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Muahedesi dün imzalandı. 

lngiltere Krall Londra bliyük elçimizi kabul etti 

Madrid cephesinde tisiİerle çarpışan kadın milis askerler .... ·-
tıngiliz gazetelerine~ göre, fMadrid 
cephesine Rusyadan"'askerler gelmiş 

Asilere de ltalya ve Alman 
ya' dan kuvvetler geldi 

Almanya-kara, deniz, hava zabitleri göndermiştir. lrlandalılar 
ordu veriyorlar.:Portekizliler de 20-30 bin gönüllü! 

----------~------~ 
Rus donanması emre amade! 

Madrid cebhesinde 
kızll askeri 

Madrid 25 (Radyo) - İngilis 
gueteleri Ruıya'dan ınOhim mik· 
tarda kızıl askeri kıt'•lar geldiği 

•e cebheleri ele aldıklan bıtberle· 
rini Yermektedirler. 

Rusya ve Franaa 
yardım edecekler .. ----..··-···--Londra 25 (Radyo) - Deyli 
Ekeprr.ı gazetr.11ine göre Rusya 
hükdmeti Madrid'e eualı mrette Moming Potıt - gaseteıi: 

"Madrid ve Bareclou'da So•· yardıma kanr Termit Ye bütün 

yet idaresi teıiı etmiı addoluna· 
bilir ... Demektedir. 

MUsademeler 
Burgoı 25 (Radyo) -~-Madrid 

cebheeindc çok ıiddetli muharebe
ler olmaktadır. Asi kunetler, garb 
parkını i~gal etmiılerdir. Bundan 
baıka Mon ldua mahallesi mili• 
lerden temizlenmiıtir. Topçu faali· 
yeti denm etmektedir. 

ltalyan tebrikleri 
Salamank 25 [Radyo) - ftal· 

yanın yeni heyeti Salamank'a •aaıl 
olmuıtur. Bu heyet General Fran· 
koya tebrikita gelmiıtir. 

So•yet donanma11na bu yardımı 
kolaylaotırmak üzere hazır bulun· 
maeını emretmiıtir. 

?tf adrid holoe~ik tefleri Va· 
Jansiyadaki Alman konıoloshane11i 
ile Kartajan Alman mektehini 
iogal ec\erek kııla haline ifrağ 

etmiılerdir. 

Pariı 25 (Radyo) - Aksiyon 
Franıez g11cteeioio yazdığına ~öre 
7000 Franıız gönüllüıü, cumhu· 
riyetçilere yardım için 111panya'ya 
geçmiıtir. 1000 gönüllü daha ha· 
sırlanmak tadır. 

\...._~------------------·' 

Pariı, 25 [Radyo] - Gmeral 
Franko orduıuna ftaJya, Almımya, 
Portekis ve lrlanda'dan binlerce 
~önüllü iltihak etmiıtir. 

Almanya'nın General Franko· 
ya birçok kara, hava ve deniz za. 
biti, pek çok ıilib ve ı:ıyyare gön· 
derdiği de temin edilmcL.tedir. 

lrlandah general Ddüfi 12000: 
ld§ilik bir ordu teıkil ede~ğini 

eöylemiıtir. Portekiz'lilerin 20-30 
bin müecllib gönüllü verecekleri 
anlaıılmııtır. 

Bitaraf bölge 
Valansiya 25 [Radyo] - Bey· 

nelmilel kızılhaç cemiyeti, hava 
bombardımanlannın öniine geçmek 
için Madrid'de bir bitaraf bölge 
tesisini iııtemiı ve her iki muharib 
taraf nezdinde teıebbüeatta bulun· 
mu~tur. Bu bölgede yaralılar ile 
ıivil halk bulunacaktır. 

Urugvay'ların bir ricası 

Von Ribentropa matuf beyanat 

Parla 25 [Radyo) - Urugvay 
hüktlmeti Pariı müme111ili vaaıtaaile 
Fransa hüUmetinden Madrid hü-
ktlmeti nezdinde mevkuf Urugvayh 

Alman-Rus münasebatı - Sonu 6ı~ sahifede -

kesilecekmiş . Kar! 
M. Eden Rus elçisi ile konuştu. Rusya' da lstanbul'~a 

yeni tevkif at varmış.. devam edıyor. 

Van Ribentrop ve zevcesi 
L-0ndra, 25 [Radyo] - D~yli 

Telgraf gazetesine göre .Prl. Ribent· 
rop Londra'dan Berlin'e giderken 
bııvekil M. Baldvin'e: 

.. Ru11ya'da Alman mühendiıi 

idam ediline Berlin ile Moüova 
aruında liyaıt mlnaNIMtler kat .. 
dileeektir.,. tlemıtir. 

Londra, 25 [Radyo] - Sovyet· 
ler birliği Londra büyiık elçiıi 1\1. 
Maiııki, dün akıam M. Eden'i zi· 
y aret etmiotir. 

Varoova 25 [Radyo] - Mos· 
kovadan gelen haberlere göre, ye· 
niden birçok fen ve ilim adamlan 
tevkif edilmiıtir. 

Varoova, 25 (Radyo)-Rusyadan 

-Sonu 6 ıncı sayfada-

İıtanbul, 25 (llusust) - Kar, 
dündenberi devam etmektedir. Bu· 
giln hafif ve sulu olarak yığmı~tır. 
Yerde kano yüksekliği l O Hntimi 
bulmuıtur. Şehrimizde mahrukat 
f iatlı;ri birdenbire yükselmiştir. 

Gelen haberlere göre, Uludağ 
ve Kayıı dağına da kar yağmakta· 
dır. Burada hHa kapalıdır, 

- Sonu 6 ıncı sayfada-

Tokyo, 25 ( Radgo) - Bugün, Osaflarra'da birbirini 
takiben beş zelzele olmuştur. Halk, korku içinde bulun
maktadır. Birçok aileler, efllerini terk.ederek açıklara 
çekilmişlerdir. 

Berlin, 25 (Radyo) - Almanya propalanda nazırı 
doktor Göbels, komünizm aleyhine mühim bir söylev 
verecektir. 

Berlin, 25 (Radyo) - Rıu lıarb divanı; casııslalc su
~u ile gaka/anmış w idama malılcfim edilmiş olan Al
man mühendis Stiklin'in ı:.zaını, 011 .. ,,. alır lıap• 
talavil egleml,tir. 

• 

Bulgar gazetele· 

rinin bir haberi .. 

/nönü Bel-
grad'a gidiyor. 
Bulgar başvekili 
ile de görüşecek .. --~ 

J tanbul, '.?5 
(Husu"i) - Bul· 
g:ır gazetelerinin 
Anlfora'don ola· 
r:ık neşrettikleri 

bir lınLcre göre, 
B.ı~vekil 1 met 
Jnllnü \'C rdiknsı 

ile Hariciye Ve

kili Te,·fik Hüş· ismet lrıönü 
dü Aras ve refikası, Yııgo la\'}n 
ba~\"ckili M. Sıoyadinoviç'in Anka· 
ra ziyaretini iaıle etm"k iizcre fU· 
batta Belgrad'a gideceklerdir. is
met İnönü ve Rüşdü Ara!!, Hel· 
grad'Jan döoii~te Sofya'da hir ıııiid· 

det tcvııkk.uf ederek, Bulgar lıa~· 

vekili M. Köse franof 'la görü~e· 
ceklerdir. 

8 inci Edvard 
elçimizi kabul etti 

Deyli Telgrafın yazısı 

Türk, lngiliz ve Yuna 
donanmaları 

Müşterek hareketlerile sulhun id 
mesine çalışıldığını gösteriyorl 
Yunanistan'da donanmamıza hararet 

bir : istikbal hazırlanmıştır 

Malta'mn merkezi) Valelta'da eski şövalyeler saragı 
ve şimdiki vali konalı 

htanbul 25 (Hususi) - Deyli Telgraf gazetesinde Türk donanma 
nıo Malta ziyaretinden bahtı ile ynılan bir makalede, Türk, lngi 

Londra, 25 ( A.A) - Yunan donanmalannın müıterek hareketlerinin, sulhun idamelİlli 
Kral Edvard dün sarayda talışıldığına bir delil olacağı kaydedilmekte, Türk donanmallUllll Mal 
JnHJÇ fleliahdı ile görüş- dan eonra Yunan donanmasını ziyaret edeceği ve bir Yunan filona 
müı :: w bundan sonra dı ?tfalta'ya gelr"eği ilivc olunmaktadır. - Sonu 6 ıncı uhif'ecle -

Türkiye büyük elçisini A k J k J ' / 
kabul etmiştir. nta ya ve s enaerun un ayrı ıfı 

Tayyareci Lin~Vasıf Çınar. n:'er~um d 
berg ne oldu? demıştl kı: 

Taggareci Lindbeıg 
Londra 25 (Radyo) - Meohur 

tayy1reci Linberg Kent'en Dublin 
tchrine hareket ettiği halde Dub· 
line va&1l olmamıt ve kendisinden 
hiçbir haber alınamamıştır. 

Londra, 25 [Radyo] - Meohur 
Amerikan tayyareciııi Kolonel Lind· 
bcrg, hayattadır. Lindberg, bu aym 
19 uncu günü Dublin'e gitmek 
üzere tayyareıile gitmiı ve dün 
avdet ederken h8\"anıo mubalefe· 
tinden şimali Jrlanda'nın [Davn) 
ıehrine . inmek mecburiyetinde kal· 
mııhr. 

Sanayi progra-
• • 

mımız ıcın 
' teklifler. 

Bu iş için Hollan
da' elan bir heyet 

geliyor. 
lstanbul 25 (Hususi muha

birimizden) - ikinci beş yıl
lık sanayi programımız için 
bazı teklifler yapmak üzere 
Hollanda' dan memleketimize 
bir heyet gelmek ~üzeredir. 

Heyet, hükumete sanayi 
programımızın kısa bir za· 
manda tahakkuku ve tatbiki 
için mühim teklifler yapacaktır. 

Bu kardeşlerimizi bizden ayırmak, med 
niyetin en büyükjcinayeti:değil midir? 

Lozan muahedenamesinin 
kamutaydaki müzakeresi esna· 
sında anayurddan ayrılan Türk 
topraklarından ve bu meyan
da Antakya ve isken derun' dan 
bahseden lzmir'in kahraman 
evladı Vasıf Çmar da şöyle 
demişti: 

Muhterem arkadaşlar! 
Meclisi aliniz dündenberi 

Lozan muahedei sulhiyesinin 
tedkik vazifesi karşısındadır. 
Bu muahedeyi tedkik eden 
arkadaşlar gözlerinin önünde 
muazzam bir netice, muazzam 
bir eser görmektedir. Bu mu· 
azzam eser :~ ve netice daha 
-Sonu 6ıncı sayfad"'ii-= ~ Merlıam .Vasıft Çınar 

Komünizm aleyhine 

Alman - Japon ittifakı 
dün imzalandı. 

Alman topçuları 
Berlin, 25 (Radyo) - Bü· ~ riciye dairesine davet edilmit· 

yük devletler sefirleri bugün lerdir. 
öA-leden saat 13 e kadar Ha- - Sona 6 ıneı *ifed• ~ 



-
tifrQ 

Niçin gazete okumuyorlar? 
~El liHMABERLE:RI 

Gazetelerde sık Rık münakaıa ediliyor: Tütün 
Halk neden okumayor, okutmak: içiu ne yapmalı? • S l 
Bence, kitah \C mecmua okumak.la gazete okumağı ayumalıdır. Bi- atış arı 

rimi-i daha g niş olçüJc külıiır terbiyesi me!l"elcııidir. ikincisi günıle'ik devam ediyor 
h ıdiseler, oıılıırn IC\ ercüh etmiş fikirler, gôrüılerdir. f n ıııı dcdigimiz muh· . , 
lıik un, Liriucisinıleıı şu \ c ~ı·hehlerle u:rnklnşıtlıilıliğini lıir an için kabul Bu sene Amerıka da kurak-
cısek bile, ccıııhı•t iı;inrle lıir unsur olıııJ>ı ıtilurik; }·ırıi, ı·vi, barkı. lık dolayısile tütüıı mahsulü-
nilcsi, scrınrı)csi, ·i~i, rahatı, huzuru, menfaati 'csairesi bulunması nokta· nün noksan ve Balkan dev-
~ından, gazele denilen bu düuya istasyonu ile münaeebetini kesmesice Jetleri tütün rekoltesinin de 
akıl erdirilemez. t.'Aer kesiyorsa sebeb varılır. Fakat biz hakikaten sebebi kalite itibarile bozuk olması, 
anhyabiliyor muyuz, ona isabetle parmak ko).tbiliyor muyuz? Tu""rk tu .. tu-nlerı"ne k fa la . . ı . . r d ı· k" ı . . . arşı z Tere<ldüı&üzcc ve samıwıyet e ıtır:ı e e ıın ı, . gazele enınızın en . . . 

bü) ük hataları kendi eemiyeıimizin ibıiyaçlarını, tahn"\ üllerini, hadiseleri· alıcı temın etmıştır · 
ni, gene halkın anlapp kavrı) aLileceği bir dille aksettirememeleridir. Alakadar makamata gelen 
Matbuata verilen tenkid hak ve vazifesi. biz de o kadar suiistimal edil· malumata göre, Samsun, lz-
mi~tir ki, biran için matbuat küraüiünde uyuklayan sükuta bakınca ken- mit ve Trakya' da olduğu gibi 
dimizio hürriyetsiz bir ıliprda yaiayan insaular olduğumuzu zannetme· E b""I · d d t••t•• a· 

k . k d H Ik k ı· d"b' '· . k d" h" . d ge o gesın e e u un s me ım tiosız ır. a , ene ı ı ıne Jf•• vermıyeo, en ı mu ıtın en, h l d k d" 
kendi ccmi)ctinden, kendi ıstırab ve eaadetinden; kendi davasınden, tışı ara.ret e e~am etme te ır. 
i<leolojiıioden ilham almıyan gazete}i okumamakta haklıdır. Bunu bek· Evvelkı sene kılosu 40 kuruşa 
liyoraak, aldandığımıza da şüphe etmemeliyiz. Cemiyet. matbuatı kendi- sablan adi kalitedeki tütün 
Binin ve hidiselerin hir aynası ,,}arak giirnıek i kr. Benim yüzümü busene 70-80 kuruştan alıcı 
göstermiyen aynnı niı;in elime alayım~ b l kt d 

Saime ..ltfı/i u ma a 1r. 

Na~ş. berab ile bulut 
batOna yazı aras1ndaki fark 

Bizim bir " Nakş ber'ib ,, 
ımız var. 

Amerika'lıların da şimdi bu
lut üzerine yazı davası çıktı. 

Meşhur Amerikan tayyare
cilerden Alelcsandr Norbes ve 
L.angmir Nevyork üzerinde bu
kıtlu bir havada yaptıkları bir 
uçuşta tayyare kanatlarının 
genişliği nishetinde 3 kilomet· 
re uzunluğunda bir iz bırak
tJklarım görmüşler ve bu iz 3 

.Gkika dewam etmiştir. Bunun 
bulutlar arasına tayyarenin sı
cak havasının girmesinden hu
sule geldiği anlaşılmaktadır. 
Sakat ne çareki bu izi gören 
saife tayyarecilerdir, çünkü iz, 
bulutların göklere nazır kıs
manda olmuş ve biran -hiçbir 
kimae görememiştir. 
Nakş ber ... Sehab... da bun

dan başka olamaz ya? 
«etb, ahlak ve kanun 
lngiltere'de yeni bir talik 

kanuna hazırlanmaktadır. 
Ali karar komisyonuna ve

rilen yeni kanunda beş sene
yi bulmayan evliliklere talik 
müuadeıi yoktur. Bu; fena 
bir karar değildir. Tecrübe
şidik, fazla gençlik yüzünden 
çakan bazı anlatmamazlıklar 
l4amaııla kendilitinden düzelir. 

iJundan başka, aile haya
tında beklenen neticeleri te
min etmemiş olanlara, talak
tan sonra tekrar evlenmek mü
saadesi yoktur. 

Bu da fena değil. Fakat 
ta1bik edilecek midir dersiniz? 

