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Kara denizde 
Fevkalade korkunç ve şid

detli fırtınalar var 

Eden, Avam Kamarasında Türkiye hakkında ne dedi? 
Asiler ilerliyemiyorlar. Bilakis Portekiz ajansları Bazı İngiliz gazetelerine göre 

bile milislerin muvaff akıyetinden bahse başladılar ı • ı t ş k"' A • 

Almanlar, bunlar bizim-değil, diyorlar, Italyan· l aleyhine hiçbir cereyan olmadığını söyledi _, 
lar da keza •• Halbuki bir kruvazör tahrip edildi İzvestiya Paris'e karşı bir suikasttan ve M. Hitler'in /ngil-
....... -

İdeal Türkiye 
YıınnkiTürk nesline şö)lc bir 

'fürki) e teslim etme[;e (Misak) lıyJz. 
nu mi ak tabirini l.ıa,ka keJiıne· 
lcrlcdc ifade edebilirdim: '.\foııehi 

{Mecburuz), (Borçluyuz) özlcrilc de 
Lu da\'ap konu~abilirdim. Fakat 
hu hfiyük dava için sÜ7. söylerken 
Jjcııi kendine çeken en do~ru. 

duygumu ve hakikati ifı~de ~cl~n 
en şn~maz söz (Misak) kelıaıesHlır. 

Çünkü bu süz: lıu volanı kur· 
taranm· ,·ükseltenin en kara \e 

' J 

llıuudsuz günlerJe buğırdığı lıir 
!Özdür ele oudon! 

Bu söz: ortavn ntılıb dünynyn 
ilan edildiği gnııdcnberi ihıi,·a 
Ctıigi davalar birer birer tahukkuk 
ctrniştir de ondan! 

Bu sözün şamil ifadesinin ~im· 
diye kadar, eğer tahakkuk etme· 
trıiş cihetleri \·arso onlar da beh~
trıabal tahakkuk edecek ve lıu 60· 

tiin dilediği waksıullar tamamen 
tıoksaneız yerine getirılccektir de 
ondan!. 

Yr nihayet bu sil7.; yalnız si· 
)'asi \'e içtimai kurtulu.u ve yük-
&elişi anlatmakla da kalmıyarak 
~urtulan \ 'e yükselen Türk yurdu· 
nun istikbalini de koruyacak bir 
(Remz) olduğu içindir de ondan .. 

E\'et; yann bo yurdu, genç . e 
gürbüz çocuklanmıza biz bu şekıl· 
de teslim etmeğe (Misak) lıyız: 

Sınırları tabiiden ziyade milli 
olan bir yurd. 

Bu sınırlar §öyle olmalı ki 
tabii ve milli olsun: 

Sınırlarımızın dışında vatan 
lıa reli çeken bir Türk yurdda, 
ana vatan gö,·desinden ayn bir 
1'.arış Türk tQprıığı kalmasın: 

Ne şimalde, ne garpta, ne er.· 
llupta, ne şarkta hangi uf kıımuı<la 
bize elemler ''e talıasaürlerle La
kıın ırktaş varııa onlann göz yaş-
ları gönüllerimizde gölleniyor. Biz 
bugün ıleğilııe yarın, yarın dC'ğih;e 
ÜLfir gün bu hasret gölünü ka\'U~· 
rııa gfilüzanna tebdil edeceğiz. Bu 
bizim (Misak) ımızın emirlerin· 
ılendir. 

Cenupta işledikçe sancı veren 
Lir kongrnnımız \•ar: 

(Türkiye. Suriye) lıuduılu ,.e 
(Antak)a. lslı..eudenm ve lı:ırnli~i) 
hıılkınıo zulümle ezilmesi .. 

Bu kangranı da temizlemek 
lıorçlanmızın başında geliyor. Bıırıa 
Orak-Türkiye) hududunun bugüııkü 
(Gayri tabii] <lenıektcn zipdc (Gü
lQnç( diye Lilıakkin tnvaif edilecek 
'taziyetiııi ilih'e etmc(;i de aklımız
dan çıkarmak nıiimkiin değildir. 

Kalır şark sınırı: 
Bu iş zaten bu sınırda a ır· 

lıırdnnlıcridir do t ) a.ayan millet· 
lerin Ye dcYletlerin şimdi}~ kadar 
leh-ırüz eden do tlul..lorı, hü nilrıi
)"«tleıi \'C ileri) i iyi gürüşlcrile 
lı ılledilecck ve halta edilnıi: bir 
llıeı;'ele olarak sayılabilir. 

Şu halde bugünü idare eden 
lleslin yapacnSı rn ha~aracağı vazi· 
fcler kendiliğinden tayin etmiş olu· 
)•or: Sakat sınırları düzeltmek, yıırıl 

Lölgesi ardında knlınış yıırddnşlıın 
ltcndi kucağımı olmak \ c yarıııki 
tocuklarımıza: Sınırları pürüzsüz, 
•ıııır ardında ııglıyan ''e sızlayan 
Yurdda\ı yok Lir ülke armağan 
'hnck. 

. Biz bn öılevi yerine gctirece
tız. Ye yarınki yurdu, gürbüz ) av
l'tılanmıaı; milli ve tahii lıuıludlnrı 
ta !Snne] ın [Atatürk] ün siizlerile 
Çitilnıi~; Sıııın aşılmaz, tek taşına 
dahi yıın gözle bakılmaz, hür ve 
lbüatakil Lir ,uva olaruk terke-
deceğiz: ' 

İtalyan'lar Mayorka'da.üs kurdular ve tere'yi Fransa'dan ayırmak istediğinden bahsediyor 
35 bin asker gönderdiler. İngiltere hüku. rl .

1
. ' 

meli vaziyeti tetkik ediyor ngı ız kabi-

Yeni Alman gemilerinden Şlezf1ik 
Londra, 23 (Radyo] - Royter Ekpre in ,·erdiği bir lııılıcre göre 

Ajansının Berlin'den altlığı habere Pari 'ten Lo.ndra'ya 3 milyon lira· 
göre Alman reeıni mehafili Akde- lık altın gelmiştir. Bu altınlar İs· 
nizde hiçbir Alınan tabtclbabirinin panya hükumetinin harice çıkardı-
bulunmadığını temin etmektedir. ğı altınlardır. 

Londra 23 (Radyo) - Dcyli - Sonu 6 ıncı sahifede -

Çekoslovakya 
devlet değil 

Ancak bir siyasi 
teşekkülmüş! 

Londra, 23 [Hndyo) - Obse
royer gazetesi pazar nüshaeında 

diyor ki: 

"Trianon muahedesi de Vereay 
muahedesinin akibetine uğnyacnk· 
tır. Çekoslovakya bir hükumet de
ğil, ancak siyasi bir te~ckküldür. 
Bu teşekkül ancak küçük:itiliif sa
yesinde ya~amaktadır; fakat küçük 
ililifı zayif gören Çck.oı;lonkya 

~imdi Rusya 'nın kucağına atılmıştır. 
Tuna havzasındaki son vaziyet 

bir barba sebcl.ı olabilir. Bu har-

bın önüne geçmek lazımdır . • \'c Çe
koslovakya Yeya Tuna nıes'elelerile 
logiltere'nin Almanya ilr bozuşma· 
sıı1a lüzum yoktur.,, Demektedir. 

M. Avenol 
Dünya vazi
yetini anlatıyor .. 

-Yazısı 3 Uncu sahifede-

Casuslar kurşuna dizildi 

ltalya, Almanya ------------
Rusya'nın Akdenizde yerleşmesi
ne mani olacaklarmış. Rusyayı 

ortadan kaldırmak lazımmış 
Berlin, 23 [Radyo] - Mosko· 

"·ada tevkif ~dilenler idama mah· 
kt1m olunmaktadır1ar. Bu meyanda 
Alman'ların bulunması Almanya'da 
derin ,.e menfi bir tesir yapmak
tadır. Bütün Bcılin gazeteleri Rus- · 
yaya lıiieımı etmektedirler. 

Dermontag diyor ki: 

zası altınıla çıkan bir makalede 
denili)Or ki: 

"İtalya ve Almanya l.ıeynelmi· 
lel hukuka istinacl ederek Franko 
hükumetini tasdik etmişlerdir. Çün· 
kü Madrid hükumetinin hayatiyeti 
kalmamıştır. 

nesi toplandı .. 
---... ··----

Garbi Akdenizde 
harb ateşi mi? 
Londro, 23 (A.A] - M. Bald

vin, :Eden, Ne,·illo Çembcrlavn, 
John ' Siınon, Samuel Iloar '\'e 
fn kip'in iştirakilc dün bap·ckii
lctte Lir loplanh ) apılmıştır. 

Balı arılar f,,.panyol mc8'clesini 
tetkik etmi~lcrdir. 

Söylencliğine göre M. Eden 
bugün a\·am kamarasında bu hu· 
eusın hcynnutta bulunacaktır. 

Londra, 23 [Radyo] dün pn2.nr 
olmasına rağmen fcvkıılfidt~ olarak 
lngiliz kabinesinin toplanma ı, va
Zİ) etin nezaketine ve \'ehtımetiııe 
delildir. 

Kabine içtimaı üç snnt sür· 

mü~ıür. Müzakere mevzuu f pan· 
ya mes 'elelcri olmuştur. Kabineyi 
en ziyade i~gal eden lisi hüküme· 
tin Bar elon'u bombardıman ede· 
ceği hakkındaki teşebbüsüılilr. Bu 
teşebbüs garbi Akdenizde harb 
ateşini fitilliyecek mahiyette le· 
lfikki edilmektedir. 

L<ındra, 23 !Radyo] - 1\1. 
Eden, dün yapılan kabine içti· 
nıaıntlan sonra Enday'da lmhman 
1ngiltere"ııin .Matlı iıl sefiri M. 
Emri Çiltoıı'a, Burgo~ muvakkat 
hükumet erkanından Kntalonya 
sahillerini ne şekilde abloka ede· 
oogini sormasını bildirmiştir. 

Puris 22 [A.A] - M. Eden'in 

l..amngton'da söylemi~ olduğu nu· 
tuk gazeteler tara fıııdnu ıniisai rl 
bir surcue karşılanmıştır. 

Cazctcler İngiliz hariciye na· 
zırıuın !'.özlerinden vüzuhtııo do-
lay.ı memnuniyet 
mültcfiktirlcr. 

L~yan etıııekh' 

\.. __________ ./ 

~~ 
Belgrad, 24 (Radyo) -

Londra'dan bildirildiğine 

göre Habeşistan imparato
ru Haile Seliise, Milletler 
Cemiyeti umumi kiitibi M. 
Avenol' e bir mektub gön
dererek Habeşistan'ın ltal
ya'ga ilhakını kabul etmiş 
olan Almanya, Macaristan 
ve Avusturya hükumetleri
ni protesto elmiş 'Ve bu 
protestonun Milletler Ge
miyetine mensub devletlere 
bildirilmesini istemiştir. 

Belgrad, 24 (Radyo J -
Politika gazetesinin Lon
dra' dan alıp "llerdiii haber
lere göre lngiltere, hava 
ku"llvetlerinin en kısa bir 
zamanda dünya memleket
leri hava kuvvetlerinden 

M. Eden nutuk söylüyor. 
Londra, 23 (Radyo] - Avam hakkında idi. 1\1. Eden, bu eoale 

kamnragının lıuı;ünkü toplanlı8lncla cevab verirken şunları aöylemiotir. 
mütrnd<lit sayl;wlar, hariciye nazın - İspanya i~lerine miidabale 
1\1. Edenden muhtelif mcs'elcler etmiyeceğiz. HattA bu sabah, Fran· 
etrafında sualler sormu~lnrdır. Bu ız sefirile bu mes'eleye dair ko· 

suallerden biri, Jepauya işlt>riodc nu~tunı. Eskiden mutabık kaldıAt• 
İngiltere ile Fransa'nın bitaraflık· mız esaslar dairesinde hareket 

larında sebat edip ctmiyecekleri - Sonu S inci salıi/edP. 

Yugoslav meslektaş gitti 

lzmir ve havalisinden 
sitayişle bahsetti. -------------Tarih kültürü z,engin olan bu mıntakanın 

parl~k bir istikbale kavuşacağını söyledi. 
1 Sayın Başbakanımız İsınct f uö-

1 

nünün konuğu olarak memleke· 

Yugoslavya'lı gazeteci 
M. S'Velovski 

tiıııizcle tetkikler ppım '°e bir 

haf taı.lanberi İzmir'cle bulunan 
Yugoelavya'nın en büyük çazetesi 
Vıemc'nin başmuharriri 1\1, Sve· 
dov:.ki, dün refakaıiı de matbuat 
umum müdürlüğü mü~a\ irlerinclen 
Kemal Alıınk11y11 oldufıu hnlde Af
) on ''C E•ki~elıir yolu ile fııtanbula 
gitmiştir. 

Sayın \'C de~erli meslektaşı
mız Bnsrnanc isı:ı yonunıla vali 
namına emniyet müdürü S:ıllihid

<lin Aslan Korl.:ut.1, belediye namı· 
na beledi) e baş sekreteri Ali Bü
ket ve gazeteciler tarafından uğur· 
lanmıştır. 

-Sona 6ıncı sayfada -

ihracatı kendi vapurları
mızla yapacağız 

Vapur inşaatı gecikirse Japon vapurla
rından istifade düşünülüyor 

Denizyolları işletme idare· 
sinin yeni yaptırmakta olduğu 
vapurlardan bazılarının bu 
işe tahsis edilerek hem mah· 
sullerimizi ihraç edecekleri ve 
hem de şanlı bayrağımızı dış 
ülkeler sularında dalgalandı· 
racakları sevinçle haber alın· 
mıştır. 

Bu vapurlardan birkaçı 

bı l' Yani [Misak J ın söylediği ideal 
Grkiyc olarak! 

H. R. Öktem 

"Bütün medeni devletler Rus
yayı orıadan kaldırmak üzere lıir· 

leşmelidirler . ., 

Parie, 23 [Radyo} - · Liberta 
gaıeteıinde Ayından Lömöri im· 

İtalya Ye Almanya bu suretle 
Ru~·ıann İspanyol Sovyeli şeklinde 
Akdrnizclc birleşmelerine mani ol· 
mak iı.temişlerdir. 

Bu hadibeler Franea 'yı müşkü-

üstün bir vaziyete sokmak 
için bütün fabrikaları faa
ligete geçirmiştir. Tayyare
ler, son sistem olacaktır. 
ilk ham (ede 1250 tayyare 
'Ve bu kadar tayyareye ye-
tecek tayyare meydanları 
gaptırılacaktır. 

lktısat vekaleti, ihracat mah· 
sullerimizin dış piyasalara 
ihracmı milli vapurlarımıza 
yaptırmak mes' elesi üzerinde 
mühim tetkikler yaptırmakta
dır. Vapurlarımızın azlığı yü· 
zünden şimdiye kadar mah· 
sullerimizi kendi vapurları· 
mızla ihraç etmek mümkün 
olamamakta ve bu yüzden 
ecnebi vapur kumpanyaları, 
kendi vapurlarile mahsulleri
mizi ihraç etmek suretile mü· 
him miktarda para kazan· 
maktadırlar. 

soğukhava depoları tesisatını 
havi olacak ve mahsullerimizi 
yaş olarak dış ülkelere taşıya· 
caklardır. 
- Sonu 6 ıncı sahifede --Sonu 6 ıncı sagf ada-
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ın~ ~ f EHiRu Fındık 
"Bozuk,, T"§nABER[E RI Aliv;;r:~t~~;;dan 

Postahanenin bir saatı vaıdır ki göğsüne asılan "Bo· On kat Kontenjantman kalkınca Şehrimizdeki alakadarlara 
zuk,, yaftası ile tam birbuçuk aydır kendi hazin vazi· gelen malumata göre Gireson 

yetini dleme illin edip duruyor. Gümrük resmi Vazı·yet ne olacaktır?. mıntakasının buseneki Fındık 
Bu -ravallı "Bozuk,, nesneye gelen gülüyor, geçen 

---... • ...... --- rekoltesi 50 bin ton tahmin 
gülüyor. Saatlerini ayar etmek istiyenler yanlışlıkla Yananistan'[a edilmektedir. fspanya Fındık 
ellerini ceplerine attıktan sonra mahut yaftayı görüyor, Kararın akisleri rekoltesi 25 bin, ıtaıya 11_20 

- Halli mı bozuk, ne vakit düzeltilecek acaba? /ş yapanlar • • • ~· b ff • bin tondur, 
Digorlar. Fikrimizce umumi yerlere asılan $aatlerin Parası Yunanistan bankası- mUS e lT 

bir haysiyeti vardır. Eg"er düzelmek kabiliyeti var•a Bidayette bu yıl rekoltesinin 
~ na yatırıldığı halde tediye --•.-. .. ••-- h d 

derhal düzeltilir. Eg"" er bundan mahrum ise ••e o-mrünü h d y dan bilhassa yeni teessüs et- yüksek olacağını ta min e en .., tari in en üç ay zarfında u-
tamamlamı.:sa hemen indirilir. miş bazı sanayi mevaddı üze· Fındık ihracatçıları kilosu 39-

r nanistan'a idhal edilmiyen 
Halbuki bizim postahane saali, eski mezar taşlarında mallar hakkında Yunan Finans rine iş yapanlar arasında sı- 40 kuruş üzerinde alivre Fın-

"Hüvelbaki,, ile başlıyan ve ( · · · · nin ruhuna fatiha) ve Ekonomi Bakanlığınca bir kıntı doğduğu da görülürdü. dık içi taahhütlerinde bulun-
ile biten kitabesini göğsüne asmış, hazin hazin, sırıtıp karar alınmıştır. Bu karara göre Malumdur ki, Türkiye itha- muşlarsa da lspanya'daki ih-
durugor. üç ay zarfında memlekete !atın yüzde doksanı klering tilal vaziyeti sebebile dış pi· 

Öldü ise öldü, kaldı ise kaldı. - istihlak edilmek üzere - idhal uzerıne muameleye tabidir. yasalardaki alıcılar bu sene 
Şunun göğsündeki "Bozuk,, yaftasını kaldırıp icabına olunmıyan mallar, on misli Yüzde on da kontenjantman Türkiye Fındıklarına fazla rağ· 

bakmak gerektir sanıyoruz. Çünkü insan ona baktıkça: gümrük resmine tabi tutula- sistemi ile muamele görür. bet göstermişlerdir. Bu yüz-
- Merhum ve mağfur! Fakat teşhire sebep ne?. caklardır. Şimdi bu yüzde onda artık den iç Fındık 60-70 kuruşa 
Demekten kendini alamıyor. SAPAN T •h b ·ı • bir sene için tam bir serbesti çıkmıştır. Türkiye Fındıkları 

Bir kehanet 
Amerika'nın çıplaklık taraf

tarı bir doktoru olan Aloiz 
Knop çıplaklar cemiyetinde 
verdiği bir konferansta : 

"Pekaz zaman sonra cihan 
plajlarında çıplaklık tabii bir 
hal olacaktır. Buna eminim. 
Çünkü bundan yirmibeş sene 
evel bir kadının baldırlarım 
göstermesi bir cürüm idi. Bu 
gün bir kadın b;r karış mayo 
ıle Amerika'dan Çin'e kadar 
her plajda gezebilmektedir. 
. Demiştir. 

