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lngiltere 
Alman:>aYa müstemleke 
ver ilme sine : taraf tardır 

Hariciye Vekilimiz bugün1' lngiltere. 
'Mısır'daki İngiliz askerleri 

hemen Filistin' e kaldırılacak re , . d. --- Almanya 'ya 
! enevre ye gı ıyor - ~üste~lekeve-

ı:-r,r..,..--""-'~--~ • , b _, . rılmesıne razı •. 
Sancak'ta tevkıfatdevam ediyor. Sancak a eaevı- Londra, ıs (RadgoJ -

lefJ,erl;Ştirilm;ktedir. Müşahidler lköyle;i geziYOr ~:;J;i, ~:~:aL ı,::~~;:: 
Pari • 15 (Radyo) -: uıu~lar de, Almanga'ya müstem-

sosyetesi umumi sckreterı l\I. Ava· l k ·1 • l'" Jd• . . e e vere mesı azımge ı-
noel bugün Puri 'e gelmıştır. "'• • kt J •ıt 

. . gını yazma a ve ngı e-Bu scyallJtın Ulu lar sosyetcsı 
kontrolü ile nliikııdar ohluğu süy· 
lrnilmcktcdir. l\laamaf ilı Cenevre 
nıalıafili l\J. Avanocl'iu 1 kcnderuıı 
mcs'cle i için l'ari 'ten da,·et edil· 
diğini iddin etmektedir. 

Roma, 15 (Radyo) - Reyha· 
niye ve Antakya Türk unsuru aley· 
hine tı>dlıiş hüküm sürmektedir. 
Tevkifat devaw etmekte ve ıne~· 
kuflar aragıoda Türk eşrafı da bu· 
luıımaktadır. 

},ran ız zabitleri Türkiye lehi· 
ne propagandadan va7gı>ı;iloıesini 

istemekte ,.e aksi takrlirdt" Antak· 
ya'da yaşamalarına mü•aade edil. 
miyeceğini söylemektedirler. 

İakenclerun İngiliz konsolosu 
Arab milliyetperverleri Jider meh'· 
uelanndan birisinin kardeşi tara· 
fından vurulmu;tur. 

1 tanhu1, 15 (Hususi) - Şeb· 
rimizde bulunmakta olan Başvekil 

Güzel Antakya 
İıımct laönü ile Uariciyc ve Da· Numan Rifııt ve <liğcr kiitib heyetle 
biliye Vekilleri, bugün de Dolma· birlikte Cencvrc'ye hareket ede· 
behçe sarayındal Atatürk'ü ziyaret cektir. 
etmişler ve uzun müddet görü~· Sonu 6 ıncı sahifede 
müşlrrdir. · 

1stanbu1, 15 (Uucıusi) - Ilnri· 
ıiciye Yekili Hüşdü Anı!, yorın 

(Bugün) Ankara'dan gelecek olan 
Hariciye V ck51cti umumi klitibi 

İtalya kralı 
PeşteYe gidecek 

Almanlar ·deniz silahları- Roma 15 (A.A) - Burada de· 
veran eden Lir ~ayiaya göre, İtalya 
kral ve kraliçPsi Macaristan naiLi 
ile Madam Ilorti'nin İtalya'}a yap· 
tıklan ziyareti iade etmek ÜZl're 
Mayıs'ta Budapeş'tcye gideceklerdir. 

nı artırmıya başladılar ___________ _; 

Maksad Rusya ile rekabettir 1\l. Ciyano da Buılape~te'ye gi· 
decektir. l\I. 1\foıı~olini'nin seyahati 
mevzuuhnhııedilmemcktedir. 

1 olması haschile bu yeni p1Ctnı tat· 
bika karar Terıni~tir. 

M. Hiller 
Drtlin, 15 (Hadyo) - Alman· 

ya · Loııdra dı·ııiz itilflrı duin•sirıılı: 

donanma ını hıızırlnınııkln meşgul· 
dür. Geçen sene 26,000 tonluk iki 
hattı harlı zırlılı11ı in~a•ırıa lı:ı~l.ııı· 
nııştır. F~ıkat 193 7 ıH:nc.,,imle 48 

parı;a lıarh gemi i yapacaktır. Bu 
lltkkam arnsıoda iki Lüyük hattı 
harh gt>mi~i ,.e ku\'vetli nıuhriL 
ve talıtellınhirler \'ardır. 

Almanya hükumı•ti, Hu ya'nın 
tnhıelLalıirleriııi '\Üzde 75 nrttırmı.,, 

• • -------------
Alman'lar da şikayetçi 

M. Vienot 
Bu işleri tecrübe 
tahtası mı sanıyor? 

Pari~, 15 (A.A) - lur gazete i 
DC§rettiği bir makule ile Alınan. 
lnrın lspan~ol Fas'ına askt•r çıkar
dıkları hakkındaki ynlac haberin 
nıcs'uliyetini M. \ icııot'a yüklct· 
mcktc<lir. 

1\1. \ ienot bu yalan haberlerle 
mevkiiııi çok koybetmi~ ad<ledil· 
mcktedir. 

