
rv· . ı "\ ırmıa tancı yıl 
No. 7119 

CU!dA 

15 
Kanunusani 937 ---

• 

Hergün sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 2776 

HCikiimet 
Topraksız köylüye parasız · 

toprak verecektir .• 

ç ' e t ·· r 'Ü b lığ n 
\.-..---=:---' e_ı_·_· . ...:::...i __ ··_ · m __ ir_t_o~p_la_ntı apıldı 

om a 

ismet nönü, F ransanın son Bir konfederas"":. General ·Göering Türki-
• o • c von kurulacak.. ye'ye de gelecek 

ZeTJDe en evre- Sancak ile Suriye Alman nazırı, dün ioma'da ıtalya kralı 
'T!,. .. ekten vazgeçtı• Türk ~eFr~::.:~~maye· ve Mussolini tarafından kabul edildi 

• 
vazı ye 

ye 
Hariciye Vekilimiz Dr. Aras, yarın Cenevre'ye gi
diyor . . Sunday Ekspres gazetesi, İngiltere, Fran
, sa'ya.:!yarak Türkiyeye karşı gelemez, diyor 

diz ve Davamız. 
Antakya, t kemlerun ve hava

lisi topraklarını \ e Türk 'Jcrini ko· 
ruınuk ve kurt:ırmak için son ay· 
lur içinde pplı~ııııız teşcbbü lerin 
,.e aldığımız tedbırlerin <lışıını]a 
ve hııtt3 içeride tuhaf huzı tclfık· 

kiler yarallı~ım anlı) oruz: 
Dı,andnn selen hnlıerlerden 

, .e iı;eridcıı kulul..larırmzn fJs.ılıln· 

nan sözlerı.lcn aıılıyoru7. ki, lıizi 

lıeııüz anlıınııyımlar V<')nhurl <la 
ıırılamak İ!\tı·rni) enler \ardır. llıııı· 
lıır teşelıhüslerimizi bir ( 'iirpriz) , 
nrzıılnrımızı sırf lıir (f t k) ve lıiz· 
lcri ileri sürdülHiınüz tlih tiy ı ica· 
bedcrsc terkcdehilcn 'e ~u kahuıı· 
knrı~ık düuJa i~leriııd • IH' kopara· 
Lilir.,ek k.ir addeden in~nulımlıın 

lill)l)Oılar. 

Hiçlıir illtirazi kn' ıd ko\ nıak· 
sızuı ~Ö) liyı-liııı ki, ı:ı,..i lıu 'rıııılıi· 
ycıtc düşünen iıısaıılıar ve millt·tlcr 
gırılal-.lannn kadJr nlılaııaıı zıırnllı· 
larılaıı başka hirşcy de~illerdir. 

Riiştü Aras ve Ri/at Menernencioğlu 
htaıılml, ıı (llusu·i] - Baş· Ba Hkil; ~ehıim'z le üı; ıriln 

\•ekil ismet lııöıııı"ııiiıı Cı nı•vn_•"ye kaldJktan sonra Aııknra'y.t clüııecck 

gi.Jcn•k, Sancnk ılava<ını milletler IIarit'iye Vckilimi:t. Hiişdü Aras he, 

cemi) etinde lıiant iz.a lı hupmıcak- 3)ın ya 17 \'cyıı l 8 inde Ceneue· 
lan lıalıcri tulıal.kuk l'trııc .ni ~tir. JC hareket t'dl'ceklı•rdir. Rüşdü 
Alakadar malıafil, lnı lrnlıerin asıl- Arııl!, ayın 19 ınıda lwr lıaltlt• Ce· 

sinde müştereken ida· 
re edilecektir. 

Belgrad, 14 { Radgo J -
Vreme gazetesinin Cenev· 
re'den öğrendiğine göre, 
Sancak ile Suriye t1e Lüb
nan' ı ihtiva etmek üzere 
bir konfederasyon teşkil 
olunacak ve bu devletler, 
Türkiye ile Fransa'nın 
müşterek himayeleri altın
da idare edilecektir. \... ___________________ ./ 

Bayan Afet 
Piri Reis hakkında bir 
konferans daha verdi .. 

General Göering ve karısı M. Bitlerle birlilcte 
1 staııbul, J.l (ll u~uıi ) - Al· 

man hna o:ızın ve PruQya Laşve· 

kili Gmınal Göering, 1ıalya'dan son· 

rıı seyahatine devam ederek mem· 

leketimize gelecektir. 

Alman nazırının bu seyahatine 
Pariıı'te Lüyük ehemmiyet atfcılil· 
mektedir. 

Roma, 14 (Radyo) - General 
Göering bugün Girital'de İtalya 
kralı tarafından kabul edilmiş ve 

yarım &ant kadar kr•lın nesdiııde 

kalmıştır. 

General Göering bundan IODra 
M. Mus~olini'yi ziyaret eımiıtir. 

Güning • Mussolini mdlıikatı hir 
aaat kadar sürmüştür. 

General Göering ögle yemegini 
Almanya'nın Roma ıeefarethaomn• 

de yemi~tir. 
Ôğleılen ıoora General geailtıo 

- Sonu 6 ıncı sahi/ede -
Dün)ıııııo gözü önünde IJiııhir 

nıac rayıı aıılıııı .. bir milletiz. Bn 
nıaı:ı•ralar lıal-.lıırınıızJ ve milli , 

e17. olıhı~uııu lıe)ıııı etmektedir. -Sonu 6 ıncı sahifede - Pro/ esör 4/et Franko .J l l 
Cenevre, 24 (Hususi) _ Ba- _ aev et ere 

nıeııraatı, rinıize dokunılnğu ıı;ın Elim akıbetler dog>J urma
bizi kcndıs ne ı;ckıııiş \C haklan· 

Ull7.8 ve llH'Ufootl~rııııizc umun ol· sı çok mahtemel bir hadise 
duklan için Lizc lı r fodakarlığı 

yan Afet, dün, Piri reis hak-
1 teminat veriyor : 

kında ikinci bir konferans ver· j 
m.i~ti r.~.atipbukon~eransında, Almanya'nın ispanya Fa-

.Sl'\"C•SC\'C ihtipr ettirmiş \ 'C lıtp~i· Çeteler, Tu·· rk ko·· yler·ını· 
ııi de nım·ntfukıy ı·tli soııııçlarıı \ı· 

in, tırııııştır. 

Jşte lıu son ılfıtii ela lıöyle hir basm~g" a ha2'1rlanıyor 
Pırı reısın çok eskı olan de· 

nizcile_~ k~nunile çizdiği hari· sına asker çıkarmasına 
talar uzerınde durmuş ve bun-

ıııalıİ)Ct taşımaktilclır. \ ç hundun Y • 
rlulap<lır ki, Lelıerııt.>hal i tedi~imiz -·-•,....., ___ _ 

;~~t;::1~!~i~.müstenid delillerle müsaade edilmiyecek 
llllİCC)C her ne halıosıuıı olursa ol· Yirmibin Türk, bitaraf müsahidlerin önün 
1.1111 vararaktır. d ~ 

Dı'ııi,or ki: Bir rır ıı Iıckti- e istiklal isteriz, diye bağırdı. Kırık-
yor mu,uz. Avrııl'ıı'mıı ' e Lillıao:"a han' da kanlı arbedeler olmuştur 

Konferansta, bütün elçiler, 
profesörler, Türk talebe ve 
kolonisi hazır bulunmuştur. 

Coğrafya fakültesi mudürü, 
verdiği konferanslardan dolayı 
Bayan Afet'e teşekkür et

1
Cumhuriyetçiler Estigama'da mukabil ta. 
arruza geçerek birkaç kilometre ilerlediler 

Fnırı a'ııııı ba .. ı durılu olduğu lıir 
zıım.anı iııtilı ıb Clh·ıek Aıııak'a \C Hama 14 (Husıı 1) - Jtt•; lı:;;.-- Tiirk aleylıtarlı~ı yaptı~ıııılıın ve 
hn\ ali .j işini ortu) ı:ı oln er~ıiı;iz. da ki arlırıll'lcnle ) aralanan .ı\ ra h "lar Tiir k 'lf'rİ ı.iılıl<'tlt: tt·czi ye ı•ılı•reğiııi 
Bıııııı SÜ) li) i'ıılcr ve ) ::ızaıılur bizi Lii) iik lıir itina ile tt>ılavi ı•ılilnıiş· - So;.rıu 6 ıncı sahifede -
toııınıak i tenıi)ell \ C hu yüzıll'rı lcrılir. Tiirk'lcr i e h::ı•tant'\C k.u). 

miştir. 

daııııa ohlanmıı0.ı ııı.ılıkfııu olıın dırılılıkl:ırı ı:r.ıılu ılvktor i tl'.ıııi~!er, 
in <tıılıır \C ıııilldlcrdir. alılıkları rı•valJ şu ohıııı~lın: 

Mal/arımızı ,kendi vapur 

: larıı~ızla sevkedeceğiz .. Biz tcsaduf it rlc ıııııknddl'r.ıtını - Doktur lıııs•a zııbitl<'rinin 
itl.ırc cdcu bir milll'l dct!iliz. Ölçu· yanıııdaılır gl'kme:.> .. • 
ı.ii.r., lıe ap J<''t ve lıilhn" ıı hıık ız O gliııdı•rı ı:orır. ı , 'türk malın\. ihracat mallarımızın nak-

1 li için 12 vapur kiralandı .. 
işler ,.e nkılıetleri meçhul (~urp- lclı•rirırk <levrıyder <lolıı~tın lıııak ııı , 
riz) ler lıiziııı çalı\nıa \(' ilerleme lınkesirı iizeri araııuıaktacl ı r. Bazı 
prngraımrııızdu yı·ri olnll) ırı ne . yı•rlerıle ılı•, lıulkın S ıı rİ)C alcylıtar-
ıı lerdir. t' i Iİ)or-.ık lıııkl,ııııız· lı~rııd n rnzgeçıııderi, ıık i tııkflirıle 

• -. • 1 dır, ııc so) li) or ııl... doı,rııclur \t' nkılll'llt'riııiıı fı•ııa ol ı·ağı tchdiıl· 
1 

)eri ım'l' rulıııu~ıı b.ı~lnıımıştır. Bu gemiler, lstanbul, lzmir, Samsun, /ne-
llt')C t ıızatıııı. ak o (lıiziııı) dir <lü 
uu<lan... Yeııifleıı pek çok Tiirk tc' l..if 

Bu knfl ır r;alı,.ııı.ı, bu kn<lur rılilnıiştir. Kınklııın'Jaki lııikiıo, 
bolu iskdP.lerinden mal yükliyeceklerdir.J 

. ----- ------ İstanbul, 14 ( Hususi ) - alınması muvafık görülmüş ve l tığra~nuı H· rıilıu) et lııı ılerı..cc fo. 
dukfirlığı göze nlıııa lıu dii,fi j in 

Jı•ğcr mi? Bô)lc bir du,,i ir;in 
Fransa gibi bir milll.'lll· kar ı kur,t· 
)a ı;elmek ılo~ru lıir C) mi! 

llu sözler kulaklanmızıı kndJr 

gelmiyor deıil. fnknt lıııol:ın Ö)· 

li) enler • mak adları ne olursa 

ol ıııı • lıilmeli<lirlcr l i, lı:ıkkın lıü· 
) ül,;ıı, küçugu 'e bu hakkı elde 
t•dcLiltn~k jçiu ibtiyar edilecek fe. 

daknrlığıo ölçü~ü 'c lıuılu<lu 
)oktur. 

Bir 3\'UÇ dnlıi o!ea toprak Tür· 
ke mi niddir, hir tek ki~i clnbi olen 
Türk nıüdür, hu toprak ,.e ino:an 

helıemebal kurtarılacak ., e lıcherııc
hal ona mukadder Qlan scrLestiyc 
ltavu~turulacaktır. Amma hu mu· 

Besinci 
"' U. Müfettislik .• 

Hükumet, sc·n aylar zaafında mallarımızın ihracı için deniz 
baş gösteren vapur buhranı yolları idaresinin harice de .. 

Ankara, 14 (Hususi) - U. ile yakından alakadar olmuş vapur işldmesi kararlaştırıl-
müfottişlik kongresinden, bi- ve birçok şirketlere başvura- mıştır. Şimdilik, muhtelif dev-· 
rinci ve dördüncü umumi mü- rak, limanlarımıza fazla vapur letlere aid 12 şilep kiralan-
fettişliklerden birer klsmınm uğratılmasını temine çalış- mıştır. 
alınma~ı ve bu suret-le bir be- mıştır. Bu gemiler, lstanbul, İzmir, 
şinci umumi müfettişlik ihdası Ancak şirketlerin ağır tek- Samsun ve lnebolu iskelele· 

azim bir hatadır. Dadmıza muha· 

tab olanların bu hataya düşmeme· 
lerini d.ileriz. Biz hakkımızdan haı· 
ka birşey istemiyoruz. Bunu ya 
kendileri te•lim ederlt•r, yabud. da 
herıeye gebe olan zaman ve vukuat 
tcılim ettirir. 

-t~e~k~li~f ~e~d~il~rn~i~şt~i~r·~~!!!!'!!!!!:!!:::!~ lifleri üze~ine, başka tedbirler - Sonu 2 irıci sahifede -- ---·- ----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!! 
ıırı·nnc,·i do tluklnrın zevaline mal bukn<lar knn d.ökmek fedaklirlığıoı 
olııcnkıııış ... 'arsın olsun! göze alnlll} olan bir mmeıin taham· 

Yüzbinlercc Türk'ii ve geniı mül cd.eceği bir İl} değildir. 

lıir Türk ıoprıığını, kcnclilcrirıılen Siizlcrinıizde mübalega, tehdid 
olmıyan Lir rııiilctin, hcııiiz tt'es- m finfilan aramak bizi bilmemek ,.e 
tılis ctıııiyen ve cılc~eği ıle ~üpheli tanımamak demel..tir. Sözleri mizi 

bulunan Lir devletin ~eareti altına yerine getirınektcn feragat edebi· 
ktem 

J,orulra 1 ı (A.AJ 
Genera l Frııul.o 'ııun 

Almaıı)ll'mn J pan· 
yol Fa!1'ına asker 
çıkarmasına nıiisa:ı· 

d~ t'lnıiyt·cr~i, ht'r· 
hangi hir rcneLi 
devlt>l~ l!<panyol ara· 
zi .. ioin bir parça ııı 

h rkc asla ra:t.ı ol· 
nııy:ıcagı ve l'as'a 
aiıl hı·) ıwlm ilel ah· 
kamı ihlal etıııiye· 

ct:~i. leraıı ) ol Fımn· 

daki ı~ııarıyol ali 
konıi~ni M. Beibe· 
dt>a la rafııııl aıı D:ıili 

Telgraf mulııılıirinc 

yapmış o'duğıı ht·)ıt

uattan anlr.şılmak· 

tadır. 

lııgiliz ve Fran· 
sız ubitlerinin İs· 
p•.myol :Fae'ını ziya· Asi Generaller taarruz planını 
rete davet edilmeleri tetkik edi!Jorlar 
mevcud. ~üplıeleri sür'atle izale 1 böyle bir davetin yapılmaaına ibti• 
edecek bir çaredir. Zira İspanyol mal verilemezdi. 

1''as'ında Almanlar bulunı9uf ol aydı - Sonu 6 ıneı .ahi/ede -

Cenevre, 14 (Radgo) - Uluslar Sosgeiesi gen~/ sek• 
releri M. Avenol, Sancak mes'elesi Jaak.kında Fransız 

ricali ile konaımalc üere bıııin Paru'- Juu..Jc.t ••lJ.t;,. 
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. Neslin ıslahı 
er Ankara'da bir tıb kongresi toplanacak ve ~ eılin ıal.ihn gibi her 
g emiyetin birinci pldnda dul'an mühim, mevzuunu tetkik edecekmiı. 

ar ~ı-ndi iç hah r~erimiz arasıcd , günün en mühim haberi bu olsa 
Gerektir. 

Her ccoıi)<:l, sağlam, ı;ürbü~ kuvvetli, nrııseti emin bir neıil ye· 
mı tiştirmek. derdi ile kar~ı karşıyadır. Bugün Almanya'da M. lliller'in tat· 

lıik elliği kıaırLıştırma sistemi ıle Almıın ırkını saf ve temiz. bir kana 
sahih elmek davasının tathikalından başka bir~ey değildir. l\Ierhum 
dokıor .AbduUnlı Ce\ılet le Lir vakitler ayni mülabaı:alarla, sağlam erkek 
celbi gibi orijinal, fakat biraz da gülünç bir iılıl!anıu karuamaoı olmufto. 