Klthllik rekoru? 
lngiltcre 1de Brinyton'da bir 

ıhtiyarm sekseninci senei dev
r yesi t s'id edılirken, bu ada
m n elile yazdığı mektupların 
ila 60 binincisi; rekor mera
ıimi yapılmışbr. Bu ihtiyarcık 
ti gençliğindenberi gazetelere 
oturdutu şehirle alakadar 
6'ektuplar yazarmış. Bunlar
dan 8000 adedi neşredilmiş
tir YalD)z bir senede 572 
AReldubu neşredilmiş bu su
pde de bir rekor teais et· 

Jıi9tir. 
klhtiyar: 

- Mektup yazmak birşey 
detil. Fakat beni en ziy.ade 

en nokta bu mektupların 
oıta pullarını tedarik etmek 

,,.ı...,p Jradımm bir .latmı-

Bergama'dan gelen bir tel
raha, orada satılacak tütün 
kalmadığı, ecnebi kumpanya
ların mahsulün hepsini de 
mübayea ettiği bildirilmekte
dir. Busene tütün mahsulün
den memleketimize 25,000,000 
liradan fazla gireceği kuvvetle 
tahmin edilmektedir. 

nı postalara vermekteyim. Bulgaristan' da da 27 milyon 
Demiştir. kilo olan tütün rekoltesinin 

Kadıftlaran -dlleHesul kalite itibarile tamamen bozuk 
Macar'lar son zamanlarda olduğu haber verilmektedir. 

birçok mühim işleri düello ile Bir haftalık 
halle başlamışlar ve Macaris
tan bir düello diyarı olmuş; 

kadınlar bile bu cereyandan 
kendilerini kurtaramamakta
dırlar! 

Bundan bir zaman evvel 
iki artistin, Madam Süzlen 
Novcko ile Madam Eliza Bat
ta'nın arasında ç1kan düello 

büyük bir skandal vücuda ge
tirmiştir. 

Bundan iki gün evvel de 
Macar sanayi erbabından iki-

sinin karısı, güzel bir deli
kanlıyı paylaşamamazhk yü
zünden sdciz ravundluk bir 

boks düellosuna girişmişler, 
nazik yumrukları ile birbirininl 
yuzunu gozunu bere ve şış 

içinde bırakmışlardır. 
Fakat işin feci ciheti, bu 

iki kadının kocası arasında 
bu düello yüzünden hid bir 

ahlak çıkması ve iki kocanın 
bu defa kılınçla düelloya mec
bur kalınası olmuştur. 

Hayıra alamet mi acaba? 
Mister Ruzvelt yeniden cumur 

reisliğini kazandı; fakat oğlu 

Franklen Ruzvelt babasının 
en büyük düşmam bir ailenin 

kızı, Mis Eşel Düpan ile ni· 
pnlandı. Düpan ailesi daha 

dün, ündon'un Ruzvelti mağ· 
itip etmesi için fevkalade su-

rette çalışmış ve... Bayan ge· 
lin de Ruzvelt aleyhine rey 
verm1şti. 

Liman ihracatı. 
Ticaret odası bir rapor 

hazırladı. 

Şehrimiz Ticaret odası, il• 
manımızdan son bir hafta zar
fmda ihraç edilen mahsuller 
hakkında bir rapor hazırla
mıştır. Bu rapora göre, bir haf
tada yabancı ülkelere 170,472 
kilo meyankökü, 53,675 kilo 
palamut hülasası, 1,550,500 
kilo arpa, 400 bin kilo bakla, 
501 bin kilo buğday, 225 bin 
kilo burçak, 50 bin kilo yulaf, 
14,845 kilo kumdan, 10 bin 
kilo Susam, 130,279 kilo ka
buklu ceviz, 969 kilo kabuklu 
badem, 38 bin kilo kabuklu 
fındık, 3684 kilo kestane, 50 
bin kilo Şamfıstık, 2990 kilo 
çamfıstık, 2500 kilo nohud, 
294 kilo halı, 28400 kilo ka
navur, 52,500 kilo kendir to
humu, 35 bin kilo haşhaş 
tohumu, 13,212 kilo. tütün, 
12, 150 Kilo deri, 2032 kilo 
anason, 1903 kilo muhtelif 
eşya, 251 baş öküz gönderil
miştir. 

H 

Uzü.m 
/yi mahsul aranıyor 

inhisarlar idaresi, dün bor
sadan 8-13 kuruştan hayli üzüm 
satın almıştır. 

( 

' 
Bugün doğan 

çocuklar •• 
- Bııgin -

Dün ihracatçı tüccarlarımıza 
gelen mektuplara göre, hariç 

piyasalarda yüksek mallar kal-
'"\ mamış gibidir. Bu sebepten 

yüksek mallarda dün hararetli 
muameleler olmuştur. Orta 
mallara gelince, bu mallar 

Merihin tesirleri bu sabah ta 
devam edecek bu tesir bilbaua 
kadınların aleyhine olacaktır. Ne,-. 
rasteninin şiddeti bugün ubable· 
yin çok olacaktır. Ve bu yüsden 
birçok aile kavgalan çıucalr.1ır. 
Bu boğucu Tf! Rkıcı hava akpm 
üaeri deği,ecektir. 

Bagdn do~acak çocuklar kav· 
gacı ve S1Dıflanııda dikkatsiz, 
oyu.nlannd.ı aert ve haıin olacak· 
)ardır. Bu çocuklan aılr.ı bir di-
siplin altına almak kendi lehle
rine lhım bir horekettir. Bu gibi 
çocukları fula faaliyet ve dikkat 
uliyen itlere 1evketmelidir. 

üzerinde cereyan eden mua
meleler az ve soğuktur. 

Haf ta tatili kanunu 
DUn teblil1 adildi 

Hafta tatili kanununun ta
dil edilmiş şekli şehrimizdeki 
alakadarlara tebliğ olunmuş
tur. Bu kanuna göre fırıncılar, 
kasaplar, yalnız sebze. tütün 
ve yaş meyva satanlar, nal
bantlar, ziraat alat ve edevatı 
tamircileri müesseselerini pa
zar günleri açık bulundura· 
bileceklerdir. 