AXADOLU - Türk·Fraom mü· 
~akerelcriııin velıamete girme&imle de 

hu tecrfibeıiz ieoç diplomat imil 
olnıuıtur, 

1
italya, Berlini Londra 

1 ve Parisle anlaştıracak 

M. Mussolini - G. Göering 
mülakatı mühimdir 

İki 
~~~~~-----~~-~--~. 

diplomat, Akdeniz, ispanya 
işlerini konuşmuşlardır 

ita/ya hariciye nazırı Kont Cigano ile Alman lıarieige 
nazırı Fon Nourath'ın Berlin'de alınmış resimleri 
Roma, 15 (A.A) - ~J. l\lusso· İt ıtya'nın, Alınanyıı ve İt ılya 

lini"ilt• .M. Güering arasınılnki ilk arasını1a, İngiliz · İtalyan Gcntlı·· 
ınüİfiknt hiıiayctte tebliğ cdilıliğin· men A<;recment'ına bt'nzer bir an· 
ckn ı;ok daha uzun olmuştur. Bu ]aşma yapılın:ı~ıtıı teklif ettiği bak· 
miilfikat hakkında u~~ ğıdaki teLli~ _ Sonıı 5 ıncı sahifede -
t;ıkarılını~tır: 

Duçe eaat 12,30 da l\I.Cöerin3'i 
kahnl ctıııio ve kendi~ile lıir saat 
samimi mülakatta huluıımu~tur. 

Hoıııa, 15 (A.A) - Diin ügle· 
den ı>oııra \'cm•dık sarayıoda I ~ 

1\111_ olini ile .M. Göerinı; arasında 

yapılan nıiiliikat iki buçuk e.aol 
dcvıım ctnıi~tir. l\I. ~lus~olini lH1n· 
dan l!ODra Gücriug vercf iue bir zi· 
yafct wrmiı;tir. 

llaLer alıııdığına göre göriiş· 
meler tonıamile ı-iyaııi bir mahiyet 
nrzetmi~tir. Scliilıiyeıtar malıaf il 
lıeriki de,·lct adamının İtalyan • 
Alınan mübadeleııi meıı'eleeini ve 
ekonomik mee'eleleri menuu hah· 
•etmediklerini temin ediyorlar. 

Londra, 15 (Radyo) 
Brifanya adasının birçok 
yerlerinden gelen haberlere 
göre, lngiltere'de miithiş 
bir f ırlına hüküm sürmek· 
tedir. Münakaliil, bu güz
den güçhalle temi11 oluna· 
bilmektedir. 

Belgas vapuru, fırtına· 
dan karaga oturmuştur. 

re'nin de buna muvafakat 
ettiğini ilave eylemek
tedir. 

Ayni gazete, Almanga
ga müstemleke verilme
dikçe Avrupa sulhunun 
hiçbir zaman istikrar bu-
1 amıgacağını bilhassa kay
detmektedir. 

\.. ..) 
M. Ruzvelt' e atfedi-
len geni bil- teşebbüs 

Beynelmilel bir 
konferans mı? 
Haber asılsızdır 

Hiçolmazsa birkaç ay 
geçmesi lazımdır .. 

M. Ruzvelt 
Yaşington 15 (A.A) - l\I. Ruz· 

\'f'ltin sulhun idame~i için beynd· 
milf'l bir konferans toplıyHcnğı 
hakkında t•cncbi membadan gelt'n 
babt>r resmi mabaf il tarafından 

tf'yid edilmemektedir. 
D plonıatik mnhaf il bilhaıısn 

Fran"la ve Almanya'nın ekonomik 
ılıtiliif !arını hal için ııufetmio ol· 
d ukları meımi netice~i olarak hu 
iki memleket münaeehetlerindı· 

hao gö~termio olan ııalfibt ın ııonra 

M. Ruz\'clt'in bir harekete giri~· 
nıcc.iııi ihtimal haricinde addet· 
nackteıl irin. 

Si)U"-İ mahafi1in kanaatine gö· 
re, cumhur lıaobrıı hı yndmilel 
nwhiyt'llt' bir han·kı-ıte bulunmak 
için hiçolmazea birkaç ay bekli· 
yect•ktir. 

Yeni saylav 
namzedleri kimler? 

Ankara 15 (A.A) - C. 
H.· Partisi genel başkan· 
lığından: 

htıınlıul ı,ıaylavı Şükrü .Naili 
Gökberk, Kocaeli eaylavı Dr. Nuri 
Birgi ve Siird saylan Mahmud 
Soy danı 'ın ölümleri üıerine bo~a· 
lon İ11tanhu\ saylavlığına Ziraat Ve· 
klileti müste§an Atıf Bayındır, 

Kocaeli @ayla\lıgına Avrupa'da talı· 

siliui bitirmiş ziraatçi İbrahim 
Diblen ve Siird ııayJavlıgına müte· 
kait binbaşı .Mehmed Ali Kurdoğlu, 
genbaokurca parti namzedi olarak 
onaylanmıolardır. Sayın seçicilere 
bildirir ve ilan ederim. 

C. II. Partisi genel 
baokan vekili 

ismet lnönU 

lngiliz- ransız donanma
ları manevrası 

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

İngiliz donanması Mısır ve Suriye 
ı __ sahillerine k. de'- uğrıyacaktır 

/ngiliz donanması 
Brest, 15 (Radyo) - }'rama· vin Sir Samuel Hoar'ı kabul et· 

nın atlantik f iloım bugün denize miştir. 
açılmıştır. Bu filo, Amiral De la Sir Samuel Hoar Ba~vekitle 
Bord'un idaresindedir. Bu filocla Akdeniıdeki İngiliz denis kunet• 

lcrinin nziyetini iub etmiştir. üç battı barb 7.lrblısı, bir tayyare 
Akdeniz 1nı;ilia filosu Amiral g«'miııi, 3 kruvazör f iloııu, 8 torpi· 

do muhrib fi1otillbı ile iki tahtd· Sir Du~laı Punt kumandasında 
bahir filosundan mürek.kf'ptir. 

Bu filo Şimali ve Garbi Ame• 
rika'da manevralar yapacaktır. 

Londra, 15 ( Radyo ) - M. 
Eılt'n Başvekil M. Balılvin ile mü· 
zakeresinden eonra, dün M. Bald· 

Mısır, Suriye sahillerine gidecek: 
