akbudağa ait bulunan 
evlerin arasında kain 18 kapı 
24 tajh ev debbağ hacı Ha
san kızı Haticenin senetsiz 
olarak mülkiyetinde ıkeo ölme
sile kızları Tevhide, Seniha 
Belkıs ve Hacere kaldığı ve 
bunlar bu evi Nisan 338 tari
hinde Demirhisarh Y akup oğlu 
Demire sattıklarından Kadas· 
troça sözü geçen Y akup oğlu 
Demir adma kaydı yapılmıştır. 
Bu evle ilgili bulunan kimse· 
selerin iki ay müddetle lzmir
de Saçmacı hamam sokağında 
20 sayılı binada Kadastro 
komisyonuna müracaatla ne 
gibi hakları varsa bildirmeleri 
2613 sayılı kanuna göre ilin 
oluDur. 1298 

u 
ZE 

Aydın nafıa miidiirlüğiindei; 
7/12/936 Pazartesi günü saat 15 de Aydan ili daimi encu 

men odasında 8191 lira 4 kuruş keşif bedelli Aydın Muğla 

yolunun Dalama varyantı kısmında kaldınm inşaatı kapalı zarf 
usulile ~ksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait eksiltme şartt.fııesi tennt şartname, lteşff evrakı 
Nafia müdürlüğünden göriilebilir. 

Muvakkat teminat 614 lira 33 kuruştur. isteklilerin teK:lif 
mektupları Nafia müdürlüğünden alınacak -ehffyet vesittuRe 
Ticaret odasına ayıtlı oldutuna dair vesikasını 7 12 936 Pa
zartesi günü saat 15 şe kadar Daimi en~ümene vermel~ri ilin 
olunur. 22 24 25 26 1290 

Devlet demiryollarından 
Aşağıdaki gayri menkuller 3/12/936 Perşembe günü saat 

15 de lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda açılt artır
ma suretile üçer sene iç.in kiraya verileceklerdir. isteklilerin 
gayri menkuller hizasında yazılan miktarda muvakkat teminat 
vermeleri ve ife girmeye manii kanuni bir halleri ()lnlld.ıtına 
dair beyannameler ve arandan vesikalarla muayyFD vakıtıa: 
komisyona müracaat etmeleri lizımdar. Şartnameler komisyon
dan parasız alınır. 

1 ._ lzmir Kemeri Kağıthane caddesinde 16 No. lu dük· 
kin muhammen kira bedeli 216 lira muvakkat teminat 1620 
kuruttur. 

2 - Jzmir Kemeri Kağtthane caddesinde 18 No. lu dükkan 
muhammen kira bedeli 288 lira muvaklcaf teminat 2160 ku· 
ruştur. 

3 - lzmir Kemeri Kağıthane caddesinde 16/1 No. lu ecza· 
hane muhammen kira bedeli 540 lira muvakkat teminat 4050 
kuruştur. 22 26 

KASE 

NE.DKALliNA 
• 
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V. N. =Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısıgg 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE Basmahane istaS) onu karşısındaki dibek sokak başında 30 sayı· :S 

Lambalarını daima tercih ederler ve· satıcı· = lı ev ve muayenehanesinde sabah saat O den akş:ım saat 6 ıı kad:ır :=: 
"BOCHUM11 vapuru 11 ikin- lardan bu markayı ararlar. Emsaline nis- E hastıılarını kabul eder. §§ 

• ci teşrine doğru beklenilmekte Mürııcaııt cdı'n hastıılarn yııpılmas.ı l ii:r.ımgelen sair talılilat ve :=: 
ve 15 ikinci teşri ne kadar belen % 40 daha az·: cereyan sarfeder · mikroBkopik muııyeneleri ile veremli hastalara yapılmnsın:ı cel'Za §§ 
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alacaktır. 

"AKKA,, vapuru 11 ikinci 
teşrinde beklenmekte ve 15 
ikinci teşrioe kadar ROTTER· 
DAM, HAMBURG! ve BRE
MEN limanlarına yük alacaktır 

"GALILEA,, vapuru, 20 ikin· 
ci teşrine doğru beklenilmek· 
tedir. HAMBURG ve AN
VERS limanlarından eşya çı· 
kacaktır. · 
"İSERLOEN,, vapuru 23 

ikinci teşrinde beklenmekte 
ve 28 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlanna yük 
alacaktır. ---AMERiKAN EXPORT LİNES 

"EXHIBITOR,, vapuru 14 
ikinci teşrine doğru beklenil-
mekte olup NEW-YORK için 
yük alacaktır. i 

"EXPRESS,, vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor, ve NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXCELLO,, vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

"EXMOUTH,, yapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor, NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

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

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

"EXCAMBION,, Transat
lantiği 20 son teşrinde RIRE 
limanından BOSTON ve NEV-
YORK için hareket edecektir. 

"EXOCHORDA,, vapuru 
ilk kanunda PIRE'den BOS
TON ve NEV-YORK'a hare-
ket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LİNJEN - OSLO 

"SARDINIA,, motörü 16 
son teşrinde limanımıza srele
rek DIEPPE ve NORVEJ li
manları için yük alacaktır. 

