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Dış bakanımız, Kamutayda Sancak 
hakkında beyanatta bulundu 

Milletler 
İspanya'da 
çarpışıyorlar .. 

Milletler, İspanya'da birbirle· 
:rini parçalayan lspanyol'ların ke· 
miklerinden birer (Şato) yapmağa 
ba§ladılar. 

Bugünkü haline bakılarıtk de· 
nebilir ki: A} lardan beridir kan Ye 

atef sağnııkları içinde çalkanan 
İspanya diyan bugijn; senelerden· 
beridir biobir türlü fliyasal emel· 
lerin, biri ötekine zıd rejimlerin 
nihayet maddeten de çarpıştıkları 

bir meydan muharebesi sahnesi 
olmuştur. 

Guya birbirinin gırtlağını diş· 
liyen f spanyol milleti bütün siyasi 
ve içtimai ihtiraslara şöyle ha· 
gınyor: 

••Birbirinizi yemek, bo~mak, 
parçalamak mı istiyorsunuz; huyu· 
:run lspanya'ya; harahezara dönmil~ 
kos-koca bir kavga Hhaaı hazır! 

Fikirlerinizi. ıinirlerinizi, kuvvet· 
lerinizi, emellerinizi, hırslanmıı, 
refah ve eaadetlerioizi bu taşı taı 

GıUlnde kalmamış kos-koca bir ıa· 
hada kana kana boğuıturabilirti• 
1lizl A11rlardır (Boğa) güreşini bu 
.. bnede seyreden dünya halkının 
löıleri biraz da milletlerin boguı· 
b:ı11Jn1 tem•p euiıı!" 

ATrUpa'da umumi barb baıla· 
taıııtır: Hatb sahnesi f epanyol fil. 
kuidir. Harb edenler. Diltün AT· 
rapa devletleri. 

Etki (Endülüı) de Ruı orak 
•• çekiçini; (Bitler) in dönen haçı· 
lb mıhlamak "° (Muaeolini) yi çiz· 
lbeıinin uzadıkça uuyan koncuna 
keamek için çalıııyor gôrtıyoruz. 

Ayni zamanda Alman yumru· 
lnnun (Pirene) dağlannın ilıtilnden 
llkıldıgtnı ve İtalyan haykınıının 
(Septe) boğazlannın eteklerinde 
11Anltu yaptığını duyuyoruz. 

Bobıy Buyun arkasında (Paris) 
llinıi •e taıkın düıünüyor. 

(Londra) bütün ihtiyat kunet• 
lerini a .. bına ve hesabına topla· 
llaıı etnfı dinliyor. 

Japonya Uzak Şarktaki Çin, 
'tınçuri, Mongoliııan derdlt'rile 
11Araetı~ı bir zamanda, Almanya'yı 

tide etmek suretile Rusya tehlike· 
'İne bir (Tampon) vücude getirme• 
le muvaffak olduğundan dolayı 
tllerini memnuniyetle uğuşturuyor. 

Bütün hu büyük devletlerle 
•lakalan, menfaatleri olan öbür 
4Yrupa devletleri ise hiçbir karara 
hıglı olmıyan bir insan korkusu 
te heyecanı içinde, her dakika 
hir korkulu rüya görmekten ürke· 
tek. yani rahatsız n huzursuz bir 
••ıiyette uyanık duruyorlar. 

Hali hazırda İıpanya harb eah· 
ı.eıinde f ı;panya 'nın ıneıru lıiikti· 
'1eti ile ona karşı isyan eden 
l.tıvvetler bire:r kukla halinde çar· 
l>ıtıyorlar. Fakat hakikatte çarpışan 
lttıvvetlcr, hirbirile daha candan 
ltarttla~tıklan ve çarpıştıkları tak· 
dirde; dilnya milletlerinin zeınhe· 
>tgini parçalıyacak kudreti haiz 
0lın öyle iki { ikir, öyle iki men· 
r,,,, öyle iki zümre karıı karşıya 
~kacak ve çarpışacaktır ki bu çar· 
Jlıoıtıaoın ne feci akibeller doğura
l•tıı ıimdiden hiç kimee tahmin 
'demez. 

Son vaziyete bakılarak bir hü· 
~(lın verebilmek icabederse dene· 
hilir ki: Bu çarpıoma; propaganda, 
'iyaet milnaka04, notalar teatiıi, 
'itaei nutuklar düellosu mahiye· 
liııden pek çok uzak.laımıo, maddf 
~ ... ılaomaya, maddi çarpıomalara 

dar il~rlemiı bir durumdadır. 
O kadar ki yann Rus ordula· 

tiI. Alman •e İtalyan ordularının 
4lrtapa'yı .Afrika'dan ayıran İber 

H. R. Ô/cte,,. 

-----··-----
Sancak işinin, Uluslar sosyetesinde 
tetkik edilmesini muvafık gördük .. 

Dünkü müzakere heyecanlı oldu, müteaddid hatip
ler söz almışlar ve h<ı.raretli nutuklar vermişlerdir 

Kamutay binası 
Ankara, 27 (A.A) (Telefon- kaçakçılığı takibi hakkındaki 

la) - Kamutay bugün iki cel- kanun ile Sivas atölyesine 
se akdetmiştir. ilk celsede muktezi tekzah için iki milyon 
kambiyo, esham ve tahvilat beşyüz bin lira kadar ta hhü· 

Mahud faşist gazetesi· lngiliz mahafilinin ile;i 

nln iddiasma bakılarsa: sUrdU!)U habere göre: 

Rusya 
ilkbaharda -;.ü. 
sellah bir ihti
laf çıkaracakmıf .. 

Varoon 27 (Radyo) - Alman 
mahaf ilinin verdiği bir habere 
göre, Sovyet Rusya'da bulunan Al· 
manlann hepsi de gizli zabıta ta• 
rafından teshil edilmiıtir. Bun)ann 
mühim bir kıımı budud harici 
edilecektir. 

ltalya 
Japon.Alman 
anlaşmasına gir
miyecefini bildirdi. 

Londra, 27 ( A.A) - iyi 
malumat almakta olan mahafil 
M. Grandi'nin M. Eden ile 
görüştüğü esnada ltalya'nm 
komünizme karşı Japonya ile 
Almanya arasında aktedilmiş 
olan itilafa iştirak ctmiyeceğini 

de girişilmesi hususunda Na
fıa Vekaletine selahiyet veren 
kanun kabul edilmiştir. 

ikinci celsede Hariciye Ve· 
kili İskenderun · Antakya ve 
- Sonu 6 ıncı sahi/ede 

r 
T ethiş hareketi 

tazeleniyor 
11 nahiyede 
kardeşlerimizin 
vaziyeti elimdir. 

Kilis, 26 ( A.A) - San
cak'ta henüz sükun tama
mile teessüs etmemiştir. 
Bazı mıntakalarda intiha
bata iştirak etmiqenler 
hakkında tazyik lıiilii de
flam etmektedir. Bilhassa 
Antakya'nın 11 nalıigesi 
dahilinde intihabata işti
rak etmiyttn Türk' /erin fla
zigeti elimdir. 

Karnulc, Meglıanige oe 
şimalinde bazı mıntaka
larda askeri kuu~tler top· 
/anmaktadır. Bundan mak
sad Türk halkını tetlıiştir. 

\.. ..) 

İngiliz-İtalyan 
bahriyesi 

Pariı 27 [Radyo] - Grenguar 
gazeteai So•yet'ler ıiyaeeti üzerine 
bir makale neıretmio ve: 

söylemi~ olduğunu beyan et· /ngiliz'ler /ta/yan 
mektedır. ' 

°Kremlinde komitem ve So•· 
yetlerin bütfin salahiyettar ricali 
toplanmıo ve en nihayet 193 7 İlk· 
baharında beynelmilel mfisellah bir 
ihtilaf çıkarmaga karar vermiıtir.,, 
Demiotir. 

Belgrad'da ticaret ataşesi donanmasırı ı çok 
bulunduracaOız k" "k .. l 

Belgrad, 27 ( Radyo ) uçu göruyor ar .. 
Türkiye cumuriyeti hükumeti, 
Belgrad' da bir ticaret atesliği 
ihdasını kararlaştırmıştır. 

Macar Naibi Roma'da 

nu-

-Amiral bugün dönüyor. Şeref ine 
deniz şenlikleri yapıldı 

Roma 27 (Radyo) - Ami
ral Horti ve bayanı, Macar 
başvekili M. Darani ve hari
ciye bakanı M. De Kanya 
bugün Papayı ziyaret etmiş· 
lerdir. 

Papa, kardinal Paçelli hu· 
zurile Macar ricalini kabul 
etmiştir. Mülakat çok samimi 
olmuştur. 

Vat ikan nezdindeki Macar 
sefiri bu münasebetle siyasi 
bir ziyafet vermiştir. 

Roma 27 (Radyo) - Ma· 
car hükümet naibi 11miral 
Horti şerefine Napolide ltal· 
yan donanması tarafından bir 
deniz resmi geçidi ve şenliği 
yapılmıştır. 

~oma, 27 ( Radyo ) - Bu 
sabah Amiral Horti Malta 
Şövalye tarikatı rciıi prcnı 

ltalga kralı 
Roma, 27 (Radyo) - Yarın 

sabah saat 10 da Amiral Horti 
Macaristan'a dönecektir. 

Birçok tezahürat yapılacaktır. 
Roma, 27 (Radyo) - Bu 

lngiliz bahriye nazırı 
Sir Samvel Hor 

Loııdra. 27 (Hutlyo) - 1rısiliz 
gazetc}l"'ri .Napoli'dc l\Jac.ır dc\'let 
naibi amiral llorti ~erı,fiııc } nın· 
lan bahri ınarn.'Yr.t1ım f da lı'r 

niıına) iş ııd<lı·tıut ktcdirlı·r. 

Gazeteler fa~i t rrjiıninin ha
zırlnndığıııı ıımıt:ıııımalı. İıı~iltl'rC· 
nin pckıilfı lıil Jiğioi, f.ıkat 1 ıı:;iliz 
tefe\ vuku na ıınz:ır.ııı hunun çnk 
küçük oltlucnnu )Dzmekıadırlar. 

Dcyli Tel
0
ral: 

"Amiral Borti'oiu takılirini 

kazanmak bir fil oya fıı:r.la lıir 

harb kabiliyeti hah~edemez. l\laa· 
ınafih Amiral IIorıi, denizden çok· 
tan alilknsım kesmiş bir tahsiyet 
ııfatile İtalyan harb ıefinclerini 
fnkalid• ba)muı olabilir.,, n •. 

Donanmamız 
Bu sabah Pire limanına 

varmış olacaktır 

Yunan dtJnanması 

Denizcilerimizin disiplin, vekar, kibarlık 
ve centilmenlikleri iyi bir tesir bıraktı 

Donanmamız bu sabah 
Yunan sularındadır -----------İngiliz amiralı, filomuzun tamamen ha. 

kim olduğumuz boğazdan ilk çıkışındaki 
manaya bilhassa işaret etmiştir 

Valetta, 26 (A. A) - Dün 
iki donanma futbol takımları 
arasında bir maç yapılmış ve 
takımımız yenilmiştir. 

Maçtan sonra Amiral Gueen 
Elizabette evelisi günkü kürek 
yarışlarını kazanan takımımıza 
havalisi üzerindeki noktai na· 
zarımızı izah eylemiştir. 

Tevfik Rüştü Aras, Millet 
meclisi azalarına takdim edi-
len beyaz kıtabın bu işle 921 

denberi şaşmaksızın mütema
diyen iştigal ettikimizi açık 
gösteren vesikalarla dolu ol
duğunu söyledikten sonra son 
günlerde iki taraf arasında te
ati edilen notalar muhteviya· 
tını izah eylemiştir. 

T evlik Rüştü Aras müteaki
ben Fransız hükumeti tarafın· 
dan son günlerde şu tekliflerin 
yapılmış olduğunu bildirmiıtir. 

- Sonu 6 ıncı salıi/eJ11 -

General Şükrü Naiil dün 
merasimle gömüldü .. -Edime, 27 (Huıust) - Geceyi teesQr içinde geçiren .. Edirne· 

liler; dün aektei kablden ölen kıymetli generalımız •e lıtanbul 
saylavı Şükrü Naili'nin cenazeeini merasimle kaldırmıılardır. 

Cenaze merasimi, eaat 15 de baılamı~ tabut, hastanede gen• 
rallerden mürekkeb bir heyetin ellerine tevdi olunmuıtur. Binlerce 
halkın göz yaşlan araaında istaayona getirilen tabut, husud vagona 
konulmuş ve İetanbul'a nakledilmittir. Dün, Edime'de btitün d~ 
kanlar kapatılmıoıı. 

General Şükrü Naili'nin cenazesi, Türk·Yonan hududundan ge
çerken, Yunan jandarmalan tarafından selamlanmııtır. 

İstanbul, 27 (Hususi) - General Şükrü Naili'nin cenazeai, bu 
ıabah eaat 10,30 da konvansiyonel bağlanan hususi vagonla oehri· 
mize getirildi. Tabutun üzeri çelenklerle dolu idi. Ayni trenle 
Edirne meb'uslan da ıehrimize g,.Jmi~lerdi. 

Cenaze eller üzerinde gardan çıkanldı ve bir top arabasına 
konarak Beyazıt caiıniine götütüldü. Cenaze alayına General Fah· 
rrddin Altay, GenerJl Ali Said ve diğer generaller, saylavlar, latan· 
bul vali ve belediye reisi, doktorlar, muallimler, talebe ve yüz· 
)erce lı.ioi vardı. 

Bcyıızıt ününde asker tarafından eelAmlanan genaralın cenazesi 
otomobille Edirnekapıya getirilnıio Te f<:hidliğe defooloomuıtur. 

Burada Cevdet Kerim bir söylev vererek, merhumun Büyük Şefin 
itimaJını kazanmıo bir kumandan oldu~unu söylcmi~tir. 

~ 
ispanyada İtalyan faaliyeti 

40 bin kişilik, 150 tayya
relik kuvvetleri var 
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!BIKrQ 
Siyah Altın 

~El liRMA,..ERLERI 
On dokuzuncu a~nn medeniyetine hız vererek dünyayı bir dev 

kudreti ile me afelerden mesafelere uçuran kömürden bahsedecek değilim. 
Ben, 'İran ve fakir aile yu\·alarıoıu ortasında hayali yaşı yan şu 

•ltış 14lezarı köruüril düşüııüy orum. 
Diyorlar ki: 
- Şehirhe, bir me~ iıııe kifayet edecek konıür v.ırınıı. 

Bu meveudi) eti şükr:ınla karşılarız elbet. 

Fakat gene diyorlar ki: 
- Buna rağmen fiatler bir kuruş fırlamıştır. 

Buna karşı da as ıbiyetle homurclaoırız elbet. 
Fakat hiç kimse ı;ıkıp ta deqıiyor ki: 
- Şehirde stok kGmür mc,·cudu, ııiha) et «İ) le lıir vasati hesah 

işiclır ki. hunu rakama rnrurkeıı, nıornleketin köşe bucağmda titreşen 

ailelerin 'aziyeti hiç Jıcsalıa katılmamıştır. Onlar kömür alabilecek 
midir, alamıyacak mıdır? Onlann mübayea kabiliyetleri nedir'~ 

Nihayet gt"ne hiçbir ııgız aı;ılıp ta deme) or ki 
Bu ),1, ansızın, gcıklerden \ı:: dağl.ırd.ırı şehirlere ha km veren 

kışı baf if !etmek içiıı fakirlere kömür d.ığıtılmıyac:ık mıdır? 
Kömftriin 21. ayarlık Lir altın kıpııetiırn yükselıliği şu 117.un kış 

gecelerinde, prtık yor~aıılano, eski çullnrrn altıucln yarı doıııııuş gihi 
bihirine sarılıp yatan irili ufaklı, kadınlı erekli Lıic;arder de bizdendir. 

değil mi? .• • 
Bir tarafta sobaların ağızları, ciğerlere çc:ldlınit derin bir rahat ve 

buzoruo lı:ıırbonuııu göklere öfliyor. 
Diğer tarafta mangalların kucakladığı kıp-kızıl 1a'e demetl~ri etra· 

finda hayat bir kan dulga ı halinde damarlarda dola~ıyor. 
Ve daha ileride iı;e katılıışan, morlaşan 'ikudlar bir kış muhar('· 

ıinden arta kalmış izmiliil içinde kıvrılıyor .. 
• • • 

Fakirlere birer tutam siyah altın veriniz. 

