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Donanmamız. 
ı·Malti'da .• -···--
l 

Falilı Rıfkı AT AY 

" .. ,Türk'ler:ve /ngiliz'ler 
arasında akserlikçe ilk te
mas 1854 Kırım harbinde 
oldu ve İngiliz' ler Türk' fe
rin kardeşçe nasıl harbet-
ti klerini öjrendiler, Bunu, 
Büyük Harpte, karşı kar-
şıya çarpışmak da isbat et
ti: ve lngiliz' fer Türk' leı in 
nasıl centilmence harbettik-

Hergün sabahlar_!_çıkar, siyasa_!__gazetedir. 

--Yektaı.~vapuru ~karaya düşmüş, Lkıçı ve 
iskelesi parçalanmıştır 

Telefon: 2776 

Yavuzun güveriesillden 
bir bakış 

Donanmamız . . 

Faler'e gecti .. . , 
lcrlni öğrenililer.,, 

~nıirnl Sir Dubley Pound'un 
bu sözleri base:ıs Türk kalbinde 
tam yerini bulııcaktır. Amiral, nut· 

kuno, cumhuriyet don.anma~n!n 

· Atina'dan Se. 
lanik'e geçecek .. 

Malta'ya yaptJğı :ıiyaretın, lıutun 1 
lstanbuldan bir manzara 

19 
· l d Türk İn ıstanbul, 26 (Hususi) - Bir-

uncu asrı .ı~ga c en • • h • • • 

·ı· d 1 ıı. · b'r doıı.umu kaç ı;undenberı, dış kendını tama· 
gı ız: osl utlunun yem ı b 

olacağını ümid ettiğini ıöyliyerek~ r -" 
hitirmi~tir. G ş 'A.T •ı • 

1ugiliz'lerlc 'l'ürk'lcr arasında • • l Y Ql l 
aon on bet senelik nıünaecbet üç ••+---.:-
ıafhaclan seçti: Şiddetli bir gergin- İstanbul' da mera
lik, uzun bir knyıtsızhk, nihayet 

iyi bir tanısına! İki devletin Irak simle gömülecek .. 
kom§uluğu, ~ ~·c cumhuriyet lıük<k· Jetanhul, 26 (Husuei) - E<lir· 

men göstermekte, zaman zaman 
~ehre kar düşmckleılir. Dünkii şid

detli fırtına eıına~ıudn Leş deniz 
kazası da olmu~tur. 

Karııdenizde llisar vapuru ada
çıklar mevkiinde fırtınaya yakıılan· 
mış, büyük bir tehlike atlatrııışıır. 

Vapur on snnt <lalsalıırla mücadele 
etmiş Zonguldak'a doğru gitmiştir. 

Dir Yunan vapuru tin, Ereğli 
limanında fırtınanın ~iddctinden 

Roma, 26 (Radyo) - Valet· 
ten bildiriliyor: 

.Malta'}'l ziyaret eden Türk 
donanması o"det te .Faler'c hare· 

:ket etmiştir. Tür" filosu Yunan 
doıınıımasına iadci ziyaret edecektir. 

Tiirk filo~u Faler ve Atina· 
dan sonrıı Selilnik~c de u~nyncak 
ve filonun kumanda crkôoı Sela· 
nik'te bulunan Atatürk e'ini ziya
ret edeceklerdir. 

metinin yorulmakıızın gütt~il ba· ne kurtulu~ bayramı meroeimindo 
n~ politikaeı bu taDJşmıya bılhasea 

hazır bulunmak üzere, oraya git• 
yardım etti. Menfaatlerimiz arn~n· miş olan lııtanbul ıaylavı General 

karaya oturmuotur. Romen basba-
seddülh:ıhirde kl!l'aya oturan ' 

daki tezadsızlık, umumi emnıyet~ 
davasındaki görüt ve hareket bir·L Şükrü .Naili, orada ansızın hasta· 
liği He tamamlanarak, nihayet, mü· !anarak ölmü,tO. Generalın cena· 

_-_s_on_u_6_ı~_s_ah_ifı_e_de_-_ kan ve maiyeti. 
Sancak Varşova'da hara. naııelıetlcrimize samimi bir do~tluk zeııi, yann (Dugiin) ıehrimize ge· 

kuvveti •ermi~tir. Bu do!tluğun in· tirilccck ve büyük merasimle 
ki~af istikameti sulh ve emniyettir. defnedilecektir. 
Kara hudutlarında olduğu gibi, Şar· General Şükrü Naili, milli Davamız retle karşılandı .. 

sosyeteye gidiyor kt Akdeniz'de emniyet ietikran kur• f.lavaota büyük yararlıklar göeter-

mağı politikaSJna cens edinen Tür· mio bir kumandandır. Adana'mn /stanbul, l6 (Hususi) 
kiye ile, bütün Akdeniz'do emniyet istir<ladmda ve İ!!lanbul'un kurtu· 
istikranm impnratorlu~un başlıca luşuuda en evcl giren ve ordu· Sancak'ın istiklali mes'e· 
menfaatlerinden biri addeden İngil- muzun intizam ve ,mükcmmeliye· lesi, Fransa hükumetinin 
tere arasında hususi bir yakınlık tini yaban~·ılara t:ınıttırarak tak. arzusu ve hükumetimizin de 
YÜcud bulmaeıodan dahil tabii ne dirlere mazhar olan General Şük- /ı k 'l C 

1 muva a atı e emigeti ak-
olabilir? iki dc,Jet dalıi, doet aıı· rü Naili, birçok de~erli hizmetleri 
mız: gibi, ;Milletler Cemiyeti idealini görülmüı ve geçen seçirude İstan- vama gönderilmiştir. 
ınuvaf fok kılmntra ,.c yeni bir har· Sosyelenı·n gelecek ayın 

b bul r;:ıy1avı seçilmiı yüksek lıir ku· 1 

bın, medeniyeti ve milli hürriyet· mandanımızdı. Onun böyle ansızın 12 sinde yapacağı içtimada, 
lcri tabrib etme•ine mani olmağa S 5 · • h •ç ~ bu mes'elenı'n de go""ru-şu-z-- onu ıncı sa ı1 eu.e -çalıfıyoruz. İngiltere iuıparaıorluğu \. .1 mesi muhtemeldir. 
bu hususta müessir olmak için en ~"~=====::;~;;~~~~~;;;~~~~==~----
büyük imkanları elde tutuyor: Biz: A ·ı • b • h [ '" 
onun bu inıknnları kullanabilmek sı er yenı ır arp p anı 
için her tarafta huzur ve süküneti hazırlamak mecburiyetinde 
muhafaza etmesinden gayri birşey 

isteıniyoru~. ınsilıere:nin aaı~i,ş~r· Ası·lerı·n hareka..Atı tama· 
ki Akclemz'de \'C l'akın ~ark ta 

Türkiye gibi Lir sulh Amilinin kuv· • • b • • 
vct~cnm~sindc~, ':11~dcniyctçi. ~·e ~.11• mıle durmuş gı ıdır 
nmyetçı ,·azıfesını (daha ıyı gor· 
rurk'İmkliularmı kazanmasından an· 
cak memnuniyet duyacıığım lıili

) Oruz. 
Son huhrnnlar, devletlerimize 

~ullı ceplıcr.ini kuvvetlendirmek za· 
rurelini dahıı çok hissettirmiştir. 

Milletler Cemiyctiuiıı talii, kenıli

siue saminıiyetlo ba~l1 olaııl.ırın, 

lıüti1ıı gn) retlerini Lirlc~tirmclerine, 
~r,ık. ı;nrilı, herkesin ynrdımına ve 

herkese yar<lımn ııçık bir dııyanışınıı 
elde etmelerine bn-glıdır. 

Berlin, 26 (Radyo) -
Sovget Rusya se/iri ·• iıQ;[: 
ciye dairesine gitmiş ve Von 
Nörata, hükumetinin Al
man mühendisini on sene 
hapse mahlcfinı ettijini bil
dirmiıtir, 

--yalnız tayyareler Madrid üze-
rine~geldiler ve püskürtüldüler 

Madridden bir görünüş 
- Yaz111 befinci sahifemizde 

M. Bek 
Var~ova, 26 (Hadyo) - M. 

Antcncsko ve Rom:ınya n~kcri he· 
yeti, bu snbalı Varşonı'ya \':ısıl 

olmuştur. 

Romanya ricalini baetn l\J. Bek 
olmak üzere pek çok kimseler 
karşılamışlardır. Kiiçlik itilaf se

firleri de bu ıuerasiırulc lııızır lıu· 

lunnıu~lanlır. 

1\1. Aııtcııesko, J,dıiQlnn meç· 
hul asker ahidcı;iııc, Hoın:ıuya kralı, 
Homanyn hükumeti, lfoınınıya :ı · 

kcri nıımırıa iiç çelenk ko) muştur. 
M. Antene ko çııınbur rt'i i l\l. 
Mususki tarafından ve ordu umum 

:müfettİ{i Mare~nl Hiç Smigli ,.e 
kahine rci i t:ırnfıncl:ın l~alıul edil
miş ,.e Lirlikıc )t'nıck yimişlcnlir. 

~ - Siya~ müznkerdere akşam 

üıcri Lehistan harİt'İ) · J:ıircr-indl! 

bnflanacnktır. llıı nıiizakercler ara
sırıdn l\l:ıear siyasetinin 11on şekli 

üzı'ıfod~ ıle durulacaktır. 

Dn ak~aın .M. Bek Romanyalı 
mieafirlere TCsınt bir ziyafet vere· 
cek n sefirler de hasır buluna
eaklarclır. 

ltalya 
Alman-Japon itti( akına 

dahil oluyor 
1 İngilterede sükunet var. Dr. 
, Göbels beyanatta bulundu 

1 

ın 
n Japonya-

sadları başkadır -Fransız dış bakanı beyanat verdi. Sovyet 
Rusya muahedeyi protesto etti 

1 g·ıtere a aşmaya girmiyor 
Roma, 26 (A.A) - Gior- 1 

nale D'ltalia yazıyor : 
Alman· Japon itilafı Mosko

va'ya karşı taarruz] bir hare
ket icrası istihdaf etmemekte
dir. Bu itilafın mahiyeti ancak 
tedafüidir:. 

Komünizme karşı müdafaa 
mes'e'csi birkaç zamandanberi 
Komünizm tarafından sarfe· 
<l ilmekte olan faaliyet do1ayı
s l ! büyük bir ehemmiyet ka
zanmıştır. 

Varşova, 26 (A.A)- Siyasi 
ıniişahidler Alman - Japon iti
Jafmııı iki ın!!mlcketin askeri 
it ılafını gizlemek için bir ba
hane olduğunu söylemekte
dirler. 

Bu müşahidler bu itilafın 
- Sonu 6 ıncı sag/ada- M. Bitler 

Kömür fiatleri elbirliğile · 
yükseltilmektedir. -------------

Halbuki kömür mevcudu fazla dır 
Halk, soba kullanmağa başladı. 

Resmi dairelerin kışlık ilıti
yaçlan için sömikok kömürü temin 
edilmiştir. Bu komürün İzmir'dcki 
acentas.ı tonunu depoya teslim ~.ar

tile 23 liraya satacaktır. Yildyetle 
iş bankası müdürlüğü arasında ya• 
pılan göriışıne neticr.sinde n:smi 
dairelerle mektebler ihtiyacı olan 
502,500 kilo"" sömikok kömürünün 
tonunun 22.ı.lira 80 kuruştan ve
rilmesi için mutabık kolınmı~tır. 

Bir iki gün içinde bütün mekteh· 
ler için kültür direktörlüAü tara· 
fından sobalar alınarak kömürle 

Macar gazetelerinin 
sevincine payan yok! -

birlikte nıel:teblerc gönderilecektir. 
K:lloriferleri bulunan mekteb

ler, yalmz sömikok kömürü .satın 
alneaklaraır. Adliye binaaı kalori
ferleri bozuk bir halde olduğun• 
dan bütün mahkeme •e kalemlfll' 
i~in nıadCA k~müril ıobal•n Nha 

alınmı~tır. 

Vilayet daimf encümeni; re.at 
dairelerle mektebler i~in alınacak 
sömikok kömürü için liizım gelen 
milbayeat karannı vcrmi~lir. 

-Sonu 6ıncı sayfada -

Ami@I Horti şerefine 
.,, ltalyan' .deniz" şenliği -Macar naibinin yanında İtalya 

~~ kralı ve Mussolini de vardı. 

/ta/yan d,,nanması 
Peşte, 26 (Radyo} - Ma

car gazeteleri bütün sahifele
riııi Roma ziyaretine hasretmiş? 
gibidirler. • • 
--·Bir Maca;ğazetesi -

- "Macaristan-gibi kiiçükbir 
devlet hükumet reisine bu ka
dar fevkalade hüsnükabul gös-1 
terilm-~it;rihte ~isiz-bir~ 
hadise teşkil~ eder:-~ demek: 
tedir. 

Napoli, 26 (Radyo) - Bu 
sabah amiral Horti buraya 
gelmiş ve fevkalade merasimle 
karşılanmıştır. 

100,000 kişi Macar ricalini 
alkışlamıştır. 

M. Mussolini tayyare ile 
gelmiştir. Kral Macar naibi 
hükumeti ile birlikte gelmiştir. 

Macar ricali burada kendi
• Sonu 4 üncü sahi/ed• .. 

--·····----



Esrar kullananlar 
Daııkl guetede, kerkee bir mevzu «berinde, tercihan daha fula bir 

.... miyetle dmmaıtor. Ben de bize aid buı haberlerden eonra -fakat, 
f.puaya'mn kanlı bulamaç hidiaelerinden, Alman ve Japonya'nm komi· 
teme teveccüh eden ayni mark.ah ve miltterek muahede mitralyözilııden 
eYel· tehir haberleri aruındaki oarar hAdiseai berinde durdum: 

Tam 644 kilo earar yakaLuımıı. 
Banan bir partiai 400 .lr.fhur kiloluk, diğeri de 200 kfhur kiloluk!. 
Bisde bça.lr.91hk. 6ylo unnediyorum ki, eberiyet itibarile ya dı· 

prdaa içeriyeclir, yahut ta kendi içimisde cereyan etmektedir. Esrar 
..,.çalı .. da memleket içi kaçak~ kadroeundadır. Yani, ıa yakala· 
- 6" ldloaun, ihnç flaerico bir .kaçakçılık olduğu ıöylenemea .. 

Bu iti ya.,-nlar, 644 kilo esrar, harb günleri için zehirli gaz imal 
-..ı.r Yeya dlfman cebheaioe yer albDdan fitil ve kundak aokanlar 
gib~ tehirlere, baabalara ve köye doğru akıta<'.aklardı. Bir düşmanın, 
.... hk mikroba, zehirli «H aalmam ne iae, bir kaçakçımn da kanunun 
..... da kaçırarak. uf, fakir baabalara, köylere ve nesillerin içine 
.... eokmaa ayni derecede alçakça bir ittir, ayni ayarda bir 
.... m•nlık.br. 

F.lnT, aiJıayet iki gramlık puçan ile bile, bir kilo alko1lil içkinin 
Japbll tealrlerden daha korkunç tahribata kadirdir. Tonlarca kaçak içki 
,.hJ.-Jı•, bana udece bçakçıbğın memlekete başka bakımdan hiya· 
1fJI& oldap Te 1'ergilİ noktaauıdan tetkik ederiz. Fakat eırar, kokain, 
..., .... eroia gibi maddeleria bçakçıhtı karfııındaki düıilııcemi. hiç 
.. Wyle Maildir. 

E.rn, fakir halkıa ruhi aafahet ve aefaleti için birebirdir. Esrar, 
.... kolay taammflm eden ve bwıa ilaveten daha ucm olarak iptilila· 
,.. Wr aaf'ehat vautandır. 

Eav, unclalya, teaJong, m~ mau, biç, hiç birıey iıtemez. f ptili 
~ aldık.tala eoora evvelA it bqında da doatlıık gösterir ve aonra 
_,..ıtmaı alır, yavaı yaftf karanlık iabelore, kahvehane kötelerine, 
~ • .,,. kadar gltilftlr. &rula alkollil içki arannda, hor bakımdan, 
fwldhiı farklu nrdır. 

l:arar enerjinin dlfllıanıdır, earar seki, hafıza ve uyanıklığın dilt· 
!1aamdır, eeru intisamın dClfmadıdır, earar cemiyetçe ve meıru eğlenme· 
~ ........ ha~yeda dlfllıaıaıdır. Esrar di1ımanlann dClfmanıdır. 