ve mııocvralar yapacaktır. 

Kabirt', 15 (Radyo) - Elmu· 
kattam gnzetesinin verdiği bir ha· 
bere göre !\Iısır'da bulunan İngiliz 
askerleri en kıfa bir umanda Fi· 
li&tin 'e nakledilcceklerdir. 

Vapur mes'elesi nasıl 
bir safhadadır? 

Bu hadiseler ciddi tedbirler almak 
zaruretini gösteriyor. 

Bir Şilep lzmir limanından yük alırken 
Hükumetin vapur Luhranı kar· 

~moda l.üyük. lıir lıaasa iyet gö~

terJiğioi; halen limanlarımıza va. 
pur işleten acentelerin ogır teklif· 
leri üzerinde bir uzlaomıya varıla· 
mıyar.ık 12 vaımr kiralattıt1ını ve 
mahsullerimizin hu vapurlarla nuk· 
ledilcce~ini, İ"tanbul muhaLiriıniz 
evvelki gece bildirmi~ti. 

Dün bu hususta tahkikat yap· 
tık . Şehrimizdeki alika<larlara \'3• 

pur kiralıın<lıgı hakkınıla henüz 
hiçbir haber gelmemiştir. Hu meıı'· 

eleyi tedkik etmek üzere ~ehrimize 
gelmiş olan limanlar umum mü· 

düru Necdet l\\üfiıl, dün de acen· 
telerle temae etmiı Te İktı ad Ve· 

ka1etinden gelen emir üzerine mu· 
vakkat bir aola~ma elde edilebil· 
miştir. 

Bu nyın ııonuoa kadar ve Şu· 
batın ilk 15 günü r;arfıoda liman.ı· 

mıza mutnd eferleriui yapan va
purlar, ihraentı;ılnnn taahhüıl ahı· 
na girdikleri ve vapur uzluk yii· 
zünclı•n yo!Jayamadıkları mallan 
alacaklar ve hu arada fazla olarak 
birkaç vapur daha limana gele· 
eektir. 

Alakadar makamat, lzmir'de 
vapur buhranı haeebilc fazla mal 
kolmadı~ını ve ihracatçılnnn taah• 
Lüd ettikleri malları zamııoınila 

- Sonu 6 ıncı sahi/ed• -
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iJiNfQ 
Bazı muhavereler 

Jlir bayan bana ııordu: 
- Bir zevcecle aradığımı ilk şart nedir? 
ıCevab \'erdim: 

- Hakikaten ze1 cc olmak. Çünkü zevce nrdır, zneeeik nrdır. 

Şeker Ziraat işlerimizin maki~
İhtikaTı !"' var? neleştirilmesine doğrü: 

• • • 
Gene ha~anlar &onıyor. hen cevab veriyorum: 
- Kadının yaş gizlemesi rıcrlendir?. 
- Cehaletten .• Tecnlbe ile anlaşılmıştır ki, yaşını en çok aaklıyan· 

lar, hayat hakkında müshet bir telakkileri olnııyarılaıdır. Aklı ba~nda 
veyalıud da münevver kaclın biHr ki, insanlık ve fazilet baıta değil, 
pıtadır. 

- Knchmn ilk, vnzife i nedir? 
- \ atand:ı .. lık nokta ından, muhakkak netıil yetiştirmek, yani dQ· 

ğurmnk, di~Pr vazifeler bunun arL:nsından ıııraya dururlar .• 
- ı:rkekle kadın ara ında bir fark \ :ır mıdır? 
- Hapr, yalnız bir iş böliimü vardır. Tıpkı bizim cemiyetimizde 

vatandaşların sınıflara, zümrelere de~il, bulundukları işlere göre ayrıl· 
ması gibi içtimai h:ıknnclan hu böyledir. 

- Ya (izik bakınıımlan? 
- Biri erkek, biri <?i,idir, bundan ibaret! Ka<lın bayata, ioe tefek. 

küre alıı;tıkça, tıpkı erkek gibi olacaktır. Dııg-üu belki biraz nuksan gö· 
rüııcbilir .. .Fakat bu, vcrnsrtteki znyif tikten doğuyor. 

- Türk kadını ile düoya kadım ara~ındaki fikriniz? 
- Türk kadını, fukat hakiki ,.e a ıl Türk kadını, dejenere olma· 

mıo, her busu tn afiyet ve ,·crııııetini muhafaza etlen Türk kadını 

-nıeselıi köylü, kasabalı, ~alışan, doğuran kadııı· dünyanın en ideııl tipi· 
dir. Hunu Len SÖ}leıniyorum. Amerika'da yapılan bir tetkik göıtermiotir. 
Yalnız bu kndınııı kültür crhlıesini de ku\ vetlendirmek lazımdır. 

- Bir k:ıdına f'fl güzel hcdi}e ne olabılir? 
- Kitab!.. Çünkü evlerimizde en n& bulunan ve kadının en az gö• 

rcbildi~i } egane ~ey kitabtlır. 
- Züppeler hakkındaki fikriniz? 
- Hiç!.. Bunda bir fe,kaladelik de yoktur. Her inkılıib, muhakkak 

Lir ta fiye yaparak ilerler. Uoa liiyik olııu ve onu kuvvetli bir şuur ve 
karakterle hnzmedcn bcralıeree yürür, diğerleri dökülür ve çürür. Züp· 
pcler, i~te bu kı ımdır, ve her cemiyette içtimai badieelerin iekişaf ,·e 
sry rinde ayni nıuşalıedc konmuştur. 

Kum hUcumul 
Avustralya' da bir şehir kum· 

larm hücumuna maruzdur. is
mi Broklen Hil olan bu şehir 
iki senedenberi kumların isti· 
lası altında kaybolmak tehli· 
kesine maruzdur. 

Sehir belediyesi, kumların 
geldiği tarafa 2,5 metre yük
seklikte ve siper şeklinde kuv· 
vetli dıvar yapmağa karar ver· 
miştir. Bu kumların rüzgar
larla gelmedikleri anlaşılmış
tn. Büyük bir kum tabakası 
şehre doğru akmaktadır. 

Bu mevsimde sıcak! 
Bugünlerde dağlarda kar, 

