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Büyük Şef, İstanbul' da tezahüratla ve bü
tün generallerimiz tarafından karşılandı 

Antakya' da Türk'lerle Arab'lar 
arasında kanlı çarpışmalar oldu 

Sert Konu
şuyor muşuz .. 

Biz (Acı) konuşuyor mu.uz ve 
( ert) söyleniyor muşuz. 

Sancak işi ortaya çıktıktan 

ıonra, Türk fı:ı,,ınının, haklarımızı 

müdafaa ycılunda yazdığı yıızılnr 

için Fransız ;ıueteleri böyle söyli· 
yorlar! 

Ya biz onlar için ne diyelim 
ki: Bu mcs'ele etrafında ya hirşey 
yazmıyorlar: 

Dünya ve Fran a efklln umu· 
ıniye& duymaaın diye. 

Yahud da } azdık lan şeyler ho· 
kikatten büı;bÜlüu aykırı: 

Gene dünya ve Fran a _efkarı 
umumiyesi aldısnaın diye! ... 

Ilu vaziyet karşısında Türk ha· 
ııoından tatlı söz i~itmek VP. güler 
yiit görmek, elbette ki mümkün 
değildir. 

Fran~ hariciye mil teşan, Pa· 
riı bayi.Ut elçimize demiş ki: 

- Türk matbuatı (Acı) konu• 
euyor Te (Sert) söyleniyor. Bu tarz· 
de hareketle Sancak işini hallet· 
mek mümkün değildir, matbuat 
mlloakaıalarile değil, diplomasi mü· 
aalı:erclerlc diviiyı bir neticeye sil· 
ru k)jycbiliriz. • 

G'Ü&el Te oyalayıcı bir teklif ! 
Ayni umanda çok da mahirane. 
Fransa matbuatı Sancak diivtı· 

11nda, ioi dünya ve hatta :Fransa 
efkin umumiye•ine arzederek Lir 
müuakaıa Te diltünce zemini aç· 
mamalı: için nasıl bu da\a karıı· 

eında dilsiz gibi duruyorsa bizim 
de öyle sakit kalmamız isteniyor. 

.,akat ıuraııı unutuluyor ki, 
onlann menfaatleri ve ııiyaııetlrıri 

ne kadar f11zla susmakta ise bizim 
de haklarımız; o derece söylenmeyi 
Te hakikati dünyaya bağırmayı icap 
eniriyor. 

Sancakta 15,000 Türk, müşahidlerin önünde 
nümayiş yaparak haklarını istediler 

Atatürk'ün Konya'yı şereflendirdiğini haber alanrSancak'taki 
kardeşlerimiz, derhal geniş bir nefes almışlar ve sevinçlerini 

göstermiş olmak için dükkanlarını kapamışlardır 

M iişahidler raporlarını verdi 
arasında saat 4,30 da Eskişe· 
hir' den müfarakat buyurdular. 

fstanbul, 10 (A.A)- Reisi· 
cumhur Atatürk bugün saat 
16 da fstanbul'u şereflendir· 
mişlerdir. Büyük Önder Vila· 
yet hududunda Vali, Kolordu 
kumandanı, Emniyet direktörü 
ve Haydarpaşa garında lstan· 
bul' daki meb'uslar, vilayet er· 
kanı, askeri rical tarafından 
karşılanmışlardır. 

Büyük bir halk kütlesi Ata· 
türk'ü heyecanla alkışlamış· 
lardır. 

lskenderun, 10 ( A.A ) -
lskenderun ve Antakya'nın 
vaziyetirıi tetkik etmek üzere 
Milletler cemiyeti tarafından 
tayin edilen müşahitler mahal· 
li halkın fikirlerini istimzaç 
etmişlerdir. 

Arap'lar ve Ermeniler sta
tükonun muhafazasını istemek· 
te ve Türk'ler ise ikiye ayrıl· 

maktadırlar. Muhafazakarlar 
Surıye lehinde ve gençler ise 
Suriye'den müstakil olmak ar· 
zusundadırlar. 

Müşahitler dün Beylan' dan 

, ' 
lngiltere 

Silahlanma işine büyük bir 
ehemmiyet veriyor 

ispanya ve Fas mes'elesinde 

ltalya ile Almanyayı 
mes'ul tutuyorlar -

Almanya'nın İspanya Fas'ında 
üssübahriler tesis etmek istediği 

iddia edilmektedir 

Bir Alman ne/eri 
Berlin, 10 (A.A) - D.N.B. 

ajansı İspanyol Fas'ına Alman 

Joponya'dan da gö
nüllü akını başladı .. 

kıtaatının çıktığına dair Fran· 
sız menabiinden işaa olunan 
haberlerin esassız olduğunu, 

ve ne ispanya' da ve ne de 
Fas'da hiçbir Atman kıtasmın 
bulunmadığını beyan etmek· 
tedir. . 

Vaşington, 10 (A.A) - Is· 
panya ve Fas' daki vaziyet 
bütün Amerika matbuatını 
meşgul ediyor. Dün akşam 

çıkan gazetelerin başmakaleleri 
İtalya ile Almanya'nın bu iıte 
mes'ul olduğunu söylüyorlar. 

Paıis, 10 .(A.A) - lntran· 
sigeant gazetesi Rabat'tan is· 
tihbar ediyor: 

Almanya İspanyol Fas'ımn 
muhtelif noktalarında üssübah· 
riler tesis etmek taaavvurun· 
dadır. 

1 - Sidi, lfni' de, burada 
denizaltılar için bir üssülba
reke vücuda getirilecek ve 
otuzbine yakın efratla himaye 
edilecektir. 
- Sonu 4 iineü Nlıi/ed.--

lngiltere, Berlin, Mosko
va, Paris ve Roma elçile· 

rine talimat gönderdi 
Gönüllü akınının önüne geçilmesi için altı 
hükumet arasında prensip mutabakatı var 

Sealerimis kulaklara acı mı, 

Sert mi, yumuşak mı ak.eedecel(te 
ediyor? 

geçerken 200 Türk Fransa ve Londra, 11 (A.A) - lngil· kumetlerin notalarında bir pl'en· 
sip mutabakatı mevcudiyetin· 
den dolayı İngiliz hükümetinin 
memnuniyeti kaydedilmektedir. 

Bu; bizi aöyleten imiUere, iş

lere tc hareketlere bağlıdır. fyi)i 
düıünsüuler, hakkı tanı mlar doğru 
n Miline hareket etsinler; eğer 

bi:ılerden tatlı söz işitmek ve güler 
yüs görmek i tiyorlarsa. 

En Büyüğümüz Kamal ATATÜRK Suriye aleyhinde tezahüratta tere hükümetinin; Paris,Berlin, 
Eskişehir, 10 (A.A) - An· buyurdular. Burada ·ordu ve bulunmuştur. Diğer taraftan Roma, Moskova ve Lizbon· 

Aksi takdirde Türk millı•tinin 

Ticdan u;alılarını Türk mntbuatnıın 
ıütunlannda (Acı) ve (Sert) değil 
hakikati ifade eden sözler halinde 
çınlıyor göreceklerdir. Ama bun· 
dan focineceklerıuif. Ve ıu mahud 
a~ırdide dostluk örsclenecekmiş; bu 
ciheti düşünmek yalnız lıizc dü§CD 
bir nezaket vaz.ifesi değildir. Diz 
payımıza düıen uygıyı onlıeş sene· 

kara' dan İstanbul' a hareket halk mümessilleri hazır bulu· Atatürk'ün Konya'ya muvasa- da ki mümessillerine gönder· 
buyuran Atatürk saat 22,45 te nuyorlardı. Atatürk ordu evin· latı Antakya Türk'lerine dük· diği talimatta evvela ispanya· 
Eskişehir'e muvasalat ve is- de saat 4 e kadar kaldılar. kanlarım kapamak için bir ya yabancı gönüllüler akınının 
tasyonda kolordu kumandanı, Ve halkın coşkun tezahüratı - Sonu 5 inci sahifede - önüne geçmek hususunda hü-

............................... 4 .......................................................... ~ ............................... ~ ........................................... . 

Vali, Askeri, Mülki erkan ve Ernuvel gazetesı·, İskenderun Ana. 
Halk Partisi rüesası tarafın· 

dan istikbal edilmiştir. dolunun emniyet anahtarıdır diyor 
Atatürk vuku bulan daveti 

;·bul ile ordu evine tesr~ Yalan! .. Biz onlara ittifak 
Formose 

dir gösteriyoruz. Karşımızdakiler· Adasındaki 
den de hitolmazsa onbeş aylık hir 
hakpere!tHk görmeyi istemek hak· komünistler is-

teklif etmedik 
lumızdır. h / l d 

Fransa, Sancak dü .. ·iiııını mat· yan azır ıyor ar ı. 
buat müoaka~asilc değil, diplomasi Tokyo, 11 f A.A) - Jç 
müzakerelerle lıaJJe taraf tamıış. işleri bakanının bildirdiğine 
Buna kim taraftar değil? Aylar- göre Kore'deki Formose 

Atatürkün seyahatinin ve Eskişehir konferansının Fransız ga
zetelerindeki akisleri - Atatürkün kiyasetinden bahsediyorlar 

danberidir Ccnevrc'de, Paris' tc yap· d J Ş a asında aponya ve ang-
tığımız mü1.ak-erclerin, temasların, hoy'da çoktanberi menfi 
~iyasi faaliyetlerin ifadesi nedir? 

Mi1Jetler cemiyetine gideliuı, bir faaliyet gösteren 350 
dediler, sittik. kadar komünist yakalan-

Paris'te hu uııi görü~elim dedi· mıştır. Bunlar bir ısyan 
ler, gürüştük. planı hazırlamakta idiler. 

Mfi§ahid gönderelim, dediler; \.. Sonu 4 ncü sahi/ ede -

Paris, 10 {A.A) - Hu usi mu· 
hahiriıııi7. bilcliri..,.or: , 

Ernu,·el ve Populer gazeteleri 
Türkiye .,.e Fransn'yı ayıran hiçbir 
ilıtiliif olnıacl ı ğını, ilıt ilUfın Türkiye· 
Suriye \ "C Türkiye· Ccnf!vrc arasın· 
da huluudu~uııu yazmaktadırlar. 

Ernuvel yazıyor: 
Errı u\·el, tarihi <lo~tluktan ha· 

hisle di) or ki: pekila dedilı.. Fakat neticede biç- ------------..) 
ten ve diplowaai oyunlarından huş· =~=~~====:=:;:===============::::!== 
ka birşeyin ortaya çıkarıldığını rına kapatılmış Türk'lcri ccLri SÜ· Yarım a~ıra yakrn bir zaman 
görmedik. kt1tları muuceheııiu<le: (Alsns Loren) için ummanlar gihi 

l\lüphidler adeta abloka altın· Bu halini görerek, bnklarımızı gözyaşı ve Franqız kam akıtan bir 
da (Hatay) dıı dolaşıyorlar: müdafaa için yazdığımız ve Türk ruillc·tin devlet adamlnnııd:ın bizim 

Klavuzları :Franeız kumandan· millr.tinin üzüntüsüne ve hassasi· de onbeş eencılir ırmaklaııan giiz 
J.n ,.e tercümanlan Ermeni'ler ol· yetine tercüman olduğumuz yazı· yaşlanmıza ve onun knyuaklıırıoclan 
dtııu halde! lan bir (Sürpriz) mukaddemcııi eay· fırlnyan feryadlarıınızn hürmet bek· 

Abvali müoııhede ediyorlar: mayı hassas Fransa'nın değerli dev· lemck lıakkıınızdır. Ve elbette ki 
Canlan Te mallan eiliblandırılmıı Jet adam1ar,ına has olmıyan bir an· bu feryad; haklnrımıuı riayet edil· 
Çerba'leria ft Tılrk dütmaıılannı• layıı yanlııhtı elarak telAklô etli· medik~e (.Aeı) Ja olacakbr, (Sert)de .. 
telamaleri alu~a ltaluu, yar& 7oraz. · H. R. Öktem 

• • soır 
GRAND QUOTIOIEN D'lNFORMATIONS ILLUSTREES 

Paris-Soir, Le Malin, Le Journal gazelerinin başlıkları 
- Türk.·ı~r ıakenderun·u ha· Onlara emperyalizm isııadı lıatııdır. 

yatl mee'ele yaparken, !amimiyet· 

lerine inanalım. Türk İıkenderun, 
Aııadolu'aan ımni7et uıhtandır. 

:He,rkea gibi- emniyetlerini dü,ünü
yorler. Habe§ macerası sırasında 

- Sona 6 ıneı sahifede -

Talimat şöyle devam etmek· 
tedir: 

Ademi müdahale komitesi 
lspanya'da iki tarafın elinde 
bulunan arazinin limanlarile 
kara hudutlarını kontrol f ngi· 
liz hükumetinin fikrince bu 
proie kolayca genişletilebilir. 
Ve bu suretle lspanya'ya ıerek 
karadan gerek deniz.den gÖ· 
nüllülerin, askerlerin ve ayni 
zamanda harb levazımının du· 
hulüne teşmil olunabilir. Pro· 
ienin sür'atla genişletilmesi fi. 
liyatın • ispanya' da muhasama 
halinde bulunan iki tarafça 
bunun bugünkü mahdud şek· 
linden daha ziyade kabili ka· 
- Sonu 4 ncü sahifede -

Belarad 11 (Radgo) -
Bükreş'ten bildiri/diline 
göre Romanya başbakanı 
M. T atareslco ile luıi'iciye 
bakanı M. Antoneslco, ~·
lcımla Ankara'gı zigaret 
ederek Türkiye sigasf rica
lile görüşeceklerdir. Ro
manya gazeteleri, Ronıanga 
başbakanının bu ziyareti 
hakkında resmi aatılW.at 
v.rmemelcte, lııısıui ınalti-
•tt. izalaot 



.Sayfa 2 

tlfi(tQ 
Fas Emirini bek/iyen akıbet 

Yazan: K. Ö. 
Rif kahramanı Abdülkerim'i hiç düşündünüz mü'?.. 
Cf'sıır \ o n tılgan savaşlarile, iııtila kuvvetlerini yıllarca uğraştıran 

Abdülkerim, Lende derin 'e karı~ık lıir Usir } apan adamlardan biridir. 
{)nım son ma~h"ıbiyt>tiuılen sonra izini ve eı;eriui kaybettim. Bazan 

dime geçen Frenk gaıı:eteJninde. ona aid bir haberi boş yere aradım. 
Günün birinde, 1 pan}ol hadiseleri patlak verince, dünya gazeteleri on· 
<lan lıahsetmİJ6 haşladılar. Sag tarafın gazeteleri, sosyalist hükumete 
hücum eder<!k: Abdfllkerim'in, ibilere karşı karb etmesini temin için 
memleketin serbest hırakıldığıuı söyle<liler. 

Bu lıavadis resmen tektlp edildi. Fakat yeni bir telgraf, bize şu 
hakikati hildirdi: 

"AhJülkerim, ı:;ürgiin oldugu yerde çok rahatsııdır. Onun müraeaatini 
nazarı itibara alan hükiımet , mücahidin, Fransa'da yerleşmesine müsaade 
etmiştir .. , 

Sürgün, bir nevi cefa ve i';'kenredir. Suçluları yola getirmek için 
tatbik edilen tazyik mullerinden şu farkla ayrılır: Diri, hat bir ıslırapıır. 
Diğeri iradeyi yavaş yava 1 hezimete sürüldiycn müzmin bir cefadır!. 

Fakat sömürgecilerin, . ürgün, işk.eOCl', eefa ve ölüm gibi binbir 
türlü itisaf usullerinden maada, insan irade.si üzerinde maharetle oyna· 
dıklan diğer vasııalar<lır: 

Para, rütbe Yar, kadın vesaire! .. 
Fransız tarihinden mi~aı mi istiyorsunuı,?. İı;te Emir Abdülkadir! .. 

Bakınız (I..arousse univcrı.elle), Abdülkadir İC,"İn ne diyor: 
"1\Ie~bur bir Arab Emiridir. Maocara'ya yakın bir yerde doğdu. 

(1807) On dört sene, Fransız'larla lı:ırbeui. Muazzam bir Arab impara· 
torluğu kurmak istiyordu. General (Bugo) ya, kendisi için çok müsaid 
ve fa)dalı lıir muahedename imza ettirroeğe mnvaf fak. oldu. (Traite 
de ıafmı). 

Fakat (Duc' d"Aumala) nın bir zaferi üzerine kuvvetleri dağıldı. Ve 

esir olarak Fran8a'ya getirildi. Bir müddet sonra serbest bırakıldı. Ve 
Fransa 'nın sadık bir do;;tu olarak kaldı..,, 

1• rnıısa'ııın sadık bir dorıtu olarak kaldı! .. Yani davasına ihanet etti. 
Yani sörnürgeı·ilerin bol ihsanına, servetine, lejyon dönör nişanına 
ııaiJ oltlu. 

Rif kahramanı, Fransa"da böyle bir akıbet hekliyoraa •tarihin bir 
şerefıoizlik ka) det meme i için- onun basta dü.,tüğü sürgün yatağında file· 
<"elen lilmesiui tt>menui ederim. 

Ziraat işlerimiz 
Ve makine ----····-Vekalet, ziraatçı 
Gencleri tesbitediyor , 

Memleketimizin muhtelif yer
lerinde, ziraat işlerimizin ma
kineleştirilmesi için alınan ka
rarların tatbikine bu yıl baş· 

}anacaktır. Ziaat vekaleti, zi
raat makinelerini kullanan 
gençlerimizi· şimdiden tesbite 
başlamıştır. Bu gençlerimiz, 
ziraat işlerinin makineleşme

sinde mühim vazifeler alacak· 
]ardır. 