Türki}e'dc nüfusun artmakta olduğu muhakkaktır. Umumi harbın 
~e feıiklul muharebe inin yorgun, verimsiz nesli yavaı yava~ yerini yeoi 

rı erkeğe 'crmekte ve nitekim, bütün memlekeıtc bir çocuk. kalabalığıwn 
y, göze çarptığı da se,·inçlc görülmektedir. 

di Mühim olan nokta şudur: 
Biz uüfus nrttırnuğı, ı ltih edilıuiş bir nesil mes'eleıile müvaıi ola· 

rak telakkiye mecburuz. 
Sakaı, lıa~ta, yapısı lıozuk, kanı cılız bir kal.ıbalık. değil, hem ana 

ve b:ıha vera<ıetin len, hcın de yetişme tarzından aldığı k.unetle uelam· 
la,mı , gıirbüz canlı bir ııesil yaratmalı.: lazımdır. Yani, hem keyfiyete, 
hem de kemi}ete ayni ayarda kıymet vermek icabeder .. 

Türk aaa§ının dogurma kabiliyeti faıl.ı<lır. Bu, Türk kadınının ırki 
bir vera eti, bir meziyetidir. Fukot yetişen çocuğun caulı ve istenen 
e'safta olabilmesi için, b~bdrıın da tam sıhhatli olması ve çocuğun ye· 
tişme çaı'tında Lı lenib b:ıkılmJıı, terbiye edıluıesi do birinci ıarttır. 

te 

Memlekette do[!um ni bcıi, fakir olan ailelerde daha fazladır. Zengin 
ailelerimiz i e bunda çok im;ıaL;: ve ihtiyat gö teriyorlar. Diğer taraf tan 
lıckfırların )a izdhaca teş,iki liizımdır, yabuıl da izdivaç:nn çekinenlerin, 
cemiy"ıiıı çocuk da\'a ında -ver~ vermek: auretilc· vazife işıiraklerinin 

temıni lazımdır. Bu varidat, münhasıran fazla do~uınlu ailelere, Lakım· 
sız kalan } urd çocuklarına tahsi eı.lilm .. liılir .. 

ni 
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Çocuk ağlam doğabilir. Ana da E-ılıbntlidir, LaLa tla .. Fakat onu 
tnkihcden lıaynt tartları Lıozuk oldukları &onra, bu emin vcrasetin ken
dıliğindcn dejcnne olına!!ı dıı tabii <lrğil midir? 

Hu mevzun mk·sık ıcmas ctr<1eğe ç lı§.ıcağız .. Çünkü memlcketia is
tiLbalindc Lüyük bir rolü ve tesiri olnc:ıktu. 

Nezaket başa bela mıdır? 
Stokholm' da şimdiye kadar 

görülmemiş bir hadise ve bir 
dava olmuştur. Şehrin en bü
yük ticarethanelerinde çalışan 
bir memura! yol verilmiş; bu
nun da sebebi memurun had
den fazla nazik olması imiş. 
işine nihayet verilen adam, 
haksızlığa maruz kaldığı iddi
asile mahkemeye müracaat et
miştir. 

Müessesenin avukatı: 

- Fazla nezaket alış - verişte 
geçmez. Bu memur, hadden 
çok fazla nazik olduğu ıçın 
bazı hususatta müessesemizin 
hukukunu muhafaza ve müda
faa edememiştir. 

Demiş ve heyeti hakime de 
bu sebebi varid görmüştür. 

Bir senelik hareketi arz 
Birşeyi bilmek, bilmemekten 

her halde daha iyidir. Arz 
üzerinde bir senede ne kadar 
hareketi arz olduğunu da an
cak bu düşünce ile yazacağız. 

Delhi şehrindeki sisınoğraf 
idaresi bir sene içinde olan 
hareketi arzları tesbit etmiştir. 
Bu hesaba göre bütün arzda 
geçen sene 10,000 pareketi 
arz olmuştur. 

Saime Sadi 

Jj ihtiyaç içinde ala bir iŞ 
icad etmiştir. 

Canlı münebbih saat vazı-
fesini görmek. 

Az zamanda muayyen za
manlarda uyanmak istiyenler
den bir sürü müşteri bulmuş
bunları muayyen zamanlarda, 
uyandırmak sayesinde geçin
meğe başlamıştır. 

Adamcağız yeni işinde o 
kadar muvaffak olmuş ki şimdi 
Londra' da "Uyandırıcı idare,, 
ismi altında bir de yazıhane 
tesis etmiştir. 

Yıkanmak yasak 
100 sene yaşamak herhalde 

bazı memleketlerin hususiye· 
tidir. Bolivyada 2500-4000 
metreye kadar yükselen bir 
saha vardır; takriben 108,000 
kilometre mıırabbaıdır. Bu 
sahada yaşayan insanların ço
ğu 100 ya,ını geçmiş bulun
maktadır. Kışın burada hara
ret sıfırdan aşagı 36 ya kadar 
ıner. 

Bu sahanın husesiyet ve 
garabetlerinden birisi de 100 
yaşına kadar gelmiş olanların 
ömürlerinde yıkanmamış ol
malarıdır. 

Yıkanmanın meçhul veya 
yasak olduğu bu memlekette 
beşer ömrünün bu uzunluğuna 
ne demeli? 

Deniz Y alile 
,. .... 

Kömür 
Gelmeğe başladı .. 

Son günlerde deniz yolile 
fzmit ve havai isinden fzmir' e 
mühim mikdarda odun kömü
rü gelmeğe başlamıştır. Ha
valar fırtınasız devam ettiği 
takdirde birkaç gün içinde 
daha mühim mikdarda kömür 
gelecektir. ----
Yapıcı kalfaları 
Belediyece imtihana 
tabi tutuluyorlar •. 

Belediye, bazı yapıcı kalfa-
1arının iş bilmeden ufak-tefek 
inşaatlarda çalıştıklarını ve 
yanlış işler yaptıklarını nazarı 

dikkate alarak, bu gibileri im
tihana tabi tutmağı kararlaş

tırmış ve, dün ilk defa olarak 
yedi kalfa imtihan edilmiştir. 

Bunların imtihan kağıtları 

Belediye fen heyetince tetkik 
edilect-k ve bundan böyle ve
sikası olmıyan kalfalar iş ya
pamıyacak1ardır. 

Memurlara 
Ucuz kömür 
Memurlar istihlak koope· 
ratifinin muvaffakıyeti .. 

lzmir memurları istihlak ko
operatifi, bu yıl ortaklarına 

kilosu 4,75 kuruştan mühim 
miktarda odun kömürü dağıt
mıştır. Bu yıl köır.ür tevziatı, 

çok iyi bir şekilde yapılmış 
ve memurlar, bundan f evka

lade memnun kalmışlardır. 
Memurlara dağıtılan kömürler, 
iyi cinsindendir. Bu muvaffa
lıeıyetinden ötürü, kooperatif 
müdürü Mustafa 'yı takdir 
ederiz. 

Mıntakamızdaki 
sebzeler 

TUrkofis, mühim 
malOmat tophyor .. 

Şehrimiz Türkofis'i mıntaka
mızda yetişen sebzeler hak
kında alakadarlardan malumat 
toplamaktadır. Mıntakada ye
tişen sebzelerin isimlerile id
rak zamanları, senelik istihsal 
miktarı, ekim sahası ve yetiş
tirilme tarzı, dahili piyasalara 
sevk şekilleri ve satış usulleri, 
ambalaj şekilleri, nakliye fiat
leri, mahalli piyasadaki fiatler, 
müstahsilin sattığı fiatler, müs
tehlikin perakende olarak öde
diği fiatler ve iki fiat arasın
daki büyük farkın başlıca 
amillc:ri sorulmuştur. Ofis: ha
zırlıyacağı raporu İktısad Ve
kaletine gönderecektir. 

Çürük karo çı
karan fabrikalar .. 

Memleket itibarile rekor 
Japonya'dadır. Bir sene içinde 
binden fazla hareketı arz kay
dedilmiştir. Japonya'yı Şili, 
küçük Asya ve civarı adalar, f 

Bugün doğacak 
cocuklar .. 

Tretuar karoları yapan bazı 
fabrikaların, son günlerde çü
rük mal çıkardıkları belediye
nin nazarı dikkatini celbetmiş 

"\ ve derhal faaliyete geçilmiştir. 
vru Basra körfezi sahilleri takip 

eder. 
Bu listeye göre Anadolu ve 

civarı adalarda bir senede 
500 den fazla hareketi arz ol
muştur. 

()Uz 1 bir fikir 
"ihtiyaç maderi ihtiradır,, 

diye eski bir vecize vardır. 
Ne kadar doğru! 
Londra' da bir adamcağız 

işsizlikten fena halde sarsılmış, 
a ımından bir 

. 
Bucün öğl~ye doğru ciineı 

arsa çoi faydalı bir lf'air yapa· 
eaktır. Fakat bu teairden iııifaue 

için teıebbib kudretinin yfiksek

lili ~arttır. BuJfin n akram aık 
ve kalb i~lerinde bir tabiilik lııü-

küm ısürccekıir. 

Bugün do~ııcak çot·uklar, va· 
uttan ileri zeki olar:ak.lar ve 

eğer kendilerini tembelliğe kap· 
tırmadımıa, yükeek mevkiler ka· 
zanabileeeklerdir. 

Belediye, böyle çürük karo 
imal eden fabrika sahiplerini 
şiddetle tecziye edecektir. Bun
dan başka, belediyeye aid in
şaatlarda, fena malzeme kul
lanan müteahhitlerin de işleri 
kabul edilmiyecektir. 

Belediye reisinin teftişleri 
Belediye Rei~i Dr. BehçC't 

Uz, dLin, beraberinde beledi
ye mühcndisleı i olduğu halde, 
şehrin muhtelif yerlerindeki 
belediyeye aid inşaatları teftiş 

Yeni müfredat programı 

Köylülerimizi okutmak 
ve pratik bilgilerle teç

hiz etmek için 
Kültür bakanlığı yeni bir prog
. ram yapacaktır. Mütalea istedi 

Kültür bakanlığı, mümkün 
olduğu kadar kısa bir zaman
da ve pratik bir yoldan köy· 
de oturan vatandaşlarımızı 

okutmak ve onlara hakiki ha
yatlarında lazım olan bütün 
bilgileri vermek üzere bir 
müfredat progrdmı hazırlamış· 
tır. Henüz taslak halinde bu
lunan bu program bakanlık

tan şehrimizdeki alakadarlara 
gelmiş, bu hususta mütalea 
istenmiştir. Yeni müfredat 
programı yapı hrken bütün ba
kanlıkların ve bu işlerle ala
kadar resmi Jiğer teşekkülle
rin fikir ve· mütaleaları alın

mıştır. Ancak köylülerimizin 
iyice yetiştirilebilmesi için zi
raat ve iktısad bakımından 

her memleketin hususiyeti na· 
zarı dikkate alınmak ve ona 
göre her mıntakaya aid hu
susi bilgiler vermek köylü 

menfaatine daha uygun ola
cağından program hakkında 

İzmir' deki alakadarların mü
talealarının alınması çok fay
dalı olacaktır. 

Zirai ve iktısadi bakımdan 
vilayet dahilinde köylü vatan-
daşlara (Ekme, biçme, satışa 
arz, ambalaj, kooperatif ve-

saire ) gibi öğretilmesinde 
ameli fayda görülen esasların 

bildirilmesi ve çok mühim bir 
memleket işi olan bu hayırlı 

mesaiye ehemmiyet verilmesi 
istenmiştir. 

MAHKEMELERDE: 'Mallarımızı 

Genç. bir ad n kendi vapurl.arı
mahkemede mızla s~~~.ef eceğiz. 

d ~ Başı 1 inci sahi/ ede 
ağlıyor u rinde birikmiş olan malları 

--•• • • • • derhal yükliyeceklerdir. 
Turan'da deniz kenarındu Geçen ay haş gösteren va-

bir evde 3,5 yaşındeı kızı So· pur buhranı yiizünden birçok 
fiyanın dikkatsiziik neticesi malların sevkediJemediğini, ta-
denize diişerek boğulmasına ahhüde girişmiş olan ihracat-
sebebiyet vermekle maznun çılarımmıı zarara uğradıklarmı 
Madam Maryanka, asliyeceza yazmıştık. Tlirkofis bu vaziyet 
mahkemesine verilmişti. Ma- karşısında harekete geçmiş, 
dam Maryanka'nın muhake- İzmir'e her ay üç fazla vapur 
mesine dün asliye ceza mah· uğratılmasını temine çalışmıştı. 
kemesinde başlanmıştır. Oku- Fakat aradan epi zaman 
nan istintak kararnamesinde geçtiği halde vapur buhranı 
maznun kadının Türk ceza dt'vam etmiş, son günlerde 
kanununun 473 üncü maddesi yeni tedbirler alınması lüzumu 

hasıl olmuştu. Bu sebeple ge· mucibince muhakemesı isteni
yordu. Hakim maznun Mar
yankanaya ne diyeceğini sor
du, kızı boğularak ölen çocu· 
ğun anası, ağlamağa başladı; 

hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve ha
kimin sualine cevab veriyordu: 

- Hiçbir diyeceğim yoktur. 
Maznun kadının bu sözle-

rinden sonra hakim, müddei
umumiye vazife noktasından 

bir mütaleası olup olmadığını 
sordu. Müddeiumumi, hiçbir 
mütalcada bulunmadı. 

Hakim, Türk ceza kanunu
nun 473 üncli maddesinin son 
fıkrasına temas eden suçıı, 

vazife harici gördü ve dava 
evrakını, müddeiumumiliğe 
göndermeğe karar verdi. 

Maznun kadının ağlaması, 
bütün dinleyicileri, çok mü
teessir etmiştir. Bu karar üze
rine genç kadın, mahkeme 
salonundan ayrıldı. 

Ustasını 

dolandıran çırak 
Fırıncı Hüseyin Avni'nin 

yüzelli lira ekmek parasını 

çalan çırak İbrahim, Sorgu 
hakimliğince Asliyeceza mah
kemesine verilmiştir. 

§ - Bulgurca köyünden 
Hliseyin kızı Halime'yi <'Vl<'n

ınek vaadi le kandırarak k.r !c·
len Mustafa oğlu Hiiseyin de 
ifadesi alındıktan sonra Asli-
ye ceza mahkemesine sevke-

çenlcrde şehrimize gelen li
manlar umum ınüdiiri.i Müfid 
Necdet, burada alakadarlaria 
temas etmiş, Türkofis vasıta. 

sile acentalar mlimcssilleri ile 
görüşmiiş ve İzmir' c fazla va· 
pur uğratılması için teşebbüs
lerde bulunmuştur. 

Müfid Necdet, acentalarla 
temasları neticesini fktısad 
Vekaletine telgrafla bildirmiş 

ve tekliflere ne'! cevab verile
ceğini sormuştur. Şimdilik va-
pur buhranı halledilememiş 
vaziyettedir. Bu sebeple liman
lar umum müdürü de dün ls
tanbul'a dönecek iken, birkaç 
gün daha burada kalınağa 

karar vermiştir. 
Öğrendiğimize göre, bugün 

alakadarlarla yeniden goruş
meler olacak, Vekaletin cevabı 
iizerinc, ya tekliflerde değişik
lik yapılması istenecek veya 
başka bir hal çaresi buluna
caktır. 

İhracatçılar, buhranın biran 
eve! halledilmesi için müra
caatta bulunmuşlar ve navlun
lar yükseltildiği takdirde zarar 
edeceklerini beyan eylemiş· 
lerdir. 

Bolu defterdarhğı 
Defterdarlık tahsilat müdiirü 

Reşad, Bolu defterdarlığına 
tc•yin edilmiştir. 

Yerlere tükürenler 
Evelki gün, 62 saat zarfın

da 51 kişi yerlere tükürmüş 

bunlardan birer lira ceza 

Son safha 
Ilir aralık Türk-Fransız münn• 

sebatını zehirlemek iE<tidadını gôsı 

termis olan Sancak. mes'elesi artık 
11011 saf lıaya giriyor. 