şehirde de soğuk var, bizim 
patloların yakalarını kaldırdı
ğımız, sobaları son kuvvetile 
ateşlediğimiz şu sırada Ce
nııbi Afrika' da şiddetli bir 
sıcak hüküm sürmektedir. 

Bazı şehirlerde sıcak 35 
df'receyi bulmuş ve halk se· 
rinlik bulmak için plajlara 
gitmişler imişi 

Saime Sidi 

. . . ' ' ' 
.., ~ ,,. ı"" • • • •• 

-
Bu hususta elimizde bir ma

lumat yok; Fakat kız milyon· 
larca dolara maliktir. Ana ve 
babası da yoktur. 

Öyle sanıyoruz ki izdivac 
tekI:fi mektubu yazan bu 
10,000 genç ve ihtiyar erkek 
Ani'nin güzelliğini hiç düşün· 
memişler ve sadece milyonları· 
nın aşkı ile yanıp tutuşmuş· 
lardırl 

--=--.....,----------
Yunaniıtan'a 

ihraç edilecek 
Hayvanatm kıymeti .. 

Bazı ilçe Ticaretodalarının, 
Yunanistan'a vaki ihracata ait 
verdikleri menşe şahadetna· 

melerinde hayvanat kıymetle· 
rini noksan gösterdikleri, ala· 
kadar makamatın nazarı dik-
katini celhetmiştir. 

Bu hususta Odalara yapı· 
lan tebliğatta, kazalardan ih· 
raç edilecek hayvanların men· 
şe şahadetnamelerinde fop 
kıymet olarak gösterilmesi bil
dirilm'iştir. 

lktısad Vekaleti 
Alakadar oldu . .. · 

Bazı şayialara göre Şeker 
fistı indirilecektir. Bu şayia 

yüzünden bazı tüccarların şeker 
sipariş etmekten çekindikleri 
ve bu yüzden şeker stokunun 
azaldığı, hatta fiatın yüksel· 
diği görülmüştür. Alakadarla
rın söylediklerine göre çıkarı
lan bu şayia asılsızdır ve şeker 
fiatlerini yükseltmek maksadile 
bazı kimseler tarafından uydu
rulmuştur. ihtikar maksadile 
böyle bir şayia ç.karuıış olan· 
lar araştırılmaktadır. 

Hatta tüccarlar, şeker sipa· 
riş etmiy~cek olurlarsa Vila
yetlerin ticaret odaları delale
tile yüzde 15 i peşin gönde· 
rilmek suretile istenilen mik
tarda şeker getirtebilmeleri 
için Türkiye Şeker fabrikaları 
umum müdürlüğünün muvafa· 
katı alınmıştır. Buna dair Ik· 
hsad Vekaletinden VıJayete 

bir de emir gelmiştir. Bunda: 
Şayialara uyarak ihtikara 

sebebiyet vermek istiyenlere 
kar~ı mahallen kanunlar ve 
belediye nizamlarına göre ta· 
kibat yapılması ve gıda mad
delerinden olan şekerin buh· 
ran ve ihtikarına kat'iyen mey
dan \lerilmemesi bildirilmiştir. 
Ticaret odası, lktısad Vekale
tinin bu tamimini, bütün oda· 
lara tebliğ etmiştir. 

Zeytin 
bakım teşkilatı 
MUtahassıslar 
batka iş göremezler 

Zeytin bakım teşkilatının 
vazife talimatnamesinin Ziraat 
Vekaletinden vilayete geldiğini 
yazmıştık. Dün alakadarlara 
müracaatla bu mühim talimat· 
name hakkında malumat iste
dik. Zeytincilik işlerinin inki
şafını temin edecek tedbirleri 
tesbit etmek üzere Ankara' da 
yapılan toplantıda alınması 

lazımgelen tedbirler tesbit 
edilmiş ve zeytin bakım işle· 
rinin kısa bir zamanda yüksek 
randman verebilecek bir hale 
konulması için bir kanun pro· 
jesi hazırlanmıştır. 

Bu meyanda zeytin bakım 
teşkilatının ve bu teşkilatta 
çalışan ve çalışacak olan zey
tincilik mırı taka mütahassısları, 

En garip mezar! 
Arz üzcrindt!ki mezarların 

en garibi Nevyork mezarh· 
ğındn ve General Gerald Vil
kins'in mezarlığıdır. 

Kızılay balo•u bakım memurları ve zeytin 
BUyUk hazırhklar vaJ.. ustalaı ının vazifelerini gösteren 

Bu mezarın taşında Gene· 
ralın ismi ile hayatının en 
mühim hadiselerinden bir ka
çının sadece tarihleri vardır. 

Fakat mezarın bir kısmında 
cam çerçeve ile kapanmış bir 
yer ve burada mükemmel bir 
yemek vardır. General, meza
rım ziyaret edeceklerin bir 
fayda görmesini istemiş ve 
bu usulü vasiyet etmiştir. 

General, her günlük yemek 
masrafı için de kafi d~:-ecede 
para bırakmıştır. 

10,000 talip veri 
Birleşik Amerika'da Ani 

Huit isminde bir kızcağız 
vardır; bu kızcağıza, dört sene 
içinde tam... 10,000 izdivaç 
teklif mektubu gönderilmiştir. 

Gü~el midir?. 

Kızılay lzmir kurumunun 1937 bir talimatname de ba7.ırlan· 
yıllık büyük balosu 6 Şubat mış ve ziraat müdürlüğüne 
Cumartesi akşamı, hülWmet gelmiştir. TAiimatnameye göre 

konağı salonlarmda vuilecek· sahipli mahsuldaı zeytinlerin 
tir. Balonun fevkalide mübm· verım kabiliyetini artıracak 
mel olması içir §İmdiden ha- fenni usulleri müstahsillere 
zırlıklara başlanmı~ ve İstanbul göstererek yaptıracak ve ayni 