Pek bilmiyoruz, amma, bu 
Amerikalı haksız olmasa gerek! 
Belçika'hlarm bir iddiası 

Cihanın en fazla seyahat 
eden mileti fngiliz'lerdir, Buna 
şüphe olmamakla beraber bir 
Belçika mecmuasına göre - hiç 
şüphe yok, bu mecmua Rek· 
sist faşisttir - En fazla seyahat 
eden millet Belçika'lılardır. 

Bir Belçika'lı senede 31, bir 
Alman 30, bir lngiliz ise an
cak 29, bir Fransız da 19 se
yahat yaparmış .. 

Sol cenaha mensup olduğuna 
şüphe olmıyan bir Fransız şu 
suali soruyor: 

- Bu iddiayı kabul etsek 
b'ile bir fngiliz'in seyahatinin 
on binlerce kilometre sürdüğü 
muhakkaktır. Bir Belçika'lının 
ise, nihayet beş on kilometre 
değil midir? 

Ucuz altml 
ispanya işleri Avrupa'da 

binbir ihtilat doğurdu. Partiler 
ve rejimlerden sonra Avrupa 
devletlerini endişeye düşüren 

İspanya işleri, şimdi zabıtayı! 
da işgal ediyor: 

Paris' de, lspanyol sefaret ha
nesine mensub ve adının Kont 
Voli olduğunu söyliyen bir 
a lam Lcon Polen isminde bir 
Fransız' a 30 kilo altın satmış. 
Bunlar ispanya hükumetinin 
silah ve. mühimmat alınmak 
üzere Paris' e gönderdiği altın· 
lar imiş. 

Altınların ne biçim olduğu
nu, M. Polen' e teslim edilib 
edilmediğini b:Jmiyoruz, amma 
bu sayede 540,000 Frangın 
deve olduğu anlaşılmıştır. Pa
ris zabıtası şimdi bu ucuz al
tıncıyı aramaktadır. 

Amerikan usulü bir işi 
Birleşik Amerika' da Salens 

• şehıinde bir Amerika'lının ak· 
ima esmiş ve ineklerine bira 

maksadı, hayvanları soğuktan 
muhafaza imiş. Fakat aldığı 

netice şu olmuş. 

inekler epiyce şişmanlamış
lar ve birkaç misli süt ver
Weğe başlamışlardır! 

Fazla süt ve besli inek me· 
raklılarına biz de ·tavsiye de
ğil!- Haber veririz! 

Cenubi Amerika'mn beUisı 

Japon '!arın f tal yan 'lara nis
betle ciddi ve hakiki olarak 

pek çok arttıklarına şüphe 

yoktur. Japon adaları birer 
karınca yuvasına döndü, gitti. 

japon'lar fazla nüfusları için 
mahreç aramakta, Birleşik A

merika, tahtakurusu gibi artanJ 
bu milletten korktu ve kapı-

larını kendilerine sım-sıkı ka
pattı! 

Japon'lar Cenubi Amerika
da Brezilya' da Şigancuto adın-

da şimdilik 25 bin rnüfuslu 
Japon'lara mahsus bir şehir 
kurdular. 

Şehir son sistem, geniş park· 

lı, her evde müşterek teshin, 

teçhizatı olarak kurulmuştur. 

Japon'iar bu rahatı bulunca, 

yarım asıra kalmaz bu 25 bin • 
kişi ile Brezilya'ya hakim ola-
cak kadar çoğalacaklardır. 

ı arı ı gın f l l ld d doğmaktadır. Bu suretle itha- aza yağı o uğun an sana-
Ve öğretmenleri l )atçı da kendi vaziyetini geniş yide de kullanılmakta ve bu 

ktısadVekilimiz Celal Bayar k d 
Belediyede toplandılar.. bir zamana göre tanzim ede- suretle fazla satılma ta ır. 

t Kontenı·antman sisteminin f F d k f' ti b"' 1 zmir mekteplerindeki tarih bilecektir. ç ın 1 ıa arının oy e 
öğretmenlerile lzmir' deki tarih kalkmasile piyasalarımızda ha· * yükselmiş olmasından Fındık 
bilginleri dün belediyede be- sıl olan vaziyet hakkında dün, İstanbul, 24 (Hususi muha- ihracatçıları bu sene çok za-
lediye reis muavini Suad Yurd· a+akadar]ar ve bilhassa idha- birimizden) - Genel ithalat rar görmüşlerdir. 
k ' · t' d b" t lat tüccarları nezdinde tdk

0

1· b 
OTU nun rıyase ın e ır op- rejimi münase etile kontenjan İhracatcıların zararı 

Jantı yapmışlardır. Bu top- kat yaptık. Tüccarlarımız, hü- usulünün ilgası hakkındaki ' 
lantıda İzmir ve Ege tarihi ve kuınetin bu hususta gösterdiği karar, memlekette büyük bir Ankara'daki teşebbüsler 
antikiteleri hakkında kültürlü isabetten dolayı fevkalade alaka uyandırmıştır. Evelce mUsaid karşılandı 
ve dil bilir gençlerimize veri- memnundurlar. Hatta f zmir' de· memlekete ithali yasak olan Frank ile diğer bazı para· 
lecek konferanslar hakkında ki Avr ·p~ idha'at kom·syon· maddelerden (200) zü şimdi !arın kıymetlerinin düşürülmesi 
görüşülmüş, kararlar alınmış- cı hrı, kontenjan usultinün kal- memleketimize serbestçe ithal yüzünden lzmir' deki ihracat-
tır. Konferanslara yakında baş· dırıldığı haki 1 ıda hükumeti- edilebilecektir. cıların zarar gördüklerini ve 
lanacak ve bu gençlerimiz, mizce verilen kararı, aynen ve BOOO Ton bu zararlarının kapatılması 
teşkil edilecek bir kulüpte ça- 1 b için lehlerine karar alınması te grafla fa rikalarına bildir-
lışarak lzmir'e gelecek sey· t Piyasada başka üzUm için altı ihracatçıdan mürek-

mişler ve kinci Kanunun ipti-
yahlara rehberlik edeceklerdir. d d yoktur keb bir heyetin Ankara'ya 

asın an sonra, giimrük kanu- Üzüm satışları çok iyi de- gittiğini yazmıştık. Şehrimiz-
Z avallı Genç nunda idhali memnu eşyadan vam etmektedir. Fiatlerin daha deki alakadarlara gelen ma-

başka bütün idhalat mevaddı- k 1 b lu"mata go-re heyet, lktısad Feci bir şekilde öldü .• 

Basmahane civarında deri 
tüccarı Ruşen Halil'in 21 ya
şındaki oğlu Ruşen Hakkı'nın 

yii se ıncsi ekleniyor. Ege 
nın memleketimize serbestce Veka"letı"le dı'gver Veka"letlerle 

mıntakasında mevcut üzüm 
girebileceğini ilave eylemiş· temaslarına devam etmekt~dir. 

stok 8000 ton kadardır. Bu · 
!erdir. Bu teşebbüslerin müsait kar· 

üzümlerin de yakında tama· 
Tüccarlardan yaptığımız tel- şılandığı öğrenilmiştir. 

men satılacağı tahmin edi-
kikata göre, kontenjantman sis- Urla cinayeti davası 

liyor. 
teminin lağvından en çok isli· " Urla hakimi Ihsan Ziya'yı 
fade edecek olanlar, Almanya Olüm d~erek ölümüne sebebiyet 
ile iş yapan ithalatçılarla Kle- Eski gazeteci arkadaşları- vermekle maznun Yasin Fehmi 
ring mukavelenamesi imzala- mızdan Diş tabibi Necdet ile arkadaşları hakkındaki mu-
mış olduğumuz memleketlere Ömer'in babası Avukat Ömer hakeme bitmiştir. Bugün Ağır 
mal gönderen ihracatçılardır. Lütfü, dün vefat etmiş ve Al- cezada karartefhim edilecektir. 
Zira bu sayede ihracat tüccar· sancak'daki hanesinden kaldı- Şüpheli Ölüm 
ları, ihraç etmiş oldukları mal- rılarak asri kabristana defne-
) b d il · · k dilmiştir. Necdet Ömer arka- Dizanterili bir çocuk 
arın e e erını, ta as sure- ilaçtan mı ölmüş ? 

tile daha çabuk ve kolaylıkla daşımıza v~ ailesi efradına 
Cumaovası'nın Keler köyün-

alabileceklerdir, mesela; bura· laziyetlerimizi sunarız. 
de oturan Denizli'nin Güney 

dan Çekoslovakya'ya tütlin Kredi.Kolar köyünden Hasan, yedi yaşla· 
gönderen bir ihracatçı; gön- Ve mUstahsillere kredi rındaki oğlu Mehmed Al i di-
dermiş olduğu malın bedelini Şehrimiz Ticaret ve Sanayi zanteriden muztarib olduğun-
Çekoslovakya Devlet bankası· odası tarafından Zirai kredi dan tedavi için babası tara-
na yatar yatmaz, fzmir' de mu- kooperatifleri hakkında mühim fındaı: doktor lsrail' e göste· 
tabık kaldığı ithalat tüccarına tedkikler yapılmaktadır. Bu rilıniş ve doktordan bir reçe-
usulü dairesinde ihbarı keyfi- tedkikler neticesinde bir ıapor te alınmıştır. Hasan bu ilaç· 

( 

Bugün doğan 
çocuklar .. 

'"\ tabanca kurşun:le kalbinden 
yaralanarak öldüğünü yazmış· 
tık. Bu gencin ölümü hakkın
da Adliyece yapılan tahkikat 

yet edecek ve ithalat tüccarı hazırlanarak lktısad Vekalc- lan bir eczaneden almış fakat 
da, Çekoslovakya'dan almış d çocuk ilacı içtikten yarım sa-tine gön erilecektir. Raporda 
olduğu veya alacagv ı malın be- E k at sonra ölmüştür. Hadiseden ge ınınta asının hususiyetle-
delini Merkez bankasına ibra· Müddeiumumilik haberdar edil-rine göre kredi kooperatifle-
cat tüccara namma yatırmak · ·ı l miş ve yapılan muayene neti· rinın ı ıtiyaç arı ve müstahsile - Dün-

Jubiter, ayın arka ııııı düşe· 

,•ek Lir ııevi jubitcr kusufu ola· 
caktır. Bu hat.lise Lazı kimseler 
için 'ane açıklığı temin edecektir. 
Faknt Lar.ı kimseler için de va· 
Zİ)et ak i olacaktır. Öğleden son
ra, merihin fena tesirleri haşlı

yacaktır. 

Bugün doğan ı;neukl:ır iyi 
fııkat çok azametli ~c kilıirli ola· 
<·ak.lardır. Hu çocuk.lamı bu alı· 

lakını taahih lazımdır. Erkek ço-

c.ııklar iyi mc' kiler kazanacaklar, 
kızların da evlilik talibleri_ı.-ok 

açık ve parlak olacaktır. 

- Bugün -
Bugün, zuhalin ani bir tesiri 

beynelmilel eiyaseti.hirden birinci 
plana koyacaktır. Unutulmuş ~a

nılan dikenli mes 'eleler günün 
mes'eleııi olacaktır. Maamaf ib bu
euııi hayaıta gün şen ve mes'ut 

geçee kıir. 

Bugün doğan çocuklar ince 
ruhlu ve kavi sedyeli olacaklar· 
tlrr. Orta kabilivetıe talebe olma· - " 
lanna ragmen büyük mukilere 
eriıecoklerdir. 

sona ermiştir. Hakkı, kendi 
tabancasını kurcalarken ateş 

aldırmış, yaralanmış ve öl
müştür. 

Yalılar 
Nakil vasıtası derdine 
düşmüş bulunuyor • 
Reşadiye'ye işliyen otobüs· 

lerden dört tanesi - neden ve 
kimin tarafından bilmiyoruz -
başka hatlara kaldırılmış ve 
vesaitin bu vaziyeti gerek 
tramvay, gerekse otobüslerde 
tehacüme sebebiyet vermiştir. 
Halle, adeta balık istifi şek
linde gidip gelmeğe başla

mıştır. Kış gününde böyle bir 
tedbirin ne kadar sakat oldu· 
ğunu uzun - uzadıya yazmağa 
hacet yoktur. Şehrin en işlek 

ve en kalabalık bir semtini 
böyle nakil vasıtası derdine 
düşürmekte isabet namına hiç
birşey görülemez. Belediye 
riyasetinin nazarı dikkatini cel
bederiz. 

suretile malını ithal edebile· cesinde otopsiye lüzum gö-kredi temini 1şıne bilhassa 
ccktir. rülmüştür. Çocugv ayarın Mem· temas edilecektir. 

Halbuki şimdiye kadar kon- Türk • Yunan leket hastanesinde otopsi ya-

tenjan münasebetile ithalatı- Ticaret anlaşması. pılacaktır. 
ınız mahdut olduğu için, ih- 10/ 111936 tarihli Türk-Yu- Yangm 
racat tüccarları, ihraç etmiş T' l Keresteci'lerde Mehmed Sa-nan ıcaret an aşması muci-
oldukları malın bedelini, ara- hince Yunanistan'dan Türki- dık ve ..Mustafa Nuriye aid 
dan epi bir zaman geçtikten ye'ye idhal edilecek malların kereste ve bıçak mağazasında 
sonra alıyorlar, müşkülatla ta- ödenmesi için tedavüle çıka- yangın çıkmışsa da söndürül-
kas istiyen ithalatçı bulabili- rılmış olan "Bon de caisse,, müştür. 
yorlardı. Şimdi ise vaziyet !erin 31 kanunusani 1937 la· r ·--------
berakistir. Yani netice itiba- rihine kadar muteber olmaları Teşekkür 
rile, ithalatçılar arasında da ve gene bu an!aşmaya göre Bütün ailemiz halkını de· 
daha fazla bir muamele ola- başlamış olan htısusAı takasla- · t .. l k d rın eessur ere gar e en ye· 
caktır. rın da aynı· tarı'he kadar ı'k- v • R H kk ' * genım uşen a ı nın genç 

• * mal edilmesi Yunanistan ban- yaştaki hazin ölümü müna-
Diğer bir faydayı da şu su- kasınca kabul olunmuştur. sebetile cenaze merasımıne 

retle tebarüz ettirebiliiiz: Keyfiyet İktısad Vekaletinden iştirak edenlere ve taziyette 
Bundan evel kontenjan lis· şehrimizdeki alakadarlara bil- bulunanlara ayrı ayrı teşek-

teleri, ancak tatbika başlan- dirilmiştir. küre teessürümüz mani oldu-
dıklarından yirmi gün evci Göçmenlerin iskanı ğund&n ailece teşekkürleri-
ilan edilirdi ve bu itibarla Romanya' dan son defa gel· mizin sayın gazeteniz delale-
tacirler, müstakbel faaliyetle- miş olan göçmenler de dün tile bildirilmesini rica ederim. 
rini ancak bu yirmi gün İçin- Urla tahaffuzhanesinden mü- Deri fabrikatoru 
de düşünmek, kararlaştırmak retteb iskan mıntakalarına sevk M. Ruşen Akgün 
mecburiyetine düşerlerdi. Bun- edilmişlerdir. 