Ziraat vekalrtinden dün vi· 
layete gelen bir telgrafta zi
rat teşkilatı haricinde gerek 
resmi, gerek hususi işlerle vi
layet dahilinde bulunmakta 
olan yüksek ve orta ziraat ve 
ziraat makinist mekteplerinin 
adresleri ile bunlardan yeni 
açılacak ziraat işlerinde vazife 
almak istiyenlerin üçer fotoğ· 
rafı ve mezun bulundukları 
mekteplerin, şimdiye kadar 
resmi ve hususi o]arak ça1ış· 
tıklan işlerin ve bu işlerden 
ayrı1ma sebep1erini gösteren 
birer beyannamenin vilayet 
vasıtasile vekalete gönderil
mesi bildirilmiştir. 

Sinemada 
ölen adam .. ___ .... .._. __ _ 
Merdivenden 

Bir oda hizmetçisinin 
muvaffakıyeti. 

10 Ton ekmek, 10,000 yu·I çıkarken düşmüş. 

N~vyork'ta otellerde oda 
hizmetçiliği yapan ve Fin· 
landiya'1ı Sal1i Salminen is
minde genç bir kadın 400 
sterlin mükafat almıştır. Bu 
mükafat, Finlandiya'lı tabilerin 
Finva dili ile yazılacak en 
'güzel romana mahsus idi. 
Şimdiye kadar odacılık ile 
hayatını kazanan bu genç 
Finladiyalı kadın şimdiye ka
dar edebi bir mevki sahibi 
olmuş ve artık romancılık ile 
yaşamağa karar vermiştir. 
Bir insan ne yiyebilir? 
işi az Amerika'lılardan bi

risi, oturmuş dtrin bir hesap 
yapmış ve neticede 60 sene 
yaşayacak bir adamın hayatta: 

f ' Bugün doğacak 
cocuklar .. . 

- Dün -
Bugüu merih ile zührcnin 

tesirlNinia iştiraki günüdür. Fikir 
erbabı, güzel san· atlar mensulıları 
için lıugiin veliıd bir glin olacak
tır. Fakaı bu müşterek te~ir aile 

ve aşk lıayatınıla böyle olınıya· 

cak ve lıirçok aile facialan ola· 
caktır. 

Bugün doğa~nk çocuklar şen, 
faal, zeki 'ı• talihli olaı'.aklurdır. 

Çok mesai sarfı icaheılen meslek
lerde temaş üz etleceklcr, fakat 
kız çocuklar her zevce tahammül 
edenıi)ccek ıabiatte olacaklar, sa· 
dık kalacakları zevci ıuüşküliitla 
bulacaklardır. 

- Bugün 
Hugiin azim ve ce aretiınizin 

artmış olduğu halde UJanacag,T,. 
Fakat hagün yapılacak işlerin ne
tieel!İ, ak~am hütiin :r:evk ve az· 
111imiıı:i kıracak ~el.ilde olacaktır. 

Bugün doğacak çocuklıır gel· 
ıeç hevesti olacaklardır. Fakat 
keyiflerine uygun sipesalitelerde 
murnf fak olacaklar, aralanndan 
ban yük! k mütehaseıelar çıka· 

caktır. 

murta, 10 ton et, 5 ton ha- Keçeciler'de Lale sinema-
lık, 50 ton patates, 50 ton sında garib bir ölüm vak'ası 
sebze, 50 ton meyva yiyebile· olmuştur. Turgutlu kazasının 
ceğine kani olmuş. Ahmedli köyünden 1 İzmir' e 

Şu hesaba göre 60 - 80 gelen Kerim oğlu Etem adında 
kilo sıkletinde olan bir adam biri, bilet alarak filimi seyret· 
200,000 kilo yiyecek yemekte mek üzere sinemaya girmiş ve 
ve bundan başka 200,000 lit- üstkata çıkmak üzere merdi-
re de su, meşrubat kullan- veni çıkmağa başlamıştır. 
maktadır. O sırada merdivenden dü-

İ!lsan oğlu, öyle sanıldığı şen Etem, başından ağır su-
kadar aciz ve küçük birşey 

rette yaralanmış ve ifade ve-
değildir. remiyecek bir vaziyette hasta· 
Böyle habere can kurban neye kaldırılmıştır. Hastanede 

Berlin gazete1erinden rivayet: tedavi altına alınan Etem, bir 
Romanya' da İbrail'de odun-

müddet sonra ölmüştür. culuk eden bir adam, ele ba· 
karak istikbal ve gaipten ha- Hadiseye Müddeiumumi mu-
ber veren bir acuze, yakın bir avini Ali Akkaya tarafından 
zamanda uzakta bulunan kar· el konmuştur. Ölüm çok garib 
deşinin büyük bir mirasına görülmüş olduğundan adliye 
konacağını haber vermiş, fa- doktoru tarafından cesede 
kat bu habere ne oduncu ne otopsi yapılacaktır. 
de başka birisi inanmamış, 
çünkü, Amerika' da bulunan Necdet Müfid 
~a:~t:ş\di~oktan ölmüş bilin- Teftişlerine başladı 

Aradan üç gün geçmiş, Nev
york'taki Romanya sefaretin
den bir ihbarname gelmiş bu 
oduncuya kardeşinin ö]düğünü 
ve kendisine 350,000 dolar 
miras bıraktığını bildirmiştir. 

Böyle falcıya değil, böyle 
umulmaz mirasa can kurban! 
Zavalh Nevyork ölüleri 

Ölünün zavallısı olur mu? 
Oluyor işte! 
Nevyork'ta tam 1400 ce· 

naze nakline mahsus otomobil 
vardır. Baz1 salgın mevsimte
rinde bu muazzam miktarda 
ölülerin nakline kifayet etmez. 

Geçen hafta bu otomobille
rin şoförleri, ücretlerine bir 
miktar zam istemişler ve bunu 
temin için de grev ilan etmiş
lerdir. Bereket versin ki bu 
grev ancak bir gün devam 
etmiş ve zavallı Nevyork ölü
leri toprak altına gömülmek-

İzmir vapuru ile İstanbul' dan 
şehrimize gelen limanlar umum 
müdürü Necdet Müfid, dün 
lir.ıan işleri üzerinde tetkikata 
başlamış, İzmir liman işleri 
müdürü Haşmet Dülge ile gö· 
rüşmüştür. 

Necdet Müfid, Çarşamba 
gününe kadar teftişlerine de
vam edecek ve buradan İstan
bul' a gidecektir. 

İtalya'da 
Buğday gümrük 
resmi tenzil edildi .. 

Türkofisin Roma şubesin

den İzmir' e gönderilen bir yazı
da, İtalyan nazırlar meclisinin 
bir kararnamesile Buğday ve 
müştekatına aid gümrük re· 
simlerinin tenzil edildiği, güm
rük tarifesinin (643 - A · 1) 
(644 - A ) pc•zisyonlarına ınÜ· 
teallik notların tadil edildiği 

iç ticaret U. müdürü 15 
gün sonra gelecektir. 

-----~~--

Üzüm kongresinin İzmir'de toplanması 
kararlaştırılırsa Celal Bayar da gelecek. 

Şehrimiz Ticaret v~ Sanayi Odası Umumi katibı Mehmet 
Ali, evelki gün Ankara' dan şehrimize dönmüştür. Mehmet Ali, 
Odanın muhtelif işlerini Ankara'da takib etmiş ve iktisat Ve· 
kili Celal Bayar tarafından kabul edilmiştir. 

Haber aldığımıza göre, iç ticaret Umum müdürü Mümtaz, 
on beş güne kadar Ankara' dan şehrimize gelecek, burada tet
kikatta bulunacak, tacirlerle görüşecektir. 

Busene toplanması mukarrer olan üzüm kongresinin, nerede 
ve ne zaman toplanacağı da, Umum müdür Mümtaz'ın burada 
yapacağı tetkiklerden sonra tesbit edilecektir. 

Kongre, ya Ankara'da veya İzmir'de toplanacaktır. İzmir'de 
olduğu taktirde, İktısat Vekili Celal Bayar' m şehrimize gel· 
mesi ve kongreye riyaset etmesi muhtemeldir. 

-
Beyannameye tabi tica-

rethanelerin vaziyeti 
~~-~~-~--~~-~--~ 

İşgallerindeki binaların varidatı gayri 
saf iyesi 2000 lirayı bulan ticarethanel~r 

Kazanç vergisi kanununun 
7, 9 ve 10 uncu maddelerinin 
tatbik sureti hakkında Maliye 
vekaletinden vilayete bir ta
mim gelmiştir. Bu maddelerin 
her tarafta ayrı ayrı tatbik 
edildiği anlaşıldığından yan· 
lış muamdelere meydan kal
mamak Üzere şu izahat veril· 
mı~tir: 

1 - Kanunun 9 uncu mad
desi mucibince işgal ettikleri 
mahallin gayri safi iradı 2000 
liradan fazla olan mükelleflere, 
beyannameye tabi oldukları, 

varidat idaresi tarafından ikin
ci kanun ayından evel yazı ile 
bildirilecek ve bu gibi mükel
JefJer, ihbarı takibeden yıl 

içinde beyannameye tabi ola· 
rak teklif edileceklerdir. 

Daha evelki yıllar vergileri, 
gayri safi irad üzerinden hesab 
edilecektir. Bir müessese, de· 
po ve mağazalarının varidatı 

gayri safiyesi yekunu 2000 li· 
rayı tutarsa, o müessesede 
gene ihbar edilmek şartile 
beyanname üzerinden vergiye 
tabi tutulacaktır. Müessese 
sahiplerine yapılacak tebligat 
tahriri ve imza mukabilinde 
olacaktır. 

2 - Kanunun 7 ioci mad
desinde 2000 lira iradın he
sabında belediye ve köy sınır
ları içinde mağaza ve deponun 
dahil olduğu beyan edilmek· 
tedir. Bu hükmün tatbikinde 
bazı yerlerde, bir mükellefin 
muhtelif nevi iştigale tahsis 
ettiği ırağaza ve depo irad
larında birleştirildiği anlaşıl
mıştır. 

755 numaralı kanunda ya
zılı 500 liralık haddin yenı 
kanunla 2000 liraya çıkan!· 
masmdaki maksad, ayni şeh
rin belediye hududu içinde 
ayni neviden bir işi, gayrisafi 
iradları mecmuu 2000 lirayı 
geçen muhtelif yerlerde icra 
edenlerin beyannameye tabi 
tutulmasını istilzam ettiğinden 
iratları mecmuu 2000 lirayı 
geçse de, ayn ayrı bu haddi 
doldurmıyan yerlerde muhtelif 
işler yapanların, gayri safi 
irad üzerinden vergiye tabi 
tutulmaları lazımdır. 

3- Kanunun 10 uncu mad
desinde muhtelif teşebbüsler 
için bir beyanname verilme
sının ölçüsü olarak kabul edi

r.n nt.J... 

sad ayni mükellefin her birine 
müstakil bir sermaye tahsis ve 
ayrı bir muhasebe tesis etmi
yerek cümlesini ayni sermaye 
ile idare ettiği ve hesaplarını· 
da mahrucen tuttuğu teşeb
büslerdir. Binae:1aleyh mahru· 
cen idare meselesinden müs
takil sermaye ve muhasebe 
mevcudiyeti noktasının tayini 
lazımdır. Mükellefin; sicilli ti
caretteki kaydi veya her iki 
kısım teşebbüslerinde ayni 
müstahdemleri kullanması ha
diseye tesir yapmaz. 
• 

lzmir Türkkuşu 
Pazartesi günü 
merasimle acılacak , 

İzmir Türkkuşu önümüzdeki 
hafta pazartesi gü'lü saat on 
altıda merasimle açılacaktır. 
Türkkuşu'nun açılma merasimi, 
Ankarapalas salonunda yapı
lacak ve güzideler davet edi
lecektir. Davetlilere bir çay 
ziyafeti verilecektir. Valimiz 
Fazlı Güleç, bu münasebetle 

bir söylev verecektir. İnönü'nün 
provasını muvaffakıyetle biti
ren gençlerimize de rozetleri 
merasimle verilecektir. Bu yıl 
Türkkuşu'na gençlerimiz ara· 
sında büyük heves vcırdır. 
Açılma merasiminde bütün 
üyeler hazır bulunacaklardır. 

"" Ayin yapanlar 
Tahkikat sona erdi 

Bulgurca köyünde ayin yap
makla maznun Halil ve arka
daşları hakkında ikinci sorgu 
hakimliğince yapılmakta olan 
tahkikat sona ermiştir. Maz
nunlar hakkında esas mütalea 
alınmak üzere evrak, sorgu 
hakimliğinden müddeiumumi
liğe verilmiştir. 

Bir ayda 
Limammıza 
gelen vapurlar .. 

Hazırlanan bir istatistiğe 
göre, 936 senesi birinci ka
nun ayı içinde limanımıza 35 
Türk vapuru, 60 Türk motö
rü ve f9 Türk yelkenlisi ile 
bir Fransız motörü, 2 Fransız 
vapuru, 19 İtalyan, 11 İngiliz 
4 Alman, 10 Yunan, 4 Ro-
men, 3 Amerikan, 2 Rus, 1 
İsveç, 2 Norveç. 1 Bulgar, 4 
Felemenk, 1 Yugoslav, 1 Fin
landiya, 1 Macar vapuru gel
mictir 

İnsan eline bir gazete aldığl 

zaman bir dehşet hissine kapılmak. 
tan kendisini kurtaramıyor.jTafsiliita 
lüzum yok. Gıızetenin serlevh.ılan· 

na şöyle bir göz gezdirmek kafi. 

Alman'for Fas'a asker çıkan• 
yorlar. İtalyan'lar 1ngiltere'yc \'er~ 
dikleri hiitiin teminata rağmen İs. 
panyaya olabildiklerine gönüllü. 
sevkinde devam ediJorlar. Filistin 
Arab'ları Hayfa•da petrol borularını 
parçalıyarak gazlara ateş vermişler. 
.l\fadrid önlerinde tarihin en kanlı, 
en iğrenç hailelerinden biri oyna· 
nıyor. İngiliz donanması manevra• 
lara \'ıkıyor. Fransız"lar Alman ve 
İtalyan'ların Fus'ta veya İspanya'da 
birleşmelerine her ne bahasına olur
sa obun muhalefet etmiye kaTar 
vermişler. ULak şarkta Japon'larla 
Çin'liler arasında haile mi, komed
Yd mı olduğu pek belli olmıyan 

birşeyler oynanıyor. Ve nihayet 
yakın şarkta cemiyeti akvam müşa· 
hidlerinin gözü önünde Türk ol· 
maktan ve Türk kalmak istemek· 
ten ha9ka günahlan olmıyan İsken· 
derun halkına akla hayale gelme
dik mezalim rı·va görülüyor. 

.Muhakkak ki, medeniyet dün
yaııı tarihin hiçbir devrinde idrak 
etmed i;:, i kara~lık, karışık günlerin· 
den birini yaşıyor. Dünya için en 
felaketli sene olan 1914 de bile 
vaziyet hu kadar karışık, bu kadar 
karanlık ve bu 'erecc korkun~ 

değildi. O zaman lıiçolwazsa -İtalya 
misali bu hahiı;ten hariç tutulmak 
kaydile· dostun dosta itimadı vardı, 

1 herkes nereye gittiğini ve giderken 
yanında ve karşısında kimlerin bu
lunduğunu, kimlerin bulunacağını 
biliyordu. Bugün ise kimsenin kim· 

seye itimadı kalmadı.Zahirde birbirine 
en sıkı ba"larla merbut gibi görü· 

b 

nen loıriliz'lcrle .Fransız•ıar hile 
ı::ı 

perde gerisinde mütekabilen yek· 
cliğı>rlerini atlatmaktrmlhaşka hirşey 

y~mıyorlar. Daha dün İugiliz"lcr 
kendilerine takdim ederek ltalya 
He itilaf uıiizakerclerine başladılar 
diye dış SJCırdatan Fraİısız'lardı. 
Maamaf ili fohriliz ']erin bu centil
men itilafı ile neyi temin etmiş 

oldukları lıile hakikaten sorulmıya 
değer hirşeydir. İmparatorluk yol· 
ların111 emniyP.tini muhafaza etmek 
kaygı~ile İLalya'nın Ilabe9 istilasını 

haznıetmiye razı olmuş görünen 
İngiltere hariciye nezareti Roma 
ile hir itilafname imzal<1dığı günün 
furdasında İlalyan'ların Kadiks li
manına beş bin gönüllü çıkardık· 

larını ve hu suretle Akdenizin şar· 
kındaki adalarda olduğu gibi gar
h.nda <la bir tarassud mevkii elde 

ctıniyc ı;ahştıklarını baher aldığı za· 
man ııe düşünmüştür. Yakın ~arkta 
bir Türk topra~ını Suriye'lilcre 

pe,.keş <;ekebilmek için Türk{dost· 
Juğuuu fedaya razı olmuş gibi gö· 
rünen .Fransa Alman 'ların tıi Fran· 

sanın burnu dibinde İspanyol Fa
sımla bir müstemleke sahihi olmı· 
ya hazırlandıklarını ve buna f,ilen 

tle teşebbüs ettiklerini gördliğü za· 
man nasıl bir endişe hissine kapıl· 

mıştır. 