S. A. ROYALE HONGRO-
ISE DE NAVİGATION 
DANUBIENNE MARITl

ME -· BUDAPEST 
"BUDAPEST,, Motörü 29 

son teşrinde limanımıza gele· 
rek DANUP (TUNA) liman· 
ları için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT-
HAMBURG 

"MARITZA,, vapuru 30 
son teşrinde bekleniyor, ROT
TERDAM HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük
leyecektir. ---JOHNSTON WARREN LTD, 

LIVERPUL 
"JESSMORE,, vapuru 15 

son teşrinde bekleniyor. AN
VERS ve LİVERPOL liman
larından yük boşaltıp BUR
GAS, VARNA, KOSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IB· 
RAİLA limanları için yük ala· 
caktır. 

SERVİCE MARITIME ROU-
MAIN-BUCAREST 

''DUROSTOR,, vapuru 25 
.son teşrinde bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINAve GALATZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRA TIRLAVA 
VIY ANA ve LINZ iÇin yük 
alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi· 

lemez. Telefon No. ıoos 2008 

Elektrik - Radyo· Telefon Evi 
Siemens Fabrikaları mümessili 

Peştemal cılar 77 / 79J 
Telefon : 3332 

• 1 

, · .N~~ 
..-.ıır . ~~ 

~ 1< [] ru f o .11 1u n• 

Miice lit Ali Rıza 
Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 

Fratelli Sperco Hellic en Lines 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"HERGULES,, vapuru 30 
2 inci teşrinde gelip 5/2 inci 
kanuna kadar ROTTERDAM 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN kumpanyası 
"ALBA JULf A,, vapuru 

19 I 2 inciteşrinde MAL TA, 
MARSlL YA ve CECAİR li
manları için yük ve yolcu ka
bul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
kordonda FRATELLı SPER
CO vapur acentalığına müra
caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 200412005/2663 
l~mr.i:tmillm~-------m!ll 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastalık
ları ve elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 -

Limited 
Hamburg - Bremen, Rotter

dam -- Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav 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· 

deti 75 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li

manları için "VELOS,, vapu· 
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentahğı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 

Olivier v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 

11THURSO,, vapuru 20 ikin
ci teşrinde Londra, Hull ve 
Anvers'ten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpol ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru 3 birinci 
kanunda Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracak 
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. 

·~~iilE!!lmill~--.... ~----· Deri ve Tenasül Hasta· 
Iıkları Mütahassısı 

Doktor 
· Osman Yunus 

Hergün hastaları sabah 
saat 1 O dan akşam altıya 
kadar kabul ve tedavi eder. 

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

• 

; 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava satın alma komisyonundan: 

Cinsi Miktan Kalem Münakc:- ihalesi Gün Sa. 
Adet sa şekli tarih 

Meşin kap lı pantolon 126 
Rüzgar ceket ve ,, 126 
Kar elbisesi 126 
Muşamba pelerin 126 
Kar başlığı 126 
Avcı yeleği 126 
Kürklü eldiven 126 7 Açık 27/ 11/936 cuma 10 
Tırmanma fotini 126 
Dağ fotini 126 
Yemeni 126 
Bileklik 126 
Kundura üslüA"ü 126 5 Aç1k 27 /11/936 cuma 11 
DAğ çantası 126 
Dağ halatı 36 
Edevat çantaiı 9 
Tamir kesesi 9 
Çengelli ip 9 
Çığ gaytam 126 
Hedik 126 
Dağ değneği 111 
Buz kazması 12 
Tırmanma çengeli 42 
Divar sikkesi 84 
Tırmanma çekici 12 
Tırmanma çengeli 42 
Çelik halka 168 
Tırmanma nalçası 252 
Mutfak sandığı 9 
Aş kabı 126 17 Açık 27/ 11/936 cuma 15 
Yün kuşak 126 
Yün fanila 252 
Yün don 126 
Boyun atkısı 126 
Kar gözlüğü 126 
Elektirik cep feneri 126 .. 
Yassı düdük 6 
Cep sobası 126 
ispirto takımı 12 
Termuzlu çelik matra 126 
Bezarl pusulası 6 
Buz merhemi 12 
Cep eczanesi 6 
Görç durbin 18 
Barometre 9 
Gizleme ağı 9 16 Açık 27/11/936 cuma 16 

1 - Yukarıda cins ve miktarı ydzıh 45 kalem dağ melbu· 
sat ve teçhizatı hizalarında gösterildiği veçhile açı~ 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Açık cksiltmeleri hizalarında yazılı olduğu veçhile 27· 
11-936 cuma giinU yapılacaktır. 

3 - Yedi kalem malzemenin umum tutarı 4300 lira olup 
muvakkat teminatı 323 lira. 
Beş kalem malzemenin umum tutarı 2000 lira olup 
muvakkat teminatı 150 lira. 
Onycdi kalem malzemenin umum tutarı 4200 lira olup 
muvakkat teminatı 315 lira. 
Onaltı kalem malzemenin umum tutarı 4800 lira olup 
muvakkat tem inatı 360 lira. 

4 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satıfl 

alma komisyonunda gelmeleri. 11-15-19·22 1127 _,../ 

SIHHAT B 
~or\'cçya bıılıkyağlanııın cıı hali irl ir. Şerbet gilıi içilir, 2 defo üzülııı ii~tıı 

Hamdi Nüzhet Çançar 

ıhhat Eczanesi 
B:ışdurnk Büyük Snlepçioğlu lınnı kıırşısın ıla 

Piirıen Ş a Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zb:rarsızdır ki gebelere, kalp, böb 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