Jha Wyle oldoA• baldo, halk, niçin earar kullanıyor? 
&. ..., k6ylere .....ı giriyor, oralarda na11l taammtıın etmittir? 

...... cYaaeb demek Te kaçakçıyı yakalamakla it biter mi? 
Ba mnm a....inde muhakkak dunnalıyıa, akli takdirde cemiyet 

.,__ .. ._ W olar. l'.ler bu bir jçki ihtiyacından duğııyorae, meeell köye 
ierü TenDek. praln taammlm etmek cihetiae gidilemea mi? 

Saime SUi 

SDr'atli izdivaç 
Birleşik Amerika' da evlen· 

mek çok kolaydır. Biribirile 
evlenmek istiyenlerin gece ve-
ya herhangi bir saatte bir sulh 
hakimine müracaat ve iki ki· 
şinin de bekar olduklanm tas· 
dik etmesi kifidir. 

Son zamanlarda bu sür· atin 
buı mabzurlan olabileceği 
anlaşılmış ve bilhassa fazla 
talik davalarına sebeb olduğu 
görülmüştür. 

Bunun için Mistcrs Tood 
tarafından bir kanun layihası 
hazırlanmııhr ve bu layiha 
mucibince hakime müracaat 
ile evlenme arasında 72 sa
atlik bir fuıla konması mec
buri olacakbr. 
Billrdo, flllerln bellsı 
Garib bir istatiat.ik' e göre 

1830 1enesindenberi bilirdolar 
için t.am iki milyon fil difin· 
den bilya urfedilmiştir. 

Bir çift fil dişinden ancak 
yedi bilya yapılmaktadır. Bu 
ilci milyon bilya için 300,000 
fil avlamak lizlmgelmittir. 

Zavallı filleri. 

• 
I hracatçılarımız 

döndüler ··-Dilekler!k~~'!letliltli İncir kalmamıllhr. Tütü.n {Jzf1m 
Kıymetlen duşurulen para· T' ' ' 

lar yüzünden z~r~r ve me?ş~ pamuk f iatleı i yiikseldi. 
şahadetnamelermın tanzımı 
mes' elesinden zorluk gördük
lerini iddia eden lzmir ihra
catçıları namına altı ihracatçı· 
dan mürekkep olarak Anka
ra'ya giden ve alakadar Ve
kaletlerle temaslarda bulunan 
heyet, şehrimize dönmüştür.in 

Heget Ankara'da 
1 - Ecnebi paralan kıy· 

metlerinin düşürülmesinden 
evel ihracatçılann Cumhuriyet 
merkez bankasında kalan pa· 
ralan.~ 

2 - Menşe şahadetnameleri, 
3 - Muvakkat kabul sure

tile ithal edilen çuvallar mes' • 
eleleri üzerinde teşebbüslerde 
bulunmuşlardır. lktısad veki· 
letile Gümrük ve inhisarlar 
vekaleti ihracatçılann müraca· 
atlarını müsaid karşılıyarak bu 
üç mes' ele hakkındaki dilek· 
lerini esas itibarile kabul et• 
miştir. 

Bu üç mühim mes' ele yal
nız lzmir ihracatçılarmı değil, 
lstanbul, Menin ve Samsun 
ihracatçılarını da ehemmiyetle 
alakadar etmektedir. 

lbracatçılanmızın, para: kıy
metleri düşürülmeden evel 
sevketmiş olduklan ır.allar be
delinden Cumuriyet merkez 
bankasına yatırılmış olan pa
ralarının eski kur üzerinden 
verilmesi hakkındaki dilekleri 
merkez bankasınca kabul edil
memiş olmakla beraber tüc-
carlarımızın zararlarını önle
mek için kanuni bir hal ça· 
resi bulunmasına lkbsad Ve
kil eti tavassut edecektir. 
Menşe şahadetnameleri me· 

selesi için de bir formül bu
lunmuştur. Buna göre menşe 
şahadetnamelerile ihraç edilen 
malların bedelini bu malların 

ihracandan sonra alacaklar ve bir 
sene içinde menşe şahadetna· 
mesini merkez bankasına ib
raz edeceklerdir. 

Çuvallar hakbnda ihracat· 
çılann yapmış oldukları teklif, 
vekiletçe muvafık görülmüş
tür. Gerek gümrükten geçiril· 
mek, gerek muvakkat kabul 
suretile ithal ıuretile gelen 
çuvallann vuatisi alımcak ve 
gümrükte alınmakta olan çuval 
resmi, bu vasatiye göre taksim 
edilerek gümrük resmi indiri· 
lecektir. 

Böylece muvakkat kabul su· 
retile çuval ithali kaldınlacak, 
bunun için bir kanun layih..sı 
baz1rlaoaı ak Büyük Millet Mec

Dııarıdan 
40 bin ton çimento 

ithal edilecek 
Çimento ihtikinna meydan 

varmemek ve çimento fiatlerini 
düşürmek maksadile lktısad Ve
kaleti, memleketimize 40 bin 
ton çimento ithaline karar ver· 
miştir. Bu miktaran 10 bin 
tonu Sümer bank, 30 bin 
tonu da Ankara memurin ko· 
operatifi tarafından ithal edi· 
lecektir. 

Ahırlar 
Şehir d191na çıkardacak 

Şehrin muhtelif yerlerinde 
sıhhati umumiyeyi zehirliyen, 
ve her biri mezbele halinde 
bulunan 159 ahır Belediyece 
tesbit edilmiştir. Belediyece 
yapılan tetkikat neticesinde, 
sivri ve karasinek membm olan 
bu ahırlann mahalle aralann· 
dan biran evel kaldmlması 
muvafık görülmüş ve şimdilik 
buralarda sıkı ve eskisinden 
daha geniş tertibat almması 
kararlaşbrılmışbr. 

Belediye, şehire' yakın dört 
mıntakada sıhhi ve fenni ahır· 
lar inşa edilmesi için yer ayır· 
mıştır. Ahır sahiplerine, en 
kısa bir zamanda buralarda 
fenni ahırlar inşa etmelerini 
bildirecek ve tayin edilecek 
mühlet nihayet bulunca ma
halle aralarındaki ahırlar kal
dınlacaktır. 

Kaltürpark'ta 
Nadide çiçekler 
Yeti9tirllerek satllacak.. 

C. H. P. 
Manisa merkez kongresi 

Manisa, (Husuıi) - Merkez 
ilçe kongresi 22-11-936 Pazar 
günü Halkevi salonunda yapıl· 
mııtır. 

Merkeze bath mahalle ve 
köy ocaldannın kongreleri ta
mamlandığmdan ocaklann bü· 
tün delegeleri kongreye ittirak 
etmişlerdir. 

Maniaa m•ezinde evel ce 
ilçeyön karulu olmachtındln 
bu kongre ile Manisa'da yeni 
bir lcaza heyeti kurulmut 
oldu. Parti batkanı Lütfü Kır
dar' ın başkanhğı altmda ya· 
pılan bu toplantıda yalmz se
çim yapalmış ve ilçe yön ku· 
ruluna: 

Doktor Rıza, doktor Naci, 
Faruk Cevdet, bakkal Hilmi, 
ve Çiftlikli Ahmed seçilmit· 
lerdir. 

Ocak dilekleri vesair iıler 
yeni heyet tarafından tasnif ve 
tanzim edilerek 27-12-936 da 
yapılacak Manisa il kongresine 
verilecektir. 

Yeni heyete muvaffakıyetler 
dileriz. 

Belediye 
Cezaları nasal 
Tahsil eHlrecekl 

" lisine sevkolunacakbr. 

Belediye, Kültürpark'ta bir 
çiçek Seri açmağa karar ver· 
miştir. Serde, en mutena çi· 
çekler bulunacak ve bunlar 
saksılarla sablacaktır. Hollan· 
da, Almanya ve Fransa'ya, çi· 
çek tohumlan sipariş edilmiş· 
tir. ilk olarak 167 çeşid gül 
getirtilecektir. Serde yetiştiri· 
len çiçekler, parkın partelleri· 
ne ve belediyenin, ıehrin muh· 
telif yerlerinde vücuda getir· 
diği küçük parklara da diki· 
lecektir. 

Belediye riyuetince yapılan 
tetkikat neticesinde, kanunlara 
aylan hareket edenler bak· 
kanda kesilen cezalann liyıkile 
tahsil edilemediti anlaşılmış 
ve tahsilitm zamanında yapı· 
labilmesi için yeni bir usul 
bulunmuştur. Bundan böyle, 
cezayı yazan belediye memuru, 
bu işi takib ve intaç ettirecek, 
tahsilatı bizzat yapacaktır. 

Ben Rodesya'ya dönerken 
lvellö'mi telgrafla hizmetçile· 

bildirmete muhtaç d~ 
Onlar; avdetim habe

telpaftan çok evel haber 
... .., ft beni brplamap 
...... l'Cllr;, deaiftir. 

BugiJ.n tlofan 
çocuklar •• 
- Ba,fln -

Bagln anımıa uranuaan iki 
defa fena teairleri altında ka· 
lacaktır; ba aebeble bir defa •· 
bableyin, bir defa da akpm bota 
gitmiyece.lr. hldiaelerle bl'fllap
cagıa. Ve ba glnkCl hop gitmi· 
yea vuiyeıleri kendi hatamızla 

huarlıyacağıs. 

Bugan dotaeak toeuklar va· 
11ttan yukarı bir seUveto malik 
olacaldaı hayıtın muhtelif uf ha
lanna lreMilo.tj.qj kolayce uydu
~~. Kas veya erkek 
bugfln dolan feilll\lu ilayatlamı· 
da fikri meuiri lel'ella edeeek
lerdir. 

Bina vergisi 
Haczen tahsil ediliyor 

Bina vergilerinin birinci ve 
ikinci taksit tediye müddetleri 
geçmiştir. Birinci kanun aym· 
da, üçüncü taksitin tediye edil· 
mesi lazımdır, Hususi muha· 
sebe müdürlüğü, henüz birinci 
ve ikinci taksit bina vergile· 
rini vermemiı olanlar hakkın
da tahsil emval kanunu muci· 
hince haciz muamelesi yap· 
tırmığa başlanmıştır. Kira ile 
tutulmuı olan evlerin vergileri 
de bu evlerde kira ile otu· 
ranların kira paralannm haczi 
auretile tahsil edilecektir. 

Baytar mOdUrO 
Baytar müdürü Adil Yer· 

gök bugünlerde Torbah'ya 
giderek oradaki aygır depo
sunda bulunanlbayvanlan göz· 
den aeçirecektir • 

Soluklar ve 
hastahaa kartı 
tramvaylarda tedblrler •• 

Havalar birdenbire sotudu
ğundan, grip veaaire fibi has
talıklara kartı vesaiti nakliye
de ııhbi tedbirler ahnmuı 
belediyece kararlqtmlmifbr. 
Halkın ıikiyeti üzerine, bele
diye tramvay tirketine müra
caat ederek, hava ceryanlan· 
na mani olmak için ön kapı· 
larm daima kapalı tutulmasını, 
yolculann arka kapıdan inip 
binmelerini bildirmiıtir. Şirket, 
bunu tatbike batlamıfbr. 

• • • 
ongresı ıçın • 

• ••• • 
Ziraat miJ.diJrliJftJ 

rapor g6ndertli 
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Fransa' da 63 türlü vergi 
Iağve ·ımiştir 

----------
Parlamentonun dünkü toplantısında vergiler hak
kındaki kanunun müzakeresine baslanmıstır 

PAMUK DAVASINDAN 

NÜFUS ve /ŞÇ/ 
Memleketin ekonomi haya

tında (Beyaz altın) pamuğun 
oynayacağı ehemmiyetli rolü, 
tekrar edecek değilim. Zira, 
diğer yazılarımda da dediğim 
gibi pamuk ürününü, yurdda 

ar mısa _ı • • , neaen yınmıyor. 
Yılbaşında T ah. 
randa imzalanacak 

İstanbul, 26 (Hususi) -

••••• 
Hükumet her 
resmi kaldıracak. 

Dün şehrimize gelmiş olan İstanbul, 26 (Hususi) - Hü-
Afgan hariciye nazırı Feyzi kum et, balıklardan alınan her 
Mehmed Han, bugünkü eks- nevi rüsumun kaldırılmasını 
pre~le Ankara'ya gitmiştir. düşünmektedir. Esasen 250 

Feyzi Mehmed Han beya· bin lirayı geçmiyen varidatın 
natında; Türkiye - Irak - Af- başka yerden temin edilmesine 

gan - İran arasındaki şark çalışılacaktır. 
misakının yıl başında TRh- Memleketimizde en güzel 
ran' da imzalanacoğını bildir- balıklar tutulduğu, hatta mev-

Paris, 26 (Radyo) - Fran
sız parlamentosu, vergiler hak
kındaki kanunun müzakeresine 
başlamıştır. Parlamento reisi 
M. Heryo; bu kanunuı., cu
martesi gününe kadar tasdik 
edilebilmesi için, parlamento
nun günde üç. defa toplanma
sı ve müzakerenin gece yarı

larına kadar devam etmesi lü
zumunu bildirmiştir. 

, , 

en büyük ve en emin bir gelir 
haline getirebilmek için şaş· 
maz bir pamuk siyasetine lü
zum vardır. Bu siyasetin mes
netlerinden birisi de ziraat sa
hasında çalışacak kolların ih
tiyaca yetişecek miktarda bu
lunabilmesidir. Acaba pamuk 
mıntakalarımızda istediğimiz 

kadar istihsali çoğaltacak kol· 
lar V<lr mıdır? Buna hiçbir kim
se Hır<lır diyemez! 

miştir. simine göre, Avrupa' dan balık 
\ .J yimek üzere memleketimize 
'-~~~,~~~~~~~----

Komünist saylavlar, bu ka· 
nunu tenkid etmişler ve bu 
kanunla kapitalistlerin yüzde 

Şu hnldc, meınlrkette bir 
taraftr n, ramuk mmtrıknlarını 
tesb itt> çalışmakla beraber , is
kan i ş! crilc d-e!e vernck nü
fus 'e işçi işlerini bir!?kte l.a!
letmek, pamuk siyasct iın iz"n 

İngiltere 
Hava müdafaası 
mıntakaları .. 

l oııılrn, 26 (Ha.Jyıı) - f n:z.il· 
tı>reııin lı 1\a ııı fı cl ıı fao~ı • q:ıı; i ı zerİ· 

ne lıüıün 1 n~~iltrrt• :.! ı nııntc.k.ı) ıı 

• 'rı lacıı k \'c 19 • eıl ronı .ı ıı ıa l ı l.: 
olııcuktı r. ll t·ı· mıııtrıl .. ıd .ı "M.ı rkotı i 

~ram, . m ı rkf zinc ıııııl i k fı l.t l•u k ,.e 

Jıiı:lı ir t.ı ) ) ll rt' hıı 111 t' rkr1 I n• lı.t· 

l e r \"t• ı·ınNh n 1ı 'nl:ırı:ım ı)Ul'ıı ktır. 

Göcmenler 
' 

gelen lc:r bulunduğu hald1- biz-
de balık pek fazla yinıncmek-
t ed ir. Balık sarfiyatmııı artma
sını t emin maksadile, leyli 
mekteblerde haftanın muayyen 
günler inde talebeye balık ye
meği vt'rilmesi, halkın pek 
sevmemesine rağmen depolan 
havi vagonlarla Anadolu 'ya 
balık sevkedilmesi mukarrerdir. 

İkinci beş senelik planda, 
dahn ziyade balık konserve 
fabr kalarile ihracatı tanzim ve 
balık saydının daha a:sri ya-

yirmibeş ve amelenin yüzde 
75 itibarile mükellef tutulduk
larını iddia eylemişlerd 'r. 

en miib im bir rüknii o1acrıktır. 

Mesl'leyi farazi Şl·kild l' n çı~ n 
rır, madde üzerine stylr:nek 
iste rsek diyrcrğiın ki, memlt>
k< t n pan uk mnıtakası s·ıyılan 

cc11 ub ,il5v t ltrimizde istcdı-
ftlereye iskan pı ln:ası ınukarrerd : r. 

Ofis'te 
Bazı değ·işiklilller 

oluyor. 

Radikal sosyalistlerden Za
mi Smit, komünistlere cevab 
vermiş ve bu kanunla amele
nin vergilerinden 762 milyon 
frank tenzil edildiğini ve bi
naenaleyh amelenin şikayet 
etmemesi lazımgeldiğini söy

lemiştir. 

Finans bakanı M. Deks 
Oriyol söz almış ve demiş
tir ki: 

M. Heriyo 
Bu seneki büdce geçen se- j milyonluk bir fazlalık göster· 

nekine nisbetle 1 milyar 400 mcktedir. 