1skenderun ve miilhakatında 
Lir aylık Lir veUlet kabul etnıi§ 

olan nıü~ahidler hey,.tinin mahal· 
lindeki ikıuneıi onbeş günü bile 
bulmadan yakında Cenevre"ye avdet 
edeceği ve raporunu milletler ce• 
nıiyetinc ''ereccği temin olunmak· 
ındır. 1\\ü~alıidlcr heyetinin rnpo• 
runu bilhassa merakla bekliyoruz. 
Çünkü hu heyetin lıakikaıi görme· 
sine nılini olmak için Fransız ida· 
resi elinden gelen lıcrşeyi yapmış· 

tır. Belki Fransız ismini Lile ömür· 
lerimle ilk defa olarak işitmi~ olan 
~·ijl lıcıleYilt:ri ayaklnndırılnıış, Lii· 
tiin lrnyntlarını gelı·ne Paşam ~ide. 
ne A~nrn demekle geçirmeyi §ıor 

edinen Lir kısım aeciyesizlcr top· 
lattınlmı~ bütün lııı karma·karışık 
halk Saucak yerlileri diye nıüşa· 
lıidler bcrctinin huzuruna çıkanl
nn~tır. ile) etin bu derme çalma 
Fransız mandacılanmn sözlerine ne 
kadar kı) met Yer ğini, hu zu·allı 
maıuwrulara ne dereceye kadar al
dıındığırıı bilmiyoruz. Fakat asıl 

gnrib olanı her } erde 11H•ıleniyet 
pi~vası olmak. ıuaııda~ı altındaki 

halkı med.·ııileştirnH'k itldiasında 
olan Fr:ııı-ız'Jurın ırf şapka giy-
mek Turk taraftıırlı~ına <leliikt 
erliyor diye 16kenderun Türk'leri 
arasında sarık propaguntlasına giri· 
şccek kadar müYazenclcrini kaybet· 
miş olmnl:ırıdır. Büyük Fransız ilı· 
tilalini yapmış olanlanıı Lugünki.i 
lıaficlleri lıt•r zaman övünmekten 
h:ili kalmadıkları prensipleri böyle 
ufacJk bir toprak parçası için ler
siııe çc,·irnıekıc terc<lıliiıl elınezlcr· 

se medeniyetin ııtisinclcn ve hillıas
sa Fransız ıoillt•tinin &cciyesiuden 
ümidi kesmek lbıındır. .. . .. 

i kemlerııu'da hu karışık ve 
karanlık işler işlenirken hernkeı 

Yer İn ıliploına İ alemi atıl knlma
llllŞ, Türk'iiıı gU tcrclig:i bnklı ve 

şuurlu he) ccanı Frnnsız t1iplomat· 

lnrı ııilı.ıyct anlar gibi olmıyıı haı

lnıııı~l:mlır. Fransız La~vckilinin 
liderlik ettiği fırkanın f ikirlcdne 

terrünı:ın olnn (Populcr) ı:;azetesinio 

eon giialerde kullunmıyıı h:ı~ladı~ı 

bir dereceye kadar makul ve mu· 

ıedil li an lıu anlopşın delillerin· 
den biridir. 

Yalnız im anlapşm kuru bir 
eöz lıoliuıle kalmnmnsını fiiliyat 

ile ılc teeyyüd etmesiııi, me,·cudi) eti 
hala id<lin edilen Türk· Fcansıı( dost· 
Juğu nııınına temenni ederiz. Tiırk· 
ler li\f ile avutulacak Lir millet 
olmak ılcvre;.ini çoktan geçirmiş· 
lnılir. Frun~ız dostlarımız ve bil

ha,sa Cencvre"ye hi:r.zat gelcct·~ini 

diiııkü ıt'lgr:ıflunıı haber \'ermiş 

olılıığu Frtıo ız b:ıf\'t::kili I~eon Blum 
lııı hakikati ne dcreı•eyc kadar an· 
lamış oluısa yann Cem'vre"de l.o· 
zan kalır:ımanının ileri üreccgi 
Türk tezini o kııd:ır dııha suhuletle 

ka' rıyabileccktir. 
Sane:ık dfh·fisı muhakkak ki 

arı ık cıı son saf lııı;:ıocla Luluouyor. 
E~cr Fnuıcız'l.ır Lu defa da vaziy~· 

tin \'elııııııcıini idrak c·trnczler de 
hfılıi lıaklı Türk dôvasrnı Ceııe' renin 

karanlık delılizlerinrle uyutmak, akıl· 
lıırırıcn Lıizi millNlcr eemiyetiuin 
kon eyi ile lıaş·ha~a bırakarak keıı· 
dileri işin iı,;iıu.lcn hiçbir şey ka)• 
lıctıııedcn &ı) rılmak se"·dasına dil· 
fCrlerı:e o kaıl.ır kıymet verir gii· 
riintlükleri Tiirk dostluğunu müeb· 
beden kıı} bedect•kleri gihi bizim 
i1;in rlı• milletler cenıiyeıi ile olan 
ıniinnsrLet ve irıibatımız meıı'ele-
ini H~niden teıkik eımck zarureıi 

lıa ıı' olacııktır. 
Bu \'Bzİ) ete <lüş-nıe) i ı:aınimi· 

yeıle isıemediğimizc Lütiio dünya 
emin olabilir. 

) ıırın sndc<'c hir haıırım kal
ma ındaıı cıı<lişc ctıiğiıniz Türk· 
FranBJr. dosıluğu uaınıııa hu gün, 
lıizim ileri sürdüğümüz yegane le· 

menni, işte bıınrlan ihıırettir. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Filistin'de ticari durum· 
Kudüs, 14 (Radyo) - Ma

verayı şeria ile Kudüs arasın· 
da ticareti teshil için büyük 
tedbirler ittihaz olunmuş ve 
hudutta büyük bir gümrük 
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Şurayi dev
ktin 1kararı. ----.. --·----Temyiz müdde. 
tinin son günü Cu
martesi olursa .. 

Ankara, 14 (Hususi) - Şu· 
rayi devlet, temyiz müddetinin 
son günn Cumartesiye tesadüf 
ederse, Pazartesi günü verilen 
istidanın müddetinde verilmiş 

'-~-1Yunanistan'da 
~W~ sefaletle mücadele 

1 o : :: ;r • ..... .• • --

1 n g iliz filosu Mısır sulann Köy içtimai muaven~t planı tatbika 

da F k İstanbul-Ankara ekspresinin başlandı. T ahsısat ta bulundu manevr d r yapaca 11 sıcak bir kompartımanında Atina, 14 (A. A) - Hükfi· I lerile mücadeleye girişeceği•i 
..,. ayak-ayak üstüne atmış, bu· met iç.tima'i muaveneti teşki· ilave etmiştir. 

Donanma, cumartesi günü Malta ğulu camların arkasından, en- !atlandırmak maksadile bir iç- Bundan sonra başbakan 

l h 
_ı k gin, uçsuz bucaksız kar alemi- timai muavenet mektebi kur· Metaksas bir hitabede bulu· 

imanından a re ket eaece tir. ne bakarak sigarasını tüttüren muştıır. narak 4 Ağustos' ta ihdas edi-
Malta, 14 (Radyo) - Cebelüttarık'ta bulunmakta olan Küin genç şair ve yeri edip, par- Sefaletin giderilmesi için top· len rejimin ilk kaygusunun iç-

Elizabet ile Hud adındaki lngiliz zırhlıları, diğer bazı harp maklarını çıtlatıyor, saçlarını !anan paraların sa~fına memur timai muavenet planını tatbik 
gemilerilc buraya gelmişlerdir. Cumartesi günü geleçek olan düzeltiyor ve sonra not edi- olacak olanlar bu mektebin için tahsisat aramak olduğunu 
diğer zırhlılar da vasıl olduktan sonra İngiliz filosu, Suriye ve yor. derslerini takip edeceklerdir. kaydetmiş, sefalet ve ıstırap 
Mısır sularına giderek orada manevralar yapacaktır. Köy!.. Mektebin Kral ikinci Yor· üzerine kurulan bir cemiyetin 

1 

sayılıp sayılmıyacağını tetkik M • • h 1 1 1 ki • • 
etmiş ve Cumartesi gününün un a say. av 1 ar IÇln Biraz sonra, bir mecmuanın 

kapağında, bir şiirin herhangi 
bir mısraında bir köy teren
nümü ortaya çtkıyor .. 

gi'nin hemşiresi prenses frene yaşıyamıyacağını söylemiştir. 
tarafından yapılan açılmasında Şimdiye kadar temin edilmiı 
içtimai Muavenet bakanı M. olan senevi 600 milyon drahmi 

~::;;J;;•rarıaıtırmıııır. intihabat yapılacak .. 
• • Eski adliyeci/erden Sergis Karakoç, Is. 

T ayyarecılerı tanbul saylav/ığı için namzetliğini koydu 
Madrid' den dönünce lstanbul, 14 (Hususi) - C. H. Partisi genel sekreterliği, 
fevk •f edi/dile münhal sayl_av~ıkl~r .için, pazar günü intihabat yapılmasını ala-

z r • • kadarlara bıldırmıştır. 
Nevyork, 14 (Radyo) - Is- Eski adliyecilerden Sergis Karakoç, 

panya'ya gönüllü giderek mi- müracaat ederek lstanbul say:avlığı için 
Dahiliye Vekaletine 
namzetliğini koydu-

lisler lehine harbeden Ame· ğunu bildirmiştir. 
rika tayyarecilerinden (Bastor
dey) ile (Gondeyer) dün bu· 
raya dönmüşlerdir. Zabıta, 
heriki tayyareciyi tevkif etmiş 
ve haklarında tabkıkata baş
lamıştır. 

Pasaport 
verilmiyecek .. 

Bükreş 14 (Radyo) - Ro· 
manya dahiliye nazırı ile ha
riciye nazırı M. Atonesko bun· 
dan sonra lspanya•ya gitmek 
iıtiyecek olanlara pasaport 
verilmemesi hususunda muta
bık kalmışlardır. 

Belçika se
firinin cesedi 
Bir furguna kondu 
Paris'e gönderildi .. 

Tulon, 14 (Radyo) - Mad
rid.de öldürülen Belçika mas· 
labatgü:r:arı Baron dö Bozgra
vın cesedi, bu sabah buraya 
retirilmiştir. 

Cesed, Fransız askerlerile 
memurin tarafından merasimle 
torpidodan alınarak hazırlanmış 
olan bir furguna konmuş ve 
Paris' e gönderilmiştir. 

Çin isyanı 
Nankin hükumeti 
galebe çalacakmış .. 

Londra, 14 (Radyo) - Nan
kin 'den gelen son haberlere 
göre, Çin nazırı Veçi-Vey, ga· 
zetecilere beyanatta bulunmuş 
ve Şan· Kay- Şek' in, çok se· 
vilmiş olan şahsiyeti sayesinde 
Çin' de baş gösteren ihtilaflar· 
dan Nankin hükıimetinin mu· 
zaffer çıkacağını söylemiştir. 

- !iri .,......, 

ANADOLU 
--·--

Günlük siyasal gazete 

Sııhip ve ha~vov•.ını 
~- " 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi nrşri)Dl ve pzı i~lcıi 

müdürü: Hıımdi Nüzhet Çıııı~nr --1 ılarcbıın~•i: 
Jznıir Jkinci Beyler eoknt'tı 
C. Halk Parti i binası içir de 

Telgraf: lzmir - ANADOI,U 
Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi 
Yıllığı l 200, altı aylığı 700, üı; 

aylığı 500 kuru~tur. 
Yabancı mcmlf'ketlf'r için unelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuru~tur -Günü geçmio J\Üelıalar 25 kuru~tur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

A l m anlar yeni bir muh
rip inşasına başladılar. 
Her biri 50 tayyare taşıyabilecek iki 

tayyare gemisi yapılıyor. 
Kiyel, 14 (Radyo) - Bugün yeni bir Alman muhribinin 

inşasına başlanmıştır. Bu yeni sefine fngiliz • Alman deniz uz· 
!aşması yekununa dahildir. 

Alman inşaatı bahriye müesseseleri şu sırada her biri 50 
tayyare taşıyacak iki tayyare gemisinin inşası için hummalı 
bir şekilde rçalışmaktadırlar. 

Toprak Kanunu Çıkıyor 
Devlete aid arazi, köylüye parasız 

olarak tevzi edilecek .. 
Ankara, 14. (llusu•i) - Sıhhiye Vekili Refik Snydam'ın riyaeetin

deki komisyonun hazırladığı toprak kaııuna, mt'clİl!e Vt"rilmek il.zeredir. 
Kanunun Hasını, devlete aid ıopraklaruı köylüye paraııa olarak teT

rii trekil etmektedir. 

Alman sigara fabrikalar1 
tütün alacaklar 

Hükumetimiz bu fabrikalara 16 milyon 
liralık bir kredi açmıştır 

İstanbul, 14 (Hususi) - Alman sigara fabrikaları, Memle· 
ketimizden mühim miktarda tütün alacaklardır. Hükumetimiz, 
bu fabrikalara 16 milyon liralık kredi açmıştır. 