877 kilo kaçak 
esrar tutuldu. 

~~~~---........ -·~----~~-
C umaovası ile Manisada yakalanan esrar 

kacakcrları silah ta kacırıyorlardı. ' , ' 
Jandarmalarımız, dün Cumaovası nahiyesi ile Sef rihisar 

arasında esrar kaçakçılığı yapan iki deveci ile 233 kilo esrar 
yakalamıştır. Cumaovası'ndan gazetemize bıldirildığine göre ya

kalananlar Seferihisar kazasının Orhanlı köyünden d veci Ali 
oğlu Hüseyin çavuş ile arkadaşı Hüseyin oğlu lbrahim adın
dadır. Develerle Sefeıihisar'dan Cumaovası'na gelirken Cuma
ovası hududunda Yeniköy civarında iandarmanıızın pi?susuna 
düşmüşlerdir. Tutulan 233 kilo esrardan başka Üzerlerinde 
üç tane ipek esrar eleği, bir beylik mavzer, bir nagant ta· 

banca bulunmuştur. 
Manisa vilayetinin Osman bey çiftliğinde de 644 kilo esrar 

ile iki ipek ve bir tel esrar eleği tutulmuştur. Kaçakçılar Ad

liyeye verilmiştir. 

Muhacirler 
- --··----

Tamamen iskan 
e'1ildiler 

Urla tahaffüzhanesinden Çeş
nıe'ye sevkedilen Romanya'lı 
muhacir aile leler, Çeşme' de 
tamamen iskan edilmişlerdir. 
Bu muhacirleri iskan eden 
şehrimiz iskan müdiirii Tah
sin dün İzmir't· gelmiştir. 

Şimdiye kad r diğer kaza
larda iskan edılmiş olan m~· 
hacirlere altışar ay~ık yi 1H k
lik buğday tevzi o'unmıışlur. 

Ço1
" fak r olan

1
ara ayrıca ya

ı ı..ı gü ılük iaş parası veril
mektedir. Muhacirlere ilkba 
harda yeni evler inşa ettirile
rek verilecektir. 

Kızılay 
Göçmen ve 
Talebeye yardımda 

Kızılay genel merkezi, yur
dumuza yeni gelen göçmen
lere yardım için şehrimiz Kı
zılay merkezine havale ve Se
lami isminde bir de memur 
göndermiştir. 

Kızılay, Kilizman tahaffüz
hanesinde, gelen göçmenlerin 
her türlü ihtiyaçlarını ve iaşe
lerini temin etmektedir. 

* * * Kızılay, fakir talebeye elbise 
temin etmek için şimdiden tc
şebl Üsata girişmiştir. İzmir' de-

( ki mekteplerde okuyan fakir 
talebe için yapılacak kışlık 
elbise, on btş güne kadar ye
tiştirilerek tevzi edilecektir. 

Maliyede 
Devir muamelesi henüz 

bitirilmedi 
Bina ve arazi vergileri, ha-

-ziranda;-itiharen --m~~hasebei 
hususiyeye verildiği halde, bu 
vergilerin kayıdları henüz ma
liyece devredilmemiştir. Bu 
cihet, mükellefinin müşkülata 
uğramalarına sebebiyet verdiği 

_gibi, bakayanın da biran eve! 
tahsiline mani teşkil etmek
tedir. 

Alakadarlar, devir muame
lesinin biran evel yapılması 
için maliye dairesi nezdinde 
teşebbüsatta bulunmuşlardır. 

Fuar komitesi 
Fuar komitesi dün akşam 

belediyede belediye reisi dok
tor Behçet Uz'un reisliği al
tında toplanmıştır. Beş yıllık 
programı üzerindeki konuşma
larına devam etmiştir. 

İplik buhranı ___ __.,. ·------
Vekiller Heyeti 
kararı geldi. 

Memleket dahilinde imal 
edilmekte olan iplıklerin ihti
yaca yetmediği anl::ışıldığın
dan bu yüzden meydana ge
len iplik bu hı anını önlemek 
için 2967 numaralı kanunla 
müddeti 1 temmuz 938 tari
hine kadar uzatılmış o1an 
2294 numaralı kanunun birinci 
maddesine dayanarak gümrük 
tarifesinin 366, 367, 368, ~69 
ve 370 inci madde! rine gi
ren ipliklerin on numaraya 
kadar olanlaı ma (10 numara 
dahil) mevzu glimrük resminin 
yüzde 60, ondan 20 numara· 
ya kadar olanların gümriik 
resminin yüzde 25 ve 20 den 
yukarı olanlara mevzu gümı ük 
resminin de yüzde 20 nisbe
tinde indirilmesi Vekiller h -
yetince kabul edilmiştir. Bu 
husustaki karar, şehrimizdeki 
alakadarlara tebliğ olunmuştur. 

Polis 
Cumuriyetin her çihetçe 
itimada şayan unsurudur 

Polis, halkı fenalıklardan, 

tecav[izlerden koruyan, halkı 
müdafaa eden teşkilattır. Bazı 
kimselerde eski ve fena bir 
zihniyet vardır. Polis karako
luna gitmemiş olmakla iftihar 
ederler. 

Polis karakoluna gitmek ne
den fena birşey oluyor? Bu 
telakki, eski zihniyetin yadi
garıdır ve zamanla silinmek
tedir. 

Pol"s, yalnız suçluları yaka
lamakla iktifa etmez, düşmüş
lere, fakirlere, yardıma muhtaç 
vaziyette olanlara yardım elini 
uzatır, yolunu bilmiyenlere yol 
gösterir. 

Halkın polisten kaçacak za
manı artık geri gelemez. Şeh
rimiz emniyet müdürlüğü, muh
telif levhalar bastırarak hüku
met daireleri koridorlarına as
tırmıştır. Bu levhalarda şu sa
tırlar gine çarpmaktadır : 

"Cumuriyet polisi milli em
niyet müessesesinin her yerde 
hazır ve gören gözüdür." 

"Kanunun eli polıstir." 

Onun için polise her cı
hetçe itimad edebiliriz. 

Zeytin mah-
sulü bu sene azdır . 

Ticaret odası idare t c eti Alakadarlara gelen ı alu-
Ticaret ve Sanayi odası j mata göre; Zt ytın mahs lİ bu 

idare heyeti dün toplanmış, sene azdır. Bu sene z ytin-
odaya ait işler üzerinde ka- yağı ihracatı <l fazla olamı-
rarlar vermiştir. yacaktır. 

Silahlanabilirler mi. 
l\lacar'ların kral 11aibi amiral 

Horti Mu olini')i zi)aret etmek 
üzere Peştc'den Roma"ya hareket 
eclerk n l\lacnr hükumeti de re~ıni 

Lir tebliğ neşreder k :\focaristan ·ın 
F!İliihl::ınmak i tedi •ini H bunda 
lı ıklı ı lclu unu b ıtüıı <lümaya bir 
Jalıa il ın ı·lli. 

:\l:ıc-ar"J,ırın bu ,ırzu \C iddial:ııı 

H'r i hir"e d ğilcl'r ' z ıııned rim 
ki hiıı)a<la hıınıı lıilı İ}rn kımse 

de } oktur. Ancak F ran ız 1 rın de
d" i "Lıi, k l lı il dudak ara nda 
mı> a~ \!ırrlır. S"lihlanmayı iste· 
mekle ~il lılanrn k araı;ıııdaki me· 
"a~· i e hun lan ı ek fazladır. 

1\1 ar"lar acabu kolay kolay 
si ilılanabılırlt'r mi?. 

'akıa becı on ün ev l -Viya· 
na'da )&pıl n Roma paktı alritleri 
i\timaında ltalya lıükuın ıi bol ke· 
sctlı•n A" ustur) a da Macaristan da 
bu hakkı tanımııkıa bir beis gör· 
m di. Ho zaten A \U&tur) a i tediği 
gibi sil'hlanıyor ve ona pek aldı· 

ron da ) ok. Fakat i fac:ıristan·a 

gelince, me;ı elt'nin hütün ~~kli de· 
gişmektedir. 

Macari tan coerafı uzi)etinin 
mahkumudur. Harita) .ı şöyle bir 
h:ıkıııız: Görcc kı;iniz ki, bu hüku
nı t uç tarafıııdan Çeko"lornkya, 
Hoınan)a \C ) ugo lavya il çevril· 
miştir. Halbuki lıu üç lıukunıet te 
l ruımıi lıarb sonunda Macaristan· 
d.ııı mühim ınikdarc.la :ırazi parça· 
larına tcrnrüı. etıııışlerclir. Küçiık 

itilaf dedi imiz zilmreyi ıc,kil eden 
bu hiikıirııı tler işle sırf bu sebep· 
t n dolaH l\la<'aristan·ın }ann kemli 
ba;ılarına hır derd teşkil edebileuk 
hir kU\ vet halin g lnıemesinde 
ın nfa.1tUırc.lırl.ır. Kuçiık itilaf mi· 
sakı b ı ka 1 içhir ·h ple d ~il, ırf 
1\lararı .m 'ı oldu 11 halde bırakmak, 
~ani frıpııon nı abrde ine ria\Ct 

ettiımek m.ık,. tlıl •ııktedilmi tir. Kü· 
çiik itil "ıf hukumeıleri dış sjyaııeıle· 
riııın , ılım-. Maı ıri tan"a taalluk 
eıl n kı ıınların l ı hırbirlerirıe bağ· 
lulırlar, di er ı ıh tl rde c bestile
rim tamamıle muhafaza tm kte· 
diri ·r. ~ıtı•kiın <.; ko lovak) a bir 
ittifak 111 .ılı d ıle '') t"lere bağ· 
laud ı , ) u o lav l ır ise bilakis 

t'" 

Sov) ı hıılrn ı tini hukuk.an tanı-

maktan l il ıçti-nab ttiği halde bu 
nokta kö uk iıılafa en ufak bir 
zarar Lile ira ctnH mı tir. 

A aba ku"uk itilaf hukıimetleri 
l.\f ari tan'ııı il lılanmak isteme
"iııe k::ır~ı na ıl Lir HIZİ)CI alııcaklar!. 

Hu n ,kıa l utilıı <lutı}anıo ve o 

ınt"rnnda bittabi Macaristaıı·ın da 
malı'.'nııii liir. \ İ)ann konferansı fer· 
d ı mJa daha Kor l Ciyono Roma· 
ya \arnıadan.., Bukreş h , neşreılil n 
pn re mi lıir tebliğ kiiçük itiltifrn 
Maı ari ıan·a ıldblanmak hakkını 

tamnıı)a ,iıııatle oldu~ıınıı, fakat hu 
il ıhlauıuanııı hiçbir zaman hir ta· 

r flı bir kararla ~ pılma ına mu· 
'afokat ctrnivecc-r:oini bildirİ)ordu. 

Bunun ınana"ı i e arihtir: Ma· 
caricıtaıı nn ak kuı;itk itil fın mÜIB· 
aıle cd bil ı e•"ri bir ni bette silah· 
lanabilı ı:ek \e "~er o mikdarı te
ca>iiz eımiyt: kalkı ırsa küçük itilaf 
el vleılcriııiıı ıııuttehid kuvvetlerini 
kar~ısııııla Lıılac-aktır. 

Bıı haklı vııziyct karşısında 

fıaha'mu Macaristan'a ne dereceye 
kadar müzaheret edebil ceğı i"ıe 

Macar lan çok d öndftrse gerektir. 

Hamdi Nüzhet Ça~ı 
- - -----
Gazidrofll ve 
gUmrUk resmi.. • 

Gümrüklerımize gelen top 
halmde ka arlı ince ve seyrek 
pamuk tülbend mensucatın ga
zidrofil günuük tarifesine tibi 
tutulduğu görülmüşt~r. Güm
rülmüştür. umum miıdürlüğün· 
den alakadarlara gelen hır 
tamimde bunların eczayi ttb
biye faslında Gazıdrofil nu
marasına verılmesi bildıril
miştir. 

Takas müracaatları 

Vilayet takas komisyonu, 
dün şehrımiz ticaret ve sanayi 
odasında vali muavini Cavid 
Ünverin reisliği altında top
lanmış, vukubulan takas mü
racaatl~nı tetkik .etmiıtir. 



ancak mes' elesi hakkında 
ikinci bayaz .kitab çıktı 

~ransa, Uluslar sosyetesine müracaat edilerek 
mes' elenin hallini teklif ediyor 

İstanbul, 25 (Hususi muha
birimizden) - lskenderun ve 
Antakya' da ki Türk kardeşle
timizin vaziyetleri hakkında 
hükumetimizce neşrolunan ikin
ci beyaz kitab, birçok mühim 
noktaları ihtiva etmektedir. 
Bu kitabda, İskenderun ve 
A.ntakya'nın hiçbir zaman baş-

-~--------~~-ka bir devlete ilhak edil-
mediği ve bundan sonra 
da ilhak edilmesine ım
kan olmadığı zikredilmekte 
ve sancak Fransa'ya ilhak 
edilmemiş olduğuna göre, bu 
gün hiçbir hukuku esasa isti
nad etmiyen tekabbül keyfi
yeti ile Suriye'yc de edilemez 

denilmektedir. 
Son gelen haberlere göre, 

Fransız hükumeti, lskenderun 
ve Antakya meselesinin, Ulus
lar sosyetesine müracaat edil
mek suretile halledilmesini ve 
sosyetenin vereceği karara 
göre hareket olunmasını teb 
lif etmektedir. -----------· .. ··•t ___________ _ 

Çelik fabrikası ..... 
Ve Ereğli 
'irketi mukave. 
leleri imzalanıyor. 

İstanbul, 25 (Hususi muha
birimizden) - Karayük'te in
şa edilecek çelik fabrikası 
ınukavelesile Ereğli şirketinin 
satın alınması hakkındaki mu
kavde, iki gün içinde ımza 
edilecektir. 

üniversiteliler 
Serbest bırakıldılar .. 

lstanbul, 25 (Hususi muha· 
birimizden} - Vilayetçe mü
saade edilmemesine rağmen 
A.ntakya ve f skenderun için 
bir miting yapan talebeden 
tevkif edilmiş olanlar bugün 
adliyece serbest bırakılmış
lardır. 

iki banka daha 
?9 esis ediyoruz .. 
bı, bankalardan 
biri KUçUk esnafa 
Yardım temin edecektir. 

istanbul, 25 (Hususi muha
birimizden) - Hükumet, biri 
küçük sanat erbabına yardım 
temini ıçın, diğeri de deniz 
işlerile uğraşmak üzere iki 
banka kuracaktır. Bu banka
lar, çok mühim işler görecek
lerdir. 

Elaziz'de göçmen 
köylerinde 

Jiızh bir imar faaliyeti var 
İstanbul, 25 (Hususi)- Ela

ziz' de, göçmen köylerinde hızlı 
bir imar faaliyeti göze çarp
ınnktadır. Bu köylerden iiçün
de, üçer dershaneli birer (Göç-
ınen çocukları mektebi) açı
lacaktır. Şimdiye kadar bura
lara 7 bin kişi yerleşt"rilmiş 
ve 750 ev yaptırılmıştır. Siv
rice kazasında yüz ev daha 
ınşa ettirilecektir. Köylülerin 
derhal müstahsil va1iyetine 
geçmeleri için çok ehemmiyet 
Verilmektedir. Şimdiye kadar 
göçmenlere 150 pulluk ile 40 
hin kilo tohumluk buğday 
,_dağıtılmıştır. 

TAKViM 
İKiNCi TEŞRiN 

' Edirne'nin 
kurtuluşu 

Dün parlak mera
simle tes'id edildi. 

Edirne, 25 (Hususi muha
birimizden) - Edirnc'ııin düş
mandan kurtuluşunun yıldö

nüınü bugün Edirne'de büyük 
tezahüratla kutlulanmıştır. 

Müstesarlar , ---··---
Meclis azasından 

secilecek. .. 
Ankara, 25 (Hususi) - Ve

kfıletlt•r siyasi Müsteşar !arının 
meclis azalarından intihap edil
melerine dair kanun la) ihası, 
Büyük Mılld Mecli~ine veril
mek üz~rcdir. Vekaletlcrde 
birer umumi katip bulunacak, 
sıyasi Müsteşarlar, Vekiller he
yeti toplantılarına iştirak ede
bileceklerdir. 

Romen 
Gemilerinin tamiri 

1 

Edirne'liler büyük kafileler 

halinde Cumhuriyet meyda
nında toplanmışlardır. Nutuk
lar söylenmiş ve ordumuz çok 
parlak bir geçid resmi yap
mıştır. Geceleyin de fener 
alayları tertib edilmiştir. Türk tersanelerinde 

\... __ . _______ __; yapılmağa başlandı .. 

Afgan 
Hariciye veziri 
İstanbul'a geldi 

İstanbul, 25 (Hususi)- Af
gan hariciye veziri Mehmed 
Feyzi buraya gelmiş ve istik
bal edilmiştir. Buradan Anka
ra 'ya ve oradan da Haie pyo
lile Afganistan'a gidecektir. 

İstanbul 
elektrik şirketi. 
Vekalete verdiği 
cevapta ne diyor? 

İstanbul, 25 (Hususi) - İs
tanbul elektrik şirketi, güm
rük umum müdürlüğüne ka
çakçılık hadiselerini itiraf eder 
yollu bir tezkere yollamıştır. 

Bunda, şirketin Anadolu sem
tinde kullanmak Üzere getir
diği malzemelerden bir l.-ıs

mını lstanbul' da kullandığı ve 
bu malzemenin tutarının 

25469 lira olduğunu, bu pa
rayı gümrük veznesine yatır-

mıya amade bulunduğunu bil
d irıniştir. 

Gümrük idaresi, şirketin 

hesabatına emniyet etmedi
ğinden, yeniden tahkikat ya
pacak v bu malzemelerin 
gümrük resmi ile diğer rusu· 
ınunu tahakkuk ettirerek şir
ketten istiyecc kti r. 

Kral Corç 
Yunan belediye 

İstanbul, 25 ( Hususi ) 
Romen hükumeti şimdiye ka

dar gemilerini başka yerlerde 
tamir ettiriyor ve havuzlatı-

yordu. Bundan böyle, bu işin 
dost devletler tersanelerinde 

yapılması kararlaştırılmış ve 
Kostanta isminde bir muhribi 
ile Belçina isminde bir deniz 

altı gemisi limanımıza gönde
rilmiştir. Kostaı1ta muhribi 

kumandanı dün vali muavini 
Hidayet'i makamında ziyaret 

etmistir. Bundan evvel gelen 
ve havuzlanan Romen kruva
zörü Köstence'ye dönmüştür. 

Fransa'da 
Yeni Dahiliye 
Nazırı işe başladı .. 

Paşis, 25 (Radyo) - F ran
sız kabinesi saat 16 da Elize 
sarayında cumhur reisi M. 
Lebrun'un riyasetinde toplan
mıştır. 

Yeni Dahiliye bakanı M. 
Maks Dormua dün akşamdı:ın 
ıtibaren vazifesine başlamıştır. 

Yar n sabahleyin meclisi 
meb'ıısan mali islahat layiha
ların• tedkike başlıyacaktır. 

Meclise harb borçları mü
zakeresine başlanılmasına d:ıir 
bir takrir verilmıştir. 

Amerika' da 
Yeni bir Sosyete 
kurulamıyacak 

f oenos Aire~. 25 (Radyo)
Amerika milletleri arasında 

bir Pan Amt"rikan sosyetesi 

1936 
!

reislerini kabul etti.. kurmak pilanı akim kalmıştır. 
Perşembe _..., __ .._ ______ _,,._.,_ Ati na, 25 (Radyo) - Kral Bırleşik Ameı ika .siyasi maha-
rnlıi 1355 ıAl:ıf· a.ıt \lat. Enaı C b" ·· 1 1 J• • l · · 
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RA \IAZ \'\ orç utun 'c cwye rcıs cnnı fili böyle bir miiessese kurul-