V c nihayet yarın basit bir el 
çabukluğu ile Alman'lar iktıııaden 

zaten kendilerine bağlanmı~ hulu· 

nan Avusturyo')ı, filen de Alman 
vatanına ilh~ık ettikleri_:-gün vatan 

emniyetleri tehlikeye-girece~i:için 

halyan'lar na;;ıl bir hattı ... hareket 

ittihaz edeceklerdir~ Bunlar öyle 
sualle" ve ö~ le nk'alardır ki)f hu· 

run]anmn ucunu g()rmekteoJ' aciz 
olan Avrupa diplomatlarının çoktan 
U) kulannı kaı.;ırmış olsalar gerektir. 

nununla heraber bütün bu ka
rışıklığın, bütün bu karanlığın çok 

yakın bir umumi barb doğuracağı· 
na inananlar 1,'0k_aldanırlar. Siyaset 

dünyası misli görülmemiş bir kan· 
şıklık geçiriyor evet... Faka( bu 

karışıklık daha r ziyade durulmak 
için hulandmlan suya benziyor. 

Beşeriyet bu kadar itimatsız, emnİ· : 
yctsiz ve meçhul günlerde~ bir har·: 

Jrn atılmak:için mutlaka evelemirde , 
intihar etmiye karar vermiş· olmak 
lazımdır. Orta ela buna ihtimal ver· 
direcek hirşey ise yoktur. 

u,.,_J: ATJ: .. lvi.# ,__#_ v..,. 
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( _ /ngiltere'de ~silahlanma mes'elesi 

[ondra gazeteler~ . ep bir
den bağırmağa başladılar 
Krallık hava kuvvetl;ri 31 marta kadar 21 ay 

lık inşaatın yekununa~ muadil olacaktır 
Londra, 11 (A.A) - Pazar 

gazeteleri yakın bir istikbal 
için temini düşünülen tes!ihat 
hakkında uzun makaleler neş
retmektedir. Sundny Times 
gazetesi başmakalesinde hiç
bir siyasi mes' elenin haliha
zırda lngiliz adalarının müda
faasına taalluk eden bu mes· 
ele kadar ehemmiyeti haiz ol
madığını ve lngiltere'nin mcc· 
burl askerlik usulünü koyma-
mak kararında olması işin 
ehemmiyetini bir kat daha 
artırdığını yazmaktadır. 

Observer gazetesi general 
Groves imzasile krallık hava 
kuvvetlerine dair bir makale 
ncşretmektedir. Makale sahibi 
hava hususunda derhal yeni
den geniş miktarda silahlan· 
ma lüzumu üzerinde ısrar ede· 
rek hava nezareti tarafından 
n~redilmiş olan tahminatı çok 
nikbin bulmakta ve gelecek 
31 Marta kadar hava filosuna 
ilave edilecek tayyareler mik
tarının geçen Kanunuevvel bi
dayetine takaddüm eden 21 
aydaki inşaat yekununa mua
dil olması lazımgeldiğini yaz
maktadır. 

Sunday Dispatch gazetesi, 
~~~~-------~~--~ 

Bayan Afet 
Gayet değerli 
bir konferans verdi .. 

lstanbul, 11 (Hususi) -
Profesör Af et. Cenevre' de 
(Piri Reis) mevzulu bir konfe
rans vermiştir. Konferans, Ce
nevre' de büyük alaka ile kar· 
şılanmıştır. 

Cenevre, 11 (Hususi) -
Bayan Afet'in cografya ens· 
titüsünde, Piri Reis'in hayatı 

ve eserleri hakkında verdiği 
konferans, büyük bir alaka 
görmüştür. Profesörler, mu· 
harrirler, sefirler ve Türk 
kolonisi konferansta hazır bu
lunmuştur. Cografya enstitüsü 
salonlarında verilen çay ziya· 
feti çok samimi geçmiştir. 

Yunan kralı 
Askeri hastane
lerini ziyaret etti .. 

Atina, 11 (Hususi) - Baş· 
ve.kil Metaksas, dün kral ikinci 
Yorgi'yi ziyaret ederek, siyasi 
mes'eleleri görüşmüştür. 

Kral, bundan sonra maiye· 
tile birlikte askeri hastaneyi 
teftiş etmiştir. 

Türkiye 
Hollanda 

Ticaret muahe
desi aktedilecek. 

lstanbul, 11 (Hususi muha
birimizden) - Türkiye - Hol
landa arasında bir ticaret mu· 
ahedesi akdi için müzakere· 
lere başlanmak üzeredir. Bu
nun için Hollanda' dan bir ti· 
caret heyeti gelmiş ve Anka· 

ordunun makineleştirilmesini 

ilerletmek için alınan yeni 
tedbirlerin yakında avam ka
marasının tasdikine arzedebi-

leceğini yazmaktadır. Bu me
yanda Süveyş' de bulunan bir 
süvari livası, tamamen makine
leştirilecektir. 

lstanbul emniyet müdür
lüğünde feci bir vak'a , 
Yere düşen bir tabanca patladı 

ve bir komiser öldü .. 
lstanbul, l 1 ( 'Hususi muhabirimizden ) - Bugün lstanbul 

Emniyet müdürlüğünde bir hadise olmuştur. Komiser Nuri, 
bozuk bir tabancayı kurcaladığı sırada elinden düşürmüş ve 
silah ateş almıştır. Çıkan mermi orada bulunan komiser Hik
met' e isabet ederek komiserin yaralanmasına ve biraz sonra 
ölmesine sebebjyet vermi;tir. Hadise hakkında tahkikata de
vam ediliyor. 

Bir Hollanda heyeti geldi 
lngiliz grubu da geliyor. 
Hollanda'lılar, limanlarımızda, /ngiliz

ler de bazı yerlerde yapılacak büyük 
işlere taliptirler. 

lstanbul, l 1 (Hususi) - Hollanda Ticaret Nezareti müste· 
şarının başkanlığı altında bugün bir heyet ıclmiıtir. Bu he
yet; Ereğli ve Gölcük limanlarilc İstanbul limanında yapılacak 
olan bazı in~aata taliptirler. 

Heyet başkanı, arkadaşları ile beraber Anadolu'da bir tet
kik seyahati yapacağını söylemiştir. 

Alakadar makamlarımızın verdikleri malumata röre, mem
leketimizde yeni büyük inşaat dcruh.de etmek üzere yakında 
25 ki~ilik bir lngiliz grubu şehrimize gelmek üzeredir. 

Büyük tayyare piyango
su merasimle çekildi 

15000lirayı12255numara10000 
lirayı :27244 numara kazandı 
İstanbul, 11 (Hususi muha· 1967 2410 2499 2716 

birimizden) - Tayyare pi- 4318 4795 6624 7103 
yangosunun her ayın 11 inci 7420 7445 7489 7958 
günü mutat olduğu gibi keşi· 8704 8938 10903 11250 
desine dün merasimle başlan- 13130 14893 16829 17328 
mıştır. Bugün bir kısım nu· 17732 17850 17918 18246 
maralar kazanmıştır. Yarın da 18593 19945 20055 21457 
keşideye de.vam edilecektir. 23384 23435 25397 25575 
Kazanan numaraları bildiri· 27558 28180 28193 28382 
yorum: 28746 2~571 29722 29728 

15,000 lira 12255 numara, 29858 29865 30222 30311 
10,000 lira 27244 numara, 30630 30691 31215 32~06 
3,000 lira 25244 numara 35320 25808 36306 36570 

kazanmışlardır. 37829 38813 39911 
1000 lira kazanan No. lar 1 rz l 

36:104 33482 uı us ar 
500 lira kazanan No. lar • 
1s5 1414 1121 3018 sosyetesı 

4301 4582 9879 11703 Cenevre, 11 (A.A) -Fransa 
11971 14735 14749 16649 ve Türkiye'nin talebi üzerine 
17844 18891 22839 39188 Milletler cemiyeti konseyinin 

39691 18 kinunsanide vukubulacak 
200 lira kazanan No. lar toplantısı 21 kanunsaniye tehir 
986 2111 4572 5128 olunmuştur. 

s98o 6840 tl8ss 7483 Ziraat bankası 
8090 8199 8740 10053 

11691 122s9 12480 13522 Umum müdür 
15405 15611 16526 16544 ve bazı memur 
17580 19420 19909 20414 -
21291 24086 24109 2s21s ların istif al arı .. 
25817 30111 34378 35000 İstanbul, 11 (Hususi· mu ha· 

36940 38999 39217 birimizden) - Ziraat bankası 
100 lira kazanan tNo. lar umum müdürü Kemal Zaim 
154 444 7i8 1077 ile bankanın bazı memurları 

1202 1~ 1712 1 ietifaya mecbur •dilmiılerdir. 

.............................................. sa~a3 ~ 

- ~---- --··~ 

Bir zarureti .. ' 
Yalnız lzmir'in değil, mem· 

leketin derdidir. Çünkü niha
yet ihracatımıza, ticari inkişa· 

fımıza, dövizimize ve devlet 
bütçesine taalluk eder: 

Vapurlar mes'elesi.. 
lzmir hiç şüphesiz. zengin 

bir istihsal mıntakasının ecne
bi piyasaya gıda veren bir 
ağzı olduğu için, vapurlar 
mes' elesin in itemevvüçleri ve 
hadiseleri, burada daha kuv
vetli hissedilir, daha iyi anla-
şılır. , 

lzmir, ithalatçı vaziyeti kay
betmiştir, bu muhakkaktır. iz
mir şimdi sadece ihracatçıdır 
ve böyle olduğuna nazaran da 
ihracatçılığa aid evsaf ve hu
susiyetlerinin, ihtiyaçlarının 
başlı-başına nazarı dikkate 
alınması lazımdır .. 

Vapurlar derdinin lzmir 
limanına musallat olduğu ta· 
rih yeni değildir. · Vaktile ihra· 
cat mahsullerimizi ecnebi pi· 
yasalara taşıyanlar, mürakabe· 
sizlikten ve devlet müdahale
sinin azlığından kafi miktarda 
istifade etmişlerdir. Tarifeler, 
umumi prensip ve şartlara 

göre değil, acentalar arasm
dalci anlaşma kabiliyetine göre 
hazıı lamrdı... lzmir' de ihracat 
işleri ile alakadar olan her 
fert, her teşekkül, yekdiğerini 
takibedegelen ve bin bir çeşit 
mahiyet; kapris vesaireler arz 
eden bu tarifeler işini pek iyi 
bilir.. Bunu en hafif bir ta
birle •istismar. şeklinde tav· 
sif ve tasvir edebiliriz. Filha
kika bu, Türkiye' de açık de
nizlere işliyen Türk vapurları, 
devlet vapurları bulunmama
sından doğan bir netice idi. 
Acentalar, ihracat işlerinin 

icabettirdiği hassasiyet ve ia
rureti, kendi lehlerine çevire· 
rek, tarifelerde mutlak ve eles· 
tikiyet kabul etmez bir haki
miyet tesis eylemişlerdir. Mey· 
danın genişliğinden ve boşlu· 
ğundan esasen başka birşey 
.beklenemezdi.. Zamanı geldi, 
mahsulümüzü sevkedecek va· 
pur bulamadık, zamanı geldi, 
acentaların kendi ölçüleri ile 
kendi aralarında hazırladıkları 
tarifelerle ihracat yaptık. Bun
lar, birinci derecede Türk ih
racatındaki intizama aykırıdır, 
saniyen de Türk mahsulünün 
rekabd sahasında tesise mec· 
bur olduğu ucuzluk keyfiye
tine ... 

Biz prensip olarak, bol sa
tışı kabul etmişizdir. Bol satış 
ise, rekabette kudretli olmağa 
bağlıdır. Rekabetin de şart· 

ları malum: 
Fiat ucuzluğu ve nefaseti. 
Muhakkak ki mahsulümüz 

nefistir ve bunu artırmağa ç.a· 
lışıyoruz. Fakat mahsulün to
nunda tarifeler, iki misline fır
latıld1ğ1 ve buna mukabil ra
kip memleketler mahsulleri (Me· 
sela Yunanistan' da olduğu gibi) 
bizimkinin dörtte birine mu
adil fiatle nakledildiği takdirde 
biç şüphesiz, bu işi de arhk 
devletçe veya milli müessese
lerce organize etmek zarureti 
ile karşılaşırız. Nitekim de 
öyle oldu: 

Bugün, bir vapur ve ihracat 
mevzuu ile karşı-karşıyayı'Z. 

Sanayini, iktısadiyatını, ~i· 
•ındif uini, teaisabnı millileş· 

r Madrid'in 
müdafaa~ abiliyetini 

sarsmaktadır 
~~~--.-.-... --~~~ 

Asi kuvvetler, Malaga'ya taarruz için 
yeniden kuvvet toplamağa başladı[or 

Göğsü azimle dolu bir /$pangol kadını, harabeler 
içinde söylev veriyor 

Madrid 10 (A.A) - Mad- Sen Jan Doloz, 11 ( Rad· 
rid valisi sokaklara bir takım yo) - Bak'ta asi tayyareci
ilanlar yapıştırmıştır. Bu ilan
larda yirmi yaşından yukarı 
olan insanlar cumhuriyet or· 
dusuna asker yazılmağa teşvik 
edilmektedir. 

Madrid 1 O (A.A) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

Yedi gündenberi devam 
eden şiddetli muharebeler 
Madrid müdafaasını sarsma· 
mı~tır. Madrid ile Escuriel ara
sındaki yol gerçi kesilmiştir. 
Fakat başka bir yol daha 
uzun olmasına rağmen Sierna 
de Guadarama' da mevzi alan 
milislerin iaşesi için kullanıl· 
maktadır. 

Madrid'in bir kere daha 
tehlikeden kurtulmuş olduğu 
henüz iddia edilemezse de 
hükumet merkezinin bugün 
daha geniş bir nefes alarak 
istikbale emniyetle baktığı 
söylenilebilir. 

Madrid'in geçen perşembe 
günkü bombardımanı netice· 
sinde 5 kişi ölmüş ve 34 kişi 
yaralanmıştır. Hükumet mer· 
kezinin on mıntakasından ye· 
disi büyük tahribata uğramıştır. 

Londra, 1 l (Radyo)-Royter 
ajansı: Dün geceki harbte asi· 
lerden 23 kişi, hükumet kuv· 
vetlerine teslim olmuştur~ Bun-
lar, isyancılar arasında mem
nuniyetsizliğin çok geniş ol· 
duğunu söylemişler ve 13 ki· 
şinin asıldığım, bunların üçü
nün general olduğunu bildir
mişlerdir. Asılanlar, ihtilal çı
karmak istiyorlardı. 

lerin Bilbao ve Satander·i 
bombardımanlarına mukabil 
eldeki esirler ve reyinler kur· 
şuna dizilmiştir. 

A Sen Jan Doloz, 11 (Radyo) 
Asilere mensup harp sefine-
leri tarafından dün Sorinoviç 
adlı bir Rus vapurunu tevkif 
etmişlerdir. Bu vapurda buğ· 
day ve silah vardı. 

Cebelüttarık, 11 (Radyo)
Cumartesi ve Pazar günleri 
asilerin Madrid taarruzu de· 
vam etmiştir. 

Asiler Laberis Tiyes, Fran
sız köprüsü ve biriki mevki 
daha almışlardır. 3 Tank ve 
1 top da asilerin ellerine düş· 
müştür. 

Endülüs cebhesinde asiler 
bir köy daha almışlardır. Asi 
kuvvetler Malaga'ya taarruz 
için kuvvet toplamaktadırlar. 

Paris, 11 (Radyo) - lspan· 
ya' da mühim miktarda Alman 
ve ltalyan askeri kuvveti bu
lunduğundan ispanya'nm bir
çok aksamının Almanya ve 
ftalya'nın elinde kalmasından 
endişe ediliyor. 

Salamank, 11 (Radyo) -
Resmi tebliğde kızılların yap
tıkları tank hücumlarının püs
kürtüldüğü, esirler arasında 
bazı ecnebi kadınların da bu
lunduğu bildiriliyor. ·---

Şair 
Eşref 'in me

-t-ir-en--ve_d_e.,vıet-le-şti-.r-en--b-ir- zar taş l çalındı! 
memleketin, ihracat eşyasını f stanbul, ı ı ( Husu!'İ ) -
nakletmek gibi maddi ve mü- Merhum Şair Eşref in mez~r-
him bir branşını da ayni ta~ı ansızın ortadan kaybol-
prensip dahilinde eline alması muştur. Bu taşın çalındığı tah· 
ve her türlü keyfi müdahale- min edilmekte olduğundan 
lerden, intizamsızlıklardan kur- tahkikata başlanmıştır. 
tarması lazımdrr. Bu, hem k k 
menfaatimizin b ir icabıdır, hem- Topra anunu 
de Türk deniz ticaretinin ve Layihası dün tekrar 
propagandasının bir zarureti!. 

Memleket dahilindeki bütün Tetkik edildi. 
nakil vasıtaları bizimdir, su- Ankara, 11 ( Hususi ) -
ların üstüne de kendi ihracat Topraksız köylüye toprak te
şebekemizi aksettirmeliyiz. Aksi min etmek üzere tanzim edil-
takdirde; mahsul, tüccar, müs- mekte olan kanun layihası; 
tahsil ve devlet menfaati acen- bugbn Sıhhat ve içtimai mu-

'f taların faaliyet vt!ya mcrha· avenet Vekili Refik'in başkan-
metine bağlı kalmakta devam lığında toplanan hususi ko-
edecektir. misyon terafından tetkik edil· 

Orhan Ralami Cö. miştir. 
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-Başı 1 inci sagf ada

bul bir hale gelmesini intaç 
edecektir. 