Heriyo, Fransayı herkes 
kötülüyor, dedi 
-------

Blum, İspanya'ya gönüllü gitmeği mene-
den kanunun derhal müzakeresini istedi 

~~~~--~~~~ 

Paris, 14 (Radyo) - Fran· şiar edinmiştir. Fransa'nın, ge-
sız parlamentosu, bugün top· rek dahilde ve gerekse hariç-
lanmıştır. Tt•krc..r riyasete se- te prensibi sulhtur.,, 
çilen M. Heriyo, kürsüye gele- Parlamento, M. Heriyo'nun 
rek parlamento azasına teşek- söylevini hararetle alkışla-
kür ettikten sonra, geçen sene mıştır. 
kabul edilen kanunlar etra- M. Heriyo'dan sonra Baş-

bakan M. Leon Blum, kürsüye 
fında söz söylemiş ve demiş-

gelmiş ve Fransa' dan lspan
tir ki: yaya gönüllü gitmeği meneden 

- Herkes, Fransa'yı kötü- kanunun derhal müzakeresini 
1 lemek istiyor. Fakat bizim rica etmiştir. Leon Blum'l'n 
vicdanımız temizdir. Fransa, bu teklifi, komünistlerden baş· 
daima sulha dayanmakta ve ka bütün saylavlar tarafınd;ın 
Uluslar sosyetesine itirnad el· alkışlarla kabul edilmiştir. 
mektedir. Kabul etmek lazım- Parlamento, ondan sonra ya· 
dır ki, Uluslar sosyetesi, son rın toplanmak üzere dağıl-
zamanlarda zaafa uğramıştır. mıştır. 
Bununla beraber bu müesse- Ayan meclisi de bugün top· 

lanmış ve riyasete, tekrar Uol 
senin• takviyesi mümkündür. 

Janene) yi seçmiştir. 
Fransa, bu yolda hareket et-

1 mekten fariğ kalmıyacaktır. Çin'de bir mücadele 
Pekin, 14 (A.A) - Şimali 

Fransa, hiçbir milletin kö- Çin' de keyif verici zehirler 
tülüğünü istemiyor. Fransız aleyhine açılan mücadeleye 
milleti; vatanın menfaati icap fili surette başlanmış ve Pe-
ettirdikçe her zaman biranda kin' de eroin kullanan beş kişi 
ve ekvücud harekd etmeti idam elunuıu§tur. 

Köyümün dağları göğe ge· 
rilmiş; 

Köyüıi;. bi( kırlangıç yuvası 
sanki! 

Ve bu şiiri okurken, şairin, 
h;kikaten - ;~p~-yüksek - bir 
dağa kırlangıç yuvası gibi ya

... pışmış bir köyden, hatta ken
ndi köyünden bahsettiğini sa-
nıyorsunuz. 

Açıyorsunuz mecmuanın ka
pağını, yaprakları çevirip köy 
yazısınt buluyorsunuz: 

Bakıyorsunuz ki okuduğu
nuz şey, bir kelime, bir cümle 
yığınının, eskiden nakş berab 
dedikleri şeyler gibi, bir ha
yal~ ;;-bir isteğfn, - m7v:Z;"-v7 

realitesi Kaf dağın arkasında 

kalan, akislerinden başka hiç 
birşey değil.. 

Ara-sıra, köy hayatı, mem· 
leket edebiyatı diye bol kese· 
den savuran bu lıcıymdlerin 
samimiyetine inanmıyor deği
lim. Fakat b~- samimiyet, re
aliteye, müsbete ve onlardan 
alınan şuur ve intibaa istinat 
etmediği müddetçe; 

Yani, köyü ancak hasret 
için ifade edilen ve masa ha· 
şında terennüm olunan bir 
nesne halinde bıraktıkça, 

Onu toprağı, havası, suyu, 
insanı, materyalı, çalışması, 

folkloru, hayatı ve herşeyile 

kavramadıkça, köy daima ve 
daima bizim iştigal ve tef ek
kür zaviyemize hiç girmiyecek 
olan bir bedbaht halinde ka· 
lacaktır. 

Dünya edebiyatında bukadar 
garib ve antika bir çalışma ve 
işleme tarzı görülmemiştir. 

Yaşanmıyan, görülmiyen, iç 
aleme ve tahteşşuura kadar 
sokulub yeni bir a~ülamel 
yaratmıyan bir şeyden bahset
mek, bütün enerji ve mesaiyi 
öldürmekten sarfınazar, gülünç 
ve hazindir de .. 

Dağda ağaçlarm nasıl ses 
verdiğini, rüzgarın bir dere 

içinde nasıl inlediğini, gecele
rin ormanlara nasıl çöktüğünü, 
güneşin bir karlı dağ tepe· 

sinde nasıl can verdiğini, ova
larda hayıtların, kekiklerin na-

sıl koktuğunu, sert toprakla!'da 
tahta ~abanın nasıl gıcırdadı-

ğını, köy evlerinin ocak başını, 
köy kızlarının ancak yılda bir 

şarkı söylediklerini bilmiyen 
san•atkar, köyü terennüm ede-
nıez .. 

Y aşamıyan ve duymıyan san· 
atkar, ne yaşatabilir, ne de 

duyurabilir .. EJebiyat ve san
atımızdaki bu köy ve memle

ket terennümlerini, göklerden 
alarak yere indirmeliyiz .. Sonra 
tekrar göğe çıkarmalıyız. Başka 
çıkarı yoktur. 

Orhan Rahmi Gö~ 

Goryzis söz alarak bu mek- ve buna ilave edilecek diğer 
tebin gelişi güzel tatbik edi- tahsisat Yunanistan' da mevcud 
len usullere bir nihayet vere· fakri tamamile bertaraf ede· 
rek onları muntazam bir faa- cektir. 
liy t haline sokmak maksadile Başbakan; mektebe bu yol-
ihdas edilmiş olduğunu söyle- daki çalışmalarında yardım 
miş ve hükumetin yalnız sefa- edecek olan erkek ve kadınlara 
lete değil, fakat onun sebep· sebat tavsiye etmiştir. 

lrlanda 
Hükumet 
Reisi Londra'da. 

Londra, 14 (Radyo) - Do
minyonlar Nazın M. Malklom, 
Makdonald, bugün buraya 
gelmiş olan Irlanda hükumeti 
reısı M. Dovalera ile uzun 
müddet konuşmuştur. Bu ko
nuşmalar, lrlanda ile İngiltere 
arasında mevcut olan ihtilaf
ların, tac giyme merasimin
den evel halledilmesi içindi. 

M. Kompani 
Largo Kpbaliyero 
ile konuştu .• 

Barselon, 14 (Radyo) -
Katalonya hükumet reisi Kom
pani, dün Ambasete'ye gide· 
rek İspanya başvekili Largo 
Kabalyero ile uzun müddet 
konuşmuştur. Söylendiğine 
göre, ispanya Reisi cumhuru 
M. Azana da yakında Va
lansie dönecektir. 

Fransız 
Hariciye Nazırı 

Elçilerle görUştU 
Paris, 14 ( Radyo ) - M. 

Delbos bugün akşam üzeri 
Hariciye daires:nde Birleşik 

Amerika sefirini kabul etmiş

tir. Bu mülakatın harb borç· 
lan üt erine olduğu şayiası tek
zip edilmiştir. 

Bundan sonra, M. Delbos 
Lehistan Paris sefirini M. Lo
kakiviç'i ve Yugoslavya'nın 

sefiri M. Puriç'i de kabul et· 
miştir. 

Bu mülakatta.Avrupa siyasi 
vaziyeti tetkik edilmiş ve üç 
devlet arasındaki münasebet
lerin fevkalade iyi olduğu gö
rülmüştür. 

M. Delbos, geç vakit M. 
Leon Juo'nun riyasetinde bir 
heyeti kabul etmiştir. Şu he· 
yet, lspanya'ya gönüllü sevki
nin men'i hakkında malumat 
istem iştir. 

Mısır ordusu 
lsUih edilecek 

Kahire, 14 (Radyo) - Mısır 

ordusundaki İngiliz zabitlerinin 
çekilmesinden sonra, Mısır 
ordusunun ıslahı İngiltere' den 
gelen askeri bir heyetin eline 
verilmiştir. 

fngiltere'nin Mısır sefiri Sir 
Miles Lampson İngiltere'den 
gelen askeri ıslahat heyeti ku· 
mandanlarını Nahas paşaya 
takdim etmiştir. 

Portekiz 
/ngiliz notasına 
Cevab verdi .• 

Lizbon, 14 ( Radyo ) 
Portekiz hükumeti, lngiltere
nin son notasına cevab ver· 
miştir. Bu cevabta, ispanyaya 
gönüllü ~önderilmemesinde 
mutabık olduğu biJdiriJmek· 
tedir. 
• 

lngiltere'de 
Grip :salgını .• 
Büyük şehirler. 
de bir haf tada 
768 kişi ölmüı •.• -- -- - - -, 

Londra, 14 (A.A) - Umu·. 
mi sıhhat Nazırı Aulgin bir 
enfilanzanın hali hazırda ıi· 
mali lngiltere ile lskoçyaya sira· 
yet etmiş olduğunu bildirmiştir. 
Geçen hafta bu hastalık yü
zünd;~ büyükŞebirlerd;-,68-
kişi ölmüştür. 

• Evelki hafta vefiyat miktarı 
ise ancak 325 idi. Ölenlerin 
ekserisi yaşlı insanlardır. Bu 
salgın hastalığın azami h~di:
ni bulup bulmadığını söyle-
mek müşküldür.~ 

Papanın 

sıhhi durumu 
Vatikan~14 (Radyo) - Pa:-

r panın sıhhi durumu ayni şe• 
kilde devam etmektedir. Papa 
bugün de yatağından çıkmıı 
ve bitişik salona geçmiştir. 

Papa bugün hemşiresi Dona 
Kamiliyaratı'yı ve kardinal 
Paçella'yı kabul etmişlerdir. 

Atina'daki sergi 
Kıymetli tablolar 

gönderildi. 
lstanbul, 14 (Hususi) - Ati· 

na'daki güzel san'atlar ve tez-
yinat sergisine bir heyetimiz 
gitmiştir. Sergide teşhir edil
mek üzere birçok kıymetli 
tahlolar gönderilmiştir. 
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ar da Vienot ile 
• • • 
ırışmıyor .. 

Berlin gazeteleri, Parisin ric'at ettiğini 
yazıyorlar. İktısadi arlaşmalar yapılacak 

Berlin, 14 ( Radyo ) - iyi tebliği uıun uzadıya tefsir et· 
haber alan siyasi mahafile gö· mektedir. 
re, M. Hitler'in Fransa'nm Matbuat bu tefsirlere tahsis 
Berlin sefirine verdiği teminat ettiği sütunlara şu başlıkları 
;yi bir tesir husule getirmiştir. koymaktadır. 
Fakat Almanya'nm Fransa'dan "Avrupa vaziyetindeki ger-
hiçbir şey beklemediği de söy- ginlik zail oldu.,, 
lenme kted ir. 

Almanya fransa'dan mali 
ve iktısedi hiçbir yardım bek
lemediği için doktor Şaht da 
Paris'i ziyaret etmiyecektir. 

Almanya, M. Viyeno ile hiç 
bir vcçhile müzakerata giriş· 
memek kararını vermiştir. Bu
nun da sebebi, M. Viyenot'nun 
Almanya aleyhine yalan ha
berler çıkarmış olmasıdır. 

General Göering'in Roma 
seyahati ise, yeni ve esaslı 
bir maksada müstenid değil
dir. Sadece siyasi bir z•yarettir. 

Berlin, 13 (A.A) - Alman 
matbuatı, Hitler -· Francois 
Poncet görüşmesini ve dün 
mütekabil Fransız - İtalyan te
minatı hakkında neşredilen ..................... 
Eden 'in nutku --··-··----Alman gazete. 

leri M. Eden'e 
Hücum ediyorlar ... 

Berlin; 14 (Radyo) - M. 
Eden'in matbuat kulubünde 
iradettiği nutuk Alman'lar ta
ı af ından şiddetli surette ten
kid edilmektedir. 

"Fransa Avrupa'nın tama· 
miyetine riayet etmeği taahhüt 
ediyor.,, 

"Fransa ric'at ediyor.,, 

Roma, 13 (A.Al - Beynel
milel vaziyeti tahlil etmekle 
beraber ltalyan matbuatı bu 
hususta ecnebi memleketlerin
den almış olduğu haberlerde 
son zamanlarda kullanmış ol
duğu lisandan çok farklı bir 
lisan kullanmal..tadır. Alman • 
Fransız teminat teatisinden 
sonra Alman matbuatı tara
fından izhar edilen memnuniyet 
Roma gazetelerinde de bir 
akis bulmaktadır. Son şiddetli 

' hücumların yerine şimdi nisbi 
bir sükun gelmiş gibi görü· 
nüyor. 

Paris, 14 ( Radyo ) - M. 
Delbos bugün Fransa'nın Ber· 
lin sefiri M. Fransova Ponse 
ile uzun bir müzakerede bu· 
lunmuştur. Bundan başka Ti· 
caret Bakanile de görüşmüş
tür. Bu mülakatlarda Alman
ya ile Fransa arasındaki ticari 
ve iktısadi münasebetler tet
kik edilmiştir. M. Ponse bu 
esaslar üzerinde Berlin 'de ti
cari müzakerelere girişecektir. 

Hırsızhk 
Salhane ile Çamdibi arasın· 

da telgraf direklerine kum 
taşıyan Veli oğlu Niyazi'nin 
13 adet kum torbasını çalan, 
Hasan oğlu Hüseyin yakalan· 
mıştır. 

Çorap çalmak 
lsmetpaşa bulvarında Sait 

oğlu Kamil, Ali oğlu MevlU
dün beş çift çorabını çaldı
ğından yakalanmıştır. 

HırsızhOa teşebbüs 
fkiçeşmelik dolaplıkuyu cad

desinde Hasan oğlu Mustafa, 
Ali oğlu Mehmtd'in baraka· 
sına girerek hırsızlığa teşebbiis 
ettiğinden yakalanmıştır. 

Yaralamak 
Hacı Ali caddesinde Şen\

fettin oğlu Hüsameddin, Mus
tafa oğlu Hakkı'yı çakı ile 
yaraladığından yakalanmıştır. 

Bıçakla yaralamak 
Eski mahkeme önünde 108 

sayılı dükkanda yatan Hasan 
oğlu Şerif, Mehmed oğlu Ha
san'ı arkasından bıçakla ya
raladığından yakalanmıştır. 

Dövmek 
Keçeciler' de Yeni sokakta 

oturan Mustafa kızı Ülker ve 
Nazmi karısı Zişan, Sıtkı ka· 
rısı Didar ile Abdurrahman 
karısı Zehra'yı dövdüklerinden 
yakalanmıştır. 

Biletçiyi dövmüş 
Hasan oğlu Sabri, Karşıya

ka 'ya sefer yapan vapurda bi· 
lctçi Abdurrahman oğlu Ha· 
san'ı dövdüğünden yakalan-
mıştır. 

Gazeteler, M. Eden'in hala 
Almanya'ya taarruz ve hü
cumdan vazgeçmediğinden bah
setmektedirler. Almanlar, kont
rol altında kalmaktan ilanihaye 
vazgeçmiyecekler mi idi? ln
giltere, Versay muahedesi sa
yesinde zengin olmuştur. Bu
nun için Almanya'nm 1ktisadi 
sahadaki müşkilatından ha
bersiz görünmektedir. lngi!tere 
muhafazasından bahsettiği De
mokrasi p/ensiblerini Almanya 
işlerinde unutmaktadır. 

Fransız kabinesi Lebru
nun riyasetinde toplandı 

Almnnya'nın harbı kaybet
mesi, arz üzerinden kalkması 
demek olmıyacaktır. 

M. Eden Alman 'ların aksine 
olarak tereyağım toplara ter
cih ettiğini söylemiştir. Fakat 
vaziyet bugün böyle değildir. 
Alman'ların bütün kuvvetleri 
tahrib edildiği zaman Alman· 
lar için top tereyağına blbii 
çok müreccahtı. Fakat bugün 
Almnaya saadetini temin için 
en kıymetli şeylerini de fedaya 
hazırdır. Demektedirler. 

. - . 
lvon Delbos harici siyaseti izah etti. Is-
panya'ya gönüllü gönderilmesi mes'elesi 

Paris, 14 (Radyo)- Bugün 
Elize sarayında Cumurreisi 
M. Lebrun'un riyasetinde bir 
kabine içtimaı yapılmıştır. 

Bu içtimada, M. Delbos 
siyasi vaziyeti izahtan sonra, 
kabineye gönüllülerin lspan· 
ya'ya sevkini meneden bir ka
nun layihası vermiştir. 

Bu kanun bugün meclise 
sevkedilmiştir. 

Hava Bakanı M. Pi yer Kot 'ta 
hava fabrikalarının millileşti

rilmesi ve şimendüferlere 40 
saatlık haftanın tatbiki hak· 
kında iki layiha vermiştir. 

Geç vakit gelen M. Blum, 
kabine içtimaında bulunmuştur. 

Paris, 14 ( Radyo ) - Bu 
sabah, M. Blum ve zevcesi, 
Paris'e dönmüşlerdir. 

M. Blum garda Bakanlar
dan birçoğu tarafından karşı
lanmıştır. 

Paris, 14 (Radyo) - İspan
ya' da bulunan Fransız gönül
lülerinden ikisi dönmüştür. 
Bunlar bir daha lspanya'ya 
gitmiyecelderini söylemişlerdir. 

Bunların verdikleri mah1-
matta 800 Fransız gönüllüsü 
Kaza Delkambo' da harb et
mektedirler. 

Paris, 13 (A.A) - Haber 
verildiğme göre Paris hüku
meti, Londra hükumetine İs· 
panya'ya giden blitün yolların 
sıkı bir kontrola tabi tulma~ 

sını 'ite kontrol edilecek arazi 
meyanına Fransa ve Portekiz 
hudutlarının da ithal olunma· 
sını teklif etmiştir. 

A manya'nın lsp ya Fa- Çeteler Türk 
köylerini basma-

sı na asker çıkarmasına ğ·a hazırlanıyorlar 
•• 

müsaade edilmiyecek 
~~~-fHDB~~~~-

- Başı 1 inci sahifede - daki ihtilali hazırlamışlardır. 
Londra, 14 (Radyo) - in- Bu gazete, bu hususta Fran· 

giliz zabitlerinin Melila ve Gö· sız hükumetinin elinde vesika-
ta'yı ziyaretlerine Londra' da lar bulunduğunu da yazmak
büyük bir ehemmiyet veril- tadı~. 
mektedir. Bu ziyaret lspanyol Roma, 13 ( A.A ) - Tali 
Fas'ı ali komiseri miralay Be- ademi müdahale komitesi dün 
vedos'un daveti üzerine ya- toplanarak lspanya'ya giriş 
pılmıştır. f!'lpanyollar fngiliz'leri noktaların kontrol altına alın-
lspanyol Fas'ında Alman as- ması çarelerelerini müzakere 
kcri olmadığını göstermek için etmiştir. 
davet etmişlerdir. Cebelüttarık, 13 ( A.A) -

Sevil, 14 (Radyo) - Gene- Asilerin ellerindeki iki kruva-
ral Franko, lspanyol Fas'ını zör Pazartesi günü Malaga'yı 
bütün ecnebi 7.abitlerin ziya- bombardıman etmeleri netice· 
rette serbest olduklarını ilan sinde 300 kişi ölmüş ve bin-
etmiştir. den fazla adam yaralanmıştır. 

General Franko, bu nıiina- Cebelüttarık, 14 (Radyo)-
sebetle lspanyol Fas'ında tek Madrid'deki milis kuvvetler-
Alman askeri olmadığını bil- den Lasi Rozasi'de, Villa No· 
dirmiştir. ella Del Pardilyo' da mukabil 

Cebelüttarık, 14 ( A.A) - taarruz yapmışlardır. 
Lalinea ve San Regııe asi şe· Asiler bu taarruzu püskürt· 
hirlerinde mevcud btitiin ku"- müşlerdir. Bu arada da birçok 
vetlerle bir kısmı yaşlı o]an silah ve esir almışlardır. 
göniillüler alelacele Estojona Milisler bu taarruzda Rus 
cephesine sevkedilmişlerdir. tankları kullanmışlardır. 