6,25 (;iiııeş 2,15 k b l t . t" 
11 J 1 ~, }'. 1 .., 16 a u e nıış ır. masına aleyhtardır. Bu aleyh-

- .• ı) ')ğ ~ ,, 
Rumi D52 14,32 ikindi 9;46 Atina belediyesi, reıs M. tarlık ceııubi Amerika dcvlet-
Teşrini~aııi 16,17 k~.ıın U,00 Koç.fa vasıtasile yeni gençlik ]erinin birçoğunun uluslar sos-
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Atatürk 'ten 
Buca' lılara 
telgraf geldi. 

' Fransa hava kuvvetlerin 
ziyadeleştiriyor. 

C. H. P. Buca kamununun 
Yukarı mahallesi ocağının 
kongresi kararı ile kongrede 
bulunan 570 üyenin şükran 
ve tazim duygularının Cum· 
hur Reisimize arzına karar 
verilmiş, Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel sekreteri Şükrü 
Kaya ile Valimiz Fazlı Gü
leç'e de teşekkür telgrafları 

çekilmişti. Kongre reisliğine 

aşağıdaki cevablar gelmiştir: 
Bay Hüsameddin Balkanlı 

C. H. P. ocak başkanı 

Buca 
C. H. P.yukarıuranı ocak 

kongresinin açılmss: müna
seb :!tile gösteri1e'l tem:z duy
gulara Atatürk'ün lcşel...kür

lerini bildiririm 
Cumhur Riyaseti 

umumi katibi 
Hasan Riza Soyuk 

* * * T eşekkiir eder ko: gr ye 
mııvaffak:yctl~r dilerim. 

Dahiliy~ Vekili \ Pa tı 
Genel ~ ekreteri 
Ş;ikrii ... Kaya 

* 
"' l) 

Yıllık kongrede lıakk m fa 
gösterdiğ'iniz h"sl<>ıe ,.teşek

kürler rdcriın. 
ilbay Faılı Giil ·ç 

\.. ..J 

Fraıısa'da sağ-
·cenah partileri .. --·····---Komünizm aleyhin. 
ide faaliyettedirler .. 

Paric, 25 (Radyo} - Sağ
cenah partileri Komlinistler 
aleyhine neşriyata devam et
mektedirler. Morluhan'da sağ
cenah ve kraliyet mensupları 

tarafından bir nümayiş yapıl
mıştır. 

Nansi'de Komünizm aley
hine yeni bir fırka teşkil edil· 
mektedir. 

Mutedil radikallerin bir iç.ti
maında M. Leon Mcyer yeni 
sai ve sermaye ihtilafları aley
hine ::karar verilmesini iste
miştir. 

Anti komünist 

Millileştirilecek olan tayyare fabrikalar 
için 200 milyon ayırıyorlar. 

Paris, 25 (Radyo) - 1937 bütçesinde Fransa'nın hava kuv· 
vetleri için çok mühim tahsisat ayrıldığı söyleniyor. Bu tahsi· 
sat aid olduğu encümende tedkik ediliyor. 

Hava Nezareti, yalnız hükumetçe millıleştirilecek olan tay
yare fabrikaları için ikiyüz milyon frank istemektedir. Bu fab
rikaları idare için dört resmi sosyete teşekkül edecektır. Bun· 
dan başka, tayyareciliğin talim ve taammümü için ayrıca eıti 
milyon frank istenmektedir. 

Mısır--İngiltere 

Mısır herhangi bir istil8y 
uğradığı takdirde 

~-------·--·-----İngiltere müdafaa edecektir. İk 
ordu arasında anlaşma var 

Mısırda ehram/ardan bir görünüş 
Londra, 25 (A.A) - Avam Mısır'ı herhangi b"r istilaya 

kamarası d "in akşam lngiliz - karşı müdafaa etmek taahhü-
~1ısır mualıedcs"ni tasdik et- dünü üzerine aldığını söyle-
miştir. miştir. 

Muhtelif partiler mümessil- Süveyş kanalının tamamiyeti 
leri bu muahede esaslarını İngiltere ve Mısır için hayati 
tamam ile muvafık buldukla- bir mes' eledir. lngiliz kuvvet-
rını söylemişlerdir. !eri daha sekiz sene müddetle 

Dış işleri bakanlığı müste- lskenderiye'de kalacaktır. ln-
şarı Lord Orenborne bu mua- giliz hava kuvvetleri Mısır: 

bedenin Süveyş kanalını bü- üzerinde uçmıya mezundurlar. 
tün devletlerin gemilerine açık İngiliz ve Mısır orduları ara~ 
bulundurmak maksadına ma- sında samimi bir temas mev 
tuf olduğunu söylemiştir. cuttur. 1899 muahedesi Su 

Londra, 25 ( A.A ) - Bu dan'da da muteberdir. lngili 
gün saylavlar meclisinde söz ve Mısır bayrakları Ehartum 
alan Lord Eden, İngiltere'nin da beraber asılır. 

İtalya.İngiltere 

1 bir meb'us. Hava 
İngiltere-Rusya mUnaseba

h hakkmda ne dedi? 

kuvvetleri hakkın 
da bir sorgu! 

~~------------
Londra, 25 (Radyo) - Mu

hafazakar meb'uslardan M. İngiliz nazır bu hususta ilşaa 
Knoks, ticaret bakanından Sov-

yetlere verilen krediler üzerine yapamıyacağını söyledi 
bir sual sormuş ve: -----

- Rusya bu krediler ile Londra, 25 ( Radyo ) - hattı harb gemisinin i:ışasın 
silahlanmaktadır. İkinci ve on Lordlar kamarasıntla Lord başlanacaktır. 
milyon sterlinlik kredi de Is- Harbrun: Ankona, 25 ( Radyo ) 
panyol bolşeviklerine yardıma - İtalyan hava kuvv t 1< ri An kona inşaf\tı bahriye des• 
hasredilmiştir. Sovyetler lngil- nazarı dikkati caliblir. Ha, a tegahlarından yeni bir İtalya 
tere aleyhine propaganda ya- bakanından bizim ne yaptı- muhribi denize indirilmiştir. 
pıyurlar. Biz ise bunlara yar- ğımızı sorarım. Deınıştir. 
dım ediyoruz. Hava bakanı şu cevabı ver· 

Demiştir. miştir: 

F /. - Vazifem bu hususta iıa-ransa- svicre 
• hat vcrmeğc ve ifşaat yap· 

müdafaa hattı.. maklığıma manid"r. 
Paris, 25 (A.A) - Sü ba- Melborn, 25 (Radyo) -

kanı M. Daladier diin general A\ usturalya harbiye bakanı 
G mclin'l hirlıkte Fransa-İs- Mdborn'ın müdafaası ıçin mü· 
viçre müdnfaa ha tını teftiş için him tedbirler ittihaz etmi~ ve 
Mulhuz.e gitmiştir. bava taarruzlarına karşı hususi 

Marsilya 'da bir kıta vücuda getirmıştir. 
Londra, 25 (Radyo} - Bu 

bir şebeke yakalandz gün haftc:lık ınutad içtiınaını 
Paris 25 (Radyo} - Mar- yapan İngiliz kabinesi, bugün 

silya polisi yeni bir silah ka- Avam kamarasına verilecek 
çakçı şebekesini meydana çı· müsaadesiz silah ta~ıma mem· 
karmıştır. 79 kamyon silah ve nuiyeti kanumınu tedkik et-

• 
lstanbul'a 

Yeni göcmenler gel . , 
Istanbul, 25 (Hususi muh 

birimizden) - Romanya' da 
2600 göçmen daha gelmişti 

Derhal iskan mıntakalann 

gönderileceklerdir. 

Tren kazası 

__ ı 3__ 'l J 8,2.~ ) at ı J ,36 teşk1latı için 500,000 Drahmi yetesinde aza olmalarından 
f<a•ım 11> 5,10 lın&ak 12,31 .__'-""··-.,_.,-'.JILl-~JiC.lJ.,~;· .. '---------L....,......_. ___________ _ 

ccphane müsadere ediimiş ve miştir. 

Şikago, 25 (Radyo) - 1 
tasyonda mühim bir tren ka 
zası olmuştur. Son sür'at] 
gelen bir ekspres, istasyond, 
duran bir katarn çarpmış, ar 
ka vagonlarını parçalamıştır 

Birkaç kişi ölmüştür. Sadem 
nin şiddetinden, ekspres yo 
cularından da birçoğu düşr: Ü 

1 1 ~· . "I .A;~-.. ~-~L~-T.--. ...-.-..~----....--..-.-· ...J_,_.,.._.. _ _._ __ _.._~----' 
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j Fırtına Ali 
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1 
.. ,-·-·-...... "' BUyUk Korsan Romanı 

-21- Yazan: M. Aglıan, Faik Şemseddin 

Sana bir tokat atarsam denizde 
alırsın soluğu! 

Zeliha neredeydi, nerelere 
götürülebilirdi, ona ne yapıla· 
bilirdi, bunu kimse kat'iyetle 
tahmin edemiyordu. Fırtına 
Ali, işte böyle meçhul şartlar 
içinde adadan •1zaklaşmıştı. 

Şimdi adada herkes asabi
yet içindtjdi. Her gelen, ge· 
cen gemiden malumat isteni
yordu. Kale mu haf ız1 1 karakol 
vazifelerini iyiden iyiye sıkış· 
tırmıştı. 

Ali gitti gideli haber gel
memişti. Osman reis kararını 
vermişti: 

O ela enginlere açılacak ve 
kızını kaçıran Yunan'lı kurdu, 
tırnaklarile gebt. rtecekti. 

Gemisini dc-rhal kalafata çek· 
tirmişti. 

Bir gündü. Yaşlıca bir de
nizci iskele kahvehanesinin pi
kesinde oturmuş, gözlerini 
uzaklaı a dikmiş, nargilesini 
ağır ağır çekiştiriyordu. Osman 
re ısın gemısının kal af atı da 
biraz ileride yapılıyordu. Bu 
adam, Osman reisin gençlik 
ve korsanlık arkadaşlarından 
Davud reisti: 

Pembe yüzlü, sarışın, kırpma 
J.akallı, hala taravetini ve gü
zelliğini muhafaza eden bir 
adam .. 

Bu aralık, genç bir denizci 
koşa koşa geldi ve Davud rei
sin kulağına eğildi: 

- Davud reis, mühim bir 
haber vereceğim. 

- Ne haberi? 
- Yabancı bir korsan gör· 

düm liman yanında! 
- Olabilir. Başımıza gelen 

felaketten sonra herkesi, düş
man gözile görüyoruz, herkesİJ 
yabancı farzediyoruz. Sen de;, 
paşanın gemisine yazılmadan"" 
korsan değil miydin? 

- Canım, ağa, onları bırak 
şimdi. Bu herif, bana kalırsa 

t gavurun biri! 

Davud reis, markucu dudak
larınd~~kti~aŞlan~7Çatarak 
delikanlıya baktı: 

- Gavur mu dedin? 
- Bence öyle!.. Hem de 

izbandut gibi birşey. Bir gözü 
de şaşı keratanın .. 

Reis biraz düşündü, sonra 
başını salladı: 

- Yanlışsın Mehmet, böyle 
birşey olamaz. Böyle bir ha
diseden sonra, bizim adaya. 
hem de yarı haydut bir korsan 
gelemez. Olsa olsa belki ta· 
nıdık, dost biridir. 

- Hayır reis, aldanmıyo· 
rum. Bu herif hem gavur, hem 

ı•am1ıımımmmmmı;ı .. ..a .. m .. 
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Giinlük siyasal ,gazete 

Sahip ve başynzgıım 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
lJ muıni neşriyat ve y:ızı işlerj 

m üdiirü: Hamdi 'üzlıct Çnnçıır 

İdurchnnesi: -
İzmir fkiııci Be)lcr oka~ı 

C. Ilnlk pnrtj~i bina içinde 
Tı·lgr:ıf: 1zınir - ANADOLU 

Tclı·fon : 2 776 •· Po tn J..111 u u 105 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllığı 1200, nlıı nylı~ı 700, üç 

nylığı 500 kuruştur 

Ynlıancı memleketler için senelik 
abone ücreti 27 liradır 

fiP.J ) Cı-de 5 kuruştur -Gürıii geçmiş ııüslınlnr 25 kuruştur. 

korsanın biri.. Hem de teı s 
suratlı birşe}' .. Sındalını bö.J
larken yanına kadar yakl&ştim. 
Beni göz ucu ile öyle bir 
süzdü ki .. 

- Ulan çocuk, midemi 
bozuyorsun .. 

- Orasını bilmem. Ben 
hem kendisini gördüm, hem 
de sandalını. içime doğan 
şeyi de söyledim. Bu herif 
gavur haydutlardan biri. Khı· 
bilit> ne maksatla gelmiş .. 

Davud reis düşünceli dil· 
şünceli mırıldö.ndı: 

-=- Bu herif niçin gelcbilır? 
Kilisesindeki mumu yakmak 
için ttteş istemeğe gelecek 
değil ya!.. 

- Kimbilir, belki de kor
sanlar, Zeliha'yı Osman reise 
satmak istiyorlar da onu gön
derdiler. Bilmem gene amma! 
Davud reis, haber vermek 
benden, ötesini düşünmek te 
senden. Sen benim aF-anısın, 
geldim, haber verdim. . Bana 
gelince; 

- E. sana gelince ne ola· 
cak?. 

- Ben bu herifi gebertmeği 
düşünüyorum. 

- Anlamadım! 
Delikanlı kuşağındaki sedef 

saplı b :r kuburu gösterdi: 
- Bu bana Ali'nin hedi

yesi.. ilk kurşunu, bir gavurun 
kafasına sıkacağım. Şimdi o, 
elbette bu tarafa doğru çııkb 
gelecektir! Pusuya yatıb hak
kından geleceğim. 

Davud reis, delikanlıya ters 
ters baktı: 

- Sana bir tokat atarım;: 
de.nizdc alı;sı~-;oluğ;,-AJk;=
zık herif, mademki öldürecek
sin, n;-diye g~lir-bana haber 

-;erirsfu:-v;· ~de~kiuhaber 
verdin, neden bırakmazsın, ni
çin geldiğini, kimin nesi oldu
ğunu anlıyalım da ona göre 
davranalım .. 

- Doğru reisi 
- Doğruya, doğruya! Ku-

buru tecrübe etmek istiyorsan, 
Ali'nin gemisine yazıl, kıs· 
metine ne çıkarsa yap?. Düş
man korsan, yapayalnız, böyle 
şehrin limanına kadar gelib 
de serbestçe giremez. Herhalde 
bir işi vardır, birisini göre· 
cektir. Belki de, dediğin gibi, 
ağanın kızı iç:n, fakat başka 

maksatla gelmiştir.. Sen de 
kalkmış, herifi kaz gibi gebert
mek istiyorsun. 

Davud reis yaradana sığın· 
dı, delikanlıya bir tokat attı: 

- Hem de pusu kurarak .. 
Yani, merdce karşısına diki· 
!erek değil.. 

Delikanlı tokatı yiyince sen
deledi, fakat sesini çıkarmadı. 
Bu, büyüklerin bir dersi idi. 
İtiraz edilemezdi. Tam bu sı
rada ilerideki köşeden biri 
göründü. Delikanlı onu gö
rünce hemen Davud reisin 
bileğinden tuttu ve hafifçe 
seslendi: 

işte reis, işte .. 
- Şu dev gibi şey mi? 
- Ta kend isi, ta kendisi!. 

Yaklaşınca göreceksin, herifin 
bir gözü şaşıl 

ANADOLU ____________________ sayfa 5 ~ 

Romanya Nobel Mükafatı' Adeseme çarpanlar 

Ummadık Mahküm bir 
... ·- --··· .. Hariciye nazırı 

Varşova'da 
Eski günler Varşova, 25 (Radyo} -

Komüniste verilmiş .. taş, baş yarar 
Berlin, 25 (A.A) - Resmi • • - --

Karşıyaka'dan sabahlan saat Romanya hariciye bakanı M. 
sckizbuçukta hareket eden va- Antonesko ve kalemi mahsus 
pur, bir nevi ekabir vapuru- müdürü ve General Atanasko 
dur. Rüesa, ınemuri~ ve pat- Karkovi'den yarın buraya ge· 
ronlar ekseriya bu vapurla. lecektir. 
inerler, içeride daima gruplar M. Antonesko ilk olarak 
teşkil etmek İtiyadındadırlar. M. Bek'le mareşal Riç Smiğli 
Kendilerine göre, kendi meş- tarafından kabul edilecektir. 
reb ve zevklerince bir mevzu M. Antonesko Cumhur reisi 
yakalar, Pasaport veya Konak M. Musiski ve başvekil Ge· 
iskelesine kadar o mevzuun neral Slaposki de kabtJI ede-

allından girer, üstünden çı· cektir. 
karlar. Bükreş, 25 (Radyo} - M. 

Dün ben de bu vapurun Antonesko, Varşova'ya gı-
üst katında oturuyordum. Kar- derken demiştir ki: 
şıyaka' dan hareketle beraber - Romanya milletinin Ro· 
sigaralar tellendi. Bazıları ga· manya tamamiyeti mülkiyesi 
zetelerini açtılar ve sekiz çift arzu ve haklarının tercümanı 

bir tebliğ, Ncıbel mükafatının 
bir haine verilmesinin yeni 
Almanya'ya karşı muhakkira
ne bir tahrik teşkil etmekte 
olduğunu beyan etmektedir. 
Buna karşı pek yakında açık 
ve kat'i bir cevab vermek 
icabedecektir. 

Bu tebliğde M. Odsietzky' • 
nin cumhuriyet devrinde hiya
neti vataniye cürmile 16 ay 
hapse mahkum edilmiş oldu
ğunu hatırlatmaktadır. Ken
disi 1932 Mayısında hapse 
atılmış ve Mareşal Hindenburg 
mahkumun af istidasinı red

detmiş idi. 

İngiliz kabinesi 
göz, bu gazetelere dikildi. Ba- olacağım. 
zıları da laf kutusunu açtılar, Varşova 25 ( A.A) - Ro- R us Alman vaziye-
tekerlemeğe başladılar. manya dış işleri bakanı B. 1 t. . t tk "k tt • 

A k • v . . ını e ı e ı .. 
Duman doldukça doldu, ka- ntenes o nun arşova yı zı- 1 

Yareti münasebetile Polonya Londra, 25 (A.A) - ngiliz 
lınlaştıkça kalınlaştı. Gözleri- k b. · .. ·· · \ l · · 

matbuatı , Romen . Polonya ·a mesı gunun mes e e erını 
min yanıb kızardıg"' mı hissedi· t tk"k t k · · b b h dostluk ve ittifakından mem- e ı e me ıçın u sa a 
yoıdum. insanları, mavi bir 1 

nuniyelle bahseden yazılar top anmıştır. 
perde arkasında kalmış silik Prens Associa t io'nun kana· 

1 b d neşretmektedir. 
portre er gi i görüyor um. a ' ine göre kabine Almanya 

Bir dostuma; Aydın' da ile Sovyet Rusya arasında g it 
- Ramazanı duman içinde C. H. P. kongreleri gide gerginle~en vaziyeti de 

boğduk, duman gidiyor biçare Koçarlı, 23 (Hususi} - Ka- tetkik etmiştir. 
Ramazan! munumuz parti kongresi dün Bfakün 