Perapalas orkestrası da angaje zamanda devlet, köy malı veya 
edilmiştir. sahipli yabani zeytinlerin mah· ,--,,,...,,.. ...... ""!"!"'~"!'00"""""!'!'0'~---, suldar hale getirilmeleri için 

icabeden kanunu ve idari iş
lerin fenni şartlar dahilinde 
yapılmasına temin etmek, fi
dan dikme ile yeni zeytinlik· 
ler tesisine ve ayni zamanda 
zeytin yağhane ve fabrikala
rında ve salamora zeytincili· 
ğinde alınması lazımgelen ted· 
birlerin tatbikjne nezaıet et-

Bugun dotacak 
çocuklar .. 

ftuciin erken kalkmak ıutiJe 
munffalnyetli bir gün olac .. lt.tır. 
Para earrrnı i~abeui!CD teoehhüs· 
lr.rden uE&k durmalıdırlar. 

Bn_gün dotar.ak ~ar çok 
narin ve naaik, yumuo-k kalbli 
olKnklardır. Hayatta çok para 
kıızıınacaklar, fak.at pekb .Para 
sahibi olabileceklerdir. Erkek Ve· 
ya kız, kalb itlerinde daima ma· 
cenlar içinde kalacaklardır. 

mektir. 
Zeytincilik mütahassısı, ba

kım memurları ve ustaları, 

zeytincilik işterinden başka iş

lerle tavzif edilemiyeceklerdir. 

mere ınn ı raudtll ---

-Bu yıl Gediz ve Seyhan mıntaka
larında yeni faaliyet başlıyacak. 

Ziraat işlerimizde yapılacak 
büyük inkılab ve makineleş
tirme hareketi için Ziraat Ve· 
kaleti geniş hazırlıklara baş
latmıştır. Ziraat işlerimi1in ma· 
kineleştirilmesi işi, ilk defa 
Menemen'in Gediz mıntaka
sında ve Seyhan' da başarı la· 
caktır. Sonra, sıra ile ve her 
yıl birkaç rnıntakada tamim 
edilmek suretile ziraat işleri

miz, beş yıl içinde tamamen 
maki ne leşti ri l ecektir. 

Ziraat inkılabı, istihsalatı

mızı çok mühim bir miktara 
çıkaracaktır. Bu işten elde 
edilecek randıman hususunda
ki ümitleri çok yüksektir. Dün 
Ziraat vekaletinden vilayete 
aşağıdaki tamim gelmiştir: 

1 - Ziraat teşkilatı hari· 
cinde gerek r~smi ve gerek 
hususi işlerle vilayet dHhilinde 
bulunmakta olan yüksek ve 
orta ziraat ve ziraat makinist 
mektebi mezunlarının adresle· 
rinin bildirilmesi. 

2 - Bunlardan yeni açıla
cak ziraat işlerinde vazife al
mak istiycnlerin üç fotoğrafla 

mezun bulundukları ziraat mek· 
tebi ve şimdiye kadar çalış
tıkları resmi ve hususi vaziie 
ve işleri ve bu vazife ve işler· 
den ayrılma sebeplerini, işe 
başlama ve ayrılma tarihlerini 
gösteren bir beyannameyi bir 
isti daya bağlıyıuak Ziraat. mli· 
dürlüğü yolile tez elden Ve· 
kalete göndermeleri lazımdır. 

Ayrıca sivil ve askeri san'at 
mekteplerinin makine ve de
mircilik kısımlarından mezun 
veyahud çiftliklerde veya zi· 
raat müesseselerinde traktör 
ve ziraat makinelerini kullan· 
mağı hakkile öğrenmiş olup 
ta yeni açılacak ziraat işlerin· 
de istihdam olmağa talib bu· 
lunanlardan San'at mektebi 
mezunlarının şehadetnameleri
nin suretlerinin ve diğerlerinin 
ehliyet vesikalarının ve her 
iki kısım talipler de şimdiye 
kadar bulundukları işlerden 
almış oldukları hüsnü hizmet 
vesikaları ile üçer tane fotoğ· 
raflarının ziraat müdürlüğü yo
lile vekalete gönderilmesi bil· 
dirilmiştir. 

Karakış kendini gösterdi 

Şiddetli fırtınadan vapur
lar gelemiyor .. ----------

Kardan Bandırma, Af yon ve Ay-
dın trenleri 4-5 saat geç geldiler 

Birkaç gündenberi havalar 
birdenbire soğumuş, geceleri 
hararet, sıfırm al tında 7 · 8 e 
kadar düşmüştür. 

Evelki gün sabahleyin baş
lıyan poyraz, gece fırtına ha· 
linde devam etmiş, lzmir·Kar· 
şıyak arasında son seferleri 
yapan vapurlar, güçlükle işli-

Soya Fasulyası 
Ege mmtakasında da 

ekilecektir 
Ordu' da yetiştirilen Soya fa· 

sulyasının tohumlarından ge
çen sene Ödemiş ve Torbalı 
müstahsillerinden bazıları ge
tirterek mıntakamızda bulunan 
bu mühim ve verimli mahsul· 
den ekmişler ve bol mahsul 
almışlardır. Bu iyi neticeler 
üzerine birçok çiftçilerimiz 
daha Ordu'dan Soya fasulyası 
toh.umu getirtmeğe karar ver· 
mişlerdir. Danelerindeıı çıkan 
yağ, sanayide kutlanıldığı gibi 
unlu olan taneler, insan ve 
hayvanlar için çok iyi bir gı· 
dadır. Danesinin kilosunu iş 
limited şirketi her zaman için 
beş kuruştan satın abıaktadır. 
Ziraat müdürlüğü, Ordu'dan 
getirtilecek itohumlar için va· 
sıta olmaktadır. 

Börülce, fasulya ve bezelye 
gibi mühim bir gıda maddesi 
olan soyanın sapları hayvan· 
lara çok yaramaktadır ve mah· 