Asiler Malaga'ya karşı bu Salamank, 14 (Radyo) -
cephede giriştikleri taarruzda Milis'lerin, (Las Rozas) cep-
hükumetçilerin çok çetin mu· hesinde yapmış oldukları ta-
kavemeti ile karşılaşmaktadır- arruz neticesinde ihtilalcilere 
lar. Yardım kuvvetlerinin sev· mağlfip oldukları bildirilmek· 
kedilmesi için otobüs, otomo· tedir. Milis'lerin, bazı yerlere 
bil ve kamyonlar müsadere koymuş oldukları dinamitler, 
cd;ımişlir. top ateşile infilak ettiğinden 

Buraya gelen bir habere ihtilalciler, büyük bir felaket-
göre hükuıııetçiler Estejon 'a ten kurtulmuştur. 
çok şiddetli bir mukabil taar· Londra, 14 (Radyo)- Roy-
ruza girişerek asilerin işgali ter ajansının Cebelüttarık mu· 
altında bulunan topraklarda habirine göre, Alinea ile San 
ilerlemeğe başlamışlardır. Rok cephesinde bulunan bii-

Emin bir menbadan öğre-. tün ihtiifılci kuvvetler, süratla 
niJdiğine göre, ecnebi mcm- Este Pota ımntakasında top-
leketlerde imal edilmiş olduk· lanıyorlar. 

lan sanılan ve Centa' dan ge· Ccbellittank, 14 (Radyo) -
len üçyüzden fazla cebel to- Milislere mensup Kayomarta 
pu geçen gece Elcezire'ye adnıdaki posta vapuru, tor-
nakledilmiştir. pillere çarparak hasara uğra-

Paris, 14 (Radyo) - Eko mıştır. 
dö Pari gazetesine göre, 1936 Son gelen Satander, dün 
da Fransız komünist partisi ihtilalcilere mensup tayyareler 
komitern ile birlikte İspanya- tarafından bombardıman edil-

m.'!:~mcr.:mmmmmıllEll~:!!'.lrlJ'J--
İspanyol Fas'ı hakkında miştir. 

Fransa ve Almanya arasında ihtilalci general Kcpodol-
teati edilen teminat üzerine yano, general Franko hüku· 
hasıl olan huzur ve sükununu metinin, İspanyol Fas'mı tah-
mes' elenin halli üzerinde mü- kim ettiği hakkındaki habr.r· 
said surette tesir icra edeceği leri tekzip etmiştir. 
ümid olunmaktadır. Salamank, 14 (Radyo) -

Paris, 14 (Radyo) ~ Fran· (Eskoryal) de mahsur olanları 
sız Poküler partisi lspanya'ya kurtarmak için milis askerleri 
gönüllü sevki aleyhine bir bugün bir hücum yapmışlarsa 
nümayiş yapmış ve sabık ko- da muvaffak olamamıştır. 
münistlerden ve partinin reisi ihtilalcilerin verdikleri ha· 
M. Jan Doriyo bir nutuk irad berlerc inanmak lazııngelirse 
ederek Fransız'ların kanının milisler, bu muharebede 4 
manasız şekilde israf 1 aleyhin- tankla külliyetli cephane bıra-
de bulunmuştur. karak kaçmışlardır. 

- Başı 1 inci sayfada -
:ılcnen beyan eylediğinden, hulk hu 
hiikimin deği~ıirilmcsini istemiştir. 

Roma, 14 (R--dyo) - Rey· 
han'da Arap'lar yeniden ha~ 
diselcr çıkarmışlardır. Fakat 
Fransıı menabii:.ıe göre bu 
hadiselerde 2 Arap maktül 
düşmüş sekiz Arap da yara· 
lanmıştır. Fransız polisi bu 
sebeple vasi tevkifata giriş· 
miştir. 

Hama, 14 (Hususi) - An· 
takya' daki Türk heyetinin, mü
şahitlerle görüşmesinde tercÜ· 
manlık vazifesini yapmış olan· 
lar, Fransız hükumetince tevkif 
edilmişlerdir. Bunun sebebi, 
müşahitlere hakikati anlatmış 

olmalarıdır. 
Halep, 14 (Hususi) - Türk

lerin nümayişinden bir gün 
önce Arap'lar da bir nümayiş 
yapmak istemişler, gülünç mev· 
kie düşmüşlerdir. Bütün köy
lerden ve civardan zorla ve 
para mukabilinde getirtilen 
Arap'larla Ermeni'ler, kendile
rıni olduklarından fazla gös
termek için şehri birkaç dtfa 
dolaşmışlard1r. 

Halep, 14 (Hususi) - 12 
Kanunusani Salı günü, sabah-
leyin Türk'lerin yaptıkları nü
mayiş çok canlı olmuştur. Nü
mayişe, 20 binden fazla Türk 
iştirak etmiştir. Havanın karlı 
ve soğuk olmasına rağmen 

sabahın 9 uııda toplanmağa 
başlıyan Sancak Türk'leri, ak
şam geç vakite kadar sokak
larda dolaşmışlardır. Müşahit
ler, nümayi~i bulundukları bi· 
nanın kapısı önünden takib 
etmişler ve alkı lanmışlardır. 

Türk'ler: (Yaşasın Atatürk; 
yaşasın istiklal; yaşasın müs-
takbel Hatay.) Diye bağırmış
lardır. 

İstanbul, 14 (Hususi) 
Halep civarında 1500 Arabın 
silahlanarak Reyhaniye'yi bas· 
mağa hazırlandıkları söylen
mektedir. Reyhaniye'de 10 
Türk daha tevkif edilmiştir. 

İstanbul, 14 (Hususi) -
Araplarla taşnaklardan mü· 
rekkep çeteler hazırlanarak 
Türk'lere saldırtllacağı haberi, 
Sancak hükumetini sinirlen
dirmiştir. 

Bunun elim akıbetler doğu· 
racağından korkuluyor. 

İstanbul, 14 (Radyo) 
lrak'ta bulunan bazı Suriye'li 
muallimler ile talebenin, aley
himize tertip etmek istedikleri 
tezahiirat akim kalmıştır. 

lstanbul, 14 (Husus\) 
Sancak'tan gelen haberlere 
göre, Türk dağı havalisinde 
şapka giymek faaliyeti Haleb'e 
doğru artmaktadır. ---memur 
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~~~~ tetkike ve takibe 

Bu yüzbaşı Trem, son za
manlara kadar mutemed ve 

• namuslu bir zabit idi. Fakat 
istihbarat işlerinde hiçbir kimseye iti-

mad etmek caiz değildir 
ihtiyar Janin'in en ziyade !erden tamamen uzak kalmıştı. 

vaktini işgal eden iş, madeni Kimyadaki vukufu derin ve 
bazı eşya üzerinde gizli yazı kuvvetli idi. Birçok işlerde 
aramaktı. erkanı harbiyei umum iyeye 

Bu ihtiyar adam, Fransız büyük hizmetler yapmıştı. 
erkanı harbiyei umumiyesinin Son günlerde ihtiyar Janin 
en mutemed v~ mahrem va- erkanı harbiyenin kendisine 
sıtalanndan birisi idi. Bu ada- gönderdiği mavi bir kağıd ile 
mın hayatta beklediği birşey meşgul idi. 
yoktu. ihtirastan tamamen Bu kağıd, mukabil casus 
uzaktı. Faal ve vazifede iken teşkilatı ajanlarından birisi ta-
bile, muayyen kimselerle gö- rafından erkanı harbiye zabit-
rüşmüş, hiçbir dedikoduya ka- lerinden Trem'in evrakı ara-
rışmamış, borç etmemiş, tabii sında bulunmuştur. Bu zabit, 
ve gayri tabii ihtiras ve adet- Alman easuslarını• laarwetle-

son zamanlarda sahne haya
tına mcnsub şüpheli bir ka· 
dmla çok fazla meşgul olmakta 
ve kudreti fevkinde para sarf 
etmekte idi. 

istihbarat işlerinde hiç kimseye 
emniyet caiz değildir; ne ka
dar: mutemed olursa olsun, 
her istihbar memur ve ajanı, 
diğer memurlar tarafından 
kontrol altında bulundurulur. 
Yüzbaşı Trem'in de kudr{'ti 

fevkinde masrafta bulunduğu ve 
şüpheli bir dilberle fazla dü· 
şüp kalktığı erkanı harbiyei 

umumiyeye bildirilmiş bulunu
yerdu. Bunun için, yüzbaşının 

odasınpa gizliden taharriyat 
yapılması emredilmiş idi. Bu 
taharriyatta yüzbaşı Trem'in 
evrakı arasında şüpheyi calip 
hiçbirşey bulunamamıştı. Fa· 
kat bu mavi kağıd bulunmuş 
ve bundan şüphe edilmişti. 

Her ihtimale karşı bu mavi 
kağıd ihtiyar Janin'e gönde

gönderilmiştir. Bu kağıdın tet
kikinde madeni ve bilhassa 

antimon izlerini havi olduğu 
görülmüştür. Fakat bu izlerin 
kağıdın neresinde ve ne şe
şilde mevcud olduğu tesbit 
edilememiştir. ihtiyar Jaııin 
mütemadiyen bunu arıyor; hu 
madeni izlerin bu mavi kağıt 

üzerinde ifade ve ifa et
mek istediği mana ve ış 

ne idi? 
Baba Jaııin, bu neticeyi elde 

cdemiyeceğine kani olmuş ve 
kağıdı erkfüıı harbiyei umu
miyeye iadeye karar vermişti. 
Fakat, inatçı bir fen adamı 

sıfatiyle, baba Janin son bir 
tecrübe daha yapmak istemiş 

idi. 

* * * 
Bu son tecrübe, baba Ja· 

nin'irı arzu ve tahmin ettiği 

dereceden fazla bir muvaff a
kıyet verdi. 

Bir kaç dakika içinde, mavi 
kağıd üzerinde baştanbaşa 
yazılmış bir vesika belirdi. 

Baba Janin bu muvaffakı· 

yrti karşısında çok sevindi; 
fakat vrsikanııı verdiği esrar 
karşısında da müteessir ol
maktan kendini alamadı. 

Bir genç, bir vatandaş, bir 
zabit daha, namuılu . ve ışe 

yarar insanlar arasından göçüp 
gidiyor demekti. 

* * • 
Vesikanın muhteviyatı şun-

lar idi: 

Şalon-Sür-Marn' de gapı
la1l son manevralar ve ge
ni toplar hakkında malumat 

15 Teşrinisani 1935 de ye
nı ve uzun menzilli toplarla 

tecrübe manevrası ;yapılmıştır. 

Bu tecrübe manevrası, en mü
him askeri ~aha olan Şalon

Süs· Marn yapılmış erkanı har· 
biyei umumiye reisi, hava ku-

mandanı general Dusen, top· 
larla alakadar fen ve istih-

kam zabitleri, beş kıdemli ve 
tecrübeli topçu zabiti hazır 
bulunmuştur. 

- Sena 
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Yaza : Çiftçi Mehmed Aldemir 

Çiftçinin borcu davasını fır· 
sat bulduğumuz her yerde ko
nuştuğumuz için burada tekrar
lamağı düşünmüyordum. Fakat 
Anadolu'da okuduğum sevin· 
dirici bir telgraf haberi üzerine 
k.ooperatif ortağı olan çiftçile
rı~ bize ıstırap veren bu der
dıne dokunmaktan kendimi 
alamadım. Bilhassa şu son 
günlerde Ziraat işine layık 
olduğu ehemmiyetle parmak 
basan hükumetimizin; tahnm
mül edilmez bir yük halindeki 
faizler yüzünden icra dairele
rine sürüklenmiş birçok çiftçi
lerimizin yükünü hafifletmek, 
onlara çalışmak için kuvvet 
vermek, haysiyetlerini korumak 
hususundaki kararını şükranla 
karşılamak biz çiftçilerin bor
cudur. Devletimizin temel taşı 
olan üretmenlerin 931-933 se
nelerinde uğradıkları acıklı fe
laketi gözönüne alan hükume
tiıniz bir kanunla, Ziraat Ban
kasına 932 senesine kadar olan 
çiftçi borçlara % 3 faizle ve 
onbeş sene müddetle taksit
lendirmişti. 

Bundan sonra olan borçlar 
tecile tabi olmadığı gibi faiz
leri de yüzde 12 yi bulmakta 
idi. Yeni kabul edilen ödeme 
kolaylığı ile bu tarihten son
raki borçlar da faizsiz olarak 
beş senede kapatılacaktır. 
Böylece Ziraat bankasına borç
lu bulunanlar rahat bir nefes 
almış olacaklardır. Lakin bir 
Zamanlar zaptedilmez bir hızla 
kurulan ve açık söylemek Ja
zımgelirse faydalı olmaktan 
ziyade çiftçileri boğazına ka
dar borca sokan kredi koo
peratiflerinin binlerce ortak
ları şefkatlı hükumetimizin bu 
sevindirici kanun ve kararla-
rından umulduğu derecede 
müstefit olamamışlardır. Fil
hakika bu sınıf çiftçilerin de 
borçları beş seneye taksitlen
dirilmiş fakat akıl ermez bir 
takım mürekkep faizler sebe
hile bu borçlar hiç ödenmez 
bir şekle girmiştir. 

Bugünkü mevzuumuza göre 
!aiz yüzde dokuzu geçmemek 
ıcabederken kredi kooperatif
lerinde hep bu mürekkepçilik 
Yüzünden haddi ve hududu 
belli olmaz bir vaziyet doğ
muştur. Ayni sebepledir ki bu 
yıl yüzü gülen çiftçi sattığı 
mahsulle bu borçların ancak 
faizini ödiyebilmiş ve arzusu
na rağmen taksit verememiştır. 

1 

Veremeyince borcu da muac
celiyet kesbetmiştir. Muacceli
yetin manası da hepimizin 
de bildiği gibi onu derhal ic
raya vermek ve, varsa malını 
satmaktır. 

Kredi kooperatiflerinin pa
rası Ziraat bankasmın is~ ona 
dçğrudan doğruya borçlu olan-
ların uğradığı lütufkarlıktan 
müessese ortakları neden isti-
fade etmesin? Yok; bu para 
ortak müstahsilin ise vereceği 
taksitle de faiz indirme kara
rına Ziraat Bankası bari mani 
olmasın. 

Bu manzaralar önünde bir 
kısım çiftçi memnun ve müs
terih çalışırken kooperatiflere 
ortak olmak talihsizliğine uğ

rıyan bir kısım da boynu bü
kük, gülen kardaşlarına bakı-

yor. Bizim en küçük derdimizle 
alakadar olan ve ona merhem 
vuran büyüklerimizin gönül 
ister ki, bu vaziyet gözlerinden 
kaçmasın ve onların bir işareti 
ile ölüme koşan evlfıtlarından 
biri sevinirken diğeri ağla-
masın.. Çiftçi 

Mehmed Aldemir 

Türk - Romen 
Ticaret odası 
teşkil edilecek 

Türkiye • Romanya arasın

daki ticari münasebttler, son 
zamanda artmıştır. Mallarımı

zın Romen piyasalarında ko
laylıkla sürüm temin etmesi, 
yabancı memleketler mallan 
ile ayni esaslar dahilinde re
kabet edebilmesi, satış imkan: 
!arının arttırılması, mallarımızın 

propagandacılığını yapması ve 
nihayet iki memleket arasın

daki alış·verişlerin daha dos
tane bir şekle sokulması hu
susların da çalışmak üzere Bük
reş Türkofisi tarafından bir 
(Türk - Romen ticaret odası) 

teşkili muvafık görülmüştür. 

İktısad Vekaleti, Bükreş Tür· 
kofisinin bu teşebbüsü üzerine 
şehrimizdeki alakadarlardan 
mütalea istemiş ve bu odanın 
hangi sahalarda çalışması mu
vafık olacağını sormuştur. 

Zeytincilik 
Zeytincilik işleri hakkında 

Ziraat vekaletince hazırlanmış 
.olan talimat, şehrimizdeki ala
kadarJara gelmiştir. Bu talf
matta zeytin yetiştirmenin ve 
bakımının fenni usulleri göste
rilmektedir. Bu malumat, bü
tün köylülerimize ulaştırıla

caktır. 

BUyUk Korsan Romans .... -·-··-.,,/ 

insana dair 
Meğer şu dağlar deviren, 

şu harikuladelikler yaratan, şu 
kör topal, şu dilber ve em
sals~z. şu çirkin ve maskara, 
şu genç veya ihtiyar insanla
rın vücudu, ne kadar kıymet· 
siz imiş. 

Cumhuriyet'i~ almanağında 
okudum: 

insanın vücudunda 40 kilo 
su, 8 kilo yağ, 9 kilo albo
min, 4 kilo kireç, 3 kilo muh
telif kimyevi maddeler vardır 
ki, bunlar arasında 720 gram 
şeker ve 12 gram demir bu
lunur. 

Nuh'un gemisindeki karma 
karışıklık ta a.ıcak bu kadar 

· olur. Vücudumuzdaki demirirı 
işi ne! Tabiat neden çelik 
yapmamış ta demir yapmış? 

Atalar dilinde: 
- Sıksam suyu çıkar! 
Diye bir söz vardır. Demek 

oluyor ki insan oğlunun sulu
luğu çok eskidenberi malum 
imiş. Dikkat ediniz: 

Vücudumuzda tam 40 kilo 
su varmış. Buna mukabil 8 
kilo yağ .. 

Yani sulu cihetimiz, yağlı 
cebhemizden daha kuvvetli .. 
Mevzuubahis olan kireçin de, 
içimizde su bulunduğuna göre 
sönmüş kireç olacağı muhak
kaktır. Eksik olan şey, ateştir. 
Gerçi, b~zı ahvalde; 

- Ateş gibi çalışkan! 
- Göz değil, ateş parçası! 
Diyoruz amma, b~nlarm as

lına mutabık olmadığı da mey· 
danda duruyor. 

