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de Ye dağlardaki a§İn·tler sraııınıla 
oapka giyenlerin adedi çoğalmak

tadır. Buna karoı Franeız'lar bazı 

M. Eden'in mühim bir söylevi 

lngiltere hükUmeti~ Av -
rupa'nın iki kısıma aynl
nıasına taraftar değildir 

--------
Büyük Britanya demokrasisi, dünyanın 
refahı için iş birliğini elzem r görüyor 

ıuei olarakta büyük Britanya 'nın 
vaziyetine haktıkça "Sebat Ye an· 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

170 bin kişi 
islerini bıraktılar· 

yobıızlan ileri sürerek aoiret1er ara· 
eındn irtica tabrilı:'h yapmaktadır· 

lar. Buna rağmen bu inlulib ha
reketinin önüne geçilememektedir. 

Hannan aşiretinden yr.niden bin 
kişi şapka giymİ§tir. 

9 İkincikanunda Reyhaniye'de 

Türk'lerio büyük tezabüratı devam ' 
ederken Amuk köyle-rinde de hin· 

lerce Türk saatlerce devam eden 
tezahüratldrda bulunmuşlardır. 

Bitaraf mfı,abidler Belan 'da 
iken keeif bir halk lı.iitlesi mü~a

hidlerin bulunduğu binanın civa
rında toplanarak "Yaoaınn Atatürk, 

yaşasın müstakil Hatay,, diye ha· 
ğırmıolar ve eü.rekli tezahüratta bu· 
lunmu~lardır. 

- Sona 6 ıncı sahifede -

~ 

M. Ruzvelt 
Nevyork, 13 (Radyo) -:- Gr~v 

illin ctmio olan yüz yetmış hın 

amelenin bir kı•mı fabrikalan İ§· 
gal ctmitı hulunduklanodan rahı
taca eu!llı tertibat alınmış ve fab-

Madrid hükumetinin Fran- rikalann tahliyceine teşebbüs eılil

mİ§tİr. Bu iş için bir bölük :ı kcr 
de muavenet etmekt~dir. (General 

, 
sa ya gönderdiği altınlar .. 

/zmir limanı 
Birkaç gandenberi eehrimizde 

bulunarak tcdkikler yapmakta olan 
İklı!ad Yckfıleti limanlar ~mu~ 
müdürü i'\f'cdet Müfid, tedkıklerı· 
ni bitirdiğinden bugün Güneysu 
__ • ,.;},. 1 tanbul'a dönecektir. Dün 
rcfo.lta ını1~ Jl.lUU A•UIQU •ı(' ~·-
müdürü Haomet Dülge bulunduğu 
halde Tilayette Vali Fazlı Güleç'i 
ziyaret •e Teda etmiştir. Limanlar 
umum müdürü, nlimizle limon io· 
leri halkında da görüşmilttür. 

Almanya Ye diğer ba:ıı mem· 
İeketler için f zmir'den eaun alının 
fal..at npur bulunamamııııı yüzün· 
den ttYkoluoemıyan Buğday Ye Pa· 

lamutlar hakkında da tedkikler 
yapan umum müdür, tedlı.ikatı. n~· 
ticesini bir raporla VeUlete bıldi· 
recektir: 

''apur yolculannJD eat}ar8an 
yapılan yollar n 10otörlerle ~ka• 
~· · ·· -- ... beblle İfl'İ• kalan eandal· 
r:ılann, undallannın da kıymet 

takdiri suretile mübayeaın içiu ean· 
dallara kıymet takdir ettirilmekte• 
dir. Bu sandallar; İktu•ad VeUle· 
tinin emrile eatın alınHak undal· 
cılann ilitikleri tamamen kesile· 
ccktir. Bu eoretle lamir limanı, bo 
iptidat Ye balkı rahatsız eden na· 
kil va~ıtalanndan kurtulacaktır. 

Göering'in Roma seyahatı 

Mussolini, G. Göering ile 
Venedik'te ·konuşacak 

---------------
General Göering, dün Romaya vasıl ol. 
muş ve Ciyano tarafından karşılanmıştır 

l\lotöra) tirketinin hiitün fabrikalan 

Malaga bomba d n n mefluç bir hald di\'. r 1 m a 1 • Reisicumhur M. Ruıvdı grev 
işile bizzat me~gul olmaktadır. 

M. Eden 
Londrs, 13 [Radyo] - Ecnebi 

nıatLuat birliği tarafından verilen 
tiyaft·tte ıö:s alan M. Eden ıuolan; 
'4ylemittir: 

l1aamf olarak tl6a1•nın, hu· 

da .300 ölü 2_00 yaralı var Dr. Şahı 
İtalya~ın'Londra konferansındaki murah- Paris seyaha. 
hası, lspanya'dan Fransa'ya gönderilen tinden vazgeçti .. 

af tınlara haciz konmasını teklif etti. Berlin 13 (Radyo) - Fransız 
ricalile konuşmak üzere yakında 

Poris, 13 !Radyo] ' - :Malaga 
şehri, dün Asiler taru fından -~iddetli 
urette bombardıman edilmiştir. 

Bombardıman deniz, kara Ye bua-
daıı vuku bulınu~tur. Atılan yangın 
lıoıııhaları 'ehirde büyük. zararlar 
yapını~tır. Ölülerin ve yaralıların 
da i!.i yüz kişi olduğu eöyleniyor. ' 

Bu şidıletli bombardımandan 

sonra General Kiyepo Dölyano 
kuvvetleri taarruza geçmiştir. Es· 
teponada llsilerin birkaç köy aldık· 
ları söylenmektedir. Maamafih harlı 
bütün şiddctile denm etmektedir. 

Madrid cehheainde isi kuvvet· 
ler Elprado'do lıulunmııktadırlar. 

San·jan Doloz l 3 [Haclyo) -
Könikeberg Alman kruvazörü ku· 
mandanı, eYclce tutulmuı olan İı· 

- Sonu 5 inci sahifede - General Franko 

Parie'e gidece~i ioaa olunan Alnıan 
f inana Lıakanı ve devlet bankası 

bao direktörü Dr. Ş11ht'ın hu ııeya· Venedik'te San-Marko kilisesi . 
hatten vazgeçti~i anla~ılmıştır. Roma, 13 {Radyo) - Al- zevcesi, bugün ltalya'nın Bul· 

Alakadar mabnf il, anBJzın Vf'· 
rilen Lu kararın neden ileri gddi- manya hava Nazın ve ·Prusya çano şehrine vasıl olmuştur. 
~ini bir türlü kestirememektedirler. Başvekili general Göering ile General Göering, burada Ital· 
============:================~== yan generali Gori ile diğer 

lstanbul, 13 (hususi muhabirimizden) Almanya 
Cumhur reisi M. Bitler sulh lehinde birbeganname neş• 
rederek iktısadi, mali mes'elelerin halli ve Alman'lara 
hukuk birliği verilmek suretile silahların azaltılmasına 
taraftar olduğunu ilan edecektir. Bu haber, muhtelif 
siyast malı/ellt1rdt1 elıemmigetle karşılanmıştır. 

bazı resmi memurlar tarafın-
dan tarşılanmış ve biraz isti· 
rahattan sonra hususi trenle 
saat 13,40 ta Roma'ya hare
ket etmiştir. 

Alman generaline beş ltal
yan mutahassıı refakat etmek· 
tedir. 

Alakadarların verdikleri ma-
lumata iÖrc, İtalya Başbakanı 

- Sonu 6 ıncı ıalıif «l• _. 
__ '"-?' __ ,..,...____ -""~""'. 
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e t!Ctı ·~W'E:§aa§~i~~ ·~~ -~~:~~~:e::v::~ 
Belediye Dairesindeki Çocuk.. Zi: ~ bir arkadaşım bana günün bi· 

BÜ ''k . 937 E ternas· yonal rinde şu hikayeyi anlattı. Bu-
Hir a.na,. kırk günlük: yanosucu, belediye reisiuin kapm önünde hı· yu zeytın n na bir hikaye demek doğru 

rakmı~. t;ıtnııf. r• J l • f değil. Bir hayat macerası ~e-
Dnn tramvayda dinledim. İyi giyinmi:, cemiyet içinde belki de ken- Tıaan ığı lzmır uarı. meli ve gerçekten onu adıle 

disine akı Ur \ e faziletli SÜJ!Ünü vererP.k yaşayan bir zat yanında oturana h 
~fh·le diJ·ordu: ' Bu • J • anmak lazımsa hayat ka ra· 
, rnava cıvarınua · b-ı.hakkın temsı·l · d -=- .~o heya•ız, vi«_<lansız kadını bir kazık gibi toprağa çakmalı, ge- tesı·s e.Jı·ıı·yor rürk varlıg., ını manhğı demek tam yerın. e 

len tukursiin, geçen tüküraün yüzüne!.. ~. olur. Bunu onun ağzından dm-

Vilayet ziraat müdürlüğünce edecek olgunlukta olacaktır lediğim gibi aşağıya yazıyo· • • • 
. Acabn, hakikaten yapılması icabeden iş bu mudur? Bence hayır! İç· 
hına! mes"elelerin, böyle hi r kararlarla halline imkan yoktur. 

fa' ela. kndıııı bunn evkedeu sebepleri ara~tırmak gere~tir. 
~u kadın. ya. çocuğuna bakamamak gibi feci bir hayat ~arureti için· 

d~ ~ır ana fec~akarlığıoın en büyüğünü yapıuı\lır, yahuıl da hııyatıuın 
gızlı .kalmac;ı ıcabedcn bir mnceruıııııırı tevcih edehilecelli umumi nefret 
\'e ıel'inden korkarak, yavru unu belediye kapısında hır:kmıştır. 

Günahkür kadıııl:ır var ki, sırf cemiyeıiıı ntfı•deceği ıi<ldetli bakış
tan Vf' vuracağı d:ınıgaıJau ~orkarıık yavrularını boğuyorlar. 1\fanııkıwızı 
ele alarak diyebiliriz ki: 

Eğer günahkar kadınların gizlice <loğurab leoekleri bir yerinıiz ol
eaydı ve kadın, hat.ısının bu canlı e erini hırakıb çıktıktan ıoura bile 
kim enin hunu duyınıyacağından emin bulunsaydı, muhakkak, yüzde-yüz, 
çocuğunu ho~mnzdı .. Cırıayet, normal bir insan için ve Liluaua bir ana 
için, çok korkunç Lirşeydit \'e en son yeis ,.e nevmiıli dakikaaında ona 
h:ı v_üru~dıığu s?rülme.ktrclir ... il halde böyle katil anaların günahında, 
cemıyeııu de bır nu·s ulıyet Jıi _e i var, demektir. 
_ Halbu.ki, belediye daire i kapmna yavru unu bırakan kadın, oayed 

gurıahklir ıse, herşeye mukavemet etmj~, ve kendi eserinin gırtlıığına W· 

rılmamı~ demektir. Ortnda kurtulan iki kişi var,tır: 
Biri ana, biri de çocuk! 
Ana, bir fnhi,e olarak tanınmaktan kurtulmuştur. Çocuk da hem 

ölUındı>rı, hem de i ıni. ci&wi muayyen Lıir f.ıhi,enin oğlu olmaktan .. 
Şayed, bir fokrii :&Jruret huna Ulllİl 0)111 U~·a gene denebilir ki: 
Yavrusunun açlık, bakımııızlık, ha talık vesaire teairlerile her,ün 

d~nıla <lamla. ~r.ime ine ve ölme ine talınmmül edememiş, onu artık hiç 
gorcmcmek gıbı nııa kalbinin zor da)anacağı bir fedakarlık bahasına ol
i!tııı, ya~atmnk ,.e kurtarmak i ıemiştir. 

Büı~n hu!1lan i~ııret ettikten soura lrawvaydaki o zata ve em&alioe 
sormak ı~ıerdını: 

Yılda knç çocuğ~ el u:Mıtlınız, knç fakir 'Onaya yardLm cuiniı; ki, bol 
ke eden .kararlar venyor, atıb tutuyorsuou:r:? 

Koyunlara elbise! 
Anlaşıldı, garabet merakı 

Amerika'dan ba:;ka yerlerde 
de arttıkça artıyor! 

Avusturalya'da, mahalli ser· 
vet menbalarından birisini ko
yunculuk teşkil eder. Avustu
ralya, yün piyasalarına hakim 
olacak derecede fazla koyun 
ve yün yetiştirir. Bunun için 
Avusturalya'hlar koyunların 
sıhhati ve cinslerinin bozul
maması. ile çok fazla alaka
dardırlar. Yapağıların yıkan· 
ması da yün maliyet fiatını 
arttıran bir masraf ve külfet
tir. Bunun için Avusturalya 
hükumeti koyunlara - yünleri 
kirletmesin diye! • bir nevi 
elbise giydirmeğe. karar ver
mış ımış. 

Bunu yazan Hamburg'un bir 
gazetesidir. Yalansa, günahı 
onun boynuna! 

Kadın tiryaki salonul 
Florans Van Ralli isminde 

HoBanda'h ve maruf güzeller
den bir kadın Londra'da sade 
kadınlara mahsus bir tiryaki 
salonu açmıştır. Bu salona 
şimdiden 50 kibar Londra'lı 
icadın kaydedilmiştir. 

Saime Sadi 

kikat yapmış ve neticede 
" Empir Stayt Bülding ., 30 
katlı binasında tam 5115 kö
pek olduğunu tesbit etmiştir. 

Bu da bir rekorl 
Amerika'lı bir diş doktoru 

çektiği dişleri saklamış ve iş· 

ten çekildiği zaman tam20,000 
diş çektiğini anlamış ve ken· 
disi de hayret etmişi 

Maamafih, ayni adam, sanat 
hayatında yaptığı takma diş· 
leri de tesbit etmiştir. Bu 
diş doktoru 20,000 diş söküp 
çıkarmasına mukabil 2000 
takma diş yapmakla teselli 
buluyormuş! 

Torbalı'da 
Göcmenlerin • 
sıhhi ahvali 
tedkik olunuyor. 

Göçmenlerin sağlık işlerine 
bakmak ve icabeden tedbir
leri almak için Sıhhat Veka
letinden gönderilen sari has· 
talıklar mütehassısı doktor 
Kemal Berkman Torbalı'ya 
gitmiş ve iki gündenberi göç· 
menlerin durumlarım tedkik 
etmeğe başlamıştır. Doktor 
Kemal Berkman buradan Sel-

Burnava civarında büyük bir 
zeytin fidanlığı tesisine baş· Memleketimizde yetişen çe· 
lanmıştır. Burada iyi cins zey· tli mahsulleri ve muhtelif 
tinlerin çekirdeklerinden iyi alları iç ve dışa canlı bir 
cins fidanlar yetiştirilerek mem- ırette tanıtmak gayesile her 
lekette zeytinlik yetiştirmek l daha mütekamil bir şekil
isteyenlere dağıtılacaktır. Bü· e kurulmakta olan enternas
yük zeytin fidanlığında, geniş Jnal lzmir fuarının bu yıl 
bir saha nümune zeytinliği o Ağustosta açılarak 20 Ey
olarak ayrılacak ve buradaki ide kapanacağını yazmıştık. 
zeytin ağaçları, fenni usullerle ar komitesi reisliği, bütün 
bakılacak, halka dağ,tılacaktır. firliklerle konsolosluklara, 

Define arıyan 
üç kişi tutuldu .. . ... __ _ 
Uzerlerinde bir kro
ki, bir de istida müs
veddesi bulunmuştur. 

Karşıyaka ve Cumaovası na 
hiyelerinde bir çiftlikte define 
bulmak için civar vilayetlerd"n 
iz mir' e gelen Ahmed Hamdi, 
Ömer ve İsmail adında üç 
kişi definenin bulunduğu mev· 
kii araştırırken zabıtaca tutul
muş, adliyeye verilmişlerdir. 