- Bu kanunla herkesi mem
nun edemediğimizi takdir edi
yoruz, ancak, biitçeyi tevzin 
edebilmek için bu şekilde ha-

Rus 
reket etmek zarureti hasıl ol
du. Biz bn kanunu yaparken, 
63 nevi vergi lağvettik ve ln
giltere' nin takibettiği sistemi 
aynen alarak muvazeneyi te
min ettik.,, 

• 
idama mahkum casuslardan 6 

kişi kurşuna dizildi 

Müsyö (Vensa Orinyol) un 
beyanatı tatminkar görül-

müştür. 

Mokova, 26 (Radyo) - Sovyct icra komitesi, (Tovisbriski) 
harb divanında idama mahkum edilen dokuz casustan üçünün 
itirazını kabul ederek cezalarını hapse tahvil etmiş ve altısının 
kararını tesdik eylemiştir. Altı casus, derhal kurşuna dizilmiş
lerdir. 

Fransız parlamentosu, istik
raz akdine hacet kalmadan 
1937 bütçesinin tevzini için 
alınan tedbirleri hüsnü suretle 
karşılamakta ise de, hükumet 

aleyhtarları ve bilhassa komü
nistler, zenginlere az vergi 
tarhedildiği iddia etme\de ve 
amelenin daha ziyade simaye
sini istemektedirler. 

Moskova, 26 (Radyo) - Rus harb divanı azaları; Hariciye 
Nazırı M. Litvinof'uıı tesirile Alman mühendisinin idam cezası 
hapse tahvil edildiğinden isttfasını vermiştir. 

Şimai 
• 

a 
t . 

a 

Hind'liler, İngiliz askerlerine hücum ede
rek, 2 zabit, 15 nefer öldürdüler. 

Palramento, biri öğleden 
evel, biri öğleden sonra ve 
diğeri gece olmak üzere gün
de üç defa top!anacak ve ver
giler kanununun müzakeresini 
Cumartesi günü bitirib reye 

Londra, 26 (Radyo) - Şimali Hindistan' da İngiltere aley
hine geniş mikyasta bir isyan ç.kmıştır. Hind'liler, İngiliz as
kerlerine hücum ederek iki zabit ile onbeş nefer öldürınüşlcrdir. 

Vukubulan taarruzda ayrıca 12 neferin de ağır surette ya
ralandığı söyleniyor. isyanı bastırmak için İngiliz kıtaatı sevk 
edilmiştir. 

koyacaktır. J 
Paris, 26 (A.A) - Saylav- Japonya 

lar meclisinin finans komite- İtalya İmparator. 
sine tevdi edilmiş olan bir luğunu tanıyacak. 
milyar 46 milyon franga baliğ Paris, 26 (Radyo) _ İtal-
ola kara ordusu büt \.°esi şiın- ya' nm Mançuko'yu ve Japon-
diye kadar Fransız parlamen- ya'nın da Habcşistan'ın ılha-
tosuna tevdi edilen harb büt- kını tanıyacağı şayi olmuştur. 
celerinin en büyüğünü teşkil ç: k 
etmektedir. ~ar demiryolla .. ________ ı ··b 

rının mu ayeası .. 
T AKVIM Şirket murahhasları 

Yakında dönecekler ... 
iKiNCi TEŞRİN lstanbul, 26 (Hususi)-Şark 

27 demiryolları şirketinin eşyala
rını kıym _tlendirmekte olan 

Cuma 
Arabi 1355 
RAMAZ\N 

12 
Hıınıi 1352 
Teşrinisani 

14 

heyetler işlerini bitirmek üze
redirler. Bundan sonraki mü

Alnf- saat Alaı. saat 
zakcreler, 00'ene Ankara' da ge-

7,0 J Güneş ~.18 
?. çecek Paris' e gitmiş olan şir-

12,01 ıJğle 7,18 
11,30 İkindi 9;H> ket murahhasları Pazar \'eya 

1936 

16,43 Ak~anı 12,00 I Pazartesi günii şehrimizden 
ı 8,211 Yatsı J_ 1,3 i l geçerek Ankara 'ya gidecek-

.K_a_s_ıı_n __ 2_0 __ s_,ı_1_ı_m_ıs.ak_ı_2_,a_.ı.,1! lcrdir, 

us hudutlarına 
l'ecavüze başlıyan

lar püskürtüldü 
Moskova, 26 (A.A) - 50 

kişilik bir Japon Mançu kıtası 
24 ikirıci teşrinde cenub şarki 
mmtakasından hududu geçe
rek Sovyet toprağına gfrmiş
lerdir. Sovyet hudud muha
fızlarının yaklaşma olduğunu 
gören mii1 ecavizler ateş açmış 
fakat şiddetli bir mukabele 
görerek çekilmeğe mecbur 
kalmışlardır. 

Japon'lar ateş yerinde bir 
kaç ölü ve silah bırakmış-

lardır. 

Posta idaresi 
İstanbul, 26 (Hususi) 

Nafıa Vekaleti, posta başmü
dürlüklerini lağvetmiştir. Bun
ların yerlerine merkez müdür
leri konacaktır. 

., 
ğiın · z l,adar pamuk yetiştir- edileceklerdir? 
lll l k için ça l ışacak kollar var
ınıdır'? Yoktur d"yc hep b'r · 

lik te cc' ap verebiliriz. O halde 
Adana ve havalisinde çizilecek 
pamuk programırım başına 
nüfus ve işçiyi koymak elbette 
lazımdır! 

Bazı vilayetlerimizde arazi 
ve bu arazi çevresinde az olan 
nüfus kesafeti malumdur. On 
binlerce döniim arazisi olduğu 
halde bir kişinin yaptı?ı çe
şitli ziraatın miktnrı ehemmi

yetsizdirl 

Tarihin gel'llerine gidip va
ziyeti araştırmağa lüzum gör
meden, diyebiliriz ki, eski arazi 
kanunu maateessüf, memleke
tin muhtelif yerlerinde araziyi 
öyle bir toplama veya parça
lamaya maruz kılmıştır ki, onun 

kötü neticelerini bugünkü nesil 
çekım ktedirl Hangi muhitte 
arazi toplanmış ve dltından 
kalkınılmıyacak biiyük parça
lara ayrılmışsa, oralarda top
raksız kalan insanlar yurddaş
larını terke mecbur kaldıkları 
gibi, bir aileyi geçindirmiye
cek derecede küçük parçalara 
ayrılmış yerler ki halk da ziraat 
sahasından uzaklaşmışlardır. 
Bu bir hakikat•ir. Misallerini 
dünyanın diğer yerlerinde de 

görebiliriz. 

Feodalite devrini yaşı yan, 
ülkelerde arazi daima biiyiik 
kalmış, halk yalnız kuv\.ctile 

arazi işlemcğe yardım etmiştir. 
O devreye nihayet vermiş 

memleketlerin büyük arazile
rinde çalışacak kollar nafaka· 
lannı temin için başka diyara 
göç etmeğe muztar kalmış ol-
duklarından, o yerlerde büyük 
arazi bulunmasına rağmen her 
çeşicl istihsal daima az olagel
miştir. 

Ceııub vilayetlerimizde, pa
muk istihsalini büyük ve ehem
miyetli hadlere çıkarabilmek 
için oralnrda araziyi, muhitin 
zirai ve iktısadi şartlarına uy
gun o!arak muayyen hadler 
içine almak bir zarurettir. 

İyice hesab edilmiş muayyen 
ölçüleri ıçıne alınmış olan 
Adana ve havalisine çevre dı
şından insan getirmek ve yer

letiştirmek kat'i bir zarurettir. 
Bu zaruret, ihmal edilib te 
şimdiye kadar olduğu gibi, 
zirat mevsiminde yurdun şura 
veya burasından çalışma ihti-

İst anbul, 26 (Hususi) - Hü
kiimt t i ın iz, pamuk ist ıhsalatı

nııı a rtmasını t,.min için ınti

him tedbirler düşünmektedir. 

Bu arada gelecek sene getiri
lecek göçmenlerin pamuk mın
takalarına iskan edilmesi ve 
pamuk müslahsili vaziyetine 
sokulmaları diişünülmektedir. 

Mühendisin affı 
Vaziyeti kurtardı, 

diyorlar. 
Londra, 26 (Radyo)----Deyli 

Telgraf, Alınan mühendisinin 

idam cezasının altı seneye tah
vil edilmesini memnuniyetle 
kaydediyor ve; " bu karar, 
Moskova-Bcrlin arasındaki ger
ginliği izale edecektir. Eğer 
Alman miihendisi idam edil
seydi, Almanya, Rusya ile 
siyasi münasebatını kesecek 
ve vaziyet çok fena olacaktı.,, 

Diyor. 

Edirne 
Kuruluş bayramı 
Edirne, 26 {A.A) - Her 

sene artan bir heyecanla ve 
ç.ok canlı bir tecahüratla kut
lanan Edirne'nin kurtuluş bay
ramı bu sene de bütün mem-
leketin candan ilgi ve sevgi
sini iizcrine çekmiş, Ankara
dan, İstanbul'dan ve Trakya
nın her tarafından gelenlerin 
iştirahile kutlanmıştır. 

yacını duyub ta gidecek ge
zici insanların çalışmalarına, 
pamuk istihsali terkedilecek 
olursa, halen bulunduğumuz 

noktadan ne kadar ileri gi
dilmiş olacağını tahmin etmek! 
hiç te güç değildir. Bundan 
dolayı: pamuk işini nıt•mleket 
hesabına bir dava halinde 
halletmek isters~k arazı ve 
bununla nüfus ve işçi işlerini
de birlikte düşünmek lazımdır. 
Esasen hükumetimiz, memle
ket için çok ehemmiyetli olan 
iskan siyasetini zatan takib 
eylemektedir İşte bu iskan 
işlcrile birlikte, işçi ve arazi 
mes' elesini de, programa ko
yarak davayı ele alacak olursa 
pamuk ınes'elesinin en ehem
miyetli unsurlarındap olan arazi 
ve nüfus işini de bu suretle 
esaslı olarak halletmiş ola
caktır. 

Kastamonu Meb'usu 
T.COŞKAN 

Ankara, 26 (Hususi) - lk
tısad Vekaletine bağlı Türk-
ofis teşkilatında bazı değişik
likler yapılmıştır. Eski umum 
müdür Mecdet, Türkofis mü-
messilliğine, Zihni umum mü
dürlüğe, Prağ ticaret ateşesi 
Cemal hmir Türkofis şubesi 
müdürlüğüne tayin edilmiş

lerdir. 
İzmir Tiirkofis raportörü 

Rahmi, baş memur Eşref, me
mur Ragıb ve daktilo Bedriye 
eski vazifelerinde ibka edilmiş
lerdir. 
--~~--------~-~~-

Fransa' da 
Ekspreste 
bir cinayet oldu 

"Şark ekspresindeki cina· 
yet" romanını okuyanlar ha
tırlarlar: 

Bir sabah, tren yolcuların
dan biri kompartımanında ölü 
olarak bulunmuştu. Katil kim? 
İşte meselenin esrarengiz ta
rafı katilin trende bulunduğu 
muhakkak. Çünkü tren karlar 
arasında durmuştur. Dışarı 
çıkan olsa ayak izi görülür. 

Velhasıl, söylediğimiz gibi 
hakikaten esrarengiz bir mr.

sele! 
İşte, bu harikulade esraren

giz olan polis romanındaki 
hadiseye benzer bir vak'a 
geçen gün Fransa'da oldu!. 

759 numaralı sür'at kata

rında, yolculardan bir kadın 
ölü olarak bulunuyor. Katil 
kim? Bu cinayetin de en es
rarengiz tarafı bu. Çünkü 

tren - gene o roman gibi -
saat-f b~kt"i'° bi;-g;;da d;,:-
muş, ondan sonra yoluna de
vam etmiştir. 

O halde katil ya trendt>dir 
yahut ta o garda inmiştir. 
Fakat, cinayetin saat bir bu
çuktan sonra olduğu zannedi
liyor. Bu da hadisenin tabii 
"Şark ekspresindeki cinayet,, 
romanındaki cinayete benze

diği bir nokta! 
Polis hadisenin tahkikatile 

meşgul. Fransa'nın en meşhur 
polis hafiyeleri işe gırışmiş 
bulunuyorlar. 

Acaba bu cinayeti işleyen
ler o polis romanından ilham 

. mı aldılar? 

-·-· -................. -
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t.•~ 'ı jdftn=..-=--- .. ~~~ Fransa' da ciddi bir 
1 n a 1 ~ hareket başlamıştır 

7 e-•·•MS!fWW ... Bahriyeye konan ahsi-
ilsudski bir defa katledilince Galiçyada Bir kadın 
yeni bir Bosna-Saray hailesi olacaktı Yolda yürürken 6ldü Sat ÇOk fazladlr 
Bu cevap cidden hayretimi Sulh... Bir seraptan başka ç kk d E ı· d Matbu_a_t __ k_a_n_u_n_u __ s_ı_k_ı __ a_hka"mı ora apı a v ıyaza e so· 

mucip oldu ve tekrar sordum: birşey değildir!. kağından geçmekte olan Ali 
- Pekala.. Burasını kim Muhatabım büsbiitün coştu ı•htı·va etmektedı·r karısı 55 yaşlarında Leyla, 

idare ediyor?. ve devam etti: f erans; 18,30 Dans musikisi, 
19,30 Spor mübahascleri Eş
ref Şefik tarafından ; 20 Bedia 
Riza arkadaşları; 20,30 Münir 
Nureddin ve arkadaşları ; 21 
Stüdyo orkestrası, 22 Ajans 
Borsa haberleri , sololar .. 

ansızın yere düşerek ölmüştür. 
Dedim. Erkanıharp ta: - Hnydi, biraz da Luova, 

B d l d Hadise tahkikatına zabıtaca 
- u i are 1aneyı i are Avrupa'nın en son şark hu-

eden adam, gizli bir cemiye· duduna gidiniz, Sovyet hu· el konmuş, yapılan muayene-
tin vekilidir. Bu cemiyete Var- dudlarına kadar bir defa gı· sinde Leylanın kalb durma-
şova'nın en nafiz ve kudretli diniz -rica ederim orada kan· sından ölciüğü anlaşılmıştır. 
adamları dahildir. ika ettiği lara bulanmış insanlar, taşıncaya Dövmek 
siyasi cinayetler listesi .de kadar dolmuş zındanlar gö- İkiçeşmclik caddesinde Meh-
uzun ve yüklüdür. Bilhassa receksiniz. Mukatele.. 1919 med oğlu Mustafa, Muharrem 
bu noktaya nazarı dikkatinizi danberi durmamıştır; zaman oğlu Osman'ın önüne çıkarak 

Ankara Radyosu 
12,30 Halk musikisi; 13 

Haberler, 13,15 · 13,30 Hafif 
musiki plak. celbederim. zaman Galiçya üzerinde mit- boğazrna; ;sarılmak suretile 

Fransız harp gemileri 
Dedi. ralyözler işliyor; kan ise akı- dövdüğünden zabıtaca yaka-

yor, hiç durmadan akıyor: lanmıştır. Paris, 26 (Radyo) - Fran- Azadan birisi bu sözleri 19 Türk musikisi, 19,30 
Hikmet Riza ve arkadaşları; 
20 İngilizce ders Azmi İpek 
tarafından; 20,20 Dans musi
kisi plak, 20,40 Ajans haber
leri; 21 plakla sololar .. 

7-
Sulh bir seraptır 

Bana, Varşova'da Stoku is
minde bir mülteciyi tavsiye 
ettiler; bu mültecinin Lenin'in 
katibinin Kremlinde nasıl öl
dürüldüğü hakkında malumatı 

olduğunu söylediler. 
Bu mülteci adam, Rayhşve· 

re (Alman harbiye bakanlığına) 
bağlı Lumgi gizli cemiyetine 
mensuptur. Kendisi ile ko
layca münasebet tuttum ve 
adamcağız vaziyeti bana ko
lay ve sarih şekildt: izah 
etti. 

- Cemiyetinizin hedefi ne
dir? 

- Fırsat elverdiği vakit 
şark hudutlarında küçük bir 
maceraya atılmak! Ah ... Ah .. 
İnsanın emri altında gözü pek 
korkmaz, kararını vermiş bir 
fırka olduktan sonra, neden 
rli, kolu bağlı dursun! Al
manya harekete geçecek, Le
histan da Almanya'yı takip 
edecek, sonra. . Sonrası ma
lum!. Büyük oyun oynanacak! 