Mini mım tayyarelerl 
Beynelmilel tayyarecilik fe

derasyonu geçenlerde Fransa'
da bir tayyare müsabakası 
yapmıştır. Bu müsabaka, sa· 
atta· sadece 90 santimlik ben-
zin sarfeden oyuncak kadar 
küçük fakat hakiki tayyarecik
lerle yapılm1ştır. 

Geçende Sen Sir' de böyle 
tayyareciklerden il;>irisi saatta 
50 kilometre sür'atte rüzgar 
estiği sırada salıverilmiştir. 

Bu tayyareyi ayni zamanda üç 
hakiki tayyare de takibe baş
lamıştır. 

Tayyarecik evvela 900 met
re yükselmiş sonra Nantere 
d<>trtt 43 dakika uçmuş ve 
Şantiyi' de güz,...lce yere ın
miftir. 

Tayyarecik saatte 126 ki
lometre sür'atle hareket ede
bilmiştir. 

Buhrandan 
Haberi olmayan memleket 

Vakıa, birleşik Amerika'da 
da iktısadi buhrandan çok 
bahsedilir. Fakat bu halde dil 
alışkanlığından doğmuş olacak 
Çünkü iktısadi buhran birle
şik Amerika' da hemen hiçbir 
şey değiştirmiş değildir. 

Birleşik Amerika' da senelik 
iradı bir milyon veya milyo-
na yakın 3000 kişi varmış! 

Birkaç milyon kazananlar 
da binden aşağı düşmemiş! 

Milyon veya milyonlar ka-
zananlar arasında Holivut'cılar 
çoktur. 

Fakat en fazla irad sahibi 
olan nır, lıur gazeteler kralı 

Saime Sadi 

talebesine bir seyahat yap· 
ması için verilecektir. 

Bizim zannımıza kalırsa bu 
mükafatı kazanmağa layık 
namzed hiçte az olmıyacaktır. 
Hiller seUlmı mecburi 

Almanya şu sıralarda baş-

tan başa mecburiyetler diyarı 
oldu. Okadar ki iki dost is-
tediği gibi 
memnudur. 

selamlaşmak h 

Faşizm kolay bir iş olsaydı 
bunu herhalde Çinli'ler de 
tatbik ederlerdi. 

Brandburg'da bir kitapçı 
müstahdiminine müşterilere ıs
ki usul selam verdiği için 
3000 marklık bir cezaya mah
kum etmiştir. 

Bu kitapçı, Alman hükume
tinin, kilise papazlarına dini 
merasim esnasında da Hitler
ce selam vermelerini emretti
ğini bilmiyordu, galiba! 
Bahk derisinden kundura 

Şimdiye kadar kundura ima
linde ehli hayvanlar derisi 
kullanıldığını biliyorduk. Son 
zamanda yılan derileri de bu 
işdc kullanılmağa başlamıştı. 
En son haberlere göre, Kaf
kasya'nın Taganarog şehrinde 
bir kundura fabrikası, Bazı 

balık midelerinden yapılmış 

derilerle kundura imaline baş
lamıştır. 

Bu balıklar Azakdenizi ile 
Karadeniz'de çıkan balıklar 
imiş ve bu deriler şimdikiler· 
den hem daha güzel, hem de 
dayanıklı imiş. 

Kültürpark'ta -..... 
Daimi bir fuar bi
nası inşası düşü. 

nülüyor. 
Kültürpark'taki Fuar saha

sında barakalar şeklinde inşa 

edilen paviyonların, fuar ka
pandıktan sonraki durumlan 
hiç te hoş bir manzara teşkil 
etmemektedir. Bazıları; çıplak 
birer barakadan ibaret kal
makta ve göze batmaktadır. 

Onun için fuar sahasında 
daimi bir sergi binasının in
şası muvafık görülmektedir. 

Fuar binası, muhtelif plan· 
lar tedkik edilmek suretile 
iyi bir plan dairesinde inşa 
olunacaktır. Bina, fuar zaman· 
ları açılacak ve fuar kapan· 
dıktan sonra kapanacaktır. 

Fuar için bir bina inşa edi
lince baıakaların çıplak vazi
yetleri ortadan kalkmış ve 
her şey bina içinde kalmış 
olacaktır. Şimdiki gibi kültür 
parkta gezenler, fuar zama· 
omdan başka vakitlerde fuar 
binası içinde gezinmek imka
nını da bulamıyacaklardır. 

lzmir fuar binasının, Anka· 
ra'daki sergi evi şeklinde, fa· 
kat daha büyük bir şekilde 
inşa edilmesi muhtemeldir. 

''Vatan,, 
Limanımıza bu 
sabah gelecek! 

Denizyollan işletme idare
siııin Vatan vapurunun dün 
akşam lstanbul' dan gelmesi 
bekleniyordu. Vapur gelme
miştir Açık denizde fazla 
fırtına oldutundan vapurun 
Çanakkale' de kaldığı hakkında 
dün bir şayia vardı. Acenta
dan sorduk, aldığımız malu
mata göre Vatan vapuru fır
tınadan Çanakkale'de kalma
mıştır, İstanbul limanından 
geç kalktığından bu sabah 
saat 8-9 arasında limanımıza 

gelecektir. ----
Berberler 

Yarın bayram ya. 
pacaklar. 

Pazar tatili kanunundan ber
berler de istifadeye başlaya
cakları için lzmir berberleri 
önümüzdeki pazar günü saat 
14 te Cumuriyet meydanında 
tezahürat yapacaklar ve şük
ran Juygulannı izhar için Ata
türk'ün heykeline bir zafer çe
lengi koyacaklardır. Berberler 
cemiyeti idare heyeti azasın
dan Kazım, bir nutuk irad 
ederek berberlerin pazar tati· 
!inden istifadeleri için kamu
tayca kabul edilen kanun mü
nasebetile bütün berberlerin 

Hörst\ür ki bunun senelik 
kaıancı 9 milyon dolardan 
fazla imiş. 

Aclb bil" vaaiyetname 
lngiltere • nin Bristol şehrin

de bir zengin ölmüş, bir de 
vasiyetname bırakmıştır. 

Bugün doğan 
çocuklar •. 

""\ şükran duygularını bildirecek
tir. lzmir berberleri, büyükle
rimize tazimat ve şükran tel
grafları da çekeceklerdir. 

Parası, malı ve mülkü ola
nın ölürken bir vasiyetname 
hıTakması ölmek kadar tabii 
birşeydir. 

Bunu biz de biliyoruz. Fa· 
kat vasiyetnamenin şekli çok 
acibtir? Bu vasiyetname mu
cibince bırakılan mühim mik
CÜI' da emlak ve akaratın ica· 
nndan toplanacak pata şehir 
mekteblerinin en • jyi değil, 
kat'i119n iyi .&eijl· fakat kötti 

- Bugün -
Ay ile nıerib, zubal \e nepto· 

ııun nıü~terek tesirleri lıize iyi 
bir gün hazırlanıı)acaktır. Sabah· 
leyin hcdbin olarak ıı)anaca~ız, 

çalıtmak için kendimizde kafi 
kuvvet hulamıyacağız. Bugün ka· 
za ihtimalleri de 'ardır. 

Bugün doğacak çocuklar ilk 
zamanlar tembel olacaklar, fakat 
biraz )aşlaoınea çocukluktan kay· 
bettilderini elde edebi1ec:elı:lerdir. 
Bugün doğan çocuklar mümkün 

mertebe az hareket icahettiren 
itlerde muvaffak olacaklardır. 

İşçi Bürosu 
Teşkilata 
Kimler tayin edildi .. 

iş kanunu mucibince lzmir
de yapılacak yeni teskilata 
baş müfettiş olarak lzmir eski 
borsa komiseri Kemaleddin'in 
tayin edildiğini yazmıştık Ha
ber aldığımıza göre bu tt·şki
lat müfettişliğine fzmir eski 
sanayi müfettişi Nazım ve ınua· 
melat memuı !uğuna Halim 

,_,...,...., ________ .) Cavid tayin edilmişlerdir. 

Ziraat Bankası lktısat 
Vekaletine geçiyor. ·-Yeni kanun projesi ile fevkalade 

takviye edilmekte olan banka ik
razata başlıyacaktır. 

Bir müddettenberi Ankara'da bulunan ve bankanın muhtelif 
işleri hakkında ziraat bankası umum müdürlüğü ile temaslarda 
bulunan Ziraat bankası lzmir şubesi müdürü Aşkı Eren, şeh· 
rimize dönmüştür. 

Bankanın yeni şekli, sermayesi ve ihtiyat akçesini artırmak 
için hazırlanmış olan kanun projesi Büyük Millet Meclisine 
verilmiştir. Bu kanun projesile Ziraat bankası da lktısat Veka
letine bağlanmakta ve çok mühim bir şekil almaktadır. Ziraat 
bankası bu proje ile fevkal5.de takviye edilmektedir. 

Banka, yakında müstahsillere kanun dairesinde ikrazata baş· 
lıyacak ve bir taraftan da tahsilat işlerine ehemmiyet verecektir. 

Pamuk cins
lerinin ıslahı .. __ _. ...... 

Vekalet tetkikler 
yaptırıyor. 

Ziraat Vekaleti, lzmir vila
yetinde pamuk mıntaka!arında 
tetkikat yaptırmaktadır. Gelen 
bir emirde Vrkaletin Burnava 
mücadele istasyonu müdürü 
Nihad lriboz'un vilayetteki 
pamuk mmtakalarındn zer'iyat 
miktarı, pamuk hastalıkları ve 

ha~ırlar üzerinde tedkiklcr 
y p.nası ve netice hakkında 

bir rapor hazırlıyarak gönder
mesi bildirilmiştir. 

Nihad lriboz bu günlerdi! 
tedkikata başlıyacaktır. ilk 
olarak Bergama, Foça ve Me
nemen havalisinde tedkikler 
yapacak oradan seferihisar ve, 
Çeşme havalisine geçecektir. 
Orada da tedkiklerini bitirerek 
Ödemiş, Tire, Bayındır, Kuş
adası ve Selçuk mıntakalarına 
geçecektir. 

Nihad İriboz, busene yapı
lacak pamuk ekim hazırlığı 
için de tetkikler yapacaktır. 
Busene Aydın ve Denizli ha
valisinde Akala pamuğu eki
lecektir. Gelecek sene hazır
lanacak bu pamuk tohumları, 
lzmir ve Manisa pamuk müs
tahsillerine de dağıtılacdktır. 

Türk 
bayrağında 
Ayın 

dairelerinin açıklığı 
Türk bayrağı hakkında neş· 

redilen 2294 sayılı kanuna 
bağlı nümune altındaki ced
velde ayın iç ve dış daireleri 
arasında ·açıklığı gösteren (C) 
emsalinin (0,625) olmayıp 
(0,0625) olduğu Dahiliye Ve
kaletinden bir tamimle vila
yete bildirilmiştir. 

Haşmet Dülge 
Liman genel direktörlüğü 

büdçesini tasdik için Anka
ra'ya götüren Haşmet Dülge 
istanbul'da Liman müdür mua
vını Hamdi ile görüştükten 
sonra tekrar Ankara'ya geç
miştir. Haşmet Dülge, yakın

da şehrimize dönecektir. 
Veni na~iyeler 

Tunceli vilayetine bağlı 

Mazgirt kazasının Milli köyün
de (Kahmut) Ovacık kazası
nın Merho köyünde (K:ıl.ın) 

ve Boı ııak köyiinde (Ha, n.,..or) 
adlarile amlmak üzere yeniden 
üç nahiye kurulduğu dahiliye 
vekaletinden bir tamimle vı
layet biltlirilmiştir. 

Boğazlardan 

geçen vapur 
--·· .. ······---Buna dair 

kanun geldi. 
Rusum sıhhiye hakkındaki 

500 ımmaralı kanunun birinci 
maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun şehrimizdeki 
alakadarlara tebli~ edilmiştir. 
Bu kanuna göre boğazlardan 
transit olarak geçen gemilerin 
lstanbt1l limanından yalnız za
ruri ihtiyaçlarını temin veya 
acentaları ile temas etmek 
üzere ta\imatnamelerindeki hii
kümlere uygun olarak kısa bir 
zaman kalmaları bu gemilerin 
transit sıfatını bozmıyacaktır. 

Yerli 
Part~de 

mah ve tasarruf haf 
tası hazırhkları 

Milli i)(tısad ve tasarruf ce
miyeti fzmir şubesi, 12 birinci 
kanunda başlayacak yerli malı 
ve tasarruf hafbls1 için hazır
lıklara devam etmektedir. Dün 
a.kşam C. H. P. merkez bina· 
sında vali ve Parti başkanı 
Fazlı Güleç'in reisliği altında 
bir toplantı yapılmıştır. Top· 
lantıya belediye reisi ile ce· 
miyetin reisi ve idare heyeti 
azaları ve mektepler müdür· 
leri İştirak etr.".işlerdir. Hazır
lanan hafta programının tas
dik edilerek Ankara' dan gel-
miş olduğu toplantıda bulu
nanlara bildirilmiş ve yapıla
cak işlcr1 aza arasında taksim 
olunmuştur. ----

Hava istasyonu 
Rapor ve kroki 
Ankara'ya gönderildi .. 

Cumaovası nahiyesi civarın· 
da inşa edilecek hava istas· 
yonu ıçın yapılan keşfe aid 
raporla kroki, yapılan tedkik
tc bizzat hazır bulunan hava 
yolları umum müdiirlüğü pi
lotlarından Abdullah tarafın
dan Ankara'ya götürülmüştür. 
Rapor, Nafıa Vekaletince tas· 
dik edilince hava istasyonu
nun inşasına başlanacaktır. is
tasyon yeri İzmir'e beş kilo
metre· uzaktadır. 

Orhaniye ocağı 
Sahnesi genişletilecek .. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Orhaniye ocağı idare heyeti, 
çok verimli bir şekilde çalış· 
maktadır. Ocak binasında mü
samere ve terr.siller vermek 
için evvelce inşa ettirilmiş 

olan snhnc ge11i.şletilr.ceklir. 
Hamiyetli bir yurddaş, parti 
ocağına 40 torba çimen~o. di
ğer bir zat da 8000 tuğl.ı te· 
berrü etmiştir. inşaata yakrn
da başlanacaktır. 

lki gündiir ga1..etelerde kJzılca bir 
kıyamettir kopuyor. İngiliz gazeteleri 
tıtı>ş püsküriiyor, Fransız'Jar ise kız· 
sınlar mı, korksunlar mı mütehay· 
yir .... Almanya ile Japon)a'dan ma• 
ada hemen hemen bütün dünya ga· 
zetclerinde korkulu bir riiya görmüı 
ins:ınlara mahsus bir şaşkınlık, bir 
endişe var. 

Acaba ne oluyor?. Alman'larla 
Japon'lnr komünİ7.me kar~ı müşte· 

rckcn nıüc:ıclı>le için aralnrıııda bir 
iıihifrıaırıe nkdetmişler de ondan!. 

Dıin Berlin'den telıli~ edilen 
iıilafnaıııc metciııe lıakılur.ak olur a 
pek o kndar entlişe) e mahal yok. 
Anlaşılan Alınııııya'<la ol un, japou· 
ya"clıı ol un; komünizm teşkil.itı al· 
mış ) iirümüş. bu lıük(ımctler meın· 
lclccılerirıiıı içiııtle Lıı hain kll\ \•et· 
lcrle mfiearlelc edemiyccek bir hale 
gelrııi~lcr, l.ıir giin ani bir lıa kın 
&.urşısıııdıı kalrııanı:ık için istihbarat 
kuvvetlerini bi rlcştirıııiye, ica heder· 
se konıiirıizıııe karşı nıüştereke.n 

mücadele etıniye 'karar wrmi~ler ... 
Eğer hakikaten 'aziycı Lu ise, Lun· 
dun dalın tabii ne olabilir?. 