sul çok bereketli elde edil· 
mcktcdir. Rutubetli yay!alarda 
susuz, kurak yerlerde su ılf! 

ydişir ve verimi pekçok olur. 
Soya; yakında Ege mıntaka· 

sının müllim 'ürünleri sırasına 

iirmete namzettir. 

yebilmişlerdir. Saat 23 de 
Karşıyaka'dan kalkan Karşı· 
yaka vapuru, fırtınanın şidde

tinden Alsancak iskelesini tu-
tamam ıştır. 

Poyraz dün <le devam et· 
mişse de hafif esmiştir. Li
manda hiçbit kaza olmamıştır. 

Mersin'den gelmesi bekle
nen denizyolları idaresinin va· 
puru, şiddetli fırtınadan en 
yak~n bir limana sığınmış ve 
yoluna devam edememiştir. 

Vapurun bugün gelmesi bek
lenmektedir. 

Verilen haberlere göre, ha
valar her tarafta çok soğuk 

gitmektedir. Bazı yerlerde ka· 
zalarla vilayetler arasında mü-

nakalat kesilmiş, pek fazla ya
ğan kar, yolları kapamıştır. 

Afyon, Bandırma ve Aydın 
trenleri, yollar kardan kapalı 

olduğu için 4-5 saat teehhürle· 

gelebilmişlerdir. Ödemiş tre

nı de 2,5 saat gecikmiştir. 

650 lira 
Halının altından çıkarıldı 

Karşıyaka' da Reşadiye so· 

kağında 147 numaralı evde 

oturan Kazım oğlu Alaeddin'in 

evinde misafir bulunan Osman 

kızı 24 yaşlarında .Güzidc'nin 

6.lO lira para çaldığı iddia 

edilmişti. Zabıtaca yapılan 

araştırmada paraların ayni 

evde misafır odasında halı 

altına saklanmış olduğu lcsbit 

edilmiş ve paralar sahibine 
verilmiştir. Güzide hakkında 

kanuni takibata başlanmııtır. 

Cenevre ye 
Doğru .. 

Türkiye ile Fransa'nın isteği 
üzerine, Milletler cemiyeti kon· 
sey toplantısı lkincikanun 21 
ine bırakılmıştır. Bundan mak
sad, uzlaşma imanları araştır· 

mak üzere daha üç gün vakit 
kazanmaktır. 

Kamutay Parti grubu top
laııtısına aid tebliğlerden öğ
rendiğimiz üzere, son günlerde 
Fransa dışb.akanlığı, başvekil 
M. Leon Blum'un bizzat bir 
anlaşma zemini aramak husu· 
sundaki vadini tekrar etmiş 
ve tekliflerimizi tesbit edt:rek, 
Paris'e yollamaklığımızı bizden 
istemiştir. Konsey toplantısına 
iki gün kala, Fransız ve Türk 
delegeleri Cenevre' de rapor
törle birleşeceklerdir. Eğer iki 
taraf arasında bir anlaşma 
olmuşsa, raportör, bunu kay-
dedecek, eğer olmamışsa, tez
leri yaklaştırmak üzere son bir 
teşebbüste bulunacaktır. Kon· 
seye müracaatımız paktııı 11 in
ci maddesıne istinad etmekte 
olduğundan, bir karara varıl
mak için, Fı ansa ile Türkiye 
dahi iştiı ak etmek şartile, kon
sey azası reylerinin ittifakı 
esastır. Bu o demektir ki, kon· 
seyde, iki taraftan birinin red
dedeceği herhangi bir karar 
verilemez. Olsa olsa, raportö
rün tavsiyelerinden istifade 
ederek·, konsey, yeni bir an· 
laşma mühleti bırakmak arzu· 
sunda bulunabilir. Formaliteler 
bunlardır. 

Fakat, hakikat odur ki bu 
mes'ele ayın 21 inde halledil
memiş olmak demek, Milletler 
cemiyeti imkanları içinde hal
ledilmek talii iflas etmek de· 
mektir. Milli bir hak ve şeref 
davasıııda, doğrudan doğruya 

ve derinden derine bu davaya 
alaka bağlamış olanların sabn 
ise uzun sürmez. 

Sancak anlaşmazlığının iki 
hakikati üzerinde ısrar edelim: 
biri, mes' elenin suruncemeye 
tahammülü olmamak: ikincisi, 
Sancak Türk'l~ğüne tam bir 
hayat emniyeti vermek esası 
bulundurmadıkça, ikinci dere· 
ce tavi7.lerin hiçbir değeri ol
mamak! 

1936 ya kadar tatbik olu
nan idarenin neticesi, Sancak 
sınırlarından bize doğru, sağa 
sola seyahat edildikçe, bütün 
faciası ile görülür: her tarafta 
Sancak göç.menlerine rastge
lirsiniz. Milletinin talii ile uğ
raşabilecek münevverler, Tür· 
kiye merkezlerine sığınmak zo
runda kalmışlardır. Dışarıya 

doğru daimi bir dağılma ve 
içeride daimi bir ezilme! San· 
cak'ı Suriye'lt :rmek için, ev· 
vela Türk'süzleştirmek lazımdı. 
Bugün dahi Sancak nüfusu 
hakkındaki telkinlere dikkat 
ediniz: bu telkinler şimdi yan· 
lış olsalar da, eğer yerli ida· 
renin tasavvuru devam etsey· 
di, bugün hakikat olacaklardı. 
Hatta, bir gün, "Lütfen geli
niz, Sancak'ı dolaşın1z, Türkçe 
konuşan bir kişi görebilir mi· 
siniz?,, Davetinin yapılabile· 
ceği şartları elde etmek dahi 
mümkün olurdu. işte biz San
cak Türk'lüğünün hayat emni· 
yetini İnanca altına alabilir 
bir esastan bahsetmekle Pa
ris' in haberi olsun olmasın, 

sömürgecilerden gelsin v~ya 