Dün müddeiumumilikte is
ticvab edilerek geç vakit asli-
yecezaya verilen üç maznun 
muhakeme edilmişlerdir. Maz· 
nunlardan Ômer'in üzerinde 
definenin bulunduğu yeri gös
teren bir kroki ile vila~tten .. . - • ;, ·-··y, 

layet ve Ticaret odalarına 
ir tamim göndermiştir. Ta

imde: 
"1936 Yılı fuarını bizzat 

·mak li.itfunda bulunan fua· 
' n onursal başkanı Başbakan 

met lnönü'nün bu ınünase
tle söyledikleri nutuklar bir 

ıreti ilişik olarak takdim edil
iştir. Sayın Başbakan bu 
;ylevlerinde, h erşeyden evel 
mir fuarına beynelmilel sa· 
\da büyük bir ehemmiyet 
~zandırınağı düşündüklerini 
v mallarımızı harice daha iyi 
t~utmak için vilayetler d e da
hı olduğu halde fazla çalışıl
mısı lazımgeldiğini iş~ret bu

yu uyo;lar. 
: ..ı36 yılında iştirakleri ile 

fuaıın kıymetini artıran vilayet 

----+-v .. --..-fakat damga pulu yapıştırılıp 
imza edilmemiş bir de istida yazın posla tay. 
çıkmıştır. Ömer, mahkemede yareleri iş[iyecek .. 
demiştir ki: -

- Bir Yunan'fı vaktile bize İzmir hava istasyonunun Cu· 
üç teneke dolusu altından hah- maovasında istasyon'· cİvarında 
setmişti. Bu paralar, Karşıyaka tesisi için verilen karara göre 
veya Cumaovası nahiyelerinde hazırlıklara başlanmıştır. 
bulunan bir çiftliğin arazisinde istasyonun kurulacağı ara· 
gömülüymüş. Evvela Yunan'h- zinin istimlak muamelesi sür-

atle ilerlemektedir. Yaz mevnın sözüne ehemmiyet verme· 
dim, fakat bir sene sonra gene simine kadar hava istasyonu-
bu definenin araşt:rılması tek- nun inşaatı bitecek ve yazın 
lifile karşılaştım. Tetkik ettim, Ankara-İstanbul- lzmir ara· 
haber ciddi mahiyette idi. Bu- sında muntazam hava posta 
raya geldik. Karşıyaka' da çift- tayyareleri . işlşliyecektir. 

lik yokmuş. Sonra ~Cumaova- Yamanlar suyu ~ 
sında bir çiftlik bulduk. Fakat Damacanalarla 
definenin mevkiini bulamadık. evlere satılacak .. 
Maksadımız; evvela (mevkii: Belediye, Yamanlar suyun-
bulmak, sonra vilayete resmen dan İzmir halkının da istifa-
müracaatla :hafriyat ıçın mü· desini temin için, yeni bir leş-
saade almaktı. kilfıt vücude'getirecektir. Kar· 

Sonra ümidimizi keserek şıyaka'da belediyece merkez 
lzmire döndük. Araştırmadan ittihaz edilecek bir binada 
vazgeçmiştik, Küçük Salepçi Yamanlar suyu şişelere ve da-
oğlu hanının bir odasında bize macanalara doldurulacak,- ora· 
aid bazı kağıtlar bulunmuş, bun- da mühürlenerek arabalarla 
)ardan define aradığımız anla- evlere kadar gönderilecek ve 
şılmış ve bizi polise haber gayet ucuz satıhıcaktır. 
vermişler.. Yakalandık, fakat Bu suretle İzmir'liler de, 

her zaman temiz ve taze Ya· 
bir suçumuz yoktur. 

manlar suyu içebileceklerdir. 
Hakim; hükumetten gizli Belediye riyaseti, bu hususta 

define araştırdıkları ve hafri hazırlamakta olduğu projeyi, 
Buraya sade kadınlar devam 

edecekler ve istedikleri gibi 
sigara, puro ve hatla nargile 
içebileceklerdir. Salonda bir de 
enfiye çeken kadınlar kısmı 
vücuda getirilecekmiş! 

çuk'a gidecektir. 
{ 

yat yaptıkları sabit olmadı- şehir meclisinin ilk toplantısına 
\ ğından müddeiumuminin de yetiştirecek ve teşkilatın ku· 

mütaleasını aldıktan sonra rulmasını istiyecektir. 

5115 köpekli bir bina 
Köpek merakı, nedense 

arttıkça artıyor; yanında bü
yü~, küçük, güzel veya çok 
çirkin bir köpek taşımıyan 
kadın hemen kalmamıştır. 

Bir Amerika'lı gazete mu· 
babiri bu köpek merakının ne 
dereceyi bulduğunu anlamak 
merakına düşmüş: birçok bü

ı da te · 

Bugün doğacak 
cocuklar .. • 

Bııgıin, yıldızların an: Ürf!rİ· 

ne teeiri hAdiseeiz ,.e sakin .,}a

raktır. Y enidt'n bir i~ görülmiye
uk, hayatın umnı de&itıineek 

müııbet ve ınt-ııft .lllditt elmı· 
yacaktır. 

Buıün tlofuak çoeuldar .her 
cihetten normal olacaklar fakat 
huıu@iy~t eahihi olmıyacaklardır. 

Bugün dofuak çocuklar, aile ba· 
yatında iyi baba ve ana olabile
eeklerdiı. 

maznunların beraetlerine karar Fuhuşla rmucadele 
vermiştir. Bu karar üzerine Fuhuş ve fuh~ş yüzünden 
maznunlardan Ömer: bulaşan hastalıklarla mücadele 

- Çok yaşa, adil hakimi. komisyonu dün Sıhhat ve içti-
Diye bağırmış, hakim de: mai muavenet müdürü Cevdet 
- Sizi bırakıyorum, bir Saracoğlu'nun riyasetinde top· 

daha böyle şeyler yapmayın lanmış, bazı kararlar vermiştir. 
haydi bakalım, demiştir. Elektrik tarifesi 

BrUksel fuarı Altı aylık yeni ekktrik ta· 
Ticaret odasına gelen mallı· rifesinin tanzim edileceği bu 

mata göre, 17 inci Briiksel günlerde,~ Belediyenin . kilovat 
beyn !milel fuarı, bu yıl 17 ücretleri üzerinde ' fazla tenzi· 
Nisan' da açılacak ve 21 Ni- lat yapılmasına çalışacağı ha-
san' da ka anacaktır. ber alınmıftır • ...... -

ve ticaret odalarımızın 1937 
yılı fuarına daha geniş mik
yasta iştirak edeceklerini ümid 
etmekle sevinç duymaktayız. 

Geçen sene fuara iştiraki 
temin için yaptığımız teşeb
büsler bazı vil5yet ve ticaret 
odaları büdçelerinin tasdikin
den sonra vaki olması dolayı· 
sile tahsisat bulmak hususunda 
müşkülata maruz kalınmıştır . 

Bu ciheti gözönünde tuta
rak vilayet ve:hususi muhase· 

be bütçelerinin hazırlanmak 
üzere olduğu şu sıralarda fuar 
için gereken tahsisatın ayrıl
ması hususunu hatırlatmağı 
faydalı görmekteyiz. Yalnız 
İzmir'in değil, bütün yurdu-

muzun malı olc.n lzmir enter· 
nasyonal fuarı yüksek alaka
nızla Türk varlığını bihakkın 
temsil edecek olgunluğa ka
vuşacaktır.,, Denilmektedir. 

Di•ılomalar hazır~amyor 
936 enternasyonal lzmir fu

arında paviyonlarını en şık ve 
güzel tanzim edenlere verile· 
cek olan diplomalar, lstanbul
da tabedilmektedir. D iploma· 
lar fuar komitesince sahiple
rine tevzi olunacaktır. 

rum: 
"Son yıllarda Nevyork'ta 

küçük bir otel kiralamıştım. 
Onun altında sadece otomo· 
billeri temizliyen bir garaj 
vardı. Birkaç kişi bu işi yapı· 
yordu. Boş zamanlarımda te· 
cessüsle oraya iner nasıl ça· 
lıştıklarım seyrederdim. 

Günün birinde kırk beş 
yaşlarında, uzun .bo~lu, ku~
vetli bir Amerıka lı geldı. 
Elinde bir çan' vardı. Güzel 
giyinmişti, söz ve hareketle~i: 
ne bakınca iyi yaşamış, ıyı 

günler geçirmiş bir ~da~~ 
benziyordu. Garaiın dırekt~
rünü görebilir miyim? D.edı. 
Direktörü çağırdılar geldı ve 

ne istediğini sordu. 
- iş istiyorum dedi . 
İhtiyaç olacak ki garaj di

rektörü ona şu iki kelime ile 

cevab verdi. 
_ Günde üç dolar. 
Derhal kenara çekildi, elbi

sesini çıkardı, yerine bezden 
bir önlük giydi. Ve heyecanla 

kendini işe verdi. 
Beş altı gün sonra onunla 

dost olmuştuk. Her dost gibi 
yekdiğerimize kim olduğumuzu 
hayatımızı anlatmağa başladık: 
f nc;:rnl~r vekdiğerinrf,. m:ı.ddı 

v zzayec ouaçesı vasıflardan ziyade manevi va· 
sıf!ar ve büyüklükler ararlar. 
Onlan birleştiren, yakınlaştı· 
ran sevdiren veya ayıran hep 
bunlardır. 

---'"-•·~--

Tasdik ve iade 
edilmek r üzeredir. 

Vilayet büdçesinin, Dahiliye 
Vekaletinde müteşekkil Veka
letler tetkik heyeti tarafınJan 

tetkikatı ikmal ed ilmiştir. Büdçe 
yüksek tasdike arzolunmuştur. 
Bugünlerde tasdik ve iade 
edilecektir. 

Vilayet büdçesi gelince, 
mühim birçok bayındırlık ve 
sağlık işleri için inşaata baş
lanacaktır. 

Ferruh Barlas 

Ankara' da Ziraat vekaletin· 
de toplanan zeytincilik kong· 
resine vilayetimizden iştirak 
eden ziraat mütehassısı Ferruh 
Barlas şehrimize dönmüştür. 

MAHKEMELERDE: 

Arapça Sala 
----·e----

Reşad'ın muhakeme-
sine dün devam edildi 

Bana söz arasında, hayatın 
biricik manasını iş ve heye
canda bulduğunu, büyük he· 
yecanlar yaratan büyük mace· 
raları çok sevdiğini söylüyor· 
du. Sözlerini samimi buluyor· 
dum. Bunda fevkalade birşey 
de yoktu, sonra işe sarılışı, 
çalışması,•; hareketinden . evel 
heyecan duyması sözlerinin 
doğruluğuna, samimiliğine be
ni kandırıyordu. Haftalar dost
lugv um uza daima gıda verdi. 
Her buluşma bizi, birbirimize 
daha çok yakınlaştırıyordu. 
Kendimizde birleşmiş emel
leri sezdik. Günün birinde 
bana yakın mazisini anlatma· 
ğa başladı ve: 

- Ben, dedi, dört gün 
evel bir milyonerdim, ·bugün 
otomobil tem izleyicisiyim.• Bir 
hafta önce Nevyork'un milyo· 
nerlere mahsus mahallesinde 
oturuyordum, bir haftadanberi 

Kuşadası kazasının Belevi küçük otellerin Emisafiriyim. 
köyünde yatsı zamanı Arapça Bir borsa oyunu, kuvvetli bir 
ezan ve sala okumakla ve hal- : elin topraktan çıkardığı bir ot 
kın dini hissiyatını tahrik et- kökü gibi benim de servetimle 
mekle maznun Reşad Labon 'un birlikte hayatımı altüst etti. 

muhakemesine dün Ağırceza Sözlerini hayretle dinliyor· 

m::.ıhkemesindc devam edilmiş- dum. ' Tereddüdümü sezince 
tir. G eçen celsede; maznunun kalktı, çantasını aldı. Açtı, 
gayri mevkuf olarak muhake- içinden hayatını tesbit eden 
mesine ve maznun Arapça ezan vesikalarını gösterdi ve hayre· 
okumadığını, fakat Arapça sala timin büsbütün arttığını gö-
okurımasınm yasak edildiğin- rünce; 
den malumatı bulunmadığını -" Fakat bunda hayret edi· 
söylediğinden mahkemece; sa- lecek ne var? Dedi. Ben pa· 
lanın da ezan gibi Arapça rasızdım, teşebbüsümle i~e 
okunmasının yasak edilip edil- başladım, zeka ve kuvvetimle 
mediğinin vilayetten sorulma- milyoner oldum. Ve sonra 
sına karar verilmişti. Dünkü yalnız talihin karar verebile-
celsede, vilayetten istenen ma- ceği büyük işlere bilerek atıl-
liimatın henüz gelmediği anla- dım. Bunda iki şey vardı! Ya 
şılmış ve muhakemenin devamı ı galip gelecek; şu takdirde da

bqka bir viinc bınk~lm'~lb .. ., ..... ~!'!' ~ !..-': . .' •nltil. 



-------------~-------.DOLU !iyfa S ~ 
-~Nuri Conker, dün büyük 

,,.. 14/1/'-'' 

il 

~~-~~-~~ ~"W~~ merasimi~ gömüldü 
!aymis"gazetesi, Sancaklhakkın 1, Bir bunağın· __ Merhum son nefesinde hep Büyük 
da ki bir makalesinde diyor ki:I yeni hezeyanları., Şef in adını tekrar etmiştir 

A k ' ~d :A 1 h • -Claud Farer denile; bunak, Ankara 13 (Hususi muha· tanesinden kaldırılarak Hacı· n ara nın ava 1 e ın şaşkın Fransız edibinin nez· birimizden) - Biiyük Millet bayram camiine getirilmiş, o· 
leli sesi ve homurtusu, mahut Meclisi reis vekili Gaziantep rada namazı kılındıktan sonra •• 1 k k t Le Journal'in sahifelerinden saylavı Nuri Conker'in vefat büyük törenle kaldırılarak Ce· soy en ece ço s •• z vardı kulağımıza kadar aksetmeğe ettiğini bildirmiştim. Cenaze beci'de şehidliğegömülmüştür. 
başladı. bugün büyük ihtifal1e kaldırıl- Cenaze merasiminde B. M. 

İs.ken~erun .'!_?rk'l~rinin akıbeti hakkında Türkiy 
nın gosterdıgı endışeler, çok samimi görülmekte 

Ilir yakitler, Türk edebiyat dı, cenaze merasiminde Baş- Meclisi reisi Abdülhalik Ren-
ve fikir alemi, hem bu ihtiyar bakan ismet f nönü. bakanlar 1 ı 
Fransız'ı, hem de maruf ve da, Başvekil smet nönü, ve· 

saylavlar ve pekçok kalabalık k"ll b' l kor diplo mahut Piyer Loti'yi en yakın ı er, me us ar, · 
halk bulundu. Nuri Conker'in 1 

Türk dost\arı sanacak kadar matik ve vekaletler i eri ge-
Londra, 13 (A.A) - Roy- be kt T .. k" ' · h · "' · · · 

t A. b"ld" . P yo ur. ur ıye nın arıcı ıçındır ki, Ankara hükume 
cenazesi, bir top arabası üze· k l b ı k b" h Ik derin bir gaflete sapmış ve lenleri ve a a a ı ır a 
rine konmuş ve şanlı bayra

on ların Şark ve Türk varlı· er ıansı ı ırıyor: siya f k d d ·· ·· · r . s se ı o a ar uzgun ve o nın sert tenkitlerde bulu 
kl f ğımızla örtülmüştü. Namazı 

"'ına sırıta sırıta yaptı arı e· 
5 Hacı Bayram camiinde kılın· 
nalığı, bir uydurma edebiyat 

l .1m~s f~ze~esı ancak mes· kadar muslihane olmuştur ki, maktan ise mes'elenin tes\ 
e e~ı 1 da dı_n a k"yazdığı bir bu gibi şüpheler haklı olamaz. yesi için Sancak ile! Suri~ 
maT~ ek. e, ~yordAı: Bununla beraber Türkiyenin arasında bir federal ittih 

ur ıye nın avası kanuni lsk d T·· k'l · · Ak b k d f en crun ur erının a ı· kurulması şeklinde yapıcı , 

dıktan sonra şehitliğe gidilmiş 
helvasının tadı ile unutup geç· 

ve cenaze gözyaşları içinde 
mişlerdi. N C k 

Hala ve hala, milyonlarca gc lülmüştür. uri on er, 
hayatının -son dakikalarında 

garp münevveri, Tiirkiye'yi k' 
a ım kanb lzayı tır. Fa..kat şu· beti hakkındaki endişeleri çok faydalı bir teklifte bulunmı 

rasını a u etınek lazımd ... . ... k.. B 
k" 1.. k . ır samımı gozu uyor. unun olması çok iyi bir haberdir 

ı, ame ı no taı nazardan An· · 
kara hükumetinin davası le· Çiftçilerimize müjde 

hep Cumur reisimiz Atatür ün 
bu iki biçare ve sözde Fransız 

adını tekrar etmiştir. 
edibinin hazırladıkları zaviye· 

hinde söylenecek çok şey 
vardır. 

Filhakika lskenderun Türk· 
leri Arap idaresine geçmekle 
büyük bir tehlike altına gire· 
ce~l:rdir. Bazı Türk gazete
lermın kısa süren çıkışlarına 
rağmen Tütkiye'yi sergüzeştçi 
emeller beslemek veya Halebi 
İskenderun limanından (Tür
kiye hükumeti bu limanın bir 
kısmını kira ile tutmak istc
mekJe beraber) mahrum et
mek arzusunda bulunmakla 
İttiham için ortada hiçbir se-

------
Kamutay 

Dün toplandı 
Ankara 13 (A.A)- Kamu· 

tay bugün Refet Canıtezin rı· 
yasetinde toplanmış ve reis 
vekili Gaziantep meb'usu Nuri 
-Conker'in vefat ettiğine dair 
başvekalet tezkeresini okumuş 
ve merhumun hatıra~ına tazi· 
men bir dakika sükut edil
miştir. 

Bundan sonra birinci kanun 
1935 ve mayıs 1936 aylarına 
ait raporen sunulduğuna dair 
divanı muhasebat riyaseti tez· 
keresi ve divanı muhasebat 
encümeni mazbatası okunmuş 
ve kabul edilmiştir. 

Memleketten çıkacak veya 
memlekete girecek üretme va· 
sıtalarınm yasak edilmesi ve 
yasakların yabancı memleket· 
lerin yasak maddclerile değiş· 
tirilmesine ve Türkiye Yuna· 
nistan ikamet, ticaret ve sey· 
risefain muahedenamesine bağ· 
lı B. listesinde yapılacak tas· 
hih hakkındaki kanun layiha
ları isteği üzerine iktısad en
cümenine verilmiştir. 

Kamutay cumartesi günü top· 
lanacaktır. 

-~~~--mm1m1.w .. •1 
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Haydar Rüşdü ÖKTEM 
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İzmir ikinci Beyler !oknJtı 
C. Halk Porti i lıina ı iı;.iı . Je 

Tdgrnf: fzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı l 200, olıı &) lığı 700, üç 

il) lı~ı 500 kuruştur. 
Y ahancı memleketler için &en elik 

abone ücreıi 27 liradır 

Ueı renle 5 kunıftıır -Giinü geçmi~ nüshalar 25 kun:~tur. 

ANADOLU MA'!11AAS1NDA 
BAS IŞTIR 

d d. J Ankara, 13 (A.A) - B.M. 