~ 
İngiltere hükumeti şu cihet· 

ten emindir ki, böyle bir kont
rol ancak buna iştirak eden 
hükumetlerin taahhüdlerini tam 
surette tatbike azmetmiş bu· 
lunmalarını takdirinde anlaş· 
manın hakiki olarak tatbiki 

mi garantisini verebilecektir. Evel
ce yapılan teşebbüslerin gös
termiş oldukları hüsnii kabul 
İngiliz hükumetini ademi mü· 
dahale komitesi projesinin va
ziyete göre tebdil edilmiş 

şeklinin kafi geleceği fikrini 
ileri sürmiye teşvik etmektedir. 
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Bununla beraber hükumet· 
lerin cevablarmda sert bir 
kontrol sistemine temas edil· 
mekte olduğundan İngiltere 
hükumeti. diğer müdahale tarz
larının kontrolünü istihdaf eden 
tek!ifleri tetkik etmiye ve bun· 
lan yakında komite huzurunda 
müzakere ettirmiye de hazır 
bulunmaktadır. 

İngiliz hükumeti 24 kanun· 
evel notasından itibaren vu· 
kua gelen bütün fikir teatileri 
vesaikini hükumetlerin son ce· 
vabları ile beraber Londra 
ademi müdahale komitesine 
tevdi etmek ve bir anlaşma 
vukuu takdirinde komitenin 
memnuiyet tedbirlerinin hep 
birlikte icra mevkiine konması 
için bir tarih tesbit etmesini 
talebeylemek niyetindedir. 

İngiltere hükumeti şu cihet· 
Jeri kaydetmek ister ki 24 ka
nunevel tarihli notasının veril· 
mesi vaziyetinin vehametinden 
ileri gelmiştir. Hükumet hiç
bir zaman Londra komitesinin 
salahiyetine tecavüz niY,etinde 
değildir ve eğer doğrudan 
doğruya hükumetlere müra-
caat etti ise bunu komitenin 
işini çabuklaştırmak ve kolay
laştırmak arzusundan dolayı 
yapmıştır. 

İpanyaya'nın yabancı gönül
lülerden tecrid edilmiş olma
~ını görmek hususunda tam ve 

umumi bir arzuya tercüman 
olan cevaplar ispanya üzerinde 
tam bir kontrol sisteminin VÜ· 

cuda getirilmesinden evel her 
hükumetin kendi arazısının 
içinde lazımgelen memnuiyet 
tedbirlerini derhal almasını 
haklı göstermektedir. Bu hu· 
susta derhal bir beynelmilel 
anlaşmaya varılması hakkın· 
daki arzusunu bildirmek isti
yen İngiltere hükumeti; İngiliz 
vatandaşlarının yabancı ordu
lara yazılmasını meneden 1870 
Enlistment Freign Acte kanu· 
nunu mer'iyet mevkiinc koy· 
maktadır. 

Cebelüttarık, 11 (A.A) -
Mevsuk bir membadan gelen 
bir habere göre 3000 Japon 
gönüllüsünün yakında Kadiks 
ve Jereie gelmesi beklenmek· 
tedir. Bu takdirde bu gönül
lülerin Sevilla' da bulundukları 
söylenmektedir: 

r ' Ankarapalas 
Büyük bir titizlik ve inli· 

zamla kurduğumuz büyük 
Ankarapalas otelinin kalori· 
fer tertibatı da bitirilmiş ve 
otel, artık yeni kalorifer te
.sisatile ısıtılmağa başlan
mıştır. 

Müdüriyet 

Diğer taraftan İtalyan ma
mulatından tayyare parçaları 
taşıyan birçok vesaitin Jereje 
ve Kadikse geldiği de söylen
mektedir. 

Tokyo, 11 (A.A}-Japonya 
Dış işleri Bakanının bir tebli
ğine göre İspanya' da birkaç 
bin Japon gönüllüsünün bek· 
lendiğine dair bazı ecnebi 
ajansları tarafından serdedilen 
haberler tamam ile uydurmadır. 

İspanya' da ki vaziyeti tetkike 
memur Japon zabitlerinden 
mürekkep bir komisyonun 
mevcudiyeti hakkındaki haber
ler ,Je tamamile asılsızdır. 

Dış işleri Bakanı ecnebi 
memleketlerdeki Japon mü· 
messillerini bu gibi şayialan 
protestoya memur edecektir. 

Paris, 11 (A.A) - İnriltere 
büyük elçisi dün öğleden sonra 
M. Vienot'a gönü1lü1er mes
elesi hakkındaki İngiliz nota
sını tevdi eylemiştir. Fransız 

hükumeti; İngiltere hükume· 
tine derhal cevab vererek İn
giliz teşebbüsünün Fransız dü· 
şüncelerine tetabuk etmekte 
olduğunu ve bu teşebbüsü tas· 
vib ettiği hususunu bildir
miştir. 

Fransa hükumeti; önümüz
deki hafta içinde parlamento
dan lazımgelen selahiyetleri 
alır almaz alakadar devletlerin 
üzerinde itilaf edecekleri her 
hangi tarihten itibaren lspan· 
ya'ya gönüllü gitmesini mene
edecek tedbirleri ittihaz ey
liyecektir. 

Bu münasebetle yapılacak 
parlamento müzakerelerinde 
yapılan taahhüdlerin müessir 
bir surette kontrölü sisteminin 
mümkün olduğu kadar çabuk 
bir surette takibi için ne gibi 
tedbirler alınması lazımgeldiği 
hakkındaki fikirlerini de izah 
eyliyecektir. ----Dile ki er: 

Sokağa su atanlar 
Değirmen dağı' nda Telgrafçı 

sokağında 15 numaralı evde 
kiracı Mehmed Ali Ülgentay 
imzasile l:.ir mektup aldık. Ev· 
den dışarı su akması yüzünden 
namına belediyece tarhedilen 
cezadan şikayet eden mektup 
sahibi, hiçbir memurun, haberi 
olmadığı halde bir şahıs hak
kında zabıt varakası tutamı· . 
yacağını bildirmekte, Değir· 
mendL>ğı ve civarında lağım 

bulunmadığı için bütün evlerin 
sularının sokaklara aktığını zik
retmektedir. 

Mektubu yazan zat, beledi
yenin bu havalide evvela la· 
ğım tesisatı vücuda getirme· 
sini istemekte ve sonra ceza 
istenmesinin doğru olduğunu 

yazmakta, evlerin avlusunda 
çukurları kazmanın sıhhat için 
çok muzır olduğunu ilave et
mektedir. 

Gür ses 
Ordu' da haftalık olarak ın· 

tişar eden Gürses refikimiz 
12 yaşına girmiştir. Refikimizi 
tebrik eder ve daha uzun yıl
lar matbuat hayatında feyizli 
çalışmalarına devamı dileriz. 

Nafıa komiserliği 

Nafıa Müfettişi Sırn İzmir 
Nafıa şirket ve müesseseleri 
komiserliğine tayin edilmiştir. 
Emri dün Nafıa Vekaletinden 

-~~~ 
Boru hırsızhğı 

Alsancak Tevfik Rüştü Aras 
bulvarında Mehmed oğlu Hü
seyin, Ali oğlu Salih hırsızlık 
kastile toprak altında bulunan 
boruları çıkarırlarken yakalan· 
mışlardır. 

Bıçak taşımak 
Kestelli caddesinde Yusuf 

oğlu Kazım ve Celal oğlu Hü
seyin 'in Üzerinde birer bıçak 
bulunarak alınmıştır. 

Yangın 

lkiçeşmelik caddesinde 121 
sayılı Mehmed oğlu Nafi'nin 
dükkanında ocak içinde ku· 
rutmakta olduğu odunlarm tu
tuşmasile yangın husule gel
mişse de etrafa "sirayetine mey· 
dan verilmeden bno;t·nl m:ştır. 
10 Kilo kadar leblebile beş 
adet boş çuval yanmıştır. 

Cam kırmak 
Eşrefpaşa c:ıddesinde Ya· 

kup oğlu Ahmed sarhoş ol· 
duğu halde Mustafa oğlu Ra· 
mazan'm dükkan camlarını 
kırdığından yakalanmıştır. 

Sarkıntılık 
Eşrefpaşa caddesinde Ab

durrahman oğlu Nuri, Rama
zan kızı Saliha'ya sarkıntılıkta 
bulunduğundan yakalanmıştır. 

GUrUltü yapmak 
Keçecilerde İsmail oğlu Bür· 

han ile Sadık oğlu Abdullah 
ve Veli oğlu Etem sarhoş olup 
rezalet çekardıklarmdan 'yaka· 
]anmışlardır. 

Sarhoşluk 
Kemeraltı caddesinde Ha· 

san oğlu Mehmed'in sarhoş ol· 
duğu görülmüş ve yakalan· 
mıştır. 

Hakaret 
İkiçeşmelikte berberzade so

kağında Şamoel kızı Luna 
Anjel, Bohor kızı Poliksena 
ve Modahay oğlu Kohen ile 
fsrail kızı Ester'in oturdukları 
eve girerek küfür ve hakaret 
ettiği iddia edildiğinden ya
kalanmıştır. 

Eve taarruz 
Alsancak Yıldırım Kemal 

sokağında Adil karısı Münire 
ayni sokakta oturan Süleyman 
oğlu Mehmed ve İbrahim 
oğlu Mustafa'nın evlerine ta
arruz ettiğinden yakalanmıştır. 

Hrrsızhk 

Kadifekalesinde Nusret oğlu 
Mehmet Ali, Belediyeye aid 
çam fidanlarını çaldığından 
yakalanmıştır. 

Gömlek çalmak 
Mezarlıkbaşmda Abdurrah· 

man oğlu Mehmed, Bekir oğlu 
Abdullah ve Naz;f oğlu Hamdi 
adındaki ~çocuklar Mustafa 
oO-lu Mc~ımed'in dükkanı önün-.:> 

•de a5ıl ı bulunan dört adet .. 
frcnk gömleğini [çalarken suç 
üstü yakalanmıştır. 

Çuval hırsızlığı 
Kahramanlar' da bahçevan 

sokağında Mustafa kızı F ah· 
riye'nin evine girilerek 12 boş 
çuval çahndığı iddia edilmişti. 
Yapılan takibatta bu işi ya
panların, ayni mahallede otu
ran 14 yaşında Mehmed, 9 
yaşında İbrahim, 12 yasında 
Süleyman, Kemal ve Bekir 
oğlu Abdullah olduğu anlaşı· 
!arak cümlesi yakalanmış ve 
çuvallar da meydana çıkarıl· 
mıştır. 

Para hırsızhğı 

Balcılar cadd~sinde Piyal 
oğlu hanında yalan aralıacı 
Niyazi yanıntla yatan Etem'in 
495 kuruş parasını çalıb kaç· 

iddia ve şikayet edildiğin-

ltalya ve Alma y y 
mes'ul tut 

- Başı 1 inci sahifede -
2 - Deniz tayyareleri için 

Plage Bladche' da vücuda ge· 
tirilecek üssülhareke Ric-De-
Oro arazisinde kaindir. 

3 - Bir üssülhareke de 
Villa Cisnoros' da vücuda ge· 
tirilecektir. Burasını general 
Franko Almanya'nın emrıne 
:-\made kılmıştır. 

Berlin, 10 (A.A) - İspan
yol Fasında Alman kıtaatı
nın yerleşmesini ileri sürererek 
Fransız hükumetinin Burgos 
hükumeti nezdindeki protesto· 
sundan bahseden Alman mat
buatı müsbet bir tarzda iti· 
raz edilemiyecek olan Alman· 
İtalyan notası etrafındaki ob· 
jektif müzakereleri ihlal etmek 
iç'.n F ransız'ların giriştiği bu 
yeni yalan mücadelesini şid
detle tenkit etmektedir. 

Angriff diyor ki: 
Fas hakkrn daki bu bin bir 

gece masallarının ancak bir 
manası vardır. o da mahvol
mak üzere bulunan Valans 
korsanlarına son anında bir 
yardım temin etmektir. 

Lonra, 10 (A.A) - Dün 
M. Eden ile M. Corbin ara· 
sında öğleden sonra yapılan 
görüşmelerden sonra haliha
zırda Fac; sularında bulunmakta 
olan Fransız ve İngiliz deniz 
kuvvetlerinin her hangi bir şe· 
kilde teşriki mesaide bulun
m.,1arı ihtimali mevzuu bah
sedilmektedir. 

Fas'tan s;relen ve pek ya
kında Fas'a bir takım Alman 
kuvvetlerinin geleceğine ve 
bunların yerleştirilmesi ıçın 
bir takım ha'Zırlıklar yapılmış 
olduğuna dair olan endişeli 
haberler üzerine Fransız ve 
İngiliz makamatı lspanyol sa· 
hillerinde yapılmakta olan her 
türlü şüpheli faaliyetler hak
kında mütemadiyen temas ha
linde bulunmak ve malumat 
teati etmek tasavvurundadırlar. 

Zannolunduğuna göre bu 
haber teatisi iki payitaht ara· 
sında yapılacaktır. Çünkü bü
tün harb gemileri mensub ol
dukları amirallik dairelerile 
telsizle münasebatta. bulun
maktadırlar. 

Fransız · lngiliz mahafili İn
giliz ve Fransız harb gemile
rinin Fas sahillerine karşı zecri 
bir faaliyet icrası için emir 
almış olduklarına dair olan 
haberleri kat'i surette tekzip 
etmektedirler. 

Londra, 10 (A.A)- Royter 
ajansının bildirdiğine göre İs
panyol Fas'ı hakkında miitem· 
mim malumat teati edildikten 
sonra Fransız ve İngiliz do· 

nanmaları arasında teşriki me· 
saide bulunulmasını Fransa'nın 
teklife amade olduğu husu
sunda Londra' daki Fransız el
çisi Paris'ten talimat almıştır. 

Böyle bir teklif ancak Pa
ris'ce Fas'daki Alman faaliyeti 
hakkındaki haberler resmen 
teeyyüt ettiği takdirde yapı

lacaktır. 

Roma, 11 (A.A) - Fransız 
matbuatı tarafından şimali 
~--~-----~--~--

Hakaret 
Alsancak darülaceze önünde 

arabacı Zeynel oğlu Ahmed, 
yoldan geçen Hüseyin kızı 
Remziye'ye ve İsmail o"!ıı 
Kamil'e küfür ederek hakarl tte 
bulunduğundan yakalanmış ve 
bilahara şikayetten vazgeçildi· 
ğindcn bu hususta zabıt tutul-

o a 
Fas'ta Alman kuvvetlerinin bu· 
lundu~una dair neşredilmekte 
olan havadisler Roma matbu· 
atınca Fransa' nın Almanya 
aleyhindekı manevraları olarak 
tavsif edilmektedir. 

Popolo Di Roma; bu gibi 
neşriyatın gittikç genişlemekte 
olduğuna dair Paris'ten aldığı 
bir raporu neşretmektedir. 

Alman'ların Fas içine doğ· 
ru sarkmakta olduklarına dair 
yapılan bütün bu mübalağa· 
Jara baktıkç takib olunan mak· 
sadın kaAbedilmiş olan zama· 
nı kazanmak ve guya İspan· 
Fas'ında sükun temini maksa-
dile Fransa'nın çoktanberi gö
ZLİnii dikmiş olduğu bu par~ayı 
ele geçirmek gayesine matuf 
olup olmadığı suale değer gö· 
rülmektedi r. 

lspa;Jya' nln en buhranlı za
manlarında bile Fransa'nın bu 
mıntakada nüfuz tesis etme
sine göz yummuş olmadığı 

ayrıca işaret edilmektedir. 
Paris, 10 (A.A) - Selahi· 

yettar mahafil Alman asker· 
!erinin İspanyol Fasında bu· 
lunması mes' elesi hakkında 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

Saat 12,30-14 plakla halk 
türküleri, havadisler, hafif mu· 
siki, 18,30 plakla dans musi· 
kisi, 19,30 konferans doktor 
Fahreddin Kerim, 20 Vedia 
Rıza ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi, 20,30 ajans 
haberleri, 20,46 Cemal ve ar
kadaşları tarafından Türk mu· 
sikisi, 21, 15 şehir opereti ta· 
rafından bir temsil, 22 ajans 
ve borsa haberleri, plakla 
sololar. 

Atina'da 
Türk güzel san'atlar 
Sergisi açılıyor .. 

Atina, i 1 (Hususi) - Ati
na' da buayın 22 sinde Türk 
güzel san' atlar ve neşriyat ser
gisi açılacaktır. Sergi, 12 Şu· 
bata kadar açık ka1acak, ls
tanbul meb'usu Cimcoz, ser-
ginin tanzimi işlerile meşgul 
olacaktır. 