Şu işe yakıııdan bir bakalım: 
Bitler iktidar mevkiine geçti 

geçeli, geceli gündüzlü komünizm 
ile mücadele elli: o kadar inad ile, 
o knc.lar 111rar He mücadele etti ki, 
hııgiiu Almanya'ıla velev en ufak 
bir nüve halinde bile ol un bir tek 
komiirıiznı teşkilatı kalmamış oldu· 
~u hilıakkiıı iddia edilebilir. Zaten 
böyle lıir iddiaya ıla pek lüzum yok. 
Onu Lizuıt Ilitler her 7.aman ve her 

ınünasclıetle Avrupa') a karşı bağır· 

maktan hali kalmıyor. Şu JıalıJe? .• 
Duruh ılururken Hiıler'dt!ki hu ko· 
müııizııı korku~u nereden çıktı'! .. 

Dığer taraftan bizim bildiğimiz 
bütün dıill) anın da vakıf olduğuna 
giire komünizm propııgandası japon· 
ya \Ja ötcdenLcri clikiş tuııuranıa· 

mıştır, japoıı'lar ılıılıa Sovyet ihti· 
lalinin frrclusındıı memleketlerinde 
i"'i 11ıkı tutıuuolar, milli teşkilat ve 
tclıikl..ilcrinin ele ) uıılımı sa>ceinde 

komünizmin Jıerlıan,;i bir şekilde 
kendileri için hir tehlike te~kil et· 
ıne.:ine rntıııi olmuşlardır. Öyle ise 
japon 'lar ııeıkıı korkuyorlar? ... 

Hakikat şu ki ne japon)a'da, 
ne Alnıan}a'da bir komünizm teh· 
likc i ıne,cud dt'ğildir. Bu iki lıü· 

klıınct komünizm tehlike ini Lir 
perde gibi kull.ıııarak asıl maksat· 
ları olan Husya·ya karşı harb etmek 

\e Lu hükumetin ~eniş 1opraklann· 
da yerlt>şnıek emelin! o )'erdeniıı 

arka~ıııcla aklam.ık istiyorlar. 
Şu halde kabul edebiliriz ki, 

iki üç gun eve! Berliu'de imzaln

nan Almanya· japonya itilıifnamesi 

ııeşrcdild iğinden pek başka madde· 
lcri ihlinı etmekte ve ırf hundan 
dolup ela clün)fl sulhu iı;iıı bir leh· 
like ıeşkil etıııektr.dir. 

Bu tt'Llike lrn~iin için ııe cle
rceeye kadnr )akındır? İşte bütün 
mcs 'ele horada. 

Bana kalır~a harlı ihtimali he· 
ııüz çok uzaktır. Çünkü Alınaıı'Jarla 

japou'lanıı U) uşma ı )&lnız Hus'lan 
alakadar Clleıı lıir meto "ele dt'ğildir. 
Ortada lıir de fngilterl!

0

oin, Ameri· 

ka'nm \ e hrıttiı Frama 'mn aliikaları 
\'arclır. 

Herk<'!> bilir ki, jnpou} a elin· 
den gelirce bütün A ya üzerinde lıir 
hegemonya t"sis etmek isti)en ve 
bütün milli kun·cılcrinc bu ga) eyi 
hedef olıırak ili) in etmiş olun bir 
lıükiııııcıtir. Be~ on sencdenheri 
Mançuri'de \C onu takiben Çin da· 
lıilinde takib edilen japon siyHeti 
ve nihny"t A.:ya'da Avrupa bük.fi· 
uwtleriuin Liitüu müdahale ve alıi· 

kalarından uzak bir As)a hükumet· 

Jeri ittihadı 'üeuda getirmek yolun· 
<laki jııpoıı fııali)ctleri bu hcgenıon· 
) .ı emelinin en bariz delilleridir. 

Gene herkes bilir ki bugünkü 
1 ııgili7. haşmet \ e sat\ etinin can da· 
ınarı \eya'da, )ani Hindistan'dadır. 
f nJ?;ilıf.'re hu ha~met vf: ıatvet kay· 

ııa~ına c.n ufak bir gölge hile kon· 
d urabileeek ecnehi devletleri hare· 
kellerine kar~ı azami bir derecede 
lı ıssastır. 

Şarki Sibirya üzerinde, Çin 
iizerincle hakimiyet tesis edecek bit 
japonya ihtimali ise İngiltere'nio 
çoktanheri uykularını k.açırmakt• 