Bu adam, 1936 nın tam 
tip adamı .. Dayanamadım: 

- Fakat -dedim· siz yeni 
bir harbı nasıl ilan edel ilir
.. ? 

sınız .. 
Muhatabım hayret eder gibi 

göründü, ve: 

- Ne?. Artık harp ihtimal 
ve imkanı yok mudur? De
mek ki siz Fransız'lar buna 
inandınız, hem de cidden inan
dınız!. 

Lumgi mensubu bana acır 
gibi baktı: 

- 1919 sulh musalehası, 

bir tuzak, bir oyun idi. Gerek 
siyaseten ve gerek iktısaden 

biıhassa el altından daima 
harp halindeyiz. Hiçbir kimse 
mucize yaratır gibi sadece 
kendi keyif ve arzusuna göre 
sulh yapabilir, muahedeleri 
ya~atabilir mi? Bunlar hep 
beyhude ve nafile şeyler .. 

•" 
~ 
~. 

' \ 

insan kanı daima dereler teş
kil ediyor! 

İri, korkunç ve nasırlı elle
rini şarka doğru tehditler sa-
lıyarak dc"am etti: 

Hakaret 
Turan' da yağ fabrikasında 

Hüseyin oğlu Hasan Zekai, 
Belediye memuru Osman'a, 
vazife başında hakarette bu
lunduğundan tutulmuştur. 

Hırsızhk 

sız meb'usan meclisi hariciye kabul etmemiştir. 
encümeninde Almanya - Ja· Encümen, hariciye bakanı-
ponya uzlaşması üzerine ha· nın vaziyet hakkında encü-
raretli müzakereler olmuştur. mene izahat vermesini iste· 

Encümen azasından M. Peri: miştir. 
-Fransa, bitaraflık teklifi su- Meclis dahiliye encümeni 
retile faşist devletlerin İspan- yeni matbuat kanunu üzerinde 
ya asilerine yardımlarını te· bazı müzakerelerde bulunmuş-
min etmiştir. Demiştir. tur. Yeni kanun, grevlerin para 

Ademi 
Müdahale 

- Bunlar yetmiyormuş gibi 
casuslar, her yerden, her mil
letten casushır koşuyor, bir
birini hiç durmadan boğazlı
yorlar. Ve, bu cinayetler, en 
derin bir sükun ve sükiit 
içinde işleniyor. Casuslara do
kunmak mümkün olamıyor. 

Keçeciler' de Yeni sokakta 
Çelebi oğlu Moreno; Hüseyin 
oğlu Mehmed'in 6 numaralı 
evinden 50 kuruş kıymetinde 
bir ~ urşun boruyu çalarak fı
rıncı Yakub oğlu Said'e sattı
ğın Jan zabıtaca tutulmuştur. 

lf!!l!!'5'.:;+;W&i3 uwaeusaa - ve sermaye membalarını, irad-
Amira/ Horti şere- tarını tcdkik salahiyetini hü-

1 ........ 

ı Komitesi, /ngiliz 

- Şu halde .. Gizli teşkilat 
iyi çalışıyor demek oluyor! 

- Bunlar şu devrin hakiki 
sultanlarıdırlar. 

• il< • 

Lvov'da bulunuyorum, bu
rada umumi harpten evvel de 
çok kuvvetli casus şebekeleri 
vardı; şu zamanda da gene 
ayni rolü oynamak kabiliyeti· 
ne maliktir. Burada maruf 
anarşist ve casuslardan Stefan 
Fedakı bulmak istedim. Bu 
adam Pilsudeski'yi öldürmeği 

deruhte etmişti. 
Pilsudeski bir defa katledi

lince, Galiçyada en biiyük 
bir haile husule gelecekti. 
Daha doğrusu yeni bir Bosna
Saray olacaktı. 

Entari çalmak 
İkinci Aziziye mahallesinin 

Gündoğdu sokağında oturan 
Şerif karısı Fevziye, komşu
sunda iken kapı kilidini kırıp 
giren bir hırsız tarafından evin
den iki entari çalındığını za
bıtaya şikayet etmiştir. 

Bıçak taşıyanlar 

Keçecilerde yapılan ~silah 
araştırmasında Ahmed oğlu 
Kadri ve İshak oğlu Mehmedl 
Ali' de bir bıçak bulunarak 
zabıtaca alınmıştır. 

Poşu sarr.ıak ; 
Karşıyaka'da Kemalpaşa 

caddesinde Hasan oğlu Ali'ııin 
şapka kanununa aykırı olarak 
başına poşu sardığı göriilmüş 

ve Ali tutulmuştur. 

Lehistan'ı ihya etmek ıçın 
Pilsudeski merkezi Avrupa'nm 
her devletini parçalamıştı. 

Rusya, Almanya, Avusturya 
ve Macaristan Lehistan'a birer .. Ceşme'deki muhacirlere 
büyük parça vermeğe mecbur: sıcak yemek dağıttlrıldı 
kalmışlardır. Son defa Romanya'dan gel-

- Sonu var - mış olan ınuhacirl;r-dt;· 5 i" 
1-n-h-is-a--rı_n_y_aPt.'racağı ailenin Çeşme kaza merke-

Depo ve imalathane.. zinde ve 50 ailenin de Alaç.atı 
inhisarlar idaresinin Kültür- nahiyesinde iskan edildiklerini 

park-civarında-inşa clti~ği yazmıştık. 
büyük ve · modern depo ve Çeşme belediyesi, Çeşme_' d~ . 
imalathane için mühendisler iskan edilen muhacirlere ek- · 
tarafından yapılmakta olan mek ve Alaçatı belediyesi de 
sondaj ameliyesi bitmek üze-~ sıcak yemek dağıttırmıştır. 
redir. Depo ve imalatİlanenin Alaçalı 'da tiitLin ticarctile meş-
planları, İstanbul'da İnhisarlar gul olan Yusuf Gençalp adın-
umum müdürlüğünde hazırlan- da hamiyetli bir yurddaş ta 
maktadır. Ynkında inşaata s:cak yemek yidirmiştir. Tak· 

f ine İtalyan deniz kiimete vermektedir. 
İftira hakkında da mühim 

şenliği maddeleri vardır. 
-Başı Tfn.cf. ;;hifede M. Daladiyc harbiye biitçe· 

}erini karşılıyan veliaht<l sair si izahatını yaparken diğer 
devletlerin ve bilhassa Fransa 

prenslerle birlikte bClhri geçid 
ile biı lik devletlerin silahlan

resminc iştirak etmişl,•r ve 
z:- .. ı knıvazöriine birımişlerdir. 

Prensler ve Horti'ııin 1ev
cesi Orora yatına binmişlerdir. 

Barı ecnebi nıisafi rl!'r Reks 
postz vapuruna alınmışlardır. 

Geçid resmine ve manev
ralara 110 sdine iştirak et

miş; fakat manevralar kısım 

kısım yapılmıştır. Sonda bü· 
tün ha:b sefineleri iki hat 
üzerinden Napoli'ye dönmüş

ler ve hepbirden yirmibirer 
topla amiral Horti'yi st:lam· 
lamışlardır. 

ma vaziyetlerini de izah ede
cektir. Bu seneki harbiye ve 
hava biitçesi 100 milyar fran
ga baliğ olacaktır. Bu kadar 
büyük bir mikdar Fransa bah· 
riyesinde göriilmeıniştir. 

Paris, 26 (Radyo) - 4 Ka
nunucveldc M. Delhos harici 

siyaset hakkında meclise izahat 
verecektir. 

Almanya 
Müstemleke alamıyacak 

Paris, 26 (Radyo) - ,. Müs
temlekat bakanı M. Mute vaki 
beyanatında : 

- Almanya'ya eski müstem-
lekelerinin iadesi ınes'elesi 
mevzuubah edilemez. 

Fransız birliği saye
sinde kuriarıldı .. 

Paris, 26 (A.A) - M. İvon 
Delbos ademi müdahale an
laşmasının birçok muhalif ha
reketler dolayısile bir ara teh
dit edilmiş olan anlaşmanın 
Fransa ile lngiltere'nin birlik· 
te hareket etmelerile kurtarıl
dığını söylemiştir. 

Ademi müdahale kontrolü
nün muvAff akiyetle işlemesi 
iç.in alınacak tedbirler hakkın
da tam bir anlaşmıya varıl
mıştı r. 

M. Delbos 4 İlkanunda say
lavlar meclisinde beynelmilel 
vaziyet hakkında müzakereler 
yapılacağını bildirmiştir. 

Bundan sonra M. Delbos 
Fransa ile küçük antant ara
sındaki münasebetlerin gevşe· 
di<Yi hakkındaki haberleri ya-

::. 

lanlamıştır. 

muştur. Demiştir. Hakikatte Fransa kiiçük aıı-
Amiral Horti karaya çıkar· lsviçre bankasmda tant ile ekonomik münasebt•l:-

Bundan sonra Macar'l!'.r şe
refine büyiik bir ziyafet ve
rilmiş, San Vicenço rıhtımın
da da 51 tahtelbahir bulun-

ken yeniden 21 topla selam- Bernc, 26 (AA) - Merkezi !erini genişletmektedir. 
lanmıştır. bankanın iskonto fiati yüzde M. Delbos Alman - Japon 

Roma, 26 (A.A) - Macar ikiden yüzde birbuçuğa indi- mukavelesinin Avrupa sulhu 
ııaibi Amiral Horti şerefine rilmiştir. için bir sükun unsuru olma-
sarayda büyük bir ziyafet ve- Nereden nereye? dığını teessiifle kaydetmiş ve 
rilmiştir. İtalya kral• ve naib Kahire, 26 (Radyo) - El- demiştir ki: 
nutuklar teati etmişlerdir. mukattam gazetesi Mısırda - Bu anlaşma Fransa'nın 

Kral ltalya ile Macaristan bir matbuat ve propagrnda reddettiği bir zihniyet içinde 
arnsındaki eski dostluk·anane- bakanlığı tesisi teşebbüsün<len yapılmıştır. 
!erinin son on sene içinde ye- bahsederek: fen kurbanları abidesi 
niden ihya edildiğini, pratik Böyle hir:bak •rnlığa şiddl~tl e Paris, 26 (R,adyo) - Sor 
bir i ı;hirliği knıin edildiğini lüzum vardı r. B ı bakanl ık bon büyük anfiteatrinda M 
ve bu işbirliğinin devam edi- İtalya 'da olduğu gibi Mısır'a Lebrun'uıı riyasetinde doktor 
lerek sulha hizmet edileceğini seyyah celbedecektir. Şarko ve Reftas namına bü-
kaydetmiştir. Demektedir. yük tezahürat yapılmıştır. 

ıımaa• .. ;r;B1IPlllrG:mımrlm:':ı!mlllll~~IR!!l111miBl!IBmliilmmllliilill:Dim:3B .. ~iriılllm~öiai:::!Clm!IDll~LWSll!~lml ... 
Bekir, oracıkta çivilenmış - Birşeyim yok Sumru Bekir Nermin'in yanına otur- ladı. Nevin hanım güldü: 

başlanacaktır. dir ederiz. 

gibi idi. Ne ileri gidebiliyor· hanım. Çok güzel çalıyorsu- du. Fakat kalbi şimdi çok - Canım, şu seferberliğin 
du, ne geri dönebiliyordu. nuz, çok, çok.. uzaklarda idi. Bir bahar ışı - son günlerine aid f caret işleri 

Birdenbire sanki gözlerinde - Yanlışsınız Bekir bey. ğında kendi-kendini görüyordu: değil mi, kapat ağabey, Allah 
Sumru'nun hayali silindi ve Sumru ıçını çekti ve de- Gcce .. Bir ağaç altı .. Kar- aşkına .. 
onun yerinde, bir başka ha- vam etti: şıdaki evin penceresinde bir - Fakat kızını, benim tica-
yal, bir başka çehre doğdu. - Çok yanlış. Bu parçayı hayalet.. Rüzgara karışan bir n·timin harb dalaverası ile 

g.::; -ifıMd ... -- iJ*iW* 

65 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe Sumnı'nun gözleri yeşilleşti, benim hocam besteledi. Siz keman sesi.. al5kası yok! Bana da fırsat 
altın saçları kumrallaştı ve bunu, onun kendi kemanın- - Hepsi de hayal oldu! düştü. Fakat ahlakım müsaade 

Bütün heyecanı ile seslerde 
doğacak intizamı bekliyordu. 
Acaba nasıl çalacaktı? Kema
na onun kadar sahip miydi? 

Çok geçmedi. Güzel, temiz, 
pürüzsüz bir parça, evin üst 
katını doldurdu ve ancak pen
cerelerden sokağa aksetmeğe 

başladı. 

Onun kadar, hatta ondan 
da güzel çalıyordu. 

Olduğu] yerde kalamazdı, 
ayıp olurdu. Her halde alaka 
göstermek lfızımdı. Yavaş ya-

vaş, Sumru'nun odasına doğru 
gitti. Kapı aralıktı. Nermin 
bir sandalyeye oturmuş, ya
naklarını küçük ellerinin içine 
almış, kendinden yarı geçmiş 

bir halde, Sumru'yu dinliyordu. 
Sumru da çok dalgındı. Altın 

saçlarının altındaki küçük ba
şını biraz eğmiş, gözlerini, ko
yu mavi denizin ötelerine dik· 
misti. Sanki çok i.Jzak şeyler 
düşünüyor ve ağır ağır, bu 
düşündüğü şeyleri tellere ak
settiriyor, onları çalıyordu. 

boyu biraz daha uzadı. dan dinlemeliydiniz. Kendi Diy~ mırıldandı. etmedi. Düşündüğüm sadece, 
Mazi, kefenlerini yırtarak eseri değil mi ya, 0 parçaya, - Birşey mi söylediniz Be- yıllara dayanan işimin bozul-

ayağa kalkmış gibiydi. onun seslerine, istediği bütiin kir bey! mamasıdır. 
Kapıyı açtı. Ayak sesi ile inceliği ve ruhu veriyor.. Bir Ben mi'? 

k d. b · d - Eveti Yani, dönmek istiyorsun? 
beraber, Sumru hafifçe başını parçayı, en 1 estegarın an 

d l k d k.k J H · ı - Tabii deg" il mi ya? 
çevirdi, 0 dakikada Bekir'in in eme ve o a ı ·a( a onun - ayır. .. 

.. l · d k' k' 1 b k k S ı k d ' k d ' - Bu kadar çabuk ha, im-gözlerindeki hayal de silindi. goz erın e ı a ıs ere a ·ına umru < a ·en ı en ıne 
Sumru, arşeyi tellerin üs- lazımdır. Ne pırıltılar. ne ışıklar söylendi: kansız! 

tünden çekti, Bekir'c baktı: uynnır bilmezsiniz Bekir ı .. rv. - B:ına da ııc lJh yor ~:ıı: k i ! Sumru, gözucu ıle Bekir'e 
_ Bu gült·I hir pcrçadır Bekir, bir put gibi l'uru· ıı: * * bakıyordu. Bekir Fransızca 

amma, ben, istediğim gibi yordu. Suınru'nıııı söyledik- Dört giiıı sonrn: bir liigatı karıştırıyordu. Ko-
çalamıyorum. Neyiniz var Be- !erini hiç duymıyor gibiydi. Salonda oturuyorlardı . Na- nuşmanın bu noktasında gayri 
kir bey, yüziiııüz sararmış gibi? - Bakın, sızr Vagner'iıı zım bey İstanbul'daki işl e rin- ihtiyari başın1 kaldırmıştı. 

Bekir ağır ağır gülümsedi: bir parçasını çalacağım! den uzun·uzadıya bahse baş- - Sonu var -
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Asiler yeni bir harp planı 

Sayfa 5 .... 

IAdeseme çarpanları 
Timurlengin 

hazırlamak mecburiyetinde 

Asilerin harekatı tamaı tına 
-~-~--.. Büyük Korsan Romans Eski günler mile durmuş gibidir hala bir torunu var 
-22- Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

Günlerden Ramazan .. ihti
yar bir Bektaşi Şeyhi bir kö
ye gidiyormuş. Acıkmış mı 
acıkmış. Köye dört beş saat 
mesafede büyük ve gölgeli bir 
ağacın dibine oturmuş. Ora
cıkta kaymyan buz gibi sudan 
içmiş Fakat karnı aç .. Bir ara
lık yoldan kelli felli bir hoca 
görünmüş. Bektaşi hemen ağ· 
zım burnunu silmiş, namaza 
durmuş. Hoca gelmiş, Bekta
şiyi görmuş. Fakat biraz dik· 
kat edince, namazın, ne ikindi, 
ne de öğle namazına benze
mediğini sezmiş. Bektaşi se
lam verdikten sonra biraz 
oturmuşlar, konuşmuşlar. 