~ 2u /11/ 936 --------------------AN 

-
1 

Roma radyosu Kaza Ditalya önün
de bir hadise çıktığını r iddialediyor 

üniversite talebesinden 18 
genç tevkif edildi. 

Fakat 12 si serbest bırakıldı. Birlik binası mü
hürlendi. Trablusşam 'da müsademe/er var! 

Berut, 23 (A.A) - Havas bildiriyor: Zabıta, feshedilen Muallimler birliği ile, Türk 
Trablusşam'da vaziyet hiçbir suretle değiş- Talebe birliği binalarını tahliye ettirmiş ve 

mcmiştir. Cumartesindenberi ateş teatisi de- zabıtaca mühürlenmiştir. Karadeniz Gençler 
vam etmektedir. Berut ve Sayda' da sükun hü- cemiyeti de, keza kanuni müsaade almadan 
küm sürmektedir. bir toplantı yaptığından kapatılmıştır. 

İstanbul, 23 (Hususi) - Cumartesi günü, İstanbul, 23 (Hususi muhabirimizden) -
Taksim'de yapılan tezahürat esnasında, yük- lskenderun ve Antakya mes'elesi münasebeti 
sek mektep talebesinde Doğan, polise hakaret ile müsaadesiz miting akdettikleri için tevkif 
suçu ile Adliyeye tevdi edilmiş ve duruşması edilen 18 talebeden 12 si Adliyece yapılan 
bugün yapılarak beraatine karar verilmiştir. tahkikat neticesinde salıverilmişlerdir. Tahki-

Gayri kanuni olarak, Taksim'de tezahürat kata devar.ı ediliyor. 
hazırlıyan Tlirk Talebe birliği reisleri ile aza- Roma, 23 (Radyo) - Talebenin Taksim
larından 18 genç tevkif edilmişlerdir. Bunlar deki nümayişi sırasında, Kaza Ditalya önünde 
'arasında Rükneddin Fethi ve Lebid Fehmi de de bir hadise çıkmıştır. Zabıta kuvvetleri he
vardır. Gençlerin muhakemelerine yakında baş· men hadiseye müdahale etmiş ve talebeyi 
!anacaktır. dağıtmıştır. 

Feci hadise
nin blancosu • ...... 
219 tJld, 453 ka. 
yıb ve 113 yaralı! 

Tokyo, 22 (A.A) - Domei 
Ajansından: 

Dahiliye nazın Esaruzave
deki felaketzedelerden 1600 

. kiıiden 935 inin kurtarılabil

miş olduğunu haber vermek
tedir. 

279 Cesed bulunmuştur. 113 
Yaralı ve 453 kayıp vardır. 

Atyarıı ları 
Ankara, 23 (Hususi) - Dün 

sekizinci at koşulan çok ala
kalı olmuştur. 4 üncü koşuda 
Necla isminde bir hayvanın 
cokeyi düşmüş, hayvan cokey· 
ıiz koıarak ikinci gelmiştir. 

......... 
r 
M.F.Çakmak 

Ankara' da 
Ankara, 23 (Hususf)

BUyUk Erkln1harbiye Re
isi.Mareşal Fevzi Çak
mak, bu sabah lstanbul
dan şehrimize gelmiş 
ve istasyonda Vekiller. 
askeri Umara tarafmdan 
ve parlak merasimle 
karşdanmışbr. 

Karadeniz' de 
müthiş fırtı
nalar var! 

••••• 
lstanbul, 24 (Hususi muha

birimizden} - Karadenizde 
müthiş fırtına devam ediyor. 
Vapurlar, yollarına devam 
edemiyerek en yakın liman
lara iltica etmişlerdir. Kaza 
olmasından endişe ediliyor. 

'-~------------------ M. Avenol 
Berberler Dünya vazi-

B" "k ·b• · yetini anlatıyor .. 
UYU ay- "Devletler ancak vazifele-

ram yapacaklar rini anladıkları takdirde 
• harb hayal olabilir" 

Berberlerin Pazar tatili hak- Londra, 23 (Radyo) - Ulus-
kındaki kanunun Resmi gaze· lar sosyetesi sekreteri M. Ave
tede neşredilib edilmediği he- nol, Oksford ve Kambriç üni
nüz anlaşılamamıştır. Bu kanu- versitelerini fahri doktor sıfa

Rusya'da 
Milli cephe 
teşkilatı yapılıyor. 

Moskova 24 (Radyo) -
Milli cephe unvanı altında 

Sovyet Rusya' da teşkilat yap
mak için teşebbüslerde bu
lunan M. Dimitrof' u son ha
diseler münasebetile müsaade 
edilmemişti. Sovyet hükumeti 
bu teşkilatın vücude getiril
mesi için M. Dimitrof'a izin 
vermiştir. 

Acele etmişler! 
/ngiltere olduğu gi. 
bi Fransa da hay. 

rette kaldı. 
Paris, 24 (Radyo) - Fransa 

ile birlikt~ lngiltere hükumeti 
de ltalya ve Almanya hüku
metlerinin asi Burgos hü· 
kumetini resmen tanımış ol
malarını hayretle kar11lamış
lardır. Resmi mahafiller, bu 
iki hükumetin hiçolmazsa Mad
rid'in sukutunu beklemelerinin 
ihtiyata daha muvafık olacağı 
mütaleasındadır. 

H.Cahid 
lstanbul Valisini 

dava etti. 
İstanbul, 24 (Hususi muha

birimizden) - Muharrir Hü
seyin Cahid, köprü müruriye 
parası hakkında yazmış oldu
ğu bir yazıya ağır cümlelerle 
cevap vermiş olan lstanbul 
Valisi Muhiddin Üstündağ 
aleyhine hakaret davası aç~ 
mıştır. Muhakemeye, yakında 
başlanacaktır. 

Fener 
Beşiktaş 'ı 2-0 
maf lub etti .. 

lstanbul, 24 (Hususi muha
birimizden) - Fener takımı 
ile Beşiktaş takımı arasında 
yapılan mühim futbol müsa
bakasında Fenerbahçe'liler sı
fıra karşı iki gol atarak galip 
gelmişlerdir. Müsabaka çok 
heyecanlı olmuştur. 

Telefon Alınan tertibat sayesinde, 
dünkü at koşularını, hoparlör
ler vasıtasile şehrin birçok 
yerlerinde takip etmek müm
kün olmuştur. 

nun tatbikile haftada bir gün tile ziyaret etmiştir. 
istirahat imkanını bulacak olan M. Avcnol bu ziyaret mü- Muhabere saha. 
lzmir berberleri, kanunun tat· nasebetile; mız genifliyor .. 

Eref li ıirke. 
tinin mübayeası. 

lstanbul, 23 ( Hususi ·) -
Ereğli şirketi satın alma mü
zakereleri tam bir anlaşma ile 
netic("lenmiştir. Fiatta da mu
tabık kılınmıştır. Şirket mu
rahhasları, vaziyeti izah etmek 
üzere Par is' e gitmişlerdir. 

Eski Habeş elçisi 
İstanbul, 23 (Radyo) -

Habeşistan 'ın sabık Ankara 
sefiri M. Marko Mısır'a git
mek üzere buradan hareket 
etmiştir. 

M. Marko ltalya'nın Mısır 
sefaretine dehalet edecek ve 
oradan Adis-Ababa'ya gide· 
cektir. 

TAKViM 
iKiNCi TEŞRiN 

24 
Sah 

Arabi 1355 
RAMAZAN 

9 
Rumi 1352 
TeşriniEani 

11 
ka1UD 16 

1936 
Alaf· ,.yat Alat. saaı 

6,25 Günet 2,10 
l 1,59 Öğle 7,13 
14,32 İkindi 9;45 
16,47 Aktıım 12,00 
18,23 Yatsı 1,36 
s,ıo 1m&ıık 12,26 

bik mevkiine girdiğinin ilk "Geçirmekte olduğumuz gayri l b 
1 24 

(H A h 
b •A b h stan u ususı mu a· Pazar gününü bayram olarak ta ıı ve u ranlı zamanda, . . . ' . 

tes'id edeceklerdir. Uluslar sosyetesi gibi beynel- bırımız?ken )
1 

-f Şehı~ler arası 
Dün Esnaf - işçi kurumlan milel bir teşekküle ihtiyaç otomatı te e on tesısatı, ge

birliğinde toplanan berberler büyüktür. nişletilerek komşu devletler 
kurumu idare heyeti, bütün Bu sosyete efkarı umumiyeyi, telefon tesisatile birleştirile
lzmir berberlerile bugünü kut- umumi bir harba doğru yürü- cektir. ilk hamlede Tahran'a 
lulamağa ça~ırmağa karar ver- mekten men için tenvirle mü- kadar uzatılacak telefon tesi
miştir. Hazırlanan prograr..a kelleftir. satile bir taraftan Ankara
göre berberler Pazar günü 
merasimle Atatürk heykeline 
çelenk koyacaklar, Atatürk'e 
ismet lnö{lü'ne ve diğer bü
yüklerimize şükran telgrafları 

çekeceklerdir. 

Fransa 
Bulgaristan'm da protes
toya iştirakini f stemiş .• 

Sofya, 23 (Radyo) - Fran
sa'nın Sofya sefiri, Hariciye 
Bakanlığına müracaat ederek 
Bulgaristan'ın da Almanya'nın 
nehirler üzerindeki muahedeyi 
yırtmasını protesto etmesini 
teklif eylemiştir. 

Fakat Bulgar Hariciye Ba
kanı bu teklifi reddetmiştir. 

ltalya'nın yeni 
denizaltıları 

Roma, 23 (Radyo) - Altı
yüz yirmişer tonluk iki d.!niz· 
altı gemisi , dün Taranto'da 
denize indirilmiştir. 

Sosyeteyi bozmak mevzuu 
bahsolamaz; fakat sosyete esa· 
sının dört prensibi değişebilir; 

M. Baldvin'in son nutkunda 
bir harbın ne kadar korkunç 
olduğunu gösterdiği gibi, bi· 
zim de barba doğru yürüyü
şün önüne geçmek en büyük 
vazifemizdir. Uluslar sosyetesi 
erkanı, taahhütlerini ciddi te
lakki ettikleri takdirde, harb 
bir hayal olacaktır.,. Demiştir. 

Trakya'da 
Sltma mücadelesi 

lstanbul, 23 ( Hususi ) -
Trakya' da sıtma mücadele teş· 
kilatı Birinciteşrin sonuna ka
dar 58495 kişiyi muayeneden 
geçirmiş, bunlardan 21965 şin
de sıtma görülmüş ve tedavi 
a'.tına alınmıştır. 16335 kişinin 
kanı da Jibaratuvarda mua
yene edilmiştir. Sıtmalılara 

2,5 ay zarfında 205 kilo kinin 
datıtılmııtır. 

Tahran arasında muhavereye 
başlanacağı gibi diğer taraf
tan da Haleb'e uzatılacak ve 
Suriye ile görüşmelere başla· 
nacaktır. Hpkumetimiz, telefon 
tesisatının mükemmel bir hale 
getirilmesi için hiç bir feda
karlıktan çekinmemektedir. 

Amerika 
Sefir, konsolos ve tebaa

s1na gemi gönderdi. 
Vaşington, 22 (A.A) -

Hariciye Nezareti Madrid'teki 
Amerika sefirine ve Barselon
daki Amerikan konsolosuna bir 
telgraf çekerek tehlike gördük
leri anda memuriyetlerini bıra
kıp hareket edebileceklerini 
bildirmiştir. 

Bir harp gemisi Barselon
daki konsolosun emrine veril
miştir. Konsolos gerek me
murları ve gerek Barselonda 
bulunan Amerikalıları bu ge· 
miye bindirebilecektir. 

Yakın tarihten yapraklar 

Onlar Anadoluyu Arablaş 
maktan kurtaranlardır 

Hamdullah Suphi, Millet kiJraa-
• 

sünde Antakya ve lskenderun 
ıstırabını anlatırken! 

Romanya büyük elçimız 
Hamdullah Suphi 

Büyük Millet Meclisinin, 
üç gündenberi mevzu bahset
tiği miz celsesinde, o tarihlerde 
fstanbul Meb'usu bulunan 
Hamdullah Subhi de Millet 
kürsüsünden şöyle söylemiştir: 

Hamdullah Suphi bey ( ls
tanbul) - Arkadaşlar: heyeti 
murahhasamızın Lozan'dan ge· 
tirdiği sulhname, eski bir va
siyetname yerine konmuş bir 
hayat, bir ümid vesikasıdır. 

Heyeti murahhasamızın Lozan
dan buraya getirdiği sulhna
meyi, beyti mecmuasile tasvib 
edenlerden, tasdik edenlerden 
biri benim. Anadolu' da cere· 
yan eden vekayi, askeri nok· 
tai nazardan mütalaa edildiği 
vakit ne kadar ağır şeratle 
muhat ise, Lozan' da cereyan 
eden mücadele de. ayni şera
itle muhat idi. Türk zaferi, 
Lozan'da istihsal edilen zaferle 
itmam edilmiştir. Bu zaferi 
elde ederek Türk milletine, 
esaret yerine ticaret getirenleri 
takdis etmek her Türk'ün bir 
borcudur. Benim ilk vazifem, 
bu sulhnameyi bize getirenlere 
şükranımı söylemektir. 

Muhterem arııcadaşımız Mer
sin Meb'usu Niyazi: cenub hu
dudları hakkında Niyazi bey, 
o kadar derin bir kifayet ve 
ihtisas ile sözlerine devam et
tikçe bendeniz oturduğum kö-
şede sözümün kısaldığını gör
düm. Onun sözleri uzadıkça 
benim sözlerimin kısalması, 
bir zaruret haline geçti. O 
halde ne söyliyeceğim?.. Bu 
aziz toprakları adım, adım bi
lecek, her kayasını, her köşe
sini bilecek kadar derin bir 
ihataya malik değilim. Yalnız 
bildiğim birşey var: Cenubta, 
hududumuzun haricinde Türk-
ler kalıyor. O Türk'ler ki; Türk 
milletinin en hassas, en asabi 
evladı diye yidedebilirler. O 
Türk'ler ki; muhterem arka
daşımın pek muhik olarak an· 
lattığı üzere, Arab istilası gibi 
müthiş bir manevi istilanın 

önüne durmuş ve Anadolu'nun 
Arab '!aşmasına asırlardan beri 
mani olmuşlardır. Ben, o top
rakları yakından tanımadım, 

fakat diğer bir yoldan tanıdım 
diyebilirim. isken derun 'lular, 
cenub havalisinde yaşıyan 
Türk'ler, bizim olduğumuz yer~ 
lere geldiler. Ben o memle
ketin yetiştirdiği gençleri, mek
teb sıraları üzerinde gördüm, 
o memleketin yetiştirdiği genç· 
lerle milli müesseseler içeri-

sinde bulunduk, onlarla bera· 
ber çalıştım, gözlerinin içine 
baktım, kalblerini gördüm, 
ruhlarını tanıdım. Onlar, asil 
şeylerin aşıkı, hamiyetin iyi-
liğin, hakkın faziletin timsali 
gençlerdir. Bu neticeye vilal 
olduğumuz günde ve bir ta
rihin bittiği, bir tarihin yeni· 
den başladığı fevkalade mü
him bir günlere, onların his
lerini vuzuh ve sarahatla tah
lil ediyorum. Bir taraftan bay
ram yapıyorlar; çünkü çok va
tanperverdirler, çünkü çok 
milliyetperverdirler. Türk va
tanının büyük bir parçasımn 

kurtulmasından dolayı onlar, 
bayram yapıyorlar. Ayni za-
manda matem içindedirler; 
çünkü vatanın büyük parça-
sının halas1nı gördüler ve ken
di istilaya uğramış olan yard
larının da kurtulmadıtını gö
rüyorlar. Fransa dostluğuna 
çok ehemmiyet veren bir adam 
sıfatile söyliyorum. Türk doat-
luğuna çok ehemmiyet verme
sine lüzum gördüğüm Fran-
sa' nın bunu daima nazan dik
kat önünde tutması lizımgelir • 
Orada, cenubda bir eza ve 
ıstırab membaı vardır ve ora
da yaşıyan Türk'lerin duydulu 
bu eza ve ıstırabatı btz bis
setmiyelim ve duymıyahm bu 
kabil olur mu? Aramızda ak-
dedilmiş itilifnimeye rağmen 
hala orada hususi bir idare 
tesis edilmemiştir. Kabir bir 

-Türkekseriyetile meskün olan 
yerlerde Türk memurlafıiaa7" 
renin başında bulunmak lizım 
gelirken bu memurlar yerlerine 
kO";°mamıştı;:- Y ah;d - Tiirk-
isimlerini suiistimal eden kudai 
maksadlan ihmal eyliyen bir ! 
takım sefiller Türk namı aui· 
isitimal edilerek onlan idare 
edecek mevkilere çıkarılmıştır. 
Ermeni çeteleri el' an tahribat 
yapıyor. Şarkta emniyet bula
bilmek için, garbın daima de
vam -etmek istidadım gösteren ] 
buhranlarına karşı şarkta ken· 
di vaziyetini muhafaza etmek 
istiyecek: olan Fransa bu nok· 
tayı, bu cenub noktasını dü
şünmelidir. Or8'fa bu, bu va
ziyet devam ettiği takdirde 
arzu ettiği emniyet hiçbir za· 
man hasıl olmıyacaktır. Biz, 
hangi mukavelenin altına im
zamızı koyarsak koyalım,'Fran· 
sa'nın dostluğuna ne kadar 
ehemmiyet verinek verelim, 
oradan gelecek şikayetlere ve 
oradan gelecek mültecilere 
karşı kalblerimizin bpılannı 
kapayamayız, gözlerimizin ka-
paklarını indiremeyiz, bu kabil 
değildir. ( Bravo sesleri, al
kışlar.) 