Ancak bu meyanda; 
- Şeker gibi birşey, 
- Demir gibi kuvvetli! 
Şeklindeki tasvirlerin isa

beti de anlaşılmış bulunuyor. 
Keza; 

- Aman, sulu mu sulu? 
Diye yapılan tasvirler de 

tam yerindedir demek.. Eksik 
olan, insanı tarif ederken, 
"Albomin gibi, yağ gibi, ki
reç gibi" şeklinde tasvirler 
yapmamakta olduğumuzdur. 
Gerçi, bazılarına bakıp ta: 

- Rahattan yağ bağlamış, 
ensesi katmer katmer yağ dolu 
mübareğin! 

Diyoruz amma, diğer ikisin
den hiç bahsettiğimiz yoktur. 
Yarın öbürgün orjinal bir aşık 
çıkar da sevgilisine; 

- Ah benim 9 kilo albo
min taşıyan sevgilim, 

- Ah benim, 4 kilo sön
müş kireçten mamul bir tane
ciğim! 

Derse, sevgilisinin buna da
rılmağa hiç hakkı yoktur. 

- Onu da söyliyeyim Petro: 
Tam yirmi gün sonra, biz 

ya Türk veya Venedik balıkçı 
gemilerinden biri gibi davra-

-56- Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

narak Midilli açıklarına yana· 
şacağız. Bize, sahilde veya 
tepede ateş yakmak suretile 
işaret vereceksin .. Herhangi bir yabancının ar· 

kasından yüzlerce göz dikile
cektir. Bilhassa benim gibi, 
damdan düşer gibi, yapa-yalnız 
gelmiş bir insnn .. 

- Meharet te zaten bu teh
likeler çemberini kırıp avı ya-
knlıyabilmektir.. Her şeyden 
evel itimad telkin edebilecek 
şekilde oraya gitmelisin .. 

- Evet, onu başardıktan 
sonra kızın babasının, hatta 
Ali'nin yanına kadar sokulu
rum. Eminim ki, Ada' dan kuş 
uçurmak bile imkansızdır. Em
niyetini kazandım reis, sonu-

nu da getırmiye çalışacağım. 
Sonra ne yapacağız? 

sana! 
Kızı kaçıracağız diyorum 

Yapa - yalnız, vasıtasız, 
arkadaşsız olarak bu işi nasıl 
başarırım?. 

- Biz geleceğiz. Biz arıya
cağız seni! 

Nasıl arıyacaksınız, ne 
vakit geleceksiniz ve ne su
retle buluşacağız, bunu da 
söyleyin! 

Petro, kendisine verilen işin 
ehemmiyetini ve taşıdığı teh
likeyi iyice nlamış demekti. 

Petro düşünüyordu: 
- Bu işaret müsbet cevap 

elemektir. Böyle bir işaret al-
mazsak, tecrübemizi, ondan 
yirmi gün sonra tekrar edece
ğiz. Yani o vakite kadar tek
rar her çareye baş vuracaksın. 
ikinci defasında da bu işareti 
görmezsek anlıyacağız ki, Pet
ro, fedakarlığının ve kahra
manlığının kurbanı olmuştur. 
Nasıl mutabık mıyız? 

- Mutabıkız reisim. Her 
şeyi yapacağım, ya muvaffak 
olacağım, yahutta öleceğimi 
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v dayı koruma verg·ıe
r· i aktu şekli 

72 kiloluk çuval başına 100 ku
ruş vergi takdir edilecek 

Fabrika sayılmıyan değir
menlerde öğütülen unlardan 
satılık ekmek yapan fırınların 
buğday koruma vergilerinin 
ne suretle maktu .şekle baA-la· 

nacağına dair tamim Maliye ve· 
kaletinden şehrimizdeki alaka
darlara gelmiştir. 

Tamimde şu izahat veril

mektedir: 
1 - Toptan vergiye bağ· 

Janmalan Jazımgelen fırınlar, 
kanunda tasrih edildiği üzere 
fabrika sayılmıyan değirmen
lerde öğütülmüş olan unlardan 
satılık ekmek yapnnlnr oldu
ğuna göre, bütün unlardan 
satılık ekmek yapılmasına be
lediyelerce müsaade edilme
miş olan yerlerdeki fırınlar, 
toptan vergıye bağlanmıya
caktır. 

Buralarda, fırınların beledi
yelerce evsafı tayin edilmiş 
olan fabrika unu kullanmaları 
ve bu unların da vergisi ve
rilerek kurşun mühürle mü
hürlenmiş ve nakliye tezkeresi 
alınmış cinsten olması lazım· 
gelereğinden bu cihetin, fırın
larda mahallen sık sık kontrol 
edilmek suretile murakabe edil
mesi ve vergisi verilmemiş kara 
değirmen unu kullananlar hak
kında kanunun 9 uncu mad
desi hükümleri tatbik olun
makla beraber belediyelerin 
de vaziyetten haberdar edil
mesi lazımdır. 

2 - Senelik maktu vergiye 
bağlanacak fırınların bir sene 
zarfında imal ettikleri satılık 
ekmek mikdarı için sarfettik
leri Un mikdarı, muamele ver
gisi kanununun 21 inci mad
dcsile teşkil edilen heyetler 

Çünkü onda, albomin ve kire
çin şekerden daha fazla ol
duğu fennen meydana ç1k
ınışlır. Fazla edebiyat hiç te 
birbirine uyınıyor ve fen, ede
biyatn dalkavukluk etmekten 
çok uzak bulunuyor. Aşıklar, 
sevgililerine; 

- Mahuşum, Nurum, ru
hum, kiraz dudaklım, güneş 

bakışlım, altın saçlım, badem 
gözlüm, ciğerim, elma yanak
lım, güvercin eltim, paluze ten· 
lim. 

Vesaire vesaire diyorlar am
ma, hepsi de yalandır, hepsi 
de nafile.. Sevgililer 40 kilo 
sudan, 7 kilo yağdan, biraz 
kireç, biraz albomin, bir avuç 
şeker ve demirden mamuldür 
vesselam! Çimdik 

- Bana öyle geliyor ki mu· 
vatfak olacaksın .. 

- Meryem ana yardımcım 
olsun. 

- Haydi şimdi çık, sen 
beni sahilde bekle! 

Pctro dışarı çıktı. ~fariya, 
gizli bir çekmeceyi açtı, ora
dan bir kemer çıkardı ve 
muhteviyatını saydıktan sonra 
sır tına uzun, topuğuna kadar 
uzanan siyah bir pelerin aldı 
ve gemiden sahile çıktı. Ak
şam olmuştu. Petro'yu uzaktan 
tanıdı ve yanına yaklaştı: 

- Al şu kemeri!. İçinde 
sana elli sene kifayet edecek 
kadar para var. istersen bana 
ihanet te edebilir ve parayı 

alınca savuşur gidersin .. 
Petro homurdandı: 
- Ben, namuslu bir kor

sanım. 

tarafından gerek fırınların 
- mevcut ise - Ticaret defter
leri Üzerinden, gerek şehir ve 
kasabanın nüfusu ve çarşı fı
rınlarından ekmek yiyen hal
kın mikdarı, fırının istihsal 
kabiliyeti ile emsali müessese
lerin vaziyeti nazarı itibara 
alınmak suretile haricen yapı
lacak tetkikat ve tahakkukatla 
tesbit ve gayri safi sıklette 
72 kiloluk çuval başına 100 
kuruş hesabile vergi takdir 
olunacaktır. 

3 - İtiraz vukuunda 2430 
numaralı muamele vergisi ka
nununda yazılı itiraz ve tem
yiz mercileri itirazı tetkik ede
ceklerdir. 

4 - itiraz edilmeksizin ko
misyon kararile tahakkuk eden 
vergilerin her ay on ikide 
biri alınmak suretile tahsil 
edilmesi ve aylık taksitlerini 
z:ımanında ödemiyenler hak
kında tahsili emval kanunu 
hükijmleri dairesinde muamele 
yapılacaktır. 

5 - Toptan vergiye bağ

landıktan sonra ticaret ve san
atım terkeden fırıncıları top
tan vergilerinden, terk tarihine 
kadar geçen müddete ait ver
gileri tahsil edilir ve bakiyesi 
terkin olunur. 

6 - Mal memurluklarınca 

şimdiye kadar tahakkuk etti· 
rilmiş olan vergiler üzerinde 
bir muamele yapılınıyarak, 
bunların mali sene sonuna 
kadar tahsillerin.e devam edi· 
lccektir. 

7 - Toptan vergiye bağla
nan fırınların her mali yıla 
aid vergileri, ikinci kanun ayı 
içinde, bir yıl evelki vaziyet
lerine göre yeniden tarbolu
narak mali sene başına kadar 
tahakkuk ettirilmiş ve kabili 
tahsil bir hale getirilmiş ola
cak ve sene içinde tahakkuk 
eden vergi miktarlarının azal
masını veya çoğalmasını ica
bettirecek tebeddüller nazarı 

itibara alınmıyacaktır. 

8 - Bu hf!yetler tarafından 
verilecek kararlarda hazinenin 
zararını mucib bir hal görül
·diiğü takdirde kanun dairesin
de itiraz olunacaktır. 

9 - Kara değirmen unu 
kullanmalarına belediyelerce 
müsaade edilmiş olan fırınla
rın maktuiyetine bağlanmaları 
için bundun sonra vekaletten 
ızın ve müsaade alınmadan 
muamele yap1lmıyacaktır. 

Mariya giildü: 
- Şaka söyledim budala 

çocuk! Sana itimad etmiyen 
insan, senden bu kadar mü· 
him şeyler bekler mi? Kemeri 
belki, teninin üstüne saracak
sın. Haydi hak selamet versin. 

- Sana da öyle Mariyal.. 
Güle-güle! 

Ve çarçabuk ayrıldılar. 
Mariya, Petro' dan emindi. 

Tereddüt ettiği nokta şurada 

idi: 
Petro'nun o aşıkane dal

gınlığı. 
Fakat şunun da farkına var

mıştı ki, Zeliha'nın ele geçiri
lebileceğinden bahsederken 
Petro da canlanmıştı. Kimbilir, 
Zeliha'yı esir edildiği taktirde 
kendisinin alabileceğini, daha 
doğrusu Türk kızının bir mü
kafat olarak kendisine verile-

Adeseme çarpanlar 

Posta işleri 
Başka yerleri bilmem, fakat 

lzfllir'in ~osta tevziat işleri 
ömürdür vesselam! 

Posta işlerinin çokluğu ila 
meşhur şehirler arasında iz· 
mir yoktur. Buna rağmen biı 
de bazı tevzi memurları bir 
zarf üzerinde mesela bir A. 
ile başlıyan bir isim gördü
ler mi, adresin mütebaki harf 
ve kelimelerini okumazlar, A. 
ile başlıyan laalettayin bir ad
res düşünürler ve bulurlar. 
Amma .. Ne olur bilir misiniz? 
Anadolu gazetesinin mektubu 
Anadolu aıansına, Anadolu 
sigorta şirketine ve hatta Ah
med, Avni filan oğullarına ve
rilir! 

Ticaret mahkemesi, ticaret 
odası, ticaret mektebi ve ti
caret matbaası postane yüzün
den her zaman birbirinin mek
tub, paket ve tahriratlarmı 
alan adaş aramışlardır) 

Amerika'nın lndiyana eya
letinin Varsav şehri postanesi
ne son günlerde bir mektub 
gelmiş, bu mektul un zarfı 
üzerinde adres sahibinin bir de 

1
• fcıtoğr~fı yapıştı"ılmıştır. Ame
rika'lı posta memurları bu ga
rip mektuba evvela hayret et
mişlerse de, sonradan ışın 

asıl mana ve hikmetini anla
mışlardır; çünkü mektub Dü
ran Reisler ismine gönderil
miştir; ve ayni şehirler civa· 
rında tuhaf bir tesadüf olarak 
bir daha ayni isimde adam 
olduktan başka bir de Düran 
Resle isminde bir adam vudır. 
Posta memurları, zarfın üze
rindeki fotograf sayesinde mek
tuun kimin olduğunu anlıya

bilmişlerdir. 

Bizde de bu usulün tatbiki 
çok faydalı olacaktır sanıyo-
rum. F.B. 

Kari Radek 
Rusya'da fesad 
cemiyetleri kurmuş 

Berfin 14 (Radyo) - Rus 
matbuatı Kari Radek'in Şimali 
Rusya'daki fesad cemiyetleri· 
nin müessisi ve Troçki ile 
münasebeti olduğunu yazmak
tadırlar. 

Tavuk istasyonu 
Muğla, 14 (A.A) - Bu yıl 

şehrimizde bir tavuk istasyonu 
açılacaktır. lsta:;yon; yeri ha
zırlanmıştır. 

Dehalet eden Habeş'ler 
Adis-Ababa, 14 (Radyo) -

Doz.yak Makonen ve daha 
bir takım muharipler ftalyan
lara dehalet etmişlerdir. 

bileceğini de düşünmüş ola· 
bilirdi. 

Mariya gemiye dönerken; 
-AyosNikiforos "Bi1.ans'ın 

zaferi temsil eden azizi ,, yar· 
dımcın olsunl 

Diye mırıldandı. Ay doğu
yordu ve morlaşan denizin 
suları pırıl-pırıl, sakin ve ucu 
bucağı olmıyan bir havuz.u 
hatırlatıyordu. 

ilerideki bir gemiden, Ki
tara sesi ile karışık güzel bir 
şarkı duyuluyordu: 

Denir, deniz, ne k:ıdar gey~rim 
eeni hil•en! 

Mavi gözlü bir kıza henziyoreun 
~ok zaman 

Mariya fazla dinlemedi, gü
lerek kamarasına indi. Kimbi
lir hangi aşık korsan, neredeki 
sevgilisini .A düşünüyordu?. 

- So'1fa t:1ar -
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Sporun·. k_a~akte!, mizaç ziyeti Üzerine Cenevre'ye 
ve fıkır ıle alakası • k . 

Spor medeniyet ovala::,za~:y~el~:e~'.rr:u;:r~:;yor. gıtme ten vazgeçtı. 
sulayan berrak bir nehirdir Bunların hepsi onun karakteri • 

ki membaı doğruluk ve cesa· gibi mizacını da perkinleşti· Hariciye Vekilimiz Dr. Aras, yarın Cenevre'ye gi-
ret olduğu için yalan, hile, rıyor. • 
fütur onun sularını bulandırır. Hayatında hiç spor yapını- diyor. Sunday Ekspres gazetesi, lngiltere, Fransa-

Evet, spor bir doğruluk yan fikir adamları vakitsiz ih· k T•• k • ' k [ .... d • 
mektebidir. Yalan orada ba· tiyar olurlar. Dimağın fazla ya uyara I Ur zye ye arşı ge emez, ıyor. 
ranamaz. Ben iki metreden faaliyeti tesirini mutlak sair - Başı 1 inci sahifede - ciye vekili Rüşdü Aras, Da· elesinde f ngilte re 'nin, T ürki-
aşarım. Ben hız alarak altı uzuvlar Üzerinde gösterir. Yal- nevrede Lulunacakıır. hiliye vekili Şükrü Kaya, bu ye'ye karşı ve Fransa ile bir-
metre atlarım , ben on iki sa· nız kafasını işleten adamlar Ankara, 14 ( Hususi ) - sabah hususi trenle Ankara· lik te harekete imkan ve ihti-
niyede yüz metre koşanml çabuk yıpranırlar. Hükumet- Hariciye vekaleti umumi ka- dan şehrimize gelmi!)ler ve mali ~oktur, diyor. 
Ben elli kiloyu bir elle kal· lerin olduğu gibi beşer maki· tibi Numan Rifat, yarın (Bu Haydarpaşa istasyonunda par- h P,adrısk •. 14 (Ra.d

1 
Y0

1
) - K1ırık-nesinin de umumi bir büdçesi l k an a ı ermem er e arap arın 

dırırıml Bu gibi iddialarda gün) stanbul'a gidece ve lak merasimle karşılanmış· b" k S k' b I 
vardır. Her uzuv kendi mas- H . . kT . f k t ır ısın ı , anca ta u unan 

Ozum satışları 
Çu. Alıcı K. S. K . .5. 

146 H . Alyoti 13 50 15 75 
71 H . rAlberti 13 13 50 
57 J. Kohen 12 25 15 75 
47 F. Solari 13:625 13 75 
33 K. Kazım 14 125 14 125 
16 J. Taranto 12 75 12 7' 
12 J iro ve ş. 13 13 
10 Esnaf ban. 15 15 
2 Ü. kurumu 22 50 22 50 
384 

390266 
390650 

incir sahşları 
Çu. Alıcı K. S. 