Huan La-Tal Bu isim size 
garip görünse bile sahibinin 
birinci sınıf bir Mogol dilberi 
olduğunu söylemekkn gen 
duramam! 

aşı Pandeli beş metre ile· 
en, hizalarından geçiyordu. 
Genç denizci; 
- Bire Rumi, dur orada! 
e bağırmaktan kendini ala-
ı ve bunu söyler söylemez, 
Vud reise bakmadan taban
ını çekip Pandeli'nin yam-
a fırladı ve kuburu göğ

.e dayadı: 
- Dur dedim kerata dur 
e! 

kadaş. Beni sizin bütün kor· 
sanlarınız tanırlar, belki adımı 
duymuşsundur: 

Davud reis! 
Pandeli durdu ve Davud 

reisi elinden tuttu: 
- Sen! ... Seni.. Sen Davud 

reissin ha? Şu " Ak Marti " 
gemisinin kaptanı, korsan Da
vud reis ha? 

Türk denizci hayretle ona 
baktı: 

- Evet, benim, ne oldu, 
ne var? 

- Ne mi var, ne mi var?. 
Ah, beni bir tanısan! 

- Sen kimsin ki? 
- Kim miyim; dur söyli- Bektaşi sormuş: 

Yalnız tayyareler Madrid üzerine 
geldiler ve püskürtüldüler 

• • ltalya, ispanya adalarında gözü olma-
dığını İngiltere'ye temin ediyor 

Se ıil , 26 (Radyo) - Ge
neral Franko'ııun umumi k3-
rargahıııda büyiik bir harb 
mecl isi aktediimiş ve general 
Mola ile general Varellado bu 
meclise davet olunmuştur. 

Bu meclisten sonra, gene
raller cephelere hareket etmiş· 
lerdir. 

otel tahrip olunmuştur. Bir eve 
isabet eden c'büs, birkaç ki
şiyi yaralamıştır. Şimal istas· 
yonunun da bazı yerlerine 
bombalar düşmüş ve birkaç 
kişi yaralanmıştır. 

Bu dilber, hem dl', istiklal 
veya muhtariyet şekli altında 
Japonya'nın kendisine mal 
etmek istediği Mogo\istan'ın 
mühim, en .nühim bir şahsi

yetidir. 
Burada, siyasi bir mes'ele 

ile uğraşmak fikrinde olmadı· 
ğıın içinı gene dilber La-Ta'ya 

dönüyorum. 

Pandeli Rumca cevap verdi: 
- Delikanlı, silahını göğ
tnden çek, ben fena niyetle 
lrniş adam değilim. İnsanın, 
bancı bir şehir ortasına, 
Yle bir adaya fena maksad· 
gelmesine imkan mı vardır? 
Ümü ara, birşey bulamaz-
. Küçük bir bıçaktan başka! 

yeyım: 

Bundan on iki sene eveldi. 
İyi düşün. O tarihte sen, Kerpe 
adası yakıninde kiminle tutuş
muştun? 

- Hocam, 
böyle! 

uğur nereye 

Bu mecliste ilk planm ade· 
mi kifayeti hasebile yeai bir 
harb planı kararlaştırılmıştır. 

Madrid, 26 (A.A) - Asile
rin tayyareleri dün payitahtı 

iki defa bombardıman etmiş· 

tir. Biri saat 9 da ve diğeri 
15 te yapılan bu iki bom bar
dıman hasarata ve yeniden 
bir takım telefata sebebiyet 
Vermiştir. 

Hükumet kuvvetleri, Ka!a
ban k'ta taarruza geçmek için 
hazırlanan ve bir köprü üze· 
rinde bulunan asi askerler, 
Çir.amitle, köprü ile birlikte 
berhava edilmişlerdir. 

Sevil, 26 (Radyo) - Asile
rin bir tebliğinde şöyle deni
liyor: 

Evet, bu Mogol kızı mem
leketinin en güzel ve aynı 

zamanda en asil bir kızıdır; 
buna zerrece şüphe yok!. Bu 
kız, bir vakitier cihanı alt·üst 
etmiş tarihi bir simanın kızı· 
dır. Size açıkçasını söyliyeyim: 

Pandeli, bunları tane tane 
tlemişti. Fakat Mehmed, hiç 
Şey anlamamıştı . 

- Reis, bak neler söylüyor? 
Cümlesini bitirmeden bir el, 
~eğine yapıştı. Davud Reis, 
a iyice kızmıştı. Bileği o 
dar sıkılmıştı ki, tabancayı 
takıverdi ve Davud Reis ta
ncayı alarak denize attı : 

ı - Eşşoğlu, sen sığır çoban
t?ından başka birşeye yara-
1azsın. Defol şuradan! 

li Mehmed korka korka çe
t ldi. Davud ıeis, Pandeli'yi, 
~tnaz, zeki bir denizci gözü 
~ süzdü ve Rum'ca söylendi: 
t - Bana bak, sizinkilerin 
diği halttan sonra, buraya 
e cesaretle geldin'? Her Tür
'n, sizi bir kaşık suda boğa
ğını düşünmedin mi? 
Şaşı Pandeli itidal içindeydi: 
- Görüyorum ki, sen de 

enim gibi bir denizcisin kap· 
n! İyi bir iş yapmak, size 
~İneceğiniz bir haber ver· 
~ek istedim. Onun için hiç 
0rkmadım,tereddüd etmedim. 
- Bize iyi bir haber ha? 
Şaşı Pandeli, mahsulünün 

Yİ olduğunu bilib te nazlanan 
~sanlar gibi nazlı-nazlı güldü: 

- Tabii iyi haber!. Çocuk 
ğilim ki gevezelik yapayım. 

Sakın bizim ağanın .. 
Ta kendisi .. 
Kızımız Zeliha için ha? 
Evet, evet, başka ne 

~labilir?" 
Davud rei~ heyecana kapıl

~amak için kendini zor tuttu. 
andeli'yi kolundan tuttu. 
- Gel, şöyle biraz tenhaya 

~ekilelim .. 
- Nasıl istersen kaptan! 

tvvela bana şunu söyle: 
O kızın babasını tanır mısın? 
- Tanırmısın' mı, o da ne 

iemek? Biz en eski iki arka· 
1aşız. Kardeşten d aha sıkı ar· 
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ABONE ŞERAİTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, fü; 

aylığı 500 kuruştur 
)' ahancı mcnılf'kctlcr için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Her }"erde 5 kuru;;-tur 

- Filan köye gidiyorum 
Şeyhefendi. 

- Aptal Vasil denilen bir 
Yunan'lı kaptanla. Herifin ge
misini yakmıştım. 

- Oh. Oh, ben de oraya 
gidiyorum. Beraber yolculuk 
ederiz. 

- Tamam. O gün Yunan'lı 
esirler arasında bir genç vardı. 
Sizin tayfalardan biri onu öl
dürmek istedi. Sen de görmüş, 

- Ulan herifler, yapmayın, 
yoksa gebertirim! 

Diye bağırmıştın. Tayfa da 
o genci denize atıvermişti. 

- Evet, tamam .. Sonra? 
Şaşı Pandeli güldü : 
- İşte o genç, benim, ben! 

Hayatımı sana borçluyum. 
Şimdi de Davud reis hayret 

içindeydi. 
- Allah allah -diye mırıl

dandı- hayatın şu cilvesine 

b
., 

ak ... 

- Yah gördün mi.i Davud 
reis, neler oluyor? 

- Peki, sen bizim ağanın 
kızını nerede gördün, sakın 
onu Yunanistan'a çıkardılar 

veya bir pazarda sattılar da 
kulağına mı çalındı? 

Yok canım! 
Eee? 
Konuştum onunla? 
Konuştun mu, nasıl olur? 
Bas-bay ağıl 
Nerede konuştun? 
Gemide! Kaçırıldığı ge-

mide!. 
- Sonu var --

-------
Manisa'da 

Köy kalkmması 
İçin hazırlıklar var .. 

Mıı.nisa, (Hususi)~- Manisa 
Merkez kazasında köy kalkın
ması için hazırlanmakt:ı bulu· 

~nan beş senelik programın 
esaslı noktaları üzerinde ko
nuşmak iizere köy Muhtarla
rile 23 Pazartesi günü Halke· 
vinde bir toplantı yapılmıştır. 

Muhtarlara programın tatbi
kindeki lüzum ve köy kanunu· 
nun köyliiyc bahşettiği salahi· 
yetle temin ettiği faydalar 
Mektupçu (~cvki Birsel) tara
fından anlatılmış ve hazırlanan 

program her köyün kabiliye
tine göre tanzim edilmiş ol
duğundan lkincikanun başında 
nasıl işe başlamak lazımgele· 
ceği de tarif edilmiştir. 

Köy bütçelerinin sene başı 

İkinci kanuna alınacağından 
bütç.elerin tanzim şekli ve 936 
bütçesinin tenkisi icabeden iki 
aylık masrafın nasıl tenkis edi
leceği ve 937 bütçesine ne 
suretle ekleneceği anlatılmıştır. 

Bu arada Bektaşinin gözüne, 
hocanın heybesi çarpmış. An
lamiş ki, heybenin bir gözünde 
dolgunca nevale var. Saatını 
çıkarıp gizlice iki saat geriye 
almış. Bu sırada hoca kalkmış, 

- Şeyhefendi - demiş - ben 
şurada ikindi namazını kıla
yım da yola çıkalım! 

Bektaşi: 

- Aman - demiş - hoca 
efendi, ne "yapıyorsun seni 

İkindi namazına çok vakit 
var. Ben bile daha şimdi, 

öğle namazını kılmıştım. İşte, 
saata bak! Otura_lım, vakti 
bekliyelim, namazı kılalım ve 
yola çıkalım. 

Hoca saata bakınca hayrete 
düşmüş ve oturmuş. Bir miid· 
det sonra ikindi namazını da 
kılmışlar ve köy yolunu tut· 
muşlar . Bektaşi'nin maksadı 
malum: 

Topu yolda patlatmak ve 
Hocanın heybesindeki neva
leye konmak. Çünkü Bektaşi, 
böyle bir emrivaki olmadığı 

takdirde, Hocanın o nesneden 
kendisine enfiye bile koklat
mıyeıcağını biliyormuş. 

Bir müddet gittikten sonra 
ortalık kararmağa, yıldızlar 
doğmağa ba~lamış. Hoca : 

- Yahu _ Şeyhcfcndi - de
miş- bir yanlışlık oldu galiba! 
Baksan a, iftar zamanındayız 
gibi. 

Bektaşi, boynunu bükmqş: 
Öyle olacak galiba 

Hocam! 
Hoca kızmış amma, nafile: 

yıldızların doğması, topun atıl
dığmı sarahatla gösteriyor. 

Hoca bir su başında bilmec
buriye heybesini açıb yağlı, 

kiraz gibi kızartılmış bir tavuğu 
parçalarken bcktaşi de sofraya 
diz çökmüş ve saatı çıkarıb 

yıldızlara tutmuş: 

- Ulan mendebur saat 
-Demiş- yıldızlara bak da on-
lardan olsun haya et, hoca 
efendiyi de şaşırttm! 

Ve tavuğa, öyle bir saldır
mış ki, hoca efendi, yarı aç, 
yarı tok sofradan kalkmağa 

mecbur olmuş. 
Çimdik 

Orman mühendisi 

' -
1 

ilnü geçmiş nii hıılar 25 kuruştur. 

A 'ADOLU MA"!'HAASJNDA 
BASILMI:;ıTIR 

Bu toplantıya İlbayımız Lüt· 
fü Kırdar da gelerek bir müd· 
det ~onuşmalarda hazır bu
lunmuşlardır. 

Kemalpaşa kazası orman 
mühendisliğine tayin edilen ve 
Ankara' dan gönderilen orman 
fakültesi mezunlarından Derviş 
gelerek vazifesine başlamıştır. 

Maamafih asi tayyareleri mak
satlarına erememişlerdir. Zira 
Cumuriyetçilerin tayyareleri 
bunları hemen püskürtmüştür. 

Marsilya, 26 ( Radyo ) -
İspanya'ya silah kaçırıldığını 
ve Eko 'da 200 ton silah ve 
mühimmatın sevkedilmek üzere 
olduğu anlaşılmış ve 11 kişi 
tevkif edilmiştir. . 

Valans, 26 (Radyo) -Mad
rid nümune hapishanesinde 
bulunan 970 mahbus ve esir 
Valans 'a get irilmiştir. 

Bu gece kıtaatımız, Madrid 
cephesindeki me\'Zilerini tah
kim etmekle meşgul olmuşlar
dır. Milisler t•-;slim olmakta
dırlar. Beynelmilel müfreze 
üniversite mahallesinde taar
ruza geçmişse de püskürtül
müş, imha edilmiştir. 

G eneral Valera beyanatta 
bulunarak demiştir ki : 

- Madrid'irı zaptı, artık as
keri bir mes' ele değildir. Biz, 
bir İspanyol payitahtını tahrib 
f'tmek istemiyoruz. 

Sevil, 26 (Radyo) - Mad
rid 'i müdafaa eden kuvvet, 
yalnız beynelmilel ınüfrezedir. 
Kızıl İspnııyol'iarııı hir kısmı 
tes lim ':>!muşlardır, diğerleri de 
cepheyi terketmektedirler. Şeh
rin teslim edilmeıi cereyanı 
g ittikçe kuvvetlenmektedir. 

G. S. Naili , ----·····------

Londra, 26 (Radyo) - Res
mi ve siyasi mahafile göre 
halya b irkaç defa olduğu gibi 
14 T eşı inisani<l~ de M. Grandi 
vasıtas ile İtalya'nın Balear ada· 
lan veya sair İspanya toprak· 
ları hakkında hiçbir hususi 
emel beslemediğini İngiltere'yc 
temin etmiştir. 

İstanbul'da mera. 
simle gömülecek .. 

Roma, 26 (Radyo) - Bur
gos hükumetinin yeni sefiri 
gelmiştir. 

Sevil, 26 (Radyo) - Gene
ral Kepu dö Liyano radyoda 
demiştir ki: 

- Büyük askeri hareketler 
havaların bozukluğu hasebile 
yavaşlamıştır. 

Garçiya Ortabel isminde 
bir İspanyol muharriri, Mad
rid' de çok büyük fenalıklar 
yaptığı için Amerika'ya gider· 
ken tarafımızdan tevkif edilmiş 
ve bir divanı barba verilmiştir. 

Salamank, 26 (Radyo) -
Asi kuvvetlere mensub tayya
re filoları milislerin mühim 
kuvvet ve mühimmat cem'et
tikleri Çilavel köyünü bomba
lamışlardır. 

Bundan başka tayyareler 
Malaga'yı da bombardıman 
etmişler ve limanda bir Rus 
vapurunu yaralamışlardır. 

Sa!amanka, 26 (A.A) -
Madrid radyo istasyonunun 
Çar~:rnıba giinii hnber verdi
gıııe göre, Markisist şefler 
Valance vilayetinr mutar bir 
d evlet Şl'kli vermek niye-
t indedirler. 

Bu d evlet bir müddet ka
nunu esasi ile idare edile
cektir. 

Madrid, 26 (Radyo) - Asi
ler Üniversitı..' mahallesi 

- Başı 1 ici ~ahi/ede -
,7İpıı, hütüu memleket iı;in 

katf'n yün·kler acısıdır. 

haki· 

Edirne 25 (A.A) - Her 
•sene olduğu gibi bu senede 

Edirne'nin kurtuluş bayramın· 
da hazır bulunmak üzere Edir
neye g elen İstanbul saylavı 
General Şükrü Naili bu ak· 
şam saat 7 ,30 da vilayet ko
nağında otururken sekteı kalb· 

den ölm\iştür. 

Ölüm Edime ve Edirne'li
leri derin bir mateme garket

miştir. Bayram münasebetile 
tertibcdilen her türlii eğlence 
ve toplantılar derhal kendili
ğinden durmuş ve dağılmıştır. 

Cenazesi yarın akşamki koıı
vansiyonle lstanbul'a gönderi

lecektir. 

• Ruzvelt 
Boenoz-Ayreste 
bekleniyor 

Boynoz-Ayrcs, 26 (Radyo)
M. Kordel Hol ve arkadaşları 

hariciye bakanı M. Save Da
la Drama'yı ve cumur reisini 
ziyaret etmişlerdir. 