olan hir kabustur. Binaenaleyh f r 
-Sanrı 6ıncı sag/ada -



il 

1 
r Belçika, her' suretle,/ngiltereyeJ' güvenebilir 

lngİliz:hariciye nazırıiEden 
mühim ·bir söylev verdi 

~~~--------~--M. Eden diyor ki; Bitaraflıktan bahsettiğimiz 
zaman, korktuğumuzu söylemek istemiyoruz. 

-------~---~~-Londra, 27 (Radyo) - İngiltere Hariciye söylevine devamla demiştir ki: 
Nezareti, Belçika Başbakanı M. Vehzeland - Bitaraflıktan bahsettiğimiz zaman, lngil-
şerefine mükellef bir ziyafet tertib etmiştir. ten'nin korktuğunu söylemek istemiyoruz. Biz 

M. Eden, bu ziyafette bir söylev vermiş ve dostane bir şekilde halledilebilecek olan her 
İngiltere'nin. ispanya işlerine hiç karışmamağa hangi bir ihtilafın, sulhu ihlal edecek derecede 
karar verdiğini beyan ettikten sonra, Belçi· büyütülmeme::ini ve hasmane vaziyetlerden 
ka'nın istiklali için lngiltere'nin, her suretle daima tevakki olunmasını istiyoruz. 
mütekeffil olduğunu, Belçika'riın daima lngil· M. Eden 'in bu sözleri, Br~ksel mahafilinde 
tere'ye gövenebileceğini söylemiştir. M. Eden sevinç uyand1rmıştır. ----------·----------------• 

lstanbul'da 
Yeni otobüs 
Sipariş ediliyor .. 

İstanbul, 27 (Hususi) - Be· ' 
lediye şehrin birçok yerlerinde 
işletmek üzere 120 otobüs si· 
pariş edecektir. Bunun için, 
Nafıa vekaletince hazırlanan 

muafiyet kanununun çıkması 
beklenmektedir. Kanun çıkar 
çıkmaz otobüsler derhal sipa
riş edilecek ve şimdiki otobüs 
hatlarında çalıştırılmıyarak, 
tramvaylardaki izdihamın önü
ne geçmek için başka yerlere 
işletecek, bu arada Bayezid ile 
Beyoğlu arasında da otobüs 
seferi yapılacaktır. 

Karadenizden 
Yapılan Sevkiyat •. 
Mahsul, Koyunlarla 
Birlikte sevkedilemiyecek. 

İstanbul, 27 ( Hususi ) -
Karadeniz limanlarından sev-
kedilen ihracat mallarımız, 
Koyunlarla ayni vapurlara yük· 
lenmekte olduğundan, bu mal-
lara koyun kokuları sinmekte 
ve mahsulün nefasetini boz
makta idi. 

lktısad Vekaleti, bundan 
böyle Fındık, Tütün, Elma 
gibi sair ihracat mallarının 
koyunlarla ayni ambarda sev· 
kini yasak etmiştir. Bu husus
ta liman riyasetlerine birer ta· 
mim gönderilmiş, vapurlar 
muayene edilirken bu noktaya 
dikkat edilmesi ve ihracat eş
yaları götüren vapurlara ko
yun yüklenmesine müsaade 
edilmemesi bildirilmiştir. 

İtalyan 'lar 
Goreyi de 
işgal ettiler .. 

Adis·Ababa, 27 (Radyo)
Malta kıt'ası yerli kıt'alarla 

birlikte bu sabah saat sekiz
de Gorey'i işgal etmiştir. 

Ras lmru ve Vol Debisi 
galalar tarafından tutulmuşlar
dır. Bunlar ltalyan'lara teslim 
edileceklerdir. 

TAKViM 
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Atatürk /ngiliz seli 

rini kabul ettiler 
Ankara, 27 (A.A) - Te

lefonla : 
Reisicumhur Atatürk nezd

lerinde Hariciye Vekilimiz 
Dr. Tevfik Rüşdü Aras bu
lunduğu halde bugün lngiliz 
büyük elçisi Sir Loren 'i ka-
bul buyurmuşlardır. 

\. ,,J 

Zaharof öldü 
Mütevella 
Milyarder Mug. 
la'lı bir Rumdur .• 

Montekarlo, 27 (Radyo) -
Milyarder Sir Basil Zaharof 
ölmüştür. 

Sir Basil Zaharof Türkiye
nin Mutia vilayetinde doğmuş, 
fakir bir ailenin çocuğu idi. 
harbiumumide silah satışından 
milyonlarca lira kazanmıştı. 

Fransa 
ispanya işlerinde 
bitaraf kalacaktır. 
-- P&ris,-21 T R&"d1ör=-- M-:-
Delbos, bugün Sovyet'lerin 
Paris sefirini kabul etmiştir. 
Bu mülakatta yeni çıkan va
ziyet görüşülmüştür. 

M. Delbos, M. Potemkin'e 
lspaı.ya işleri etrafında kafi 
bir bitaraflık takib edeceğini 
bildirmiştir. 

M. Delbos; bundan sonra 
Portekiz'in Paris ' sefirini ve 
Yugos'a ya'ı an sefiri M. Poriç'i 
kabul etmi 1tir. 

Yugoslauya'da· 
Komünist tahrikatı 
Zagrep'te 50, AGram'da 
20 kişi tevkif edildi .• 

Belgrad, 27 ( Radyo ) -
Zağrep polisi, faaliyette bulu
nan büyük bir komünist teş
kilatını meydana çıkarmış ve 
bu teşkilat azasından 50 kişi
yi tevkif etmiştir. Komünist-
lere aid binalarda yapılan ta· 
harriyatta propaganda için 
hazırlanmış evrakla ecnebi 
memleketlerden grtirilmiş si· 
lah ve mühimmat bulunmuştur. 
Ağram 'da da komünistlerin 

merkezi bulunmuş ve 20 kişi 
tevkif olunmuştur. Me'vkuflar 
arasında eski bir nazır da 
vardır. 

Arahi 1355 
RAM AZA 

13 

Alaf- &aat Alat. saat 
1 Sosyete ıslAhah 

Rumi 1352 
'l'f'~ ri ıı i ~ani 

15 
Kaeı ıı 21 

7,02 Güneş 2,29 
12,01 Öğle 7,10 
14,29 İkindi 9;46 
16.4.'l Ak~am 12,00 
18,20 Yat"ı 1,37, 
5,18 İmsak 12,25 

Cenevre, 27 ( Radyo ) 
Uluslar sosyetesi umumi sek
reterliği sos) e~c ıslahatını güs· 
rüşecek komıtenin Pazartesi 
günü toplanacağım bildirmiıtir. 

Leh- Romen 
Müzakereleri 
Dün de devam etti. 

Varşova, 27 (Radyo)- Ro
manya Hariciye Bakanı M. 
Antonesko bugün Lehistan 
Hariciye Bakanile müzakere· 
lerine devam etmiştir. 

Bu akşam Romanya sefa
rethanesinde bir ziyafet veri· 
lecektir. 

M. Antonesko ve maiyetin
dekiler yarın öğleden sonra 
Bükreş' e avdet edecektir. 

Atina'da bir .eroin 
Fabrikası bulundu 
iki senede 20 milyon 
Drahmi kazanmışlar •• 

Belgrad, 27 (Radyo) - Ati
na 'dan bildiriliyor: 

Zabıta, Atina'mn merkezin
de, büyük bir eroin imalata

-inesi meydana çıkarmıştır. Fab
rikanın müessisleri a~asında, 
Yunan ticaret ve iktısad ile

- minin tanınmış birkaç siması 
vardır. 

iki senedenberi faaliyette 
bulunan fabrika, 300 kilo ero· 
in yapmış ve 30 milyon drah· 
mi mukabilinde satılmıştır. Fab· 
rika sahipleri, bu işten tam 20 
milyon drahmi kar etmişlerdir. 
Bu şebekenin çok geniş oldu
ğu ve diğer ecnebi memleket
lerde de teşkilatı bulunduğu 

sanılmaktadır. 

Müellifler 
Yardım görecek 

Ankara, 27 (Hususi)- Mü
elliflere yardım için Kültür 
Bakanlığı yeni bstzı tertibat 
almıştır. Bu tertibata göre, 
müelliflerin telif ettikleri eser
lerin tab'i hükumetçe deruhte 
edilecektir. 

Yugoslav ya' nın 
Paris Elçisi. 

Belgrad, 27 (Radyo) 
Yugoslavya' nın Paris elçisi 
M. Puriç, Fransa Meclisi meb
usan reisi M. Heryo şerefine 
bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Sefir, bugün Hariciye Nazırı 
lvon Delbos'Ia da görüşmüştür .. 
Uniuersite rektörü 

Ankara' da! 
. lstanbul, (Hususi)- Üniversite 
rektörü Cemil, Ankara'ya git
miştir. Rektör, dört seneye çı· 
karılan hukuk fakültesinin üçün 
cü sınıf talebesinin de imti
hana tabi tutulup tutulmıy~
cağım da ıörüşecektir. 

Turgutlu, Salihli 
Kongreleri 

Göçmen nakli siyasetimiz 

Romanya'dan 100,000 
göçmen daha gelecek Turgudlu, (Hususi) - Ka-

zamız parti kongresi toplandı.f B _ı b k B l • . y l 
Valimiz Lütfü Kırdar'da bu-f unuan aş a, u garıstan, ugos avya, 
lundu ve kongreye riyaset etti. Irak, Suriye ve Rusya' dan da muhacir ge
fdare hey.eti~in raporu ittifakla tirilecek ve m ıntakamıza yerleştirilecek. 
kabul edıldı. Ocaklıların dı-
)eklerine Valimiz cevaplar ver
di ve vaidlerde bulundu. Va
linin bulunuşu, kongredeJalaka 
ve heyecana arttırmıştı. Hesa
bat hakkındaki encümen ra
poru da ittifakla tesbit edildi. 

Neticede banka direktörü 
Nuri Gürelli, Belediye reisi 
Cevdet Öktem, Doktor Sey· 
fittin Poyraz. Eczacı Kemal 
Üstüner, Tüccardan Osman 
Sümer, Dişç.i Hakkı Özkan ve 
Zürradan Hüseyin Tekeli yeni 
idare heyetini teşkil ettiler. 
Vilayet kongresi mümessillik· 
lerine de Hıfziye Ünal, Nuri 
Gürelli, Cevdet Öktem ve 
Noter Abdurrahman Madakbaş 
tayin olundular. 

Turgudlu halkı, Valinin kon
grede bulunmasından memnun 
olmuştur. Vali, yirmi gün için
de kazam1za dört defa gelmiş 
vaziyet ve ihtiyaçla alakadar 
olmuştur. Bilhassa Halkevi 
vaziyetini de yakından takip 
etmiştir. 

Salihli, 27 c.(Hususi) - Çar
şamba günü C. H. P. kon
gresi ilçebay, Şarbay, Jandar· 
ma komutanı . ve daha birçok 
dinleyici partililerin huzurlari· 
le toplandı. Kongre, parti baş
kanı Ahmed Halis Ertürk ta
rafından açıldı. Kongre başkan· 
lığına Cehdi Çetin, ikinci baş
kanlığa Sart kamun başkam 
Hüseyin, sekreterliklere Ada· 
la kamun başkanı Hüseyin ve 
Poyraz delegesi Saffet Ersoy 
seçildiler. Eski heyetin çalış· 
ma raporu alkışlarla tasvib 
olundu. Müteakiben dilekler 
konuşuldu. Bir orta mekteb 
yapılması ve Salihli'nin fenni 
su tesisatına kavuşması için 
partinin önayak olması karar
laştırıldı. Bu arada Kaymaka
mımız dilekler üzerinde ko
nuşmalar yaptı ve vaid:erde 
bulundu. 

Bundan sonra eski başkan 
Ahmed Halis Ertürk işlerinin 

çokluğundan bahsederek ken
disinin affını rica etti, gizli 
reyle yapılan yönkurul seçi
minde Galip Musa), Kemal 
Ersoy, Ali Vehbi Özgür, Şar
bay Kani, Cehdi Çetin, dok-
tor Sabit Emek ve Riza Ta· 
vus yönkurul üyeliğine, Ah
med Halis Ertürk, Kemal Er· 
soy, Rıdva Aşkın, Celal Nuri 
Ulaş ve Riza Mustafa da vi
layet delegeliklerine seçilerek 
kongreye son verildi. 

TekaUd maaşı 
Pınarbaşı köyü · baş öğret· 

meni iken ölen Nihad'ın ka
rısı ile üç çocuğuna tekaüd 
maaşı bağlanmış ve cüzdanları 
gelmiştir. 

Japonya 
Ordusunu 
Takviye edecek .. 

Tokyo, 27 (Radyo) - Mi
kado, yeni Büdçeyi tasdik et
miştir. Büdçenin % 47 si milli 
müdafaa masraflarıdır. 

Hirota; 
- Dört mesele üzerinde 

fazla duracağız, 1- Ordunun 
takviyesi, 2- Halkın iyi ya
yamasını temin, 3- fktısadi
yatın inkişafı, 4- Harici tica· 
relin arttırılması. 

Demiştir. 

Muhacir kardeşlerimiz 
İstanbul, 27 (Hususi) - me'nin Çiftlik ve Ovacık köy-

Nazım vapuru ile son kafile lerile Alaçatı nahiyesine iskan 
olarak gelen 2600 göçmen, edilmişlerdir. 
lzmir'e gönderilmiştir. Bu ka- Muhacirler derhal müstahsil 
file ile buseneki iskan prog- vaziyete geçirileceklerdir. Çeı· 
ramı tamamlanmış olmaktadır. me yerli ahalisi, muhacirlere 
Bu sene anayurda 15 bin mu· karşı yüksek şefkat ve sevgi 
hacir fetirilmiştir. ilk baharda, duygusile hareket etmektedir· 
100 bin muhacirin beş senede ler. Muhacirlerin sür'atle is-
anayurda getirilmesi hakkında kanlarında Alaçab nahiyesi 
Romanya ile imzalanan itilaf- müdürü Ekrem'in büyük bir 
namenin tatbikine başlanacak gayret ve faaliyeti görülmüıtür. 
ve her sene Romanya'dan 20 Takdir ederiz. 
bin muhacir gelecektir. Bun- Çeşme tUtUnleri sataldı 
dan başka Bulgaristan, Yu· Çeşme, 27 (Hususi) - Çeı-
goslavya, Irak, Suriye ve hatta me ve havalisindeki tütünler 
Rusya' dan da muhacir getiri- tamamen satılmıştır. Müstah· 
lecektir. Son baharda getirile- siller çok memnundurlar. Yeni 
cek muhacirler, lzmir gibi sı· ekim için hazırlıklara baılan· 
cak iklimi olan memleketlere mıştır. 
yerleştirileceklerdir. 

Şimdiye kadar birçok yer
lerde muhacirler için S bin ev 
yapılmıştır. Bu evlerin adedi 
her sene çoğaltılacaktır. 

• • • 
Vilayetimizin muhttlif kaza-

larınd& iskan edilmiş olan mu
hacirlere dağıtılmak üzere vi· 
layetçe sıhhat ve içtimai mua· 
venet vekaletinden tohumluk 
buğday istenmiştir. Kaza kay
makamlarına gönderilen bir 
tahriratta muhacirlere . veril· 
mek üzere hayvan ve pulluk 
satın alınacağından ihtiyaç 
hakkında birer liste hazırla
narak gönderilmesi bildiril
miştir. Muhacirlerin hayvanları 
için ot alınarak gönderilmeğe 
başlanmıştır. Çeşme köylerine 
iskan edilen muhacirlerin hay
vanları için de Çeşme'ye 60 
balya ot gönderilmiştir. 

Alaçatl'da iskan 
Çeşme, 27 (Hususi} - Son 

günlerde burada müdhiş fırtı
na hüküm siirmektedir. 

Romanya' dan vatanın ana 
kucağına gelen muhacir ·kar-
deşlerimizden bir kısmı Çeş..................... 
Milletler 
İspanya'da 
Çarpışıyorlar .. -.... 

- Başı 1 inci sairi/ede -
yarım adaııı üzerinden; bir gün bü
tün dünyayı bir kurd gibi kemiren 
rejimleri uğruna birbirinin boğa· 
zına sarılmalarına çok zaman kal
mamıştır. Denilebilir. 
Bu bal böyle giderse 1.cıpanya'lılarm 
aylardanberidir bibirinin kanına 
ekruek doğraıan boguşnıulanoı bir 
gün gel~ek ki en arkada kalmış 
bir dava mukaddemesi ve asıl haile 
kahramanlarının önünden kaldırı
lan bir sahne perdesi şeklinde 

göreceğiz. 

Fikrimizf!e dünya ınilletleri İs
panyada barba tutuştular. Büyük 
bir davanın o topraklarda halle
dilmesi galiba mukadder biroey 
imiş te ondan ... 

H. R. Öktem 

. ..... --
Çekoslovakya 

1,281,000 kilo 
tütün alacaktır •. 

lstanbul, 27 ( Hususi ) 
Çekoslovakya rejisi busene 
memleketimizden 250 bin kilo 
tütün alacaktı. Reji, bu mik
tarı az görmüş've 31 kilo da
ha almağa karar vermiştir. 

Açılan münakasaya 17 firma 
iştirak etmiştir. 

Şuşning komünizm 
ve nasyonal aosya. 

lizme eleyhtar 
DolfUs'Un prol}ramının 
bir virgülü bile del}iş· 

miyecektir, diyor 

Belgrad, 27 (Radyo) -
Avusturya başvekili M. Şuş
ning, Telovah'da tertip edilen 
mitingdt komünizm ve nasyo· 
nal sosyalizm aleyhinde bir 
söylev vermiştir. M. Şuşning 
ezcümle demiştir ki: 

- Avusturya'nın en büyük 
düşmanı komünizmdir. Hüku
metimiz hassasiyeti ve mille
timizin vatanperverliği, milli 
terbiyeye malik bulunması, 

komünizmin Avusturya'ya gir
mesine mani olmaktadır. 

Biz, Nasyonal sosyalizme 
de ikinci derecede muhalifiz:. 
Almanya alehtarı değiliz:, fa
k at Avusturya'nın istiklaline 
taraftarız. 11 temmuz 936 
Alman - Avusturya anlaşması, 
müteveffa Büyük Şef Dol
füs' ün mefkurelerine tetabuk 
etmektedir. Biz, onun progra
mıııın bir virgülünü bile tadil 
etmedik ve etmiyeceğiz. Bunu 
herkes bilir.. Hatta Alman 
ya da .. 
Avusturya'nın Avrupa'da yal

nız yaşayamıyacağını iddia 
edenler bu düşüncelerinin çok 
yanlış olduğunu görmüşlerdir 
ve göreceklerdir de. Avusturya 
istiklalini feda edemez .• 
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Fadek, kalbi en fiddetli kin ve intikam 
hislerile dolu olarak Lehiatan'a döndü 

Hırsızhk 
Karşıyaka' da Alaybey Mi· 

mar Sinan sokağında oturan 
Hüseyin kansı Ayşe'nin oda· 
sına kapı kilidini kırarak gi· 
ren Makbule, bir pantalon ve 
birkaç parça eşya çalmış, ka
çarken yakalanmıştır. 

Pilsudeski, umumi harptan 
sonra Avrupa ve sulhun en 
şayanı dikkat şahsiyeti ol
muştu. Bu adam hayatının 
ilk kısımlarında hertürlü fe
laket ve kahrı görmüştü. Nef· 
yedilmiş, hapis ve kardeşi 
müebbet küreğe mahkum 
edilmiş, kendisi de Lena kı
yılarında Çarlık Rusyasının 
karlar altında bir zındanında 
beş ıstırap S*"Desi yaşamıştı. 

Stefan Fadefce, bunları 
söyledim, omuzlan .ı silkti: 

- Neme lazım -dedi· ben 
onu öldürebilseydim, Avrupa
nın bugünkü vazıyeti büsbü· 
tün başka olacJktı. A-.rupa· 
mn tarihi vaziyetini yeni baş· 
tan düzmüş olacaktım. 

Stefan Fadek biran birşey
ler görüyormuş gibi düşündü 
ve durdu. Sonra ilave etti: 

- Pilsudeski kalabalık bir 
maiyet ile Lvova geliyordu. 
Ben de bir Leh zabiti kıya· 
fetine girmiştim. Bu suretle 
kendisine daha kolay yakla
şabilecektim. Otomobili önü
me kadar geldi, cebimden 
brovnig tabancamı çıkardım, 
ateş ettim. Tekrar, tekrar 
ateş ettim. Zabitler ve zabıta 
üzerime hücum ettiler. Büyük 
rütbeli bir zabit kılıncı ile 
beni yaraladı; kanlar içinde 
kalan vücudumu ayaklan alt
larına aldılar. 

Pilsudeski yaralanmamıştı; 
fakat yanındaki vali kanlar 
içinde otomobilin ayak basan 
kısmına düşmüştü .. 

-8-
Maceralarla dolu bir hagat 

Fadek gene sustu. Biraz 
düşündü, sonra bana hayatmı 
anlattı; siz de. dinleyiniz: 

Fadek Lehistan zındanla
rında altı sene mahbus kal
dıktan sonra firar ederek Ber· 
line gitti. Berlinde genç bir 
kız, bir Macar talebesile ta· 
nıştı. Bu genç kızın amcası 

Miroslav Sicmiski 1912 de 
Galiçyanın Rus valisi kont 
Potskiyi öldürmüştü. 

Fadek bu kazla evlenmek 
istedi; fakat kızın annesi bu 
izdivaca muvafakat etmedi. 
Bu red muamelesi üzerine 
Fadek büsbütün başka bir 
hayat yaşamağa başladı. Ser· 
seriliğe, içkiye, binbir mace· 
raya düıtü; cihanda en tehli
keli ne iş ve macera varsa, 
Fadek kendisini o işe verdi; 
tehlikelere atıldı. 

binden yaralı idi. 
F ad ek bir kahraman olmak 

istiyordu. Daha Berlinde iken 
Undervelt adlı gizli bir ce· 
miyete girmişti. Bu cemiyet 
efradı katil, hırsız. ve her 
meslekten bir sürü kanun 
kaçkınından ibaretti. 

Maceraperest olmakla be· 
raber, Fadek hırsız veya adi 
bir katil değildi; vakıa çok 
içiyor, fakat ahlak cihetinden 
düşmüyordu. O, bu cemiyete 
sadece mümkün meıtebe çok 
ve büyük tehlikelerle karşı· 
la~ıı ak için girmişti. 

Tekrar P .:ıris·· :gitt ; Pariste 
gene sevdiği kız karşısına 
çıktı. Fakat kalbinde artık 
kadın aşkı için yer ve kabi
liyr t kalmamıştı. Kendisini 
içkiye daha fazla kaptırdı. 

Kaç defalar onu sabahleyin 
kaldınmlar üzerinde sızmış 

bulmuşlardı. Lejyon etrangeye 
girdi; fakat fazla duramadı. 

Ve buradan Lehistana kalbi 

en şiddetli kin ve intikam 
hislerile dolu olduğu halde 
geçmişti. Ne bekliyordu?. Ne 
yapacaktı? Şimdilik şoförlük 

vesaire yaparak ekmeğini ka
zanmağa çalışıyordu. 

Bunları anlattıktan sonra 
Fadek bana: 

- Hayata, 1914 te, harpte 
ailemden uzağa kaçarak atıl· 
dım. O zaman 16 yaşında 
idim. Ukranya askerleri ara· 
sına sahte bir vesika ile gir· 
dim. Maksadım Çarlık Rusya· 

Çorap çalmış 
Kemeraltında Bahri oğlu 

Hüseyin'in dükkanından dört 
çift çorap çalan 10 yaşlannda 
Salih tutulmuştur. 

Kurşun hırsızhOı 
Kemer sokağında Servet'in 

evine girerek, kurşun boruİarı 
çalmakta olan hırsız Şükrij 

suç üstü yakalanmıştır. 
Yaralamış 

Basmahane önünde Cemal 
oğlu Hilmi'yi bıçakla hafif 
surette yaralıyan Sami yaka
lanmıştır. 

DöCjmUşl 
Kemeraltında bili sebeb 

Mustafa oğlu Hasan'a dayak 
atan Kamil oğlu Mehmed ad
liyeye verilmiştir. 

Yangm 
Bayraklı Burnava caddesin· 

dt: Şükrü karısı Cemile'nin 
evinde mangaldan sıçrıyan bir 
kıvılcımla bir s~pet ve için-
dekiler yanmış, ateş derhalJ 
söndürülmüştür. 

Keçecilerde dikili taş önün
deki bir kahvehanenin de ku
rumuş sarmaşıklan yoldan ge-
çenlerden biri tarafından ah· 
lan sigaradan ateş almış, yan· 
mağa başlamışsa da ateşin 

genişlemesine meydan veril
meden bastırılmıştır. 
--------~--~~----~ 

/ ane hisseleri 
sını yakından anlamak ve ta· Bazı vilayetler Hususi ida-
nımaktı. Annem, benim has· relerince arazi vergisinden ta-
retim ve kederim ile çıldıra· hakkuk eden yüzde 6 iane 
rak öldü. Fakat ne bu büyük hissesinin lbüdçelerin tasdiki 
matem, ne de başka birşey beklenerek verilmct.liği görül-
beni yolumdan döndüremedi. müştür. Dahiliye Vekaletinden 
Harp bittiği zaman v1rmi ya· vilayetlere gönderilen bir ta-

r mimde nisbeti 1454 ve zamanı 
şında idim. Fakat ben elem, 2871 sayılı kanunlarla_ tayin. 
keder, ıstırap, yoksuzluk, ha· edilen gerek bu ve gerekse 
sıh hayatın bütün kahırlarile diğer hisselerin aid olduğu 
tamamile pişmiş idim artık! dairelere verilmesi için büd-

- Sonu var· {çelerin tasdikini beklemeğe 
• lüzum olmadığı ve bu hisse· 

Davet lerin badema herhangi sebeble 
olursa olsun tehir edilmiyerekJ 
aid olduğu yerlere yatırılması Göztepe, Egespor ve lzmir 

spor kulübleri idare heyetle
rinden: 

Kulüblerimizi alakadar eden 
mühim bir meseleden dolayı 

heyeti umumiyemizi toplamak 
zarureti hasıl olmuştur. Bu 
fevJcalade kongre önümüzdeki 
Pazar sabahı saat 10 da Bah-

bildirilmiştir.: 

Müşterek neş-
riyat tahsisatl •• 

Vilayetler(büdçelerile vilayet 
dahilindeki belediye- büdçele.:
rine konulan müşterek neşri· 
yat tahsisatının bundan sonra 
doğrudan doğruya Ankara' da 

ribaba Halkevinde yapılacak- ~belediyeler bankasına gönde· 
tır. Azalanmızın behemehal rilrnesi Dahiliye V~kiİetind~ 

Stefan Fadek, hem memnu ko,gre'ye t.!1rıflerı ricı olu ur. bir tamimle vilayete bildiril-
aşkı, hem de vatanı için kal- miştir. 

lerini kaldırınca Sumru'nun 
gözlerini yarı bulanık gördü. 
Bereket ki yanlarında Ner
min' den başka kimse yoktu. 

Sumru başını eğdi ve Ner
min'e yaklaştı: 

- Değil mi Nermin? 

66 Yazan : Orhan Rahmi Gökçe - Öyle ya Sumru abla, 

- Dur Nevin, bir de kı
zıma soralım. Ne dersin Sum· 
ru, yarın fstanbul'a hareket 
edelim mi? 

Sumru tekrar Bekir' e baktı: 
Bilmem kil.. 

- Nasıl bilmem ki Sumru, 
evet, yahud, hayir, deyiver 
kızım.. istersen ben seni bıra
byım da gideyim. Sen bir iki 

sonra gelirsin .. 

beraber döneceğim. 
Lakırdı burada kesildi. Gez· 

meğe çıkacaklardı. O gün ak
şama kadar Bekir'le Sumru 
hiç konuşmadılar. O gece si
nemaye gitmeğe hazırlanıyor
lardı. Bekir, özür diledi. Sum
ru dargın bir tebessümle; 

- Niçin gelmiyorsun Be· 
kir bey? -Dedi· şu halde biz 
de gitmiyeliml 

bu 

gidilirse hep beraber gidilir .. 
Bekir şaşırmış gibiydi. 
._ Çalışacak dersim var

dı da .. 
- Ne çıkar Bekir bey, 

sonra çalışabilirsiniz. Zaten 
şuracıkta iki gün daha kala-
cağız ve sonra rahat kalacak
sınız. 

Nt•den böyle 5Öyliiyor· 
sunuz Sumı u hanım? 

- Öyle anlıyorum da onun 
için Bekir bey .. 

--~----~----------------

Hila define ihbarları var ve 
araşbrmalar yapılıyor. 

Çatalsakal'ın 50 -60 bin liralık definesi • 
Birden zengin olmanın tatlı hayali! .. 
İzmir' de define aramak me

selesi, her vakit teşebbüs edi
len, fakat daima neticesi bir 
hiç olan bir iştir. Daha düne 
gelinciye kadar define aramak 
için müracaat edenler pek 
çoktu, hatta o kadar çoktu ki, 
bir gün içinde şehrin üç ye
rinde birden kuma, kiirck
lerlc heyetler önünde araştır· 
malar yapıldığını hatırlıyoruz. 

Bütün bu araştırmalardan 
yalnız biri müsbet netice ver
miştir. O da Çatal sakal Va
si! adında biri tarafından vak
tile Çayırlı bahçedeki evinin 
bahçesine gömülmüş olan pa· 
ra, mücevherat ve tahvilfıtın 
meydana çık'.arılması için biz-
zat gelerek araştırma yapması 
neticesinde bulunmuştur. Para 
ve mücevherat ile tahvilat ve 
sairenin kıymeti 50·60 bin 
lira raddesinde idi. 

Vasil bulunan paralardan 
ihbarıyesi olan (1500) lirayı 
almıştı, fakat diğer eşya, kıy
met takdiri için lstanoul'<l gön
derilıniş olduğundan bunlar
dan ihbar hissesini dan ala
ma-nıştır. 

Eu define meydana çıktık· 

tan sonra bir müddet daha 
araştırmalar yapıldı, bir ara· 
lık define araştırmalarından 

vazgeçilir gibi oldu. Son gün· 
ferde. gene birisi çıktı ve Bur
nava ile Mersinli arasında bir 
tarlada define bulunduğunu 

söyledi, hazırladığı krokiye 
göre araştırma yapıldı, tarla· 
nın bazı yerlerindeki topral<
ların altı üstüne getirildi, bir 
şey bulunamadı. Lakin ihbarı 
yapan zat, ümidini kesmemiş 
olacak ıci, ertesi gün tekrar 
müracaatle ayni tarla yakınin· 
de diğer bir yerde define 
mevcut olduğunu söyliyerek 
bir kroki daha verdi. Şimdi 
orada da araştırma yapıla· 
caktır. 

lzmir' de define araştırma 
davası, çok eskidir, hatta Cu· 
maovasının Şeytan damları 

mevkiinde vaktile hükumetten 
müsaadesiz define arıyan bazı 
köylüler yakalanmıştı. 

Define, zaman-zaman her 
yerde aranmıştır. Bilhassa Ber
gama ve havalisinde bu araş
tırmalar çok eskidir ve Mene
men civarındaki harabelerde de 
bazı kıymetli eşya bulunduğu 
görülmüştür. 

Sumru'nun yüzü bembeyaz 
kesilmişti, dudakları titriyordu. 
Parmakları ile Nermin'in saç
larını okşıyordu. Bekir, öndeki 
tahavvüle hayretle bakıyordu. 

- Yanlış anlamıyorum Be· 
kir bey .. Ben sizi sıkıyorum, 
rahatsız ediyorum .. 

- Bizimle sinemaya gele
cek misiniz? 

- Gelirim Sumru hanım, 
mademki istiyorsunuz. 

- Evet, ;stiyorum. Sizin de 
beraber geldiğiniEi istiyorum. 
Bir misafirin ricasını kırmaz
sınız tabii .. 

Ve Nermin'in elinden lıı· 
tarak merdivene doğru ) u· 
rüdü. Bekir'in yanından ge
çerken bilhassa durdu. Mavi 

Define bularak zengin ol
mak tatlı bir hayaldir. Bu tatlı 
hayalin arkasından koşarak 
birdenbire zengin olmak arzu· 
sile yalnız lzmir' de değil, bü· 
tün dünyada kim bilir daha 
kaç kişi kaç define arıyacaktır? 
-------

D i 1ak1 er: 
ıtt!T~H, .. ,... 

Si11emalar 
.•. 

Halkın beledi
yeden dileği. 

Dlin; ( N. 1 ) imzasile b ir 
mcktub a 1 dık. Kariiıniz; şehir· 

de kış günleri için bütün eğ· 
lenme ihtiyacına ancak sine· 

manın cevap verdiğini, bina
enaleyh bu mevsimde halkın 

fazla alaka gösterdiği sinema· 
!ara karşı belediyece daha 

sıkı tedbirler alınması İcab 
ettiğini yazarak diyor ki: 

- isim lazım değil, fakat 
maa aile gittiğim bir sinemaqa 

halkın sıhhalı, huzur ve rahatı 
namına en küçük birşeye ehem· 

miyet verilmedi~ini teessüfle 
gördüm. lstanbul'luyum, lzmire 

yeni geldim. lstanbul sinema· 
larında, hususi saatler müs· 

tesna olmak üzere, çoluk ço· 
cuklu müşteriler içeriye alın· 

mazlar. Bir sinemanın haddi 
istiabisinden fazla bilet veri

li b te seyircilerin bir kısmı 

ayakta balık istifi şeklinde 

bırakılmaz. Bilhassa bunun 
manası çok mühimdir. 

Halkın alakası, sinemacının 

menfaati namına istismar edi-

liyor demektir. Madem ki yer 
yoktur, niçin bilet verilir ve-

yahud mademki bilet veril· 
miştir, niçin yer gösterilmez?. 

Gene bu sebebledir ki, si· 
nemanın havasında bir ağırlık, 

bir ekşimiş teneffüs kokusu 
seziliyordu. lzmir halkı, İstan· 
bul halkı kadar Smedenidir, 
şuurludur, kibardır. Ne hacet, 

sıhhat ve vazife mefhumu iti
barile, bunun temini esasen 
sinemacıların borcudur. 

Gazetenizin bir '5_öşesinde 
bu fikirlerime yer verir ve be-

lediye reisi doktor Behçet 
Salih'in nazarı dikkatini celb
ederseniz halka hır iyilik etmiş 
olursuııuz; hürmetlerimle ... 

!arına, dudaklarına, omuzla
rına, boyunbağın~ baktı. Hiç 
birşey söylemeden merdiven
leri inmeğe başladı. 

Bekir, vücudunun mesama
tından ince bir ter fışkırdı-

ğını duydu. Onun merdiven· 
!erden ağır ağır inişine baktı: 

- Tuhaf -Diye mırıldandı· 
hem de çok tuhaf 

Arabada Sumru ile yan·yana 
oturmuştu. SumrJ, bir çocuk 
gibi ona sokuluyordu. Elamra 
sinemasında da yanıbaşında 
idi. Filimde, aşkı reddedilen 
bir genç kızın ıstırabları gös
teriliyordu. 

Sumru gayri ihtiyari: 
- Allahıın, feci şey? 
Diye mırıldandı. 
Biraz sonra Bekir, Sumnı· 

Bu akşamki pro 
lstanbul radyos 

12,30 halk musikisi, 
havadisler, 13,5 hafif 
13,25 muhtelif parçala 

18,30 dans musiki, 
şehir tiyatrosu artisti 
Bedia ve arkadaşı tar 
viyalo, 20 Türk musiki 
20,30 Cemal Kamil v 
daşları, 21 stodyo ork 
22 aians, borsa ha 
22,20 sololar. 
------------
Türkiye 

Yugosl ----··· Ticaret 
Anlaşmasının, 

Türkiye - Yugosla 
smda akd ve imza e 
lkinciteşrin 936 din 
meriyet mevkiine gir 
ret ve seyrisefai m 
namesi ile kleri\>f itil 
rimizdeki alakaCCarla 
miştir. 

Bu anlaşmalaı:m 

şunlardır: 

iki memleket, ara! 
iktısadi münasebetler 
yade müsaadeye maz 
let kaydından istifade 
!erdir. Bu kayıd, rqs 
yetine, ithalat ve i~r 
teasınm antrepolara, 
lere vasfına, gümrük 
lat ve mürettebatına, 
ihracat veya transi 
emteanın gümrüğe se 
teallik mıJamelata, 

muayene ve ithaline, 
muvakkat ve te\crar 

şamildir. 

Seyrisefain, 
komi voyajoler 
ziyade müsaadeye m 
let muamelesini mü 
bahsedeceklerdir. A 
bağlı (A) listesinde 
goslavya menşeli mü 

Türkiye'ye serbestçe 
ve tahditsiz ithal e 

(B) listesindeki mad 
ditle girecektir. 

Türkiye menşeli 
lat, serbestçe ve ka 
goslavya'ya ithal ol 
Klering anlaşması t 
muvazenesine müste 

Şehrimiz Türkofis 
Mitad, gene Samsu 
müdürlüğüne tayin 

Mitad, esasen fzmi 
dürliiğüne muvakka 
olunmuştu. 

- Filim çok güz 
Sumru hanım! 

- Evet, maale 
acılığına rağmen, 
kadar güzeli Genç 
bir kız için hayatt 
dar ıstırap verici 
olamaz Bekir bey. 
bozuldu. Keşke ge 

Biraz sonra; 
- Hastayım -

etti- başım şiddeti 
Filhakika, Sumru 
gitmez odasına çe~ 
Nermin'le beraber 
yatıyordu. Sabahle 
ağabeyinin odasın 
Nermin, gizli birşe 
istiyor r gibiydi. E 

mı~tı. 

Bonjur ağab 
rm 



Japonya-İtalya arasında nasıl 
bir mukavele imzalanacak? 

' 
şılı

Yaca bir ord ha ırlan
masını emretmiştir -------------

Figaro bir yazısında Türk-Rus 
anlaşmasından da bahsediyor 