gelmesin, bu meşum tasavw· 
ra, eserini tamamlamak isti
dadı verecek herhangi ~ bir 
şekli ancak reddetmeğe mee· 
bur oldu~umuzu anlatmak i~
yoruz. 

Falilı ~ 
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T an,'.ltalyanınidörtler:misa-
kı için çalıştığını yazıyor 

-----------,-
Böyle bir misak olduğu takdirde, Fransa siya-

sasının mağlup olacağı söylenmektedir 
G .. P~ri~: 15 (Radyo) - .<Tan) gazetesi; Almanya Hava Nazın ve Prusya Başbakanı General 

0.e~ı.n? ın Roma seyahatı. etrafında yazdığı uzun bir makalede, ltalya Başbakanı .Sinyor Mus
~ulını nın, Uluslar sosyetesı yerine dörtler misakını vücuda getirmeğe çalıştığını ve Almanya 
ıle lngiltere arasında bir anlaşma hususu için mesai sarfetmekte olduğunu yazmaktadır. 

Ayni gazete, böyle bir misak halinde Fransız siyasasının mağlup olacağını ileri sürmekte 
ve lngiltere'nin buna rıza göstermiyeceğini tahmin eylemektedir. 

----~-~~-------.... ~.~ ...... ~ .... --~---------------
Avam 
Kamarası 

ltalya'nın yeni yapacağı 
gemilerin topla.rı ---....... - ------------

Salı günü Topların kutru hakkındaki karar 
Toplanıyor.. İngilterece de muvafık görüldü 

Londra, 15 ( Radyo ) Londra, 15 (Radyo) - ltalya hükumeti, yapacağı yeni ge-

Avam kamarası, önümüzdeki milerin toplarını 24 parmak kutrunda olarak tesbit etmiş ve 
Salı günü top1anacak ve Is- diğer devletlerin de ayni şekilde kareket etmelerini şart koya-
panya'ya gönüllü gönderilme- rak keyfiyeti İngiltere'ye bildirmiştir. f ngiltere hükumeti, ftal-
mesi hakkındaki kanunu mü- ya'nın bu kararını hüsaü suretle telakki etmiştir. 
zakere edecektir. işçi saylav- Son haberlere göre, Japonya'dan başka diğer devletler de 
!arın, bu kanuna hücum ede- bu kararı muvafık görmüşlerdi/. 

ceZir:~tVekili Fransa, ,lspanya'ya gö-
Muhlis'in istifa nÜllU akınını yasak etti 
edeceği söyleniyor n · l A t b h k · k 

. fstanbul, 15 (Hususi) __: rar amen O U USUSta l anunu 
Zıraat vekaleti müsteşarı Atıf'ın 585 reyle kabul etmiştir 
pazar günkü seçimde saylav 
namzedi gösterileceği ve Zi- Paris, 15 (Radyo) - Fransız parlamentosu, bugün toplan-
raat Vekili Muhlis'in istifa mış ve lspanya'ya gönüllü gitmeği yasak eden kanunu müza-
cd k A f' kere etmiştir. Bazı saylavlar, kanunu müdafaa etmişler ve sul-ere , tı ın Ziraat Veka-
let" l hun bu sayede korunabileceg"' ini beyan eylemişlerdir. 

ıne getiri eceği söylenmek-
tedir. Parlamento, öğleden sonraki top!antısında da ayni kanunu 
J k müzakere ~tmi~ ve birçok münakaşalardan sonra kanun, 585 

tısad odaları reyle kabul edilmiştir. Parlamento, gelecek hafta salı günü 

dairesi açılıyor _t_ek_r_ar_to_p_la_n_a_ca-=k=t=ır=. =========-------

40 Bin lira lstanbul'da 
' . . 

An kara 15 {Hususi) - fk
tı~ad Vekaletine bağlı ve şahsi 
hukmü haiz bir iktısad odaları 
dairesi açılması kararlaştırıl- Kefaletle Avru
mıştır. 

Feci bir 

Hükumet 
Zeytinciliğimizin 
Islahına ehem
miyet v · erıyor .. 

. ~nkara, 15 (Hususi)- Zey-
tıncıler k . d . k ongresın e verılen 
v'lra~ların tatbiki için, ziraat 
H:.k:leti tetkikat y~pmaktadır. 

ukumet z t· ·ı·.... ı~h b .. .. • ey ıncı ıgın ıs a ına 

te~~~r. ehemmiyet atfetmek-

. Yeni hazırlanmakta olan zey
tıncılık k 
1 k 

. anununa göre, mem-
e etın h 1· .. mu te ıf yerlerinde 

numune t• 
1 

zey ınyağı fabrikaları 
açı acaktır ..... 

ANADOLU 
Günlük .-·-

sıyasal gazete 
Snhip ve 1 H d >aşy:ıırraııı 
ay ar Rüşdü ÖKTEM 

Uıııunıi Df'Şriyat ve • . ·- . 
müdü .. . 11 . )ıızı ı~lcrı 

ru. ıımdı Nüzh t C 
t - · c ,.:ınçar 
<lıırehaııc i : 

fzmir ikinci Be} ler s k il 

C. Halk l'arti i hirıa 
1 
~ • a,..lı 1' • ıçın• e 

elgrııf: fzmir - ANADOLU 
Telefon: 2i76 - Po~ta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı a\lı~ _00 1 • bl 1 ' üç 

U) ığı 500 kuru~tur. 
y :ıhancı mcı~ılckctler için senelik 

nbonc ucreıi 27 Jinı<lır 
Heı )"Crıle 5 kuru~tur - ~ 

Gümi geçnı iş nüshalar 25 kuruştur. 
---==-=================~

L. ANA DO l..U MATBAASINDA 
BASU.M iŞTi R 

pa ya gıtmesıne 
müsaade edildi .. 

fstanbul, 15 ( Hususi ) 
kaçakçılıktan maznun olarak 
İhtisas mahkemesine verilen 
İstanbul Elektrik şirketi mü
dürü Honsen 'in, 40 bin lira 
kefalet vererek Avrupa'ya git