Japonya 
komii. :tist harekatı 

Burgos hükumet komitesi nez· - Başı inci sahifede -
dinde Fransa tarafından hiç· Tokyo, 11 (A.A) - Domei 
bir teşebbüs yapılmamış ol- Ajansı bildiriyor: 
duğunu tasrih etmektedirler. Sansür 350 kişinin methal· 
Bu mahafil Fasdaki Fransız dar olduğu ihtilalci komplo'yu 
yüksek komiseri general Nu- şimdiye kadar gizlemiştir. Bu 
gues'in Tetuan' daki Fransız memnuiyet kaldırılmış oldu· 
konsolosunu lspanyol fasında· ğundan bazı genç ihtilalcilerin 
ki yüksek1 komiseri 1904 ve bir genç ziraatçılar birliği ku-
1912 Fransız · ispanyol mu· rarak orduda bir isyan hare-
ahed elerine riayete davet et- keti hazırlıklarını ve büyük 
meğe memur etmiş olduğunu şehirleri yakmak suretile ha· 
ilave etmektedir. rap ederek bütün memlekette 

anarşist kommunlar tesis et-
Bu teşebbüsün bugün yapı· mek istedikleri anlaşılmıştır. 

lacaaı tahmin t:dilmektedir. h 
~ Bu işde umumı nizamı i · İstanbul, 11 (Hususi muha· lal suçundan dolayı 33 kişi 

birimizden) - Buraya gelen yakalanmıştır. Hareket şefleri 
haberlere göre Jspanyol Fası· arasında meşhur muharrirler 
na çıkmış olan Alman kuv- vardır. 
vetleri, bir takım çeteler teş· 
kil ederek bunlara silah ve 
bol cebhane vermektedirler. 
Fransız Fas'ında bazı hadise
ler çıkarılmasından endişe 
ediliyor. 

Mahsullerimiz isteniyor 
Ham burg'tan bir firma Türk 

ofise müracaat ederek, defne 
yaprağı, acıbadem, kuru fa
sulye almak istediğini bildir
miştir. Nevyork'tan da·ıhlamur 
çiçeği istenmektedir. 

Paris'te 
grip salgını 

Paris 11 (Radyo) - Şehrin 

her tarafında gayet seri bir 
surette ilerlemekte olan grip 
hastalığından dolayı hüku
metçe tedbirler alınmıştır. 

Beiediyeler, sinemalarda ve 
halkın toplu bulunduğu yer· 
lerde sıhhi kayidler koymuş
tur. Binlerce kişi gripten ya· 
tağa düşmüştür. 

Aydın'da Parti ve Halkevi 

Agdın'da geni idare heyeti, Başkan Vali ile bir arada 
Aydın (Hususi) - C. H. P. Aydın ilyönkuruluna tekrar se· 
çilen arkadaşlar, aralarında iş bölümü yaparak sağışman ve 

sekreterliğe gene Halim Aysın'ı H~lkevi başkanlığına Avuk~~ 
Neşet Akkor'u, Halkevi reis vekilliğine de Etem Menderes ı 
ittifakla seçmişlerdir. 

San'at okulu talebesi, dün akşam Halkevi salonunda çok 
güztl bir miisamere verdi. Müsamereye altıyüzden faz.la Ay~ 
dın'Jı iştir.cık etti. Kozan oğlu ve Timarhane doktoru pıyeslerı 
temsil olundu. Mektebin marıdolinata takımı da perde arala· 
rmda Garp musikisinden parçalar çaldı. Talebeler, gerek tem· 
sil ve gerekse 1-.onserlerinde çok muvaffak oldular ve salonu 
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" • General Veygand yazıyor v • M:· :1d-J BÜY~.k Şef lstanbulda te- Adeseme çarpanlar 

Bıze Is enderun degll, ~ilım zahuratla karşılandllar ----~ 
Trabl sşam lazımdır -Başı inci sahifede - Adana' 10 (Hususi) - Tenkit 

.,, Kış iffetimi işaret olmuştür. Buna karşılık Hatay'dan gelen yolcular, 

Fransa G- K B k b. mı·.? olmak üzere üç bin Arap ta- Fransız otoritesinin Sancak· 
Tuhaf bir talihim vardır; is· 

Sabık ba k aş a ır şey temediğim, aramadığım halde . . ş anının !ebesi sükunetle tezahüratta taki hakikAı vaziyeti saklamak 
1 birçok dedi·kodular benim ku-

h k l . zmir belediyesi, şu kış bulunmuşlar ve müşahitlerin için her çareye başvurmakta mu.. ı· b . ma d lağıma çarparlar! m lr a eSl günün e, geniz, gırtlak ve ci· otlmönünden ellerinde Suriye olduğunu ve şiddetli tedbirler işte size, "Bir kulak mısa· 

• . 

~ Fransız donanması 

ğerlerinin pis muhteviyatını, bayrakları olduğu halde ve aldığını söylemektedirler. firliği" mahsulü daha: 
sokak ortasında ve halkın Suriye milli marşını söyliyerek Sancak Türk'lerine gelib • 
gözü önünde ağız ve burun geçmişlerdir. giden mektub ve telgraflar Birinci gen; -* Yazık, çok 
dolusu şeklinde sağa, sola Anadolu Ajansının notu: sansöre tabi tutulmaktadır. yazık, Almanya'ya çok acıyo· 
savurup boşaltanları sıkı • sıkı Havas Ajansı ayni Arap Müşahid heyete, her taraftan rum doğrusu .. 
takibediyor ve cezalandırıyor. nümayişi hakkındaki telgrafın· gönderilen yüzlerce şikayet ikinci genç - Hayrola .. Ne 
Bunun umumi sıhhat ve bele- da bin talebeden bahsediyor- mektubu ve istidalar da, ken· var?. Bir felaket mi? 
diye varidatı ııoktasından yük- du. Royter ise nümayişçilerin dilerine verilmemekte ve aley· Birinci genç - Evet fela· 
sek isabetini takdir etmemek adedini müzayedeye koyarak himizc sahte mektub, istida- ketlerin en büyüğü! 
imkansızdır. Çoğumuz 0 kadar üç binden bahsediyor. Hiçbir lar hazırlatılarak gönderilmek- İkinci genç - Vah, vah .. 
ı ,. ·· b ı· · b k d "İstilai bir hastalık mı, bir au a ıyı7. ve una 0 a ar ür.iversitesi ve hatta lisesi ol- tedir. 
1 k k. 1 ··k ·· ··k kasırga mı?. Ne oldu Alınan· 

a ış ınız ·ı, nez e, 0 suru ve mıyan onbeş bin kişilik kü· İstanbul, 11 ( Hususi ) -
·b· d t ·k· ·ı ld !ara, söyle Allahaşkına? 

grı ın c azyı · ı 1 e, yı a çücük bir kasabada bin veya Sancak'ta büyük bir heyecan 
b. k d f 1 d l bT · Birinci genç - Bunlardan 

ır ·aç e a ceza an ırı a ı ırız, üç. bin talebe dtinyaııın her· hüküm sürüyor. Son alınan d f Al 'd d b" 
1 H b. · a ena.. manya a e e ı, 

gene us anmayız. em ızı hangi bir tarafında olursa ol- haberlert! göre, Antaky•a' da, 
ı k h d b bedii ve hertürlü tenkid yasak 

yo a getirme ' em e u sun pek güçlükle elde edile- Türk'ler'le Arab'lar arasında edildi! Bir memlekette fikir ve 
fena vesileden Belediyenin aciz bı'lecek bı·r rekor teşkı·l eder. kanlı çarpışmalar başlamıştır. h h K ru ayatı sönerse.. asırga· 
ve naçiz biidçesini kaza.ndır· Eundan da anlaşılıyor ki mev- Dün ansızın vukubulan bu nın, müstevli hastalıkların, hat. 

gözden ka- • mak, şüphesiz bize de Jayiktır, zu bahsolan talebe herşeyden çarpışmalarda bir kişi ölmüş ta harb felaketinin ne ehem· 
Belediyeye del. h b . b' . . ve sekiz kişi de yaranmıştır. mı·yet·ı kalır? Almanya bı"r 

l !~a·n~n sabık genel kur- - hakkak olduğunu 
ınay başkanı general·V~ygand çıramayız. a ersız masum ır gezıntı 

Cürmü meşhud kanunu, di- yaptırılan ilk mektep çocuk· Sancak'a giden bitaraf he- müddet sonra beşeriyet fikir 
limizin küfürbazlığını zincire landır. yet, oradaki kardeşlerimizle aleminden dışarıda kalmış dc-
vuruı ken, Belediyenin de böyle henüz adam akıllı temas İm· mektirl 

İskenderun, 11 (Hususi) -
bir harekete geçmemesi, ağız kanını bulamamışlardır. Bun- İkinci genç - Sadece ten-
ve burnumuzdaki diğer pislik- Sancak'daki ecnebi gazeteci- dan dolayı Sancak ahalisi, kidin yasak eclilmesi bu ka· 

ler, daima Fransız memurları- bariz bir infial içindedir. Dün dar büyük bir felaket midir?. 1ere karşı mücadele etmemesi 
nın nezareti altında bulundu· onbeş bin kişi toplanarak mü- Birinci genç - Bunu söy-

esasen doğru olamazdı. l 
ru maktadır. şalıidferin ikamet etmekte ol· lemeğe lüzum var mı bilmem?. 

Ne ağızdır, ne dildir ha- lllDW'A' MWSC"' ı - Tenkitsiz san'at olamaz, tees· 
yım o? Amma bazılarına çifte, hatta dukları evlerin önüne gelmiş-

i k• · ·k1~1· · · süs edemez. Tenkid, miyob 
K~ürü, hakareti, kaba-saba dört defa aşı lazımdır, deni· er ve sanca ın ıstı a ını ıs-

ternişlerdir. olanların gözlüğü demektir. 
sözleri; salyası, mikrobu, suyu, lecek. Bunda da tereddüde Halk, san'at ve bediiyatta reh· 

Müşahidler, Türk halkının 
sümüğü hepsini camii mana yoktur. bu haklı heyecanını ehemmi- bere mühtaçtır. Tenlcid halka 

Belediye vaktile, atların kuy- Şikemperver insan sofraya yeti mahsusa ile kaydeylemiş· iyiyi gösterir, iyiye ve güzele 
ruk altına torba takınağı dü- oturunca, bir kuzuyu, bir sini !erdir. rağbeti temin eder, ayni za-
şünmuştü.. Hani bu gidişle, baklavayı midesine indirir. Antakya, 11 (Radyo) _ fs- manda cumhurun zevkleri!~ 
b 'b' · 1 b Av l k l~ ··b 1. l san' at dahllerinin zevki ara· u gı ı ınsan arın urnuna ve gzı, umu pe · au a ı o an· kenderun ve Antakya Arab· 

v d b' ı k ı · · d · d h'l' sın da bir hattıvasıl yaı atırl agz ı na a ırer tene ~e utu ar ıçın e, aynı esas a ı ın· ları tarafından Reyhan' da çı-
k · ·ı · h kk d ·f l k İkinci genç - Bu kadar asma ıstenı se, itıraza a ı· e çı te nez e aşısı yapma karılan gürültüler neticesinde 

uzatma; bir milletin yüksel· 
mız ve kudretimiz olmıyacak· icap ederse, bunu yerine ge· bir kişi ölmüş, sekiz kişi ya· 

· mesi nihayet bir tenkide mi 
tır. insan oldugv um uz halde tirmek gerektir. ralanmıştır. iftikar ediyor? Münekkid de-
bu kadar laübalilik gösterir· Şehir için böyle umumi bir Köyler ve dağlarda bulu-

diğin kimdir? Zevkini neden 
sek, muhakeme ve şuurdan muafiyet temin edildiği tak- nan bedevi Arab'lar kamyon· bütün bir millet zevkine reh· 
nasibi, sıhhat ve medeniyetten dirde zavallı sokakların ağız larla Antakya'ya inmişlerdir. ber tutalım? Ne hakla, hangi 
haberi olrnıyan biçare hay· ve burun pisliğinden kurtula- Bu bedevilerin şehire aldık- vukuf ve tahsille milletin sa· 
vanların Kemcraltı caddesinde cağı şüphesizdir. Amma, kör- ları emirle geldikleri anlaşıl· ğır kulaklarına, kör gözlerine 
kaldırımları berbat etmesine olası tükürmek ve sümkürmek maktadtr. Çünkü Arab ve Er- hakiki, güzeli ve iyiyi göste· 
karşı hiddetlenmek doğru- adeti11i bırakamıyanlar, tıpkı meni dükkanlarının hepsi de riyorsunuz?. 
mudur? küfretmek ihtiyacını gizli yer- kapalıdır. Birinci genç - Hayatın 

Bu arada bir şey haber 1erde tatmine kalkışanlar gibi, fstanbul, 11 (Hususi) rehbersiz yürüyeceğine kanaat 

Suriye'de çıkmakta olan L'ori- Şu halde istikbali doğru 
ent gazetesinin 1-1-937 tarihli bir görüşle tahmin etmekte 
~Üshasında, birinci sahifenin olan büyük devletlerin pasifik 
aşında Fransa'nın Şarki Ak- Okyanus'u ile alakadar ol-

denjzde en elverişli askeri üs maktan hiçbir zaman vazgeç· 
olarak lskenderun'a değil, memekle beraber Akdeniz 
l'rablus limanına muhtaç ol· mes'elelerini de meşguliyetle· 
duğu hakkında bir makale rinin birinci planına koymakta 
neşretmiştir. Bu makaleyi ehem· devam ettiklerini söyliyebiliriz. 
illiyeti do]ayısile aynen neş· Frarısa'nın Akdeniz'de çok 
tediyoruz. mühim menfaatlere sahip bu-

•** lunduğunu söylem eğe bile lü-
" Son aylar zarfında mühim zum yoktur ve herşeyden evel 

siyasi hadiseler büyük devlet- Fransa'nın şimali Afrika ile 
lerin dikkatini şarki Akdenize olan muvasla yollarını dikkate 
Çektiler. Eskidenheri lngilte· almak lazımgelir. 
te'nin geniş müstemleke ara- Fakat bütün dikkatinin yal· 
lİsi ile muvasala yolunu teşkil nız Akdeniz'in doğu kısmına 
etmekte olan Akdeniz, Etyop· inhisar etmesi doğru olamaz. 
Yanın ltalya tarafından istila- Akdeniz, Fransa için olduğu 
sından sonra ltalya için de gibi lngiltere için de Hindi Çini 
ayni şekilde bir imparatorluk müstemlekesi ve Okyanos'taki 
Yolu mahiyetini alm1ş bulunu- arazisi için en kısa bir yoldur. 
Yor. İngiltere, Malta ve Ce- Bundan başka her hangi bir 
belüttarık'a sağlam bir su· Avrupa ihtilafının z:ıhurunda 
rette yerleşmiş olmayı artık Akdcniz'in, merkezi ve şarki 
kafi görmiyor, Kıbrıs'ta Fa· Avrupa'daki müttefikler ile, 
rnagosta' da da iyi bir tesisata küçük antant ve Polonya ile 
istinat etmeyi lüzumlu adde· faydali bir muvasala yolu te-

aldım: kenarda bucakta gene marifet· Müşahitler, Sancak'ta gördük- en yanlış ve geri bir kanaat· 
bu Bizim belediye reisi, nezle lerini savuracaklardır. !eri hadiseler hakkındaki ra· tır. Bir milletin her ferdi ayni 

için muafiyet aşısı da getirt- Bu mevzu üzerinde ısrarla porlarını verdiler. Heyet, (Kı- dirayet ve görüş kabiliyetine, 

diyor. min eder. 
İtalya ise kendisinin bir 

On sekiz senedenberi 
Akdeniz devleti olması hase-
bile haiz bulunduğu ehemmi- politikayı takib etmekte olan 
yeti daima takdir etmiştir: Fransa'nın herhangi bir ihtilaf 
ltalya'yı oniki adalara sürük- zuhurunda şarki Akdeniz'de 

, bir istinad noktası teşkil ede-
lemiş olan uzağı •görürlük, onu, 

cek ve bu suretle deniz kuv-
menfaatleri icap ettirdikçe 

vetlerini orada tutabilmesini 
şarka doğru sevketmekten geri 

mümkün kılmakla beraber 
kalmamış, Trablus'tan Binga· 

miittefiklerinin Fransa'dan ta
ziye, sonra Etyopya'ya götür· 
müş ve şarki Akdeniz'de, Ro- lep etmekte haklı olacakaları 
dos'ta, kendisine kuvvetli bir yardımı da yaı:ıabilmesine ya
istinat noktası temin etmesine rayacak yer teminini düşün-

A memiş olmas1 karşısında haklı 
yardım eylemiştir. vrupa' da 
Alman kontrolünün genişle- bir surette hayret edilse ye-

ridir. 
mesi ile onun da kat'i bir su-
rette Avusturya • Adriyatik, Suriye' de 1919 senesinden-
veya Tuna . Ketradeniz yolu beri Mandater d evlet sıfatile 
ile Akdeniz'e ineceğinin mu- yerleşmiş olan fransa' nın bu· 

• gün oralarda nizam ve inti-
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ANADOLU MA '!'DAASINDA 
tBASILMIŞTIR 

zamın tesisi ve idamesi em· 
niyet ve adaletin yerleşmesi 
ı çın insanca ve paraca yapmış 
olduğu fedakarlıkl~r mukabi
linde kendine hiç · bir şey te
min etmeden ve devamlı bir 
fayda beklemeden oraları ter
ketmek üzere bulunduğu dü· 
şünülürse bu hayretin ne kadar 
yerinde olduğu bir kat daha 
tebarüz eder; burada Fransız 
kültür ve lisanına karşı olan 
bağlılığı ve yurdumuza karşı 
gösterilen muhabbeti mevzuu 
bahsetmek istemiyoruz, çünkü 
bunlar manda idaresinden 
çok daha evel muallimlerimiz, 
misyonerlerimiz sayesinde te· 
min edilmiştir. 