Ziraat bankasına olan e~:.;:~~ Çı~ra::itı kahveha· Meclisi reis vekili ve Gazian· 

b 1 
• • nelen, nargıle, bağdaş kurmuş tep meb'usu Nuri Cörıker'in 

orç ar ıçın kolaylıkla/ beli kuşa.klı T~rkler, dar s?·. cenazesi bugün nümune has· 

------.... -- • • kaklarda sıyah bırer hayalet gıbı, 
Borçların, beş taksitte ve faizsiz ola. ayakları sersemlikte~ ve utançtan Notaya ' 

k "d • f k " . . birbirine dolaşıp gıden çarşaflı 
Ta o enmesı e arrur etmıştır. kadınlar, kafesli pencerelerin Ne cevap vere-

Ankars, 13 (Hususi muhabirimizden) - Çiftçilerimizirı i- arkasından gelen ud sesleri cek/eri belli değil. 
rbaa1t bd~nJ k~sı_na olan borçları için yeni bir ödeme kolaylı~ı k· ve gcrgd başında kızlar, ne- . ) I l 

u e ı mıştır. l I Parıs, 13 (Radyo - ngı • 
1337 . d 13 ler ve ne er .. • ' . 1 • 1 . h k 

. se~e~ın en 41 yılına kadar çiftçi borçları, beş ht· Bütün bunlar, işte bu iki tere nın spanya mi es e esRı a • 
sıtte ve faızsız olarak bankaya ödenecektir Bu yıllara ait çit· F h . . . bm kında Almanya, talya, usya 

·ı · b k b l · ransız mu arrırının gar k , d•v. 
çı erın an a orç arı mühim bir yekun tutmakta ve faiz )i· h ·1 . d arattıkları ve Porte ize ver ıgı son no-
zünden her sene biraz daha kabarmakta idi mu kayhyı esın de y \ d r taya ne cevab verileceği kat'i 

· Tür ayatın an parça ar ı · A . d" 

Ç . . J . 1 • olarak malum değıl ır. 
ın ısyanı aevam ec/iyor Garpte aeıenere o mu~ ne ın· ) I 

- sanlar var ki, sırf bunları gör· Roma, 13 (A.A - . spanya 

Asl·ıerı·n sı·y f h . . k ··zere memleketimize ge- işlerine karışmamak hususunda an U Şe rl n 1 ~yeor ~e burada, tıpkı bir garb 1ngiltere'nin teı..lif ettiği kon· 

aldlkl~rı. ~n·. 1 . medeniyeti, bir garb nayatı trol hakkı~daki .. ltalyan ~evabı 
~ ~ V ~nıyn.r -:.: .. :;",.... Almanya ıle mu~terek hır ma· 

G l Ş ~ / A • k ti • t k ·ı - Vah v"h ·Diyorlar- Bo· hıyette olacaktır. Maamafıh enera an-yu yan ası uvve erı en ı d b R ·1 B ı· ·· kt · · • k . . şuna gelmişiz. Meğer, sizin e u oma ı e er ın ın no aı 
ıçın te rar kumandan tayin edıldı bizden hiç farkınız yokmuş! nazar teatileri yapmıyacakları 

Nankin, 13 (Radyo) - Siyanfu'daki isyan hareketini sön· Çünkü onlar bizi, bıyıkları demek değildir. Ve bilhassa 
dürmek için Nankin hükumeti sabık asi mare~J San·Şu-Liyangı kulaklarının arkasına takılmış, siyasi mahafil bunun Almanya 
tedip kuvvetleri kuma.ıdanı tayin etmiştir. başları külahlı, ayağı şalvarlı, ile İtalya arasında bir ihtilaf 

Şanghay, 15 (Radyo) - Son bir haber, asilerin Siyanfu'ya ellerinde uzun çıbıklar ve tes- gibi telakki edilmemesinde lS· 

hakim olduklarını bildirmiştir. Kızıl Çin kuvvetleri şehrin bir· bihler gözüken bir yığın sa· rar gösteriyorlar. 
kaç kilometre yakıninde bulunmaktadarlar. nıyorlar.. Mezkur mahafilde ehemmi· 

Nankin kuvvetleri, şimendifer hattının iki tarafını muhafaza Claud Farer daha geçen· yetle kaydedildiğine göre bu· 
altında bulundurmaktadırlar. cı lerde lstanbul'a gelmişti .. Emi· günkü ahval ve şerait 26 Ka· 

Yeni bir Sovyet fıüktimeti mi? nim ki, ayakta durup şaşı nunuevvel 936 tarihli Fransız

Perpiğnan'da yeni bir 
Sovyet hükumeti daha. 

Fransa' nrn bu tesebbüsü akim bıraktıra· ... 

cak tedbirler aldığı söyleniyor 
lstabul, 13 (Hususi muhabirimizden) - Berlin'den bildiri· 

liyor: Fransa'nın, İspanya hududuna yakın şehirde, bir Sovyet 
hiikiimeti kurulması için teşebbüste bulunulmuştur. Fransa 
hükumeti, bu teşebbüsü akim bıraktıracak tedbir almıştır. 

gözlerinin karşısına dikilen 
yeni Türk varlığının medeni, 
ne"lih, mütekamil ve insanca 
manzarası karşısında, bu ihti· 
yar edibin ağzında kalan tek 
dişi bile gıcırdamıştır. Dar 
kafalı bir Fransız'ın bütün 
kıskançlığını ve kinini temsil 
eden bu adam, şimdi de Le 
jourmll' de, bizim Fransa'ya 
meydan okuduğumuzu ve hatta 
Türkiye'de, Balkanlarda Fran· 

-----------=====-----=------- sız'ların zaafından istifade fırsatı 

İspanyol Fransız kollıyan "İntikam,. isimli gizli 
bir teşkilat bile mevcud bu-

F as 'ında parlamentosu lunduğunu yazıyor .. 
Ecnebi asker bulun- Ve kabine bugün Biz Fransa'ya meydan oku-

mndık (Hoş, okusak ta birşey 
dığı iddia olunuyor toplanıyorlar.. lazım gelmez ya) .. Fakat bu 

Paris, 13 (Radyo} - İspan- Paris, 13 (Radyo) - Fran· zat bilmelidir ki, karşısında 
yol Fas'ı fevkalade komiseri sız parlamentosu, yarın top· ne Cezayir, ne Tunus, ne de 
(Koloncl Yeveder), Rus'dan !anacaktır. Bu toplantıda, ri· Fransız Kongosu veya Hindi-
başka l:,ütün ecnebi muhabir- yasete tekrar seçilen M. Heryo çinisi vardır. 
leri kabul etmiş ve kendileri· bir söylev verecek ve mütea· Sesimizi, ancak kendi milli 
nin, bütün Fas'ı gezerek, ya· kıben encümenler seçimi ya· irade ve haysiyetimiz akord 
hancı askerler bulunub bulun- pılacaktır. eder. Hakkımızı ararken kul-
madığını tesbit edebilecek le- f ransız kabinesi yarın top- b 

landığımız tonu iliriz. Bu, ni· rini bildirmiştir. lanacak ve harici siyaset hak· 

Bir mülakat 
Paris, 13 (Radyo) -Fransız: 

Hariciye Bakanı M. Delbos, 
Hariciye dairesinde İtalya Pro· 
paganda ve matbuat Bakanı 

M. Vino Alfiyeri'yi kabul et
miştir. ltalya'nın Paris sefiri de 
bu mülakatta hazır bulun-

kında müzakerelerde buluna- hayet bir hakkın çiğnenme· 
caktır. sinden mütevellid asabiyetin 

Sir Lampson 
Kahire, 12 (A.A) - lngiliz 

büyük elçiliğine tayin edilmiş 
olan eski İngiliz fevkalade ko· 
miseri Sir Miles Lampson bu
gün itimatnamesini krala tak· 
elim etmiftir. 

tabii tezahürüdür. Fakat Claud 
Farer ve emsali adamlar, bunu 
bir meydan okuma şeklinde 
telakki ediyorlarsa vereceği· 

miz cevab da şudur: 
Don Dişot ve yeldeğirmen· 

leri, mazinin antika bir uydur· 
masından ibarettir, tccrübcy. 

İngiliz notasının verildiği za
manki ahval ve şeraitten büs· 

bütün başkadır. 

İngiliz notası, dostane bir 
dünce ve teşriki mesaiyi! müs· 
tenid bir şekilde İtalyan hari-

ciyesi tarafından tetkik edil· 
mektedir, Ve bu seferki notaya 

mümasil bir tarzda yaztla
caktır. 

Maamafih ltalya cevabını 
vermeden evel diğer devlet
lerin de ve bilhassa Fransız· 
Sovyet birliğinin fikirlerini 
öğrenmek arzusundadırlar. - -gelmez ha!.. 

Hele hele, şu "İntikam., 
teşkilatına ne diyelim: 

Yalnız bizde değil, bütün 
Balkanlarda bu teşkilat varmış .. 

İlahi Müsyü Claud Farer 
cenapları, rüyalarında meğer, 
ne kabuslar, ne korkulu rüya· 
lar geçiri}'ormuşsun? Bırak bari, 
gülünç olma, bunu gazete sü· 
tunlarına aksettirme ki, Fransız 
efkarı umumiyesi de haline 
gülmesini 

Maksadın şayed bir kundak 
sokmak ise, o da senin bile· 
ceğin iştir. Herkes cürmü ka· 
dar yer yakar, diye bir Türk 
darbı meseli vardır. Kulağında 
küpe olsun unutma! 

Orhan Rahmi Gök,. 

hazır bulunmuştur. 

• Başta muzika olmak üzere 
Piyade, Suvari askeri kıt'alar 

Polis ve iandarma müfrezeleri 
merasime ıştirak etmiş ve ta· 

but bir top arabasile, otomo· 
bille nakledilecek mahalle ka· 
dar getirilmiştir. 

Başta Atatürk'ün gönderdi· 
ği çelenk olmak üzere elliyi 
mütecaviz çelenk merhumun 
mezarına konulmuıtur. 

Bu sene 
Açılacak yeni 
H alkevleri •• 

Ankara, 13 (A.A) - Ma· 
hallerinden gelen önr.rerleri 
inceliyen C. H. P. Genyönku· 
rulu bu yıl aşağıdaki yazılan 
yerlerde Halkevleri açılmasına 
karar vermiştir: 

Tarsus, Sarıkamış, Ardahan, 
Kağııman, Tefenni, Fat11, 
Perşembe, Tirebolu, Paşinler, 
Oltü, Bürhaniye, Keğan, Emir· 
dağ, Akşehir, Karaman, Er· 
Laa, Turh:ıl, Davas, Sarayköy, 
Halkevlcri ile Halkevleri aa· 
yısı 158 i bulmuş oluyor. 

T ekirdağ'lı 
Par is' e Çağır-ıldı 
İstanbul, 13 (Hususi) - ~e

kirdağ'h pehlivan Hüseyin Pa· 
ris' e davet edilmiştir. 

Orada Fransız pehlivanları 
ile karşılaşmak üzere bu da
veti: kabul etmiş olan pehli· 
vammız, yakında Paris' e hare· 
ket edec~ktir. 

Ormanlarımız 
için yeni bir 
Kanun hazırlandı •• 

İstanbul, 13 (Hususi muba:
birimizden ) - Türkiye'delci 
ormanları korumak için yeni 
bir kanun layihası hazırlan· 
mıştır. Bu layihaya göre (Or· 
manı koruma genel komutan· 
lığı) namı altında bir komu· 
tanlık teşkil edilecektir. Bu 
teşekkül Ziraat vekaletine bağlı 
olacak ve askerlerden bu ko· 
mutanlık emrine ayrılacak 
olanlar iki yıl askerlik edecek· 
lerdir. 

Bu süel teşekkülde çalışa· 
cak çavuşlara 1500, onbaşı· 
!ara 7 50 kuruş ve askerlere 
500 kuruş maaş verilecektir. 

Bu yeni teşkilat sayesinde 
ormanlarımızın tahribine kat'i
yen meydan verilmiyecektir. 

İngiltere' de 
grip salgını 

Londra, 13 (Radyo) - Son 
hafta içinde lngiliz adalarında 
grip ve diğer salgın hastalık· 
lar yüzünden 720 kişi ölmüş· 

tür. Nazırlardan çoğu da gri· 
be yakalandıklarından iıleri 

bqma aelemiyorlar. 
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Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüşdü 
Aras, Parti grubunda harici va-

ziyet hakkında izahat verdi. 
Ankara, 12 (A.A) - C. H. 

Partisi Kamutay grubu bugün 
Antalya saylavı Dr. Cemal 
Tunca'nın başkanlığmda top· 
Jandı. 

1 - Yozgad saylavı Emin 
Draman, Kamutay parti grubu 
başkanlığına verdiği bir sual 
takririnde Yozgad vi layeti ilk 
okul öğn tmenlerinden bir kıs- .. 
mının mahallı idarec '" hizmet
lerine nıhayet verildiği ve bu 
yüzden bnzı mekteplerde ted
risatın durduğu v bu öğret
menlerin haks zlığ uğı arl ıkları 
ifadesi e vaki ş k5yetleri üze
rine Kültür Bakanlığının yap· 
tırdığını işittıklcri tahkikatın 
ne netice verdiği ve bu usul
süz hareket vaki ise müseb
bibleri hakkında ne mu lmele 
yapıldığı ve bundan sonra bu 
gibi hallerin vukua gelmemes~ 
için Bakanlığın ne gibi tedbir 
aldığı hakkında Kültür bakan· 
1 ğının parti grubunu tenvir 
etmesini istemekte idi. 

mat vermiştir. Buna nazaran 
vaziyette kaydolunmıya değer 
miisbet veya menfi bir tebed
dül olmadığı anlaşılıyordu. 

3 - Memurin kanununun 
tadili hakkında C. H. partisi 

Grup başkanı doktor 
Cemal Tunca 

grubu komisyonunun hazırla
dığı rapor ve projenin esas 
prensipleri etrafında birçok 
hatiplerin ve hükumetin iza
hah dinlendikten sonra bu 
projenin bir teklifi kanuni ha· 
linde Kamutaya sunulmasına 
karar verilmiştir. 

''Popo/o 
Di Roma,, ---····· .... --

Karşıyaka Soğukkuyu Mu- - , lstanbul radyosu 
vaffak sokağında Mt1stafa oğl'l.fman milleti gibi Fransız lar da Gündüz neşriyatı: Saat 12, 
Ahmed, hizmetkar bulunduğu, • [ kt · 30-14 Halk türküleri, haber· 
Osman oğlu Ahmed'in evindetakikf btr UZ aşma yapma an lcr, hafif musiki. 
kimse bulunmadığı bir sırada b . f • l Akşam neşriyatı: Saat 18,30 
iki beşibirlik altın, bir Türk başka trşey arzu e mıyor ar. Müsahabe, 19,30 Konferans, 

v~ iki lngili~ altın lirası He Berlin 12 (A.A) _ M. Hit- serlevhası altında bir haber kıymetli tayyareci Nuri tara· 
bır mahmudıye altınını çalaraker tarafından dün sefirlerin neşretmiştir. fından, 20 Rifat ve arkadaş-
savuşmuş ve umumhanelerde b 

1
.. d lnlış olan Bu sabahki gazeteler Frnn- lan tarafından Türk musikisi, 

. . ·a u u sırasın a yapı 20 O S f' kadaş\arı 
yakalanarak altınlar ıstırdat Al , I ya'nın sa'ya karşı mücadelelerine de- ,'.j a ıye ve ar 
d ·ı . t" •e manya nın span d l U BI tt tarafından Türk musiki, 21 e ı mış ır. .. l k l · · · vam etmekte ır er. r a 

K 1 1 •e mustem e e erının tamamı· Stüdyo orkestrası, 22 Ajans 
~vga aşma _a_r retine her ne suretle olursa gazetesinin 11 ikinci kanunda 

Keçecıler merkezının De- l d k k t vvurunda neşrettiği hususi nüshası şu ve Borsa haberleri plakla se-
. .1 . . d M f 1 > sun o unma asa .1 • l l 

mırcı er ıçın e usta a oğ u I h~l~ d bu- serlevhaları taşımaktadır: çı mış so 0 ar. 
• >U unmaınış ve a a a ----

Rıza, Mahmud oğlu 13 yaş· kt l<l v şekıinde İspanyol Fas'ı mes'elesiııin Ş ·ı · h ••k " f • 
larında Yakub'u demirle yara- unlmama ba 

0 
tugdu b~hse- aydınlanması, A\manya'nın hu- l l U ume l 

1 d 
ıu ıınan eyana ın an .. 

a ığından yakalanmıştır. l L c d D. yük sulhane hareketi, M. Hit- Bolşevı.klik 
G 

. . . en a orrespon ance ıp-

ene Keçecılcr merkezının . ·P ı·t· tesi ler'iıı Fransa büyük elçisine aleyhı.nde M ı ı d omatıgue o ı ıgue gaze 
a tız ar a Mı·hmed oğlu I' k. beyanatı . 