- Devamı yarın -

.Beyaz kitab 
Neşredildi .. 

lstanbul, 24 (Hususi muha
birimizden) - Hükumetimiz, 
Antakya · lskenderua dava
mız hakkında ikinci beyaz 
kitabı da neşretmiştir. 

İnfilak 
8 yaralı var 

lstanbul, 24 (Hususi muha
birimizden) - Bugün Yedi
kule 'de bir tamir fabrikasında 
infilak vukubulmuş ve kazada 
sekiz kişi yaralanmııtır. 
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"Lenin 'in dulu,, çıkık elmaeık kemikleri Vapurda Hırsızlık 

Dün limanımızdan Kösten
ce'ye giden Romanya bandralı 
Aneyali vapurunda bir hırsız
lık vak' ası olmuş, uzun bir 
halat çalınmıştır. Hırsızlığı 
yapanların liman amelesinden 
Hüseyin olduğu ve bu hadi
sede Neş'et isminde birinin 
de parmağı bulunduğu anla
şıldığından her ikisi de yaka
lanmış halat vapur acentesine 
teslim edilmiştir. 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu ile bir halk imparatoriçesi tipidir 

Başvekil M. Blum, irat ettiği nu
. tukta neler söyledi? -

Öğle neşriyatı: Saat 12,30· 
14 Halk musikisi, havadisler, 
plakl;ı şarkılar. 

Aşağıda bizi şeytanın kız

larından birisi beklemekte idi. 
Bu kadın, çantasında bir dü
zine pasaport bulunduran, 
erkekleri kandırmak için bin· 
bir cilve ve işve icat eden 
takımdandı. 

Bu kadın kendin i bana 92 
numara ile takdinı etti. Mos
ko\ a' da çalışmış olduğundan 

bizi Kremlin e,srarından ha
berdar edebilecekti. 

92 numaralı casus, sade 
casus kadınların değil, l;>elki 
Havva kızlarının hepsinden 
güzel bir gençti. Otelin alt 
katı salonunda bir masa ba
şında mecmuaları karıştırı

yordu. 
Şef kulağıma eğildi : 

- İşte, bu kadın Moskova 
casus teşkilatını herkesten iyi 
bilen bir kadındır. 

Sovyct casusunu üç mes' ele 
lngiliz, Japon ve Alman ca
susları işgal eder. Sonuncu 
kısma bilhassa kadınlar me· 
murdur. Sovyet mukabil ca· 
susluğu Almanları daima sah· 
te ihtilal maskesi altında 
arar. 

- Ya entellicens servise ne 
ile mukabele ederler? 

Diye sordum. Şef bıyık al-
tından güldü, omuzlarını 
silkti: 

- Basit.. Entürist memure
lerile .. Rusya'ya seyahat eder· 
sen ve kim olursan ol, r.rnt
laka bu entüristlerden geçe· 
ceksin!. Her köşe ve bucakta 
sizi dilber bir kadın tuzağına 
d.üşürmeğe hazırdır. 

Salonun bir köşesinde otur
duk. 92 numaralı casus kadım 
dinliyoruz. Bize casusluk ve 
mukabil casusluktan, bilmedi· 
ğimiz şeylerden bahsediyor. 
Bu kadın Gepeo ile Gestapo 
arasında müthiş harbın tam 
merkezinde bulunmaktadır. 

92 numara: 
- Bugün Rusya' da casus

luk için herşey boldur. Şefler 
arasındaki emniyetsizlik, mevki 
ihtirasları casusların fazlalaş
masına da sebeb olmaktadır. 

Dedi. 

Bu kadının ismi Karina Kos· 
tantinoviç Krupskaya' dır. 

Bu kadın, "Kızıl Saray,, ın 

önüııd(' yüksek, toprak bir 
istihkam gibidir. 

- Siz, bu imparatoriçeyi 
taçsız bir sulhn gibi tasavvur 

ec.lebilirsiniz. Sima itibarile 
doğrudan doğruya İngiltere 
kraliçesi v e Hindistan impa· 
rato riçesi Vıktorya'ya benzer; 
fakat lokmasından fırlamış 
gözlc-ri, çıkık elmacık kemik
leri, sarı rengi ile de halk 
imparatoriçesi tipidir. 

Bu kadın, koskoca bir mil
letin hayat şartlarını, çar.lık 
Rusya'sının rejimini değiştir

miş adamın hayat ve mesai 
sının hakiki ortağı olmuş, 

hayatının mühim bir kısmını 
tehlike karşısında kocasının ve 
arkadaşlanmn gizli evrakını 
yakmak ve imha etmek, elinde 
beyannameler, kitaplar, mek

tuplarla dolu bavullarla tren
den trene atlamak, kıyafet 
değiştirmekle geçmiştir. Çar
lığın korkunç gizli zabıtası 

Ohramadan her zaman kaça
bilmiş, fakat bu hayat onda 
fıtri mahiyette casus korkusu 
yaratmıştır. 

Krupskaya'nın bugün tam 
manasile bir saray teşkilatı 
vardır. Yanında pekçok kim
seler bulunur. Bunların mü
him kısmı şimdiki rejimin en 
sadık insanları olduğuna şüphe 

caiz değildir. Fakat bu kadı

nın maiyeti arasında birçok 
Alman dilber ve kadınlan da 
vardır. Bunların bir kısmı da 
Kari Radek'in Berlin' de ihti
lal hazırlıyanlardan Çeka or
dusuna kaydettiği kimselerdir. 
Bunlar, Hitlercilerden kaçarak 
buraya sığınmışlardır. 

Sonu var -

Hırsızlık 
Çayırlı bahçede Ali oğlu 

İsmail'in evine duvardan atla
yarak giren meçhul bir ziya
retçi, 204 lirasını çalmış ve 
kaçmıştır. Zabıta, hırsızı ara· 
maktadır. 

Tencere çalmak 
Çorakkapı'da börekçi Ali

nin çırağı Salim, ustasının ba
kır tenceresini çalarak ·Batpa
zarı'nda satmış ve parasını ala
rak ortadan kaybolmuştur. Za
bıta, tencereyi bularak sahibi
ne iade etmişse de, hırsız 
meydanda yoktur. 

Yankesicilik 
Mehmed Çavuş adında biri, 

Şadırvan camii altında abdest 
almakta olan Ali'nin ceketi 
cebinden 44 lira parasını aşı
rarak kaçmıştır. 

Dolandırıcılık 
Antalya'lı Abdi oğlu Ah

med, çorap almak bahanesile 
çorapçı Resul oğlu Osman'ın 
yanma sokulmuş ve kendisile 
ahbap olarak 20 lirasını do
landırmıştır. 

Parayı çalan kız 
Halkapınar İplik fabrikasın

da amele Hüseyin kızı Lütfiye, 
evine giderken Emine isminde 
bir kız üzerine atılmış ve 7 
lirasını alarak kaçmıştır. Hır

sız aranmaktadır. 

Arsah Ahmed 

Paris'ten bir manzara 
Paris, 23 (A.A)- M. Blum Salcngro, yeni d evrin şid-

dün akşam Lille'derı gelmiştir . detle- muhtaç olduğu bir şah-
Kendisi " Yaşasın Blum, ya- siyet idi. Deınokrasi, içtimai 
şasın Halkçılar cephesi ., diye alakalarda böyle şahsiyetlere 
bağıran kesif bir halk kütlesi şiddetle muhtaçtır. 
tarafından selamlanmış, alkış- Salenğro'nun sıhhi ahvali 
lanmıştır. iyi değildi; zevcesinin ölümü 

Paris, 22 (A.A)- Sosyalist ve sair aile facialarına ve sıh-
federasyonu dün akşam Lod- hl ahvalinin bozukluğuna rağ

men bu halleri hiç bir vakit 
rome'de M. Salengro'nun ha- ihsas etmemiş ve çalışmıştır. 
tırasını tebcil etmek üzere bir 

Fakat, kendisine karşr tevcih 
nümayiş tertip etmiş ve bu edilen zehirli iftiralar karşı-

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 
Dans musikisi, 19 konferans 
doktor İbrahim Ziitl tarafından, 
20 Ved ia Rıza ve arkadaş: 

ları, 20, 30 Türk musiki 
heyet i taraflarında11 şarkı-

lar ve Tiirk musikisi, 21 
Şehir tiyatrosu artistlerinden 
Bedia, Vasfi R iza ve Hazım 
taraflarından bir operetten par· 
ça, 21,30 stüdyo orkestrası, 22 
aıans haberleri ve plakla 
sololar. 

Ankara radyosu 
Saat 12,30 - 13,30 plakla 

halk şarkıları, haberler, hafif 
musiki, 19 Türk musikisi Sa
fiye Sokman ve arkadaşları, 
19,30 Hikmet ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi 20 
Doktor Zekai Tahir Burak 
tarafından ko~ferans, 20,23 

1-dans musikisi, 20,40 Ajans 
haberleri, 21 Deli-dolo ope· 
retinden bir parça, 21 ,30 
Stüdyo salon orkestrası 
ve Aians haberleri. 

nümayişte bnçok Nazırlar ha- sında bütün mukavemeti kırıl-
zır bulJnmuş tur. mıştır. Vakıa sempatik tebes- 50 Günde 

Paris, 23 (Radyo) - Paris sümü baki idi; fakat bu ze- K 
hal kı M. Roje Salengro'nun hir kendisini içinden gemir· 150 işi 
cenaze merasimine. müttefikan mekte idi, meclisin kendisini M ahküm oldu .. 
j <;~ rak etmiştir. Lill'de asıl masum görmesine rağmen Sa- Meşhud suçlar kanununun 
cc ıaze merasımı yap:lırkcn Jengro, kat'ı zaferini iftiraların tatbikına başlandığı 50 gün 
Paris'te yapılan cenaze alayı da kökünden yıkılmasında bekli- k l içinde mah eme erimiz tara· 
Çok büyük ve muntazam ol- yordu. Demiştir. d hk fından bu suçlar an ma um 
muş ve on binlerce ki"i a laya Paris, 23 (Radyo) - Kabi- 50 

-.: M L b ' edilmiş olanların mikdarı 1 iştirak etmiş ve alay B.:ıstil'den ne meclisi · e run un riya-
d El . d kişidir. Buna göre günde üç 

Nassan maydanını'l kadar bir setin e yarın ıze sarayın a 
t l k D hT b k kişi mahkum ediliyor demektir. mesafeyi işgal etmiştir. op anaca ve a ı ıye a an-

Lil d(' M. Lion Blum, Sa- lığına M. Salengro'yu kimin Kömür 
istihlaf edeceğini müzakere Fiatleri yükselmiye başladı 

lengre'nin defnedileceği sıra- edecektir. 
da bir nutuk iradetmiş de- İzmir'de mühim miktardc. 

k Bundan başka meclise veri· kömür istoku bulunduoO'v u, her 
miştir i: lecek yeni matbuat kanunu 

" Ç k l k l gün civardan İzmir hanlarına - o ça ış an yoru - gözden geçirilecektir. 
Dün, Şehrimizde dört ha- k b'l ·· · le d ve kömürcülerine ve deniz yo· ma ı mez, en guç ış r e Kabine müsteşarlarından 

karet vak'ası olmuş ve Arsalı azami surette çalışan ve mu- M. Maks Dormuan'ın Dahi- !undan da limanımıza mühim 
Ahmed, Mükerrem kızı Drah- vaffak olan bir arkadaştı. liye bakanlığına geçmesi kuv- miktarda kömür geldiği halde 

Hava istasyot: U şan, Karşıyaka' dan Ali oğlu Muhasımları da Salengrenin vetle muhtemeldir. dün havanın biraz soğuması 
İzmir' le Ankara ve fstanbul Abdullah, İsmetpaşa bulva- bu meziyetlerini tasdik etmek- Matbuat kanunu hemen ya- üzerine kömürculer ağız birli-

arasmda işliyecek posta tay- rında oturan Hüseyin cürmü tedirler. rın meclise tevdi edileceği an- ğile fiatleri bir kuruş yükselt-
yareleri için hava istasyonunun meihud kanununa tevfikan Salengre amele muhitlerin- !aşılmıştır. mişlerdir. Soğuklar devam 
Cumaovası civarındaki geniş adliyeye verilmişlerdir. de isyan ve ihtilalin hüküm Par!s, 23 (Radyo) _ Eko edecek olursa bazı kömürcü· 

arazi üzerinde kurulması ta- Tehlikeli bir yangın sürdüğü, fabrika ve müesse- Döpari gazetesi Salengro hak- lerin arzularına göre fiatleri 
hakkuk etmiştir. Derhal ınşa- Keresteciler içinde Mehrned selerin işgal edildiği sırada kında sol cenah mensubları- daha yükseltmeleri çok muh-
ata başlanacaktır. Sadık ve Mustafa Nuri'ye aid da cesaret ile hareket etmiş- nın nümayişinden bahsederek temeldir. Belediyemizin kömür 

Fuar Programı 42 sayıh kereste;ve .biçki fab- tir. Ve en mühlik, en buhranlı diyor ki: satış fiatlerini kontrol altında 
- 4 - Fuar komitesi yarın Bele- rikasında elektrik kontağı yü- zamanda, üzerindeki ağır va- " Sollar, ihtiraslarını teskin bulundurması çok lazımdır. 

Krupskaganın muhitinde diyede doktor Behçet Uz'un zünden yangın çıkmıştır. Ye- zifc ve büyük mes'uliyeli dü- edecekleri yerde artırmakta- Çiçek bayramı proğramı 
Bu dilber, bu tehlikeli ka- reisliği altında toplanarak fu- tişen itfaiye, çatıda dört metre: şünerek bu hadiselere müda- dırlar. Komünistler, bu cena- 23 Mayısta İzmir' de yapıla-

dın bize bunlardan sonra, arın beş yıllık tekamül prog- murabbaı yer yandığı halde hale etmiş sükun ve nizamı ze merasimi münasebetile İs- cak Çiçek bayramı için önü-
münasebet ve alakası olan ramım müzakereye başlıyacak~ yangını söndürmüştür. Kereste iadeye muvaffak olmuştur. panya'ya yardım teminine ça- müzdeki Cumartesi günü iz. 
muhtelif mehafilden de hah- tır. Fuar komitesi reisliği, ko- fabrikasında çıkan bu yangın, Üzerine aldığı vazifeleri, lışmaktad ı rlar. mir'deki çiçek profesyonel ve 
setti. Fakat bunların içinde mite azalarına ve bazı ticaret çc\k tehlikeli bir vaziyet ihdas belki de başkalarının yapa- Ernovel ' de M. H eryo da bir amatörleri Gazi İlkmektebinde 
en ziyade hayret ve dehşete müesseselerimize fuarın inki- etmişti, itfaiyemizin fedakarlığı mıyacağı şekilde yapmış ve makale neşrile hadise çıkar- bir toplantı yaparak bayram 
layık olan Moskova'ııın maruf şafı hususundaki mütalealarını sayesinde tehlikenin önü alın- Matinyon itilafını temine mu- mak hususundaki faaliyetleri proğramının esaslarını tespit 

... kadını "Lenin'in dulu,, idi. sormı1ştur . mıştır. vafık olmuştur. takbih eylemiştir. edeceklerdir. 
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At •APliff -
62 Yazan : Orhan Rahmi Gökçe 

Acaba; Bekir ıçın ne düşü- sinden bakıyordu. Yanında 

necekti; sarı saçlı; iri mavi gözlü, gü-
. - Bu da kim; nereden zel bir kız duruyordu. Evvela 
geldi? 

Diye sormağa kalkacak mı 
idi? Sumru'nun şimarık, züppe 
bir İstanbul kızı olmasından 
korkuyordu. 

Ertesi gün onları Basmaha
ne istasyonunda karşılarken, 
Bekir, büyük bir üzüntü içinde 
ezili ordu. 

Nazım bey çıktı. Sonra Sumru .. 
Ondört, onbeş yaşlarında idi . 
Çok zarif giyinmişti. 
Nazım bey kızkardeşini ve 

eniştesini rrıtükten sonra: 
- Yahu -Dedi- unuttum .. 

İ şte benim Sumru. 
Genç kız halasının, enişte

sinin elini öptü. Nevin hanım: 

işte Nermin! Bekir~ Nazım be- şıyordu. Bir aralık Bekir'e Yüzüne b akmadan cevab verdi: Genç. kız Bekir'i gözucu ile 
yin elini öpüyordu ki, onunla tekrar baktı: - Hayır, kırılacak hiçbir- süzüyordu . .. 
anneliği arasında gizli bir işa- - Bekir ismi bana tuhaf şey yok ki ortada.. - Sumru hanı rıı, dün ak-
ret teati edildiğini gördü. geldi. İstanbul' da böyle isim- Odasına gitti, kapıyı açtı şamki hare ketimi kabalığıma 
Sumru, gayri ihtiyari; ler az bulunur! ve şiddetle kapadı. D erhal değil, teessürüme atfedin .. 