~~~~---~~---~-

lngiltere anlaşmadan çok zak 

M. Stalin ve Mareşal Voroşilof 

Paris, 27'(Radyo) - Fran- Paris, 27 (Radyo) - Maten 
sız gazeteleri anti komünist gazetesine ,göre Alman-Japon 
Yeni siyasi blok tan ehemmi- itilafı hiçbir devlet aleyhine 
Yetle bahsetmektedirler. matuf değildir. Fakat Bolşe-

ltalya'nın da bu bloka ilti- vizm aleyhinedir. 

hakından bahsedilmektedir. Maten gazetesi: 
Fransız siyasi mahafilinde, " Moskova bir cihan ihtilali 

bu uzlaşmanın mühim ve giz- çıkarmıya hazırlanmış bulun· 
li askeri maddeleri havi ol- maktadır. " Demektedir. 
duğu kanaati kat'idir. Londra, 27 (Rad~·o) 

General Franko muvakkat Deyli Telgraf gazetesi, Rus, 
hükumetinin İtalya ve Alman- Alman münasebetlerinden bah-
Ya tarafından tanınması üze- sederek diyor ki: 
tine Franko cesaret bularak "Sovyet'lcrin Alman • Ja-
lllalüm ablokayı ilan etmiştir. pon uzlaşmasını kendi aleyh-

F'igaro gazetesi;; terine telakki etmeleri mana-
.. Madrid 'in asi kuvvetler ta- sızdır. Çünkü Moskova'da ye-

tafından işgalinden sonra, va- ni bir hükumet şekli düşü· 
ıiyet daha fazla nezaket ve nülmektedir ... 
vahamet kesbedecektir. Bu va- Londra, 27 (Radyo) 
ziyetin birinci safhası Sovyet- Deyli Mcyl'in Moskova'dan 
lere karşı ciddi bir hareketin aldığı bir habere göre M. 
başlaması olacaktır. Stalin mareşal Voroşilof'a Al· 

Sovyet hükumetinin Türkiye manya ve Japonya'ya her za· 
Ve Fransa ile ittifakı olduğu man karşı duracak bir kuvvet 
malumdur. Fakat bu ittifak, hazırlamasını emretmiştir. 
Sovyet'Jere tecavüz vukuunda Roma, 27 (Radyo) - İt.al-
rner'idir. ya · Japonya arasında bir 

Kızılların İspanya' dan ihracı mukavele imzalanacaktır. Bu 
llıes'elesine ftalya ve Alman- mukavele, Almanya - Japonya 
Ya'nın bilfiil miidahalesi muh- arasındaki komünizm aleyhi 
temel değilclir. Fakat muhtelif uzlaşmanın ayni olacaktır. 

Şekillerle yardım edileceği de Bundan başka iki devlet 
şüphesizdir. arasında bir ticaret mukave

Alman • Japon anlaşmasının 
Moskova'da ne suretle karşı
land1ğı henüz malum değildir. 

Muhakkak olan şey Alman
Rus münasebatının .. çok gergin 
olduğu ve Sovyet '!erin şark 
Ve garb hudutlarında büyük 
hazırlıklarda bulunduğudur. 

Hasılı, Madrid 'in Franko 
eline geçmesi birçok had ha
diseler zuhurun& sebeb ola· 
eaktır.,, Demektedir. 

lllllm=mzıı::::ııs:w ......... ~ .. 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip H' lıaşynzganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumi n~şriyat ve )<17.l işleri 

nıürlürü: Hamdi üzhct Çnnçar 

ldıırehanc i: 
İzmir 1kinci Beyler sokn~ı 

C. Halk ııartisi bina ı içinde 
Telgrnf: İzmir ~ Al\ADOLU 

1 elC'fon: 2776 ··Posta kutu u 405 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllığı 1200, altJ n)hğı 700, üç 

ııyh~ı 500 kuruştur 
Yabancı nlf'mlekctler için umelik 

abone ücn•ti 27 liradır 
Heı ·erıle 5 kuruştur -Giinü {;f'Çın i~ ıılislıalnr 25 kunıştur. 

A'i\"AJJOLU l\t.ATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 
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lesi imzalanacaktır. 
İtalya Mançuko'yu ve Ja

ponya da Habeşistan 'ın ilha
kını tasdik e<lecektir. 

Londra, 27 (A:A) - Sela
hiyettar nrnhafil M. Von Ri
bentrop'un Alman-Japon ittı

fakını imza edeceğini M. Bald
vin 'e evvelce haber vermiş ol
duğunu kat'i surette tekzib et
mektedir. 

Londra, 27 (Radyo) - Ha
riciye mahafilin<le, İngiltere'nin 
komünizm aleyhine olarak Al
man-Japon itilafına iştirak ede
ceği haberleri güliinç telakki 
edilmektedir. 

Bundan başka lngiltere'nin 
uzak şarkta Hong • Kong ta 
tahkimat yaptığı haberi de tek
zip edilmektedir. 

Avam kamarasında bu hu
sustaki suale müstenılekat ba
kanı: 

- İngiltere Hong • Kong'ta 
tahkimat yapmağı düşünme· 
mektedir. Çünkii bu husus~a 
bir Vaşington mukavelesi var· 
dır. Bu mukavclcye tecavüz 
mümkün değildir. Demiştir. 

Tokyo, 27 (Radyo) - İtal
ya'nın Tokyo sefiri M. Avoriti 
1apon hariciye bakanı ile uzun 

Eski günler 
Eski yılların bir ramazanın· 

da, bektaşinin biri acıkmış. 
Dolaşa dolaşa, sokak ağzında, 
öte-beri yiyecek te satan bir 
bakkala =rastgelmiş. Ermeni 
imiş galiba bakkal.. Sokulmuş; 

- Yahu -demiş- ben çok 
açım. Dükkanının içinde mü· 
said bir yer varsa bana biraz 
pastırma, yumurta ver olmaz 
mı?. 