Sabri, Abdi oğlu Şevki'yi hı- ıyor ı: . .. l . l . Alınan siyasi mahafili teati Santiyago, 13 (Radyo ) -
"F''h ı bu soz en ecne )t 1. · b l · m ça~la arkasından yaraladığın- u rer n f d k edilen teminatı büyük bir Şili ayan mec ısı, o şevız 

dan ve Kamer oğlu Mehmed em!eketler tara ın an . pe memnuniyetle karşılamaktadır. aleyhindeki bütün kanunları 
de b - d tt·ğ· d •Üyük bir kıymet atfedılerek d'k · t' B d sonra u ışe yar ım e 1 ın en A . . . r İspanyol Fas'ındaki Alman tas 1 etmış ır. un an 
yakalanmışlardır. , suretle telakkı edılme.sı .. a· faaliyeti hakkındaki haberlerin Şili' de kat'iyen bolşevizm için 

Yangın ımdır. Çünkü bu sözlen soy- tevlit ettiği heyecan Alman propaganda yapılmıyaca~tır, 
Balcılarda Kenan'a ait 103 !len amil ('Sassız ittihanılar hükumetini endişeye düşür· yapanlar şidJetle ceza gore-

ve 105 sayılı kasap dükkan- e şilphelerdir. müşlü. Bahususki Almanya'ya ceklerdir. 
1 ı F ı · · nazırı M. arının üstünde yatan brahim · ı ansız ıarıcıye yakında Fransa ile müzakere- Fakı"rlere 

v ı R • k •elbosuıı 'da lm hadiselerin · d og u amazan ın ya tığı man- lere girişmek arzusu ısna ·ı· 
k ld v a i Parasız kömUr verı ıyor gal devrilmek suretile yangın rtaya çı armış 0 ugu v z · edilmektedir. 

çıkmış ve bir tarafa sirayetine ~tin keskin tarafını yumuşat- Ur Blatt gazetesi yazısını Havaların soğuması sebebile 
d b k l d d akta tercddüd etmemesi Belediye, fakirlere parasız kö-

mey an ıra ı ma an sön Ü- şöyle bitiriyor: 
··1 ·· ·· D kkA ı ıes'ud bir vakıadır. Hiç mür dağıtmağa başlamıştır. 

ru muştur. Ü an ar sigorta- "M. Hitler'in beyanatı Av- .. 
d B d k 60 ~phe yoktur ki Alman milleti 

sız ı. u yangın a anca rupa sulhu için kat'i bir ha-
1. a k d b' · <bi Fransız milletinin ekseri· D 

ır ·a ar ır zarar ve zıyan e reket teşkil et~ektedir. ün 
h 1 1 b d R "lİ de kat'i bir sulhtan ve 
ası o muş -ve unun a a- J J teati edilen teminatın heri ki 

' d0 kk t · l'ğ· ·· ·· kımşulukla hakiki bir uzlaşma mazan ın ı a sız ı ı yuzun- memleket tarafından uzun za· 
dP.n ileri geldiği anlaşılmıştır. Y rmaktan başka birşey arzu mandanberi arzu edilen iş 

elııemektedir- İki devlet ara-Hakaret etmiş birligv ine esas teşkil etmesi 
K sııa nifak ve itimatsızlık sok· 

eçeciler merkezinin Taşçı- temenni olunur.,, 
1 • d Al mık suretiyle bu gayretlerin 
ar ıçin e i oğlu Murat, 1 Parı's 12 (A.A, ) - Portekiz 
S k N mııvaff akıyete mazhar o ması· 

ami ızı aciye'ye- hakaret . elçisi Alman'lann Yeşilbunın 
t .ğ. d k 1 na mani olmak ve bunun içın 

e tı ın en ya a anmıştır. d ve Maden adasına hulul et-
lrza tecavUz başka bir tfı\i gaye uğrun a :ı.. .. 

csılıs,m:ik :.ı;.ıl P.'fu"nin ._ ,, ı,; ı,..; --~- l.- .. ı-..ı.ı.ı-~·-- :.:J 
v_L ____ ı__...ı _ - • ıŞı iıe kabılı teıi olmıyan bir berleri yalanlamaktadır. 

ğında oturan Ali oğlu Hüsnü, 
7 yaşlarında Ahmed kızı Sa- hareket olur. Almanya hiçbir Paris, 13 (Radyo) - Frar.-

b zama"n 1 iyi niyet ibrazından sız gazcteleri,_sagvr ve solcenah 
bahalın ırzına geçmeğe teşe · 

haAli kalmamıştır. Hatta lehli- fark •olmamak u"zere M • Hit· büs ettiği şikayet edildiğinden ·ı. ~ · J 
kelerle dolu olan son günler- · • ler'ın Fransız sefirine verdiği 

Fransız'larm vermesi teşkil et
mektedir. 
Amintang gazetesi: . 

" Frans1z gazetelerinin ve 
Fransız siyasi ricalinin esassız 
haberlere ne kadar aldandık
larını bu hadise göstermek
tedir. Maamafih Fransız'lar bu 
neşriyat ve isnadlarla lngil
t ere'yi Almanya aleyhine tah· 
rık esasını düşünmektedirler. 

Cebelüttarık'ın karşısındaki 
Gota'nın Alman'lar tarafından 
müstahkem mevki haline geti
rileceği haberi de bu cümle· 
dendir. 

Kültür Bakanı bu suallere 
birer birer ve bütün tafsilatile 
cevab vermiş ve filhakika Yoz
gad ilinde bazı uygunsuzluk
lar olduğunu ve bunların da 
on beş öğretmenin acizleri do· 
layısile mahallince tekaüde 
sevkedilmek istenildiğini ve 
fakat Bakanlıkça gösterilen se
bebler kafi görülmediğinden 
telcaüd muamelesi kabul edil
miyerek bu öğretmentenn başka 
illerde daha bir sene tecrübe 
edilmek üzere vazife başında 
bulunduklarını, maaşlarının 
müemmen olduğunu, tedrisatın 
mevcud okullarda durmadığını, 
ancak il büdçesinin darlığı 

dolayısile bazı okulların halen 
faal olmadıklarını, bu okulla· 
rın da faaliyete geçmeleri ça· 
relerine tevessül olunduğunu 
ve müsebbiblerden birinin Ve
kalet emrine alındığı ve diğer· 
leri hakkında kanuni takibata 
tevessül edilmiş olduğunu, di
ğer vilayetlerde bu ve müma
sil hadise olmadığını ve esa
sen kanuni müeyyidelerin de 
buna imkan vermediğini bil
dirmiş ve neticede verilen iza
hat gerek sual sahibince, ge
rek umumi heyetçe kafi gö
rülmüştür. 

İ,;:pnnyr.ı lıruliı:PIPri 
için ne yazıyor? 
Roma, 12 (A.A) - Popolo 

Di Roma gazetesi İspanya 
mes' elesin den bahseden yazı
sında diyor ki: 

yakalanmıştır. 
•••••••••--- deki teessüfe şayan hadisele- teminattan bahsetmektedirler. Almanya'nın ve İtalya'nın 

sarih hareketleri sayesinde bu 
isnadların şimdi hiçbir kıymeti 

2 - Bundan sonra Hari
ciye Vekili Dr. Aras; partiye 
siyasi vaziyet hakkında mallı-

Bu mes' ele hakkında Lon
dra ile Paris arasında noktai 
nazar ihtilafları mevcud olduğu 
artık şüpheden azadedir. Fran· 
sa Fas mes'elesi dolayısile hır
sız var diye bağırırken Londra 
soğuk kanlılığını mu haf aza et
mektedir. Nasıl ki Roma da 
ayni veçhile hareket eylemek
tedir. 

Piccolo gazetesi halihazırda 
Paris' de Almanya'ya karşı tah
rik siyasetinde mutedil davra
nılmak lüzumu kabul ve'teslim 
edilmekte, çünkü bu mes'elede 
ingiltere'nin müzaharetine gü
venilmiyeceği bilinmektedir. 

Tevere gazetesi Fransa'nın 
İspanya mes'elesinin halli için· 
şimdiye kadar yapılmış olan 

bu teşebbüsleri ciddi surette rin meydana getirmiş olduğu Ernuvel gazetesi: 
tehlikeye düşürmekte olan tah- vaziyetlerde de bu iyi niyetini " Almanya'nın Ber !in sefi-
rik siyaseti aleyhine şiddetle göstermekten geri durmamıştır. rimiLe verdiği teminat kıymet-
hücum etmektedir. Eğer Fransa istikbalde ayni siz addedilemez. İki devld 

Nazarı dikkati Fas'a çevir- tarzda· düşünecek ve bazr ma· arasındaki muallak ınes'elelerin 
mek için tertip edilmiş olan hafil ve anasırın manevralarını .halli için . ilk )ırsaltan istifade 

manevra hakikaten iyi düşünül- müessir bir surette notralize ~ imkanı hasıl olmuştur. ,, 
müştür. Zira böyle bir yalan· edecek tedbirler alacak olorsa Pöpl gazetesi: 
dan sebep olmadıkça Fransa- çok kazanılmış olur. "Almanya ile Fas mes'elesi 
nın İtalya da müdahalede bu- Berlin 12 (A.A) - Dün üzerine müzakerenin manası 
lunmağa taraftar olduğunu ilan M. Hitler ile Fransız elçisi nedir anhyamıyoruz? Berlin 
etmesi müşküldür. İspanyol arasındaki İspanya'nın Fas· sefirimiz, anlaşıldığına göre 
Fas'ı bugün lspanya'da müda- taki hakimiyeti hakkında dün: şahsi bir münasebet takip et-
halede bulunmak için bir ve- Berlin 'de teati] edilmiş olan· m('ktedir . ., demektedir. 11 

sile teşkil edecektir. Bu mü- teminata dair Alman hükı1me- Beri in, 13 (Radyo) - Al-
nasebetle basit insanlar üze- ti hiçbir tebliğ neşretme- man gazeteleri Fransa'ya karşı 
rinde tesi:- icrasından hali kal- miştir. şiddetli neşriyata devam et-
mıyacak olan meşhur bir ta- Yalnız öğleden sonra D.N. ~ektedirler. Bu neşriyatın mih-
kım hubk.i delillere istinad B. Ajı.nsı Fas mes'eleleri verini İspanyol Fas'ına Alman 
olunmaktadır. hakkında Fransız beyanatı askeri çıkarıldığı haberini 
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Bir casus zeka ve .meharetini g~stermek 
için birçok usul ve vasıtalara maliktir 

Maamafih, casusluk muha· 
bere ve anlaşmalarında daha 
pekçok usuller vardır. Mesela 
bir kutudaki sigaraların adedi 
sigaraların ağız taraflarının 
bir, iki, üç veya daha başka 
~ekilde alt ve üst olarak sıra· 
lanmısı da casuslar için bir 
~ifrc teşkil eder. Basit bir 
saç tarağı da casuslar ıçın 

ayni hizmeti temin edebilir. 

* ıjı * 
Küçük ilanların, büyük şe-

hirler gazetelerinde çıkan üçer 

da casusların birbiriyle muha
beresine yardımı çok büyük
tür. Mesela, bir casus, yeni 
bir şehire tnemur edilerek 
gönderilir. Bu casusun o şe· 

birde bulunan teşkilat şefi 
veya sair mensuplarile doğ
rudan doğruya temasa geç· 
mesinde her zaman tehlike 
vardır. Bunun için bu yeni 
casus, geldiğini gazetelerin 
küçiik ilanlarıyle mükemmel 
surette bildirebilir. 

Bunu şöylece bir ilin vere· 

"K. ve L. sokakları arasın· 
da dün akşam iki mavi taşlı 
bir bilezik kaybolmuştur. Bir 
aile yadigarıdır. Bulanlar A. 
sokağında 28 numaralı eve 
getirdikleri takdirde 2000 
frank mükafat alacaklardır.,, 

Bu ilanın hakiki manası; 
1 - Yeni memurun bu şe

- hirr. gelmiş bulunduğu 
2 - İki gündenberi emre 

hazır olduğu 
3 - Ve A. sokağında 28 

numaralı evde oturduğudur. 
Bu şekildeki casus münase

betleri usulü de mukabil ca
sus teşkilatını şaşırtan usul
lerdendir. Bunun içindir ki, 
büyük şehirlerde mukabil ca
sus teşekkülleri gazetelerin 
küçük ilanlarından daima şiip · 
he ederler ve bu ilanların her 

lerce meşgui eder. 
Bundan başka laalettayin 

bir mektup satırları iizerine 
mektup kağıdı büyüklüğünde 
ve mektup satırlarına uygun 
yerlerinde küçük ve büyük 
murabbaları havi ikinci bir 
kağıd tatbiki usulü vardır. 
Fakat bu usul, acemi casuslar 
tarafından kullanılır. Çünkü 
mukabil casus teşekkülleri için 
böyle bir şifreyi halletmek 
çok kolaydır. 

Son bir şekilde, bir gazete 
göndermek suretile muhabe
redir. Bu gazete ile birlikte 
bir de mektup, daha doğrusu 
bir hesap pusulası gönderilir. 
Bu mektupta muhtelif vesi le· 
!erle zikredilen rakamlar, ga
zetenin sahife, sütun, satır ve 
kelimelerini gösteren rakam-

a· 

zetenin filan sahifesinin, filan 
sütununun filan satırının filan 
kelimeleri bir araya toplanır
sa, mükemmel bir muhabere 
temin edilmiş olur. 

Mukabil casusların harp za· 
manlarında en 7.İyade :ıraştır
dıkları nokta, eşhas tarafından 
gönderilen bu gibi gazeteler
dir. Fransa' da bir müddet bu 
gibi gazeteler olduğu gibi 
müsadere edilmiştır. 

Casuslak, çok geniş bir 
iştir. Bir kısım casuslar, yaka 
boyunbağı, mendil ve şemsiye 
gibi şeyleri de anlaşmak va
sıtası olarak kullanırlar. 

Son zamanlarda casuslar 
Belinin uzağa fotoğraf gön
dermek usullerinden de istifa· 
deye başlamışlardır. 

Görülüvor ki, bir casus, ze· 

kaln~amıştır, lngiltere, bu hu
susta şimdi müsterihtir. 

M. Hitler'in Fransa'nın Ber
tin sefiri M. Pouse'ye karşı 
verdiği sulhperverane temi
nat ta gözden uzak bulundu
rulmamalıdır,, demektedir. 

Londra, 13 (Radyo) - İs
panyol Fas'ının tamamiyeti 
bakımından Hitlcr'in verdiği 
teminat, Londra matbuatı ta· 
rafından memnuniyetle karşı
lanmıştır. Yakında ispanya' da 
sulh olacağı ümit ediliyer. 
Fransa'nın, Fas'ta muvaffak 
olması için 80 bin kişilik or
duya ihtiyaç olduğundan bah
sediliyor. 

ka ve meharetini göstermek 
için birçok usul ve vasıtalara 
maliktir. 

Mukabil casuslar da en bü
yük müşkiller karşısında ve 
daima müphem, gizli, şekli 
bile belli olmıyan usulleri 
meydana çıkarmağa memur
durlar. 

* * * 
Bu tafsilatı verdikten sonra 

mütekai<l profesör ihtiyar Ja· 
nin'in hususi laboratuvarında 
ne gibi kimya tecrübeleriyle 
uğraştığını da söyliyebiliriz. 

Fransız mu· ıbil casus teş· 

kilatı demek olan erkanı har· 
biyei umumiye ikinci şubesi 

tarafından kendisine verilen 
bir gizli yazıyı meydana çı· 
karmakla mqgul oluyordu. 

- .Soiııı t1ar -
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- Başı 1 inci salıifede L?~dra, 13 (A.A) _ lşçi 
panyol Mnrtayonkera vnpnru mii· partısı neşrettiği bir beyanna- Simya ilerliyor 
rettebatmı serbest bırakmıştır. Bun· d 
lnr, Köniksberğin bir romorkörü ta- ~~ .. e .. hükumetin fspanya'ya Asri simyagerler artık sınai 
rafından Lnstr burnunda Lir limana gonullu nakliyatı hıtkkındaki şekilde altın imal edilebilece· 
çıkarılmışlar ve mahalli belediye hukukan muteber olmadığını ğini iddia ediyorlar. 
reisine teJim edilmişlerdir. ileri sürmektedir. Eskiden bizim memlekette 

Brüksel, 13 ( Radyo ) - Bu beyanname İngiltere Bur- simya ilmi hakkında ne basit 
Şarlerua polis şefi, yaptığı bir gos hükumetini tanımadığı için bir telakki vardı. Hala da 
taharriyatta kaçak 23 mavzer hükumet kuvvetlerine iltihak öyledir ya: 
eld.: etmiştir. için giden gönüllülerin ecnebi Simyager bir nevi usta ve 

Bu silahlar lspanya'ya sevk bir d ı d' b ev et, ığer ir ecnebi yüksek ayarda hokkabaz sa· 
edilmek üzere Fransa'dan te- devlete karşı yardım edı"yor, yılırdı. Hatırımda, bunlardan 
darik edilmiştir. telakki edilmemelerı· laAzımgel- b 

R 1 irine aid şöyle bir hikaye 
Tetuan, 13 ( adyo) - s- diğini söylemektedir. Bu ve- kaldı: 

panya'nın Fas'daki komiseı İ sika şu şekilde bitmektedir: Bir Türk simyageri, Paris-
miralay Beteger, Eko dö Pari Bu karar bı.lhassa şu c·ıhetten b te ir otele gitmiş. Tek oda 
gazetesi muhabirine beyanatta şayanı hayrettir k"ı Fı·ansız hu··· ) d b 

d o ma ığı için, ir papazın yat-
bulunarak emiştir ki: kumeti bile faşist hüktAımetlere 

d b tığı odadaki hoş bir karyolayı 
- Sizin e urada gördü- karşı bu kadar ko··ru·· ko·' rüne 

b d göstermişler. Papaz efendi uy· 
ğünüz gibi, 1ura 8 gtzli hiç bir emniyet beslememektedir. kudan uyanarak içeriye yaban-
birşey yoktur. spanyol Fas'ma Madrid, 13 (Radyo) - Mu" -

ı cı bir şahsın girdiğini görmüş. 
Alman asker eri çıkarı !rnış de· dafaa komitesin·,·n neşrett.ığı· s· f k ımyagcr, esini, ca etini, pan· 
ğildir. Milliyetperver İspanya- resmi tebliğde, havaların ga· talonunu çıkardıktan sonra, sol 
nın milli hudutlarından bir '-'et sog" uk devanı etmesı·nden ı· · ki b. b b J e ının parma arını ırer irer 
parmak yer ile fe<la etmiye· dolayı askeri harekatın dur· sökerek masanın iistüne koy-
ceğine emin olmalısınız! duğu bildirilmekte ve kayda muş. Papaz, korku ve hayretle: 

Demiştir. k şayan bir hadise olmadığı ila- - Acaba yanlış mı gö-
A Cebelüttan ' 13 (Radyo)- ve olunmaktadır. rüyorum? 