- Bekir mi -Dedi- ben Bekir kızardı, fakat birden- yatağına girdi. Ç ok sinirli ve Suınru iri mavi gözlerinin 
duymamıştım onu. bire kendini toparladı. Ağır, mustaripti. Geç vakit uyuya- dost ve d erin bir bakışı ile onu 

Nazım bey tamir etmek tane tane bildi. Sabahleyin kalktığı va- süzdü: 
istedi: - Bana -Dedi- ayni zaman- kit sakindi. - Beni yanlış anladınız 

- Halanın oğlu diye söy· da Yanık Bekir, derler.. _ Galiba yaptığım şey, ka- Bekir bey .. Otursanıza!.. Ner· 
lemiştim sana!.. Belki de unut Bu, iki genç arasındaki ilk balık oldu. min şimdi sizden bahsediyor-
muşsunl çarpışma idi. Nermi bey va- Diye düşünüyordu. du. Kendinizi ona çok sev-

Sumru mavi gözlerinin bü- ziyeti derhal kavramıştı. On- dirmişsiniz .. 
k Annesi dikkatle ona bakı-lün dikkati ile Bekir' e bakıyor- ların mü alemelerini kesmiş, b k 

d B. 1 ] t f - Nermin iyi ir çocu tur 
du. Babası tekrar etti: Sumru'ya başka şeyler sor- yor u. ırşey er an amış ı; a· da ondan Sumru hanım! 

- Selamlaşsanız a canım! mağa başlamıştı. kat ses çıkarmadı. 
Biri birinin elini sıktılar. O gece, Bekir Suınru ile Sumru balkonda N ermin 'le Sumru, elindeki bir Fran-

h. k d G b b • l B k. b s 1zca mecmuaya başını büktü, Nermi bey ile çocuklar bir ıç onuşma ı. ece: yarı sına era er o.uruyorc u. e · ır ıı -

d v t ~ 1 1 ' .. · ı. · lb' · · t ' biraz düşündü: arabaya, Nazım bey ile kar- ogru ya maga çı ~ıyor a rn ı. gu ·ı, srrı uı r e ı se gıy ınış ı . 

deşi de başka bir arabaya Merd ivenlerde Sumru ona Çok şık, çok zarif göriinü- - İyi kalpler çoktur, ya-
bindilcr. yaklaştı: yordu. Balkona g itti: hud hiçolmazsa ıyt olmağa 

------~_,,'1.l.Ullil~..u..t:..6..l.JLI.lL-~.Q.!.~!L.1-.__:=-~S~e~n~i ~k~ı r~d~ı~m~s:a~b:e~n~i~a~ff~e:t1~. J_~==-~B~o~r~ıj~u:r~S~ı~ıı~n:ru~h:a~ı~ıı~ın~!~_L~ç=a:lı:şı~r:la~r~ .. ..........:::=.._Ş;,~~~:..:=-~l_J 
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~ 24 f11 /1936 -----------------------· R1'1f\l7\JL..V , ---Fi-~l~~-;-xır-·~ ~~ lngi_ltere şarki Avrupa iş-
\.--·-·-· euyuk Korsan Romanı . -~~--.1. Eski ünlerden Jerıne karışmıyacakmış 

Yazan: M. Ayhan, Faık Şemseddın G .~ K .. . •• • 19 • eçen gun, aragoz vesı-
Diye düşünüyordu. içinde bile gıyaben onu tanımış ve Iesile, bizde eskiden artistlere 

bir sıkıntı vardı. Avucunu açtı sevmişti. Fakat bunu pek açı- ne kadar düşmanlık beslen-
- Başı 1 inci sahifede -

•• 
edecep;iz. 

ve madalyona baktı: ğa vurmıyordu. diğini yazmıştım. Laf lafı açar- Bu sualden sonra, Akdeniz 
- Bana birşeyler mi olu- Midilli' de halk onu; mış, Ramazan ayındayız da .. 

Daha biraz evel Japonya Sov
yetler birliğine karşı hiçbir 
hasmane tasavvuru olmadığını 
ihtilaflı bir sürü me ... elelerin 
halli kafi olt\cağını ve o za
man iki memleket arasındaki 

mak azminde olduğunu söy· 
lemiş ve Fransız - Soyyet 
misakının tamam.ile garbe aid 
bir itilaf olduğunu tekrar et
miştir. 

yor, yoksa sinirlerim mi bo- - Barbaros Hayriddin'in Her ikisi ile alakadar ve ha-
zukl., Fakat böyle bir altın ismini taşıyan arslan! kiki bir fıkra yazayım da bu-
parçası, bir kalb işine, bilhassa Diyorlardı. Barbaros'un de- günlük günahımı doldurayım: 
benim gibi bir insanın kalbine nizleri alt-üst eden kahraman- Umumi harbde İzmir' d e bir 
karışamaz. Hayır, ben evha.n- lığını, onda da bulacakların- heveskaran cemiyeti vard•. 
lanıyorum. Bu, bir sinir buh- dan emindiler. O Midilli'ye Oraya tanınmış ağabeyler de-
ranından başka birşey değil! geldiği vakit liman içindeki vam ederdi. Mu ıtazaman gu-
Olabilir, belki de güzeldir. kahvehaneler civarında halk zel temsiller verirlerdi. 
Fakat mutlaka onu sevecek toplanırdı. O ekseriya çık- Vali Rahmi bir gün bu ce· 
değilim yal. Evet, güzel ola- mazdı, akşam olmasını bek- miyeti, Aydın'da donanmayı 
cağını tahmin ediyorum. Çün- lerdi. Osman! cemiyeti menfaatine 
kü nişanlısı da çok güzel ve - Bu denizde benim ata- bir temsil vermeğe göndermiş. 
kız da onu sevıyor. Güzel lanın ferman okumuşlar, bcıı MalUm ya, eskidenberi Tür-
olmasa sevmezdi. Kimbilir:na- onların yanında bir hiçimi kiye'de ayni günde Ramazan 
sıl bir gençtir?. Fakat bundan Der ve alayişe hiç kapıl- ve ayni günde bayram oldu-
bana ne?.. Bana ne oluyor?. mazdı. Fırtına Ali'nin bu va- ğu vaki değildir. Ay görüle-
Ne var, bendeki tbu ruh kar- ziyeti halkı daha çok alaka- cek, isbatı yapılacak ta on-
gaşalığı da nereden çıktı? dar ederdi. Bir gün, meçhul dan soma!.. Bazen şehirler 

* bir adam gemıye gelmiş ve arasında iki-üç günlük fark 
* * 
d ı h 11 tayfalara, uzun, gumuş kılıf bile olurdu. Temsil heyeti Midilli, Ana oıu sa i erine 

l b b içinde bir hediye bırakmıştı. İzmir' de bayram topları pat-çok yakın olmak a .. cra er, d • h 
Fırtına Ali, bu kılıf içinde ladıktan sonra Ay ın a are-

o yıllar da Akdeniz ve Adalar l · d 
mükemmel, en kıymetli taşlarla ket etmiş. Bittabi ağız arın a 

denizinde yelken açmış kor- ı J k 
altın bileziklerle işlenmiş bir ve ellerinde sigara ar a çı -

sanların ençok barınıb taşın- ı A d ' M v A d 
Çubuk bulmuştu ve çubugv un mış ar Y ın a. eger Y ın-

dıkları bir yerdi. d hAlA R 
içinde küçük bir kağıd vardı. a a a amazan varmış. 

Korsanlar, yalnız Midilliile Açınca Rumca yazile şu cüm- Donanmayı Osmani cemi-
iktifa etmiyorlardı. Bazan karşı yetinin Aydın şubesi reısı , 
sahildeki Ayvalıktan da isti- leyi okudu: heyetten bir zata yaklaşmış; 

- Sonu var· 
fade ediyorlardı. - - Aman ·Demiş- sigaraları 

O zamanda da Akdeniz C. H. P. atın, fena tesir yapar. 

devletleri, başka devletlerin Dolaphkuyu ve Orhaniye - Neden, hayrola? 
korsanlarını, hatta kendi kor· Ocak Kongreleri - Neden olacak, burada 
sanlarını kanun harici say- C. H. P. Dolaplıkuyu ka- Ramazan var. 
makta berdevamdılar. Fakat mununa bağlı (Orhaniye) oca- - İyi amma, biz Ramaza-
halk arasında, bilhassa sahil ğının yıllık kongresi j kamun nımızı yaptık, biray orucumuzu 
ve adalar halkı indinde kor- binasında ve kamun başkanı .tuttuk ta öyle geldik. 
sanlık, kahramanlığın bir ni- Doktor Osman Behçet Ôz· - Her ne olursa olsun, 

şanesiydi. Onların sular us- man'ın başkanlığı altında top- halk mütaassıptır, hissiyatı 
tünde geçen maceraları, kışın, lanmıştır. Yönetim kurulunun rencide etmiş olursunuz. 
evlerde bir masal gibi söyle- senelik çalışma ve hesap ra- - Peki, öyle olsun! 
nirdi. Onları gıyaben tanır ve porları okunmuş, alkışlarla ve V c bunu müteakib sigara· 
takdir ederlerdi. ittifakla kabul edilmiştir. Di- lan atmışlar. Atmışlar amma, 

Korsan gece gündüz deniz- leıeler tesbit olunduktan sonra içlerinden bir arkadaş; 
lerde koşan, dalgalarla boğu- eski yönetim kurulunun aynen - .Yahu -demiş- gidib Ka-
şan, tahammüllü, cesur, per- ipkası hakkındaki teklif alkış- dıya haber verelim de, Aydın-
vasız, denizlerin kurdu olmuş, !arla ve çoğunlukla tasvip da toplar atılsın, bayram ol-
ölümde~ı yılmıyan ınsan de- edilmiştir. Bunu müteakip ec- sun. Şer'an buna c~vaz vardır. 
'"ektı". l Bu fikir muvafık görülmüş 
• 11 zacı Celal, Şerif, mümessi 

h b 
. . ve bulundukları lzmir otelin-Korsan gemilerini, kendi 

devletleri gizlice himaye eder
lerdi. Hiç olmazsa müsamaha 
gösterirlerdi. Çünkü bu gemi

ler, komşu ve: düşman mem· 
leketlerin deniz işlerinde bol 
bol gaileler çıkarırlardı. On
laun denizdeki emniyetJerini 
bozar, servetlerini alıb götü
rürlerdi. Hatta, harb sefinele
rine bile oyunlar oynar, me
sela dar bir limanda duran 

All, hava gazı mu ase ecısı den arkadaşları Kocakarı Ah-
Vehbi ve Salih yönetim ku- med'i Kadıya göndermişler. 
ruluna ve bardakçı Mehmed, Ahmed de, komiklik . yapan 
eczacı Hüseyin, eczacı Celal, bir zatmış. (Rahmetli) 
Şerif, İrfan ve Ali Erestin de Gitmiş, Kadıya mes' eleyi 
kamun kongresi delegeliğine anlatmış. Zamanın Kadısı onu 
ittifakla seçilmişlerdir. Muvaf- dinledikten sonra sormuş: 
fakıyetler temenni ederiz. - Sen kimsin, ne yaparsın, 

* * * buraya niçin geldin? 
C. H. P. Dolaphkuyu ocak - Ben, demiş, Heveskaran 

kongresi 22-11-936 Pazar gü- cemiyetindenim, Aydın'a bir 

harb gemilerini de 
yakarlardı. 

nü akşamı toplanarak yöne- oyun vermeğe geldik. 
batırır, tim kurulunun senelik çalışma Kadı ne cevab vermiş bilir 

Fırtına Ali de, bu deniz 
masallarına karışbrılmış bir 
kahraman ismiydi. Midilli'de 
artık herkes ondan bahsedi
yordu. Midilli kale muhafızı 

............... a. ...... 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve haşya:r.gaıu 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

müdürü: IIaındi Xüzhet Çançar 

İılarehancsi: -
İzmir İkinci Beyler sokağı 

C. Halk partisi binası içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

1'el~fon: 2776 --Po~ta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylığı 500 kuruştur 
Y aban<'ı m~rn leketlcr için senelik 

abone ücreti 27 Jiradır 
Heı yerde 5 kuruştur -Giinü geçmiş nüshalar 25' kuruştur. 

ANADOLU l\1A'!'BAASil\'DA 
BASIL.'\HŞTJR 

ve hesap raporları okunarak misiniz? 

ittifakla kabul ve dilekler tes- - Alamele innas icrayı h1-
bit edildikten sonra yapılan biyat eden maskara güruhunun 
seçimde Etem Koçtaş, Tayyar şaadeti şer'an caiz ve makbul 
Alaeddin, Hayati ve Ahmed olamaz. Çimdik 
Metin yönetim kuruluna ve -- -- -
doktor Ha.san Kemal, Etem ~Küçük san'atlar kanunu 
Koçtaş, Hayati, Ali Galip ve Avusturya tebaasından Bo
Sabri de kamun kongresi de- ··hor oğlu Salamon ile kardeşi 
legeliğine seçilmişlerdir. Ba- Liya'nın, küçük san'atlar ka-
şarılar dileriz. nununa muhalif olarak çalış-

tıkları görülmüş, Karşıyaka 

pazarında yakalanmışlardır. Bir firma 
Müşkül vaziyete düştü 
Şehrimizdeki ihracat evle

rinden birinin vaktile düşük 
fiatlerle giriştiği alivre üzüm 
satışları yüzünden taahhütlerini 
yerine getiremedivi ve müşkül 
vaziyete düştüğü haber alın

mıştır. Almanya' daki bazı fir
malar, bu ticaret evinin taah
hütlerini yerine getirmesi için 
tekrar şehrimizdeki alakadar
lara müracaat etmişlerdir. Bu 
§hracat evi bir Türk müesse
sesi değildir. 

Dün; Alsancak'ta Filibe'li 
Rahmi'nin fabrikasında işden 

menedildiği halde çalışan Yu
nan tebaasından Corci de ya
kalanarak hakkında kanuni 
takibata başlanmıştır. 

Asım Tuncay 
İzmir'in muhtelif adliye iş

leri için Ankara'da Adliye 
Vekaletile temaslarda bulunan 
şehrimiz Cumuriyet Müddeiu
mumisi Asım Tuncay Cuma 
günü lstanbul; yolu ile şehri
mize dönecektir. 

mes' cleleri üzerinde ~on za
manlarda lngiltere ile bazı 

devletler arasında aktedilmiş 

ve edilme kte olan paktların, 
Türkiye - Ingi ltere dostluğuna 

halel v::- recek şeki l de olub ol
ın t<lığı sorulmuştur. M. Eden 

1
ı 

bu suale ka rşı da kat':yetle 
cevab ve rm iş ve lngiltere'nin, 
Türkiye aleyhine hiçbir anlaş-

1

• 

n.ıya girişmediğini v~ gırış

mesine de imkan olmadığını 1 

b eyan eylemiştir. 

M. Eden, bundan sonra mü· 
nakaşaları kesmiş olmak için 
ispanya işlerinden tekrar bah- 1 

setmiş ve Franko'nun ilan et
tiği abloka dolayısile İngiliz 
ticaret gemilerinin, harb ge
milerile muhafaza edileceğini 

lngiltere ticaretinin bu yüzden 
müteessir olmasına meydan 
verilmiyeceğini söylemiştir. 

Londra 23 (Radyo)-Avam 
kamarasının dünkü toplantı

sında; M. Eden, İngiltere'nin 
yakında bir kanım çıkararak, 
lngiliz nakliye gemilerinin İs
panya'ya silah taşımalarını 
sureti kat'iyede yasak edece
ğini söylemiştir. 

münasebetlerin arzu edildiğin
den daha iyi olacağını temin 
etmekte idi. 

Hal böyle iken Japon hü
kumeti faşist Almanya'nın kol
larına atılarak onunla gizli 
bir askeri ittifak akrletti. Ve 
Sovyet Japon münasebetlerine 
vahim bir darbe indirdi. 

Aşikardır ki, Japon hüku
metinin pasifik teminatına da 
Almanya'nın barış arzulan ka

dar itimad edilebilir. f mdi 

Alman - Japon süel ittifakı 
yalnız Sovyetler birliğini teh
dit mahiyetinde değildir. Bu 
iki memleket tasavvurlarına 

göre bu ittifak hem Japonya
nın lngiliz imparatorluğu ve 
Amerika müvacehesindeki teh-
didini ve hem de B. Hitler'in 
köle olmağa muvafakat etmi
yen bütün Avrupa müvacehe
sindeki Alman tehdidini kuv-
vetlendirmektedir. 

Bu ittifak İngiltere'yi Fran
sa'dan ayırmak ve Fransayı da 
Sovyetler birliğinden ve doğu 
Avrupasındaki müttefiklerin · 
den sıyırmak için Hitler'in 

bir aletidir. 

iyi malumat almakta olan 
mahafil Fransız sefirinin bu 
müracaatının sebebi resmen 
tekzib etmiş olmalarına rağ· 

men komünizme karşı bir Al
man - Japon veya Japon Al
man • ltalyan itilafı meveud 
olduğuna dair ortada dolaşan 
şayialar olduğunu beyan ey
lemektedir. 