Dedim, güldü. Hakikaten lıbayımız Ôzdemer Gündayın ispanya harekatmı bu 
Ramazan bu kapısından girse huzurile toplandı. Kongrede 
muha'."kak boğulurdu. Arkada- 1 d E komünist hazırlamış. 

"' lyönkurul üyesin en tem d } B k 
Şım bana ·, M , d Prag, 25 (Ra yo - la ün 

endres te var ı. 
- Yaktı.le ·Dedı·- burada buraya gelmiştir. 

Kamun yönkurulunun çalış- 1 h kA b k 
bir defterdar vardı. Adı Kadrı' spanya are atını u o· 

ma raporu, hesapları ve diğer ş f' h 1 d 1 
Beydi. Bilahara Trabzon'a vali k k b l münist e ın azır a ığı ana-yıl büdçesi konuşulara a u şılmaktaJır. 
gitti, orada öldü. Kadri Bey edildikten sonra ocaklardan 
ızmir'(Je ı'ken bir aralık valı' [Not : Blakün umumi harp· 

ı gelen dilekler okundu. Bunla- M · 'd b k 
VekaAletı'nde bulundu. Ramazan 1 tan sonra acarıstan a üyü 

rın hepsi üzerinde !bayımız b k k 
Yaklaşırken arabalarla hayıt ir omünizm hare eti yap· 

konuşmalar yaptı. Kamunbay J 
değneği kestirdi. Bunları dai- Osman' da izahatta bulundu. mıştır. 
ma· yaş ve taze dursunlar diye Yapılan seçimde yeni idare Jlim Ve politika 
hükumetin avlısındaki havuza heyetine Mehmed Yunus, Meh· arasında 
attırırdı. Alenen oruç bozan med Hakkı, Mehmed Çoban 
biri görülürse hemen yakalanır K 'l H Oslo, 25 (Radyo} - Nobel 

oğlu, Ahmed onya ı ve a- sulh mükafatının Nazi'lerin 
ve kendisine, bu yaş değnek· san İdikut, ilçe kongrelerine 
lerle kırk tane sopa atılırdı. dört sene hapsettikleri Nobu-

gidecek delegeliklere de: f k' ' ·ı · Al d 
Arkadaşım bana bunları so"y· G d T ye s ı ye verı mesı manya a 

Necmiye ün ay. ahire f" b" · 
lerken ben de şöyle düşün- men ı ır tesır yapmıştır. 

du 
.. m·. Etem, Saylavımız Adnan Mend- Nobel mükafatı komitesi bir 

res, Mchmed Yunus, Mehmed bl k k f l 
Eski günlerde olaydık ve te iğ neşredere , mü a at a· 

Çoban oğlu, Hasan Edukut, 1 d 
kos·koca bir vapur yolcularını rın siyasi cereyan ar an tama-

Mustafa Cihanoğlu, Hasan 1 k· ı b ' k.ld 
nakzisiyamdan dolayı yakala- mi e müsta 1 ır şe ı e ve-

Konyalı seçildiler. 'ld' · · k · · h b 
Ylb havuz başına çekselerdı·, rı ığını ve omıtenın iç ir 

Kamun yönkurulu ~ oplana- · ı d b 1 d 
acaba havuzdaki degy nekler tesır a tın a u unma ığını 

rak Başkanlığa M~hmed Yu- bildirmiştir. 
kafi gelir miydi. nus'u, sekreterliğe de Mehmed 

Ve bu kış gününde kaba Hakkı'yı seçmiştir. Paris'te yeni 
etlerimize inen yaş değneğin Gerek Mehmed Yunus ve Grevler başlıyacak. 

''Kısmetinde olanın kaşı· 
ğında çıkar!" diye bir darbı 
mesel vardır. Ecdadımız kim 
bilir, bu sözü kaç büyük tec 
rübeden sonra, fakat tam bi 
isabetle söylemişlerdir. 

işte, anlatacağımız hadis 
bu darbı meseli bir dah 
tasdik ve takviye etmektedir. 

Paris gazeteleri, bir lngiliz 
genç kadının hiç ummadı 
bir zamanda milyoner oldu 
ğundan bahsetmektedirler. 

Madam A. Kost, en büyü 
ğii beş yaşında olmak üzer 
üç çocuk validesi genç v 
oldukça dilber bir kadındır 
Çocuklarını sigara ve gazet 
satmak suretile beslemeğe ça· 

lışmaktadır. 
Son günlerde, ışını bira 

genişletmek istemiş ve baz 
büyük masraflarını da kapa 
tabilmek için zengin ve uza 
a\..rabasından birisine müracaat 
ederek ikiyüz frank ödün 
para istemiştir. 

Zengin olduğu kadar hasi 

olan akrabası: 
- Kızım, sa~a yardım et 

mek isterdim, fakat ödün~ 
para veremem, büyük yemini 
vardır. Sen namuslu ve çalıı 
kan bir kadınsın, tabii ian 
kabul etmezsin. Yalnız sen 
boş ve büsbütün ümitsiz bı 
rakmak istemiyorum. Şu pi· 
yango biletini sana verıyo 

rum. 
Demiş ve piyango biletin 

vermiş. 

Zavallı kadın, bu bile 
satmak istediği ve hatta ya 
fiatine teklif ettiği halde nak· 
de tahvil edememiş ve bi 

tarafa atmıştır. 
Nihayet, piyango çekilmi 

ve zavallı fakir kadına bi 
partide tam 3,000,000 fran\ 

para çıkmıştır. 
Kadıncağız şimdi zengi 

olmuştur. Fakat tuhaf bir v 
ziyet te meydana çıkmıştı 
Uzaktan ve hasis akrabas 
genç kadına şöyle bir habe 

göndermiş: 
- Bu parada benim dı 

hakkım vardır; işi sulhen te 
viye etmek lazımdır. Ban 
zevce olursun, iş biter! 

F. B. 
sızısile atacağımız müşterek gerekse arkadaşları yıllardır 
naralar neye benzerdi? Paris, 25 (Radyo) - Pa- Kudu"s 'le 

bu işi idaren, kendilerini ka- · • · ··h· ı Çimdik rıs te yenı ve mu ım 2"rev er 
--- munun 40 küsur köyüne sev- hazırlandığı söylenmektedir. y ahudi '/erin aldı 

Sigorta dirmiş arkadaşlarımızdır. Bu grevlerin umumi hayat üze· 

YUzde 50 den • * * rindeki tesiri çok feci ve ağır /arı arazi 
75 e çıkarılıyor.. Saylavımız Adnan Mendres olacaktır. Londra, 25 (Radyo) - K 

Yangın ve nakliyat branş- dünkü trenle Aydın'a gel- Ruzvelt fahri profesör düs'ten bildirildiğine :gör~ 
larında esas sigorta mikdarı- miştir. Riyo dö Janeryo, 25 (Hu· ali tahkik komitesi çalışmal 
nın yüzde 50 si nisbetinde Bir kurs susi) - Riyo dö Janeryo üni· rına devam etmektedir. Ôğr 
mevcud mükerrer sigorta in- Aydın Halkevi kurslar şu· versitesi, Amerika reisicumuru nildiğine göre, 920 senesi 
hisarının, evvelce tesis edil- besi Orta okul Alman' ca öğ· M. Ruzvelt 'e fahri profesör den beri Yahudiler Filistin' 

b retmeni Selahiddin'in idare- 8 · ı 1 ·ı· ı· k ym miş olan inhisarın itme müd- unvanını vermiştir. mı yon ngı ız ırası ı 
deti olan 19 Temmuz 1944 sinde Almanca yabancı dil M. Montehiro çekildi tinde 18 bin hektar arazi a 
tarihine kadar muteber olmak kursu açmıştır. Kursa birçok Lizbon, 25 (Radyo) - Ha- mışlardır. Bu arazi sahipl, 
üzere 1 birinci Kanun 1937 doktor ve öğretmenlerimiz riciye Bakanı M. Montehiro rinden 7 de birinin ziraat 
tarihinden başlamak üzere devam etmektedir. istifasını vermiştir. M. Monte· meşgul olduğu da tesbit edı 
yüzde 75 e iblağı vekiller he· Varsova' da hiro Londra'ya sefir gönderi- miştir. 
yetince kabul edilmiş ve bu Yahudi ve ~Nasyonalist ta- lecektir. Balıkçılık 
karar şehrimizdeki alakadar- lehe arasmda h~diseler Başvekil M. Alaza Hariciye kongresine gide-
lara gelmiştir. Varşova, 25 (Radyo)- Ma- Bakanlığını da deruhte ede-

--------- k b d y h cekt"ır. cek murahhaslar .. 
b k k · d F k kine inşaat me te in e a u-

na a ara yürüyor u. a at C 'l l Bir Kanunuevvelde Ankar 
k . . d F k di'lerle Nasyonalist talebe ı·n ı· eT sa ın göriınüyor u. ena ma - da toplanacak olan balıkçıl 
1 k k b arasında kanlı kavgalar olmuş, ' 

sata araya çı mış ir insan Mu .. hı·m bı·r kongresine, fzmir namına; lzm 
d birkaç talebe yaralanmıştır. 

tavrı taşımıyor u. Balıkçılar cemiyeti fahri reiı 
Davud reis gözlerinin ara· Tayyare bulundu Yer işgal ettiler.. saylavımız Hamdi Ak..oy'I 

lığından onu süzdü: Kahire, 25 (Radyo} - Kay- P ekin, 25 (A.A) - Gaze· Balıkçılar cemiyeti eski umu 
- Eğer bu adam da bizim bolduğu bildirilen Kahire • teinin haber verdiğine göre katibi lsmail ve Ali reis 

kız için gelmiyorsa bana ne Bağdat hattında işliyen posta Çin kuvvetleri Sui Yuan şi- balıkçı Salih reis iştirak ed 
d erlerse desinler! tayyaresi, Sina yarımadasında malinde Mongollar tarafından ceklerdir. Ali ve Salih reisi 

Diye düşündü. Kapna'da bulunmuştur. Yol- merkez ittihaz edilen Piling· Cumartesi günü Ankara'ya g 
..._..__~~---=~~--~:..!....__~~~&L....l-.ı.;_;;___~.ı....~......_ ....... ıLi.-......_.-...1..__.ı.......~~~~~--0-.suı1.1:.---.~__!....cı1JJ.aı:....ı.te.....m.ı.i.ı:e:tte:ba.lLS.B.2illL..___!.__!mnii~d~'~uL.1iz~aQtlle~tmill!Jİ lile~r~d~ir~.~~.....!.....2d~eceklerdir. 

Filhakika bu gelen, Pana· 
yot reisin g m:sinden 1 ir g t.' · 
ce denizlere atılan şaşı Pan· 
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.. -·--------------·, Macar devlet reisinin Ra-ya r ı n ı n H ar b ı 1 ma'ya yaptığı seyahat! 
6 
---- Amiral Horti M. Mussoli-- Bir gün. Lenin'in dulu oldu ve nihayet .. Söylediğim Dört hırsızlık vahası 

Krupskaya'nın dairesine, Nad- şekilde nihayet buldu. Ayakkabısmı tamir ni ile konuştu 
ya Aliloyoviç'in dairesinden Size Varşova'nın "Taze kan ettirirken bir saat aşırmış. 

[ 

koşup gelenler, iki gizli siyasi kokan,, hadise ve casusluk Dün, şehrimizde dört hır· 
memurun ayakta tutmağa ça- vak'alarından da bahsetmek sızlık vakası olmuştur. 
lışarak bir cesedi Stalin'in dai- isterim. 1 _ Kestelli caddesinde 
resinden indirdiklerini haber 6 - Salihefendi hanından bir at 
verdiler. Bu cesed, Lenin'in Varşova'da çalan İsmail ile Ali oğlu Is-

8erlin, Roma, Peşte gazeteleri 
hararetli neşriyat yapıyorlar 

sabık katibi Siripnik'in cesedi Varşova'da Stera caddesin- mail yakalanmış, at sahibine 
idi. Lenin'in dul karısı, her de, küçük ve mütevazi bir iade edilmiştir. 
zaman asabına ve hissiyatına evde, bir idhalat ve ihracat 2 - Balcılar caddesinde 
hakim olduğu halde bu haber idarehanesi vardır. Kapısı üze- kunduracı lsak oğlu Yosef'in 
karşısında kendini tutamıya· rinde basit ve madeni bir lev- dükkanından bir çift kundura 
rak: "Eyvah ... Eski dostumuz, hada ticarethanenin firması çalan Ahmed tutulmuştur. 
eski ve sadık adamımızı öl- yazılıdır. 3 - Sabıkalılardan Hakkı, 
dürdü. Zaval1ı, ona sanki ne Buraya faraza birisi girer, gece Kemf:rde Nusret soka· 
yapmıştı? n Dedi. bu ziyaretçiyi güler yüzlü, sa· ğında oturan Refik oğlu Ya. 

Bu Siripnik, bu "Sadık kö- kin tavırlı bir katip karşılar. şar'ın evine girmiş ve bir kol 
pek" ta Fransa' da Krupska'ya Fakat bu katibin gözleri mih· saatı alarak kaçmışsa da ya-
ve kocası Lenin'e intisap et- verinde sür'atle dönmekte ve kalanmıştır. 
miş, uzun zamanlar birçok iyi geleni dikkatle tedkik etmekte 4 - Karşıyaka' da Namık 
ve fena günleri bir arada ge- olduğu görülür. Kemal sokağında kunduracı 
çirmişlerdi. Dul kadın bunları Ziyaretçi; Celal ve fsmail'in dükkanına 
düşündü ve gene ihtiyarsız l b" ·· · kk b - Falan ticari mes'ele için ge en ır muşten, aya a ı· 

Roma' dan bir görünüş 
olarak : " - Zavallıyı neden 1. .. l . · k" sını tamir ettirmek öahanesile ge ıyorum, soy eyınız ı .. 
öldürdüler böyle?" sualini dükkanda bir müddet otur· 

O d Der, katip te hemen gele- p 25 (R d ) B··t·· 8 r u. muş ve bir kerpeten ile bir eşte, a yo - u un 
Burada, Avrupa'nın mukad· nin ne istediğini anlar. Ziya- Omega saat çalarak kaçmıştır. Macar gazeteleri Amiral Hor· 

deratı ile çok alakalı bir me- retçiyi müdürün yanına götü- Hırsız aranr.ıaktadır. ti'nin Roma' da gördüğü bü-
seleye temas etmiş oluyorum. rür. Müdür, bir Lehli'den baş- Hayvan hırsızh~ı yük husnü kabulden memnu· 
Bu Siripnik, Ukranya Bolşe· ka Avrupa'nın herhangi bir Cumaovası nahiyesinin Dere niyetle bahsetmektedirler. 
vik şefi tayin edilmiş idi. O milletine mensup addedilecek köyünde doktor lbrahim'in bir Macar Şak gazetesi: 
Ukranya, ki Hitler'i en fazla tipte bir adamdır. Ziyaretçi- ineği ile Datça köyünden Ha- " Amiral Horti'nin harice 
imrendiren, tahrik eden geniş leri çok ve muhtelif sınıflara san oğlu Ahmed'in bir ineği ilk ziyareti İtalya'ya, Macaris· 
ve zengin bir ülkedir ve bir mensupturlar. Büyük ve mü- ve bir keçisi çalınmıştır. tan'ın en emin müttefikine 
gün gelip Avrupa yanar dağı him mevkili adamlar vardır. olmuştur. Kızcağızı dövmüş 
buradan feverana başlaya- Bir kısmı zabıta memurlarına Peştı' Napl·. Alsancak'ta otobüs durak 
caktır. benzerler. Bir kısmı köylü ve yerinde Faruk kızı Kadriye'yi Gösterilen bu hüsnü tevcc-

Ben, Berlin civarında Vanze ya çiftçidir. Ziyaretçilerin ara- bila sebeb döven Raif oğlu cühü ve Trianon muahedesini 
de, eski bir Alman ailesine sında güzel kadınlar da çoktur. Abdülbaki, adliyeye verilmiştir. Macar'lar hiç bir vakit unut· 
mensup Skroropadski isminde Şef bana dedi ki: Poşu kullanmak yasak mıyacaklardır. 
birisinin Ukranya için ne ka- B" ·· V 'd IA L "d - ır gun arşova a a a· Karşıyaka'nın Bostanlı kö- Peşte- oı : 
dar hararetle çalıştığını bili- kadar erkanıharp dairesinden yünden İbrahim ile Kemal, • Macaristan İtalya ile her 
yorum. Maruf bir kadının Skro· h d · f k h f bu idare hakkında fikir sor· başlarına şapka kanununa mu- cep e e miıtte i ve em i-
ropadski ile birlikte çalıştığın· k d" 
dan da haberim vardır. Bu dum. Şu cevabı aldım: "Res- halif olarak poşu sardıkların· ir ır. ,, 

k d P men bu idare hakkında hiç dan yakalanmışlardır. Demektedirler. 
8 m rusya kral hanedanile Macar gazeteleri Yugoslav-

d kı d b bir fena fikir yoktur. Bir sim· H / 
e ya n an münase ettardır. ırsız ar lar'ın huduttaki nezaket ve 
ı b b l Uk 'd sar idarehanesidir ve kanun {ite u se ep e ranya a Ehram mağazasına hiisnü kabulüne de teşekkürle 

müdhiş bir casus ve mukabil çerçevesine göre hareket et- Nasıl girdi? mukabele etmektedirler. 
casus harbı devam ediyordu. mektedir. Fakat oraya gidip Kemeraltı caddesinde Eh- Roma, 25 (Radyo) - Dün 
Gizli casus ve ayni zamanda gelenleri takip ederseniz, yo- ram mağazasının kiremitliğin- akşam M. Mussolini ve Kont 
•lJhak" veya "İhtilal çıkarma" lunuz sizi borsaya değil bel- den giren hırsız tarafından Ciyano tarafından, Macar baş· 
cemiyetleri hertarafa yayılmış· ki de İspanya'nın derinlikle- bazı eşya çalmdığını yazmış· vekıli ve hariciye bakanı Ve
lardır. Bunların en kuvvetli rine kadar gideri Sizi temin tık. Zabıtaca bu hırsızlık vak- nedik sarayında kabul edil-
merkezleri Rusya'dır; Rusya'yı ederim ki bu ev, taze kan ası tahkikatına ehemmiyetle mişler ve bir saat kadar mü-
parçalamak için muhtelif dev- kokar. devam edilmektedir. Zabıtaca, zakeratta bulunmuşlardır. 
Jetler -bilhassa Almanya· he- • Sonu var - hadise yerinde keşif yapılmış· Bu sabah, amiral Horti 
sabma çalışırlar. ----------- tır. Bu keşfe göre kiremitlikte başvekil ve hariciye bakanı 

Siripnik, bu hallerden ha· C. H. Partisi ve binanın tavanında hiçbir ile birlikte mutad ziyaretlerini 
berdar değildi; ve buradaki Karantina ocak kongresi iz yoktur, insan girebilecek yapmışlardır. 
ajanlar o kadar hain ve ma· Cumuriyet Halk Partisi Ka- yerler, hep kalın bir toz ta- Bundan sonra Empero ve 
hirdirler ki bir insan Hitler'in rantina ocağı dün akşam se· bakası ve örümcek ağları için· zafer yollarında 25,000 asker 