Bakkal, 
- Hay hay - demiş - gır 

içeriye! 
Bektaşi geniş bir nefes ala

rak iç kısımda paravana ar
kasında bir yere yerleşmiş. 
Bakkal da biraz sonra pastır-
mayı getirmiş. Fakat devrin 
azılı yeniçerilerinden biri de 
her gün gizlice oraya gelir, 
midesini doldururmuş. Bektaşi, 
lokmaya sarılır sanlr.ıaz, ye
niçeri içeriye girmiş. Evela 
tcreddüd etmiş, sonra hemen 
palasını çekerek : 

- Bire nabekar derviş, sen 
ne halt eylersin? 

Diye narayı basmış. Bek
taşi boynunu bükıniiş : 

- Vallahi erenler, i~te gö· 
rüyorsun .. Çok acıı<tım da .. 

- Demek ki nakzı sıyam 

eylersin ha? 
- Ne çıkar erenler, ben 

müslüman değilim ki .. 
- Ne dedin, müslüman de· 

ğil misin'? Ya nesin sen? 
- Çingeneyim. 
- Sus bire hain yalancı! 

Derviş kıyafetinde çingene olur 
mu hiç? 

- Vallahi çingeneyim, adım 
bile lbo! 

- Kalk oradan, yiirü be
nimle, ben sana gösteririm. 

Ve yeniçeri, zavallı ibekta
şiyi palas pandıras alıp doğ

ruca yeniçeri ağasına götür
müş, mes' eleyi anlatmış. 
Ağa köpürmüş: 

- Sahih mi söylersin bire 
herif! 

- Sahih söylerim be ağam. 
- Demek sco ·çingenesin 

ve adın f bo ha? 
- Evet ağam! 
- Ak sakalından utanmaz 

da yalan söylersin hain herif 
hal Senin halü kalin gösterir 
ki bektaşi denilen takımdan· 
sın. Yatırın şu herifi aşağıya! 

Bektaşi bakmış ki; vaziyet 
fena! 

- Aman ağam ·demiş- ben 
ettim, sen etme!. Senin şu 

yiğit yeniç.erinin palasının kar
şısında, ak sakalım, külahım 

ve ciibbemle çingene İbo de
ğil, gavur Pandeli olmadığıma 
şükür! 

Yen içeri ağası bu sözü du· 
yunca gülmüş : 

- Hay<li -demiş- bir daha 
böyle bir halt işleme, yoksa, 
seni yidiğ·in pastırmaya çevi-
rırım. Çimdik 

Hükümetciler bazı kasabaları aldılar . • 

Toledoyajbirkaç kilometre yaklaştılar 
o 

talya, ispanyada f aa iyette 
40 bin kişilik, 150 tayyarelik kuvvet· 
leri var. Bir Rus vapuru tevkif edildi 

Almanlar da yardıma geliyor. G. Franko karadan, 
onlar da denizden saldıracaklarmış 

ltalyanlar faaliyette 
Londra 27 (Radyo) - Ni

yoz Kronikl gazetesine göre 
kırkbin ftalyan ve fspanyoldan 
mürekkep bir kuvvet Mayorka 
adalarında tccemmü etmiştir. 

Bu kuvvet lıalyan generali 
Alderoz kumandası altındadır. 

Bundan başka 150 den faz· 
la ltalyan tayyarcsinden mü
rekkep bir hava kuvveti de 
Balcar adalarında bulunmak
tadır. Bu kuvvetlere hergün 
İtalyan vapurları ile mühim· 
mat ve erzak gelmektedir. 

Bu kuvvetler Barselon ve 
Katalonya Üzl'rine yapılacak 
taarruz ıçın hazırlanmıştır. 

General Franko karadan hü
cum cderk<.'n bu kuvvetler de 
Katalonya sahillerine çıkarıla· 
caklardır. 

Ayni gazetenin istihbaratına 
göre lrlandalı general Odufi 
de iyi silahlttndırılmış bir kıt'a 
hazırlamıştır. İkinci bir lrlanda 
kit'ası da General Franko'ya 
iltihak etmek üzere hazırlan
maktadır. 

Komünist muha-
ripler geliyor. 

Lo"ndra, 27 ( Radyo ) 
Barsclon 'a yeniden bin ko· 

münist muharib gelmiştir. 

Arnavutluk ve asiler. 
Tiran, 27 (Radyo) - Ar· 

navutluk hükumeti General 
Franko muvakkat hükumetini 
resmen tasdik etmiştir. 

Hükümetçilerin 
muvaffakıyetleri. 

Madrid, 27 (A.A) - Ha· 
vas Ajansının muhabiri, hü
kumet milislcriııin Aranjuez 
mıntakasında muvaffakıyetli 
bir taarruzda bulunmuş ol· 
duklarını haber vermektedir. 
Milisler Polan ve San Martin 
de Montalban kasabalarını ele 
geçirmişlerdir. 

Milisler birkaç. kilometre 
mesafede bulunmakta olduk
ları Toledo şehri üzerine yü· 
rümek tasavvurundadırlar. 

Madrid cebhesinde vaziyet 
Paris, 27 (Radyo) -Havas 

ajansının Madrid' <len aldığı 
bir habere göre Madrid halkı 
şehri tamamen terketmişlerdir. 

Bu hareket miidafaa komi· 
lesinin emrile olmuştur. Şe

hirde sade muharib kuvvetler 
kalmıştır. 

Soğuk, yağmur ve kar ha
rekata biiylik bir bctaet ver-

miştir. Soğuk yüzünden ölen· 
ler de çoktur. 

Madrid milli kütüphanesinin 
kıymetli eserleri hep Valans'a 
götürülmüştür. 

Dünkü taarruzda asiler 
ehemmiyetli bir iş göreme· 
mişlerdir. Buna mukabil tara· 
feynin zayiatı çoktur. 

Asiler Madrid'in ele geçiı
dikleri kısımlarını tahkim et· 
mektedirler. 

Moklova sarayının işgali çok 
kanlı müsademelere sebep ol· 
muştur. 

Kolonel Baron Montana 
kışlasına doğru birkaç metre 
ilerlemiştir. Prenses sokağı ve 
Espana meydanı henüz asi· 
!erin elindedir. Müsaclerneler 
her tarafta devam etmektedir. 
Milislerin mukavemetleri git
tikçe artmaktadıı. 

Hava bombardımanı hava
nın kapalı olmasına rağmen 

başlamıştır. 

Asilerin verdikleri 
Haberler 

Bir mevki almışlar 
Salamank, 27 (Radyo) -

Resmi bir tebliğe göre Mad
rid 'de Katrokamino mahalıe
sinde bir mevki daha asiler 
tarafından zaptedilmiştir. Ha· 
va kuvv tleri bombardımana 

l aşlamışlardır. 

Bir haftada 
Madrid'i alacaklarmış .. 

Sevil, 27 (Radyo) - Ge
neral Kepo Dolyano havaların 
fenalığının umumi taarruza mü
saade etmediğini ve bu mu
vakkat tevakkufun esaslı bir 
taarruza hazırlık teşkil ettiğini 

söylemiştir. 

Milislerin Madrid'i bir harta 
içinde tahliye ederse yeni mü· 
dafaa hattına geçecekleri an
laşılmıştır. Kcpo Dolyano Fran· 
sa'nın hava kuvvetleri verdi
ğinden şikayet etmektedir. 

Halk çekiliyor 
Salamank, 27 ( Radyo ) 

Madrid'in şimal istasyonu iş

gal edilmi~tir. Madrid'ten çı· 
kan halk Valans'a varmağa 

başlamıştır. Bunlar; vaziyeti 
çok müşkiil görme~tedirler. 

Bir bombardıman: 
Cebelüttarık, 27 (Radyo)

Asilerin • üç hava boınbardı· 
man filosu bugün ani olarak 
Kartajen üssü bahrisini bom· 
bardıman etmiştir. 

Bombardıman çok zarar 
vermiştir. Üç harp sefinesi de 
harab olmuştur. Diğer harb 
sefineleri demir alaı ak açığa 
açılmışlaı·dır. 

Rus vapurunu tevkif ettiler 
Cebelüttarık, 27 (Radyo)

Asilere mensub bir sefine, 
İspanyol sularında Köban Sov
yet vapurunu tevkif etmiştir. 

Fransa, Rusga'mn silcilı gön
dermemesini lemine çalışacak 

Belgrad, 27 (Radyo) - Pa· 
ris'ten bildirildiğine göre, Av
rupa'da harb ihtimalini berta
raf etmek için Fransa hüku· 
meti, lspanya'ya silah ve cep· 
hane göndermemesi için Rusya 
hükumeti nezdinde teşebbüsat· 
ta bulunacaktır. 

L-:mdra' dan gelen bir haber
de, lspaııya'daki ingiliz mena· 
fiini korumak için lngiltere 
hükumeti Franko hükumeti ile 
gayri resmi münasebat tesisine 
karar vermiştir. 
Asiler ileri mevrilerden 

çekileceklermiş .. 
Lizbon, 27 (Radyo) - Por· 

tekiz gazetelerinin emin bir 
mem hadan alarak neşrettikleri 
bir habere göre, asiler, Yalan· 
sİ}a yolundan başlıyarak Mad-
rid'i her tarafl a~ı muhasara 
için ileri mevzilerini terkede-
ceklerdir. 

Şimdiki halde bütiin sev· 
kulceyş noktalar 2 bin mitral-
yöze sahih bulunan camuri· 
yetçiler tarafından tutulmuş 
olup buralardan aşmak müm
kün değildir. Üniversite ma· 
hallesinde mahsur bulunan kı· 
zıllar, müteınadı ateşe rağmen 
aç, susuz muannidane muka-
vemet etmektedirler. 
-------------
İngiliz kabinesi 

dün toplandı 
Londra 27 (Radyo) lngiliı: 

kabinesi bugün toplanmıştır; 
bu toplantı ani olmuştur. 

Kabine, beynelmilel vaziyeti 
şumullu bir şekilde tetkik et· 
~:!lİştir. M. Baldvin İsveç veli
ahtını kabul etmiştir. 

Silah nakliyatını mcnneden 
kanun neşredilmiş ve bu ka· 
nun hilafına hareket eden 
sefine zaptedi\ecektir. 

M. Daladiye 
Hudutları 
teftişle meşgul 

Paris 27 (Radyo) - M. 
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Daladiye general Gamlen ile 
birlikte İsviçre-Fransa hudu
dunu teftişe devam etmek· 
tedir. 

bir mülakat yapmıştır. 

Bu mülakat son Alman-Ja· 
pon uzlaşmasile alakadardır. 

Tokyo, 27 (Radyo) - Ja
pon resmi Ajansına göre, Ja· 

pon hariciye bakanlığı ftalyan
Japon müzakerelerinin çok iyi 
bir mecrada olduğunu bildir· 
miştir. 

Belgrad, 27 (Radyo) -
Yreme gazetesinin Londra'dan 

öğrendiğine göre, Alınan - Ja· 
pon ittifakı İngiltere' de çok 

fena karşılanmış ve hatta Lon
dra' da endişe uyandırmıştır. 

Siyasi mahafil, bu misakın 
akdi ile, Alman • Fransız mü· 

r ı asf'batının ge'ne müşkül bir 
safhaya girmiş olduğu kanaa
tini izhar etmektedir. 

Paris, 27 (Radyo) - Bütiin 
gazeteler, Alman · Japon itti-

fakının tehlikelerinden bahset
mektedirler. Umanite, Fransa 

artık uzun müddet atıl kala· 
maz, sulhün nıuhafazasını dü· 

şiinen bütün devletler aleyhine 
çalışılıyor, demektedir. 

Yalnız Malen memnuniyet 
beyan etmektedir, 

Hitler Japon sefirine 
gale verdi 

Berlin, 27 (Radyo) - Hit· 

ler, Alman - Japon ittifakının 

imzası miinasebctilc Japon se· 

firi şçrcfine bir gale vermiş 

ve galede nazırlarla siyasi rı· 

cal hazır bulunmuştur. 

Öğretmen tayinleri 
Şehrimiz erkek lisesi biyo

loji ve riyaziye yardımcı öğ

retmenliklerine doktor Ferid 

ve doktor Abdullah Naci ta

yin edilmişlerdir. 

Bugün Monbelyada gelmiş
lerdir. Buradan da Odenkora 
gitmişlerdir. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastalık· 
ları ve elektrik tedavisi 
İzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra:Sineması arkasında 

Telefon : 3479 ..................... 
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Yunan sularındadır. naibi Roma'da d s k h kk Genç kalmak • . • . • a anca a ında be- icin tedbirler 

-Başı 1 inci sayfada- giliz harp gemilerinin selam - Başı 1 inci sahifede tt b ı d , 
galibiyet ve futbol takımımı· boruları ve bordolarda dizilen akşam kral operasında Amiral yana a U Un U Yazen: Dr. Şahap Sıtkı Krom 
za da bir hatıra kupası ver· ve resmi selamı yapan asker· Horti ve Macar ricali şerefine Herkes günün ilk anını be· 
miş ve tebrik etmiştir. lerin "Hurra" sesleri arasında Verdinin Otellosu oynanacaktır. -Başı 1 inci sayfada - nin bu mes'eledeki hassasiye- den terbiyesine hasretmelidir. 

Dün öğleden sonra Amiral Maltadan çıkmıştır. Roma, 26 (A.A) _ Stefani 1 - Türkiye hükumeti man· tine tercüman olmuşlardır. Beden terbiyesi insana tatlı 
Şükrü Okan maiyeti ve Malta Bu esnada lngiliz gemile- ajansı bildiriyor: danın iptidasmdanberi takibet- Bunu müteakip tekrar söz bir sıhhat hissi verir. Hayati, 
fahri konsolosumuz olduğu rinde istiklal marşımız çalını- Macar Naibi şerefine saray- miş olan sancağın siyaseten alan Tevfik Rüştü Aras şun· maddi, manevi canlandırır, 
halde Malta' da yatan Türk yordu ve Yavuz bandosu da da verilen ziyafette kral aşa· Suriye'ye tabiiyeti mes' el esini ları söylemiştir: azaların zehirini dökerek tes· 
askerlerinin mezarını ziyaret İngiliz marşile mukabele edi· ğıdaki nutku söylemiştir: ortaya atmadığı takdirde Fran· Arkadaşlanmın beyanatları· kin eder. Keza melekatı ak· 
etmiş ve bir çelenk koymuştur. yordu. Askerlerimiz de lngiliz _ Ziyaretiniz bizde en sa· sa hükumeti işbu mıntakayı nm hepsinde müşterek bir en· ~iye ve iradenizi kuvvetlendirir, 

Valetta, 26 (A.A) - Ami· askerlerinin selamlarına (Yaşa) mimi sevinci uyandırmıştır. Türk unsurları lehine olarak dişe var. O da İskenderun . Sabahleyin erken kalkmalı, 
ralimiz Şükrü Okan dün gece avazelerile mukabele ediyor· Çünkü bu ziyaret ltalya'ya 1921 itilafları çerçevesi içinde Antakya ve havalisi halkının kendini soğuk su ile temasa 
Yavuz'da verdiği veda ziyafe- )ardı. eski ve şanlı bir tahtın mü· Türkiye hükumetince serdo· şimdi içinde bulunduğumuz koymalı, masaj yapmalı, ada· 
tinde lngiliz donanması ku- Dost memlekette çok derin messiline hissiyatım ve medeni lunması şayanı arzu telakki müzakere devresindeki emni- leleri çalıştırmalı, kendini sık· 
mandam Amiral Sir Dubley ve mütekabil bir hürmet ve büyüklük ve asalet ananelerine edilen teminatın tetkikine der· yetidir. madan her gün bu manevra· 
Pounda hitaben Türk donan· samimiyet içinde geçen altı cesaret ve şecaat faziletlerini hal başlamağa hazırdır. Hükumetimiz bu mühim nok- lan tekrar etmelidir. 
masına karşı gösterilen büyük günlük bir misafirlikten ve mezceden bir millete dostlu- 2 - Türkiye hükumeti San· tayı daima gözönünde tut· Montenis Dugerepe hergün 