Ayni mahafile göre Fransız 
sefiri bu ziyaretinden bilisti· 
fade bazı Japon gazetelerinin 
Fransız - Sovyet misakı hak· 
kındaki şiddetli mücadelelerin· 
den fevkalade heyecana düş
müş olan Japon efkarı umu· 
miyesine teminat vermiştir. 

Berlin, 22 (A.A) - Salahi· 
yettar mahafil Mikado'nun kar• 
deşinin yakında Berlin'i ziya
ret edeceği şayiası dolayısile 
şu beyanatta bulunmaktadır: 

r 1ikado'nun en küçük kar
deşi olan prens Şişibu İlkba
harda İngiltere kralı sekizinci 
Edvard' ın taç giyme merasi
minde hazır bulunmak üzere 
Londra'ya gidecektir. 

Londra, 23 (Radyo) - Ni
yüz Kronikl gazetesine göre, 
M. Eden İspanya mes'elele
rinde Fransa ile teşriki mesai 
ederek müşterek bir cephe 
teşkil edecektir. 

Deyli Telgraf da şunları yaz
maktadır: 

Alman - Japon ittifakı hiç 
şiiphesiz bugiinkü beynelmilel 1 

vaziyetin en feci unsurların
dan birini teşkil etmektedir. 1 

Prens Londra'dan avdetinde 
Avrupa'nın muhtelif payitaht
larma ve bilhassa Paris. Roma 
ve Berlin'e uğrayacaktır. 

Şu halde Mıkado'nun bir 
kardeşinin 1936 Kanunuevve
linde Berlin'i ziyaret etmesi 
mevzuubahis değildir. 

"lngiltere' nin garb ve şark 
cepheleri için ayni kıymet ve 
ehemmiyeti vermesi imkansız
dır; İngiltere, Baltıktan Kara
denize kadar uzanan hat mes'e
lelerine karışamaz fakat bun
ları dikkatla takib etmektedir. 
Yalnız şaı:kl Avrupa mes' ele
leri için bir harbı göze kesti-
remeyız. 

Her vakit olduğu gibi ln
giltere hükumeti şarkta tam 

{serbesttsini ~uhafaza ed~-; 
cektir.,, 

Moskova, 22 (A.A) - Tas 
ajansıj bildiriyor: 

İzvestiya gazetesi " Paris' e 
karşı, Alman - Japon komp
losu ,, başlığı altında neşret
tiği bir başmakalede ezcümle 
sunları yazıyor: 

Aşikardır ki komünizme 
karşı mücadelf:" Japon-Alman 
gizli blokunun hakiki mahiye
tini gizlemek için bir bahane
dir. Hu başka memleketlerde 
ve bilhassa Sovyetler birliğine 
karşı olan iki emperyalist ve 
ilhak sıyasasmın başarılması 
ıçm aktedilmiş birer askeri 

"ittifaktır. Ve her iki kıtaya da 
şamil olması icabeder. 

Japon hükumetinin verdiği 
izahat Sovycl hükumeti tara
fından kafi addedilmemiştir. 
l'ı:mwı;waw .. iM+ 

'Bu ittifak harb kuvvetlerinin 

teşkilatlanmakta olduğunu ve 
barıştan her zamandan ziyade 
tehlikede olduğunu gösteren 
beliğ bir mukaddimedir. 

Bu harb kuvvetlerinin bu 
seferberliği pasifik memleket
lerin kollektif emniyete taarruz 
edenlere karşı kendi memle· 
ketlerinin ve barışın müessir 
surette müdafaasını her zaman 
kinden ziyade istilzam etmek· 
tedir. 

Bu keyfiyet şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan böyle de 
Sovyet diplomasisinin faaliye

tine mevzu olmakta devam 
edecek ve bu faaliyet herhan
gi şartlar altıııda olursa olsun 
her türlü taarruza karşı mu
zaffer surette müdafaaya amade 

bulunan memleketin sarsılmaz 
kuvvetine dayanacaktır. 

Tokyo, 22 (A.A) - Fran
sız sefiri hariciye nazırı mua
vini M. Horinchi'yi ziyaret ede 

rek Japonya'nın bazı ecnebi 
devletlerile olan münasebetleri 
hakkında birtakım sualler sor· 

muştur. 

Fransa'nın uzak şark mes'e
leleri hakkındaki hattı hare

ketine dair sorulan bir suale 
cevaben Fransız sefiri, Paris 
hükumetinin şarki Asya dev
letleri işine kat'iyen karışma--1111-• 111ıaaeım:a1 lll _____ m:a•ufjl1\ 

Oğretmenler, öğrenci babaları 

AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Li~elcrle orta YC ilk okut kitaplarının satış yeridir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kısa Lir zamaoıla lliirfü;tliiğü ile ı;ayın nıiişterilcrinin alakalarını 

kaza.naruk (lzmir)e" )araşır bir şekilıle geni~leıilmiştir. 

Kültür Bakanlığının kitapları ile çıkan eserleri günü güniine ta~ ip 
eder , e bütün müşterilerine sunar. A b ıned Eıiman Kitap Evi İz. 
mir.in )egane kitap ve kırtasiye deposudur. Hariçten eipari~ler ı;ür' •
le gönderilir. 

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

Tokyo, 23, ( A.A) - Do

mei ajansı bildiriyor: 

Fransız sefiri B. Kamerer 
hariciye nezaret miisteşarı M. 
Horrinchi ile bir mülakat yap
mıştır. iki devlet adamı Av
rupa ve uzak şarktaki vaziyet 

hakkında görüşmüşlerdir. 

Fransız sefiri, Fransız-Sov
yet misakının akdi sırasında 
Fransa için mühim olmuş olan 
esbabı izah ve teşrih etmiştir. 

Fransız sefirinin bazı Jap<m 
mahafili tarafından bu misaka 
karşı gösterilmekte olan em· 
niyetsizlik dolayısile teminat 
verilmiş olduğu farz ve tah

min olunmaktadır. 

İtalya sefiri B. Auritti de 
hariciye müsteşarı ile görü§· 
müş ve İtalya'nın general 
F ranko hükumetini hukuken 
tanımış olduğunu bildirmiştir. 

İki devlet adamı Avrupaya 
aid mes'eleler hakkında nok-
tai nazar teatisinde bulunmuş· 

lardır. 

Aziziye'de 
Tünel genişletilmesinden 

flazgeçilecek mi? 
Aydın hattında da muhtelit 

katarların işletilmesi için ge· 
nişletilmekte olan Aziziye tü
nelinde bir arıza olmuştur. 
Bu yüzden marşandiz katar-

ı ları ve posta trenleri tünelden 
işliyememekte, yalnız otoray

ı ı !arla yolcular nakledilmek
tedir. 

Haber aldığımıza göre Azi
ziye tünelinin genişletilmesin
den sarfınazar edilecektir. Bu 
takdirde tünelin bulunduğu 
dağ etrafmdan hat uzatılmak 
suretile yem bir demiryQlu 

yapılacak ve o vakit bu hatta· 
da muhtelit Katarlar işlemeie 
başlıyacalüır. 
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Yugoslavyalı meslekta- ispanya sularında meç- Casuslar lhracatıkendivapur• 
k d ·ıd. lar ımızla yapacağıı· 

şımız dün gitti hul tahtelbahirler ur_ŞU-~~·-• i_zı l --Baş-ı 1 .. f~c--i s-ahifede 
-Başı 7 inci sag/ada-
Meslektaoımız, İzmir'den çok: 

1auıimi ve unutulmaz tahassüslcrle 
aynldığını tekrar ederek vali Fazlı 
Güleç ile belediye rei;i dok.tor 
Behı.;et lTz'dan ve İzmir gazeteci· 
}erinden gördüğü samimi alaka ve 
mi~af irpervcrliğinden müteoekkir 
bulunduğu ve çok tallı hatıralar 

edindiğini, İzmir'i daima hatırlı· 
yacağını söylemiştir. 

Şehrimizdeki müzelerle eski 
lzmir hafriyatını, mektepleri
mizi ve diğer kültür müesse
selerimizle Bergama ve Efes 
harabelerini ziyaret eden mes
lektaşımız tetkiklerinin netice
sinden hayran olarak fzmirden 
ayrılmıştır. Atatürk devriminin 
memlekette açtığı yenı refah 
devrini içinden gören dost ga
zeteci, Efes ve Bergama hara· 
belerinde yaptığı tetkiklerde 
sefahat yüzünden sönen Efes 
ile kültürel eserlerile göz ka
maştıran Bergama Akrepolu'n
daki eserlerin kısa bir zaman
da bütün cihanın alakasını çe
keceğini lzmir'e milyon1arca 
seyyahın akın edeceğini söy
lemiştir. Pazar günü Egepalas 
salonunda İzmir gazetecilerile 
çok samimi bir müsahabede 
bulunan meslektaşımız gazete
mize aşağıdaki kıymetli beya
natta bulunmuştur: 

- lzmir benim için yeniden 
keşfedilmiş yeni bir alemdir. 
Bu keşif yalnız, lzmir'in beşe
riyet tarihinin en muaz1am ve 
asırlan kısa birer hadise tesi· 
rını yapan en nurlu bir san
nesi olması ve burada Atina
nm en parlak devirleri tara
fından taldid yolile benimsen· 
miş olan insanlık mefkuresinin 
ve en azametli bir kültürün 
doğmuş olması itibarile değil, 
lzmir' de ve yakın civarındaki 
kültür izlerinin fevkalade beliğ 
olmalan, buiÜn bile gayet 
ilhamkir bulunmalan ve bu 
havalideki tarihi eserlerin mer· 
merlerine göz gezdirir gezdir
mez büyük bir heyecan ve is
tiğrak içinde kalkmaktan kur
taramayışımız itibarile de yeni 
bir keşif olmuştur. Bu mer
merlere el sürdüğümüz zaman 
giiya bugünlr.ü kültürümüzün 
ve fikirlerimizin ecdadile tema
sa geldiğimiz duygulan hasıl 
olmaktadır. 

Binaenaleyh bu güzellikler 
diyarının, tariH hazinelerini 
sinesinde saklayan bu kültür
ler beşiğinin gayet yakın bir 
istikbalde beş kıt' adan mü
rekkep olan bugünkü kültür 
dünyasının en büyük meşgu· 
liyet ve tedkikat mevzuu ola
cağına ve tarih meraklılarının 
yapacakları büyük teberruat 
ile Bergama'da, Efes'de, Mi
lende, Sart' da ve bizzat İz
mir' in göbeğinde daha esaslı 
hafriyat ve tedkikat netice· 
sinde daha cazibedar bir hal 
alacağına kat'i s1,1rette imanım 
vardır. Bu diyarda çayırların 
ve tarlaların altında asırlardan 
beri muazzam bir kültür ale
mi uyumakta, unutulmuş gü· 
zel ve ahenkdar ilahlar yat· 
maktadırlar. 

Ziyaret ettiğim her yerde 
Cumhuriyet hükumetinin, belki 
on sene zarfında İzmir'in en 
karlı varidat kaynağını teşkil 
edecek olan turizmin inkişafı 
için büyük bir gayret sarfet
tiğini, büyük fedakarlıklara 
katlanmaktan çekinmediğini 

gördüm. Alakadar Vekaletler 
bu havali için çok şeyler yap· 
mışlardır. Yalnız, sevgili ar-

kadaşlarım, şuna da iman edi
niz ki bugüne kadar vücuda 
getirilmiş olan eserlerin temin 
ettiği şeref, faal valiniz Fazlı 
Güleç' e, fedakar ve çok gay· 
retli belediye reisiniz Dr. Beh
çet Uz'a racidir. 

Türkiye'de ziyaret ettiğim 

her yerde olduğu gibi İzmir' de
de bu iki kıymetli şahsiyetin 

candan misafirperverliğine 

mazhar oldum. Kendileri tu· 
rizmin bu havali ıçm ne ka
dar ehemmiyetli bir şey oldu· 
ğunu hakkile anlamış ve tak
dir etmiş olduklarından turizm 
ile birlikte her istikamette in
şaat icrasına tevessül etmiş
lerdir. Her yerde Cumuriye
tin, yenilenmenin müradifi ol
duğunu görüyorum. Her yerde 
Cumuriyetin uyanma, maarif 
ve refah demek olduğunu 

hissettim. Her yerde gördü
ğüm mektepler Cumuriyetin 
hediyesidir. Yeni yollar, köp
rüler, resmi binalar, yeni ruh 
ve zihniyet, kütüphaneler hep 
Cumuriyetin, Cumuriyeti sevk 
ve idare eden ve Türk mille
tinin timsali olan Cumuriyet 
Halk Partisinin eserleridir. Bu 
seyahattan derin intibalar edin
memek imkansızdır. Fakat be
ni en ziyade heyecana düşü

ren tezahür şudur: 
İzmir' den tutunuz da en 

ücra ve küçük köylerde bile 
Yugoslavya'lı ve Belgrad'lı 

olduğum anlaşılınca halk ara· 
sında samimi bir dostlukla 
karşılandım ve elim hararetle 
sıkıldı. Bu; beni tehyiç etmek
tedir. Bunu unutmıyacağım, 

bunu memleketimde, her yerde 
ve herkese söyliyeceğim. 

Bunun için kendisile daha 
yakından tanışmakla mübahi 
bulunduğum faal belediye re
isiniz doktor Bay Behçet Uz
un yakın bir zamanda resmi 
murahhaslarımızla karşılaşa
cağına ve Kültürpark'ta bir 
Yugoslav paviyonunun da yük
seldiğini göreceğine eminim. 

Bu paviyonun vücuda geti
rilmesine amil olacak sebeb 
ticaret değil, dostluk ve kar
şılıklı tanışmak ve anlaşmak 
arzusu olacaktır. Zaten bu; 
başvekilimiz M. Stoyadinoviç'in 
Balkanlar müvacehesindeki dış 
politikasının mihverini teşkil 
etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bana karşı gösterdikleri mi· 
safirperverlikten dolayı Vali 
Fazlı Güleç' e, belediye reısı 
Behçet Uz'a, İzmir'e gelişi· 
mizde vaktın geç olmasına 

rağmen bizi Vali namına kar
şılamış ve yerleştirmek lüt· 
fünde bulunmuş olan izmir'in 
genç ve faal Emniyet müdü
rü Selahiddin Aslan Korkud' a, 
Bergama belediye reısıne, 

parti reisine, Kuşadası kay· 
makamı Nail'e, parti reısı 

Azmi'ye ve Selçuk muhtarı 

Halil'e ve gerek Bergama'yı 
ve gerek Efez'i ziyaretimiz es
nasında daima bize refakat 
lütfünde bulunan belediye baş· 
katibi Ali Büket' e sızın vası

tanızla teşekkürlerimi sunma
ma mÜsl\adenizi dilerim. 

Bergama müzesinin çok faal 
direktörü Bay Osman Bayat 
Tekin bende mesleğine aşık 
ve her ilim adamı gibi müte
vazi ve sevimli bir insan te
sirini yaptı. Bu gencin gayre
tini ve alaka ve verdiği çok 
kıymetli izahat dolayısile ken
disine kemali samimiyetle te· 

- Başı 1 inci sahifede -
Svilla, 23 (Radyo) - Mad

rid üzerinde hava faaliyeti de· 
vam etmektedir. Fakat yağmur 
fırtına ve sis bu faaliyeti akim 
bırakmaktadır. 

Milislerin müdafaa hatlarına 
havalar müsaade ettiği anda 
mühim bir hava tecavüzü ya· 
pılacaktır. 

Sol cenahta General Var
pela kuvvetleri Milislerin Pren
ses köprüsünde bir taarruzunu 
puskürtmüşlerdir. 

Perpignan, 22 (A.A) - Bar
selon' dan alınan haberlere göre 
oradaki Alman ve İtalyan ta
cirlerinin diikkanları general 
Franko hükumetinin Almanya 
ve ltalya tarafından tanınmış 
olması sebebile yağma edil
miştir. 

Madrid, 23 (A. A) - Hü
kumetin bir tebliğine gore 
Asilerin milis efradının mevzi
lerini şiddetle bombardıman 

etmiş oldukları ve bir taarruza 
geçmek teşebbüsüne kıyam 

etmişlerse de bu taarruzun 
neticesiz kalmış olduğu bildi· 
rilmektedir. 

Asiler ağır zayiata uğratıl
mak suretile püskürtülmüşler~ 
ve iki top bırakmışlardır. 

Madrid, 23 (A.A) - Roy
ter ajansından:) 

Bahriye nezareti bu sabah 
saat 9 da asilerin ellerinde 
hiçbir denizaltı bulunmadığın
dan ecnebi donanmaya men· 
sub olduğu zannolunan birta
kım denizaltıların Cartagena 
limanı medhalinde hükumet · 
donanmasına taarruz etmiş 

olduğunu bildirmektedir. 
Londra, 23 (A.A) - Daily 

Mail gazetesinin Berlin muha· 
biri B. Vard Price B. Ciyano 
ile birçok Alman ricalinin 
kendisine yapmış oldukları 
beyanattan aşağıdaki netice-
leri isfihraç etmektedir. 