887 A. H. na. 4 25 
K. S. 
4 75 

Hurda bulunan bir kimsenin sözleri· rafı mukabilinde o büdçeden arıcıye ve 1 1 ?1ıze re a / !ardır. bitaraf heyetin nez<line gitmiş· 
nin sıhhatini haber veren öl- hisse alır. Bu müvazeneye ederek Cenevre ye geçecek ır. Başvekil ve Vekiller, tren- ler ve isteklerini bildirmislerdir. 174095 
çü, tartı ve kronometre var- dikkat olunmaz da bir taraf Ankara , 14 ( Hususi ) -:- den indikten sonra hususi bir Londra, 14 (Radyo) - Bu 17 4982 
dır. Sporda insan ne başka- çok alırsa, büdçe sarsılır. Fi- Vekiller heyeti dün, Başvekı- vapurla lı-tanbul'a geçmişler ayın 21 inde toplanacak olan Z. yaCı satlfları 
larını, oe de kendini aldata· kir için böyle olduğu gibi lin hareketinden evvel 4,5 ve Dolmabahçe sarayına gi· Uluslar sosyetesi konseyinde Kilo Alıcı K. S. K. S. 
bilir. Yalan ve hile bu işe vücut için de böyledir. Her saat süren bir toplantı yap- derek Atatürk' e mülaki olmuş· İngilte re'yi hariciye nazırı M. 2500 ş. z. Galip 51 51 
sı~ma.z. Fütur da sporla bağ- işi bırakıp ta yalnız güre• eden mıştır. lardır. Eden temsil edecektir. I a "' 5 k Zahire satlş arı 

dqamu. Azim, sebat ve ümitle veya boks yapan gençlerin Ankara, 14 ( Hususi ) - Başvekil ismet lnönü saray- Konsey, evve
1
a anca mes-

insan sporda gayesine kavuş· kafası fena işler. Öyle ise bir Başvekil ismet İnönü, Harici· da, Atatürk'ün nezdlerinde el esini ve ıonra da iptidai Çu. Ginsi K. S. K . .5. 
muştur. Spor azim ve sebatı taraftan vücudu sporla terbiye ye Vekili Rüşdü Aras ve Da- kalmışlar; diğer vekiller de maddeleri az olan memleket· 395 Bu~day 6 625 7 25 
emreder, bu iki kuvvet ümidi ederken, diğer taraftan fikri hiliy~ Vekili Şükrü Kaya, dün istirahat etmişlerdir. lerin ihtiyacını konuşacaktır. 1 48 B. pamuk 50 50 53 
takviye eder. ihmal etmemek için her iki· hususi trenle fstanbul'a hare· Akşam, Dolmabahçe sara· 

C sinin de kudret ve kabiliyetini ket ederlerken yüzlerce kişi yında, Atatürk'ün nezdlerinde esaret, sporun yavaş-yavaş· d k 
istidadı nisbetin e arttırma tarafından uıı.urlanmışlardır. mühim bir toplantı yapılmış arttırdığı bir melekedir. Merd- l lS 

liğiıı en büyük alameti cesaret azımdır. Kor diplomatik arasında, ve son vaziyet tetkik edil-

d ·ı d ? Beşer ıekası, yalnız fikri bilhassa Fransız sefiri ile in- mi•tir. eti mi ir Bir tehlike önün- d x.·ı d l' h ti d d " 
e6ı a a 1 me are er e e giliz sefiri nazarı dikkati cel- fstanbul, 14 (Hususi) - Baş-

de, bir felaket karşısında bir tecelli eder. Bir zihni zeka l 1 
d d bediyorlardı. Heriki sefir de vekil smet nönü'nün, Sancak an a ojru bir karar vere· "b" b" d d IA kA d 

gı ı ır e a a ı ze a var ır. Rüşdü Aras'ı samimiyetle davamızı izah için bizzat Ce-
bilmek için bilgiden çok cesa· Bir riyaziye mes'elesini sür- , 1 1 uğurlamışlar ve Cenevre' de nevre ye gitme eri muhtemel 
ret izımdır. Bir maniadan aş· atle halletmelc için bilıi kadar k F • ld 

'- muvaffakıyet dilemişlerdir. i en, ransa nın a ıiı son maııt, yüksek bir mahalden at· işlek bir zeka lazımdır. Sureta · ·· · b d 
Roma, 14 (Radyo) _ Pa· vazıyet uzerıne un an vaz2e· 

lamak veya mücadele sporla- yalnız bir dimağa taallulc et· ·1 · · 
ris'ten alınan bir habere göre çı mışttr. rmda hasımdan yılmamak, se· tiği zannedilen bu fikri meha· M f b d 

retı·n ı"nkişafına sp·•r da h "ız· düne kadar Türkiye ile Fransa aaFma i vaziyetin e~iş-rİD kanlılı""ını kaybetmemek "' m · b 1c·1· · d 
x arasında Sanca'- mflza'-erele- esı, ransız aşve ı ının e 

için rüvenilecek en büyüle met eder. Alalde san'at sahih· ııc: "' Cenevre'ye gelmesi mubte-

••• 
Hükumet bu tedhiş hareketleri 
karşısında aciz vaziyettedir. 

Par is, 14 ( Radge) - Cenubf FratUa' da ı•g•nı tllJc/cıd 
bir vaziyet vaıdır. Ptırpingan, Pertib, St1rber fHI /•pang• 
ile httmhudud bulun•n ger/erde kaçakç<lık lıülcüm •iir• 
mektttdir. K omünistlt1r buralard•n bt.dikl•rİ ıibi Mflki· 
gat yapmaktadırlar. 

Perpingan' da mü$•l ldlı k•ç•k~ıların uthişi hiikilm 
&Ürmektedir. Hük4mt1t bu tetbiı lıut1kt1tl•ri k•rıı•11ultı 
dci2 tJaziyetlt1dir. 

manevi kuvvet cesarettir. Bil- leri içinde öylelerine tesadüf rinde bir değişiklik husule meldir. 
bassa boks, güreş, eskrim gibi edilir lci bu iptidai bilgilerine gelmemiştir. Türkiye Sancağın lstanbul, l4 ( Hususi ) _ Polonya 
mücadele sporlarında adaleler rağmen çok mahir ve çok istiklalinde, Fransa da geniş Londra'da münteşir Sunday 

Aragon vapuru 
Alman'larca 
Müsadere edileli. 

beceriklidirler. Ellerine aldık· b" ht · t "dd" d Aaayişinı· bo• daha kuvvetli, daha dayanıklı ır mu arıye ı ıasın a ısrar Ekspres gazetesi; Sancak mes· M• 

bir hale 2elmekle beraber ları herhangi bir işi yapmakta etmektedir. -----------·ımak istiyenler var! 
büyük bir meharet gösterirler. Tu""rkı"ye'nı'n Parı"s s•fı"rı· Su- G / 

asabi kuvvetler de kudrr.tini .... enera v 14 (R d ) p Onlann yanında nice parlak ad Davaz'ın mezuniyetinden - arşova a yo - o· 
arttırır. Bu gibi sporlarda ga- zekalı fikir adamları görürüz dönecek olan Başvekil M. Göeri~g ~TÜT ki.--- lonya adliye nazın; Polonya-
ye korkunun, tehlikenin ne ki ameli sahada çolc becerik· , da asayiçi boı':Dalc iatiyen bir· 

Blum ile bir mülakat yapacaiı ye ye de gelecek 
oldu21runu bilmemek deır.il, bile s"ızdı"rler. k d • çok ecnebilerin mevcudiyetin· 

A lS söylenme te ir. • • 
bile ona karşı koymak; onu Bu hakikati anlamak için Beyrut'tan alınan habere höre -Baıı 1 inei Mılıif«l•. den bahsetmiş ve 1936 ıene· 
7enmektir. Yalçın kayalara tır- ilim ve irfanını çok takdir Antakya ve lslcenderun' da ma- ef'k yerleri gez.mit "e akıam da ıinde Varşova' da 54 ecnebi 
manmalc, bir küçük kotra ile ettiğiniz bir zata bir futbol hud nümayişlerden sonra sü- ıerefine .r~ımt bir siyafet Yerilmif" casusun yakalandıtını, ıiyaı.i 
yüce dalialan aşmak, ski ta· topuna bir kere ayakla vur- lcunet hüküm sürmektedir. Ma· tir. Yarın da tıaly•'•a buı yerle· sebeblerden 1500 kişinin öl· 
bir edilen kar kayaklarile dik masını teklif ediniz veya sa- amafih Antakya ve Reyhan' da rini geHuk Te fa~iıt teaahnrlerin· dürüldüiünü ve bin kişinia de 
bayırlardan aşağı uçmak, has- dece çocukların atladığı iple bazı küçük hadiseler çıkmak· de hanr olacaktır. Yarın akıam yualandıj-ını, iki binden fazla 
mm yumrujundan yılmamak, atlamasını yahud da bir kü· tadır. Uluslar sosyetesi müşa- Ciyano da bir ziyafet "erecektir. ıilab müsadere edildiiini IÖ)"" 

en başarı atları manilerden çük çomakla bir çemberi sev- hidleri Fransız memurların re· Roma, 14 ~A.A) - Havu lemiş ve balen Polonya bapiı· 
atlatmak, hulasa ister insanla, ketmesini teklif ediniz; o za. fakatile bütün Sancağı gez- Ajansından: -
ister hayvanla, ister tabiatla man merhametsizliği, becerik· mişlerdir. Şimdi Cenevre'ye M. Göering'in Roma' daki 
mücadeleye alışmak, korkma- sizliği derhal kendini gösterir. dönmek için hazırlanmakta· ikameti halende tamamen hu· 
mak, yılmamak, her eziyete Maddi ve manevi her işte dırlar. susi mahiyette gö~terilmekte-
katlanmayı itiyad haline ge- müfekkirenin dahli vardır. Beyrut gazeteleri "Müşahid- dir. İtalyan gazeteleri neşret-
tirmekl işte sporun seciye Fikrimiz de adalemiz gibi lerin elde ettikleri netice Türk tikleri programda Sigi veya 
(caractere) üzerine olan tesiri terbiye görür. Spor adaleler tezi aleyhine değildir,, demek- Venedik sarayında hiçbir zi-
budur. gibi, asabın da, havassın da, tedirler. yaretten bahsetmemekte ise· 

Sporun mizaç üzerine tesiri melekelerin de terbiyesine ha· Tevfik RUşdU'nUn bir lerde birincisi daha bugünden 
de çok mühimdir ve bu tesir dimdir. Yunan gazetesine beyanata vaki olmuştur. 
bilhassa gençlerde çok göze Bir maniden aşarken birçok Belgrad, 14 ( Hususi ) - Cereyan edecek görüşmeler 
çarpan, onları havaperestlikten şeyleri bir anda faaliyete ge· Türkiye Hariciye Vekili Tev· hakkında salahiyetli hiçbir işar 
zararlı etlencelerden korur. tirmek lazımdır. Ayağın ha- fik Rüşdü Aras, Atina' da çı- mevcut değildir.~ 

Hep biliriz lci günden güne sacağı yeri, maniin yüksekliği kan Vradini gazetesinin An- M. Mussolini'nin'p;otokold;S 
ilerliyen medeniyetin gençler yere düşerken alınacak vazi· kara muhabirine şu beyanat- derpiş edilmediği halde M. 
üzerinde faydalı olduğu gibi yt:ti bir anda dimağ hesabla· ta bulunmuştur: Göering'i bizzat lcarşılamak 
zararlı tesirleri de vardır. Ro- mağa mecburdur. Önceleri - Türkiye hükumeti, San· istemesi M. Göering'in karşı-

Cebelüttanlc, 14 (Radyo)
Amiral Şer adındaki Almaa 
rırblısı, tutmuş olduğu Araıo• 
adındaki lspanyol vapurunun 

mürettebatını bir lnıiliz tor· 
pidoıuna teılim ederek Ma-

laga'ya rönderilmiştir. Araıon 
vapuru, müıadere edilmi~tir. 

hanelerinde yüzlerce tedhişçi 
ile komünistin mevkuf bulun· 
duğunu ilive eylemiştir. 

manlar, tiyatrolar, sinemalar, birçok hatalı hareketlerden cak mes' elesi hakkında Fran· lanmasına dostane bir husu-
kafeşantanlar, balolar, suvare- sonra adale ve veterler gibi sa'ya yeni bir teklifte bulun· siyet mahiyeti verilmek isten-
ler, danıikler iençlerin hassa- cesaret ve meharet melekele- du. Bu teklif, Fransa başve- diğini göstermektedi_r.,_ __ 
ıiyetini artırıyor. Çabuk uya- ri de vazifesini iyi görmeğe kili M. Leon Bluın'a arzedi- Roma, 14 ( A.A ) - M. 
nıyorlar. Aşk, iptili kalple· alışır. lecektir. Türkiye'yi pek iyi Göering Meçhul -ask;r~·abidesi 
rinde erken yer tutuyor ve Hulasa yoluyla yapılan muh· bilen Leon Blum'un, iki tara- ve faşist ölüler mezarlarını 

Çünkü ASPİRİN seneler· 

denberi her türlü soğukal
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

ekserisini vaktinden çok evvel telif sporlar sayesinde genç- fı da tatmin edecek bir hal ziyaret etmiş ~üteakıben 
ıoldııruyor. lerin karakteri, mizacı ve fik- çaresi bulacağını ümid edi- kral tarafından kabul edil-

Spor bunun için gençlere ri inkişaf bulur. Hayat" ken· yorum. miştir. 
makul, makbul, temiz bir dini böyle hazırlıyan gençler Biz, sulhu ve kıymetli Fran- M. Mussolini ile ilk ıörüş· 
meşgale oluyor. Onların miza· içtimai cidalde yüzde yüz mu- sız dostluğunu muhafaza et· mesi saat 12,30 da olacaktır. 
cını dürüst bir yola ıevketmiş~ \affak olurlar. mek istiyoruz. Fakat Sancak Roma, 14 (Radyo) - M. 
oluyor. Spor onları menhiyat· İster fikre, ister bedene aid mes' elesi, bizim için milli bir Mussolini, bugün iki defa ge· 
tan, vücudu talcattaR düşüren faaliyetlerde hükümran olan mes' ele, Fransa içinse, bir neral Göering'le konuşmuştur. 
ıuiistimallerden koruyor. Spor· bir düstur vardır. manda mes'elesi olduğunu Birinci konuşma, saat 12 den"" 
cu tütün içmiyor, içki içmiyor, Citius, fortius, altius: daha unutmamak lazımdır. birbuçuğa ka<lar sürmüş ve 
11duına dikkat ediyor, muay· çabuk, daha kavi, daha yük· Jstanbul, 14 (Hususi) - saat 17 de iki başvekil.tekrar 
ı• IUl&a ba- tek. Baf!ekil lamet laöoü. ,,.~~i:_ JÖri&fmiitlerdİ!'· -

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

Ej3 mar-
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Bağ 1 vazımı ara
yanlara miijde 
Şubat &} ı zarfında gelecek kafi 

derecede Amerikan malı göztaş. 
farımız 'ardır. Bağcı) ıra kolay
lık olmak 07'ere ehven h · r ti atla 
piyasaya arzedeceğimden alaka
darların acele ederek aldanma
maları menfaatleri iktizasından· 
dır. AhnıPt K a<lıottln 

,Izmir harici askeri satın alma ilanları 
Bumava Tümen satın alma komisyonundan: 6 

Çl''t c insi 
130 Dağ fotini 
130 Tırmanma fotini 
130 Dağ fotini nalçası 

1 - Tümen birliklerinin dağ melbusatına ait ihtiyacı olan 
yukarıda cins ve miktarı yazılı olan üç kalem dağ 
melbusatı açık eksiltme suretile münakasaya konul· 
muştur. 

2 - Açık eksiltmesi 25/1/937 pazartesi saat 11 de yapıla
cakbr. 

3 - Umum tahmin tutarı 1806 lira olup muvakkat temi· 
natı 136 liradır. 

4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
S - isteklilerin muayyen vaktinde lzmir Burnavadaki As· 

...._, keri satın alma komisyonuna gelmeleri. 5-10-15-20 

-

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 7 
Adet Cinsi 
130 Dağ çantası 
45 Dağ halatı 

130 çift Çiğ kaytanı 
130 Tırmanma çengeli 
260 Dıvar sikkesi 
22 Tırmanma çekici 

130 çift Hedik 
260 Çelik halka 

1 - Tümen' birliklerinin dağ teçhizatına ait ihtiyacı olan 
yukarda cins ve miktan yazılı sekiz kalem dağ teçhi-
zat. açık eksiltme suretile münakasaya konulmuştur. 

2 - Açık eksiltmesi 25/1/937 pazartesi günü saat 15 te 
yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 1955 lira olup muvakkat temi
natı 147 liradır. 