Neşrolvnanı bir tebliğ, M. 
Ruzvclt'in geldiği gün Boynoz
Ayres'te bütün müessese ve 

mağazalar kapanacak "e umu· 
mi şenlik yapılacaktır. 

Grandi Londra'da 

Timurlengin ahfadındandır. 
Bunu haber veren bir Londra 
gazetesinin muhabiridir; ayni 
muhabir, bu genç kızın yakın 
bir atide Mogol hükümdarlık 
tacını giyeceğini söylemek· 
tedi~. 

Neden olmasın; Mogolis· 
tan'da bugün dahilden kay
nıyan ve bir taraftan Japonya, 
bir taraftan da Rusya tara
fından teşvik gören bir hare· 
ket yok mudur? Mogolistan 
tahtıııa da gerek iç ve gerek 
dış Mogolistan' da prenses 
Huan La·Ta'dan elyakı da 

yok .. 
Prensesin mukadderatında 

bir de taç ve taht gören 
ebeveyni, hep bu hedefe gö
re hazırlanmışlardır. Prenses 
memleketindeki tahsilinden 
başka üç üniversiteden de 
mezundur. Tokyo üniversitesi· 
ni parlak surette bitiren pren-
ses La-Ta, Amerika'da Har· 
vard üniversitesini, sonra ln· 
giltere'nin Oksford üniversi· 
tesini de bitirmiştir. 

Prens Çin ve Japon, İngiliz 
dillerini mükemmel surette bil
mekte ve İngilizce birkaç. ese· 
rin de sahibi ve müellifi bu· 

lunmaktadır. 

Prenses mükemmel bir res
sam, ince bir musikişinastır. 
Yirmibeş yaşınd gelmesine ve 

pekçok talipler çıkmasına rağ· 
men prenses Huan Li-Ta ev-

lenmemiştir. Prenses, Mogolis· 
tan tahtına hiçbir nüfuza tabi 
olınıyacak şekilde, bekar ola
rak geçmek niyetindedir. 

İngiliz muhabiri, prensesin 
birçok mezayasınclan bahset-

mekle beraber, hususi ahlak 
ve itiyatlarından, ahlaki tema
yüllerinden hiçbirisini bildir-• 

memektedir. Fakat: 

- Prenses Huan Li-Ta da 
aynen ceddi Timurlenk gibi 
bir cihangir olmak kabiliyetine 

malik midir?. 

Sualini sormak, haksız olmı· 
yacakttrl F. B. 

Göbels söyle
vinde ne dedi .. 

ya

kininde taarruza geçmişlerse de 
püskürtülmi.işlerdi r. Asilere 
aid iki tank zaktedilmi~tir. 

Dün, payitaht tekrar bombar
dıman edilmiş, iki katlı bir 

Londra, 26 (Radyo) - Lon
dra sefiri M. Grandi Londra'ya 
dönmüştür. M. Grandi M. 
Eden'i ziyaret etmi~tir. 

Berlin 26 (Ra<lyo) ... - Nas

yonal sosyalistlerin tertib et· 
tikleri bir mitingde pı opagan

da nazırı doktor Göbels bir ) 

söylev vermiş ve Almanya ile 
Japonya'nın komünizme karşı ; 

memleketlerini korumaktan 

başka birsey dü~ünmedilclerini : 
söylemiştir . 
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lzmir kulüpleri arasında bir
leşme cereyanı günden güne 
artıyor ve kısmen de tahak
kuk ediyor. Bence bu, milli 
küme usulünün doğmasından 
ziyade İzmir'in kendi bünye
sinin ve kulüpler vaziyetinin 
mantıki ve zaruri bir neticesi 
olsa gerektir. 

lzmir sporu ötedenberi mer
kezin her türlü yardımından 

mahrum kalmıştır. Veya her 
yardım bin müşkülat ve bir 
yığın teşebbüsle elde edilmiş
tir. Kulüplerin maddi ve ma
nevi büny leri • Ne zarar iti
raftan - İstanbul'a nisbelle 
çok zayiftir. Kulüblerin vari
datı, onları ayakta tutmaktan 
çok uzaktır. Kulübler borç 
içindedir. Sahaları yoktur, te
şekkülleri bozuktur. Başlıbacsına 
bir hareket yapmalarına im
k,m olmadığı gibi mesdtı an
trenör getirmeleri de kat'iyyen 
imkansızdır. 

Yani lzmir'in sırtı, çoktan· 
beri böyle, bir yığın kulübün 
teşekkülüne esasen müteham
mil bulunmamakta idi. Bun
lara ilaveten diyebiliriz ki: 

Bizde kulübler, kendi var
lıklarından yetişmiş elemanları 
sık sık başka memleketlere, 
İstanbul' a Ankara'ya, şuraya 
buraya verdikleri için takım 

hatinde kuvvetli kadrolar bu
lunduramamışlardıt .Gerek yük
sek tahs\lin, gerekse iş ve ha
yat icaplarının izmir' e tevcih 
ettiği bu mahkumiyete, ancak 
ve ancak -Başka birşcy yapı
lamadığına göre· mevcud zayif 
kuvvetleri b\rcr ikişer toplı
yarak, oldukça istifadeli var
lıklar kurmakla mukabele edi
lebilir. Bunun başka çıkarı 
kalmamıştır. 

Eski Altay'ı, eski Karşıyaka1 
cskı Altınordu ve İzmirspor'u 
bugün, bir tatlı mazi hatırlar 
gibi, hasretle aramamağa im
kan var mıdır? 

Kulüpler arasında böyle bir 
tevhid tahakkuk ettiği takdirde 
netice şu olacal<tır: 

1 - Mahdud, fakat esaslı 

bir tekasüfle her cephesi tak· 
viye edilmiş teşekküller doğa

caktır ve bu doğuş, İzmir spo· 
runun didiklene didiklene ayak 
altına alınan haysiyetini koru
yacaktır ve bir kalkınma ha
reketi başlıyacaklır. Harice 
karşı da şerefimi i hiçolmazsa 
mümkün mertebe korumak 
lır.kAnı bulunacaktır. 

2 - Kulüpl r nra ı da y k
diğerı · muht lif şekillerd kat 
ed n ın nfaat c.-zatları ortadan 
kaB ac"'k .r Ya ı birçok ele
ı anları... vukuf ve enerj'
leı ı.ıi menfi yollarda harcıyan 
idarqcılik marifetlerine veda 
edilecek ve yeni mahdud te
şekküller arasında el ve iş 

birliğı yapılması kolaylaşa
caktır. 

3 - Yeni teşekküller, daha 
çok azaya, daha fazla varidata 
sahih olacaklardır ve bittabi 
bünyelerındeki bu, müsbet is
tihale, onlara lzmir halkının 
ve kendi kulüb azalarının daha 
fazla alaka göstermesini icab 
ettirecektir. 

Daha doğı usu, eski nizam
lar ve şartlar dahilinde, yeni
leşen, dirileşen bir spor ha-

yatı göreceğiz. [Bittabi iyi 
idare edilmek şartile] 

ilk hatveyi fzmirspor'la Göz
tepe ve Egespor atıyor. Bunu 
takdir etmemek imkansızdır. 

İktısattaki serbest mesai ve 
rekabet usulü, fzmir' de spor 
hayatında tecrübesini geçirmiş 
ve bitirmiştir. Alınan netice 
ise menfidir. Şimdi de kuvvet
lerin iştırakini deneyip tan· 
zim etmek gerektir. 

İlk teşebbüsü yapanların mu· 
vaffak olmalarını temenni etme-, 
ml"k imkansızdır. Bu iiç kuv· 
vetteıı çıkacak olan varlık, 
hiç şüphesiz, mevcut ve mün
ferit spor tcşekküllerimize her 
cihetçe faik olacaktır. Çünkü 
sporcularla beraber onlar üze
rinde işliyen kuvv t, kafa ve 
enerjiler ve ayni zamanda va
ridat birlesecektir. 

Geriye, A\tay'la, Altınordu, 
Karşıyaka, Demirspor, Bur· 
nava ve Buca kalıyor. Bilhassa 
bu son iki teşekkül, şehirle 
temasları az, ayn ve hususi 

bir çerçeve içinde yaşadıkları 
için, bunları tevhit mevzuu 
üzerinde hesab ve mütaleaya 
almak biraz zordur. 

Fakat bize öyle geliyor ki, 
diğer dördü için, bütün his
lerden uzaklaşarak ve müte
kabil bazı fedakarlıklarla tev· 
hid esasını tatbik etmeğe im· 
kan ,·ardır. Ve istenirse bulu· 
na bilir. 

[lstılrad Oyur cuların, böy
le müsbet bir cereyana karşı 
duramamalarını temin ıçın, 

herşeyden evel ve hatta bü
tiin nizamata rağmen, ınıntaka 
dahilinde oyuncuların hiçbir 
veçhile bir kulüpten diğerine 

gcçemiyeceklerini, geçtikleri 
takdirde ilelebed oyun hakkını 
kaybedeceklerini kararlaştır
mak ta çok muvafık olur. 
Yani oyuncuyu, bu gibi idari 
işlerden tccrid etmek işin se
lameti namına bir zarurettir.) 

Kuliiplerin firma ve forma
larını, böyle bir zaruretin kar
şısına rengarenk bostan kor· 
kuluğu gibi dikmek, mantık 
ve fikir işinden ziyade doğru
dan doğruya hissi ve iptidai 
bir hareket olur ki, huna da 
yer verm~mek lazımdır. Ha
kikatin, zaruret ve icaplann 
ta yik ve emirleri müvacehe
sinde, böyle firma ve forma 
tefahü .. Jerine veya endişelerine 
saplanmağı doğru bulmıyanlar 

arasmdayıın. Bugünkü gençli
ğin mensup bulunduğu .. Parti 
bile, bu firma tahavvüliinü ge
çirmemiş midir? Kara günler· 
de meınlekrte omuzunu veren 
bu teşekkülün adı, vaktile ınü
dafoai hukuk cemiyetı değil 

miydi? 
Sporu yürüten, sporu yapa· 

cak olan, onun ihtiyaçlarını 

ve menfaatlerini karşılıyan şey, 
isim değildir. Milletler bile 
ad değiştirirler, hatta bayrak
larında, armalarında tahavvül
ler olur. Esasa bakmak, esas .. 
bünye üzerinde düşünmek la-.. 
zımdır. Kulübün ısım veya 
formasının değişmesile milli 
izzetinefsi ve yahut sporun 
şeref ve haysiyetini rencide 
edecek ne vardır? Fayda ve 
hayır, ne unvandadır, ne de 
formada! Müessesenin temelini 

-Başı 1 inci sayfada -
Müessese ve mekteplerin 

muvafakatı ile kömür defaten 
ve parti-parti verilecektir. Kö. 
mürdeki kükürt miktarı 0o 0,01 
den fazla olmıyacaktır. 

Hükumet daireleri kalori· 
ferle ısıtılacaktır. 

Hükumet daireleri kalori-
fer ile ısıtılacaktır. 

* * * İzmir'de 500,000 kilodan 
fazla stok odun kömürü var· 
dır. Bu kömürlerden başka 
her gün deniz ve karadan iz. 
mir' e mühim mikdarda kömür 
gelmektedir. Dün denizden üç 
kayık daha kömür gelmiştir. 

Karataş iskelesinde boşaltı
lacak dokuz kayık kömür var

dır. Piyasada bu kadar fazla 
kömür bulunduğu halde so· 
ğukların birdenbire şiddetlen· 
mesi yüzünden kömürcüler, 
ağız birliğilc fiatlcı i şimdilik 
bir kuruş kadar yükselımiş

lerdir. 

gelmekte olduğunu tesbit et
miştır. Bu sene iç.in kömür 
fıkdanına imkan yoktur. Ancak 
kömürciiler, kışın birdenbire 
bastırmış iddiasından ve hal
kın kömürsüz kalmak ihtima
line binaen telaşa diişmüş ol
masından istifade et'!lek iste
mişlerdir. 

lzmir'de, ihtiyaca yetecek 
kadar kok kömürü de mev-
cuttur. 

Belediye reisi Doktor Beh
çet Uz, dün havagazı fabrika
sına giderek stok kok kömürü 
mevcudunu tcdkik etmiş ve 
civar vilayetlere yapılan sev
kiyatın, lzmir'in ihtiy;ıcı nazarı 
dikkate alınarak gönderilme· 
sini bildirmiştir. 

Dün, Balıkesir, Söke ve Df'
nizli'ye birkaç vagon kok kö
miirü göndeı1lmiştir. Havagazı 
deposundan kömlir alıp pera
kende olarak satanlar, fazla 
kar aldıkları şikayet edildiğin
den, belediy bu gibi p ·ra
kendecilen• dllha t<'nzilatlı fi· 
atle k"ınür verce ·k ve pcra· 
kendt> sa'ış fiatlerin"n de top
tan S'ltış ftatleri!e ayni f aite 
olmasını temin ed, cektir. 

Belediyece yapı 1 an tedkikat 
nrt" esinde, lzmir:de soba 
kt . 'ananların, geçen sency · 
nisbctlc iki misli arttığı a ıla
şılmıştır. 

Toptan kömüriin kilosu 4,5-
5 kuruştan, Parsa kömilrleri 
5 den ve ellemeler 6,5-7 ,5 ku
ruştan satılmaktadır. Havaların 
biraz soğuduğu şu sırada fiat
lerin az da olsa yükseltilmesi 
ve bu yükselişle kimsenin ala
kadar olmama~ı şayanı dik
kattir. İzmir' de bu kadar çok 
kömür mevcud bulunduğuna 

göre kömür fiatlerinin düşme.si 
bile lazımdır. Bunu alakadar· 
lar söylüyorlar. 

Şehrimiz ticaret odası re
isliği izmir orman müdürlü
ğüne miiracaat ederek lzmir
deki stok kömür miktarını, 

her gün veya her hafta kara
dan ve denizden lzmir'e gelen 
kömür miktarını, fzmir'in kış
lık kömür ihtiyacıııı ve ne mik
tar kömür imali için ruhsatiye 
verildiğini sormu\tur. Orman 
müdürlüğü bunun için bir ıs· 
tatistik hazırlamaktadır. 

Jİstanbul' daki 
deniz fırtınası .. 

* * * Kömür fiatlerinin bir kuruş 
yükselmesi iizeri ne hele diye 
tetkikat yapmış ve İzmir'de 
ihtiyaçtan fazla kömür stoku 
bulunduğunu, karadan, deniz
den mütemadiyen de köıni.ir l 
~-·-- =-••& w 
teşkil eden ve birleşmiş olan 
kulüb!erin tarihçeleri pekala 
hazırlanır, sporumuzdaki rol
leri, ınuvaff akıyetleri tesbit 
edilir ve bunlar, hürmete şa
yan birer hatıra halinde sak
lanabiiir, istensin, makulata, 
zaruretlere boyun eğilsin de 
bakın ne formüller bulunur? 

Çiinkii bizim kanaatimizce 
yalnız üç kulübümüzün birleş
ınesile maksad hasıl olamaz. 
Mesela, kuvvet tevazünü bile 
ortadan kalkmaktadır. Ve va
ridat, saha, antrenör gibi şey
ler bu tek taraflı birleşme ile 
tahakkuk edemez. 

Bu işi, spor teşekküllcrirniz 
aı tık tamam ile Parti kadro
!rnnda yer almış olduğu içın 

gene Partimiz başkanlığı ted
kik ve halledebilecektir. Eski 
ve yeni spor idarecilerinden 
bir komisyon teşkil ederek bu 
mevzuu gözden gcçirtmeli ve 
diğer kulüp! ·r içın de bir telif 
şekli bulma ı'lır. 

Bunu, Valimiıdcn b kliyo
ruz. Çunkü bunda men arıt ve 
iyi n tice! r görüyoruz. 

Eski bir sporcu 

-Başı 1 inci sag/ ada
K:ırclıa l,.ıryoıı i~ıııiıııld,i 1 raıı•ız 
vapurunun Hızi~cıi \'ok tclılikcli

ıljr. T.ıhli~i) c iclare~iııirı Alt•rml.ır 

genıi•i, ılerhal vıık ·a ınalı,ıllinc l o~
nıuş \C ) anlıma .ıııınde oldn~ıırııı 

lıildirnıİylir. Ancıık, gemi sıi' nıi~i 

henüz tnliımıl ıılıııaılı~ınrlaıı p ızar. 
lı~a ı:irişcm••mi~tir. Al ~ınd.ır 'apuru, 

'nziyeti ı;ok tehlikeli oldu~ııııılan 

ı.;enıinin yaıııııdıı dı•mirlı•nıi,tir. 

l 1 bin tonluk olaıı lıu J'rııııctıı 

'npuru, lıund,ııı ıliırt H'nc l.'H•I 

1 ırnınraı.ln lıir J paıı) ol gernı ıııe 

çnrpmış 'c koca şilctıi hir cıııda 

ikiye lıiilınii~, lı:ıtırnu~ıı. 