satın alınmış bir adamı oldu· nelik kongresini yapmış, eski dedir. Hırsızın mağazaya nasıl tarafından geçid resmi yapıl· 
ğunu kolayca fark bile ede- idare heyeti aynen ipka edil· girdiği üzerinde tahkikata de· mıştır. 
mez. Siripnik te, gayri ihtiya- miştir. Kc•ngrede, pazarlarda vam ediliyor. Bu akşam, Kirinal sarayın-
ri bir halde Stalin'den idare- satılan malların daha sıkı bir Adliye teftişi da kral tarafından büyük bir 
sine memur olduğu bu zengin kontrola tabi tutulması ve bu- Adliye vekaleti müfettişle- resmi kabul yapılacaktır. 
yerlerin muhtariyetini istemek nun için belediye nezdinde rinden Hamdi Ankara' dan şeh- Bu resmi kabule bütün se; 
gafletinde bulundu. işte bu teşebbüste bulunulması, elek· rimize gelmiştir. Mülhakata farethaneler erkanı da davet 
mes' ele, ikisi arasında had bir tirik saat ve branşman kirala- aid bazı adliye işlerinin teftişi edilmiştir. 

Napoli'ye giderek deniz resmi 
geçidinde hazır bulunacak ve 
yarın akşam da Kapitül' de 
prens Don Piyer ve de Ko
lona tarafından resmi bir zi· 
yafet verecek ve bu ziyafete 
kral ailesi de iştirak edecektir. 

Amiral Horti'nin Roma' da 
bulunduğu müddetçe resmi 
binalar donanmış ve tenvir 
edilmiş olacaktır. 

Berlin, 25 (Radyo) - Ber
fin gazeteleri Amiral Hortinin 
Roma seyahatinden bahsede
rek birçok yazılar neşretmek· 
tedir. 

Ammin Tang diyor ki: 
Bu Roma mülakatı, mer· 

kezi Avrupa' daki yeni siyaset 
iktizasıdır. Almanya, İtalya, 
Avusturya ve Macaristan sulh 
için birleşmişlerdir. 

Demektedir. 
Roma, 26 (Radyo)- Roma 

Belediye reisi, dün Amiral 
Horti ve zevcesi şerefine bir 
ziyafet vermiştir. Bu ziyafette, 
İtalya kralı Viktor Emanoel 
ile kraliçe Elena, Sinyor Mus-
solini ve bütün İtalyan Nazır· 
lan ile Macaristan Baş ve Dış 
Bakanları hazır bulunmuşlardır. 

Roma, 26 (Radyo)- Maca· 
ristan Krallık Naibi Amiral 
Horti; refakatinde Macaris
tan' ın bura sefiri Baron Vilati 
olduğu halde Venedik sara
yına gitmiş ve Sinyor Musso
lini ile bir saat konuşmuştur. 

lran Şehinşahmm 
Doktor Şaht'a iltifatı .. 

Tahran, 25 (Hususi) - Şe· 
hinşah, Alman iktısad nazırı 

doktor Şaht'a (Hümayun) nişa· 
nının büyük kordonunu ver· 
miştir. 

Bu~ akşamki proğram 
~ lstanbul radyosu 
~ Öğle neşriyatı: Saat 12,30· 

... 14 plakla Türk musikisi, ha
~ berler, hafif musiki. 

Akşam neşriyatı: Saat 17 
~Üniversiteden nakil, lnkilab 
.;.konferansları, 17,30 da plakla 

hafif musiki, 18 Şehir tiyat· 
rosu artistlerinden Hazım tara· 
fından monoloğ, 19 plak, 20 
Münevver ve arkadaş:arı 20,30 
Müzeyyen ve arkadaşları taraf· 
larından Türk musikisi, 21 
~tüdyo orkestrası, 22 ajans 
ve Borsa haberleri, sololar. 

Ankara radyosu 
Öğle neşriyatı: Saat 12,30· 

13,30 plakla Türk musikisi, 
ha"adisler, hafif muzik. 

Akşam: Saat 18 Ferit ve 
arkadaşları, 19 Hikmet Riza 
ve arkadaşları taraflarından 
Türk musikisi, halk şarkıları, 
20 spor hakkında bir konfe· 
rans (Nizamettin Kırşar tara· 
fından), 20,20 plakla dans 
muziği, 20,40 ajans haberleri, 
21 stüdyo orkestrası. 
~---~---~---------
Yeni Neşriyat 

Yeni Adam 
Yeni Adam'ın 151 inci sa

yısı çıktı. içinde İsmail Hak· 
kı'nın (Meslek dışı öğretmen· 
ler ). ( Esad Pş ve felsefe 
nedir ) başlıklı yazıları. Fahri 
Dalsar'ın yeni programa dair 
düşünceleri. H. Bozok'un (Al· 
man kadın telakkisi ) ni ten· 
kit eden yazısı. Dr. İzzeddin 
Şadan'ın ( Cemiyeti beşeriye 
islahcıları ) başlıklı makalesi, 
Ressam lngres üzerine etüd. 
(Humanismus), B. Camsun'nun 
( denizaltı gemileri ) yazısı, 
Baltacıoğlu'nun ( Hayatım ) 
tefrikası, kısfl tetkikler iç, dış, 
sanat, kitap, ekonomi haber
leri vardır. 20 sayfa 10 kuruş. 

Havacılık ve Spor 
ilk kadın hava şehidi Eribe 

için Başbakan ismet lnönü'nün 
yazdıkları bir yazıdan hususi 
bir kıymet alan 179 numaralı 
Havacılık ve Sporu bütün 
okurlarım1za tavsiye ederiz. Bu 
sayıdaki yazıların başlıcaları 
şunlardır: 

İsmet lnönü • Server Ziya 
Gürev'in, Eribe • Behçet Ke
mal Çağlar, İlk hava şehidi 
Türk kızı • Abidin Daver, 
Eribe - Ekrem Talu, Gökleri· 
mızın çocuklarına selam, Ge
neral Aydeman ve arkadaş· 
ları - S. Z. Gürevin. 

Fidan tevziatl 
lstanbul, 25 ( Hususi ) 

Ay başından itibaren büyük 
dere fidanlığından halka ağaç 
fidanı tevziine başlanacaktır. mücadelenin doğmasına sebep rının indirilmesi istenmiştir. ile meşgul olacaktır. Yarın sabah amiral Horti, 

.................................................................................................. lllİI ................................ .... 
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64 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

- Hayir, bilakis sizi din
lemekten zevk aldım Bekir 
bey.. Siz, sert bir maddeyi 
yus·yumuşak bir hale getiri· 
yorsun uz. 

- Hayir, yumuşatmıyorum 
bilakis daha sertleştirmek is
terim...... Mukavemeti artsın, 
kendi varlığını göstersin diye. 

- Belki, bir noktainazar 
mes'eJesi .. 

Sumru, oldukça idrakli ve 
...... :viyesini, basit olmaktan kur
tarmış bir kızdı. Annesi kü-

çükken ölmüştü. Babası, bü-: 
tün varlığını ona bağladığı ~ 

için, biraz şimarık, biraz mağ-'"' 

rur büyümüştü. Herşeyi ten
kid ederdi. Kolay kolay be
ğenmezdi. Asi ve sertti. 

Babası; kaç defa onu ikaz 
etmişti. O da, 

- Babacığım, ne yapayım, 
elimde değili 

Demişti. Çiinkü, ilk defa 
olarak m'1kavemetinin, sertli
ğinin, şimarıklığının ezildiğini 

duyuyordu. 

Aşağı-yukarı Bekir'le ayni bul'a .. Nasıl, kalır mısın bi- kir bey .. Bana öyle geliyor ki, - Bana öyle geldi de .. 
yaşta idi. Fakat Bekir, başka zimle? benimle eğleniyorsunuz.. Her lakırdıda atışıyorsunuz 
türlü konuşuyordu: ' Sumru tereddüd içinde idi. Bu defa Bekir kızardı: gibi. .. 

Tıpkı, bir büyük adam gibi. Yüzü kıp-kırmızı olmuştu: - Hayir Sumru hanım, - Bilmem, belki de ağa· 
Kendisinde hakim insanlara - Bilmem kil ben o hissi henüz tatmadım. beyin yapıyor .. 

mahsus bir tavır vardı. Kolay Diye mırıldandı. Babası Na- Böyle birşey düşünmem del Yemek sonunda Nermin, 
kolay eğilmiyen, fikirlerini zım bey, bir şezlonga uzan- İçeriden Nermi beyin sesı gizli bir fısıltı ile ağabeyine 
hazmetmiş, onlara inanmış, mıştı. Onları görünce doğruldu: duyuldu: ayni şeyi soruyordu: 
izzetinefisli ve dik bir insan - Sizi merak ettik san- _ Yemeğe buyurun, ye- - Sumru ablamla dargın 
hali. mayın. ikiniz de maşallah, aklı meğe .. Size bugün kendi zev- mısın ağabey? 

Sumru'ya yol verdi. Sumru başında gençlersiniz. Yalnız k' .. h l N _ Hay"ır Nermı·n. Bunu ne· 
ıme gore azır anmış ve e· 

kapıdan hirerken mavi gözle- benimle eniştenin karnı acık- reden çıkardın? 
rini onun gözbebeklerine dikti, tı da.. Sana bir keman da vin'in tenkidinden, müdahale-
fakat Bekir, hançere hançer aldım.. sinden tamamile kurtarabil- - Bilmem, bana öyle gel-
gibi, ayni sabit bakışla cevab _ Oh, oh, çok teşekkür diğim bir sofra hazırladım.. di de.. Ona da sordum. Ha· 
verdi. Sumru titrediğini duy- ederim b~ba. Ben de Bekir Hepsi de yemek salonuna yir, fakat belki ağabeyin dar-
du. Onun bakışlarından hiç beye söylemiştim.. Değil mi? doğru yürüdüler. gındır, dedi .. 
birşey anlamamıştı. Bekir; Nermin, Sumru'ya yaklaştı. Tam bu sırada içeriden 

- Nerede kaldınız çocuklar? - Evet -Dedi- Sumru ha- Yavaşça fısıldadı; akord edilen bir keman sesi 
- Epice gezdik. İzmir çok nımın kemanından istifade - Siz ağabeyimle dargın duyuldu. Nermin, Sumru'nun 

güzel yer hakikaten halacığım. edeceğiz( mısınız? bulunduğu odaya koştu, Be-
Güzel ya? istersen te· Sumru gene kızardı: - Hayir Nermin. Bunu ne· kir, balkonda kaldı . 

melli kal, gitmeyiver lstan· - O kadar da değil BC4 reden çıkardın? - Sonu va, -
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Antakya ve lskenderun 'un ayrı.lığı Deyli Telgrafın yazısı 

y~ ınar merhum da 
demişti ki 

• Başı 1 inci sahifede 
dün düşman ayakları altında 

çiğnenen yurdlarımızın tekrar 
bize, bayrağırr.ıza kavuşması
dır. Bu muazzam eser dün 
düşman eza ve cefasile inli
yen kardeşlerimizin tekrar bi
ze kavuşmasıdır. Fakat efen
diler! Zannetmeyiniz ki Lozan 
konferansının dokuz aylık siyasi 
mesaisi neticesidir. Bu büyük 
eser Dumlupınar' da <lüşmanı 
bağırtarak kovalayan kah
raman ordunun ve ordunun 
arknsında kadınile, çocuğile, 
çoluğile volkanlardan çıkan 

alevler gibi yürüyen düşmanı 
yakarak ilerliyen bu Türk'ün
dür. ( Alkışlar ) Bu muahede 
bize İzmir'i, lstanbul'u, Trak
ya'yı iade etmiştir. Fakat bun
lar bizim en sarih hakları

mızdır. Bunlar tarihin, ırkın, 

beşeriyetin, insaniyetin en ba
sit düşünce ile bize verecek
leri, vermeğe mecbur olduk
ları" hakkımızdır. Fakat efen
diler! Bugün bu muahedeye 
bir hissi insaniyetkarane He 
vaz'ı imza eden düveli akide 
bir zamanlar bizi en şeni düş

man addederek bu hakları 
elimizden almak istemişlerdi. 
Eğer bu hakları tekrar elle
rinden alıyorsak bu netice 
muahedei sulhiyenin siyasi 
manasında mündemiç değil

dir. Türk milletinin şaşaalar, 

yıldırımlar saçan siingüsünün 
ucundadır. (Alkışlar) O halde 
efendiler! Tekrar kavuştuğu

muz bu yerlerin bize gelme
sinden~ hissettiğimiz sürur ve 
saadeti izhar ettikten sonra 
geri kalan kısımlarını daha sü
kun ve daha itidal ile ve bil
hassa dokuz aylık mesaının 

neticei tabiiyesini gozonune 
getirerek tedkik etmek mec
buriyetindeyiz. Muhterem ar
kadaşlar! Türk camiai siyasi
yesinin Avrupa manzumei dü
veliyesi karşısında çok müte
denni ve müstesna bir vazi
yeti vardır. Devletimiz Avru
pa hukukul düvel alimlerinin 
nazarında nim medeni sayılan 
devletler arasında bulunduru
luyordu. İşte Türk, bu siyase
tin ve. zihniyetin feci kurbanı 
idi, ve ne zaman Avrupa si
yasilerinin karşısına çıktı isek 
insani bir muamele değil bel-

ki hayvanlara yakışaınıyacak 

muamelelere maruz kalıyor
duk. Ordumuzun, kahraman 
ordumuzun ve büyük milleti
mizin bu son icazkar zaferi 
karşısında bu zihniyet tama
n,rn yıkılsın, bundan sonra 
ni•n medeni b ir devle•in kar
şısında bulunmad klrrını, on
lardan daha medc ni bir dev· 
letirı kflr.,ıc:ında bulundukları

nı, onl:ı.,.d"n dnha miitr ha .. sis 
b. medt..ni millet o!<l~ığl!muzu 
idrak etsinler. Bunu idrak et-

tirmek heyeti murahhasamızın 
vazifesi idi. Maalesef itiraf et
mek mecburiyetindeyiz ki bu 

arzumuz azami bir şekilde tat
min edilmemiştir. Efendiler ! 
Muahcdcnin çok elem ve ıs
tırab veren noktalarından bi
risi varsa o da arkadaşlarımı
zın elem ve aşkJa ifade cttik
leı i hudud mes' clesidir. Efen
diler! Onu tafsil etmek iste
mem. Fakat şübhesiz Türk 
kalbi bugün şanlı bayrağının 
şanlı gölgeleri haricinde kalan 
muhtelif Türk'lerin iftirakından 

müteessirdir. Birçok yerler gi
bi hududlarda kalan Antakva 
ve iskenderun'un Türk oldu· 
ğu dünkü arkadaşların müdel· 
lel ifadelerile sabit olmuştur. 
Olhalde hars itibarile, vicdan 
itibarile bizden ayrı olmıyan 

ve her hususta bize merbut 
olan bu kardeşlerimizi bizden 
ayırmak, medeniyetin en bü
yük ve en zalim bir cinayeti 
değil midir? Düveli akide ci
nayetlerinde şübhe ve tered
dütsüz yürümiişlerdir. Fakat 
bizim heyeti murahhasamız 
bunu imza ederken en derin 
bir ıstırab duymuşlardır. Yal
nız arkadaşlar! Drama' dan iti
baren Yunan idaresinde bu· 
lunan bütün o havalideki 
Türk'lcr mecburi mübadeleye 
tabi tutulmaktadır. Maalesef 
oradaki Türk kardeşlerimiz 
buraya geldikten sonra itiraf 
etmeğe mecburuz ki ıstırab 
duyacaklardır. 
-------------
Alman-Japon it
ti( akı imzalandı --·-···---- Başı 1 inci sahi/ede -

Hariciye dairesinde matbuat 
ve propağanda servisi tarafın
dan Almanya ve Japonya ara
sındaki mukavele sefirlere teb
liğ edilmiş ve bu mukavelenin 
esasının Bolşevizm aleyhtarlığı 
olduğu da ilave olunmuştur. 

Berlin, 25 (Radyo ) - Ja
poııya'nın Berlin sefiri M. 
Musokoyi j)e Almanya'nm 
Londra fevkalade sefiri ara
sında bu sabah komünizm 
aleyhine bir uzlaşma imzalan
mıştır. 

Bu uzlaşmanın esasları şun
lardır: 

1 - Bütün komünizm faa
liyeti ile Almanya ve Japonya 
birlikte mücadele ve bu mü
cadelede daima beraber hare
ket edeceklerdir. 

2 - Komünizm ve bolşe
vizm aleyhine ittihaz olunacak 
müşterek tedbirlere arzu eden 
diğer devletler de iştirak ede
bileceJderdir. 

3 - Bu uzlaşma müddeti 
Öeş senedir. Bu müddet zar
fında her iki devlet birbirini 
bolşevizm hareket ve haber
lerinden haberdar edecektir. 

Londra, 25 (Radyo) - Ni
ytiz Kronik! gazclt sin'! göre, 
Almanya ile Japonya arasında 
hakiki bir askeri ittifak akte
di!nıiştir. 

Bu ittifak uzlaşması muci
bince: 1 - Almanya Japon
ya 'ya fenni, kimyevi maddeler, 
para ve silah bakımından yar
dım edecektir. 

2 - Heriki devlet istihba
ratında birbirlerine yardım 
edeceklerdir. 

3 - İki devlet birbirini ha
berdar {'tmcden üçüncii bir 
devletle bir uılaşma aktedemi
yecektir. 

4 - lkı devletten birisi 
harb ilan cdeısc diğeri bu 
hususta muhalif hcre'<etlerde 
bulunmıyacaktır. 

5 - Komünizm aleyhinde 
bütün kuvvetlerini kullanacak
lardır. 

Paris, 25 (Radyo) - Al
manya-Japonya arasında bu 
sabah Berlin'de Japonya im
paratoru namına Japonya'nın 
Berlin sefiri ile Hitler namına 

Türk, lngiliz ve Yunan 
donanmaları 

-- Başı 1 inci sahi/ ede -
Türk <looanına!lı, ilk defa olarak ziyaret ettiği Yunaoi~tan'a cumar· 

te!!i günü varacak ve <>bür perşembeye kadar Yunan sulıırınıla kahwıık· 
tır. Yunanlılar. resmi kabuller ve ,enliklcr lt'Tlih ~deceklcrdir. 

lstanbul, 25 (Hususi muhabirimizden) - Şanlı donanmamız 
yarın Malta'dan ayrılacaktır. Yunan sularını ziyaret edecek 
olan donanm9mızı Kale limanında karşılamak için Yunan'lılar 
mühim hazırlıklar yapmaktadırlar. 

Asilere de ltalya, Alman
ya' dan kuvvetler geldi ------ Başı 1 ici sahi/ ede -

~aıeıecileriıı serbest bırakılına"ına 

tavaıısut etmesini riea etmiştir. 

Asi gemilerin faaliyeti 
Ccbcttarık 25 (Haılyo) - A,,i

lcu mcnsub hatlı sefineleri ~üp· 
heli hareketine lıa~laını~lır. Fakat 
~imdiye hc.lar } alnız ispan) ol ge
milerini takihctmektcılir. Bir Yu· 
nan nakliye.inin tut11l<l11~11 da 