Asilere mensub bir kruvazör Paris, 13 (Radyo) - Gene- Diyerek gözlerini oğuştur· 
Valans şehrini 20 dakika bom- ral Franko, işgal etmiş olduğu muş. Fakat ne yanlış, ne de 
bardıman etmiştir. Bu bom- mıntakalarda mevcud muhtelif birşey: 
bard~m~ndan şehir zarar gör- madenleri zaptetmiştir. Bu ma- Yeni misafir bu defa ku-
memıştır. deiıler, Alman'lara satılmakta laklarını, sonra burnunu, daha 

Avilla, 13 (Radyo) - Dün ve gönderilen mühimmat bu sonra bir ayağını da çıkarıb 

İn~liz 
tayareleri 

--a ... ...-.-a;ıı.--

Hitlistan yollarında 
Lcdra, 12 (A.A) - Kahi

rederbildirildiğine göre 12 
tayyadcn mürekkep bir İngi
liz fiku bugün Hindistan'a 
müte~ccihen uçmuşlardır. Bu 
tayy&ler 22 Şubatta tekrar 
Kahiı'ye avdet edeceklerdir. 

Bir 
T ayare düştü 
Yol lardan 
Mm Corson öldü. 

Lo Ancelos, 13 (Radyo)
Kalifc.niya 'nın beş mil yakı

nindeparçalanmış bir tayyare 
bulumuştur. Yolculardan Ma
dam ::onson adın<la bir ka
dın cü ve diğer yolcular da 
yaral olarak tayyarenin ya
nındE idiler. 

Papaya ne oldu~ 
V~ington, 13 (Radyo) -

Papa bu sabah ani olarak 
kalknış ve giyinerek bitişik 
salom geçmiş ve resmi kabule 
rlyas:t etmiştir. 

Pıpa ilk olarak, yeğeni kont 
Frarko Rati'yi kabul etmiştir. 

Seylendiğine göre Papa'mn 
sıhh vaziyeti değişmemiştir. 
~~-----------~~~~ asi kuvvetlerin hareketi dur- suretle ödenmektedir. masanın üstüne koyunca, pa-

mu~tur. Lizbon, 13 (Radyo)- Por- paz korkudan feryadı basmış: miş. Yahudi ne görsün. her 
Asilere mensup mahafile tekiz hükumeti, İspanya işle- - Yetişin, birşeyler oluyor! yumuı:tadan bir altın çıkıyor 

göre bu, askere bir istirahat rine hiç bir yabancı devletin Ve don, gömlek, dışarıya ve rniişterinin cebine gidiyor. 
günü verilmesinden ve işgal müdahalesini kabul etmiyece· f ırJamış. Oteldekiler uyanmış- Deı1ıal satışı kesmiş: 
edilen yerlerin tahkimine baş- ğini Londra'<laki ademi mü- lar ve papaz dinlenince hep - Başka veremem! 
]anmasından ileri gelmiştir. dahale komitesine bildirmiştir. birlikte merak ederek gelmiş· Demiş ve müşteri gidince 

Mazadahonda, Daravaka ~ ----- ler, bakmışlar ki, hiçbir şey oturub bir sandık yumurtayı: 
köylerinin alınması hasebile M. Ruzvelt yok ve adam herkes gibi tabii - Onda değilse bunda 
asi kuvvetler bir iki kilometre Islahat bir vaziyette yatmak üzere... çıkarı.. 
daha ilerilemiş bulunmakta- Papaz mahcub olmuş, tekrar Dire diye kn mış ve birşey 
dırlar. P · · · h / d b 1 roıesını azır g ı. atağa girmiş. Fakat v ni mi- ~ u amamış., 

Esküryal'deki Milis kuvvet- Vaşington, 13 lRadyo) _ safir gene başlamış faaliyete: Bunlar bittaoi masal ve uy· 
leri asilerin rivayetine göre Birleşik Amerika .Cumhur rei- Bir de ne görsün: durma şeylerdir. Fakat dikkat 
tecrid edilmiştir. General Mo- si M. Ruzvelt kongre bürosu· Adam, kendi kafasını yaka- ettiniz mi bilmem, eskiden 
Ja'mn şimdi hedefi, Syera Go- na idari ıslahat projesini ver· lamış, iki tarafına çevirmiş ve masallarda bile böyle tipler 
adarama'daki Milis'leri tecri· miştir. küt deyib boynundan kopar- bulunuyordu. Bilhassa her ma· 

Londra, 13 (Radyo) - Deliy Cumhur reisinin bu proje- mış. Papaz durur mu ya, fer- salda müşterek bir arab vnrdı 
Telgraf gazetesinin verdiği sinin şiddetli bir mümaneatla ya<lı atarak gene çıkmış, gene ki; masalların kahramanları 
habere göre, Valans'dak·ı_İspan- l · 1 b k 1 h. b. onlardan istifade ederlerdi .. - karşılanacağı tahmin edilmek- ge mış er, a mış ar, ıç ır 
yol] hükumetinin, memleket tedir. şey yok. Fakat papaz, iyice Şimdi asri ve mütefennin 
haricine altın ihracı üzerine l k • pirelenmiş: simyagerler, bu hurafe ve ma-
müzakereler yapılmaktadır. e Çİ a-/spanya _ Amman -demiş- ben bir salları hakikat sahasıea çıkar-

Morning Post gazetesi: Münasebatı köşede sabaha kadar: oturmı· ınakla meşguldürler. 
fngiliz filosunun İspanya ya razıyım, elverir ki beni bu Sınai altın yapıldığına göre, 

sahillerinde münferid şekilde Gerginleşti. • • odaya sokmayın artık! yarın elmasta yapılacaktır, ya· 
hareketini Fransa ve Rusya Brüksel, 13 (Radyo)- Bel- Gfıya ayni zat,• böyle bir kutta vesairede .. 
istemiştir. Fakat bu teklifin çika hükumetinin Valans hü- marifet işlerken korku ile öl- Acaba bir gün, tnkma ka· 
kabulü .imkanı yoktur. kı'.iuıetine Baron Bozgravt katli düriilmüş.. falar da imal edilebilecek 

70-100 milyon steılinlik İs- hakkında verdiği nota için Eski masallara göre, lu midir? Mesela, hayat ve tec· 
panyol altını Fransız banka- Belçika gazeteleri şiddetli neş· simyager bir defa da çarşıya rübe sahasında bir kabaktan 
sına depo edilmiştir. . riyat yapmaktadırlar. gidib bir Yahudi' den yumurta farkı olmadığı anlaşılan kafa-

Londra komitesindeki ftal- -B;; gaietel;,:-e gö~~~ istemiş. Bu,,tyumurtayı alınca lar koparılıb yerlerine simya 
yan murahhası bu altın para- taya Valfıns hükumeti Cuma çat, <leyib kırmış ve içinden laboratuvarından çıkmış, zeka, 
lara haciz konmasını istemiştir. gününe kadar cevap verme- bir tek altın çıkarmış. ih~ta, şuur, muhakeme, akıl, 
Fakat bu teklif f ngiliz'ler ta:- diği taktirde iki devlet ara- - Bir daha veri hafıza ve herşey dolu. modern 
rafından reddedilmiştir. De- sındakı siyasi münasebetler Demiş. Yahudi' gene vermiş kafalar takmak imkanı doğa· 
•m~ek~t~e~d~ir~. ~~~~~~~~~~k;es~i::;le~c~ek;t:;ir~.:llL:sm;~:mm::'!lmı~~~v~e~a;d~am~~a~n;1e~l~iy~c~y~i ~t~ek;r~a;.r1lle;t~iif-.Wi;cak mıdır? Çimdik 
/"··· .......... -~ .. , .. l Fır tiii_ci_A_f ;--· 

s=t~-·-i! Büyük Korsan Romam -·-·-- ,1 
• 55- Yazan: M. Ayhan, Faik emseddin 

Pr.tro, kaşlarını çatmış, diş
lerini, yumruklarını sıkmış, 
derin bir hiddet ve kinle söy
liy "'lrdu. 

Mariya güldü, Petro'yu omuz
Janndan tuttu: 

- Dur, hele sabret, o gün
ler de gelecek! 

Tabii gelecek reis, tabii ge
lecek!. Çünkü biz az kalsın, 
o herifin zincire vurulmuş esiri 
olacaktık. Unuturmuyum on
ları ben? 

mücadele, 

dediğim gibi, ~enden bekle
diğim iş, hayatın bahasına 
olacaktır. Bunun ucunda ölüm-
de var, yakalanmak, motörlü 
işkenceye maruz kalmak ta 
var. Nasıl, ra7ı mısın? 

- Razı değil, hazırım, ha
zır!. Senin Saadetin için ve 
senin emrinle, her şeye bazı· 
rım. Düşünmek yok, eğer iste
diğin arslan ağzında ise bile 
tereddüt etmeden söyle, onun 
dişlerini söker, gen~ istediğini 
alır, giderim.. Haydi, söyle 
reis! · ı 

·ı e:ı .... -·· .. 1 •• l . . p t 
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ro'ya dikti. Evvela onu teshir 
etmek istiyordu. Ağır-ağır: 

- Dinle - dedi - Bu gece
den itibaren artık bu gemide 
bulunmıyacak. Bizden ayrıla-
cak, uzaklara gi<leceksin . 

- Baş üstüne! 
- Nereye gideceğini, ne 

yapacağını sana ben söyliye
ceğim. Fakat ne ile gidece
ğini, nasıl muvaffak olacağını 
tayin etmek, sana aittir. Emir 
benden, para benden, yapmak, 
başarmak senden. Fakat şu 
şartla ki, muayyen biı müddet 
zarfında dediğim yerde bulu
nacaksın. 

Oraya gitmek için her va
sıtadan istifade edeceksin. 
Hangi gemiyi bulursan ona 
atlıyacaksm. Korsan, tüccar, 
ne olursa o]sun aralarına gire
cek, bir yer bulup sıkışacaksın. 

- Anladım reis, devam eti 
İcabederse yüzerek bile gide· 
rim .. Sen bana tek kelime ile 
hedefi göster. Nereye gide· 
ğ. ' ce ım .. 
- Midilli'ye!. 
Petro başını kaldırdı. Göz

lerini açtı. Hayretle sordu: 
- Anlamadım. 
- Midilli'ye, diyorum, Mi-

dılli'yel. Ne o, yoksa kork
tun mu? 

- Yani maceraya yeniden 
başlıyoruz demek reisi Vaktile 
babanız oradan Fırtına Ali'nin 
nişanlısını kaçır""'ıştı. 

- Evet, sen de vardın .. 
-Güzel bir kızdı hakikateni 
~ariya manalı bir şekilde 

güldü: 
- Çok mu beğendin onul 
Pctro cevap vermedi .. 
- l te oraya gideceksin. 

ihtiyat 
~---~··----::="---

Y arsubaylar 
staja çağırılacak .. 
Askerlik şubesinden: 

1 - Umumi muvazeneye 
dahil olan \ eya mülhak hu· 
susi büdçelerle idare edilen 
daire\erde veya sermayesinin 
devlete aid olan veya hus"usi 
kanunlarla devletçe teşkil 
edilen veya bir imtiyazı işle
ten müesseselerde miistah· 
dim olanlarla vilayet veya 
belediye daimi encümenleri • 
azalıklarında bulunan ihtiyat 
topçu ve muhabere yarsu-
bayları (Zabit vekilleri) 45 
gün talim görmek üzere 1 
şubat 937 tarihinde kıtalar
da bulunacak surett~ davet 
edileceklerdir. 

2 - fzmir askerlik ·şube
sinde kayıtl ı bulunan veyahut 
diğer kaza askerlik şubele· 

rinde kayıtlı olub.da daimi 
surette veya misafir suretile 
fzmir'de bulunanlar da lzmir 

~askerlik şubesince lzmir' deki 
kıtalara sevkedileceklerdir. 

3 - izmir şubesinde ka
yıtlı bulunan- ihtiyat topçu 
ve muhabere yarsuhaylarının 
davet cetvelleri ayrıca tebliğ 
edilecektir. Yukarda yazıldığı 
veçhile izmir şubesinde ka· 
yıtlı olmıyanlar bildirilen 
günde kıtada bulunacak veç· 
hile· kendileri şubeye müra
caat etmeğe mecburdurlar.~ 

4 - 313 (dahil) doğumlular· 
dan başlıyarak~326 doğumlu 
ihtiyat topçu ve muhabere 
sınıfından bulunan yarsubay· 
lar 1 Şubat 937 de sitaja 
gideceklerdir. 

Adeseme çarpanlar 

Mavi göz} 

/er tehlikede! 
Ben mavi gözleri -Papazdan 

korktukları halde yağlı yiyen~ 
ler gibi- severim! 

Bunun içindir ki bir lngiliz 
gazetesinde çıkan bir haber 
beni oldukça telaşa düşürdü: 

Bu gazeteye göre, Londra~ 
nın en salahiyettar bir gö7. 
doktoru, lngiliz'lerin mavi 
gözlerinin ynkın bir atide eJa 
gözlere tahavvül t'deceğini 
ha~er vermiştir! 

Bütün f ngiliz göz doktorla
rının hürmet ettiği bu 1at, 
elektrik ziyasının ve gazetele
rin bugünkü şekli önünde ln
giliz'lerin gözlerinin mavi kal·· 
ma~ma imkan olmadığını id
dia etmektedir. 

Ela gözlerin mavi gözlere 
nisbetle daha şiddetli zixalara 
mütehammil olduğu fennen 
muhakkak imişi 

Ela gözler şimdiki gazetele· 
rin bol fakat ince ve küçük 
yazılı ınünderecatına mavi göz
lerden daha fazla tahammül 
edebilirmiş ... 

Doktorun bu iddiası, fen 
erbabınrn da hepsi tarafından 
tasdik edilmiş; çünkü, tabiat 
her zaman muhite uymağı 

amirdir! 
· Mademki bugün lngiltere' de 
elektrik kullanılıyor, mademki 
bütün lngiliz'ler gazete, hem 
de çok gazete okuyorlar, o 
güzel mavi gözleri Ladden 
fazla yoruyorlar, ve gayri ta· 
bii bir muhitte yıpratıyo:-lar 
demektir; ve bunun için de 
bu mavi gözler bir iki batın 
sonra ela olub gidecektir! 

fngiliz'ler acaba ne yapa· 
caklardır? Mavi gözlerden mi?. 
Yoksa elektrik ziyasındım ve 
gazetelerden mi vazgeçecek
lerdir? .. 

Ben korkuyorum ki, Jngiliz
ler pratik ve en iyiyi kendile
rine hasreden \nsanlar olduk-

5 - Yukarıda yazılan da
ire ve müesseselerde·müstah
dim bulunnn ynr :subnyl rdan 
hastalık veya sair sebeb!crle 
bu devreye iştirak edemi
yecek ~olanların mazeretlerini 
ilan tarihinden itibaren ençok 
on gün içinde şubeye bil· 
dirmeleri lazımdır. Bu müd
det içinde mazeretlerini bil
dirmiyenlerin sonradan gös
terecekleri mazeretlerin mu
teber tutulrnıyacağı ilan o-

ları için, mavi gözden vaz ge
lunur. 

./ çeceklerdir; mademki ela göz, 
'----------- daha mütehammil, daha işe 

Vi/na yarar gözlerdir, lngiliz'ler için .. 
Universite rektörü 
çekilmek istiyor. 

Varşova, 13 ( Radyo ) -
Vilna üniversitesi rektörü ve 
müdürü vazifelerinden istifa 
etmişlerdir.Bu istif anın sebebi; 
talebenin inzibatsızlığıdır. Bu 
istifaların kabul edilip edil-
miyeceği belli değildir. Maa
mafih üniversite gayri muay
yen bir müddetle tatil edil
miştir. 

Yani Arslanın ağzına ve Fır· 
tına Ali'nin kılıcının altına 
gideceksin. Çünkü göreceğin 
iş ve senden beklediğim hiz
met bu tehlikenin tam orta· 
sın dadır. 

- Yapacağım, gideceğir.ı 
güzel reisim, söyle devam etl 

- intikamımız ve tuzağı- · 
mız müdhiş ve korkunç ola
caktır. Yalnız Midilli'ye git
mdde kalmıyacaksın. lcabe
derse, kızın babasının evine 
kadar sokulacaksın. Onların 
adamları ile düşüp kalkacak
sın .. Zeliha hakkında ne ka
dar mümkünse o kadar malu-
mat alacaksın ve ... 

Mariya bira:r: düşündü: 
- Onu · dedi • t~krar ka

çıracağız. Anlıyor musun; Ze
liha bizim elimize düşmelidir. 
Erkek arslanı kızdırmak için 

bunlaıı tercih lazımdır! F.B. 
---------..... ------~~ 
Is an ya 

Altınları 
Marsilya'ya 
Taşınıyor .. 

Paris, 13 (A.A)-Tramon
tana adındaki fspanyol vapu· 
ru bugün Marsilya'ya 22 ton 
külçe altın Ç\karmıştır. 

dişisini yakalamak lazımdır. 
Pctro, Mariya'nın gözlerin

deki şimşek parıltılannı sez· 
miş ve genç kızın ruhunda 
müdhiş bir fırtınanın esmekte 
olduğunu anlamıştı .. 