üç banyo almağı tavsiye •eder: ve samimi hüsnü kabulden bu müddet zarfında Cumhu· ğunu izhar etmek vesilesini cak için mesela Suriye'ye karşı muştur. 
dolayı teşekkürlerini bildirmiş riyet Türkiyesi bahriyesini vermektedir. istiklalini ihtiva eden yeni bir Sayın Başvekilim bu ehem· 
ve demiştir ki : tam manasile şerefle temsil Son on sene içinde her iki yasa talebinde ısrar ettiği tak- miyetli mevzua Fransa elçisi 

- Gördüğümüz bu yakın· eden ve her taraftan takdir memleketimizi ve her iki mil· dirde mes'ele mandater hüku· ile mülakatında ehemmiyetle 
lık ümid ettiğimizden daha ve tebrikler toplıyan donan· }etimizi yakınlaştıran ve bir· met sıfatile Fransa hükumeti· devam etmiştir. 
fazla olduğu ve bu dostluk ve mamız şanlı bayrağımızı dost leştiren bağlar birçok olmuş- nin salahiyetini tecavüz edr. Büyük meclisin bu hususta 

k ı k B.. 1 b' h ld d bugün gösterdiği ıstırabı bir 
ya ın ığı gere cumhur başka- ve müttefik Yunan sularına , tur. Bu müddetlerinde her iki oy e ır a e man a ya-

k 
·ıı · ı t f · k 1 h direktif olarak telakki ettit.imi 

nıma, gere mı etıme an at- götürmek üzere şimdi yola memleketin sulh siyasası ada- sasını e sır etme ve sa a i· arzederim. 
3 

mağl bir vazife bilirim. çıkmış bulunuyor. let ve yeniden inşa hususun· yetle rey vermek hakkı Mil- H V ariciye ekilimizin izahını 
Amiral Hazretleri; nezdim- Donanmamız cumartesi sa· daki arzuları açıkca meydana letler cemiyeti konseyine aittir. k 

d 
mütea ip müzakerenin kifayeti 

eki subay ve eradımızın te- bahı Yunanistan'ın Faler li· konulmuştur. Altesinizin hü· Tevfik Rüşdü Aras bu iki tasvib edilmiş ve Damar Arı· 
şekkürlerini kumandanız altın· manına girecektir. kumeti ile ltalya hükumeti bu telakkinin ayni zamanda Tür- koğlu (Seyhan) ve arkadaşla-
daki subay ve erlere iblağ et· Londra, 27 (A.A) - Roy· arzuları samimi bir iş birliği kiye ve Fransa, elyevm Fran· rının takriri okunarak kabul 
menizi diler ve size tekrar gÖ· ter Ajansının Malta muhabi- şeklinde tecelli ettirmişlerdir. sa' da Cumuriyet otoritesi al- edilmiştir. 
rüşelim derim, rinden: Her iki hükumet şimdiye tına konulmuş olan memleket· Hariciye Vekilinin:izahı Bü-

Şükrü Okan sekizinci Ed- Mürettebat ve zabitanının kadar elde edilmiş olan leri alakadar eden bu mese- yük Millet Meclisi tarafından 
vard'ın şerefine içmiş ve İngi- disiplini, kibar tavırları ve neticelere yalnız Avrupa mem· lenin halline yegane ilham dikkat ve yakın alaka ile din-
liz Amirali de aşağıdaki nutku dostane hareketleri ve centil· leketlerinin sulhcu varlığı da- kaynağı olması lazım gelen lenilmiştir. 
vermiştir : menliklerile çok güzel bir in· vasında yarayacak olan diğer dostluk zihniyeti dairesinde Vekilin beyanatı tasvib olu· 

Sözlerime başlamadan ev· tiba bırakmış olan Türk do· neticeler ilavesinden emin ola- yapıldığını söyledikten sonra narak ruznameye geçilmesini 
vel Amiral Okana teşekkür- l d d rak bu iş birliğı'ne devam ede· demiştir ki: teklif ederim. 

nanması a tı gün evam e en K 
lerimi beyan ederim. Amiral b" ceklerdir. Hükumetimiz ve mil- Büyük Şefimizin ve Başve· amutay ruznamesinde mÜ· 

ok ld 
ır ziyaretten sonra dün ada- k l zakere edilecek başka madde 

an ge iğinizin ilk akşa- dan hareket etmiştir. }etimiz altesinizin başkanlığı i imizin ve icra vekilleri he· 
mından toplandığımız zaman I altında Macar hükumeti ve yetinin milletimizin arzularına bulunmadığından meclis pa· 
- l k ngiliz Amirali Poud ile 1 k h zartesi ğünü toplanmak üzere 

soz erimi i i esasa bağlamış- milleti tarafından milli enerı'i· uygun o ara ariciyemize ver-
B

. il Türk amirali Şükrü Okan ara- d' · d' k f l kk dağılmıştır. tım. ırisi mi etlerimiz ara- lerin kıymetlendirilmesi v.e in- ığı ıre ti i te a i etmiş ol-
d k sında dostane nutuklar teati sın a i anane ve münasebet, kişafı ile daha iyi bir atinin duğum için birinci teklifi ka-

d. · d il edilmiştir. b l d ığerı e mi etlerimizin bir- temini hususunda sarfedilen u e etl'iyeceğimizi derhal 
b. · ._ d d ğ h Yunan gazete· ·· l d. ırıne K&r~ı uy u u ay· mesaiyi büyük bir alaka ile soy e ım. 

l ı. ler inin neşriyab. M·11 tl · t· k · ran lir;. takip etmektedir. Bu alaka ı e er cemıye ı onseyıne 

Siz on senedenberi milleti- Belgrad, 27 (Radyo)- Mal· tezahürlerin altesiniz üzerinde müracaatta muvafakatımızı par-
nizin ilk defa tam bir surette ta' da İngiliz donanmasını ziya· derin bir tesir icra etmiş ol· timiz içtimaında bahse : koy-
bikim olduğu boğazlardan ret etmiş olan Türk filosu, duğunu iimit etmek isteriz. duktan [sonra Fransa büyük 

k ·ı · · · f yarın sabah Faler üssiinde bu· elçisine ifade ettim. geçere gemı erınızı ve e ra- Naip Horti, Kralın nutkuna 
d Akd · • k d lunacak ve Yunan donanması Şimdi İskenderun ve Antak-
ınızı enız e çı ar ınız. şu cevabı vermiştir : 

V M ita' ld' · B h" tarafından parlak merasimle ya ve havalisinin mukadde· e a ya ge ınız. u a- Sa Majeste, bana karşı söy-
disenin fevkalade mühim bir karşılanacaktır. lemek lütfunda bulunduğunuz ratı mes' elesi Milletler cemiye· 

ld ğ h · Yunan matbuatı, bu mevzu tinin tetkik ve mütaleasının 
şey o u una assaten ışaret hoşamedi sözleri, beni son 

d · üzerinde şimdiden makaleler alınmasına ·. tevdı' edilmiş olu-
e erım. derece mütehassis etti. Her 

8 d b T k 
neşretmekte ve bu ziyaretin yor. Bu suretle Milletler ce-

eş gün en eri ür ve şeyden evvel gerek majeste· 
ı ·ı· f l l Türk-Yunan dustluğunun kuv· miyeti bizim için milli ve bü-
ngı ız i o an yan·yana yatı- nizin ve gerek hükumet şefi· 

H 
'- vetini ifade ettigv ini, yazmak- I yük bir mes'elem1.zle ı·ştı'gal 

yor. er iıdmiz de eski ge· nin ve talyan milletinin bana · 
· d tadırlar. etmeğe, hele sulh ve iktısaJi 

Son itilaf 
- Başı 2 ici sahifede -

giltere japon'ların bu derece teveHü 
etmemesinde hayatı ile menfaat· 
tardır. 

Diğer taraftan Büyük Okya
nus'ta bir de müvazene mes'elesi 
mevcuttur. Amerika birleşik hükt1· 
metleri bugünkü kudretlerini mu
hafaza etmek için neye mal olurea 
olsun Büyük Okyanus da müvazc· 
neyi kendi lehlerine idame etmiye 
mecburdurlar. Çok büyümüş bir 
japonya ise hu .müvazeneyi ister 
istemez ... Amerika'lılar aleyhiae bo· 
zabilecek yegane yakın tehlikedir. 
Bu itibarla japon'ya'nın bu kaJar 
büyümemesinde Birleşik Amerika 
hükumetleri de hayadan ile men· 
faattardırlar. 

Bunlardan biri su banyosu, 
diğeri hava banyosu, üçüncü· 

sü de ziya banyosudur. Bu 
tavsiye ilk bakışta bir eziyet 
gibi sanılırsa da hiç te öyle 
değildir, çabuk alışılır. 

Su banyosu 
Evvela bir bardak su içilir 

(içeriyi yıkama), sonra hakiki 
bir banyo; bu da (Harici yı· 

kama) dır. 

Hava ve ziya banyosu ise 
jimnastik ve ekzersiz (Talim) 
esnasında Hazreti Adem elbi· 
sesile kalmaktan başka birşey 
değildir. Bunlann nasıl yapı· 
lacağını anlatayım: 

1 - Uyanınca büyük bir 
bardak su yudum yudum 
içmeli. 

2 - Daha yatakta iken ba· 
ğırsakların masajı ve diyafirağ~ 
mik bazı iimnastik hareketleri 
yapılmalı. 

3 - Kalkınca ayakta jim· 
nas tik. 

4 - Banyo (Harici yıkama) 
da muhtelif usullerden birini 

intihab edersiniz. ister pek 
kısa sıcak bir banyo, ister bir 

duş veya ıslak havlu veya pek 
basit olarak ıslak el tatbik 

edersin iz. Yani elinizi bir gü· 
vete konmuş suya batırarak 
ıslatır ve vücudunuzun her 
kısmına sürersiniz. Sonra kuv· 
vetle silerek kurulanırsınız. 

5 - Bu suretlo yıkanma· 
dan sonra cildiniz kızarıncaya 
kadar beş dakika oğuşturur· 

mıci a eti olmak üzere birbi- karşı göstermiş oldug" u hüsnü 
lstanbul, 27 (Hususi) - bakımından şimdi İran'ın ce· 

rimize ihtimam ettik. Ve size kabulden dolayı derin minnet· 
b d b 1 k b 

Donanmamız Malta' dan fayrı- nub kısmından başlıyarak Tür-
Fransa·ya gelince bu hüktime· sunuz. 

tin ~arka doğru alabildiğine tevessü Evvelce cildi alkol veya 
etmiş bir Almanya'dan ne derecede kolonya ile friksyon tavsiye 
korkmakta haklı olduğunu söyle· 

eyan e e i irim i iz gör- I tarlığımı izhar etmek isterim. 
d 

lırken, ngiliz amirali bir söy- kiye'nin Vangölü'nün Diyarı-
üğümüz ihtimamdan çok Majestinizin sözleri, İtalya' da 

H k 
lez vermiş ve : bekir'in cenub mıntakasını teş· 

memnunuz. eri i tarafın yap· ikametim esnasında şahsıma 

b ıh · l - Misafirlerimizden değil, kil eden büyük bir kıt'asile 
tığı u tımam ya nız sözle karşı göşterilen dostluk ve sem 
k 1 d F 1 

dostlarımızdan ayrılıyoruz. lrak'm şimalini ve Suriye'nin 
a ma ı. i yata' da intikal pati hislerini bana tekrar ha-

B d 
Demiştir. şimalinde küçük bir mıntakayı 

etti. un an yaptığımız kürek tırlatmakta ve milletimin şanlı 
f b l 1 ------------ ihtiva etmek üzere yakın şar· yarışını ve ut o maç arını Maı· esteniz ve onun asil milleti kın kocaman bir sahasile Ak· 

işaret etmek istiyorum. 00 RSA hakkında duyduğu hararetli deniz ve Avrupa arasındaki 
Bugün öğleyin kupaları ve- dostluk ve samimi hayranlık b mü adelelerin pek esaslı bir 

rirken söylediğim gibi, kürek hislerinin tercümanı olmakla limanı olan bu Türk mıntaka· 
yarışında bize tam bir surette OzUm satışları bahtiyarım. Majestenizin şanlı sının emniyet ve ikbali hak· 
galib geldiniz. Futbol maçını· devri ve M. Mussolini'nin 

d k b tt
•v · · d d 

1 
.. Ç. Alıcı K. S. K. S. "k k .d . l d I 1 kında mütalaasını bildirmeğe 

a ay e ıgınız en o ayı mu- yu se ı aresı a tın a ta yan 

F k 
409 O. kurumu 15 20 davet edilmiş oluyor. 

tee.,sirim. a at öğleden sonra milletinin sarfetmiş oldugv u H 227 inhisar 6 11 50 ariciyemizin bu safhayı da 
futbol maçında söylediğim 

207 
R O faaliyet ve göstermiş olduğu dikkat ve itina ile: takib ede· 

gibi bir galibiyetten daha A. · züm. 13 l6 cesaret ' son zamanlarda kuru· -
b b k k 

190 3 T. Erman 13 50 18 50 ceğini temin ederim. 
üyüp irşey azanara mem· lan büyük imparalorlugv un te· 

1 k 
198 J K h 14 50 14 75 Şimdi bu suretle harekete 

e etinize götürüyorsunuz ki · 0 en şekküllerle mükafatlandırıl-
o da spor centilmenliğile oy- 193 M. J. Taran. 13 21 mıştır. müsaade ve itimad bağ1şlama-

l k h 
165 S Süleyma 12 50 20 50 nızı rica ederim. Huzurunuzda 

namış o ma şö retidir. · · Bu münasebetle Macar hü-
A 

· 1 Ok k k 94 Alyotı· bira 14 75 16 vaziyeti daima adım adım ol-
mıra ani pe ısa olan · kumeti ve milletinin en hara· 

b b ı k dd 
85 25 Ana. in. 15 21 duğu gibi arzedeceğim. lca· 

u eş gün Ü mü et zar- retli tebriklerini maı'estenize 
fı d k d ıd k d 

78 Vitel 14 17 hında, icabeden karan almak 
n a size ar a aş o u er· arzetmekle bahtiyarım. Maı· es· 67 K A K" 117 19 her vakit sizindir. 

sem ·buna itimad edersiniz de· · · az. telerinde uzak milletlere tür· 
ğ·ı '? O 'd d · k. 20 S. Emin 13 50 14 50 Bu izahattan sonra hatipler 

ı mı mı e erım ı ge- lü ve medeniyeti götuürmüş 
"d d l b k d 7 J. Tağan 16 50 16 50 söz almışlar ve Türk milleti-

n e ost ar ıra tığmızı a- olan eeki Romanın en güzel -
· h l k S · · 1940 28 T. ıma atır ıyaca sınız. ize ıyı ananalarmı devam ettiren yük- Bu arzu beraberliğile şunu 
bir seyahat temenni ederim. 348008 sek şahsiyeti selamlıyorum. ıspat etmektedir ki ayni yük-

y 26 (AA) D 349948 28 T. avuz · - onan· Macar milleti f talyanın sulhcu sek ~idealddn ilham alan her 
mamız bu sabah saat dokuz- Zahire sat.şiarı insaniyet ve adet eserini de- iki milletimiz ilerde de mesai· 
da Valettadan ayrılmıştır. Ev· Ç. Cinsi K. S. K. S. vam ettirmek istediğini pek lerini birleştirerek adalet esa-
vela Erkin depo gemisi ve 79 Susam 15 50 16 iyi bilmektedir. Macaristan sına istinad eden asıl sulh 
denizaltılanmız sonra torpido 65 8. Pamuk 50 52 İtalyanın bu arzularına iştirak prensiplerini müdafaa ede· 
filomuz ve nihayet Yavuz in- 151 Ken. pala. 310 450 etmektedir. ceklerdir. 

miye bile lilzum yok. ederlerdi. Alkol tayyar oldu· 
Şu halde Almanya japonya ğundan ciğerler tarafından 

uyuşması karşısında yarın ve pek massolunur. Alkol ile friksyon 
yakın bir atide tehcllıir edebilecek t k k" .. k b" k d h "ç e me , uçu ır a e ı • 
cephe kendiliğinden meydana çıkı· 
yor demektir. meğe bedeldir. 