"""'---==""'= daamın ' ne 

kh )d Ç k t t ayni idare liyakatına malik 
miş. Bittabi hususi şekilde!. ve etraflıca yazı yazmaklığım- rı an an ge <>r en op anan 

h iki - .. · I d. B olamaz. Bence tenkidsiz Al-Doktorlar, bunun faydalı daki hikmeti aramak icap a a goruşmemış er ır. u· 
.. · k d 1 b' manya, geriye doğru yol tut· 

olduğunu, tecrübelerinden jyi ederse, kariin yüksek idrak nun uzerıne ·en i erine ır 
neticeler alındığını ileri su- ve mantıkı hiç te zorluk çek· telgraf çekilmiş ve müşahitler muştur .. 
rüyorlar. mcz sanırım. geri dönerek halkı dinlemiş· * *ile 

Doğrusunu söylemek lazım Cebimde üç tane mendil lerd ir. 
gelirse, şehir büdçesine bir var. Hançerem yanıyor, bur· 
tahsisat koyarak kış basınca numun içi, Firavun'un burnu 
bütün halkı baştan aşağı aşı· gibi kaşınıyor mu, kaşınıyor!. 
dan geçirmekte çok yerinde, Nedir şu kışın bize çektirdik-
çok muvafık bir tedbir olur. !eri yahu?.. Çimdik 

kilde nihayet bulaca~ını tes· 
bit etmekte olan anlaşmaların 

imzası ve Türkiye'nin bu va
ziyet karşısında ortaya çıkar-

mış olduğu İskenderun San
cağı meselesi, bu mütalealara 

daha büyük bir aktüa!ite ver
mektedir. Bu münasebetle ls

kenderun'un Suriye sahillerinin 
en iyi deniz üssü olduğu söy
lenildi. 

Biz ise teknik noktai nazar
dan birçok defalar bunun ta· 
mamile aksini işittik; ve de· 

nizciler bu körfeze girebilme
nin enginlerden gelen rüzgar· 
lardan ziyade karadan esen 
kuvvetli rüzgarlar yüzünden 
son derece tehlikeli olduğunu 
birçok defalar söylemiş bulu
nuyorlar. Esasen sahilin çok 
dar bir şerit halinde olması 
iskenderun'un inkişafına mani 
bulunmaktadır, ve az bir me· 

e b ktı nra irde • 

Mil ee 

bire sarp bir şekilde yükselen 
bir mani teşkil eden Amamus, 
memleket dahili ile yapılacak 
münakalatın yol ve demiryolu 
yardımı ile yapılabilmesini 
müşkül kılmaktadır. 

Demek oluyor ki, Fransa 
ile Türkiye arasındaki müza-

_kerelerin ortaya koyduğu me· 
selelerden hiçbirisine temas 

etmeksizin, fskenderun'un bir 
deniz üssü olarak seçilebil-

mesının hiçbir suretle yerinde 
bir iş olmıyacağını söyliye· 
biliriz. 

Halbuki Trablusşam'a ge
lince iş değişmektedir; Suriye 

sahilinin orta yerinde, uzak 
şark ile olan muvasala yolu
muzun üstünde ve Hums'a 
karşı bulunan, Lübnan ve 
Ensariye tepeleri arasında de
n iz ile Suriye'nin kalpgahı ve 
Musul'un petrol pipelinenin 
F ana b a ının niha et nok-

Dövmek 
Karataş'<la Duatepe mek

tebinde Avram oğlu Salvo 
Hüseyin oğlu Fethi'yi dövdü
ğünden yak!'llanmıştır. 

tası arasında biricik tabii mu
vasala yolunu temin eden 
Trablusşam .. 

Liman geniş ve muhafaza· 
lıdır. Su va1iyetlcri ve inmeye 

müsaid arazi mükemmel bir 
hava istasyonu kurulmasını 

mümkün kılarlar; Cİ\l~rdaki 
arazi orada yapılacak tesisle· 

rin inkişafına ve muhafazasıııa 
müsaiddir. 

Trablusşam; Şarki Akdeniz· 
de kurulacak bir Fransız üssü 

için lazım olan bütün şartları 

mükemmel surette haiz bu· 
lunmaktadır. Politikamızın tra· 
düsyonlarına uygun ve bu 
suretle hakikaten faydalı fik· 
rin tatbik sahasına konulması 
Lübnan ve Suriye milletlerinin 
iktısadi hayatını kolaylaştıracak 
ve istiklale kavuşturulmuş olan 
bu iki memleket arasında de· 
vamlı bir anla~ma husulünü 
mümkün kı 

Ne birinci, ne de ikinci 
genci tanımıyorum; belki de 
kendilerine bir daha tesadüf 
etmiyeceğim. Fakat neye in· 
kar edeyim: Birinci genci çok 
sevdim, ruhuma çok yakın 
buldum. F.B. 

Bunun ıçın Trablıısşam'da, 
Suriye'nin ötedenberi istemek· 
te olduğu sahil mahrecini te· 
min edecek şekilde bir ser· 
best liman yapılması da İcab 
etmektedir. 

Bu vaziyette Lübnan'dan 
küçük bir arazi parçası ayrılı· 

yorsa da - Ki Lübnan çok 
mükemmel bir liman olan 

B~yrut' a malik bulunmaktadır. 
bu memleketin müslüman ve 

hıristiyan aha1isi arasında da 
güzel bir müvazene temin edil
miş oluyor ve bu suretle de 

bunun tatbiki çok hayırlı bir 
netice vermiş oluyor. 

Bu münakaşaya arzedilen 
bir düşünüş tarzından ibaret· 
tir; fakat bu düşünüş tarzının 
esası Akdeniz'de Fransız dev· 
leti için o derece hayati lüzum· 
lara istinad ediyor ki burada 
arzetmeyi yerinde bir hareket 
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Altay Bucayı, Göztepe .Burnavayı, Altın. 
ordu Demiraporu, K.S.K/zmirsporu yendi 

Pazar günü Alsancak saha- geç gelmeleri dolayısile lzmir· 
sanda Jik maçlanna devam spor takımı seremoni ile oyu
edildi. Hava çok güzel olma- nu kazandı. D•ğer maçlarda 
sana rağmen sahadaki seyirci· Göztepe 1 ·0 Burnava'yı, Al
ler mahduttu. Bu yapılan bü- tınordu 4· 1 Demirspor'u, Al
tün müsabakalar gayri nizamt tay da 3-0 Buca'yı mağlub 
hakemlerle oynandıtı gibi, ettiler. 
müteaddit defalar tamim edi· K. S. K. takımı oyunun 
len talimatlara mugayir ola- daha ilk dakikalarından faik 
rak koca bir takımda lisanssız bir oyunla lzmirspor kalesini 
olarak oynandı. Maçlaf1 sıra tazyika başladı ve beşinci da
ile kontrol edersek K. S. K. kikada ilk golünü attı. 
lzminpor maçından maada Karşıyakalılar elde ettikleri 
hepsi nizamsız halcemlerJe ve avantajın verdiği neş' e ile 
kıamea nizamname ahkamına mütemadiyen lzminpor kale
tevfilcan cezah olan şahıslarla sine akıyorlardı. 10 uncu da
idaıe edileli. Nitekim hiçbiri· kikada bir sayı daha kazan
nin de futbola benzer tarafı dılar. Bu golden sonra lzmir 
kalmadl. Maçlar Altay - Buca spor takımı oyunu açmıya ve 
talamlannın br11laşmasile baş· mukabil hücumlarda bulun
ladl. Buca takımı bu oyunda mıya başladı. Nitekim 14 ncü 
daha itk dakikada aldıAı pe- dakikada istifade edemediği 
nalb avantajmı kaçırdıktan bir penaltı kazandı. Bu daki· 
sonra Altay kalesini bir daha kadan sonra her iki taraf gol 
ziyaret edemedi ve oyuna S·O çıkarmak için var kuvvetile 
Altay kazandı. çalışmış ise de başka sayı ya· 

Bu maçı Göztepe • Bumava pa~auu~ v~ ~ewe 2-0 K.S.K. 
müsabakası talcib etti. Göztepe Jehme bıtmiştir. 
takımı daha oyunun başlangı· Oyunun tekrarında K. S. K. 
cında birbiri üzerine 3 ayı birinci devrede olduğıı gibi 
kazandıtı halde Burnava'nın gene S inci dakikada bir ayı 
iki ıoline mani o1amadı ve daha kazanarak 3-0 galib va. 
oyunun son dakikalarında at- ziyete fCÇti. Bu dakikadan 
tıl:t dördüncü rolle maçı 2-4 sonra lzmirspor'lular oyunu 
kazanda. K. S. K. nısıf sahasına inli· 

Albnorclıı Demirspor k811'· kal ettirdiler. Ve biri 15 inci 
laşmuı, Albnordu'nun tahmin· diğeri 19 uncu dakikalarda 
den ziyade iyi bir oyunile birbiri üzerine iki gol kazan
b ... ve Albaordu takım1 dılar. 
birinci devreyi S-0 wibi büyük U l' 1.. • J 
bir farkla bitirdi. ikinci dev- na Revınae 
reele Deminpor takımı 9 kişile 
oynadıtJ halde daha toplu ve 
daba ıüel bir oyun sistemi 
takib etti, ve kunetli rakibin· 
den ba devrede ancak bir gol 
yidi. O,un Altınordu'nun 6-0 
Ültünlüple bitti. 

Sıra pnün en milbim maçı 
olap K.S.K-lzmirspor karşılaş
muuıa gebnişti. luıirspor rene; 
takamile oyn•yor. K.S.K. ise 
m..aad kadroeunu mubf87.a 
ecii,wdu. 

Ba 1aretle lzmirspor ıenç 
takımı 2-3 vaziyetine geldik
ten 10nra oyunu kazanmak 
azmile mütemadiyen akın1-a 
bafiallllfb. Fakat M>laçık sağiç 
mevkiinde oynıyan oyuncula· m• tecrübemtrti yüzünden 
istifade eclemediti gibi 34 
üıd dakikada K. S. K. ın 
galibiyetini garantileştiren 4 
üncü goliine mani olamadı. 
Bu gol K. S. K. takımı biraz 
harekete getinniı gibi görün
düyse de fzmirspor'un mane
viyabna tesiri dokunmadı ve 
38 inci dakikada 3 üncii ve 
son sayısını kaydetti, bundan 
sonraki çahşmalar bir faide 
veremedi ve oyunu da K.S.K. 
3-4 kazandı. 

Halle sahasında ayni kuJiib
loria B. taklmlan karıılaşb. 
lzmi..,. • K. 5- K. küçük
leri ıpaçmda K. S: K. lılarm 

Romen 
Fenu. Gııneı Muh. 
teliti Ma.ubalıaaı •• 

fstanbol, il (Hususi maha· 
birimizden ) - Buraya gelen 
Romen takımile Fen~eş 
mulıteliti arasında dünkü Pa
zar ginii ,apılan futbol mü· 
ubakuı çok heyecanlı olmut 

iki fanıf - iiler' 

Muhtelif ıubeler 
O yel eri toplanacak. 

17/1/937 Pazar günü saat 
15 de Babribaba'daki Halke-
viade, Di~ tarilı edebiyat, gü
zel san'atlar, temail, spor, 
sosyal yardım, Halk dersane
leri, kütüpaoe ve neşriyat, 
müze ve sergi, köycüler, şu
belerinin komite üyeleri seçi· 
mi yapılacaktır. Bu şubelere 
kayıtlı olan üyeler iııtihapta 
reylerini kullanmak için Halk· 
evinde hazır bulunacaklardır. 

Kahvede bir vak'a 
lkiçeşmelik Çiçekçi soka· 

ğmda Bekir oğlu Fevzi ve 
Hasan oğlu Sadık sarhoş ola· 
rak Mehmed oğlu Süleyman'm 
kahvehanesine giderek kahve
hanenin camlarını kırmış ve 
Süleyman'a da küfür etmek 
ıuretile hakarette bulunmuş 
olduldanndan yakalanmışlardır. 

Kamutay 
Dün toplandı 

Ankara, 11 (A.A)- Kamu
tay bugün Fikret Silay'ın Baş-
kanbğında toplanarak 8. M. 
Meclisinin, Riyaseticumur, Bat· 
vekalet, Hariciye Vekaleti bi
nalannın inşaah için 415 mil· 
yon liralık taahhüdatta bulu· 
nulması ve zabitai sıhhiye hay· 
vaniye muayene rüsumuna ait 
kanundaki tarifenin değiştiril
mesi hakkındaki kanuntarın 

.. ikinci müzakereleri yaprlarak 
kabul edilmiştir. 

Gene bugünkü toplantıda 
askeri ve mülki tekaüd kanu· 
nunun 60 mcı maddesinin bi
rinci fıkrasının değiştirilmasi 
ve Tilrkiye-Y unanistan ikamet, 
ticaret ve seyrisefaio muabe
denamesine bath B. liıteıin
deki yaprlaeak taıbihe ait 
._mlilınn et. IMnnci miu-

- Başı 1 inci sahifede -
Rüşdü Araa'ın Paris'ten ilk geçi· 
şinde açtığı emniyet endişesine sü· 
kutumuzu unutmıyalım. Doktor 
Şaht'ın Ankara'da yalnız iktıaadi 

işleri konuşmak.la kalmadığı ve ha· 
zır zemin huldıığu da farzolunabi
lir. Herhalde süitefehhümleri da· 
~ıtmak güç olmıyacaktır. 

Ôf!r diyor ki: 
(Kedoneyde] muvakkaten mem· 

nuniyet var. Maamafih iki tarafın 
nasıl tatmin olunacağı henilz biJin· 
memektedir. 

Popu/er diyor ki: 
Her balikirda daima mükem

mel Türk • Fransız münasebeti ha· 
lclJar olmamalıdır. İttifakımıza ta· 
lip iken İtalya'yı gücendirmek kor· 
kusile avanslarını reddettik. Maa· . 
maf ib hariciyede aolaımazlığıo 
tanzim olunmaması milzakeratın 

aala inkıtaı suretinde ıelik.ki edil· 
miyeceği beyan olunmaktaılır. 

Anadolu ajansının notu: 
Son seneler zarfında Türkiye 

tarafından bir ittif11k teklif edildi· 
gine dair borada hiçbir maldmat 
mevcut değildir. Eğer bu iddia 
Fransa •da yeni çıkan bir cereyanın 
iradesi değilae, nihayet bir tuhaf hk 
addolunabilir. 

Parit, 10 [ A.A J - Anadolu 
ajaaaının huıuıt muhabiri bildi· 
riyor: 

Hemen tekmil gueteler, cTilr· 
kiye kuvvete mi kavuşacak?» Baolığı 
ile Atatilrk"iln aeyahati ve Eıkitehir 
konfennıaıom uyandırdığı endioeye 
makaleJer tahaiı ediyoriar. 

Pöti Pa,izgen gaz,,.,: 
Pöti Parizyen Loodra iie 

temas edilditini, kuvvetle em· 
rivakiye müsamaha edilmiye
ceğini yazarak diyor ki: 

- Atatürk'in siyasi olgun
lutuna ve Fran91Z dostluğuna 
itimad edilebilir. Mandacının 

başeğmesi, manda sistemini 
sarsar. Bu zamanda mandacı· 
lar beraberdir. 

Ôor digor lci: 
ÔVr gazetesi, Fransa'da ha

reketimizin blöf teliklci edil
diğini, şayed kuvvet tecrübe-
lerine kalkışılırsa, ayni suretle 
mukabele edileceğini ve ls
kendenan' un birgün ltalya'ya 
geçmesi ihtimalile Fransa'mn 
Roma'ya teveccühü ve Tür-
kiye ile yardım misakına ya· 
naşmasını ıerginlikte imil ol
duğunu yazarak diyor ki: 

- ihtilaf askeri bir hare
kete varmasa da, Paris ile 
Ankara arasındaki bugünkü 
vaziyet şayanı eseftir. 

Le Joarnal di!JO' ki: 
Türk'leria Sancağı Suriye'ye 

kat'iyyen bırakmamak azim ve 
kararı muhakkaktır. Müzake
renin Paris'le Cenevre arasın· 
da savsaklanması, Suriye' deki 
kuvvetlerimizin zayi hesabına· 
dır. Ren 'in işgaline mutavaa
tımız, Türk'leri cesaretlendir· 
miştir. Binaenaleyh önce teh· 
dide başeğmiyeceğimizi gös
termeli, sonra usul çıkmazın
dan kurtularak tanzimi Suri· 
ye'ye ve her şeyi kayde mü
heyya Cenevre'ye değil, bize 
düşen mes' eleye nazari olmı
yan bir bal tarzı aramalıdır. 

Ele.o Dö Pari gazıgor: 
Eko Dö Paris de Pertinak: 

Montröden evvel bir emriva· 
ki önüne güçlükle geldiğini 
hahrlatarak lngiltere, Fransa
nm Suriye üzerinde ltalya ile 
pazarlık yapacağını düşünerek 

ihtiyatlı davrandıtımazı ym
yor. Cenevre ve taviz siyase
tini tenkid ederek Fransa'nın 
nüfuzunu koruyacak bir hal 
lm'zı buluaacatım ümid ediyor. 

Plitit Jwul tllgor lci. .. 

ittifak teklif etmedik 
Londra' da gösterilen endişe
leri ve Cemiyeti akvamın 18 
ikinci kanundan evvel toplan
tıya çağırılması ihtimalinden 
bahsediyor. Bununla beraber 
Fransız mahafilinin telişh ha
berler karşısında sükunet ve 
soğukkanhlığını yazıyor. 