- Anlıyor musun Petrol. 
Ya doğrudan doğruya onların 
ve yahut ta onların en yakın-
larının it imadım kazanacaksın. 
Bütün zeka ve meharetini kul-

lanmıya mecbursun .. Yakayı ele 
verdiğin taktirde, hem hayatın 
elden gider, hem de planımız 
suya düşer. · 

- Takdir edıyorum reisi 
Fakat şunu da düşünmek la
zımdır ki, gerek o aile, gerek
se Midilli halkı, Zelihanın ka 
çırılmasından sonra artık biis 
bütün hassas ve müteyakkı 
davranmıya başlamışlardır. 

- Sonu var -
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u: Vekil~er, Atatürk'ün aş- lngiltere '"k.... ti Avr 
çıkan ıgında toplanıyorlarlpa'nın i i sıma ayrıl 

-
-

- Başı 1 inci say/ada - Ankara: n~.n .si?i~li.I iğinin sakin- s 1 na a n-l!ta r d eg"' 1• , Müşahidler ikinci ~anunun leşeceğı umıdını ızhar ederek 1 ;il 
10 uncu günü :Reyhaniye'ye diyor ki: 
gelmişlerdir. Heyetin Reyha· Fransa taahhüôleri ve mü· 
niye'ye geleceğinden Türk'Jer dafaasile mükellef olduğu 
haberdar edilmemişler, buna umumi menafile kabili telif 
mukabil Suriye'lilerin hazır· tarzı • halleri tetkikten kaçın-
lanmasına çalışmışlar ve Sancak mıyacaktır. Fakat bunu ya· 
hududu haricinden topladık- parken giriştiği taahhüdlerle 
lan 300 Suriye'liyi Reyhani- haiz olduğu menafiden de fe. 
ye'ye getirmişlerdir. ragat edemez. 

ist< Fakat Türk'ler heyetin ge- Gen evre' den Petit Journale 
diı Jeceğini on dakika evel haber bildiriliyor: 

• aldıkları halde heyeti karşıla- Konsey içtimaının tehiri iyi 
njı mış)ar ve heyet azasile görüş· bir alamet sayılıyor. Burada 

müşlerdir. Halk bu sırada: Türkiye'nin teşriki mesaisine 
~~ -- Hakkımızı istiyoruz, ıs· çok ciddi ehemmiyet veril-
nı tiklalimizi istiyoruz!. mekte, onu Cemiyeti Akvama 

Diye bağırmışlardır. danltacak herhangi kararlann 
Bunun üzerine dışardan ge· elim netayicinden korkulmak-

cl tirilen 300 yabancı ellerinde tadır. 
0 sopa ve tabanca olduğu halde Fransız tezinin doğruluğun-

Türk halka hücuma başlamış· dan kimse şüphe etmiyor. Bir 
~ lar ve bu harekete hükumet anlaşma temenni olunuyor. 
ı milisleri de iştirak etmişlerdir. İstanbul, 13 (Hususi muha· 
! Milis kumandanı Tük'!er üze· birimizden ) - Buraya gelen 

rine ateş açtırmış ve üç Türk haberlere göre, Fransız'lar,' 
ölmüş, 8 Türk yaralanmıştır. Sancak'a yeni kuvvetler gön-
Reyhaniye' de müşahidler hey- dermekte ve hudutta tahşidat 
etini ziyaret eden1 Türk heyeti yapmaktadırlar. 
Türk, Kürt, Çerkez'lerden mü· lstanbul, 13 ( Huıasi mu· 
rekkepti. Kürt ve Çerkez'ler de habirimi:zden) - Başveki· 
Türk olduklarını ve Türk'lerle limir ismet lnönü, Cenev
birlikte istiklal istediklerıni, re'ye giderek Sa11cak dava
Suriye'lilcrle yaşıyamıyacak· m<zı bizzat miidafaa elm•
larım bildirmişlerdir. le karar vermiştir. Başve· 

Paris, 1.3 (A.A) - Anado- kil lnönü, Haricige Vekili 
lu ajansının hususi muhabiri Dr. ~ros, Dahiliye Vekili 
bildiriyor. Şii.krü Kaga, Nafıa Vekili 

-Başı 1 inci sahi/le· 
layıf,, kelimelerinden daha o~ru 
bir düstur Lulamıy:orum. uunıi 

Lir çart'i bıılli kolaylawtıracalolan 

mııksadların takibinde ve ıöyle 

Lir çarci halle yarJını edccelolau 
bütün milletlerin anlaşmııhnın 

temiuioJe ıebat ıöstermt lfi. 
zımdn. 

Y:eni ıenenin Avrupa iç çok 
endişe verici. hattll tehditk· un· 
ıurlarla başlamadığın1 iddia tmck 
pek giililnç olur. 

İ&ııanya•daki vaziyet: 
Bıitiin dünya'ıla en şiddei bir 

endişeyi beslemiye devam etıckte· 

dir. Tercih ellikleri hilk1lm~ iı· 

temini ıcçmek işinin do~ılan 

doğruya 1 panyol'lara ve anck İs· 
panyolJara aid bir iş olduğum :ıan· 

netmekteyiz. Bunun içindir 1, İli· 
panyaya karşı her türlü enebi 
nıilılahaleıine mani olmıyn çaşhk. 
Ve çalışac11ğ1z. Bazı lan dahil. bar· 
hın sonunda İspanya'nın ya 'aşiıt 
veya komünist bir hükumete hib 
olacağını eanmaktadırlar. Biz ıöyle 
düşiinuıiyoruz. Ve bilakis 1spnya· 
dan ç1kmı!l olmıyan bu rejiıı\crin 
hiçlJirinio bu meınlekeııe yaş.nıak: 

iktidarını haiz olmıyacağını ıanı· 

yor uz. 

İspanya, :zaman geçtkçe 
kendi hükumet sistemini iıki· 
şaf ettirecektir. 

B. Eden bundan smra 
936 Avrupa'.sının; Avrupı'yı 

biribirine zıd iki siyasi cbk
trin şeklinde iki muhalif ta· 
rafa ayrmak suretile tecelli 
eden endişe verici temayültne 
işaret ederek demiştir ki: 

hız almaktaelır. Bu proğramın 
diğer rT.emleketlerde olduğu 
gibi milli finansımıza v~ milli 
refahımıza l:>iiyük bir yük ola
cağı zaman da gelecektir. Fa· 
kat seri bir silahlanma halin· 
de bulunan bütün dünya kar
şısında başka bir siyaset ta· 
kibedemezdik. Mamafih bu yol 
tercih edeceğimiz yol değildir. 
Çünkü biz herhalde tereya· 
ğını toplara tercih etmekte 
ve ekonomik işbirliği yolu ile 
Avrupa'nın sükunu için çalı
şarak muhakkak surette topa 
muhtaç olmıynn dünyada öte· 
kilerin de tereyağına sahip 
olmaları için elimizden geleni 
yapmıya hazır bulunmaktayız. 

M. Eden milletlerin önünde 
açılan iki yola işaret etmekte· 
dir. Beynelmilel anlaşmanın 
kuvvetlenôirilmesi, milletler ara· 
sı serbest işl:>irliğinin temini, 
beynelmilel ticaret ve münase· 
betleri bozan engellerin ber· 
taraf edilmesi, şu veya bu ide
oloji lehineeki hislere hakim 
olmak için samimi olarak ça· 
lışılmasile dünyanın refahını 
ve saadetini arttırmak müm
kündür. 

Buna mukabil kendimizi 
dünyadan tecrid eder, ekono
mik imkanlarımızdan müsaade
sinden fazla silahlanmıya de
vam edersek şimdi bizi mus· 
tarip eden dertleri devam et
tirmiş olacak ve dünyayı he
nüz kurtulmaya başladığımız 

felaketten daha büyük bir fe
lakete sürüklemiş olacağız. Bu 
ise cinnet yolu olacaktır. 

Yugoslavya 
İtalya 

--sıs • •··----
Anlaşmasına büyük 
ehemmiyet oeril; yor 

Belgrad, 13 (Radyo) - Is· 
tefaııi aiansı bildiriyor: 

Yugoslavya • İtalya anlaş
masına büyük ehemmiyet at· 
fedilmektedir. Bu anlaşma, 
Avrupa içtimai nizamım ala· 
kadar eden mühim bir ınes' e· 
le sayılıyor. ----

Mussolini 
Askeri pilot 
imtihanını kazandı 

Roma, 13 (A.A) - Musso· 
lini, askeri pilot imtihanını 

vermiş ve hava müsteşarı Val
let kendisine pilot diplomasını 
tevdi etmiştir. 

Akhisar icra memurlu~un· 
dan: 

Akhisar tütüncüler banka· 
sına 150 lira borçk beyzanın 

akhisarda hükumet caddesin· 
de 35 metre murabbaında 

245 lira kıymetinde sağı tü· 
tüncüler bankası deposu, solu 

Süleyman mağazası, arkası 
mezarlık arası, önü hükumet 

caddesi ile çevrik bir arsanın 
bir ay müddetle açık artırma 
ile satışa çıkarılm1ştır. İhalesi 
18-2-937 tarıhine müsadif per
şembe günü saat 15 te akhi

sar 1cra dairesinde yapıla· 
caktır. 

O gün işbu gayri menkule 
konulan kıymetin yüzde 7 5 ni 

bulursa ihale edilecek ve bul· 
madığı takdirde artırma 15 

gün temdit ile ikinci artırma 
4-3-937 tarihine müsadif per

şembe günü saat 15 te akhi· 

Birlikten istiyorlar· sar icra dairesinde kıymete 
işçi, Esnat kurumları baş- bak1lmaksızın her kaça çıkar· 

kanlığından: sa ihalei kat'iyyesi yapıla· 
Birliğimizin bir müstahdemi caktır. 

hakkında Basmahaneden im- Bu gayri menkul üzerinde 
zasıı bir mektub aldık. Mek· bir hak iddiasında bulunan· 
tubu yazan arkadaşın Birliği- ların vesaiki ile birlikte 20 
mize kadar ıelmesini rica gün içinde icra dairesine mü

ederiz. 
İşçi • Esnaf kurumları 
başkan~ : Galib Sezer 

Çeşme icra memurluğun-
dan: 104 

İzmirde ikiçeşmelikte tuzcu 
sokağında 85 sayılı evde otu
ran Mustafa ya 200 lira itasına 

ve ayrıca masrafları vermeğe 

borçlu Çeşmenin uzun kuyu 

köyünden değirmenci makinist 
Kemalin işbu borcundan do-

racaatları aksi takdirde hak· 
ları tapu sicilince sabit olma· 
dıkça paylaşmadan hariç bı· 
rakılacaktır. 

Harc1, tella\iyesi alıcıya ait 
satış peşindir. MüzayP.deye 
iştirak için alıcıların muham· 
men bedelinin yüzde yedi bu· 
çuk nisbetinde pey akçesi ve· 
ya teminat mektubu getirme· 
leri şarttır. Artırma 20-1-937 
tarihinden itibaren icra dai· 
resinde alıcılara açıktır. Fazla 
izahat almak istiyenlerin ak
hisar icra memurlukuna baş 
vurmaları ilan olunur. 115 

Pöti Parizyen, Kahire mu· ~li Çetinkaga, bugün Islan· 
habirine atfen Türkiye'nin da- bul'a hareket etmişlerdir. 
~a uysal davranı.cağını, yarı Ankara islasgonunda diier 
resmi Ankara haberlerine na· Vekilleri• meb'uslar w 
zaran Sancak'ıa Fransa ve halk tarafından parlak bir 
Türkiye himayesinde idari şekilde uğurlanmışlardır. 
muhtıriyetini taleb edeceği· Diler Vekiller de /stanbu
mizi ve fakat Suriye vahdeti· la gidecekler ve Vekiller 
ne siyaseten ilhakına razı ola- 'Heyeti lstanbul'da Cumhur 
cağımızı yazmaktadır. Reisimiz Atafürk'ün riya-

- Bu temayülün aıal•a 
emareleri vermekte olduğunu 

ümid " ediyor ve sanıyorum. 
Mesela ltalya ile Büyük Bri· 
tanya ar ınnda yapılan teminat 
teatisi hiçbir memlekete karşı 
müteveccih olmamış ve diğer 
Akdeniz devletleri tarafından 
müsaid bir pkilde kar~ılan· 
mıştır. 

Yaratan Kuvvet 

layı mezkur köyde kain un 
fabrikası derununda bulı.man 

7431 sayılı ve on beş beygir 
kuvvetinde Gambel markalı 

ve mazotla müteharrik bir 
adet motorun satılmasına ka· 
rar verilmiştir. OORSA Bu mülhem nt-şriyata Fran· setinde toplanacak olan 

sız noktai nazannda bir te· Vekill•r Heyetinde hazır 
beddül olmadığını gösteren bulanacak/ardır. Başveki
dünlcü Tan'ın makalesi ilaye timiz ve Har.icige Vekili
edilib ve donanmanın hazır· miz, lstanbul'da Atafüık'le 
hklarına bakılır.sa başlanacak görüştükten sonra Cenev

Büyük Britanya Avrupa'nın 
iki rakip ideoloji taraftarı ola· 
rak iki kısma ayrılmasına ta· 
raftar olmadığını ötedenberi 
müteaddid defalar izhar et· 

müzakeratın bir netice vermi· re'ge gidt1ceklerdir. Başve· miştir. Bütün manevi ve siyasi 
yeccğinc ~imdiden bükmedi· kil ismet lnönü, Türk te- kuvvetimizi bu inhisarcı dok· 
lebilir. zini bizzat müdafaa ede-

Anlaşılıyor ki, maksadları cektir. Fransa Başbakanı 
vakit kazanmak, ayni zaman· M. Leon Blum da Cenev
da Antakya' da heyecanı ya· re'g• giderek Fransa'gı tem
tıştırarak tahkikat komisyo- sil edecektir. Buna dair 
nundan müsaid rapor almaktır. haberler gelmiştir. iki Baş-

Gazeteler Reyhaniye'de bir vekil, Cenevre'de Sancak 
ölü birçok yaralı hadisesini mes'elesini konuşacaklardır. 
komisyonun gözü önünde si
lah kavgası diye anlatıyorlar. 

Paris, 13 (A.A) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bil· 
diriyor: 

0rmesen, Figaroda Sancak 
ihtilifım, Fransa'nın bu hava
liden çekiliyor sanılmasile uya· 
nan eski Türk Arab düşman· 
lıkiJe izah ediyor. 

Muharrir Suriye'yi ltalya'ya 
devir, yahut Anadolu' da yeni· 

I den n'üfuı mıntakaları taksimi 
ihtimali gibi faraziyel~ri gülünç 
bularak diyor ki: 

1935Kanunusanisinde Roma 
itilafı F.ransa ile ltalya arasında 
Avrupa harici bütün mes' ele· 
lcri tasfiye etmiştir. Türkiye 
itirafınöan zevk duyduğumuz 
bir dürüstlükle faal bir tadil
cilik politilC:ası takıbediyor. Hit· 
ler'in usulüne dostça müzakere 
yolunu teroih ediyor. Boğazlar 
zaferinden sonra şimdi Sancak 
işini ele aldı. 

Muharrir Cenevre ve Paris 
müzakeratını anlatırken Cemi· 
yeti akvamın esas mcs'eleye 
karışmıyacağını söylüyor ve 

Göering'in 
Roma seyahati 

- Başı 1 inci sahifede -
Mı•ssolini, general Göering'le 
Venedik'e gidecek ve kendi
sile orada hususi bir surette 
konuşacaktır. 

Paris, 13 (A.A) - Roma
dan bildiriliyor: 

M. Göering'in Roma seya
hatı her iki hükumet için M. 
Ciyano'nun Berlin'i ziyaret ta
rihi olan 24 Teşrinievelden 
bugüne kadar ki Alman-İtalyan 
münasebetinin gözden geçiril
mesine bir vesile teşkil ede
cektir. 

Roma'nın iiyasi müşahitle· 

rine göre ltalya, Fransız-Al· 
man münasebatında hukuki 
bir gevşeklik husulünü müsait 
bir nazarla telakki etmiyecek
tir. M. Göering'in M. Musso· 
lini'ye Alman-İngiliz ve Al· 
man-F.ransız münasebetlt:rinin 
halihazırdaki ·ıaziyeti ile Al
manya'nın lspanyol işlerindeki 
müstakbel komünizm aleyhtar· 
lığı siyaseti hakkında sarih 

1 1 auo:>a .. nwa y• 

trinlere karşı sarfetmemizin 
sulh davası için elzem bir ha-
reket olacağını sanmaktayız ve 
bunu söylemekle İngiliz lisa
nını konuşan dünya ekseriye· 
tinin noktai nazarına tercüman 
olduğumu sanıyorum. 

B. Eden bundan soma f n-
giliz parlamenter demokrasi· 
sini müdafaa ederek demiş· 

tir ki: 
Bu demokrasi bütün ırklar 

arasında işbirliğinin dünyanın 

umumi refahı için elzem ol
duğu kanaatındadır. Bizim bir 
muhasamaya değil, bir işbir· 
liğine imanımız vardır. Ve 
hiçbir milleti bu işbirliğinin 
çerçivesi haricinde bırakma· 
maktayız. 

B. Hitler'in Berlin'de Kor 
Diplomatiğe karşı yaptığı be· 
yanatı memnuniyetle okudum. 
B. Hitler'in tercih ettiği barış 
anlaşmasının yapılmasına ta· 
mamile taraftarım. 