'ıhıılnıı) a i kdeciııc lııııdı lıulu· 

nan Alman hanılırııh ~fori \.opunı 

<la Liiyiik hir ıchlikı· ııtlrıtım \I' 

ziuc irleriııi kopararak kor.ıra ıliiş-

rıılı~li r. 

Bu ~··uıiıle, \lı•riııo- folırika
nıa ııit. oOO lıin lira kı) nıt tin IC' 
m:ıkineln hulııuıııal.:t.ıı.lır. c.cmi 
E.ihari,i. fıı ıınu kopııı.ık iı1:rrc ikf'n 

liııı.ın rci inin eözlinü ıliııleıııiynck 
i kclNleıı ıı:ı:nkla maıuı, H" fırıııı.ı 

ı;ıkırıı·:ı d.ı hiiıün u~rıı.ınal:ıl" Lir 
fıı)da \ernwıni,, zincirini \C lın· 

lııtl.ırı ııan:.ı p ırı:.ı edeıı gPrııİ, 1-a· 
) :ılarııı üzcriııt• ılu~ııııi\tiır. '\ apu· 

run ıki aınh.ırı tfelinıniş 'c içrri 
•tı r.1irmiştir. 

Fırtına çıktı~ı ıraıln. ecııe 
l\luclamn i k<'le inde ha lı lııılunıııı 

'f t•kta ,.ıpıırıı ıl.ı kar.ıy ı dıı~ınu,, 

kıçı parçalnnını~tır. f keledt' har.ılı 
olmu~tur. Açık tlenizlerıle bıılıııı m 

'apurlurııı çoğu, ~akın lirnıınl r.ı 

ıpııını\lıırdır. 26 \npur da Kııra

ıJeoize çıkmak ür.cn• Bü~ iikrlcrf'de 
fırıınarıın <liuııı '•İni lwkleırwklt'ılir. 

Polonya'da 
'ilniversite tale
besi tevkif edildi .. 

Varşova, 26 (Radyo) - Üni
versite talebesi mektch bina
sından çıkmak ist m rııİC'. 1 u
nuıı iizerine üniversıte 1 a >J· 

tılmıştır. Zabıta, ağlatıcı gaz 
atarak talebeyi dağıtmıştır. 

Ünivı.!rsitcdeki talebenin hep· 
si de tevkif edılmiştir. 

- Başı 1 inci sahi/ ede -
İngiliz • Sovyet ınunasebatıncla 
husule gelmiş olan salahın ne
ticesi olduğu miitalcasını ser· 
detmektedirler. 

Londra, 28 (Radyo)- Mor
ning Post: 

Alman-Japon uzlaşması İn
giltere' de ne hayret ve ne de 
başka bir tesir husule getir· 
n.emiştir. lııgiliz efkarı umu
miycsi sakindir; fakat Fransa· 
da derin akisler husule getir
miştir. Demektedir. 

Bcrlin 26 (Radyo) - Al
man propaga.,rıda bakarıı Dr. 
Göbels radyoda bir nutuk 
irat f"derek demiştir ki: 

- Japon-Alınan uzlaşması 

doğrudan doğru) a Bolşevik-

1 rin diğer milletler arasındaki 
faaliy ti aleyhinedir. 

Demiştir. 

Prağ, 26 (A A) - Bu sa
bahki biitün Çekoslovak ga
zt'lelcri Alman - Japon itilafı 
hakkrnda mütalealar yürütmek
tedirler. Bu g;ızeteler komüniz· 
mc karşı mücadelenin Almanya 
ile Japonya'nın Sov) et Rusya 
zararına büvümck hususundaki , 
niyet ve tasavvurlarını gizle· 
mck için icad edilmiş bir ba
hane olduğunu yazmaktadırlar. 

Paris, 26 (Radyo) - Baron 
Von Nörat Japon-Alman uz
laşmalarını t bliğ için bütün 
sdirleri davet ettiği halde yal
nız Sovyet sefirini davet etme· 
miştir. 

Bu uzlaşma, haberi Paris' 
gelir gelmez M. Delbös tara· 
fından kabineye tevdi edil
miştir. 

Fransız kabinesi bu hadise· 
ye büyük bir ehemmiyet ver
mektedir. 

M. Delbos: 
Fransa'nın siyaseti kendisi

nin malıdır. Bizi ne tahrik ve 
sevkeden vardır. Ne de hiç
bir devleti sevk ve tahrik ederiz. 

İspanya işleri ademi müda
hale komitesinin dağılmasına 
taraftar değiliz. Şimdi müşte
rek bir kontrol heyeti bitaraf
lığı hudutlarda filen ve kat'i 
surette temine çalışmnktadır. 

Fransa, İngiltere ve Birleşik 
Amerika devletleri gibi dığer 
devletler de bitaraflığı kabul 
ve takib etmiş olsalardı, siyasi 
vaziyet bugün çok başka ola
caktı. 

Fransa ile Yugoslavya mii
nasebetleri arasında bir soğuk
luk olduğu haberine karşı Yu
goslavya başvekili M. Sto) a
dinoviç'in son beyanatını gös
teririm. 

Son hfı.disel r vaziyeti ka
ranlık bir hale sokmuştu. Fa· 
kat bugün vaziyet aydınlan
mıştır; Çünkü Alman mühen
dis sadcct> 10 sene hapse 
mahkum edilmiştir. 

General Franko'nun hare
ketleri şimdilık bir mana ifade 
etmez. Franko da hatasını, 
valnız Barselon'u bombardı-, 
man tehdidi şeklind tamire 
çalışmaktadır. 

Fransa hükumeti Fas statü
kosunun değişmesine ıniisaade 
etmez. D miştir. 

Berlın 26 (Radyo) - Al
nıan ga .etelt ri, Rusların pro· 
testosundan bahsederek: 

,.Alnwn· Japon anlaşma ını 

Rusya'nın protestosu pek ta-

biidir. Çünkü üçüncü enter 
nasyonal ve komitern esası 

itibarile Sovyet Rusya hüku
metinden ayrı değild"r. Al
manya garptan, Japonya da 
şarktan Bolşevizm ile miica
<leleyi deruhte etmiş bulun
maktadırlar. 

Bu uzlaşma, diğer devletle· 
re de misal olacak ve Bolşe· 
viklik karşısında medeni dev-
leti ·ri hazır bulacaktır. , 

Demektedirler. 
Londra, 26 (Radyo) -İn~i

lız gazeteleri, Alman - Japon 
uzlaşma ıııda.n bahsederek İn
giltere' nin bu uzlaşmaya dahil 
olmıyacağını yazmaktadırlar. 

Taymis: 
Bu harekete bizim muhale· 

fctimize lüzum yoktur. Bizim 
alakamız ba"ka nol..tcılarladır. 

"Bu uzlaşm nm h defi Bol· 
şcvizmi imhadır. Fakat bunun 
n • der ceye kadar mümkün 
olacağı cayi tetkiktir. ,, 

Demektedir. 
Londra, 26 (Radyo) - Roy· 

ter Ajansına göre Alman-Japon 
muahedesi tamamen neşredil-
miş değildir. Bu mukavelenin 
birçok maddeleri gizi nmiştir. 

Paris, 26 (Radyo) - Paris 
gazeteleri, müttefikan Alman· 
Japon anlaşmasına aleyhtar· 
dırlar. Eko dö Pari; Alman· 
Japon misakının komünizm 
aleyetarı Ehlisalibin mukad· 
demesi olduğunu kayd ve 
Fransa-"nın ne faşizm, ne de 
komünizm aleyhine Ehlisalibe 
taraftar olmadığını yazmak· 
tadır. 

Roma, 26 (Radyo) - Sala~ 
hiyettar mahafil, Almen-Janon 
ittifakı hakkında mütalea be· 
yanından imtina eylemektedir. 
Bu mahafil, ittifakın ltalya'yı 
alakadar etmediğini, Japonya 
ile İtalya' dm komünizme karşı 
nokt ai nazarları ayni bulun· 
makla beraber, iki devlet mii· 
nasebabnın da gayet mükem· 
mel olduğunu söylemektedir. 

Paris, 26 (A.A) - Alman· 
Japon ınukayelenamesinin ım· 
zalanmasını mevzuu bahseden 
Tempo gazetesi: Bu mnkave· 
le.namenin doğrudan doğruya 
Sovyetler birliğine değil fakat 
beynelmilel komünizme karşı 
olduğunu kaydedt>rek diyor ki· 
Fransız hükumeti komiinizmlc 

mücadelenin her memleketin 
kendi i"i olduğu kanaatinde 
bulunduğundan böyle bir an· 
!aşmanın yapılması hususunda 
hiç bir acil ihtiyaç hissetme· 
mektedir. Mukavelenin hiç bir 
askeri hüküm ihtivaa etmedı· 
ği de kaydolunmaktadır. 

Bazı gazeteler muhalif dev· 
let bloklarır ın teşkilatından 
ve bu blokların beynelmilel 
karışıklıklar uyandırmasındarı 
korkmaktadırlar. 

Pakt komünizme karşı top· 
lu mücadele esasına istim.d 
ctmıyecek bir siyasal alet teş· 
kil etmektedir. 

Londra 26 (Radyo) - Rof 
ter Ajansının Moskova muha' 
biri, Sovyet m hafilinin, düll 
imzaianan Alman-Japon anlaf 
masından başka gizli bir ittı' 
fak mevcut bulunduğunu tah 
ınin ettiklerini bildiriyor. 

Sovyet mehafili, Japonya 
nın Berlin'in arzularına raıt' 
olmuştur. Almanya ve Japoıı 
ya, cihan heg monyasını ar9 
larında taksinı etmek istiyol"' 
lar, denilmektedir. 
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Çırpı Zirai kredi kooperati-
finden 

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

Talipler şartnameyi Çırpı köyde kooperatiften Baymdır'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 kılınacakbr. Kooperatifimiz Ankbaşı 
istasyonuna çok yakındır. 22-24-26-28-1-3-6-8-9 1291 

...-ik ve Eytam bankasından 
Depozitosu 

Esas No. Yeri No. ıı Nev'i T. L. 
Taj 2. 

C. 23 Aydın hisar mahallesi ada 142 2 ev 324.10 M. 300 
C. 99 Aydın merkez ramazan paşa 71 Dükkan 175 

m. mimar sinan sokak. 
Ada 93 panel 9 

C.117 Merkez 1.amazan paşam. üçün· t8 
cü ı. Ada 73 parsel 1 

Dükkan 100 

C. 118 Veysi paşa m. 2 inci sokak. 1 Kahve ve No· 500 
Ada 43 parsel 1 O 

C.120 Ramazan paşam. mimar sinan 19 
sokak. Ada 78 parsel 1 

C. 163 KöprülG mah. çankaya sokak. 43 
Ada 428 parsel 12 

C,190 Aydın güzelhisar mah. turan 1 

ter dairesi. 
Mağaza 

Ev 

Ev 
park caddesi. Ada 235 panel 9 

C.191 Aydın veysi paşa mah. belediye S/8 Oükkin 
cad. Ada 46 parsel 5 

C.195 Aydm ramazan paşa mah. bi· Bili No. Ev 
rinci sokak, hükOmet bulvarı 

Adı 19 parsel 7 

400 

~00 

140 

1so 

240 

Amerika 
M aılahatgiizarı 

1 Madrid'i terketti •. 
Vaşington, 25 (A.A) -Ak

deniz' de bulunan Rabigh kru· 
vazörü Valence'de toplanan 
Amerika'lı muhacirlerin nak· 
lini temin için emir almıştır. 

Gelecek olanlar arasında 
Amerikan işgüderi ve maiye
tile Madrid'den kaçan 50 ka
dar Amerika'lı vard1r. 

Altın 
Hafif bir yUkselltte. 
İstanbul, 26 (Hususi) -

Develoasyonlardan sonra 1030 
kuruşa kadar yükselen altın, 
yavaş yavaş 985 kuruşa ka-
dar düşmüş, normal fiati bul· 
muştu. Dün alhn fiatlerinde 
gene hafif bir yüksleme olmuş 
ve altın 990 kuruşa çıkmıştır. 
Van der Veld gene reis 

Brüksel, 26 (Radyo)- Sos· 
yalist partisi amele meclisi M. 

Van der Veld'i reis intihab 
etmiştir. 

OORS/4\ 
G.197 Aydın ramazan pata mah. hü· 

bimet bulvan yoğurt, yat,pazan 
Ada 35 parsel 1 

• Dükkin 
Ozum aatıtl•rı 

300 Ç. Alıcı K. S. K. S. 

C.200 Aydın köriilü mah. İnönü caddesi • Ev 

303 H. Alanyalı 13 75 17 

240 221 M. j. Taran. 13 2S lS SO 
189 Vitel 15 25 17 Ada 426 parsel 11 

C.201 Aydın zafer mab. dördüncü sokak .. Ev 
Ada 138 parsel 1 

300:~ 169 H. Alyoti 13 SO 16 75 
• 

Mevkii ve numaralan yukanda yazılı emlakin bedelleri pe
tin veya taksitle, taksitte kalacak miktar yüzde 9, 1/2 faize 
tabi olmak kaydile l&btları 5· 12-936 cumartesi günü saat on
da ihale edilmek here pazarhkla açık artbrmaya konulmuttur. 

istekli olanların hizalarında yazılı dl!!pozitoyu Milli Aydan 
hiınkasına _yatırarak yevmi mezkiirde Aydın avukatımız bay 
Süle,..... Eraydm'ın yazıhanesinde artırmaya girmeleri ve 1~n-
1-mda üçer fotofraf tirmeleri ilin olunur. 20 28 t 'r/9 

lstaubul Jandarma sabn alma 
omisyonundan: 

Miktan Cinsi Beher metresi Tahmin edilen Muvakkat 
Metre Kuruı bedeli Lira teminab Lira 

70,000 Çamaşırlık bez 24 16800 1260 

... 

1 - Yukarda cins ve miktan ve tahmin bedeli ile muvak· 
kat teminat miktan yazılı yetmiı bin metre çamaıır
hk bez kapalı zarf elı:sihmeıile sabn alınacaktır. 

2 - Ebiltme ı.boı Gedikpqa'da Jandarma dikim evi 
binuındalci Jandarma satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. • 

3 - Şartname ve ..ı puslaaJ her gün Abn alma lcomia
yonunda rörülebilir. 

4 - lneklilerin ilk teminat mektup veya makbuzlarile ka· 
nunen icab eden vesikaları havi mühürlü zarflarını 
ebiltme zamanından bir saat ewel komisyona ver-
meleri. 21 24 28 3 2920/1194 

lzmir Lise ve Orta okullan 
satın alma komisyonundan: 

lzmir Orta okulları adına Kültür direktörlüğü ile Karşıyaka 
Orta Okulu ihtiyacı için nümune ve fenni ve huıuıi şartname· 
leı4ıe pe )'Çtaıılacak 171 adet gürgen talebe 11ra11mn be· 
laai :d81r• lffadan tutan 1539 lira ve muvak"'t teminata 
llS..5 lira olup 10/1211936 tarihinde lzmir hükümet konatın· 
da K"'ultür yardirektörlip odasında toplanacak kom•ayonda 
aaat 15 te açık eksiltme ile isterilecdttir. 

Nümune ve fenni, hususi ~er Kültür drn:ktörlüğü .. 
ıörülebilir. ZS 29 4 9 

81 S. Süleyma. 13 625 14 75 
46 Necati Bö. 8 2S 9 
38 inhisar ida. 11 12 37 5 
19 Şınlak o. ıs so 17 
13 K. Akyitit 21 SO 21 SO 
13 S. Gomel · 17 7S 17 75 

4 T. Erman 18 18 
1096 

345556 
3466S2 

incir ••lltları 
Ç. Alıcı K. S. 