ı:öyleomcl.:tcdir. 

Bar ı•lon°ıla Valan İ)a'n111 bom· 
bardımuııuıa intizar edilmektedir. ' 

Belçika faşistlerinin bir suali 
Brüksel , 25 ( Radyo ) -

Reksist meb'uslardan birisi 
hükumete bir takrir vermiş ve 
lspanya'ya sevkedilcn silahlar 
hakkında malumat is~emiştir. 

Adliye bakanı bu takrire 
cevab vermiş ve demiştir ki: 

- Belçika sıkı bir bitaraf
lık takib etmektedir. Belçika
dan milis'lere iltihak eden gö
nüllülere gelince, bunlar son 
karardan ev' el gidenlerdir. 
Demiştir. 

Yeni pilan düşünüyorlarmış. 

Sevilla, 25 (Radyo}- Bur
gos muvakkat hükumetine 
mensub ve selahiyetdar bir 
İspanyol gazetecilere demiş
tir ki: 

- Madrid'in işgali askeri 
ve tabiyevi bir han:ket değil
dir. Şehrin tahribine meydan 
vermemek için dikkatli hare
ket ediyoruz. 

Şimdi yeni bir harb pila· 
nile Madrid'i bolşevıklerin el
lerinden almağa hazırlanıyoruz. 

Asiler bu dört 
tayyareyi nereden buldular? 

Sevilla. 25 (Radyo)- Saat 
sekize doğru milis topçuları 
Karavansel üzerine şiddetli bir 
ateş açmıştır. Bundan sonra 
şiddetli bir laarnız yapılmıştır. 

Bu taarruz hareketi, asi 
kuvvetlerin mukabil taarruzları 
ile akim bırakılmıştır. 

General Franko, muvakkat 
lıiikümetin f erol üssü bahri
sind c dört tahtelbahiri mev
cud olduğunu bildirmiştir. 

Faşist bir 
gazetenin yazdıkları .. 

Alınanyn'nm Londra sefiri Yon 
Ribentrop tarafından imzala
nan askeri muahede, Rusya 
haricinde hüküm siiren komii
nizm propagandasının kaldı

rılması maksadile yapılmıştır. 

Fransız siyasal mahaf iline 
gfül·, kendi memleketlerinde 
komünizm propagandası ol
madığını söyliyen Japonya ve 
Almanya, bundan sonra dış 
memlt>kctlcıde yapılan komli· 
nizm prop.ıganc.Jasilc mücadele 
etmek fikrinde bulunuyorlar. 
Maahaza, İngiliz siyasal mc

hafili, muabedcnin alt>yhinde 
bulunuyor' ar. 

Hntıa, \! o:ı Ribeııtrop 'tın, 

Londıa'dan lı4ırekct cdeıkrn 

İngiltcre'yi bu muah c.' deden 
habcrder dmrınesi, aksi tesir 
yapnııştır. 

Paris, 25 (Radyo) - Eko 
dö Pari gazetesi Fransız ka
binesinin İspanya mes' eleleri 
elraf ındaki hattı hareketiqi 
şiddetle tenkid etmektedir. 

Paris, 25 (A.A) - Selahi· 
yetdar Fransız mahafilinin ka
naatına göre Fransız ticaret 
gemileri bahriye hukuku ah
kamı mucibince İspanyol sa
hillerinin ancak üç mil rnes:t· 
fesine gelince mahalli otori
telerin kontrolüne ınüstıade 

edebilccekk·rdir. 
Fransız hiikumcti, ticard 

gemilerinin İspanyo\ gemileri 
tarafından ch:rdunılrnasına ve 
araştırılıwıs:na lıiçbir zaman 
müsaade etmiyeccktir. 

Pariı:, 25 (Radyo) - B1r
selon'un, MMkisist'lcr ta af:n

dan muhasarası Frnnsı z'l~r in· 
rrf.:ıdan hoş göriilrıı"yc·cektir. 

Roma, 25 (Radyo) -- Gt'· 
neral F ranko hükumetine so· 
nuna kadar nıüzaharct fikri 
Roma' da hakimdir. 

Madrid, 25 (A.A) - Cart· 
hogena polisi geniş bir nas
yonal sosyalist ve propaganda 
teşkilatım meydana çıkarmış· 

tır. Bu şehrin Alman konso
loshanesinde kiilliyetli miktar
da silah ve cephane bulun
duğu da anlaşılmıştır. 

Alman hükumeti ile diplo
matik münasebetler inkıtaa 
uğradığından Alınan koleji ve 
konsoloshanPsİ cumuriyetçiler 
tarafından işgal edilmiştir. 

Salamank, 25 (Radyo) -
Milisler, dün boş olan Alınan 
sefarethancsini açarak bir ta· 
kım araştırmalarda bulunmuş

lardır. 

Matlrid, 25 (A.A) - Rcs-

-----

kar devom ediyor 
-Başı 1 iuci .sagf ati a-
1stanbu1, 25 :Hususi muha

birimizden} Bugün lsta nbul' da 
müthiş fırtına yüzünden birçok 
kazalar olmuş, ağaçlar dev
rilmiş, kiremitli klerdeki kire
mitler uçmuş, ca!l".lar kırıl· 

mıştır. 

Soğuklar ve yağmur 
Ankara, 25 ( Hususi ) -

Dün bütün Anad.olu'da hava 
yağmnrlu, karlı ve bazı yer
lerde de soğuk dalgası içinde 
geçmiştir. Manisa'da hararet 
derecesi STfırın altında 4 idi. 
Kırşehir \ •c Marmara havali
sin~ şiddl ~tli ve sürekli yağ-
mur düşmüştür. 

Gazef:eciler I 
Komitede-.'! çekildiler 

Cenevre, 26 ( Radyo ) -
Uluslar sosyetesi nezdinde bu
lunmakta olan ecnebi matbuat 
mümessilleri, Cenevre matbuat 
komitesinden istifa etmişlerdir. 
Amerika altm 
İhracattm yasa etti .• 

Vaşington, 25 (Radyo) 
Maliy~ Bakanı M,lrgan Tav, 
hususi bankaların altın ihra
cı tını menetmiştir. 

Altın ihracatı Amerika hü
kfımt'tinin müsaadesi il ve 

sadece İngiliz - Aın erikan pa· 
ra uzlaşma,.ına tabi memleket
lere yapılacaktır. 

Yunanistan 
Buğday alacak .. 

İstaııbu1 , 25 ( Hususi } -
Yunanistan, serbest <löviz',e 
100 bin ton buğ'day satın al,a-
caklır. Girid için de 1300 
ton buğday ve 300 toıı Arpa 
alınması kararlaşhrılım~tır. ----- ---
mi bir tebliğ. dün Madrid 
cebhesindc sükun hük.üm sür-
müş olduğunu bildirın ektedir. 

Hükümet milislerinin Ala
reon Villaneva ve Delt•can'da 
kasabalarına karşı yapmakta 
old .klan tazyik artmıştır. Asi
lerin kuvvei maneviyesi kırıl-

mıştır. 

Asilerin tayyareleri dün ak
şam payitahtın iizerin<len uç.
muş ise de Cuınhuriyctçiler'in 
avcı tayyareleri göriiniir gö
r ünmcz gözden kaybolmuş-
lardır. 

Madrid, 25 (A.A) M. 
Belvayo'nun telgrafı ijzerine 
Alman ve İtalyan sefarethane
leri tahliye edilmiştir. 

-Başı 1 inci sahifede -
nefyedilen Avusturya'lılar bu
raya gelmişlerdir. Bunlara gö
re Rusya'dan binlerce kişi tev· 
kif edilmiştir4 

Moskova, 25 ( Radyo ) -
Şimendiferler direktörü M. 
Detaşef'in vazifesine nihayet 
verilmiştir. 

ydın nafıa mü 
e o 

1 - Eksiltmeye konulan iş 
Aydın ilinin, Aydın - Muğla 
yolu üzerinde 33+552-39+ 
842 k!lometreleri arasında yo
hın terfii ile şose inşaatı ve 
beş adet menfez iıışaatıdır. 

Bu işin keşif bedeli (22814) 
lira 52 kuruştur. · 

2 - Bu işe aid şartname 
ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri ge-

nel şaıtnamesi 
D - Fenni şartname 
E - Keşif, metraj cetvelleri 
F - Projeler 
İstiycnlerin bu şartname ve 

evrakı Aydın nafıa miidürlü
ğiinden görmeleri 

3 - Eksiltme 9111/936 dan 
30/11/936 pazartesi günü saat 
on beşte \.İlayet daimi encü· 
meni odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin (1711) lira 9 
kuruşluk muvakkat teminat 
vermesi bundan başka aşağı

daki vesikaları haiz olduğunu 
göstermesi lazımdır. 

A - Vekaletten alınan mü
teahhitlik vesikası 

B - Bu gibi inşaatı yaptı

ğına dair ehliyet vesikası 
C - Ticaret odasına ka

yıtlı bulunduğuna dair vesika 
6 - Teklif mektupları üçün

cü maddede yazılı saattan bir 
saat evveline kadar encümen· 
de toplanan komisyona geti· 
rilecek, komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderile-
cek mektupları nihayet üçüncü 
maddede yazılı saata kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Posta
da olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 17 21 25 29 1217 
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.. Sayfa 1 ----------------------•ANADOLU----------------------~ 26'111 936 ~ 
MAHKEMERDE lzmir Komutanlığı ilanları '' .. -. 

İzmir Müstahkem Mevkı satın alma komisyonundan: Oğretmenler, öğrenci babaları 
Polis Fatma 1 - Tayyare alayının göstereceği yerde yaptırılacak cepha- AHMED ETı.MAN Kitap Evı· 

neliklerin kapalı zarfla ihalesi 12/1. inci kanun/936 dayaktan mı ölmüş? cumartesi günü saat 11 de lzmirde kışlada satın alma Liselerle orta ve ilk okul kitaplarının sanş yeridir. 

-------
Katakulli Mustrıf ayı öldüren Kar

tal Ahmet neler anlatıyor 
Menemen' de polis Fatma 

adındaki ihtiyar kadını döve· 
rek ölümüne sebebiyet ver
mekle maznun Dedebaşı köyü 

imamı Mustafa'nın muhakeme
sine dün ağırcezada devam 
edilmiştir. Memleket hastanesi 

sıhhat heyetinden bu kadının 
eskiden beri hastalıklı olduğuna 
göre yidiği dayak yüzünden 

(20) gün hasta yatarak ölmesi 
mümkün olub olmadığı hak· 
kında gelmiş olan rapor dünkü 
celsede okunmuştur. 

Bunda polis fatma'nın müp
tela bulunduğu hastalıklardan 
ölmediği gibi yidiği dayaktan 
da ölmediği bildiriliyor, fakat 

dayak yimemiş olsaydı, kadı
nın daha uzun zaman yaşıya· 
cağı, yidiği dayağın, onun ölü
münü tesri ettiği ilave olunu· 
yordu. 

Müddeiumumi tarafından 

dün ağırcezada devam edil
miştir. Dünkü celsede suçlu 
Kartal Ahmed'in 70 yaşındaki 
babası Kartal Ali dinlenmiştir. 

Ali demiştir ki: 
- Oğlum, Katakulli Mus· 

tafa ile sekiz arkadaşı olan 
tiyatrocuları müsamere vermek 
üzere Nahiyeye geıirtmişti, on· 
lara avans olarak 43 lira para 
vermişti. Mlisamere verildi, 
herkes dağıldı. Kartal Ahmed, 
Katakulli' den biraz para istedi, 
hesap gördüler; o vakit Kata
kulli Mustafa: 

- Ben kara ortağım, zara· 
ra değili 

Dedi ve oğluma bir tokat 
vurdu, bunun üzerine arkadaş· 
lan da oğluma hücum ettiler. 
Ben bunu görünce müsamere 
salonundan dışarı çıktım, son· 
ra ne olduğunu bilmiyorum. 

Ayni gece müsamere salo· 
nunda bulunan Kartal Ahme· 
din 10 yaşında kızı Muzaffer iddia serdedilmek üzere mu

hakeme, talik olunmuştur. ' de ayni şekilde şahitlik etti. 

Alaçatı cinayeti 
Çeşme kazasının Alaçatı 

nahiyesinde Gençler birliği 
sahnesinde Katakulli Musta
fa'yı bıçaklıyaraı< öldüren Kar· 
tal Ahmed'in muhakemesine ...................... 
C. H. P. 
kongreleri .. __ ............ __ _ 
Esnaf Şehi ocağı 
yıllık toplantısı .. 

Cumuriyet Halk:'partisi Es· 
naf Şehi ocağı kongresi dün 

akşam parti lkiçeşmelik kam~n 
başkanı doktor lsmail Hakkı· 
nın reisliğinde aktedilmiştir. 
Ocak üyeleri, kalabalık bir 

halde kongreye iştirak etmiş
lerdi. Heyecanlı görüşmeler 

ve tenkitlerde üyeler çok sa· 
mimidiler. Yeni idare heyeti 
seçimi yapılmış ve Esnaf Şehi 
ocağı başkanlığına Rüştü Öz· 

malkoç, azalıklara da Macid 
Tonak ve Hadi seçilmişlerdir. 

Başarılar dileriz. 

Davet 
Göztcpe, Egespor ve İzmir 

spor kulübleri idare heyetle-D 
rinden: 

Kulüblerimizi alakadar eden 
mühim bir meseleden dolayı 

heyeti umumiyemizi toplamak 
zarureti hasıl olmuştur. Bu 

~ fevkalade kongre önümüzdekf 
~p;za;:s;bahı~ saat 10 da Bah--

ribaba Halkevinde •yapılacak
tır. Azalarımızın behemehal 

Müsamere veren ve o gece 
orada bulunan bazı kadın ve 
erkeklerin celbi için muhake· 
me talik edildi. 
kavakdere köyü cinayeti 

Seferihisar kazasının Kavak
dere köyünde Girid'li Hasan'ı 
öldürmekle· maznun köy muh

tarı lsmail'in muhakemesine 
diin şehrimiz Ağırceza mah
ke.nesinde devam edilmiştir. 
Bundan evvel hadisenin şahid
lerinden ikisi, muhtar lsmail'in 
uzaktan çalılar arasından mav· 
zerini ateş ederek tarlasında 
ç.ift süren Hasan'ı öldürdüğü
nü gördüklerini söylemişlerdi. 

Yaz mevsiminde vak'a ye
rinde yapılan keşifte şahid· 

lerin bulundukları yerden ha
dise yerinin göriilmediği ve 
ara yerde hayıt yaprakları hail 
teşkil ettiği anlaşılmıştı. 

Vukuf ehli, hadise geçen 
sene 8 ikinci teşrin tarihinde 
yapıldığına göre ağaçların yap· 
raksız bulunduğu bir tarihte 
tekrar keşif yapılmasına karar 
vermişlerdi. Bu karar yerine 
getirilmiş ve vukuf ehli bu 
ayın 8 inde gene ayni yerde 
keşifte bulunmuştu. İkinci ke-
şifte verilen rapor maznunun 
aleyhinedir ve hadise yeri ta· 
mamen görünmüştür. Rapor 
dün okunmuş ve müdafaa için 
talik edilmiştir. 
............... ! ......... 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastalık
ları ve elektrik tedavisi 

kong;-e'ye teşrifl;;(~icaol~"u;. İzmir - Birinci beyler sokağı 
Uyuşturucu Efüamra Sineması arkasında 

d'J / Telefon : 3479 

ma ae er ---------·• 
etrafında [konferans /zmir Osmanlı Ban-

Dahiliye Vekaletinden vila- kasından: 
yete gelen bir tamimde bazı 
saf kimselerin uyuşturucu mad· 

delerin vücud iizerinde yap
tığı fena tesirleri bilmedikleri, 
bu y5zden kullandıkları uyuş
turucu maddelerle kendilerini 

manen ve maddeten tahrip 
ettikleri görüldüğiinden uyuş· 

turucu maddelerin zararları 

hakkında halka konferanslar 
verilmesi bildirilmiştir. 

Zayi Çek 
B&y Jak B. Eliezer tarafın

dan 13·11-936 tarihinde, ha
milint! tediye edilmek üzere, 
Osmanlı Bankası lzmir şubesi 
üzerine keşide edilmiş olan E. 
005480 numaralı, ayni tarihli 
800 Türk liralık çek zayi ol· 
cf,ğu ve bedeli hamiline tediye 
eöilmiş olması itibarile bir 
kıymeti kalmadığı ilan olunur. 

2 
komisyonunda yapılacaktır. Ah t Et• k·ta evı· 
Keşif bedeli 17457 lira 14 kuruş olup muvakkat te· me ıman 1 p 
minatı 1309 lira 29 kuruştur. 

3 Şartname plan ve keşifnamesi satın alma komisyonun· 
da görülebilir. 

4 

5 

isteklilerin ticard odası vesikasını ve şartnamesinde 
yazılı vesikaları ibraz etmek mecburiyetindedirler. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddele
rinde yazılı vesıkaları teminat mektup veya makbuz· 
!arını havi teklif mektuplarını ihale saatından en az 
bir saat evvel komisyona vermiş bulunmaları ilan 
olunur. 26 29 5 10 1335 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alayının Reşadiyedeki deniz iniş iskelesinin 

tamir ve ıslahı pazarlıkla yapılacak ve ihalesi 28/11-
936 cumartesi günü saat 11 de kışlada Mst. Mv. sat. 
al. komisyonunda yapılacaktır. 

2 Keşif bedeli 650 lira 10 kuruş olup muvakkat lemi· 
nat parası 48 lira 76 kuruştur. 

3 Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 ,- İsteklilerin ticaret odası vesikakasını ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 ncü maddelerindeki ve şartnamesinde 
yazılı v~sikaları teminat makbuzları ile birlikte ihale 
saatından en az bir saat evvd komisyona müracaat 
edilmesi ilan olunur. 1336 

fzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
Anadolu gazetesinin 19, 24/11/936 gün ve 7072, 7076 sa· 

yılı nüshalarında 253600 kilo arpa ve yulafın tertip sehvi olarak 
253,000 kilo neşredildiği görülmüştür. Aslı 253,'50J kilo ol· 
duğu ilan olunur. 1338 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden; 
16 kalem muhtelif cins çelik 

Tahmin edilen bedeli 15000 lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdür~üğü satın 
alma komisyonunca 15/1/937 tarihinde cuma günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko· 
misyorıdan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1125 li· 
rayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lı kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerindeki vesaikle mezkur giin ve saatte ko· 
misyona müracaatları. 26 28 30 2 1310 

SIHHAT BALIKYAGI 
.NorVC\')R halıkyağlarıuın eıı lıalisidir. Şcrlıct gilıi içilir. 2 defa 

Hamdi Nüzhet Çançar 
iizülnı il~tur 

Sıhhat Eczanesi 
Uaşdurak Bü} fık Salepçio~lıı hnnı kar~ısında 

lzmir Sulh Hukuk Mahke· 
mesinden: 

Tevfik Ahmed ile, Hatice, 
Havva, Zümrüt, Rukiye, ve 
ölü Ömer karısı Fatına'nın 
şayıan mutasarrıf bulundukları 
Burnava'nın Orta sokağında 
38 ve Beyler sokağında 19 
No. da mukayyet iki bap hane 
ile Burnava'nın ipekli kuyu 
mevkiinde kfıin ve içerisinde 
5 İncir ve 3 Zeytin ağacı 
mevcut bağ ve Şeytan deresi 
mevkiinde içinde 33 zeytin 
ağacını havi tarlanın izaleyi 
şuyu surelile 28/l 2/936 tari· 
hine tesadüf eden Pazartesi 
günü saat 15 te İzmir Sulh 
Hukuk mahkemesı salonunda 
satışı yapılacaktır. Bu arttır· 
mada tahmin olunan bedelin 
0o 7 5 nisbetinde bedal veril
diği surette talibine ihalesi 
yapılacak aksi taktirde satış 
15 gun daha uzatılarak ikinci 
arttırması 13/ 11937 Çarşamba 
günü saat 15 te gene daire
mizde yapılacaktır. 

Gayri menkul Üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ellerin· 
deki resmi vesaik ile birlikte 
20 gün içinde dairemize mü
racaat etmeleri lazımdır. Aksi 
halde haklarında tapu sicilli 
malum olmadıkça paylaşmadan 
hariç kalacaklardır. Şartname 
8 / 12/936 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için açıkta 
ve gayri menkulun evsafı da 
şartnamede yazılıdır. 

Müzayedeye iştirak etmek 
istiyenlerin °o 7 ,5 nisbetinde 
pey akçası veya milli bir banka 
teminatı getirmeleri lazımdır. 

Gayri menkulün verii ve sair 

kanuni mükellefiyetleri satıcıya 
ve qo 2,5 dellaliye ve. ferağ 
harçları alıcıya ait olup ihale 
bedeli def aten ve peşinen öde
necektir. 
ihaleyi müteakip miişteri ihale 

bedelini tamamen vermediği veya 
vermediği taktirde gayri men· 
kul tekrar 15 gün müddetle 
arttırmaya kunulup talibine 
ihalesi yapılacak ve arada ta· 
hakkuk edecek ihale farkı hiç 
bir hükme hacet kalmaksızın 
vecibesini ifa etmiyen müşte· 
riden alınacaktır. Daha fazla 
malumat almak istiyenler dai· 
remizin 936/1447 No. lu dos· 
yasına müracaatları ilan olu-
nur. 1341 .................... 

Hı) MAT 1 Z M A 
LCMB.AGO 
SJYAT1K 

ııf.ıılan T ı : 5 K 11\ 
'r iulc f'drr. 

~czanede bulunur. 

Kısa bir zamanda dürüstlüğü ile sayın mü:ıerilerinin allikalannı 
kazanarak (1zmir)e yaraşır bir vekilde genişletilmiştir. 

Kültür Bakanlığının k.itaplan ile çıkım eserleri gfinü gününe tal ip 
eder ve biitüu mü~terilerioe sun:ır. Ahmed Eıiman Kitup Evi lz. 
mir'in y<'gfıne kitap ve kırtasiye deposudur. llnriçten eipari~ler sür' t. 

le gönderilir. 

lzmir Hükumet caddesi No. 58 - 60 Tele/011 (2535) .. ........................................... ... 
Daimi encümen riyasetinden: 
Bedeli muhammeni 

Lira 
Yeri Cinsi No. sı 

75 Karantina tramvay caddesi Dükkan 477 
f darei Hasusiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi ya· 

zılı bulunan yer 17 / 11 /936 tarihinden itibaren bir ay içinde 
pazarlık suretile kiraya verilecektir. Kirasına talip olanların 
Encümeni vilayetin toplandığı her pazartesi günleri saat 10 da 
vilayet daimi encümenine depozito makbuzlarile birlikte müra· 
cantları ilan olunur. 21 24 26 28 1286 • 

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

15 de lzmir Alsancak 8 inci İşletme komisyonunda açık artır· 
ma suretile 'üçer sene için kiraya verileceklerdir. isteklilerin 
gayri menkuller hizasında yazılan miktarda muvakkat teminat 
vermeleri ve ışe girmeye manii kanuni bir halleri olmadığına 
dair beyannameler ve aranılan vesikalarla muayyen vakıtta 
komisyona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyon· 
dan parasız alınır. 

1 - lzmir Kemeri Kağıthane caddesinde 16 No. lu dük· 
kan muhammen kira bedeli 216 lira muvakkat teminat 1620 

kuruştur. 
2 - İzmir Kemeri Kağıthane caddesinde 18 No. lu dükkan 

muhammen kira bedeli 288 lira muvakkat teminat 2160 ku
ruştur. 

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

Izmir bayındırlık direktörlü-
ğünden; · 

2521 lira 28 kuruş keşif bedelli Burnava Ziraat okulu han
gar çatısının yapısı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konul· 
muştur. Bu işin eksiltmesi 12 birinci kanun 936 cumartesi 
günü saat 12 de Bayındırlık dairesindeki komisyonu mahsu· 
sunda yapılacağından isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre ha· 
zırlıyacakları teminat ve ehliyet vesikalarile birlikte yukarıda 
yazılı gün ve saatta komisyona gelmeleri. 

Proje ve keşiflerini görmek ve fazla bilgi edinmek istiyen· 
lerin Bayındırlık direktörlüğüne başvurmaları. ~325 

Manisa Bağcılar bankası mu
rakabe heyeti tarafından; 

Manisa Bağcılar bankası hissederlarının 9/11/936 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü fevkalade olarak ~enel toplantısı iz. 
mir'de münteşir Anadolu ve Y. Asır gazetelerinin 10110/936 
tarihli nüshalarile ilan edilmiş ve hissedarlara da ayrı ayrı da
vetnaıneler gönderilmiş olduğu halde o gün toplanan hisse
darların temsil ettikleri sermaye ticaret kanunun 386 ıncı mad
desi mucibince dörtte üçünü teşkil edememiş olmasına binaen 
işbu toplantı 10/ 12/936 tarihine rastlıyan perşembe gününe 
bırakılmıştır. Bütün hissedarların o gün saat 10 da Manisa'da 
Borsa civarında hazırlanan dairei mahsusaya gelmeleri i18n 

olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Murakaba heyeti raporunun okunması. 
2 Banka nizamnamesinin Bankalar kanununa uymıyan 

3 
maddelerinin tadili ve 71 inci maddenin ilgası. 
Heyeti idare intihabı. 

Murakip 
İmza 

okunamadı 

Murakip 
imza 

okunamadı 

İzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih Gün Sa. 
Kilo min tutarı teminatı şekli 

Pirinç 72300 13731 1031 kapalı 14112/36 pazar· 10 
tesi 

Sabun 22600 
Zeytin- 12250 

7910 
5513 

594 
415 

,, 

" 
" 
" 

" 
" 

11 
16 

yağı. 

1 

2 

3 

4-
5 -

Yukarda cins ve miktarı yazılı üç kalem erzak hiza· 
larında yazılı şekilde münakasaya konulmuştur. 
Kapalı zarf usulile münakasaları 14/12/936 pazartesi 
günü hizalarında yazılı saatlerde yapılacaktır. 
Umum tahmin tutarları ile muvakkat teminatları hiza
larında yazılıdır. 
Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin muayyen vaktinden bir saat evvel teklif 
mektuplarını Burnava' da\ci Askeri satın alma kom is· 
yonuna vermeleri. 26 1 5 9 1323 



~ 26'11/ 936 ------------------~---ANADOLU----------~-------..ıım.:ı!!O:mlllZB!m!B Sayfa 8 w. F. H. VAN-' 11111m11ıııııuınıııımı1ı,. oktor .. 11111111ın11mımnınımı = 
Der ZEE& CO. İdaresini bilenler _ A. Kemal Tonay = 

V. N, METAL L UM Bakteriyolog ue bulaşık, salgın hastalıkları mütahassrsı-
DEUTSCHE LEVANTE LINIE - Baı;mahane istasyonu karşıo.mdaki dibek ~okak başında 30 sap· 

Lambalarını daima tercih ederler ve satıcı· = h ev ve muayenehanesinde ı:ıabalı saat 8 <len ak.-am saat 6 n kadar = 
"lSERLOEN., vapuru 23 lardan bu markayı ararlar. Emsaline nis· = lıastalarıııı kahul eder. = 

ikinci teşrinde beklenmekte = l\1ürııcant eden lıactalara ) npılın:m l.izınıgı•len ııair t. lılilaı Ye 
ve 28 ikinci teşrine kadar beten % 40 daha az cereyan sarfeder. mikroskopik muayeneleri ile ,·crcmli lın;,talarn yapılnııısına cevza -

~e0~~~~~~~im!!t~~au~~ . Tevfik ayk ent • ıl~l~~iii111;;1ıoliıllllliı~ô11iiiiililı!tt~1tlttlitlı1iilıı1~:l;:ı:;ı11: );ı;~~ mııııı= 
alacaktır. 

AMERİKAN EXPORT LINES 
"EXPRESS,, vapuru 30 son 

teşrinde bekleniyor, ve ~NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

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

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

11 EXAMELlA,, vapuru 26 
ilk teşrinde bekleniyor. NEV· 
YORK için yük a1acaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

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

S. A. ROY ALE HONGRO· 
İSE DE NAVlGATİON 

DANUBIENNE MARlTi
ME ·· BUDAPEST 

.. BUDAPEST,, Motörü 29 
son teşrinde limanımıza gele
rek DANUP (TUNA) liman· 
lart için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT-
HAMBURG 

"'MARITZA,, vapuru 30 
son teşrinde bekleniyor, ROT· 
TERDAM HAMBURG ve 
BREMEN limanlar:ı için yük· 
leyecektir. ---SERViCE MARITIME ROU· 

MAİN-BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 25 

wn teşrinde bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA ve GALATZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVİSAD, BU. 
DAPEŞTE, BRA TiRLA VA 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

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

le•ez. Telefon No. 2008 2008 ...................... 
Fratelli Sperco

1 

1 

Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
"HERMES,, vapuru 24/11 · 

36 günü gelip yükünü boşalt· 
tıktan sonra BURGAS, VAR
NA ve KvSTENCE için yük 
tahmil edip ayni gün hareket 
edecektir. 

"U ~ YSSES,, vapuru 30/11 
36 gün beklenmekte olup 5-
12/36 gününe kadar ROT· 
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları ıçın 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LiNES 

- ---~ '<'. 

....ı 
~.,, 

p~// 
Olivier v E Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 

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

"POLO,, vapuru 3 birinci 
kanunda Londra, Hull ve An· 
versten gtlip 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 atacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u· 
liyet kabul etmez. 

"AASNE., motörü 21/12/36 
tarihine doğru beklenmekte 
olup 26/12/36 ya kadar ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
SKANDINAVY A limanları 
için yük tahmil edecektir. 

,..c;aa AH 

FINSKA AGFERTYGS 
KUMPANYASJ 

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

ZEGLUGA POLSKA 
KUMPANYASININ 

"SARMACJA,, v~puru 7· 
12/36 günü beklenmekte olup 

RUMEN KUMPANYASININ 
"SUÇEAVA,, vapuru 16· 

12/36 günü gelerek MALTA, 
MARSİL YA ve ALGER li· 
manlarına yükliyecektir. 

İlandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
kordonda FRA TELLı SPER· 
CO vapur acentalığına müra-
caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 200412005/2663 

Elektrik· Radyo- Telefon Evi 
Siemens Fabrikaları mümessili 

Pcştcmalcılar 77 I 79 
T elcfon : 3332 

( Z.lroc:.l 
•• 4 +;+ 

Milcellit Ali ıza 
Yeni Kavaflar carşısı No. 34 

' 
Hellic en Lines 

Limited 
Ham burg - Brem en, Rotter· 

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

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanlan içjn doğru Konşi· 

Wt-.a& 
Deri ve Tenasül Hasta· 

lıkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

Hergün hastaları sabah 
saat 10 dan akşam altıya 
kadar kabul ve tedavi eder. 

Adres: Kem~raltı Şamlı , 
sokak No. 19 

mento ile eşya kabul eder. • • 

Anglo -Egytian Mail f zmir belediyesinden 
Line 1 - Altıyü:z doksanbir lira 

· bedeli ~eşifli hava gazı fab-
Marsilya ve lskenderiye için rikasında yapılacak tamirat işi 

9600 tonluk ''Cairo City,, va· 11/12/1936 cuma günü saat 
::mru her ay Pireden munta- onaltıda açık eksiltme ile ihale 
zaman iki sefer hareket ede- edilecektir. Keşif ve şartna-
cektir. mesini görmek üzere başmü-

Yolcu fiatinde tenzilat: hendisliğc iıtirak için de elli 
liralık muvakkat teminat mak

Aydın nafıa müdürlüğünden; 
7/12i936 Pazartesi günü saat 15 de Aydın ili daimi encii· 

men odasında 8191 lira 4 kuruş keşif bedelli A~·dın Muğla 
yolunun Dalama varyantı kısmında kaldırım inşaatı: kapalı zarf. 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait eksiltme şarltdmesi tenni şaı tname, keşif evrakı 
INafia müdürlüğünden görülebilir. 

Muvakkat teminat 614 lira 33 kur u~tur. İsteklilerin teklif 
mektupları Nafia müdürlüğünden alınacak chliyf':t vesikasile 
Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesikasını 7/12/936 Pa-
zartesi günü saat 15 şe kadar Daimi encümene vermeleri ilan 
olunur. 22 24 25 26 1290 

IlAskeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden; 

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

melzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunda 11/1/937 tarihinde pazartesi günü saat 15 te ka· 
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 1 lira 75 kuruş muka· 
bilinde komisyonda verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
2625 lirayı havi teklif mektuplarmı mezkur günde 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 

Pire-Marsilya seyahat müd· 
deti 75 saat, 

Port-Sait ve 1skenderiye li
manları için "VELOS,, vapu· 
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kal:fol eder. 

buzu ile söylenen gün ve sa- ---:;Ç;;;-"---;;Z;:;-:.:---A=-=---~-o;::---------
arte encümene gelinir. ırpı ıraı kredi kooperati-

2 - Beher metre murab- f e d 
baı yüzyirmibeş kuruştan üç ın en 

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

Limited 

yüz seksen beş lira altmış ku
ruş bedeli muhammenle 63 
sayılı adanın 25 sayılı arsnsı 
başkatiplikteki şartname veç· 
hile 18/12/1936 cuma günü 
saat 16 da açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
otuz liralık mavakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 

acentasma müracaat olunması. saatte encümene gelinir. 
Telefon : 3171 1347 26 29 3 6 

428 Sayılı Çırpı köy Tanın kredi kooperatifi ambarında 

1 11 . • vcut 300,000 kilo pamuk kozağı 30,000 kiloluk on müza
) ede 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. 

ihale 9/12/936 çarşamba günü saat 14 te Çırpı köyde ko· 
operatif binasında icra kılınacaktır. Kooperatifimiz Arıkbaşı 

12/12/36 gününe kadar AN· 
VERS ve GDYNIA için mal 

istasyonuna çok yakındır. 22-24·26·28·1-3-6-8-9 1291 
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yükliyr:cektir. 
c iTiME aha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb. 

rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