Silahlanma mes'elesini mev· 
zuu bahseden B. Eden demiş
tir ki: 

İngiliz proğramı büyük bir 
- -------- --
malumat verf'

1
xii tahmin edil-

ı ,. 
mektedir. 

Roma, 13 (Radyo) - Gö· 
ering ve zevcesi, buraya gel· 
mişlerdir. Göering, Kont Ci
yano ve diğer İtalyan ricali 
tarafından karşılanmış ve (Vil· 
lamada)ya inmiştir. 

···c--

.iJaşı 2 inci sahifede .. 
ha büyümüş ve daha kuvvet· 
lenmiş bir halde hayat yolun· 
da ilerliyecektim, yahud, bu 
gün olduğu gibi mağlub ola
rak, işe yeniden, sıfırdan baş· 
lıyacaktım. Talih, ikincisini çı· 
kardı. Herşeyim kayboldu, fa. 
kat birşeyi ve en elz~mini kay· 
betmemiş bulunuyorum. O da 
kendime itimadı. 

Hayatta insanı yıkan o, yük
stlten odur. O, serveti ben 
kazanmıştım, ben kaybettim. 
Bugün otomobil temizleyicisi, 
yarın belkı tekrar milyonerim. 
En son olarak ta şu sözleri 
söyledi ve gülerekten, bir 
plajda kendini dalgalara terk 
eden bir sporcu sevinci ve 
heyecanile İ§e koyuldu: 

- Bence. insan için hayatta 
kaybedilmemesi icabeden iki 
şey var: Sıhhat ve kendine 
itimad. Hayat yolunda perişan 
olanlar, mahvolanlar servetle· 
rini yok ettiler değil "Ken
dilerine itimatlarını" kaybe· 
deni erdir. 

Kaybolan ve elde edilmesi 
artık güç bulunan birşeyin ar· 
kasından.. Ah çekmekten ise 
çalışmak, işin heyecanını duy· 
mak çok daha iyi değil mi? 
Birincisi hem vücudu hem 
ruhu paralize eder. Diğeri ise 
her ikisine birden gıda verir.,, 

• 
* * 

Ben de bu hikayenin, bu 
hayat kahramanlığının ve bu 
büyük .. Nefse itimadın,, var· 
lığına inandım. Arkadaşımın 

anlatışını da çok samimi ve 
tabii buldum. Herşeyi yaratan 
bu tükenmez hazinenin anah
tarı herkesin elinde ve kalbin
de değil mi? 

Bu makinaya vu\cuf ehlince 
300 lira kıymet takdir olun
muştur. Birirıci artırma ilan 
tarihinden itibaren· bir ay ni· 
hayetinde yapılacaktır. ihale 
günü 15-2-937 tarihine müsa
dif pazartesi günü soat 14 te· 
dir. Bu iş hakkında icra ve 
iflas kanununun gayri men
kullerin satışındaki ahkamı 
tatbik olunacağı gibi dellali
ye resmi d~ müşteriye aittir. 
Fazla malumat almak istiyen· 
lerin Çeşme icra memurluğu· 
na müracaat eylemeleri ilan 
olunur. _____ .,.. 

Fakat onu kullananların sa
yısı ne kadar azdır. Hayatta 
felaketimiz daima kuvvetleri
mizi iyi kullanmasını bilme· 
memizden ileri geliyor. 

A. /. Kültür 

Ozum_ satlşları 
Çu. Alıcı K. S. 

112 A'.lyoti 13 
53 Esnaf ban. 13 
51 M. J. Tara. 17 
49 H. Alberti 14 25 
36 P. Klark 13 50 
33 J. iaranto 13 75 
23 J. Kohen 13 875 
20 D. Arditi 14 25 
15 H. Alyoti 15 25 
10 Vitel Ş. 15 

402 
389864 
390266 

K. S. 
ıs 

16 50 
21 
24 25 
13 50 
17 

13 875 
14 25 
15 25 
15 25 

K. S. 
6 75 
5 50 
4 50 

18 75 

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. isti yenlerin İzmir' de Başdu
rak'ta İmam hanında Sebze ve Meyva kooperati

fine müracaatları. 

, ' 
IZMIR 1 

Pamuk mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin merkez ve fabrikası : İzmir' de Halkepınardadır. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge· 
yik ve Leylek markalarını havi hernevi kapot bezi imal 
eylemekte olup mallan Avrupa'nın ayni tip mensucatına 

faiktir. 1 Telefon No. 2211 ve 3067 l......... _ .1 elgraf adresi Bayrak lzmir 
ôr Kl, ...... --
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zmir belediyesinden Kemalpaşa icra memurlu-
14111937 • 
l 1258 1127Q 
11304 11307 
11343 11349 
11379 11382 
11396 11400 
11430 11436 
11474 11478 

Bayındırlık sahasında C l · ı ğundan: 105 
Bayar ile Şükrü Kaya bul~a~- İzmir'de Hnnri Parienteye 
l~ı dar~ındaki yol, 62 sayılı 7000 lira borçlu Turgudluda 

iye iş k 11234 an a• 11274 
11311 

11235 
11277 
11314 
11356 
11386 
11402 
11454 
11485 

11237 
11288 
11335 
11361 
11389 
11407 
11456 
11492 

11244 
11296 
11340 
11367 
11390 
11427 
11460 
11498 

11249 
11299 
11341 
11372 
11391 
11428 
11462 

11257 
11303 
11342 
11374 
11394 
11429 
11468 

• • ~ al a oroşilof ile Şükrü Kaya üzüm ticaretile meşgul Bohor 
llJU varı arasındaki l A "k ' . b A4 ve 45 yo ' 42, zı ri nın u borcu için ipo· 
.d 1c· V sayılı adalar arasın· tek . g.östermiş oldut.u Halil 

: ı asıf Çınar ve T f"k b 1 6 
u d .. A ev ı ey ı tımarında vaki nisan 926 
~· u ras caddeleri arasın- tarih ve 8 !sayılı tapu senedile 

a ı yol, ve 5, 10 sayılı ada- t f ld ara d k mu asarrı o ug~ u şarknn tari-
rasın a i Cumhuriyet mey-

K~nından maltızlara kadar, ~i am, garben Nif çayı, şima-
azım Özalp ş··k .. K en Sadullah efendi, cenuben 

1929 Senesi 0o 8 faizli İzmir Belediyesi istikıazının 31 Ka
nunuevvel 1936 tarihinde icra edilen keşide muamelesinde 
kJr'a isabet edib piyasadan ref'i icap eden isfü:raz tahvilleri· 
nin numaralarını aşağıda gösteriyoruz. Gerek amorti isabet 
eden tahvil bedelleri ve gerekse 7 numaralı ku:>on faizleri iz· 
mir ve İstanbul şubelerimiz kişelerinde tediye edilmektedir. 
1929 yılı go 8 fazli lzmir Belediyesi istikrazına ait tahvillerden 

b I , u ru aya 
ud~arlan arasındaki kültür ~ş?ı r Mehmed ve bu bağın 

ca esi ve 4, 9 sayılı adalar hsa ınde 9 numaralı tapu ile 
8.~sındaki General Kazım Di- mutasarrıf bulunduğu şarkan 
rı caddcsinrJen Maltızlara ka· tarikiam garben Nif çayı şi
dnr, ve 9-14 sayılı adalar ara- malen saraç Mustafaya tefrik 
smdaki G. Kazım Dirik cad- edilen mahal cenuben sofular· 
de ınden ismet lnönü bulva- dan molla Mehmed bağile 
rına kadar ve 13 sayılı adada hd K" D ma ut her ikisi birbirine 
azım irik caddesinden Gazi karıştırılarak bir bağ halinde 

bulvarına kadar ve 13-17 sayılı 
adalar arasındaki General Ka". ve 9 dönüm genişliğinde 320 

D Şer liradan 640 lira muham· 
zım irik caddesinden G · 
b azı k ulvarına kadar ve 21 22 men ·ıymette çekirdeksiz üzüm 
yılı adalar arasındakı·' . sa- bağile kara kova mevki inde 
d 

ıç ve 
ış yollar üzerindek"ı l mart 336 tarih 51 sayılı tapu 

ı moo~ 
arın kaldırılarak Kült" k senedile mutasarrıf bulunduğu 

kr urpar a 
na 1 ve bu yerlerin · l kayden tarla halen bag~ şarkan . . . zemın e-
rının ınce tesviyesi · · b kara Ahmed yetimleri, garben 
kati~likteki keşif ve ş~~~na~! Parsalı Mustafa ve Avram Sa· 
veçhıle 26-1-937 Salı ·· ·· petiden kadının kara Mebme-
sa t l gunu ·t ona tıda kapalı zarflı ek- de geçen tarla, cenuben La-
sı tme. ile ihale edilecektir. tiften atanaşa geçen tarla şi· 
Bedelı keşfi 12701 66 l" d 1 · b • ıra ır. malen tarik ile mahdut 22 
~.ın e.deli, yapılan işe muka- dönüm ve ayni mevkide şubat 

ıl verılccek istihkak ·ı 
rnu .. t hh" raporı e 926 tarih 31 sayılı tapu ile 

ea ıt b l d" . d 1 e e ıye en arsa mutasarrıf olduğu kayden tar· 
: ~ak sur.etile tesviye oluna- la elyevm bağ şarkan kaba 
a tır. lştırak için 953 ı· l k 
ınuvakkat . ıra 1 Ali oğlu Hasan, garben kilise 

temınat makbuzu 
veya bank t · vakfı, şimalen Mehmed oğlu 
·ı a emınat meKtubu 1 1 c 2490 sa 1 k smail, cenuben Bohor Azı"kr"ı 

Yı ı ·a ·r· d · . nunun tarı ı 
aıreemdc ha ı ile mahdut birbirine karıştırıl-

ihale .. .. ıır anmış teklifler 
en .. gunu saat onbeşc kadar mış tamamı 29 dönüm geniş· 

cumen reisliğine verilir. liğinde beher dönümü 100 
9 13 16 20 (75) liradan 51 sayılı bağ 2200,31 

1 - Sen I"k k. sayılı bağ 700 lira muhammen r e 1 ırası yetmiş 
ıra bedel· h kıymetli emvali gayri menku~ 

ı mu am l" ·· ·· " K h men ı uçuncu a rama ı lesi açık arttırmıya çıkarıl-
ır. d n arda Selanik soka-
~ın a 28 mıştır. 
l . sayılı bahçe ve ku-
enın bi ı·k . 12/2/937 cuma günü saat 
. . r sene 1 kırası başka-
hplıkteki 11-12 de yapılacak birinci 
2.2-1 

şartname veçhile 
937 ı arttırmasında taklif edilecek 

t d 
sa 1 günü saat onal-

ı a k bedel muhammen kıymetin °o 
le a.çı artırma ile ihale edi-

l kcektır. iştirak için beş lira- 75 ni bulduğu takdirde ihale 
ı kk edilecektir. Noksan bir bedel 

·ı ~.uva at teminat makbuzu ı e soylenen .. teklifi halinde müşterinin mul· 
·· gun ve saatte en- zemİ}'eti baki kalmak şartile cumenc gelinir. 

2 S arttırma 15 gün uzatılır. 
b d -). enelik kirası 45 lira 

e e ı muhammenli Damlacık 27 /2/937 cumartesi günü ayni 
caddesinde h saatte yapılacak ikinci arttır-
4/1 astane karşısında mada teklif edilecek en son 

25 
174 
300 
355 
404 
505 
630 
805 
971 

1136 
1258 
1397 
1539 
1876 
1841 
1991 
2154 
2317 
2463 
2592 
2767 
2871 
4036 
4104 
4183 
4296 
4451 
5635 
5801 
5904 
6508 
6756 
6939 
7100 
7183 
7457 
76~6 
7747 
7881 
8519 
8674 
8764 
8925 
9073 
9255 
9548 
9670 
9746 
9864 

8 lkincikanun 1937 gününde kur'a isabet ederek 
amorti olanların numaraları 

42 
183 
308 
359 
412 
517 
640 
809 
997 

1149 
1264 
1428 
1546 
1714 
1843 
2025 
2180 
2319 
2465 
2627 
2775 
2923 
4040 
4112 
4184 
4J18 
4470 
5657 
5805 
5906 
6550 
6769 
6946 
7101 
7198 
7490 
7647 
7754 
7919 
8524 
8690 
8781 
8932 
9121 
9298 
9555 
9679 
9756 
9874 

100 Liralıklar 
76 

189 
314 
368 
422 
521 
644 
823 

1012 
1170 
1285 
1445 
1562 
1718 
1853 
2055 
2192 
2320 
2475 
2693 
2782 
2925 
4042 
4119 
4187 
4356 
4751 
5672 
5809 
5907 
6590 
6829 
6971 
7108 
7317 
7497 
7660 
7758 
7928 
8535 
8696 
8797 
8948 
9125 
9344 
9558 
9684 
9787 
9877 

82 
196 
315 
380 
438 
533 
657 
875 

1013 
1178 
1299 
1478 
1573 
1726 
1882 
2067 
2210 
2325 
2476 
2701 
2804 
2936 
4044 
4120 
4193 
4364 
4797 
5716 
5820 
5909 
6604 
6848 
6974 
7114 
7391 
7499 
7661 
7759 
7932 
8632 
8704 
8814 
8972 
9134 
9369 
9586 
9691 
9802 
9883 

111 
207 
317 
385 
442 
550 
722 
890 

1027 
1185 
1305 
1485 
1581 
1733 
1891 
2076 
2269 
2326 
2495 
2708 
2835 
2972 
4051 
4141 
4208 
4368 
5505 
5721 
5823 
5913 
6633 
6855 
7006 
7124 
7393 
7529 
7673 
7794 
7944 
8639 
8708 
8829 
8985 
9157 
9408 
9597 
9701 
9810 
9891 

130 
229 
320 
387 
484 
564 
732 
917 

1040 
1225 
1336 
1490 
1600 
1744 
1904 
2082 
2273 
2378 
2511 
2711 
2859 
2973 
4061 
4146 
4217 
4407 
5517 
5742 
5834 
5924 
6634 
6802 
7017 
7127 
7403 
7548 
7678 
7804 
7962 
8645 
8710 
8849 
8986 
9182 
9424 
9603 
9724 
9813 
9900 

136 
237 
335 
390 
490 
570 
769 
928 

1065 
1226 
1338 
1509 
1643 
1769 
1921 
2136 
2298 
2390 
2525 
2724 
2862 
2983 
4064 
4151 
4248 
4416 
5518 
5751 
5387 
5941 
6668 
6888 
7031 
7130 
7408 
7599 
7710 
7827 
7984 
8651 
8711 
8887 
8993 
9196 
9426 
9623 
9727 
9830 
9957 

148 
254 
341 
396 
491 
580 
781 
959 

1101 
1244 
1340 
1516 
lo57 
1775 
1973 
2141 
2299 
2424 
2535 
2751 
2866 
4018 
4086 
4172 
4258 
4434 
5569 
5772 
5861 
5945 
6684 
6917 
7038 
7173 
7447 
7581 
7728 
7854 
7989 
8659 
8731 
8907 
9003 
9204 
9429 
9636 
9732 
9845 
9988 

169 
263 
344 
398 
446 
615 
802 
963 

1117 
1247 
1345 
1518 
1666 
1782 
1984 
2144 
2301 
2448 
2579 
2755 
2868 
4024 
4103 
4179 
4283 
4436 
5603 
5774 
5865 
5984 
6694 
6921 
7095 
7177 
7451 
7604 
7742 
7877 
7993 
8664 
8733 
8912 
9064 
9222 
9457 
9649 
9738 
9859 

k
. sabyılı deponun bir senelik 
ırası a k"t• 

1
. bedel gene muhammen kıy· 

. ş a ıp ıkteki şartname 
veçhıle 2-2-1937 salı .. .. metin yüzde 75 ni bulmadığı 
at onaltıda gunu sa- takdirde 2280 sayılı kanun 

1929 yılı 0 o 8 faizli İzmir Belediyesi istikrazına ait tahvillerden 
8 İkincikanun 1937 gününde kur'a isabet ederek 

"h 1 . açık arttırma ile 
1 a e edılecekf 1 ~ mucibince satış düşülerek borç 
.. b ır. ştırak için b 
uç uçuk liralık muvakkat t . eş sene müddetle taksite 
nat makb · cmı- b ğl k Al k · · uzu ıle söylenen g·· a anaca tır. i'"\ ma ıstıycn· 10002 
ve saatte encümene 1 .. un ler muhammen kıymetin yüzde 10059 

3 
ge mır. 

b 
- Senelik kirası yüz 1. yedi buçuk nisbetinde teminat 10102 

edeli h ıra k · b k k b 
b 

mu ammenli mezarlık a çesı veya an a me tu u 10129 
aşında 2/1 ı b ile ihale vakitlerinde Kemal- 10182 b" sayıı arakanın 
ır senelik kirası başk"t· 1.k paşa icra dairesinde hazır bu- 10222 

teki a ıp 1 • 10264 şartname veçhile 2-2-1937 maları fazla izahat almak isti-
salı 2·· ·· 10319 unu saat onaltıda a k yenlerin bugünden itibaren 
artırma ·ı "h 1 çı 10389 

• 
1 e 1 a e edilecektir açık bulunan şartnameyi gö-

fştırak için yediyüz tr k . rüp okumaları ve bu mülkler l0596 
luk muvakkat · . e 1 ·uruş- 10647 b . ıemınat mak- üzerinde bir güna hak ve ala-

uzu ıle .. söylenen gün ve sa- cak iddıasında bulunanların 1069l 
atte encumene gelinir. 20 gün zarfında haklarını dai- ıo744 

4 - Havagazı fabr"k reye bildirmeleri aksi halde l0772 
· · b 1 ası 10827 ıçın aşkatiplikteki şartna tapuca müseccel olmıyan bu 

10008 
10073 
10105 
10136 
10186 
10226 
10267 
10337 
10402 
10600 
10648 
10695 
10745 
10775 
10829 
10875 
10904 
10940 
10973 

amorti olanların numaraları 

500 Liralıklar 
10017 
10086 
10109 
10141 
10200 
10231 
10272 
10339 
10404 
10610 
10649 
10706 
10747 
10780 
10838 
10877 
10912 
10944 
10982 

10020 
10088 
10117 
10150 
10204 
10239 
10279 
10345 
10408 
10613 
10657 
10712 
10754 
10782 
10842 
10878 
10918 
10950 
10989 

10030 
10090 
10118 
10154 
10206 
10253 
10280 
10357 
10411 
10630 
10660 
10714 
10756 
10798 
10852 
10883 
10921 
10955 
10996 

10011 
10092 
10121 
10159 
10209 
10257 
10283 
10361 
10468 
10632 
10671 
10726 
10758 
10802 
10863 
10884 
10923 
10965 
111609 

10042 
10093 
10123 
10162 
10211 
10260 
10291 
10362 
10532 
10635 
10672 
10728 
10768 
10807 
10866 
10886 
10925 
10969 

10045 
10094 
10124 
10163 
10212 
10263 
10308 
10374 
10562 
10640 
10683 
10741 
10769 
10821 
10868 
10892 
10926 
10971 

ve ilişiği cedvelde cins ve m~~ gibi hak sahiplerinin paylaş· l0873 
tarı otuzaltı kalemde yazılı madan hariç tutulacağı ilan 

10895 

deve boynu, T. nipli, dirsek olunur. Dosya sayısı 33·130 
10927 

". saire alınacaktır. Açık ek- 'lillmıı---.~·---•• 10972 
sıltme ile ihalesi 29.1.