14 S. Süley. 10 
171094 
171108 

Zahire satıtl•M 

K. S. 
10 

Ç. Cinsi K. S. K. S. 
190 Butday 6 SO 6 SO 
138 8. Pamuk 47 47 50 

12645 Ki. pa. çe. 2 7S 3 
100 Ton " :· 2 75 3 

140 Ken. pala. 220 470 

lzmir Ahkimı Şahsiye Sulh 
Hukuk Mahkemesinden: 

lzmir' de lkiçeşmelik cadde
sinde 390 sayılı evde otur· 
makta iken gaybubet ederek 
ikametgahı meçhul kalan Kon· 
yalı Osman kızı Keziban ta
rafına; Kocamı Mehmed aley
hine açtığınız nafaka davası 
üzerine ilanen yapılan tebliğat 
üzerine de mahkemeye gelme· 
diğiniz gibi kocanız tarafından 
sizin kannız olmadığına ve 
nafaka vermiyeceğini ve mah· 
kemenin devamile gıyaben teb
liğat yapılmasını istemiş oldu
ğundan mahkeme 9/12/936 
Çarşamba günü saat 14 e bı
rakılm1ş olduğundan yevmi 
mezkürde mahkemede bizzat 
hazır bulunmanız veya bir ve· 
kil göndermedifiniz taktirde 
hakkınızda g.yabi muamele 
yapılacağı gibi mahkemeye de 
kabul edilmiyeceğiniz lüzumu 
g.yap makamına kaim olmak 
üzere ilinen teblit olunur. 1348 

lzmir Birinci icra memurlu· 
ğundan: 

Bucada istasyon caddesinde 
ikamet etmekte iken balen 
ikametgahı meçhul bulunan 
Cevheri zade Ahmet Hamdi 
tarafma. 

lzmir Esnaf ahali bankasma 
643 lira 77 kuruş ve ayrıca 
yüzde oniki faiz ve yüzde 10 
ücreti vekalet borcunuzu işbu 
ilanın tarihi neşrinden itibaren 
20 gGn zarfında ödemeniz ve 
borcun tamımına veya bir 
kısmına veyabud alacaklının 
takibat icrası hakkında bir 
itirazınız varsa yine bu 20 
gün zarfında istida veya ıif a· 
ben icra dairesine bildirmeniz 
ve bildirmeditiniz takdirde 
bu müddet içinde mal beya· 
nında bulunmanız lazımdır. 

Beyanda bulunmazsanız ha· 
pisle tazyik olunacağınız ve 
hakiktıta muhalif beyanda bu
lundupnuz takdirde hapitle 
cezalandmlacafınız, borcu öde
mez veya itiraz etmezseniz 
hakkınızda cebri icraya devam 
olunacağı ödeme emri maka
mma kaim olmak üzere tarafa
nıza ilanen tebliğ olunur. 1359 

/ldn 
Torbalı Kaymakamlığından: 
Torbalı'nın Karaot 'köyü 

Muhtan köye ait resmi mü
hürü kaybetmiştir. Yenisi alı· 
naca~ndan eskisinin hükmü 
olmıyaca~ ilin olunur. 

lzmir viliyeti defterdarlığın- &.mir Viliyeti.defterdarlığm
dan; 

dan'• -l111sının vergi borcundan ötürü tahsil emval yuasana göre ---- _ 
bacz~dilen lkiçeşmelik caddesinde kiin 310 sayılı düklcia ta· ı.....ın verıi bon:andan ötöri tahıil emval yasasına gore 
ribi ilindan itibaren 21 gün 9iiddetle satılıp çıkanldıtmdan haczedilen Kartıyakada Kemalpqa caddesinde kiin 163 sa· 
Pey sürmek istiyenlerin Defterdarldc tahıilit kalemine gelme- sayıla hane tarihi ilinden itibaren 21 gün müddetle ubl~~a 
.Jeri. 17 21 25 '29 12 C11 çıkanldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsılit 

lzıııir vilayeti Defterclarhğm· ..:kal:e:::m:::.:in:..e .1.::ge::lm:::el::.;eri:.:... _ __:,;1s;,_..2~s~1;;..._,6._ __ 1_2_37_ 

Çine belec6yesinden: 
luasımn vergi borcundan ötürü tahsili emval yuuına göre 

laac:zedilen Meı'udiye mahallesinde Karakol sokatında klin 
12 sayılı hane tarıhi illndan itibaren 21 gün müddetle satılığa 
~ldıj'ından pey tiirmek istiyaalarin Dcft rdarbk tahsilat 

ine plmeleri. 20 24 21 1 1271 

Cine elektirik tesisatı için lngiliz Roaton fabrikası mamull· 
tandan 30/60 beygir kuwetinde mu.otla müteharrik bir motör 
75/150 amper kuwetinde (220 volt bir dinamo b;r adet kom-
pile tevzi tablosu) satın alınacaktır. Müddet münakasa 22111 
936 dan 12112/936 tarihine- dadardır. T-alip olanlann Çine 

be~ ........ ilin--. 

Ôğretmenler, öğrenci babalan 
AHMED ElıMAN Kitap Evi 

I.itelerle orta Ye ilk okal kitaplanıwa Ubf yeridir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kısa bir umanda d6riiatl61il ile uyıa mlflerileriaia alAk.ı.n.. 

kazanarak (hmir)e yanpr bir tekilde genitfetilmifdr. 
K.illtilr Bakanhğınm kitaplan ile çıkan uerleri glD6 glatble tü lp 

eder ve btlUln m61terilerine ıunar. Ahmed Etimaa Kitap Eri J.. 
mir'ia yeglne kitap ve brtuiye depoaudur. Hari~tea aipuiila llr9 lıo 

le gönderilir. 
lzmir HiikOmet ctultle•l No-.. 58 - 60 Telefon (2535 J 

lzmir Komutanlıfı ildnları 
lzmir Müstahkem mevki Atın alma komjayonundan: 
1 - Mst. Mv. için üç kazal)lı bir adet yemek ocatı puar

lıkla yapbnlacaktır. ihalesi 3 /121936 pe11embe pnü 
saat 14 te kışlada satın alma komisyonunda yapa· 
lacaktır. 

2 - Keşif bedeli 578 lira olup ilk teminat parua 43 lira 
35 kuruıtur. 

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

4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunmalan pıt 
olmakla beraber 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 iiDcü 
maddelerinde yazılı vesilcalan ve teminat mübuzlarile 
birlikte ihale saatinden evvel komisyona miracmtlM. 

18 22 27 2 1241 
lzmir Müstahkem mevki sabn alma komisyonu.!1dan: . 
1 - Mst. Mv. ihtiyacı için 20 adet yangın aondürme ileti 

pazarlıkla alınacak ve ihalesi 3 /12/ 936 pQll'lelİ 
günü saat l 1 de kışlada Mst. Mv. At. al. kc>JDİIYo-
nunda yapılacaktır. • . 

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

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtb obulan tart~: 

malda beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ünci. 
delerinde yazılı veıikalan ve teminat makbuilarile 
birlikte ihale saatinden ewel komisyona miracatlan 
ilin olunur. 18 22 27 2 12-iO 

lzmir Müstahkem Mevki sabn alma komisyonundan: 
1 - Beher tanesine biçilen ederi altı kurut olan 2,000~0® 

tane detitik renk ve numarada makara kapalı ilaifla 
eksilmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi t 2/1 1.kin,/937 günü saat t 1 dedir. 
3 - Şartnameıi alb liraya M. M. V. mnr alma kOIDİIJO" 

nundan alınır. 
4 - ilk teminatı 7250 liradır. 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2491 ..,.. 

kanunun 2 ve 3 nci maddelerinde ~ ~ 
birlikte teklif mektuplarını ihale ... tından m u b • 
saat evvel M. M. V. utın alma kom~ wr'
meleri. 27 11 26 1~ , ,t)39- , 

lzmir Msı. Mv. sabn alma ko. nundan: 
t - Tayyare alayına'ait olup Gaziemİrr Glzelyah 'ft Yeni· 

ıealede bulunan cem'an 1354 adet bot benzin .bida• 
satış ilanlarında ı:necmu _bedelinin 108.s !ira 20 -... 
olacak iken tertıp sehvı olarak 1803 liıa 20 ar.. 
yazılmıı olduğundan pazarlıkla sab11n ihaleli Oll .... 
uzatılarak 7 /12/936 pazartCIİ aünü aut 11 de "91• 
lacakbr. 

2 - Mecmu bedeli 1083 lira 20 kuruf Qauvaklcat teaiQatı 
81 lira 24 kurutlur. 

3 - Artırmaya iştirak edecekler bidonlan yerlerinde gÖr 
mek için Tayyare alay komutanlıtına müracaıt ect. 
bilirler. 

4 - ilin ücretleri alıe1ya aittir. 
5 - isteklilerin 2490 sayılı kanu'!un 2 ve 3 cü. m~cl'~le

rinde yazılı vesikal&rı ve temmat makbuzlarıle bırbkte 
ihale saatından ewel komisyona m6racaatlan. 13'2tv 

lzmir Müstahkem Mevki satın alına komisyonundan: 
1 - Mat. Mv. kıtaat ihtiyacı için pazarhlcla 122 ton SQ-. 

linit emaden kömüri almacakbr. ihalesi 30/11/936 pa
zartesi günü saat 14 te kışlada Mst. Mv. sabn alin&: 
komisyonunda yapılacaktır. . • 

2 - Mecmu tutan 1281 lira muvakkat teaıanab 96 lin 8' 
kuruıtur. 

3 - Şartnamesi komisyonda J'Ö~lebir. 
4 - lıteldilerin ticaret Odu veaıbla 2490 ayıh bnmnm 

2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı veaikalan ve teminat 
makbuzlarile birlikte ihale mtmdan ewel komilyenW 
müracaatları. 27 29 1361 

Devlet Demiryollarmdan, 
Aşatıdaki gayri menkuller 9/12/936 ç&rf811lba p& AAt 

15 te lzmir Alsancalc 8 inci iıletme komisyonunda açık arbt
ma suretile üçer sene içi!' ayrı ayn kiraya yerilecektir. htK· 
l!lerin gayri menkuller bızuında yuıl~n m~ lllWakbt 
teminat vermeleri ve işe girmeye- mann kanuni bır halleri ol
mamadığına dair beyannameler ve araılan veaiblarJa ....,,. 
vpıtta komisyona m~t etmeleri liıımdır. 

Şartnameler Alsancak komisyonundan parasız ahnar. 
t - Al•antalc Şehitler Yadigir mbtınct. Uray ....-..... 

fabrikuı civannda 20 bpı ve 45 A harita No. lı depo mu· 
hammen lira bedeli 450 lira. 
M...akkat teminat 3375 kul'Uftur. 

2 - lzmir Birinci kordonda Çelikel IO~ncla 88190 kapa 
ve 38 harita o. la depo muba;nmen kira bedeli 120 lira ._. 
vakbt teminat 900 kurapur. 27 1 13$2 



.... 27111/936 _________ ._ ____ mm ___ ... __ _ 

W. F. H. VA 
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

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

11EXPRESS,, vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor, ve NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

"EXCEL:LO,, vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEY· 
YORK için yük alacaktır. 

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

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

PlRE AKTARMASI SERİ 
SEFERLER 

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

S. A. ROY ALE HONGRO
ISE DE NAVlGA TİON 
DANUBIENNE MARİTİ· 

ME -· BUDAPEST 
"BUDAPEST,, Motörü 29 

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

~RMEMENT H. SCHULDT· 
HAMBURG 

'
1MARITZA.. vapuru 30 

son teşrinde bekleniyor, ROT· 
T.ERDAM HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük· 
leyecektir. _ __,~ 
SERViCE MARITlME ROU· 

MAIN·BUCAREST 
"DUROSTOR,. vapuru 25 

İdaresini bilenler 

LLUM 
Lambalarını daima tercih ederler ve satıcı
lardan bu markayı ararlar. Emsaline nis

beten % 40 daha az cereyan sarfeder. 

. Tevf·k Baykent 
Elektrik · Radyo· T elcfon Evi 

Sit:mens Fabrikaları mümessili 
Pc:ştemalcılar 77 I 79 

Telefon : 3332 

·1 
. ' 

~""9.NGrA 
AllM"' , 

en te~rinde bekleniyor, KÖS· 
TENCE, SULINA ve GALATZ 
ve GALATZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAD, BU· 
DAPEŞTE, BRA TİRLAV A 
VJY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

K·UrU/ { oJlıuu~ 

Vapur)ann isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
!takında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2008 2008 

Olivier YE Şü1·ekası 
Limited .................... 

Fratelli Sperco; 
Vapur Acentası 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 

ROY AL NEERLANDAIS 1 ··THURSO,, vapuru 20 ikin-
ci teşrinde Londra, Hull vt: KUMPANYASI 

"HERMES" vapuru 24/ 11· 
36 günü gelip yükünü boşalt· 
tıklan sonra BURGAS, VAR
NA ve KvSTENCE için yük 
tahmil edip ayni gün hareket 
edecektir. 

"Uı... YSSES,, vapuru 30/ 11 
36 gün beklenmekte olup 5· 
12/36 gününe kadar ROT· 
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları ıçın 
yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINES 

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

FfNSKA AGFERTYGS 
KUMPANYASI 

"SAVONMAA,, motörü 28 
1 t/36 günü limammıza gele· 
rek 3/12/36 gününe kadar 
ANVERS ve FINLANDIY A 
için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
KUMP ANY ASiNiN 

"SARMACJA,, vApuru 7-
12/36 günü beklenmekte olup 
12/12/36 gününe kadar AN· 
VERS ve GDYNIA için mal 
yükliy~cektir. 

,,ERVICE MARITIME 

Anvers'ten yiik çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpol ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru 3 birinci 
kanunda Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda Londr~ ve 

Hull için yük alacaktır . 
"DRAGO,, vapuru 10 bi· 

rinci kanunda Liverpol ve 
Svanseadan gelip yük çıka
racaktır. 

GENERAL STlM 
"PHILOMEL,, vapuru 18 

ikinci teşrinde gelip Londra 
için yük alacaktır. 

1 Tarih ve navlunlardaki de· 
• ğişikliklerden acenta mcs'u· 
j ~et kabul etmez. 

RUMEN KUMPANYASININ 
"SUÇEAYA,, vapuru 16· 

12/36 giinü gelerek MALTA, 
MARSIL YA ve ALGER li
manlarına yükliyecektir. 

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

Telefon: 2004/2005/2663 

\ 

{ &lroc:.l 

Hellic en Lines Armutlu Bele-
Limited diyesin den: 

Hamburg - Bremen, Rotte~· 
dam - - Amstcrdam ve Anvers 
limanları için her ay munta· 
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi

mento ile eşya kabul eder. 

Anglo-Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskenderiyc ıçın 
9600 tonluk "Cairo City" va· 
puru her ay Pireden munta· 
zaman iki sefer hareket ede· 
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 7 5 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li

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

~ Belediyemiz~ ait çarşı ıçın· 
de bulunan eski han ve dük· 
kanları y; ine yeniden 11360 
lira bedeli keşifle yaptırılacak 
binanın 12· 1 1 ·936 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle kapa
lı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. Bu husustaki proje ve 
şartname belediye muhasebesin· 
de mevcuttur. Talip olanlar her 
gün bclec.liyeyc müracaatla gö· 

-r;-bilf;i;;~· Talipı;;i;-ihal~ ta~ 
r ihi olan 1-12-936 gününde yüz· 
de 7,5 hesabile teminatları iha· 
leden bir saat evvel belediye 
sandığına makbuz mukabilin· 
de vermeleri ve fazla maili· 
mat almak isteyenlerin gerek 
keşifnameyi görmek ve gerek 
yapılacak işi mahallinde tet· 
kik etmek üzere belediyeye 
müracaatları: ilan olunur. .. ~ .................. . 

Deri ve Tenasül Hasta· 
lıkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

ııııım ııııııı ııı ııııı ı tı:ııı.. Doktor 

•• 

A. Kemal 

Ambalaj ve komprlmelerİn üzerinde halis• 
1 

ligın timsali olan @ markasını arayınıı 

Nilli Emlak Mudürlüğünden: 
S. No. Liı a K. 
588 lsmetpaşa bardakçı çıkmazı s. No. 8/23 ve 8/24 

taj 53,50 metre arsa. 
587 Memduhiye mahallesinin mumcu zade caddesin-

18 75 

de 46 yeni 58 taj 65,25 metre arsa. 45 68 
Yukarıda:yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile onbeş 

gün müd.?~~le r arttırmaya. konu~muştur. ihalesi 3-12-936 per· 
şembe gunu saat 12 dedır. Talıplerin Milli Emlak müdüriye-
tine müracaatları. 19 27 1251 

SIHHAT BALIKYAGI 
Nurveçya balıkyağlannm en balisiclir . Şerbet gibi içilir, 2 defa süaiilmü~ıtıt 

Hamdi Niizhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
B:ı~durak Bii) iik Sa lcpçiol;1ıı hıını kıır~ı smclıı 

Dr. Demir Ali 