Ami Da Peaple digor lci: 
Daima reddedilen bir dost· 

luğun kine dönmesi imkansız· 
dır. Mes'elenin halli lskende· 
run 'da değil, karşılıklı paktla 
Ankara'ya verilecek garanti· 
dedir. Bunda Fransa'nın men· 
faati vardır. Faydalı bir mua
hede ile kuvvet ve nüfuzu· 
muzu kaybettirecek bir ihti· 
laftan hangisini tercih etmek 
lizımgeldiğini tayinde tered· 
düde mahal var mı? 
Diler iki gaulenin fikri 
Entrensijean ve Paris Ociar 

gazeteleri, Türkiye'nin boğaz-
lar mes' elesin deki muslihane 
hatta hareketini hatırlatarak, 
kuvvetle bir emrivaki ihdasına 
ihtimal vermiyorlar. Bu gaze· 
teler Ponsot'un talimat alma· 
dan Ankara'ya dönmesine kı· 
zarak, müşterek menfaatleri 
feda edecek zaman değildir. 
diyorlar. 

Gidi Don K. i10t • 
Le Jour, Fransa'nın yarım 

asırdır osmanlı imparatorlu-
tunun herhangi saygısızlığına 
müsaade etmedijini ve bunu 
bugün de, dün gi~i muhafa· 
zası lazım siyasi bir anane 
olduğunu yazıyor. 

Ba tl11 ne tlemelc? 
Excelsior da diyor ki: 
Fransa Suriye politikasını 

değiştirmiyecek, Türkiye de 
kuvvetle Cenevre' deki vaziye· 
tini düzeltmiş olacaktır. 

Debat'ın fikri 
Debat, ihtilafın dostane mü· 

zakerelerle halledilmesi lüzu· 
munu bildirmektedir. 

Enf ormation yazısına göre, 
milli bir dava usulle halledi
lemez. Milletlerin hukukunu 
Vilson teklif etmiştir. 

Miit.ak.ip neşriyat 
Paris, 10 (A.A)- Anadolu 

ajansının hususi muhabiri bil· 
diriyor: 

Gazetelerin makaleleri, tef
sirleri dünkü heyecan ve tela
şın yatıştığını göstermektedir. 
Tahşidahn asılsızlığına dair 
Royterin telgrafı ile müzakerat 
asla inkıtaa uğramamıştır, de· 
vam ediyor tarzında haber
lerle Sancak'ta heyecanı tes
kine ve dünkülerin hilafına 
olarak Sancak'ta pekiz merale 
uyandırdığını temine çalışı
yorlar. 

Vienot, Başkamudanla 
Neler konaşmuş? 

Vienot' un Suriye Başkuman· 
danı general Kosinger'i kabul 
etmesi, bazısına göre alınacak 
tedbirlerle alakadardır. Bazı· 
sına göre ise, Sancak'ın istik· 
haldeki askeri ehemmiyeti haU
kmda tenevvür içindir. Gene
ral çatnlmamış. tesadüfen Pa
ris'te bulunmuştUT. Ve derhal 
dönecektir. Zaaf göstermek ve 
gürühüye pabuç bırakmamak 
gibi gazete tefsirlerine bakmca 
Cenevre içtimamın tehiri sure
tile hazırlık için vakit kazan· 
malc mı istiyorlar, suali babra 
pliyor. 

Lentlnlun altisler 
Gazetelerin Londra ınub ... 

bi.teri, lnıiltaıe'aia bime iticW 

matbuatının Fransa'ya müsait 
tefsirlerinden bahsediyorlar. 

iki değil on 
fırka göndermişiz: 

Dün iki fırka asker tahşid 
ettiğimizi yazarken, bugün tah
şidatımızı on fırka olarak tah· 
min ediyorlar. 

Suad Davaz • Vienot müla
katının hariciyede fayda ve 
memnuniyete şayan netice ver
diğinde gazeteler müttefiktir. 

Matbuabmızın lisanından şi
kayette bulunmakta olan ga
zeteler, Atatürk'ün lciyasetin
den bahsetmektedirler. 

Asıl mes' elenin, ltalya' dan 
korkumuz oldup için yaph
ğımız yardım pakh, teklifimi· 
zin reddinden ileri geldiğini 
yazıyorlar. 

Umanit11 ne 9azı!J°'? 
Komünist Umanite, lnailiz. 

ltalyan ve Bulgar - Sırp pakt· 
larmı hoş gören Fransa bari· 
ciyesinin kırtasiyeciliğini temin 
etmekte ve Türkiye ile hemen 
bir pakt yapılmasını istemek· 
tedir. 
Baluıluınııa .alı """ır? 

Paris Soir. Debat, Matea 
gazeteleri vaziyetten nikbin 
göriiamelde beraber Sancatın 
terkediliniyeceği fikrindedirler. 
F111is1 tltMll•I.,,. laik .. 

Peuple, hariciyeyi tenkit ey
liyerek, bu vaziyet, faşist dost· 
luğu yolunda yapılan hatalar· 
dan biridir, diyor. 

V cui.,, valtllllllir 
Republik, Fransa'ma ma'e· 

lem vehaınetini eflcin umu
miycden saklamak basiretsiz· 
liğinden silcayet etmektedir. 
Rep~ Türk dostluğuna 

kıymet vermekle beraber, Fran
sa'nın her ihtiJDali karıılıya
eağını ümit etmekte ve Suri
ye' den birşey terkinin feW:et 
olacağını yazmaktadır. 

Petit Joumal, hükiimıeti ıid· 
detle hırpalıyarak Türk dost
luğunun ananevi ehemmiyeti• 
den bahsetmekte ve bakikata 
rücu ile bir dostluk paktı 
imzasinda ısrar etmektedir. 

Agence Economigue De Fi· 
nancier'de lehimizde yazmakta 
ve işin dostane hallini talep 
etmektedir. 

Gelelim ma/A11& oe 
me,lıar Le tamps 6auluhıe: 

Paris, 10 ( A.A ) - Ana· 
dolu ajansının hususi muhabi· 
ri telefonla bildiriyor: 

Tan gazetesi bugün ilk de
fa olarak Sancak mes' elesine 
tahsis ettiği bir başmakale
sinde, Asker tahtidatı vesaire 
hakkında çıkan şayialann An· 
icara' dan tekzib edildiğini ya
zarak diyor ki: 

- Bunların cereyan etmek· 
te olan müzakereler üzerine 
gayri mes'uller tarafından taz. 
yik icrası maksadile yapılmıı 
olınası mümkündiir. Türkiye· 
nin bir kuvvet darbesi dü~ün
düğiinü farzettirecek hiçbir 
sebep yoktur. 

Emrivaki politikasından müç
tenip olduğunu Bopzlar. mes· 
eiesinde gösteren Ankara hii-
kumeti, difer tara~an Fran
sa'nın mandater ııfatile ve bu· 
kuka düvelle mer'i muabede
lerin müsaadesi nisbetinde uz.o 
laşmıya amade oldufunu pe
lcili bilir. Hakikatte Sancak 
mes' elesi Türkiye ile Fran .. 
dan ziyade, Türıa,. ilt C.-

Mezkllr gazete bundan son
ra esas mes' eleye nakli kelam 
ederek. Sancalc'ta 85 bin Türk, 
65 bin Arab, 25 bin ermeni 
olarak 220 bin nüfus oldu
ğunu, Fransa' nan ancak Sariye 
devleti kadrosu içinde ve 921 
Ankara itilifnamesinde tesbit 
edilen esaslar dairesinde san
cak' ın muhtariyeti üzerinde 
müzakereye ririşebilecefini, 
istiklale asla yanaşmıyacapı 
ve mevcud iyeli Suriye' nin te
maıniyetine aykm mustakil bir 
kuvvet ve varlık teşkiline man
dater sıfatı ile bakla olmacb-
tmı ve bir konfedensyon teş
kili fikrine ıelince, bmaua için 
Fransa'nın lskendenm ile ele 
tıpkı Suriye ve Lübnan ile of. 
duğu ~ibi bir muahede akdet· 
mesi icabettiğini ve diğerleri
ne muadil istiklal hukukunun 
lskenderun 'a verilmesi Suri· 
ye'nin hükümranhğını ve top
rak temambğını iblil edeceği 
için hulculcan telifii imkiM1z 
olduğ'unu müdafaaya ça•ııuk· 
tadır'. 

Tan başmablesine şu _. 
retle devam etmektedir: 

Ankara haberlerine aazar• 
Türkiye müzakereye ea. oı.. 
cak yeni tekliflerde- b.luna
caktır. Fakat şimdiye kadar 
Paris'e bu hususta hiçbir teb· 
liğ gelmemiştir. MüıahitleriD 
vazifesi, kat'iyen malıallinde 
bir tarzı hal aramak olmayıp, 
sadece Sancak• da fili vaziyet 
ve halihazırdaki idari muhta
riyet ıeraiti hakbnda konseye 
rapor Yermektir. 
ım Anbnt itilafında cfet.. 

piş edilen muhtariyetin tatbilc 
tam esas üzerinde ve istiklal 
fikri haricindeki Fransa•nıw 
müzakere edebileeefi yegane 
esas budur. Paris1e Ankara 
arasmda bir prensip itilih 
bulunacak olana, dava halle
dilmiş olacak ve e1&11 me1' e
lenin konseyde müzakeresine 
lüzum kalmıyacakt:JT. 
Anatlola Aiaıuının Notu,:. 

Tan gazetesine bu makaleyi 
ilham edenlerin bili davayı 
anlamadığını gösteren bu ma· 
kaleler Ankara mahafilinde 
hayret ve bedbiniyle telakki 
edilmiıtir. 

Paris 10 (A.A) - Anadolu 
ajansmm hususi muhabiri te· 
lefonla bildiriyor: 

Sancak meı' elesine tahsis 
ettiği bir makalede Pöti Pa· 
riziyen gazetesi şu mütalealar
da bulunmaktadır. 

- Mes'elenin vaziyetini de· 
ğiştiren hiçbir siyasi hadise 
yoktur. Ancak yabşma tema
yülü gittikçe teeyyüd etmekte
dir. Paris'le Ankara arasında
ki gergenlik, mahsus surette 
azalmııtır. Eakioehir içtimaını 
ehemmiyetsiz göstermiye ma· 
tuf Ankara haberleri, ukeri 
harekata aid şayiaların asal· 
sızlığına dair resmen Ankara 
mahafilinin beyanatı. Atatiir
küa Ankara'ya döaüıi, bu 
11eticeye hizmet eden imiller 
olmUJtur. Meı'elenin esallftda 
yani Paris'te ve Ankara'da 
bir anlaşma elde etmek için 
yapılan araşbrmalar da kayde 
şayan yeni birşey yoktur. 

Göztepe spor 
kulDbU kongresi 

Göıtepe spor kulübü llon· 
ırt;sinin ekseriyd temin edile
medip için örriimizcleki ca
m~ giiai uat 2' P. llllk 
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Vapur buhranı Aydında bir çocuğun · _f_z_m_ir_h_a_r_i_c_i_a_s_k_e_r_i_s_a_tı_n_a_lm_a_il_a_n_la_r_ı_ il -

mes'elesi başına gelenler Çanakkale Mst. Mv. satın alma ko. nundan: Bagv levazım 1 ara-
~enizyolları idaresinin Yavrucuk. zeytinyağı 1 - Çanakkale kıtaat ihtiyacı 1'çin kapalı zarf ile 412500 
. vrupa'ya vapur h d b x. ld kilo yulaf satın alınacaktır. 
t'lete tı:. avuzun a o~u u 2 - Yulafın mecmu tutari 26812 lira 50 kuruş muvakkat yanlara mu••ı•de 

V ce!fi doğru deöildir. Aydın, (Hususi) - Aydın- teminatı 2011 liradır. 
cılar~Pur buhranının ihracat- da Külahçı oğlunun ve yağ 3 - ihalesi 14/1/937 perşembe günü saat 15 te Çanakkale 

zarara uğrattığı, malla- fabrikasında evelki gün çok M<öt. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. Suhat avı zarfmnda 2elecek 'kafi 
rının şat .. . d f . b. k l ' J CJ b uzerın e kaldığı ve ecı ır aza o muş, bir yav- 4 - Evsaf ve şeraiti fzmir Mst. Mv. satın alma komisvo- d 

u malların nakli için Deniz- rucuk zeytinyağı havuzunadü- nundada görülebilir. . .erecedeAmerikan mah 2öztaş. 
Yolları ı'd · · b. k ··ı ·· t·· E k b 5 1 k d l u t h . aresının ır vapur şere o muş ur. s i ekçi - ste lilerin ticaret o asında kayıtlı olma arı şart ol- J d 8 "' J k 1 
a ~~~edeceği söylenmekte idi. başı lbrahim oğlu Mehmed'in makta beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü madde· 3 rı m iZ \'3 r 1 r • agcı ara y O ay• 

un, alakadar makamattan karısı Hatice yanına 8 yaşında lerindc yazılı vesika ve teminat makbuzlarını ve teklif lık olmak üzere ehven bir fİatla 
~:Plığımız tahkikata göre; kızı Sabahat'ı alarak un üğüt- mektuplarını havi zarflarını ihale gün ve saatından 
I Pur buhranı ihracatcıları faz- mek üzere ..fabrikaya gitmiş, en az bir saat evel Çanakkale Mst. Mv. satın alma pİ.,V3S3)78 arzedeceg"' İmden alaka-
a Zarara uğratmamıştır. Ayni nöbetini beklerken Sabahat ta komisyonuna vermeleri. 29 31 5 12 1623 