4 - ŞartnamHİ komisyonda görülebilir. 
S - isteklilerin muayyen vaktinde lzmir Burnavadaki As

keri satın alma komisyonuna gelmeleri. 5· 10· 15·20 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 5 
Cinsi Miktarı 
Pantolona suvari yerine meşin kaplanacak 130 
Rüzgar ceket ve pantalonu 130 
Kar elbisesi 130 
Kar başlığı 130 
Metin eldiven 1 jQ 

1 - Tümen birliklerinin dağ melbusatına ait ihtiyacı olan 
yukarda cins ve miktarı yazılı beş kalem dağ melbu· 
satı açık eksiltme suretile münakasaya konulmuştur. 

2 - Açık elbisesi 25/1/937 pazartesi günü saat 10 da ya
pılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutan 3282 lira olup ilk teminatı 175 
liradır. 

4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
S - isteklilerin muayyen vaktinde lzmir Bumavadaki As· 

keri satm alma komisyonana gelmeleri. 5-10-15-20 

İzmir lise ve orta okullar sa-
bn alma komisyonundan: 
Cinıi Miktan Kilo fiatı Teminatı ihale saatı 

Toz teker 
Zeytinyatı 
(3) asitlik 

Kilo Lira le. 
6700 26,5 131 67 
1900 55 78 38 

Beyaz teneke p y-

15 
15,15 

nir birinci nevi 2400 35 63 00 15,30 
Yumurta 46600 100 adedi 180 kr. 62 91 15,45 

lzmir Kız Erkek liseleri ve Buca orta okulu pansiyonlarile 
bölp San'at ve Kız öğretmen okullarına alınacak olan yuka· 
rıda yazılı dört kalem yiyecek ihtiyaçlarının 2·2·1937 sah gü
nü lzmir kültür yardirektörlütü odasında karşılannda yazılı sa· 
atlarda a~ılc ekıiltmeleri yapılacaktır. istekliler şartnameleri 
ı mele üzere bergün kültür direktörlüğüne ve ihale gün ve 
laabnda da muvakkat t'eminatlarile komisyona müracaatları. 

15 20 24 31 

lzmir Komutanlıfı ilanları "Anormal ve Sinirli çocukl~ 
lzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: poJikiniJigıv •,, 
1 - 1,000 Ton muadili olan 1,388,888 litre 73 oktanik 

benzin ile 200bn muadili 274,248 litre87 oktanik ben· Sağır dilsiz ve körler müesaesesi sinirli ve geri çocuklar-
zin kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur, polikiniliği haftada iki güne çıkarılmııtır. Salı: saat 3 - 6 mü· 

2 - Hepsinin tahmin edilen bedeli 415,364 lira 60 kuruş dür muavini mütehassıs D. Nuri Haydar, cumartesi: 2 • 4 mQT 
olub ilk teminat parası 20365 liradır. dür mütehassıs Dr. Necati Kemal muayeneler ve veıaya mec-

3 - Şartnamesi 2077 kuruş mukabilinde M. M. V. satın canidir. Karşıyaka - Osmanzade 15 16 122 
alma komisyonundan alınır. 

4 - ihalesi 17 şubat 937 çarşamba günü saat 1.S dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerindeki belgelerile birlikte ihale saatın
dan en geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif 
mektublannı M. M. V. satın alma komisyonuna ver-
meleri. 1627 1 15 31 14 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ordu hastaneleri için 38000 metre yatak kılıflığı ve 

9600 metre elbise torbalığı bezin 28/ 1/937 perşembe 
günü saat 15,30 da lstanbul'da Tophanede satın alma 
komisyonunde kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin bedeli 17328 lira ilk teminatı 1299 
lira 60 kuruştur. 

3 - Şartname ve nümuneleri lstanbul levazım amirliği sa· 
tın alma komisyonunda görebilirler. 

4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
lerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarile berab'!r 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayııile yeni çıkardığı kumaşlar 

Satlam 
Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Sabş Yerleri•• Birinci kordonda 186 numarada 

1 
•ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRI KANDEMIROGLU 

teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvd ko- - Ucuz ko-mu·· r -
misyona vetmeleri. 10 15 20 24 52 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ataş'ta Rifat kaptanın Rıdvan motörü ile l~anbul· 

PIYANG,O ~ ~ 
2ee,eee ıMR~rtrtı: 
2ee,eee nti~'FAT 'VAR., , , 
9 :€1 ICl/111 -1 1.a&~ 
2: ~~ ~ t 58 ~, 
~ : €U ~ ._;50 ,, 
4 : ~ ' ._,IO ~, 
• : (1 ~ 'l.,SI ,, 
6:/~ ~ lr -• 
Musiki öğretmeni; 
Yirmibeş lira kesin ücretle bir piyano öğretmenine ihtiyaç 

var. Muzik nazariyatını nota okuma ve yazmayı ve klasikleri 
piyanoda mükemmel çalmayı bilmelidir. Mesai gün de bir bu· 
çuk saattır. Tatil günleri hariçtır. Türk tabiiyetinde olması 
şarttır. 

Karşıyaka Sağır dilsiz ve körler müessesesine müracaat. 120 

lzmir vilayeti defterdarlığın
dan; 

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Hasan hoca ma· 
hallesinde Osmaniye sokağında 74 sayılı mağazaya tahsili em· 
val kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan itibaren 
yirmibir gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan al
mak ve müza}'ede şartlarını öğrenmek istiyenlerin Defterdar-
lık tahsilat idaresine müracaatları. 15 21 27 131 

lzmir vilayeti defterdarlığın· 
dan; 

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Ahmet ağa ma· 
hallesinde kolancılat sokağında 50/54 sayıh dükkan tahsili em· 
val kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan itibaren 
21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmış olduğundan almak ve 
müzayede şartlannı öğrenmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat 
idaresine müracaatları. 15 21 27 130 

öğretmenlere 
Sağır dilsiz ve körler müesse
sesi müdürlüğünden, 

20 lira asli maaşlı bir öğretmen aranmaktadır. Öğretmen 
okulu veya lise mezunu olmak ve bilfiil ö etmenlik 

Rumeli meşe kömürü gf'lmiştir. Kilosu BEŞ buçuk 
kuruştan satılmaktadır. Fırsatı kaçırmayınız. 

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

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

fine ~üracaatları. 

lzmir ahkamı şahsiye sulh dir edilen beher metre mu-
hukuk hakimliğinden: rabbaı iki lira kıymetinde ve 

1 - T erckesi tasfiye edil· diğer üçü evin arka cihetinde 
mekte olan ölü arabacı Nuri cepheleri halen park haline 
çavuşa aid yapıcıoğlunda Yu- kalbedilmekte olan eski me
sufdede caddesinde kai~1 1/181 zarlık caddesi üzerinde bulu· 
numaralı bahçesi 8,25 ve de- nan her birerlerinin cepheleri 
rinliti kısmen 13,30 kısmen 7,25 ve derinlikleri 19 ar metre 
16,5 metre ki cem'an 274 murabb., olan bu yer beher: 
metre murabbaı arsa üzerine metre murabbaına ikişer lira 
mebni zemin katında bir odayı kıymet takdir edilen üç ana 
ve birinci katta üç oda ve müzayede ile sablacaktır. 
bir kızma hamamı ve üç odayı 

5 - Artırma günü ve ma
üçüncü katta dört oda ve bir 
balkonu ve arsasının arka kıs- halli yukarıda yazılı gayri men-

kulenin lzmir ahkimı şahsiye 
mmda ifraz olunacak bir mik· 
tar bahçeliği havi 5500 lira hakimliğince satılığa çıkanlmış 
kıymet takdir edilen bir bap olup birinci artırmada bir nu
kirgir hanenin tamamı ile marada yazılı hanenin ve di-

2 _ Gene ölü Nuri çaw- ğer gayri menkullerin muham· 
şun kendisinden evel vefat men kıymetinin % 75 ini bul
eden zevcesi Fitnat'tan mün- ması şarttır. Birinci artırmada 
tekil Eşrefpaşa' da sultaniye takdir edilen kıymetin yüzde 
mahallesinde hacı ali cadde· yetmişbqini bulmadığı takdir
sinde kain 37 4 numaralı ev de satış ikinci artırmaya 15 
22,75 metr~ murabbaı arsa gün tehir edilerek bırakılır. 
üzerine mebni iki oda, bir Birinci artırması 16-2-937 ta
sofa, bir mutbah ve derununda hine müsadif Çarşamba günü 
bir heli bulunan bir miktar saat 15 de lzmirde Selinik 
bahçe ile dış dıvarlan kirgir bankası karşısında bal.çeliler 
ve iç bölmeleri çatma tama· hanında abkimı tahsiye sulh 
mına üçyüz lira kıyll!et takdir hukuk hakimliğinde yapılacak· 
edilen bir bap hanenın tamamı tır. ikinci artırması 8-3-937 
onaltı hisse itibarile dört his· tarihine müsadif Pazartesi günü 
sesi yeni evin dörtte biri. saat 15 de yukanda yazılı 

3 - Kezalik ölü Nuri ça- mahalle yapılacaktır bu arbr· 
wşun kendısinden evvel vefat mada ençok fiat verene gayri 
eden zevcesi Fitnat'tan mün· menkuller ihale edilecektir. 
tekil Damlacıkta mehmed ağa Satışa iştirak edenler % 7 ,S 
sokağında kain 88 numaralı pey akçası ve yüzde 2,5 del· 
48,85 metre murabbaı arsa liliye müşteriye aittir. Pey 
üzerine mebni aşağı katta bir sürmek fazla malumat almak 
mutbak iki oda ve bir sandık istiyenler hergün öğleden sonra 
odası yukan katta iki oda ve ahkamı şahsiye hikimlitine 
bir taraçayı havi tamamına veya tasfiye memuru Nahit 
700 lira kıymet .. takdir edilen Hilminin büyük kardiçalı ha· 
bir bap hanenin tamamı 16 nında 12 numaralı yazıhane· 
hisse itibarile dört hissesi yani sine müracaatları ilin olunur. 
evin dörtte biri artırmıya çı· 
karılmııtır. Birinci Sınıf • Mutabassıs 

4 - Bunlardan başka bir Dr D • Al• 
numaralı bana tapusuna mer- • emır ı 
but iken alh parçaya ifrazedi
len biri evin ittisalinde ve 
Yusufdede cadesine nazır cep
hesi 5 20 metre kıs 

Ka111çı of la 
Cilt ve enaaUI haatahk· 
lar1 ve elektrik tedavisi 



SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

SiS • ALBA JULIA.. va· 
puru elyevm limanımızda olup 
18111937 ye kadar PJRE, MAL· 
TA ve MARSIL YA limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. 

'"SUÇEAVA,, vapuru 27/1 
937 tarihinde beklenmekte 
olup PiRE, MALTA, MAR
SILYA limanları için yük ve 
yolcu kabul edecektir. 

ikinci kordonda FRA TEL· 
LI SPERKO vapuru accnta· 
lıtına müracaat edilmesi rica 
el•nur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

W. F. H. \İ" AN-1 
DerZEE& CO. 

v. N. ·0-1·· ·--·v·E-ş···· -k· .. ---·" .. U __ M_D_A_l .... U---·T·E·R·D·A·M·, -H·A·M=G ve 
DEUTSCHE LEVAN- ıvıre ure ası ,, mu-

TE LINIE 17 Limited mi Deniz Acenta- ~~~~~~ limanları için yük 

G. m. b. H. y apur Acentası lığı Ltd. PHELPS LINE 
"AKKA1, vapuru 13 son !irinci kordon Rees binası PHELPS BROS & CO INC. 

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

"ANDROS,, vapuru 20 son kanun iptidasında LONDRA "GERMANİA,, vaouru 13 YORK limanı için yük ala· 
kanunda beklenilmektedir. 23 ve HOLL'den gdip yük çıka· · caktır. 1 
son kanuna kadar ROTTER· rıp ayni zamanda LONDRA ikinci kanunda beklenilmekte Vapurların isimleri, gelme 

DAM' HAMBURG Ve BRE. ve HULL için yük alacaktır. ROTTERDAM, HAMBURG 

MEN · · k k b d "GRODNO vapuru 15 ve ANVERS linıanları içı·n 
tarihleri ve navlun tarif el eri 

ıçın yü ·a ul e er. .k. . kA d" LONDRA h kk d b hh 'd ı ıncı anun a , yük alacaktır. a ın a ir taa i.ı e girişi· 
AMERiKAN EXPORT LINES HULL ve ANVERS'ten ge1ip "HOLLANDIA,, vapuru 20 leınez. 
THE EXPORT STE. AMSHIP 

1 

vük çıkaracak ve ayni zaman· 1 Birinci kordonda "UMDAL,, 
J kinci kanunda beklenilmekte UMUMIA jz E 

CORPORATION da LONDRA ve HULL ıçin DEN AC NTA· ROTTERDAM, HAMBURG r. 
E.AMOOR" vapuru 17 ikin· yük alacaktır. Llul L TD. vapuru acentalı· ve ANVERS limanları için 

ci kanunda beklenilmektedir. UVERPOOL HATTI ğına müracaat edilmesi rica yük alacaktır. t 
NEV-YORK için yük alacaktır. "ALGERiAN,, vapuru 10 "HELLAS,, vapuru 23 ikinci o uRi~ binasında No. 166 

•EXTAVIA" vapuru ayın ikinci kanunda gelip LIVER- kanunda beklenilmekte ROT- Telefon : 3171 
sonunda beklenilmektedir. 1 POOL ve SWANSEA' dan 
NEV YORK . -ki kt" yük çıkaracaktır. - ıçın yu eyece ır . . 
''EXMINSTER ·k· · 1 Tarıh ve navlunlardakı de· 

" vapuru 1 ıncı ğ" "ki.ki d t mes'u· SIHHAT B LIKYAGI 
k

A d b ki .1 k ışı ı er en acen a 
anun sonun a e enı me - 1. k b I 

t d. NEV YORK · · -k ıvet a U etmez. Non·cı;y:ı Lnlık}at;lorınm en hnlisidir. Şerbet gilıi içilir, 2 ılefa &üzülmü~tür e ır. - ıçın yu • -·E-±16:l'•1Em ______ m1ı 
leyecektir. kabul eder. Hamdi Nüzhet Çançar 

PiRE AKTARMAsı sEv- sERvtcE NARtrlME Rou- Sıhhat Eczanesı· 
RÜ SEFERLERi MAiN BUGAREST 

"EXCAMBlON,, vapuru 15 "DURSOTOR,, vapuru 16 
ikinci kanunda PiRE' den BOS ikinci kanunda KOSTENCE 
TON ve NENYORK'a hare· için yük kabul eder. 
ket edecektir. DEN NORSKE MİDEL· 

"EXCHORDA,, vapuru 29 HAVSLINJE OSLO 
ikinci kanunda. PiRE-den BuS "BAN AD EROS,, vapuru 16 
TON ve NEV·YORK'a hare· ikinci kanunda beklenilmek· 
ket edecektir. tedir. PiRE, iSKENDERlYE, 
ARMEMENT H. SCHULDT DIYEP ve NORVEÇ liman· 

HAMBURG ları için yükleyecektir. 
'"TROYBURG" vapuru 28 j Vapurların isimleri gelme 

ikinci kanunda beklenilmek· tarihleri ve navlun tarifeleri 
tedir. ROTTERDAM, HAM· hakm<la bir taahhüde girişi· 
iUR~ n iRiMiN ifia ylk lemez. T eleftm Ne. '2007 2008 

Bıı ,ılur:ık Bii) iik SalPpı;io~hı lı:ını karşıeınıla 

FOTO OR 
Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik Kesenize uygun / iat 
Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

Yılbaşı Münasebetile 
Büyük Tenzilat 

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

için büyük tenzilat yapılacaktır. 

Fırsattan istifade ediniz 
Hamza Rü.~lem: Başdurak ·Emirler çarşısı No. 28 

u 
ZE 

-

lzmir liman işletme müdür
lüğünden; 

ithalat güınrüğü binasında yapılacak 1054 lira 57 kurus 
bedeli keşifli yazıhane on ğün müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. İsteklilerin ihale günü olan 19 111 937 salı günü 
saat 15 e kadar Levazım dairesine müracaatla mühendisi· 
mizden ehliyet vesikası almaları ve bunları teminat mektup· 
larilc birlikte encümen katipliğine tevdi ederek eksiltmeye 
iştirak etmeleri ilan olunur. 83 - 1 ... ..., 

amuk;;~~sucatıl 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin merkez ve fabrikası : İzmir' de Halkapmardadır. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpckbaşı, Değirmen, Ge· 
yik ve Leylek markalarını havi hernevi kapot bezi imal 
eylemekte olup malları Avrupa'nın &yni tip mensucatına 
faiktir. 

Tele/on No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi Bayrak lzmir 