Almanya ile İtalya general 
Franko'nun kıtaatı:müşkül va
ziyete düştüğü takdirde onlara 
yardım etmekten çekinmiye
ceklerdir. 

Londra, 23 (A. A) - Hü
kumet Barselon'da ki 300 İn
giliz tebaasının emniyet altına 
alınması için bu şehir general 
konsolosuna talimat vermiştir. 
Elyevm Barselon limanında 

demirli bulunan gemiler lüzu
mu takdirinde buradaki İngi
lizler'in hareketini temine kafi 
görülmektedir. 

Lizbon, 22 (A.A) - Asile· 
rin Madrid cephesinde ilerle
miş olduklarına dair olan ha
berler asilerle temas halinde 
bulunan mahafi] tarafından 
tekzib edilmektedir. 

Diario De Lisbao gazetesi
nin asilerin nezdindeki muhabiri 
hükumet kuvvetlerinin bilhassa 

mııı .................... .. 
şekkür etmek isterim. Bu ze· 
vat sayesinde bu havaliyi ta
mdım. Bu havaliyi görmek ve 
gezmek yalnız yalnız bir lü
zum olarak telakki edilmeme
li, şunu açıkça ortaya atmak 
gerektir ki, kültür sahibi bir 
adam için lzmir'i ve yüz ki
lometrelik bir kutur dairesin
de civarını görmeden ölmek 
ve mezara girmek bir ceha· 
]ettir. 

• 
* * Dost Yugoslavya'lı meslek· 

daşımızın, Antakya - isken
derun davamızdaki hakkımıza 
dair Vreme gazetesine mühim 
bir makale yazdığı haber 
alınmıştır. 

Carabanchel Usera ve Basu· 
rere mıntakalarındaki çok şid
detli mukabil taarruzlarda bu
lunmuş olduklarını bildirmek
tedir. 

Havaların fena gitmesi tay· 
yarelerin asilere yardımda bu
lunmasına manı olmaktadır. 

Telefat miktarı boyuna art
maktadır. Sokaklar yaralıları 

götürüb getiren kamyonlarla 
doludur. 

Bir ltalyan gazetecisi ge
neral Valeraya müracaat ede· 
rek Sevillaya bir takım tay· 
yareler gelmesi yüzünden asi 
tayyarelerin mikdarı artmış 

olduğun .. u bildirmiştir. 
General şu cevabı vermış

tir : 
- Sefa geldiler. Kızılların 

tayyareleri pek çoktur. 
Valensiya, 22 (A.A) - Hü

kumet bir beyanname neşre
derek Burgos hükumetinin İtal
ya ve Almanya tarafından 

tanınmasına mukabele etmiştir. 
işbu tebliğde bu tanınmanın 

bu iki memleket tarafından 
asilere yapılmakta olan yardı
mı meydana çıkarmış olduğu 
beyan edilmektedir. 

Burgos, 23 (Radyo) - Bü
tün cephelerde harekat çok 
betaet kesbetmiştir. Bunun 
sebebi, havaların fevkalade 
bozukluğudur. 

Asi kuvvetler topçusu bom
bardımanlarına devam etmek
tedir. 

Madrid'in işgal edilen kı

sımlarının temizlik ameliyatı 
Jevam etmektedir. 

Kazadelkambo' da, milislerin 
bir taarruzu püskürtülmüştür. 
Milisler birçok maktul ve silah 
ve mühimmat bırakmışlardır. 

Aragon CP.phesinde bir mik
tar si '. ah ve beş sandık Rus 
markalı mühimmat elde edil· 
m'şti r . 

Lon<lra, 23 (Radyo) - Kar· 
tajen 'Je Madrid hükumetine 
ın cnsub harb sefinderine vuku 
bulan taarruzun Alman tahtcl
bahirler i taraf rndan yapıldığı 

idd as ı Roma ve Berlin'den 
tekzib edılmektedir. 

ltalyan'ların Mayorka'da bü· 
yük bir Üssü askeri vücuda 
g eti rdikleri iddiası da tekzib 
edilmektedir. 

Madrid mahafilin:n iddia· 
sına gorc Mayorka' daki 1 O 
bin İtalyan askeri 25,000 yeni 
askerle takviye edilmiştir. Bu· 
rada 14 deniz tayyaresinden 
mürekkeb bir hava kolu da 
vardır. 

Londra, 23 (Radyo) - Al· 
manya'nın Londra sefiri Von 
Ribentrop, Berlin'e hareketin· 
den evel M. Baldvin'i ziyaret 
etmiş ve Almanya'nın ispanya 
işlerine ademi müdahale ko
mitesindan çekilmek niyetinde 
olmadığım temin etmiştir. 

Bundan t sonra, M. Baldvin 
Madrid sefirini kabul etmiştir. 
Bundan sonra da M. Eden'le 
müzakeratta bulunmuştur. 

Londra, 23 (A.A) - Bar
selon' u terketmekte olan Şili 
ve Peru konsolosları İngiliz 
baş konsolosuna müracaat 
ederek kendi tabaalarının me
nafii ile de meşgul olmasını 
rica etmişlerdir. 

Fakat büyük Britanya baş 
konsolosu hükumetinden aldı
ğı talimat üzerine iki konso
losun bu arzularına muvafık 
bir cevap vermemiştir. 

Svila, 23 (A. A) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

--Başı 1 inci sahifede- Yeni vapurlarımızın inşaatı 
lata sokmaktadır. Ve Rus- busene yetişmediği takd irde 
Fransız paktı, Fransa için ma- vekalet, mahsullerimizin ihra· 
nasızdır. Buna " Cinnet paktı,, cın ı Japon gemilerine yaptır· 
demek lazımdır. Denilmektedir. mak için aynca t etkikat yap· 

Berlin 23 (Radyo) - Mos· tırmaktadır. Bu tetkat müspet 
kovadan alınan bir habere bir şekilde neticelendiği tak· 
göre son. tevkif edilenler 9 d irde ihracat mahsullerimiz 
kiş idir. Bunların mühim bir kendi vapurlarımızla Por-Said 
kısmı Rus'tur. Hepsi de limanına gönderilecek, orada 
idama mahkum edileceklerdir. Japon vapurlarına yükletilerek 

lstanbul, 24 (Hususi muha- Avrupa limanlarına gönderile· 
birimizden) - Moskova'dan cektir. Japon gemileri Port· 
bildiriliyor: Casusluk yapmak Said l imanına mühim miktar· 
ve Sovyet Rusya'daki mühim da mal çıkardıktan sonra Av· 
sanayi müesseselerini yıkmak rupa limanları ıçın pek cüz'i 
ıçın teşebbüslerde bulunmak hamule ile yollarına devam 
suçundan maznan 8 Rus ve etmektedirler. Yapılan tetkik· 
bir Alman maden mühendisi lere göre bu vapurlar, ihracat 
mahkemece idama mahkum mahsullerimizi ·Boş olarak Av· 
edilmişler ve bu sabah kur- rupa limanlarına gitmektense· 
şuna dizilmişlerdir. ton başına 6 şilin gibi cüz'i 

Berlin 'den gelen haberlere b ir para mukabilinde taşıya· 
göre idam edilen Alman'a yacaklardır. İzmir'deki ecnebi 
mukabil Alman'lar da Alman- vapur acenteleri . mahsulleri· 
yadaki Sovyet Rus mühendis· mizi ton başına 12-18 ve hatta 
lerini tevkif edeceklerdir. 24 şilin fiatla taşımaktadırlar. 

Berlin, 24 (Radyo) - Ca- Japon vapurları, cüz'i nak· 
susluk suçundan Moskova liye ücreti yerine Türk kömüra 
mahkemesinde idama mali- almağı da kabul etmektedirler. 
kum edilenler arasında Alman Bu sayede yerli kömürleri· 
maden mühendisi Hökne'nin miz için geniş bir istihlak sa· 
bulunması, Almanya' da büyük hası da elde edilmiş olacaktır. 
bir heyecan tevlid etmiştir. Hazırlık ve tetkikler önü· 
Alman'ların . mukabelei bilmi- müzdeki ihracat mevsimine 
sil de bulunarak Almanya' da kadar bitirilir ve yeni vapur· 
Sovyet Rus tebaalı bazı kim- larımızın inşaatı da gecikirse 
seleri tevkif etmeleri muh- gelecek mevsimde ihracatın 
temeldir. Port-Said limanı ve Japon 

Pamuk fiati yUkseldi vapurları vasıtasile yapılması 
Pamuk satışları iyi fiatlerle çok muhtemeldir. 

devam etmektedir. Pamuğun Bundan lzmir liman faali-
kilosu 47 kuruştan 48 kuruşa yeti kısmen daralacaksa da 
yükselmiştir. Nazilli' de yetiş· mahsullerimizin ihraç parası 
tirilen Akala pamukları da olarak her sene ecnebi vapur· 
54 kuruşa satılmaktadır. larına verdiğimiz mühim mik· 

-Asilerin"yapmakta oldukları} tarda para memlekette kalmış 
taarruzların havanın fenalığın· olacak ve kömürlerimiz geniş 
dan dolayı gevşemış olduğu mikyasta ve istihlak edile· 

bildirilmektedir. cektir. 
Paris, 24 (Radyo) - Fran-

sız gazeteleri (Arankonej) va· 
purunun, yabancı bir devlete 
aid tahtelbahirler tarafından 
batırıldığını ve Mendejnones 
vapuruna da taarruz edildiği 

ve fakat bu gemiye bir zarar 
olmadığını yazmakta ve is
panya işlerine müdahale et-
memeği taAhhüd eyledikleri 
halde bunun aksini yapan 
devletlerin, muahedata riayet
sizlik göstermiş gibi bir vazi· 
yete düşmüş olacaklarını ila· 
ve eylemektedirler. 

Paris, 24 (Radyo) - Gro
vun adındaki lngiliz torpidosu 
suvarisi, lngiltere deniz ba
kanlığına çektiği bir telgrafta 
(Kartajen) limanının haricinde 
bulunan ( Mikel Çervantes ) 
adındaki lspanyol vapurunun 
bir tahtelbahirin taarruzuna 
uğradığını ve bir romörkör 
tarafından çekilerek limana 
getirildiğini gördüğünü bildir· 
miştir. 

Alakadar mahafil, asilerin 
tahtelbahirleri olmadığı ve bu· 
na nazaran, son zaıpanlarda 
herhangi bir devletin kendi· 
lerine tahtelbahir vermiş ol-
ması ihtimalinin kuvvetli ol· 
duğu kanaatindedir. 

Londra, 24 (Radyo) - Asi
ler elindeki harb gemileri va
sıtalarının ispanya şarkındaki 
herhangi bir limanı abloka 
edecek derecede kuvvetli ol
madığı anlaşılmaktad.r. Ancak 
tayyare ve gemilerle açıklar
daki ticaret gemilerini çevı
rib kontrol edebilirler ki ln
giliz gemilerine yapılacak böy· 
le bir kontrol çok fena neti
celer tevlid edebilir. 

------------

OORSA 
Ozum satışları 

Ç. Alıcı K. S. 
478 inhisar ida. 9 25 
412,5 F. Solari 14 .50 
242 S. Gomel 13 50 
227 S. Süleyma. 12 75 
127 K. A. Kaz. 13 75 

99 M. J. Taran. 17 50 
68 H. Alanyalı 15 50 
56 Vitel şüre. 17 125 
95 A. R. Üzüm. 15 
36 Y. 1. Talat 14 25 
29 Koope. itti. 15 5:.l 
23 S. Bencuya 8 50 
16 T. Debbas 16 50 
11 D. Arditi 17 75 
8 T. Erman 21 
8 K. Akse] 11 
5 H. Alyoti 14 
4 G. Abdullah 9 
1952,5 

342062 
344015,5 

incir satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

7 S. Süley. 14 
171010 
171087 

Zahire satlşları 
Ç. Cinsi K. S. 

2557 Buğday 5 
378 Arpa 3 5 
442 Fasulya 8 50 

35 Yulaf 3 
7 Burçak 4 50 

154 M. darı 4 50 
50 Nohut 5 75 
40 Susam 15 

5 K. Darı 4 
1 O Börülce 7 25 

K. S. 
12 75 

17 375 
18 25 
16 50 
15 75 
17 50 
18 
17 25 
15 50 
16 75 
19 50 
11 15 
18 50 
17 75 
21 
11 
14 50 
10 

K. S 
14 

K. S 
6 7 

3 87 
8 5 
4 
4 5 
4 5 
5 7 

15 
4 
7 



Sayfa 7 ~~~------------------ANADOLU azilli ,bir mamure halin- lzmir Komutanlığı ilanları 
d • • k ı k İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: e YU se me tedir 1 - idareleri İstanbul Levazım amirliğine baglı müesseseler 

için 35 Ton zeytinyağınırt 7 /12/ 936 pazartesi günü 
~--------~--~----------

Şehir J e imar, kazanç, gençlik hareketleri 
de gittikçe artmaktadır 

Nazilli pamuk istasyonundan bir görünüş 
Aydın, (Hususi) - Nazil· 928 Olimpiyatlarına iştirak 

li' de kurulan kombinanın me- eden sporcularımızdan Şevki 
mnrin apartımanları inşaatı :Nazilli ziraat bankasına mu-
bitmi~, esas fabrika binasının hasebeci tayin oluPmuş vazi-
inşaatına devam olunmaktadır. fesi haricindeki saatlerini Na-
Kombinanın makineleri de zilli gençleri arasında geç:ri-
gelmiye başlamıştır. Makinele· yor: Şevki'nin himmetile Na
rin montajına başlanmak üze- 7İlli 'de bir· kulüp daha kurul-
redir. Nazilli kombinası için muştur. Bugün Nazilli' de üç 
Rusya' da tahsil eden teknisyen kulüp faaliyette bulunuyor. 
gençler şimdiye kadar Kayseri Kulüplerin voleybol,4 futbol 
kombinasında çalışıyorlardı. takımları var. Bunlar daima 
Bunlar da gelmişler, işe baş- birbirlerile müsabaka yapı-
lamışlardır. yorlar. Şevki Nazilli' de atle-

Bir taraftan kombina inşa- tizm i)erlemediğin den çok mü-
atı ilerlerken bir taraftan da teessir ve şikayetçi. Bunun 
Nazilli' de yeni binalar yiiksel- sebebi Aydın bölgesinin mad-
ınektedir. Bugünlerde Nazil- di yardım etmemesi imiş .. 
li'ye gidenler~ iki ay evelki Kazaya bağlı kamun parti 
Nazilli i)e mukayese edenler kongreleri ilbayın huzuriJe ya-
büyük değişiklikler görür. pılmış ve bitirilmiştir. 

Uray, İstasyondan itibaren Nazilli' de hakikat1:n büyük 
kombinaya kadar, doğru l ir bir kalkınma ve ilerleme var-
cadd~ açmıştır. Bayer caddesi dır. Bu merkezde olduğu ka-
adı verilen bu caddenin 'tam dar nahiye ve köylerde de 
ortasındaki kaynaklardan isti- böyledir. Nazilli bunu başta 
fade ederek Uray bir yüzme ilçebay olmak üzere urbay 

h Emin Bilgen ve parti başkanı 
avuzu yaptıracaktır· Tevfik Bilge' nin el-ele vere-
Kombinanın inşaatının iler- rek gece gündüz memleket 

lemesi, memur ve ustaların işlerile uğraşmalarına borç-
gelmesi Nazilli'nin r ekonomik ludur. 

durumunda da büyük bir ge- - ----------•! 
nişlik yaratmıştır. Bergama' da yeni 

Otellerde yer bulmak zor- h h 
laşmış, ev kiralan ve yiyecek apis ane. 
fiatları yükselmiştir. EveJce 47000 lira keşifli Bergama 
10-15 kuruşa alınan bir piliç yeni hapishane binası inşaatı 
bugün 30-35 kuruşa zor bulu- dün sevilmiş ve tanınmış mü-
nuyor. Akhisardan Nazill'iye teahhitlerimizden Yahya ve 
2 vagon kavun getiren bir Fuat'a ihale edilmiştir. Ber
tüccar bana, satışından çok gama hapishane binasının ir,
memnun olduğunu, İzmir piya şasına yakında başlanacaktır. 
sasından daha çok istifade Kuduz bir köpek 
temin ettiğini söyledi. bir kızcağızı ısırdı. 