Z~ınanda Denizyolları idare- avluda oynamağa başlamıştır. Burnava Tümen satın alma komisyonundan: daı·ların 3(ııele ederek aı,ıanına-
sınin bir vapur tahsisini icab Kadının sırası gelmiş, unu üğü· Çift Cinsi 
~~~~ecek kadar da hal mevcud tülmüştür. Fakat Sabahat mey- 284 Tırmanma fotini n1alar1 menf aatlerİ İ k lİzası ndan · 
h 

.. gıldir. )hracatcıların teah- danda yoktur ve feryad neti- 104 Dağ fotini J 1 K 
ud tt'kl · b · · · k · c ıc·. A lffi(_..t 3(1 ıo~l&ı . e ı erı ve u ay ıçerı- cesız almıştır. Anası evine 1 Muğla dağ tuğayının dağ melbusatına ait ihtiyacı olan ... 

1 c:ı 
sınde göndereınedı"klerı· mallar d" .. d llAll v t l k d 'k d . ··- ( ,' •• t . 

, ı· ~1 .. '. '.•' : .. :. '·" 11. .,..) ıt.... .. ~.:; ; . . . .. ·~ . . . . onmuş, e a arçagır ı mıştır, yu ar a cins ve mı tarı yazılı olan iki kalem ağ 
Peyder-pey ecnebi vapurlarla Sabahat gene bulunamamıştır. melbusatı açık eksiltme surelile münakasaya konul-
~aklolunacaktır. Türkofis mer- Nihayet dün fabrikanın ustala- muştur. 
ezinin teşebbüsü üzerine, iz- rından Nuri,zeytinyağı havuzunda 2 - Açık eksiltmesi 26/1/937 salı günü saat 11 de yapı-

llıir'e d ·· f 1 b. k d d ay a uç az a vapur ır çocu cese inin yüz üğü- lacaktır. 

~ğratılması dı. temin edilmiş nü görüp, polise malumat 3 Umum tahmin tutarı 1420 lira olup muvakkat temi-
ulunduğundan, bundan böyle vermiştir. Yapılan tahkikatta natı 107 liradır. 

~aPur buhranı olmıyacağı, mal- bu cesedin Sabahat'a aid ol- 4 Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
arın muntazaman sevkedile- duğu, oynarken havuza düşüp 5 isteklilerin muayyen vaktinde lzmir-Burnavadaki askeri 
eteği kuvvetle tahmin edilmek- boğulduğu, bunda kimsenin satın alma komisyonuna gelmeleri. 6 12 16 21 4 
edir. 
]'; suni taksiri olmadığı anlaşıl- 8urnava Tümen satın alma komisyonundan: 
llkarı mahal/atın mıştır. Çocuğun cesedinin gö- Adet Cinsi 

lağımları mülmesine müsaade verilmiştir. 239 Pantolona suvarilik yerine meşin 
a Yalnız, bu havuz fabrikanın k ı "'Oaç dikme 'faal"ıyet"ı de ap anacak. 

l avlusunda ve sathı zeminde 14 arbrılmışhr 1 Rüzgar ceket ve pantolonu 
B l d ayni seviyede olduğu gibi et- 284 Kar elbisesi 

ı. e e iye, yukarı mahallatı~ rafında da korkuluk yokmuş. K 
ağım inşaatı işlerine faaliyetle 

194 
ar başlığı d Bu gibi kazaların tekerriir et- 194 Meşin eldiven 

evam etmektedir. memesi için, ilgililerin bu nok-
. Asansör' deki 9 eylul sokağı 1 Muğlada tuğayının dağ melbusatına ait ihtiyacı olan 
10 

taya dikkat nazarlarını çekeriz. yukarıda cins ve miktarı yazılı olan 5 kalem dağ -mel-
t-.Ş~atı ilerlemiştir. Şabaniye, T.. k S t rı~ıbe'li Salim, Çelikkaya, Me- ur - ovye . busatı açık eksiltme suretile miinakasaya konulmuştur. 
lllış sokağı ve Sakarya ,.ma- Ticaret anlaşması uzatlldı 2· - Açık eksiltmesı 26/11937 salı günü saat 10 da yapı-
h il T·· k. S t R Jacaktır. a esi lağımlarının da ikma- ur ıye- ovye usya ara-
li d sında yeni bir ticaret muahe- 3 - Umum tahmin tutarı 4330 lira olup muvakkat temi-
n en sonra; yukarı mahallatın 

s l k desi akdi için mijzakerelere, natı 325 liradır. 
ı.ı arı amile·n denize akıtıla-
b'ı Ankara'da devam edilmektedir. 4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 1 ecektir. 

T ık' 'k Eski Türk-Sovyet Seyrisefain 5 - İsteklilerin muayyen vaktinde Jzmir·Burnavadaki askeri 
. i ılı ana caddesinin ye-

l'llden parke taşla tamiri işi muahedesi ile Ticaret anlaş- salın alma komisyonuna gelmeleri. 6·12-16-21 3 
bitirilmiş, Çorakkapı'da, bu masının yeni muahede imza- Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
Cldde üzerine gelen ve Bas- lanıncaya kadar bir ay d&ha Adet Cinsi 
llıabaneye doğru giden yolun temdit edildiği hakkındaki Ve- 40 Kayak "Bilgeri" 
b.lh · d killer heyeti kararnamesi Türk- 200 K .. l"Y .. l assa vırajı araltan köşe- ar goz ugu 
deki dört dükkan ile bir han ofis şubesine gönderilmiştir. 1 - Muğla dağ tuğayının dağ teçhizatına ait ihtiyacı olan 
belediyece istimlak edilmiş ve inekhane yukarda cins ve miktarı yazılı olan iki kaler.ı dağ teç-
}'ıktırılmıştır. Ziraat Vekaletince bu yıl hizalı açık eksiltme suretile münakasaya konulmuştur. 

Sık-sık kazaların vukua gel- vilayetimi~de tesis edilecek 2 - Açık eksiltmesi 26/1/937 salı günü saat 16 da yapı-
diği bu viraj da bu suretle inekhane için hazırlıklara baş- lacaktır. 
7,5 metre genişletilmiştir. · lanmıştır. inekhane, süd sanayi 3 Umum tahmin tutarı 1748 lira olup muvakkat temi-

Kültürparkın tur yoluna~beş işlerini köylümüze de öğrete- nah 132 liradır. 
sıra üzerinden ağaç dikimi de- cek•t•ir •. --------- 4 Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
Vam etmektedir. Park ve yol- •

1 
A 5 - isteklilerin muayyen vaktinde İzmir·Burnavadaki askeri 

larda ağaç dikme, çukur açma 1 an satın alma komisyonuna gelmeleri. 6 12 16 21 2 

faaliyeti [artırılmıştır. Mağazamda şimdiye kadar Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
Mektep ihtiyacı çalışan Antalya'lı Topbaş Ah- Adet Cinsi 

ilk tedrisat müfettişleri kendi met oğlu Mehmed'in işine 33 Dağ halatı 
llııntakalarında mektep ihtiyaç- l Kanunusani 937 den itiba- 194 Dağ çantası 
ları üzerinde tetkiklere baş-I ren nihayet verildiği :Han olu- 124 Termos çelik matara 
lamışlardır. Nerelerde yeniden .. ca T nur. 100 ırmanma çengeli 
mektep (açılması lazımgeldi- Sandıkçılar No. 1 - 5 22 ispirto takımı 
ğini bir raporla Kült5r direk· uncu ~Mehmet Sabri 5 Yükseklik ölçeği 
~örlüğünelf bildireceklerdir. Kasab oğlu 39 Aş kabı 

Menemen belediye reisligı"' ·n- 284 Hedik 

d 
150 Dağ değneği 

en; 14 Su kırbası 
Belediye nümune fidanlığında mevcut fidanlar aşağıda ya- 1 Yukarda cins ve miktarı yazılı 10 kalem Muğla dağ 

zılı fiatlarla satılığa çıkarıldığından talip olanların belediye- tuğayının dağ teçhizatına ait ihtiyacı olan 10 kalem 
nıize müracaatları ilan olunur. dağ teçhizatı malzemesi açık eksiltme suretile müna· 

Fidanın ismi Yaşı Aşılı Aşısız Kuruş kasaya konmuştur. 
Akasya 2 10 2 - Açık eksiltmesi 26/1 /937 · salı günü saat 15 te yapıla· 

" 3 20 caktır. 
Sofura 2 10 3 - Umumitahmin tutarı 4607 lira olup muvakkat temi-

ıı 3 20 natı 346 liradır. 
Tesbih 2 10 4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

" 3 20 5 - lsteklilerin:muayyen vaktinde İzınir·Bnrnavadaki askeri 
Gladiça 3 20 satın alma"komisyonuna gelmeleri. 6-12-16-21 1 

lsf andan 2 05 B urnava Tümen satın alma komisyonundan: 
Katalpa 2 05 Dut 2 " 1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı olup ... 28/12/936 [pazartesi 
Badem 2 " OS günü pazarlığı yapılan -~12250 kilo zeytinyağının pazar· 

" 05 lığına talip çıkmadığından yeniden ikinci defa olarak 
Kayısı 2 50 
Zerdali 2 OS pazarlık suretile satın alınacaktır. 
Palmiye 6 aylık 10 2 - ikinci defa pazarlığı ~ 14/1/937 perşembe günü saat 
Ligüstürüm 6 " 15 10 da:yapılacaktır. 
Dallı servi 6 " 10 3 - Umum tahmin tutarı 7105 lira olup muvakuat temi· 
Gül ibrişimi 6 " 05 natı 533 liradır. 
Turunç 6 " 25 4 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 

Trabzon burması 6 " 15 5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri sa· 

lzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Müstahkem mevki ihtiyacı için 40,000 kilo yulaf pa· 

zarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen mecmu tutarı 2200 lira ilk teminatı 

165 liradır. 

3 - ihalesi 15/1/937 cuma günü saat 14 te Müstahkem 
mevki satın alma komisyonunda görülebilir 

4 - Evsaf ve şeraiti komisyonda yapılacaktır. 
5 - İstekl ilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarile temi
nat makbuzlarını ihale saatından bir saat evvel ko· 
misyona vermeleri. 12 14 95 

Daimi encümen riyasetinden; 
Bedeli muhammeni 
Lira K. Yeri Cinsi No. 
1200 00 Karşıyaka bahariye s. Ev 37 
İdareyi Hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi ya

zılı akarın mülkiyeti satılmak üzere 20 müdde~le açık artır· 
maya çıkarılmıştır. Şeraiti öğrenmek istiyenlerin gergün hususi 
hesaplar müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyen· 
lerin de ihale günü olan 1-2-937 pazartesi günü saat 10 da 
depozito makbuzlarile birlikte Vilayet daimi encümenine mü-
racaatları ilan olunur. 96 

Izmir liman işletme müdür
lüğünden; 

İthalal gümrüğü bin~sında yapılacak 1054 lira 57 kurus 
bedeli keşifli yazıhane on ğün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. İ$teklilerin ihale günü olan 19 111 937 salı günü 
saat 15 e kadar Levazım dairesine müracaatla mühendisi
mizden ehliyet vesikası almaları ve bunları teminat mektup
larile birlikte encümen katipliğine tevdi ederek eksiltmeye 
iştirak etmeleri ilan olunur. 83 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
l - Burnavadaki topçu alayının ihtiyacı olup 25/12/936 

cuma günü kapalı zarf usulile yapılan münakasasına y 
talip çıkmadığından bir ay zarfında pazarlık suretile 
satın alınacaktır. 

2 - ilk pazarlığı 14/ 1/937 perşembe günü saat 11 de ya· 
pılacktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 7150 lira olııp muvakkat temi· 
natı 537 liradır. 

4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki 

tın alma komisyonuna gelmeleri. 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 

askeri sa· 
59 

1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı olup 29/12/936 pazartesi 
günü pazarlık suretıle yapılan münkasasına talip çık

madığından 22600 kilo sabun yeniden ikinci defa pa
zarlık suretile satın alınacaktır. 

2 - İkinci pazarlığı 14/1/ 937 perşembe günü saat 15 te 
yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 8588 lira olup muvakkat temi
natı 654 liradır. 

4 - Şartnamesi hergün komisyonda göriilebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri sa· 

tın alma komisyonuna gelmeleri. 57 

Çanakkale Mst. Mv. satın alma ko. nundan: 1622 
1 Çanakkale Mst. Mv. ihtiyacı için kapalı zarf ile 363000 

kilo yulaf satın alınacaktır. 

2 Yulafın mecmu tutarı 23595 lira muvakkat teminatı 
1770 liradır. 

3 ihalesi 14/1/937 perşembe günü saat 10 da Çanak
kale Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 Evsaf ve şeraiti İzmir Mst. Mv. satın alma komisyo
nunda da görelebilir. 

5 İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmalar~ şart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü madde-
lerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika ve teminat 
makbuzlarını ve teklif mektuplarını havi zarflarını ihale
gün ve saatından en az bir saat evel Çanakkale Mst. 
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Fratelli Sperco p .. rı· Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb .. 
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ROYAL NERLANDA,S 

KUMPANYASI 
"CALYPSO. vapuru 10 

Kanunusanide gelip yükünü 
tahliyeden sonra BURGAZ, 
VARNA ve KÔSTENCE için 
yük alacaktır. 

•TIBERiUS., vapuru 14 
Kanunusaniye kadar ROTTER 
DAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için 
yük alacaktır. ---
SVENSKA ORlENT LlNEf N 

"ERLAND., motörü 21 
ikinci kanuna kadar ROTTER 
DAM, HAMBURG, GDYNIA 
ve SKANA VY A limanları için 
yük alacaktar. ---SERVİCE MARITIME 

ROUMAIN 
"ALBA JULİA., vapnru 9 

ikinci kanunda PiRE, MALTA 
ve MARSİL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"SUCEAVA., vapuru 27 
ikinci kanunda PiRE, MAL
TA ve MARSİL YA limanları 
için yük alacaktır. 

ikinci kordonda FRA TEL
Li SPERKO vapuru acenta-
lığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 - ......... 
"UMDAL,, Umu-
mi Deniz Acenta

lığı htd. 
Hellenic Lines 

Limited 
"GERMANIA,, vapuru 13 

ikinci kanunda beklenilmekte 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve ANVERS limanları için 
yülc alacakt1r. 

"HOLLANDIA,. vapuru 20 
ikinci kanunda beklenilmekte 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve ANVERS limanlara için 
yük alacaktır. 

"HELLAS,, vapuru 23 ikinci 
kanunda beklenilmekte ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

Kuruf 

' 

0/040 
iktısad etmek istiyen
ler, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az 
olan: 

Metali um 
,, D 

'' Lambalarını heryerde 
aramalıdırlar. 

·Ne 
./ 

<?~ur~ 
ı lrCJCJl ~ .... Nl<A:ı , 

PHELP~H:~~~ ~INC~ lNC. w. F. H. v AN- !llllllllllllllllllllllll lllllıı. 

"IDEF~J~6,~Rv~puru ıs !Der ZEE & CO. ~ 

Doktor .11111111111ımıu1111111111111 = 

şubbatta beklenilmekte NEV- V. N. = A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, saltın lıastalılcları 

Birinci Sınıf Mütahassısı 
YORK limanı için yük ala- DEUTSCHE LEVAN- -
caktır. TE LiNIE 

Vapurlann isimleri, gelme --- (Verem vesaire) tarihleri ve navlun tarifeleri G. m. b. H. 
h kk d b hh d "HERAKLEA,, vapuru 6 _ a ın a ir taa Ü e girişi- son kanunda beklenilmektedir. _ Basmahane istasyonu karşı ındaki Dibek sokak ha:ında 80 sayılı 
lemez. - ev ve muaycnchane!inde sabah eaat 8 den aktam saat 6 ya 

Birinci kordonda "UMDAL,, 9 son künunda ROTTERDAM, kadar hasıalannı kabul eder 

UMUMi DENiZ ACENT A· ~.Ak MBURG ve BREMEN için •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllll Telefon: 4 715 lllllll lİi 
LIGI LTD. vapuru acentalı- yu alacaktır. 
ğına müracaat edilmesi rica "AKKA,, vapuru 13 son /1 

~·{:~.~,. • . . • •• . ' • . .·• \V- ' 
..-r~.Jlf>.·-. . , . . . . .. . , . . . . · . ., . ., . 

olunur. kanunda HAMBURG ve AN- ----oTO OR 
Riz binasında No. 166 VERS'ten gelere~ yük çıkara-

Telefon : 3171 coktır. 

------ımı:mm:m:.m- "ANDROS11 vapuru 20 son 
Olivire VE Şürekası kanunda beklenilmektedir. 23 

Limited son kanuna kadar ROTTER-
Vapur Acentası DAM, HAMBURG ve BRE-

Birinci kordon Rees binası MEN için yük kabul eder. 
Tel. 2443 AMERİKAN EXPORT LINES 

LONDRA HATTI THE EXPORT STEAMSHİP 
"LESBİAN,, vapuru ikinci CORPORA TİON 

kanun iptidasında LONDRA EAMOOR., vapuru 17 ikin-
ve HOLL' den gelip yük çıka- ci kanunda beklenilmektedir. 
rıp ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. NEV-YORK için yük alacaktır. 

•GRODNO,, vapuru 15 "EXTAVIA,. vapuru ayın 
ikinci kanunda LONDRA, sonunda beklenilmektedir. 
HULL ve ANVERS'ten gelip NEV-YORK içın yükleyecektir 
yük çıkaracak ve ayni zaman- "EXMİNSTER,, vapuru ikinci 
da LONDRA ve HULL için kanun sonunda beklenilmck-
yük alacaktır. . tedir. NEV-YORK için yük-

LIVERPOOL HATTI leyecektir. 
11ALGERIAN,, vapuru 10 PiRE AKTARMASl SEY-

ikinci kanunda gelip LIVER- RÜ SEFERLERi 
POOL ve SW ANSEA' dan "EXCAMBION,, vapuru 15 
yük çıkaracaktır. ikinci kanunda PIRE'dcn SOS 

Tarih ve navlunlardaki de- TON ve NENYORK'a harc-
ğişikliklerden acenta mes'u- ket edecektir. 

ez. "EXCH0RDA,, vapuru 29 

Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 
Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 

Zevkinizi okşayacak poz 
Temiz işçilik Kesenize uggan f iat 

Hükümet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

ikinci kanunda· PİRE-den BvS 
TON ve NEV-YORK'a hare-
ket edecektir. 

JOHNSON WARREN 
LlNES Ltd. 

"DROMORE., vapuru 10 
ikinci kanunda LIVERPOL ve 
ANVERS'ten gelip, yük çıka-
racak ve BUR GAZ, V ARNA 
ve KÖSTENCE limanları için 
yük kabul edecektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

•TROYBURG. vapuru 28 
ikinci kanunda beklenilmek
tedir. ROTTERDAM, HAM
iURG ve iRE.Mi.N i9in yiik 

kabul eder. ---
SERViCE NARITIME ROU-

MAİN BUGAREST 
"DURSOTOR,, vapurlJ 16 

ikinci kanu~da KôSTENCE 
için yük kabul eder. 

DEN NORSKE MİDEL
HA VSLINJE OSLO 

"BANADEROS,, vapuru 16 
ikinci kanunda beklenilmek· 
tedir. PiRE, İSKENDERIYE, 
DİYEP ve NORVEÇ liman
ları için yükleyecektir. 

Vapurların isimleri ıelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
luıkında bir taahhüde girişi
lemez. Telefen Ne. 2007 2081 

Daimi Encümen riyasetinden: 
Bedeli muhammcni Yeri No. Cinsi 

Lira K. 
300 00 Tilkilik caddesinde 236 Eski Muhasebei husu

siye şube binası. 
Yukarıda yeri ve cinsi yazılı akar 3 sene müddetle kiraya 

verilmek üzere 15 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 
Şeraiti öğrenmek istiyenlerin hergün Muhasebei husus:ye vari· 
dat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 
21/1/937 perşembe günü saat 10 da depozito makbuzu ile 
birlikte vilayet daimi encümenine müracaat etmeleri ilan olu· 
nur. 8 10 12 14 54 

Yılbaşı Münasebetile 
··yük enzilat 

Fotoğraf atölyesi ve fotoğraf malze
mesinde Yılbaşından itibaren bir ay 

için büyük tenzilat yapılacaktır. 

ı sattan ist·fad ediniz 
Hamza Rüstem: Başdurak - Emirler çarşısı No. 28 

Umurlu belediyesinden 
Umurluya takriben 3500 metre mesafeden getirilecek içme 

suyunun iıale mecrası ve köy tevzi şebekesi proje ve keşifna
meıinin tanzimi 16·12·36 gününden·,itibaren bir ay müddetle 
münakasaya konmuştur. ihale 16-1-937 cumartesi günü saat 
11 de Umurlu belediyesinde yapılacaktır. Şartnameler Umurlu 
lteleciiyeaintien alınabilir. 1658 1 3 6 9 12 

SIHHAT BALIKYAGI 
Noneçya hal.İkyağlarıwn en balisidir. Şerbet gibi iı;ilir, 2 defa ı\lz!ilmü tüt 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

u 
!E 

, . 
IZMİR 1 

Pamu mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin merkez ve fabrikası : fzmir'de Halkapınardadır. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge
yik ve Leylek markalarını havi hernevi kapot bezi imal 
eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensucatına 
faiktir. 

T•lefon No. 2211 ve 3067 
Telgrf!,f adresi Bayrak lzmir 

Ucuz Satılık Fidanlar 
En iyi damızlıklardan aşılanmış meyva fidanları (15-10) 

çok iyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar (5) kuruştan 
satılmaktadır. Toptan mübayaa olunduğu taktirde ayrıca 
% 1 O tenzilat yapılacaktır. lstiyenlerin lzmir' de Başdu
rak'ta İmam hanında Sebze ve Meyva kooperati

fine müracaatları. 

•• uce 
Yeni Kavaf far çarfı•ı No. 34 