1937 
Birinci Sınıf Mutahassıs 1929 yılı 0o 8 faizli İzmir Belediyesi istikrazına ait tahvillerden 

cuma günü saat onaltıdadır Dr. Demir Afi 8 ikincikanun 1937 gününde kur'a isabet ederek 
H--psinin bedeli muhammeni amorti olanların numaralari 
dortyüz doksan bir lıra dok- Kamçı oğlu 1000 L• ) ki 

11355 
11383 
11401 
11452 
11483 

- Ucuz kömür -
ataş't.a Rifat kaptanın Rıdvan motöril ile lstanbul- ı 

Rumelı meşe kömürü gelmiştir. Kilosu BEŞ buçuk 
kuruştan satılmaktadır. Fırsatı kaçırmayınız. -

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müs. Mv. Sa. Al. Komisyonundan: 

1 - Altı adet muhtelif tezgah pazarlıkla eksiltmiye konmuştur 
2 - Tahmin edilen bedeli 18000 lira olup ilk teminat pa .. 

rası 1350 liradır. 
3 - ihalesi 1 Şubat 937 Pazartesi günü saat 14 tedir. 
4 - Ev.:>af ve şeraiti M. M. V. Satın Alma Komisyonunda 

görülebilir. 
5 - Eksiltıniye gireceklerin 2490 sayı'· kanunun 2 ve 3 ncü 

maddelerinde istenilen belgelerle birlikte ihal gün ve 
saatinden bir saat ewt M. M. V. Satın Alma Ko
misyonunda hazır bulunmaları. 14 19 24 29 100 

lzmir 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 giinü saat 14 te Müstahkem 
mevki satın alma komısyonunda görülebilir 

4 - Evsaf ve şeraiti komisyonda yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 

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

İzmir Müstahkem Mevki satın alına komisyonundan: 
1 - 30000 kanat bezinin şartnamesindeki yapılan degişik

lik dolayısile yeniden kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 21000 lira olup ilk teminat pa
rası 1575 liradır. 

3 - !halesi 15/ l /937 cuma günü saat 15 tedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

ncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı belgelerle 
teminat ye teklif mektuplarını ihale gün ve saatıntlan 
bir saat evvel M. M. Vekaleti satın alma komisyo· 
nuna vermeleri. 30 4 9 14 1621 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava As. Sa. Al. Komisyonundan: 

1 - Burnava'daki Topçu alayının ihtiyacı ıçın 4500 kilo 
Un pazarlık suretile satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 15/1/937 Cuma günü saat 11 de yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 585 lira olup muvakkat teminatı 

44 liradır. 
4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyan vaktinde Burnava·daki Askeri Sa-

tın Alma Komisyonuna gelmeleri. 112 

Daimi Encümen riyasetinden: 
Bedeli muhammeni 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 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Alsancak Ot~mirhanc sokağında 39 eski 33 taj sayılı Yün 

ve İplik tarama fabrikası Hancı Halil mahdumlarının bilfıhare 
getirttiği makineler ve kapu yanmdaki kendileri tarafından 
inşa edileP evi müstesna olarak fabrikada mevcut diğer müf-
redatı Milli Emlak dairesinde mahfuz listede yazılı makine ve 
alat ve edevat 5000 lira muhammen kıymetle talibi çıkmadı
ğından 7 / 1/937 tarihinden itibaren 10 gün müddetle uzatıl· 
mıştır. ihalesi 18/1/937 Pazartesi günü saat 15 tedir. Talip· 
lerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 116 

Devlet Demiryollarından : 
Aşağıda cins miktarı ve muhammen bedeli yazılı çuval 

tamir iplikleri numunesine uygun ve şartnamesine tevfikan 27/1/937 
Çarşamba günü saat 16 da lzmir - Alsancak'ta 8 inci işletme 
binasında işletme komisyonunda açık eksiltme suretile satın 
alınacaktır. isteklilerin 10688 kuruş muvakkat teminat verme· 
leri ve aranılan vesikalarla işe girmiye kanuni manileri bulun· 
madığına dair beyannamelerle muayyen vakitte komisyona mü-s b k Cilt ve Tenasül hastalık- ıra 1 ar an eş uruştur. iştirak için 

ot~zyedi liralık muvakkat tc- ları ve elektrik tedavisi 11007 11009 11016 11019 11030 11032 11034 11039 racaatleri lazımdır. 

~~nat makbuzu ile söylenen İzmir · Birinci beyler sokağı 
run Ye saatte encümene ge· Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

11040 11054 11058 11061 11068 11070 11078 11082 İplik numuneleri komisyonda görülebilir. Ve şartnameler de 
11093 11010 11111 11118 11123 11127 11130 11132 komisyondan parasız alınır. 
11134 11138 11142 11143 11157 11161 11168 11173 Çuval tamiri için 500 kilo makine ipliği kilosu 125 kuruş ve 

LClJ et 

~1-11•8•5~1•1•1M~•1•1•20•2~•11•2•03~•11•2•1~6~1•12~1.7~1~1~22~2~1~1;22~3~~1~~.k~i~Jo1ç~u~v;al~dız i~i~ ~cimkilosu~kuruş. 14 19 1~ 
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Fratelli Sperco Pu·· rı·en ah Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b· 
Vapur Acentası rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar, bunu tavsiye ederler. 

ROYAL NERLANDA.S 
KUMPANYASI 

SiS 11SANTURNUS,. va· 
puru elyevm limanımızda olup 
16/1/937 tarihine kadar AMS· 
TERDAM, ROTTERDAM ve 
HAMBURG için yük alacaktır. 

SiS "TIBERIUS,, vapuru 
14/1/937 doğru beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanlan için 
yükleyecektir. 

SiS "UL YSSES,, vapuru 
22/1/937 tarihine doğru bek-
lenmekte olup yükünü tahli
yeden sonra BURGAZ, VAR
NA ve KôSTENCE için yük 
alacaktır. 

-~:--

SVENSKA ORIENT LfNEIN 
KUMPANYASINA 

M/S "ERLAND,, motörü 
21 lkinrikanunda beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA ve ISKANAVYA 
limanlan için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
KUMPAYASI 

S/S "LEHiSTAN,, vapuru 
16111937 tarihine doğru AN· 
VERS, DANTZIG ve GDY
NIA limanları içi:ı yük ala· 
caktır. 

SERVİCE MARITiME 
ROUMAIN 

S/S •ALBA JULIA. va
pnru elyvm limanımızda olup 
18/1/937 ye kadar PİRE, MAL
TA ve MARSIL YA liman lan 
için yük ve yolcu kabul eder. 

•·SUÇEAVA,, vapuru 27/1 
937 tarihinde beklenmekte 
olup PiRE, MALTA, MAR
SIL YA limanları inci yük ve 
yolcu kabul edecektir. 

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

Telefon: 4142/4221/2663 ........................ 
W. F. H. V AN-

1

1 

DerZEE& CO. 

Jlır 

1<uruf 

,. ••. ,.,,, '. ~· \.fO., • ·•"11', Y;" ' . ' ' . . ' . ' . ı..: . . 

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

Metali um 
'' D '' Lambalarını heryerde 

aramalıdırlar. 

4 

-~~· 
o~ur4 - . 

V. N. •0-lı•. v•ir·e~V~E·Ş•u• .. r•e•k•a•,. s•,-•"•U•M_D_A•ı·,·,·u-m•u•--•T•E•R•D•A•M•, •H•A•M•BUR(; ve 

DEUTSCHE LEVAN- Limited ANVERS limanlan için yük 
TE LINIE ~ mi Deniz Acenta- alacaktır. 

G. m. b. H. apur Acentası lı;s.ı ltd. PHELPS LINE 
"AKKA,, vapuru 13 son Birinci kordon •Rees binası 5 PHELPS BROS & CO INC. 

kanunda HAMBURG ve AN- Tel. 2443 Hellenic Lines NEV-YORK 
VERS'ten gelerek yük çıkara· LONDRA HATTI "IDEF JORD,, vapuru 15 
cokhr. •LESBIAN" vapuru ikinci Limited şubbatta beklenilmekte NEV-

.. ANDROS 20 kanun iptidasında LONDRA " vapuru son GE 1 YORK limana için yük ala· 
kanunda beklenilmektedir. 23 ve HOLL' den gdip yük çıka- " RMAN A,, vapuru 13 caktır. 
son kanuna kadar ROTTER· rıp ayni zamanda LONDRA ikinci kanunda beklenilmekte Vapurların ı'sı"mlerı·, gelme 
DAM H ve HULL için yük alacaktır. ROTTERDAM, HAMBURG 

' AMBURG ve BRE- "GRODNO,, vapuru 15 tarihleri ve navlun tarifeleri MEN · · "k k b l d ve ANVERS limanları için 
ıçın yu a u e er. ikinci kanunda LONDRA, yük alacakhr. hakkında bir taahhüde girişi-

AMERiKAN EXPORT LİNES HULL ve ANVERS'ten gelip "HOLLANDIA,, vapuru· 20 lemez. 
THE EXPORT STEAMSHIP yük çıkaracak ve ayni zaman- ·k Birinci kordonda "UMDAL,, 1 inci kanunda beklenilmekte ı 

CORPORATION da LONDRA ve HULL :çin ROTTERDAM, HAMBURG UMUMı DENİZ ACENTA-
EAMOOR,, vapuru 17 ikin· yük alacaktır. LiGi L TD. vapuru acentalı· 

ve ANVERS limanları için · 
ci kanunda beklenilmektedir. LIVERPOOL HATTI ğına müracaat edilmesi rica 

İ yük alacnktır. 1 
NEV-YORK için yük alacaktır. "ALGER AN,, vapuru 10 "HELLAS,, vapuru 23 ikinci 

0 0Ri~ binasında No. 166 
"EXTAVIA ikinci kanunda gelip LİVER-" vapuru ayın kanunda beklenilmekte ROT- Telefon : 3171 

iNA 
Yılbaşı Münasebetile 

Büyük Tenzilat 

Hamza ROstem 
Fotoğraf atölyesi ve fotoğraf malze
mesinde Yılbaşından itibaren bir ay 

için büyük tenzilat yapılacaktır. 

Fırsattan istifade ediniz 
Hamza Rüstem: Başdurak - Emirler çarşısı No. 28 

*' A iRftfP'P -5* -izmir Memleket Hastanesi 
Baştabibliğinden; 

1 - Şofaj trasformatörleri 3 adet K. N. 51811-6 
2 - Rasistans reğlaple 3 ,, 
3 - Voltmetre 1 ,, 
4 - Kenetron tip V. 150/502 4 ,, 670625 
S - Tuto haube P. Dianosıik için vantilatörlü 

6 metre tuto kablo ve hava hortumu ile 
ve lokolisötörleri ile beraber 2 adet 531054 

6 - Simens doğlas grossirpen röhre 1 Strichfo 620071 
Küslü tip Drg 130 G. 6 KV. 

7 - Doğlas 1 O KV. 
8 - Bunlar haricinde montaj için İcab eden her türlü mal-

zemc. 
9 - Ekran ranfösatör 30 X 40 2 çift 

" ,, 24X30 2 ,, 
,. ,, 18X24 1 11 

10 - Filim çerçivesi 30 X 40 24 X 40 18 X 24 altışar adet 
11 - Şase 40 X 40 renf asatörleri ile beraber 2 adet 

İzmir ~ıemleket hastanesinin 3400 lira kıymeti muhamme
neli ve yukarda müfredatı yazılı Simc.ns ve buna muadil fab
rikaların röııtgen cıhazı satın alınacağından 10/1/1937 tari
hinden 25/1/1937 tarihine kadar 15 gün müddetle açık ek
siltmeğe çıkarılmıştır. İstekli olanların şartnameyi görmek üzere 
hergün Memleket hastanesi baştabipliğine ve eksiltmeye işti
rak etmek için de yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı mu· 
vakkate olan 255 liralık muteber bir banka mektubu ve ban· 
ka makbuzu veya istikrazı dahili ile 25/1/1937 tarihine rast
lıyan pazartesi günün saat 9 dan 12 ye kadar Vilayet daimi 
encümenine müracaatları ilan olunur. 10 14 19 23 

FOTO OR 
Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik Kesenize uygun f iat 
Hükumet civnrı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

o sonunda beklenilmektedir. POOL ve SWANSEA'dan 
NEV-YORK içın yükleyecektir yük çıkaracaktır. 
"EXMINSTER,, vapuru ikinci Tarih ve navlunlardaki de· 

tor .. ınnuuııınmuuıımnı =- zmır va 
den: 

- il 1111111111 111 il ili lll l l lll lı ı. ar direktörlüğün-
ğişikliklerden acenta mes'u- = 

kanun sonunda beklenilmek- livct kabul etmez. 
tedir. NEV-YORK için yük- ----c.lm~mm::ıııam:al!Elli.'JS -
leyecektir. kabul eder. = 

PiRE AKTARMASl SEY- SERViCE NARiTIME ROU-
RÜ SEFERLERİ MAiN BUGAREST 

"EXCAMBION,, vapuru 15 
ikinci kanunda PİRE' den BOS 
TON ve NENYORK'a hare· 
ket edecektir. 

"DURSOTOR,, vapuru 16 -
ikinci kanunda KÔSTENCE -
için yük kabul eder. 

DEN NORSKE MİDEL-

A.K a Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkl•rı 

Birinci Sınıf Mütahassısı 
(Verem vesaire) 

--
---Ilacmnhanc i taoyonu karşıcındnki Dibek okak bafınrla !O eayılı _ 

ev \'C ruua)Cnelınncsindc sabah Eaat 8 den akoam ıHt 6 y• 
kndar lıa talannı kabul eder 

"EXCHORDA,, vapuru 29 
ikinci kanunda PiRE-den BlıS 
TON ve NEV-YORK'a hare

HA VSLINJE OSLO - lllllllllllllllllflllJllJlf llllllllllllllllll!llllllllllllilllll Telefon: 4115 llllilll-

ket edecektir. ---ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

.. TROYBURG,, vapuru 28 
ikinci kanunda beklenilmek
tedir. ROTTERDAM, HAM
iURG •• iREMEN itin yük 

"BANADEROS,, vapuru 16 
ikinci kanunda beklenilmek
tedir. PiRE, İSKENDER1YE, 
DIYEP ve NORVEÇ liman
ları için yükleyecektir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi-

lemeı. Telefen Ne. '.l007 200& 

',.,...· .. ,·)!\,;t.'.V;,ı'•• ;.,•·.~~~~,~· ........ ' '. 
: ,. •;t)f;o.,.,, , ~-~~~~r NI!+~ .. ·~~·: '. .ı , . -SIHHAT BALIKYAGI 

Norveçya lıalıkynğlnrıuın en lı:ılisiılir. Şerbet gibi içilir, 2 defa eüzülmüotü: 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
nıı~ılıırıık Biiyiik Sul,·1•çioj~fo honı knrşı"ınd• -

40 

1 - İzmir' de Mezarlıkbaşı'nda vakıf arsa üzerine yaptırı
lacak 5145 lira 94 kuruş bedeli keşifli gazino binası 
inşaatı 5 ili 937 tarihinden itibaren 20 gün müd
detle açık eksiltmeye kon .• uştur. 

2 - ihale~i 25/1/937 pazartesi günü saat 15 te fzmir vakıflar 
direktörlüğü binasında direktörlük odasında toplanacak 
komisyon önünde yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid inşaat ve eksiltme şartnamesini istekliler 
hergün vakıflar direktörlüğü muhasebesinde görebilirler. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 385 lira 95 kuruştur. Ek
siltmeye gireceklerin teminat makbuzunu, banka mek
tubunu Ticaret odasında mukayyet olduklarına ve 

onbin liralık bir binanın inşaatını muvaffakıyetle bitirdiğine 
dair vesaiki komisyona ibraz etmeleri mecburidir. 6·10-14·19 

Mücellit Ali Rıza 
Yeni Kavaflar çarfı•ı No. 34 