Nazilli' de yemekleri, temiz-
likleri ve intizamile meşhur iki Dün; Karşıyaka'nın Bostanlı 
lokanta vardır. ~Bu lokanta- köyünde bir hadise olmuş, 
larda da servis ve her cihet- sokaklarda dolaşan kuduz bir 
ten bir ilerleme vardır. Yalnız köpek, üç' yaşında Hüsnüye 
Nazilli'nin milli mücadelede adında bir kızcağızı ısırmıştır. 
günde 3000 mücahide çeşitli Kızın feryadı üzerine etraftan 
yemek yetiştirmekle meşhur: yetişenler köpeği;-üz;;.ine hü-=-
meşhur lokantacısı Ahmed ağa, cum etmişler ve bir el de si-
hir meslekdaşın, lokantasında lah atmışlardır. Bacağından 
ciğer tavasından başka yemek yaralanan kuduz köpek Örnek 
bulamadığı hakkındaki neşri- köyüne kaçmış ve orada yaka: 
yattan çok üzülmüş. lanmıştır. Hüsnüye tedavi ıçın 

Nazilli pamuk tüccarları, hastaneye kaldırılmıştır. 
bir haftadır pamuk almamağal Liman bütçesi 
başlamışlardır. Bunun sebebi- Vilayet Liman işletme mü-
ni sordum: dürlüğünün yeni yıl bütçesi 

. Müstahsilin pamuklarını iyi için İktısad vekaletine izahat: 
ltemizlemediklerini ve ıslak ge- vermeğe giden şehrimiz Liman 

tirdiklerini bu sebepten mü· işletme müdürü Haşmet Dülge 
bayeayı kestiklerini öğrendim. Ankara' dan İstanbul'a geçmiş-
Tüccarların çok haklı ve ye- tir. Yakında İzmir' e gelecektir. 
rinde olan bu kararları bek- Yeni bütçe, İktısad vekaletin· 

_lenen ve istenen neticeyi ver- ce tasdik edilmek üzeredir. 
ıniş-;- ·piyasaya-· temiz ve kuru itfaiye ve gaz dersleri 
pam~k g~lmeğe -- başlamıştır. Belediye itfaiye teşkilatın-
Yakın bir atide Türkiye'nin daki itfaiye memurlarına ze-
başlıca endüstri şehirlerinden hirli gazlar hakkında dersler 
biri olacak olan Nazilli genç- jverilmeğe başlanmış.ır. İtfaiye 
leri bir arkadaş da kazanmış· .. efradı, zehirli gazlar hakkında 
lardır. geniş malumat edinmektedirler. 

saat 15 t ... lstanbul'da Tophanede lstanbul Levazım 
amirliği satm alma komisyonunda kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 20300 lira, ilk teminatı 1522 
lira 50 kuruştur. 

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

makla beraber 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat makbuzlarile 
birlikte teklif mektuplarını ihale gün ve saatından en
az bir saat evvel komisyona vermeleri. 

19 24 29 3 1257 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - İdaresi İstanbul Levazım amirliğini'! bağlı müesseseler 

için 110 Ton pilavlık pirincin kapalı zarfla eksiltmesi 
7 /12/ 936 pazartesi günü saat 15,30 İstanbul' da 
Tophane'de satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 T~hmin edilen bedeli 25860 lira, ilk teminatı 1939 
lira 50 kuruştur, 

3 Şartnamesi 130 kuruşa komisyondan alınır. Nümunesi 
her gün görülebilir. 

4 İsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde istenilen belgelerile birlikte teminat ve teklif 
mektuplannı ihale gün ve ·saatından en geç bir saat 
evvel İstanbul Levazım amirliği satın alma komisyo-
nuna vermeleri. 19 24 29 3 l 252. 

Mst. Mv. satın alma ko. nundan: 
1 - Mst. Mv. hayvanatı ihtiyacı için açık eksiltme ile 

73200 kilo arpa ve yulaf alınacaktır. İhalesi 7I 12/936 
pazartesi günü saat 17 de kış'aJa Mst. Mv. satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 Arpa olduğuna göre mecmu tutan 3660 lira ilk temi· 
natı 27 4 lira 50 kuruş. Yulaf olduğuna göre tutarı 
4575 lira ilk teminatı 343 lira 13 kuruştur. 

3 Teklif edilecek fiate göre arp~ veya yulaflan birini 
almakta komutanlık serbest ve cpuhayycrdir. 

4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 istekliler arpa veya yulaf için tekliflerini ayn ayn 

mektuplarla verebilecekleri gibi arpa veya yulafın fi. 
atlcrini ayrı ayrı göstermek suretilc bir mektupla da 
teklif edebilirler. 

6 - isteklilerin ticaret odasında mukayyet bulunmaları ~art 
olmakla beraber 2490 sayı1ı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarile teminat mektup veya 
makbuzlarını havi teklif mektup!annı ihale saatından 
enaz bir saat evvel komisyona vermiş bulu::ma'arı 
ilan olunur. 19 24 28 3 1253 

lzmir Mst. Mv. satın alma komisyon.undan: 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için beher kilosuna tahmin 

edilen fi at on bir kuruş ..ı seksen santim olan 161000 
kilo Un keıpalı zarfla alınacaktır. 

2 İhalesi 30 /il. Teşrin/ 936 pazartesi günü saat 16 da 
İzmir'de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 Hepsinin tutarı 18998 lira olup muvakkat teminatı 
1424 lira 85 kuruştur. 

4 Şartnamesi her gün satın alma komisyonunda görüle
bilir. 

5 Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında kayıtlı 
olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kaları ve teminat makbuzunu havi teklif mektuplarını 
ihale saatından en az bir saat e\ el komisyona vermiş 
bulunmaları. 13 19 24 28 1173 

Mst. Mv. satın alma ko. nundan: 
1 - Mst. Mv. hayvanat ihtiyacı için kapalı zarfla 253000 

kilo arpa ve yulaf alınacaktır. İhalesi 7I121936 pazar
tesi günü saat 16,30 da kışlada Mst. Mv. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Arpa olduğuna göre mecmu tutarı 12046 lira ilk te· 
rninatı 903 lira 45 kuruş. Yulaf olduğuna göre tutarı 
14962 lira 40 kuruş. ilk teminatı 1122 lira 18 ku
ruştur. 

3 - Teklif edilecek fiate göre arpa veya yulaftan birini 
almakta komutanlık serbest ve muhayyerdir. 

4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 İstekliler arpa veya yulaf için tekliflerini ayrı ayn 

mektuplarla verebilecekleri gibi arpa veya yulafın fi-
atlerini ayrı ayrı göstermek suretile bir mektupla da 
teklif edebilirler. 

6 - isteklilerin ticaret odasında mukayyet bulunmaları şart 
olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarile teminat mektup veya 
makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale saatınc.lan 
enaz bir saat evvel komisyonua vermiş bulunmaları 
ilan olunur. 19 24 28 3 1254 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 Manisa merkezindeki kıt 'at ve müessesat ihtiyacı için 

453 ton Linit maden kömürü eksiltmeye konulmuştur. 
2 Şartnamesi ücretsiz olarak Manisa' da Tümen satın 

alma komisyonunda görülebilir. 
3 Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
4 İhalesi 26 /il. Teş./ 936 perşembe günü saat 15 tedir. 
5 Beher kilosunun muhammen bedeli bir kuruş yirmi 

santimdir. Teminatı muyakkatesi 408 liradır. 
6 istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 

vesika ibraz edeceklerdir. 
7 Muvakkat teminat makbuzu ile birlikte teklif mektup-

larını münakasanın yapılacağı belli saatten en aşağı 
bir saat evvel Manisa'da askeri satın alma komisyo ... 
nuna vermeleri. 8 13 18 24 1141 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Yerli fabrikalar mamulatı olan 105,000 çift kundura• 

nın her bir çifti 424 kuruştan olmak üzere kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesini 22 lira 26 kuruşa olmak ve örneklerini 
görmek istiyenlerin her gün oğleden sonra komisyona 
gelmeleri. 

3 - flk teminat miktarı 21558 liradır. 
4 - · İhalesi 12/12/936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından erı az bir 
saat evvel M.M.V sat. al. komisyonuna vermeleri. 

24 29 4 8 1311 

İzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Burnava'daki alayın iki aylık ihtiyacı olan 25500 kı !o 

ekmeğin 21/ 11/936 cumartesi •günii saat 10 Ja yapı
lan pazarlığın beher kilosuna verilen dokuz kuruş 
doksan santim fiat pahalı görülerek yeniden pazarlık 
suretile satın alınacaktır. 

2 Pazarlığı 25/ 111936 perşembe günü saat 11 de yapı· 
lacaktır. 

3 Umum tahmin tutarı 2359 lira olup muvakkat temi· 
natı 177 liradır. 

4 İsteklilerin muayyen vaktinde Burna va' daki askeri sa· 
tın alma komisyonuna gelmeleıi. 1312 

Istaubul Jandarma satın alma 
komisyonundan: 
Miktarı 
Metre 

70,000 
1-

Cinsi Beher metresi Tahmin edilen Muvakkat 
Kuruş bedeli Lira teminab Lira 

Çamaşırlık bez 24 16800 1260 
Yukarda cins ve miktarı ve tahmin bedeli ile muvak· 
kat teminat miktarı yazılı yetmiş bin metre çamaşır· 
lık bez kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme İstanbul Gedikpaşa'da Jandarma dikim evi 

3 

4 

binasındaki Jandarma satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 
Şartname ve evsaf puslası her gün satın alma komis
yonunda görülebilir. 
İsteklilerin ilk teminat mektup veya makbuzlarile ka
nunP-n İcab eden vesikaları havi mühürlü zarflarını 
eksiltme zamanından bir saat evvel komisyona ver-
meleri. 21 24 28 3 2920/1194 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden; 

Muhtelif eJektirik malzemeleri 
Tahmin edilen bedeli 35.000 lira olan yukarda cinsi yazılı 

melzemc Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko· 
misyonunda 11/ 1/937 tarihinde pazartesi giinü saat 15 te k:a
palt zarf ile ihale edilecektir. Şartname 1 lira 75 kuruş muka- · 
bilinde komisyonda verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
2625 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur gündei saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri 'Ve kendilerinin de 2490 No. h ka· 
nunurı 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 24 26 28 30 1309 

lzmir vilayeti Defterdarlığın
dan; 

Issısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 
haczedilen Mes'udiye mahallesinde Karakol sokağında kain 
12 sayılı hane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle sstı1ığa 
çıkarıldığından pey sürmek istiyanlerin Defterdarlık tahsilat 
kalemine gelmeleri. 20 24 28 1 1271 



.. 24/11/936 ---------------------

._ ________________________ ..... _ ... sa~a Bla.. 

w. F. H. VAN- il 
İdaresini bilenler 

~ Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVANTE LINlE 

''BOCHUMI> vapuru 11 ikin
ci teşrine doğru beklenilmekte 
ve 15 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır.• 

"AKKA,, vapuru 11 ikinci 
teşrinde beklenmekte ve 15 
ikinci teşricıe 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. 

"ISERLOEN,, vapuru 23 
ikinci teşrinde beklenmekte 
ve 28 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LİNES 
"EXHiBITOR,, vapuru 14 

ikinci teşrine doğru beklenil-
mekte olup NEW-YORK için 
yük alacaktır. ~ 

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

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

1'EXMOUTH,, yapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELiA,, vapuru 26 
ilk teşrinde bekleniyor. NEV-
YORK için yük alacakhr. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

0EXCAMBİON,, Transat
lantiği 20 son teşrinde RİRE 
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 
LINJEN - OSLO 

14 SARDINiA,, motörü 16 
son teşrinde limanımıza ırele
rek DIEPPE ve NORVEJ li
manlan için yük alacaktır. 

S. A. ROYALE HONGRO-
ISE DE e NAVİGATION = DANUBIENNE MARİTİ

ME -- BUDAPEST• 
11BUDAPEST,, Motörü 29 

son teşrinde ilimanımıza 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· 
lcyecektir. ---JOHNSTON WARREN LTD, 

LIVERPUL 
"JESSMORE,, vapuru 15 

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

SERViCE MARITIME ROU
MAIN-BUCAREST 

METALLUM 
Lambalarını daima tercih ederler ve satıcı· 

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

M. Tevfik Baykent 
Elektrik - Radyo- Telefon Evi 

Siemens Fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 I 79 -' 

Telefon : 3332 

- c 

100 Ton saf kurşun 
Tahmin edilen bedeli 22,000 lira olan yukarıda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 4111937 tarihinde pazartesi günü saat 15 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat tr.minat olan 1650 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunun 
2 ve 3 ncü maddalerindeki vesaikle mezkur gun ve saatte 

Izmir P. T. T. 
,ğünden; 

17 19 21 24 1164 

Başmüdürlü-

50 tane potrel direkle buna muktezi takaz vesairenin 3/ 12/ 
936 T. de ve saat 15 de ihalesi icra kılınmak üzere 19/ 11/936 
T. de münakasaya konulmuştur. Muhammen bedel 1627 lira 
55 kuruştur. 

Şartnamesi görülmek üzere Baş Müd. lükte müteşekkil ko-
misyona müracaatlan. 22 24 28 30 1289 

Çırpı Zirai kredi kooperati
finden 

428 Sayılı Çırpı köy Tarı.m kredi kooperatifi ambarında 
mevcut 300,000 kilo pamuk kozağı 30,000 kiloluk on müza-
yede kaimesine taksim suretile müzayedeye çıkarılmıştır. 

Talipler şartnameyi Çırpı köyde kooperatiften Bayındır' da 
Ziraat bankasından öğrenebilirler. Mektupla istenildiği taktirde 
adreslerine gönderilir. Muvakkat teminat beher kaime için 
202,5 liradır. 

İhal~ 9/.12/936 ça.rşamba günü saat 14 te Çırpı köyde ko· 
operatıf bınasında ıcra kılınacaktır. Kooperatifimiz Arıkbaşı 
istasyonuna çok yakındır. 22-24-26-28-1-3-6-8-9 1291 

Aydın nafıa müdürlüğünden; 

Miicellit Ali Rıza Olivier v E Şürekası 
Limited 

7 / 12/ 936 Pazartesi günü saat 15 de Aydın ili daimi encü
men odasında 8191 lira 4 kuruş keşif bedelli Aydın Muğla 
yolunun Dalama varyantı kısmında kaldırım inşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 V apar Acentası 

Birinci kordon Rees binası 
Tel 2443 

Bu işe ait eksiltme şarttamesi tenni şartname, keşif evrak 
Nafia müdürlüğünden görülebilir. Fratelli Sperco Hellic en Lines 

ELLERMAN LINES LTD. Muvakkat teminat 614 lira 33 kuruştur. İsteklilerin tekli 
mektupları Nafia müdürlüğünden alınacak ehliyet vesikasil 
Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesikasını 7 /12/936 Pa 
zartesi günü saat 15 şe kadar Daimi encümene vermeleri ila 
olunur. 22 24 25 26 1290 

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

ROY AL NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

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

SERViCE MARlTlME 
ROUMAIN kumpanyaM 

.. ALBA JULIA,, vapuru 
19 / 2 inciteşrinde MALTA, 
MARSIL YA ve CECAIR li
manları için yük ve yolcu ka
bul eder. 

İlandaki 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: 2004/2005/2663 .......................... 
Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

Telefon : 34 79 

Hamburg - Bremen, Rotter
dam -- Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta· 
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav ve Baltlk 
limanları için doğru Konşi
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo .. Egytian Mail 
Line 

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

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 7 5 saat, 
Port-Sait Vt) lskenderiye li

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

"POLO,, vapuru 3 birinci 
kanunda Londra, Hull ve An
versten gdip 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. 

JI lllllll il lll llllll llllll llllhı. Doktor ~1111111111111111111u111111111 -
- A. Kemal Tonay ~ 
-Bakteriyolog ve bula,şık, salgın hastalıkları mütahassışı~ = Basmahane istasyonu karşısındaki dibek sokak başında 30 sayı· ~ = lı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ak~am saat 6 a kadar 
=: hastalarını kabul eder. 
- Müracaat eden hastalara yapılması llizımgelen sair tahlilat ve 
- mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevza 
- görülen Pnomotoraks muayenehanesinde muntazaman yapılır. 

Bllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 11111111 

SIHHAT BALIKY AGI 
Norveçya balıkyağlarmın en halisidir. Şerhet gibi içilir, 2 <lefa eü:zülmü~ 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BaşcJurak Büyük Salı•pçioğlu hanı karŞI!!JDda 

Deri ve Tenasül Hasta- • ,,· Daimi encümen riyasetinden 
lıkları Mütahassısı 

Bedeli muhammeni Yeri 
Doktor Lira 

Cinsi No. sı 

Fazla tafsilat için Pasaport Osman Yiunus . 75 Karantina tramvay caddesi Dükkan 477 
yolcu salonu karşlsında Lokal İdarei Hasusiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi y 
Rı'z bı'nasında No 168 Hergün hastaları sabah ı b ı / · · zı ı u unan yer 17 111936 tarihinden itibaren bir ay için 
Umumi Deniz Acentahljı saat 10 dan akşam albya pazarlık suretile kiraya verilecektir. Kirasına talip olanlar 

L. "t d kadar kabul ve tedavi eder. ımı e Encümeni vilayetin toplandığı her pazartesi günleri saat 10 
acentasına müracaat olunması. Adres: Kem~raltı Şamlı vilayet daimi encümenine depozito makbuzlarile birlikte n1lir 

"DUROSTOR,, vapuru 25 
son teşrinde bekleniyor, KôS
TENCE, SULINA ve GALATZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVİSAD, BU
DAPEŞTE, BRA TİRLAVA 
VIY ANA ve LİNZ için yük 
alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi· 
ı .... Telefon No. 2008 2008 

sokak No. 19 
1:::::::::::::::::::::::::::.:. ........... T~el~e~fo~n~:•3~1~7~lm:::.:::::::::;:::::::::::::•~~ca~a~tl~a~rı~i~la~n~o~lu~n~ur~ ..... ;2~1~2~4;..:2~6~;2~8 ........ ı1;2s~6W 
Piirı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, bö 

rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