İngiltere, Birleşik Amerika ve - Sonu yann -
Franl!a hükumetleri bu tehlike kar· 
ş•sıoda birbirlerine daha ziyade so- Muhasib arayanlar 
kul mı ya ve ister istemez Rusya 'nın 
menfaaıı haline gelmiye mecbur
durlar. Bu vaziyet kendilerini icbar 
eden, tabiat, eşya kanunudur. 

BoyJe bir <'ephe karımnda ise 
Alman'larla japon'lar ne kadar haris 
ve aç gözlü olurlarsa oll!unlar dün
ya ıulhunu ihlal etmiye ne dereceye 
kadar cesaret edebilirler, onu da 
siz düşününüz!. 

1-Jamdi Nüzhet Çançaı , .. 

Usulü muhasebeye tamamile 
vakıf, münevver ve muktedir 
bir genç, ticarethanelerde mü· 
sait şartlarla ve kendi mesai 
saatleri haricinde çalışmak is· 
tiyor. Böyle bir zattan istifa· 
de etmek istiyenlerin Yazı iş· 
leri müdürlüğümüze müraca· 
atleri. 

Oğretmenler, öğrenci babaları 

AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Liselerle orta ve ilk okul kitaplannın satıı yeridir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kısa bir zamanda dürüstlüğü ile sayın müşterilerinin alAkalanoı 

kazanarak (İzmir)e yaraşır bir şekilde genişletilmiştir. 

Kültür Bak.anlığının kitapları ile çıkan eserleri günü gününe talı ip 
eder ve bütün müşterilerine sunar. Ahmed Etiman Kitap Evi b.· 
mir'in yegane kitap ve kırtasiye deposudur. Hariçten sipari~ler sür' t· 

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



lzmir Mst. Mv. satm alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale Mst. Mv. kıtaat hayvanatı ihtiyacı için 

363000 kilo yulaf 2· 12-936 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 tc Çanakkale Müstahkem Mv. satın al-
ma komisyonunca kapa1ı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartname ve evsafı İzmir Müstahkem mevki satın al· 
ma komisyonunda da her gün görülebilir. 

3 - Yulafın beher kilosu 5,50 kuruştan tutarı 19965 lira 
ve muvakkat teminatı 1498 liradır. 

4 - isteklilerin teminat akçesi olan 1498 lira ve kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ve teklif mektup· 
ları ile birlikte ihaleden bir saat evvel Çanakkale 
Müstahkem mevki satın alma komisyonuna müracat 
etmeleri ilan olunur. 14 19 25 28 1177 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale Müstahkem Mevki kıtaat hayvanat ihtiyacı için 

412500 kilo yulaf 1/12/936 tarihine müsadif salı gü
nü saat 15 te Çanakkale Müstahkem Mv. satın alma 
komisyonunca kapalı zaıfla alınacaktır. 

2 - Şartname ve evsafı lzmir Mst. Mv. satın alma komis· 

fi ati 
Ku. s. 
12 50 

15 00 

90 00 
22 00 

45 00 

lzmir Vakıflar Direktörlü
ğünden: 

Keneliğin.e 200 lira kira tahmin edilen Berberzade soka· 
ğında 3 No. lı yahudihaneye istekli çıkmadığından pazarlıkla 
verilmesi kararlaştırılmıştır. istekli olanların Evkaf Direktörlü
güne müracaatları ilan olunur. , 1380 

lzmir vilayeti Defterdarlığın
dan; 

lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 
haczedilen Mes'udiye mahallesinde Karakol sokağında kain 
12 sayılı hane tarihi ilandan itibaren 2 t giiıı müddetle satılığa 
çıkarıldığından pey sürmek istiyanlerin Defterdarlık tahsilat 
kalemine gelmeleri. 20 24 2i 1 1271 

Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Ura 

Bornova birinci yaka so. no. 1 O bir katlı kargir 250 
müştemil3t ev 

D. 
840 

760 Bayraklı vişne so. no. 9 ve 46/19 metre murab- 100 
baı arsa 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetlerine bidayeten 
haddi layıkla talip zuhur etmediğinden bir ay müddetle uza
tılmıştır. ihalesi 24/12/936 perşembe giinü saat 15 dedir. Alı-
cıların Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 1378 

Milli Emlak Miidürlüğünden : 
D. Lira 

456 İkinci kordon 422 eski 162 taj no. lu ev 150 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin 6 aylık icarına bidayeten 

talip zuhur etmediğinden bir ay müddet uzatılmıştır. İhalesi 
21 / 12/936 pazartesi günü saat 15 dedir. Alıcıların Milli Em-
lak müdüriyetine müracaatları. 1377 

yonunda da her gün görülebilir. 
3 - Yulafın beher kilosu 5,50 kuruştan tutarı 22687 bu

çuk lira vemuvakkat teminatı 1702 liradır. 
4 - isteklilerin teminat akçesi olan 1702 lira ve kanunun 

2 ve 3 ncii maddelerindeki yesaik -ve teklif mektup· 
lan ile birlikte ihaleden bir saat evvel Çanakl.ale 
Mst. Mv. satın alma komisyonuna müracaat edilmesi 
ilan olunur. 14 19 25 28 1178 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon kıtaatının ihtiyacı için kapalı zarfla 

eksiltmeye konulan 102,000 kilo pirinç teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden bir ay zarfında pazarlıkla 
alınacaktır. 

2 - ilk pazarlığı 30./ 2. ci teşrin/936 pazartesi günü saat 
15 de levazım amirliği satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

3 - Pirincin tutarı 20,400 lira olup muvakkat teminatı 
1530 liradır. 

4 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 ncü maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzları ile belli ıün ve saatta komis· 
yona müracaatları. 1337 

Emlak ve Eytam bankasından 

' 

Depozitosu 
Esas No. Yeri No. sı 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 parsel 9 

C.117 Merkez 1.amazan paşa m. üçün· 18 
cü s. 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 paşa m. mimar sinan 19 
sokak. Ada 78 parsel l 

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

C,190 Aydın güzelhisar mah. turan 7 
park caddesi. Ada 235 parsel 9 

ter dairesi. 
Mağaza 

Ev 

Ev 

C.191 Aydın veysi paşa mah. belediye 518 Dükkan 
cad. Ada 46 parsel 5 

C.195 Aydın ramazan paşa mah. bi· Bila No. Ev 
rinci sokak, hükumet bulvarı 

Ada 19 parsel 7 .. Dükkan G.197 Aydın ramazan paşa mah. hü
humet bulvarı yoğurt, yağ pazarı 

Ada 35 parsel 1 
C.200 Aydın körülü mah. İnönü caddesi " Ev 

Ada 426 parsel l 1 
C.201 Aydın zafer mah. dördüncü sokak " Ev 

Ada 138 parsel 1 

400 

200 

140 

150 

240 

300 

240 

300 

Mevkii ve numaraları yukanda yazılı emlakin bedelleri pe-
şin wya taksitle, taksitte kalacak miktar yüzde 9, 1/2 faize 
tabi olmak kaydile satışları 5·12·936 cumartesi günü saat on· 
da ihale edilmek üzere pazarlıkla açık arttırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı dl!pozitoyu Milli 1\ydın 
bankasına yatırarak yevmi mczkurde Aydın avukatımız bay 
Süleyman Eraydın'ın yazıhanesinde artırmaya girmeleri ve yan· 
larında üçer fotoğraf getirmeleri ilan olunur. 20 28 1279 

Milli Emlak Müdürlüğünden : 
D. L. K. 

858 Darağaç demirhane so. 29 eski 23 taj no.lu cvın 18 
alt katta iki odası 

213 Karşıyaka Alaybey hayali·hakikat so. 23·19 no.lu ev 7 .50 
839 Bornova birinci yaka so. eski 4-8 taj no.lu ev 10 
840 il " " " " 10/2-10 " " 10 
307 Buca sulh so. 1-3 no.lu dükkan 12 
152 Karşıyaka Celal bey so.40/48eski 80188 taj no. 37 

lu ev 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin 6 aylık icarlannıs bidaye· 

ten ve temdiden haddi layıkla talip zuhur etmediğinden 19/ 
111936 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakıl
mıştır. Taliplerin milli emlak müdürlüğüne müracaatları. 1379 

miicellit Ali Rıza 
Yeni Kavaflar çar fısı No. 34 
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.... 28tll/936 ----------------------w. F. H. VAN-
DerZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

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

AMERIKAN_E_X_P-ORT Lf NES 
11EXPRESS,, vapuru 30 son 

teşrinde bekleniyor, ve NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

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

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

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

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

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

S. A. ROY ALE HONGRO
ISE DE NAVIGATlON 
DANUBIENNE MARİTl

ME ·· BUDAPEST 
"BUDAPEST11 Motörü 29 

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

ARMEMENT H. SCHULDT· 
HAMBURG 

"MARITZA. vapuru 30 
son teşrinde bekleniyor, ROT· 
TERDAM HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük· 
lcyecektir. __ _..,.. 

SERViCE MARITIME ROU· 
MAIN-BUCAREST 

••DUROSTOR,. vapuru 25 
sen teşrinde bekleniyor, KÔS· 
TENCE, SULINA ve GALATZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRATlRLA VA 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi· 
lemez. Telefon No. 2008 2008 ....................... 
Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAf S 
KUMPANYASI 

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

"U ... YSSES,. vapuru 30111 
36 gün beklenmekte olup 5-
12/36 gününe kadar ROT· 
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için 
yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINES 

"AASNE,. motörü 21/12/36 
tarihine doğru beklenmekte 
olup 26/12136 ya kadar ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
SKANDINAVY A limanları 
içfo yük tahmil edecektir. 

FINSKA AGFERTYGS 
KUMPANYASI 

"SAVONMAA,. motörü 28 
11136 günü limanımıza gele· 
rek 3/12/36 gününe kadar 
ANVERS ve FINLANDİY A 
için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
KUMPANY .ASiNiN 

"SARMACJA,, v~puru 7-
12/36 günü beklenmekte olup 
12/12/36 gününe kadtu AN
VERS ve GDYNIA için mal 
yükliy~ccktir. 

.5ERVICE MARITIME 

İdaresini bilenler 

M LLU 
Lambalarını daima tercih ederler ve satıcı· 
fardan bu markayı ararlar. Emsaline nis· 
beten % 40 daha az cereyan sarfeder. 

. Te fik Baykent 
Elektrik· Radyo· Telefon Evi 

Siemens Fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 I 79 

Tele fon : 3332 

i 
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' Muh lifele irik alzemeler! 
Tahmin edilen bedeli 35.000 lira olan yukarda cinsi yazılı 

melzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko-
misyonunda 11 /1/937 tarihinde pazartesi günü saat 15 tc ka
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 1 lira 75 kuruş muka· 

' bilinde komisyonda verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
2625 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lı ka
nunurı 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkfü gün ve ~ 
saatte komisyona müracaatları. 24 26 28 30 1309 ~ 

•• mu- r,, alaru 
• 

• ae eı çelik 
Tahmin edilen bedeli 15000 lira olan yukarda miktarı ve 1 

cinsi yazılı malzeme Askeı i fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 15/1/937 tarihinde curnn günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko· 
misyoodan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1125 li· 
rayı havi teklif mektuplarını mezkür günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lı kanunun , 
2 ve 3 ncü maJdderindeki vesaikle mezkür gün ve saatte ko· • 
misyona müracaatları. 26 28 30 2 1310 

Daimi encümen riyasetinden: 
Bedeli muhammeni Yeri Cinsi No. sı 

Lira 
75 Karantina tramvay caddesi Dükkan 477 

ldarei Hasusiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi ya· 
zılı bulunan yer 17 /11/936 tarihinden itibaren bir ay içinde 
pazarlık suretile kiraya verilecektir. Kirasına talip olanlaı ın 
Encümeni vilayetin toplandığı her pazartesi günleri saat 10 da 
vilayet daimi encümenine depozito makbuzlarile birlikte müra· 
caRt1arı ilan olunur. 21 24 26 28 1286 

lzmir P. T. T. Başmüdürlü-
ğünden; 
50 tane potrel direkle buna muktezi takaz vesairenin 3/12/ 

936 T. de ve saat 15 de ihalesi icra kılınmak üzere 19/11/936 
T. de münakasaya konulmuştur. Muhammen bedel 1627 lira 
55 kuruştur. 

Şartnamesi göıülmek üzere Baş Müd. lükte müteşekkil ko-
misyona müracaatları. 22 24 28 30 1289 

Çırp z·rai kredi erati· 

Kuru/ o ll ıu r! finden 
428 Sayılı Çırpı köy Tarım kredi kooperatifi ambarında 

mevcut 300,000 kilo pamuk kozağı 30,000 kiloluk on müza-

k 
le 

Olivier v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
ELLERMAN LINES L TD. 
"THURSO,, vapuru 20 ikin

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

"POLO., vapuru 3 birinci 
kanunda Londra, Hull ve An· 
versten g~Iip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda Londr .ı ve 
Hull için yük alaGaktır. 

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

GENERAL STIM 
'

1PHILOMEL,. vapuru 18 
ikinci teşrinde gelip Londra 
için yük alacaktır. 

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

--~;;r;."11E'!:IC'%5i3lm!D!lmrlm:i~B 

RUMEN KUMPANYASININ 
"SUÇEAVA,, vapuru 16· 

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

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

Telefon: 2004/2005/2663 

l i 

( &i'rcac.l 

~ 111 111 111111111 1111111111111 lı ı . -- Doktor .. ,11111nııı11ıır111ıı111111111a 
----- A. Kemal Tonay = 
- Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı 
_ Basmahane istasyonu kıırşı ındaki <libck ~okak ha~ında 30 eap• 

yede kaimesine taksim suretile müzayedeye çıkarılmıştır. 

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

ihale 9/12/936 çarşamba günü saat 14 te Çırpı köyde ko· 
operatif binasında icra kılınacaktır. Kooperatifimiz Ankbaşı 
istasyonuna çok yakındır. 22-24-26-28·1·3-6·8·9 1291 

= lı ev ve muayenehnnesi nrle sabah &aat 8 den akşam saat 6 a kadar := 
E ha tnlarını kabul ecler. = 
=: Müracaat eden ha talara ynpılmaı;ı l:hımgelrn sair talılilı'it Ye = 
- mikroekopik muııyencleri ile veremli hastalara yapılmıısına CC\'Za 9' = görülen Pnonıotoraks muııycnehanc iııcle nıuııtazamıııı yapılır. = 
ii 11111111111111 il 1111111 111 11111111 il il 111 111111111111111 ili 11111 Telefon : 4 11 5 11111111-

S J H HAT BALI Y AGI 
~çya balıkyağlannın r.n halisidir. Şcrbeı gibi iı:ilir, 2 Jı·fıı siizülmüştiir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Ecza e i 
Başdurak Bfi)fık Salepçio&;lu lı:ını knrşıı:ındıı 

icen Li 
imited 

es 

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

Ren, lskandinav ve Ballık 
limanları için doğru Konşi-

mento ile eşya kabul eder. 

Anglo. Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk ucairo City,, va· 
puru her ay Pireden munla· 
zaman iki sefer hareket ede· 
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire·Marsilya seyahat müd· 

deti 75 saat, 
Port-Sait ve İskenderiyc li-

Deri ve T cnasül Hasta· 
lıkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

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

Adres: Kem~raltı Şaınlı 
sokak No. 19 

cıı=aa=aı::::;;z:m1111111mmımııı:.mmE:11• 

manian için "VELOS,. vapu· 
ru her haf la pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha· 
reket edecektir. Yolcu ve eş) <
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasapoı 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentallğı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 

Miktarı 
Metre 

70,000 
1 -

u u a arma satın alma 
· syonundan: 

Cinsi Beher metresi Tahmin edilen Muvakkat 
Kuruş bedeli Lira teminatı Lira 

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

2 - Eksiltme lstanbul Gedikpaşa'da Jandarma dikim evi 
binasındaki Jandarma satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Şartname ve evsaf puslası her gün satın alma komis· 
yonunda görülebilir. 

:_ 4 - f stekli1crin ilk teminat mektup veya makbuzlarile ka· 
nunen İcab eden vesikaları havi mühürlü zarflarını 
eksiltme zamanından bir saat evvel komisyona ver-
meleri. 21 24 28 3 2920/1194 

Purje a a Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb .. 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler . 

l 
11 
z 