mesine, talebi üzerine müsaa
de edilmiştir. 

Şeker 
İstihlak vergisi ka
nunu tô.di l edildi ... 

Ankara. 15 (Hususi) - Şe
kerden alınmakta olan istihlak 
vergisi kanununun tadili hak
kındaki kanun la)'ihası, Büyük 
Millet Meclisinin bugünkü top
lantısında kabul edilmiştir. 

Meclis, dört beş gün evel 
ölen Nuri Conker'in hatırasına 
hürmeten bir dakika sükut 

etmiştir. 

Belcika 
' Valans hü

kumetinin nota-

cinayet oldu .. 
lstanbul, 15 (Hususi)- Dün, 

şehrimizde çok feci bir cina
yet olmuştur. 

Valide hanında oturmakta 
olan Nedime isminde bir ka
dın, kendinden 13 yaş küçük 
olan metresi Kemal'le rakı iç
mişler ve fazla sarhoş olarak 
kavgaya başlamışlardır. 

Nedime, Kemal'in ba zıha
reketlerine ·kızarak tabanca ile 
aşıkının kalbini parçalamış ve 
öldürmüştür. Bu cinayeti işle
dikten sonra aklı başına gelen 
Nedime, cesedi sürükliyerek 
başka bir kapının önüne ka
dar getirmiş, orada bırakmı~; 

sonra karakola giderek: 
- Kemal kendisini öldür

dü. Şurada yatıyor, demiştir. 
Zabıta derhal tahkikata baş
lamış ve cinayeti meydana çı
kararak katil Nedime'yi ya
kalamış adliyeye" teslim et
miştir. 

Feci 
Bir carpış-

sını tatminkar baldu. ' ld 
Brüksel, 15 (Radyo) - Va- ma 0 U. • 

lans hükumeti; öldürülmüş olan Varşova 15 (Radyo) - Mi-
Belçika'nın Madrid maslahat- loviçte, bir trenle bir otobüs 
güzarı Baron dö Bozgrad mes· çarpışmış ve dokuz kişi öl-
elesi hakkınd3 Belçika hariciye müştür. Ağır ve hafif olmak 
nezaretinin notasına bugiin ~e- üzere 57 kişi yaralı vardır. 
vab vermiştir. Cevab, tatmin- Bunlardan iki kişi hastaneye 

kir ıörünmektcdir. ıötürülürken ölmüılerdir. 

'-0- Fransız başvekili meclisi 
9Y.. ~~ meb'usanda neler söyledi 

~-- .,..::..._~ Asiler Destepona şehrini 
İsmail Zühtü aldıklannı söylüyorlar 
Bugünün musiki aleminde 

tanınıp yükselen Rauf Yekta 

için bir gece hazırlandı ve 
cemiyetin kadirşinaslığını tem
sil eden münevverler ve genç
ler, bu olgun san'atkarı layi
kıyle yaşattılar. 

Cemiyetleri tutan ahlak ve 
fazilet kıymetlerinden biri de, 
yetiştirdiği varlıkların değer 
ve yerini vermek, onları ihmal 
ve inkar etmemektir. Her in
kılab gibi, Türk inkılabı, Türk 
teceddüd ve tekamülü de bu 
karakteristik vasıflara tamami
le maliktir. Biz . yıkıcı değil, 
yapıcı ve yaratıcı bir ruh ve 
enerji taşıyoruz. Mazinin kıy
metlerini ve değerlerini inkar 
e!mek, ne inkılabın hususiye
tini artırır, ne de münkire 
bir şeref verir. istikbale ko
şarken, mazinin iyi, güzel, 
kuvvetli, orijinal, milli olan 
bütün servet ve hamulesini 
de götürmek lazımdır. 

Rauf Yekta ile bu fikirlerin 
münasebeti nedir, demeyiniz. 
Aklıma, fsmail Zühtü geldi ve 
bu fikirlerle onun varlığının 
gömüldüğiinü korkunç nisya
nın kesafetini yırtmak iste-
dim. 

f smail Zühtü, Türk musiki 
inkılabının zaruretini ilk anh-
yan bir san'atkardır. Tatbikata 
ilk başlıyanlar arasında oldu
ğu gibi, bulunduğu zamanın 

şark musikisine karşı taşıdığı 
taassubla mücadele etmek 
için her fedakarlığı yapmış ve 
bunu bir ideal, bir prensip 
olarak gözlerini yumduğu 
dakikaya kadar mu haf aza et
miştir. 

Onu çarçabuk unutuverdik. 
İsmail Zühtü'ye vakitsiz kı

yan ölüm, şayed bu yılların 
gebe kaldığı musiki inkılabını 

bir kehanetle keşfetmiş olsay
dı, onu kendi mutlak ve kor
kunç kanunundan bir istisna 
yaratarak aramızdan almazdı 

ve bu takdirde, İsmail Zühtü, 
şimdi yeni musikimizin armo
nisi içinden en sağlam, en 
güzel, en temiz ses olarak 
yükselirdi. 

lsmail Zühtü'nün şarkı, 
marş, operet, hatta opera ola
rak, ayni zamanda garb tek
niğine milli ve orijinal Türk 
lahnını ve ruhunu vererek ya
rattığı ne ese'rler; ne şaheser
ler vardır?. 

" Yeni Turan,, "Azerbey
can,, "Bahar,, " Aşkı füsun ,, 
" Tezer ,, " Siyah Sancak ,, 
" Kara kuvvet ,, gibi parça
ları hala ve hala, onları bir 
lenlerin doyulmaz bir lezzetle 
söyleyib çaldıkları öyle güzd 
eserlerdir ki, eşleri az bulu

nur. 
İsmail Zühtü'yü belki baş· 

kalan bilmez. Fakat İzmir 
için, İzmir münevverleri, İz
mir muallimleri, lzmir genç
liği için onu bilmemek veya 
unutmak gibi mütehammül 
bir keyfiyetin manası çok ha
zindir ve afla da layık de

ğildir ... 
Bizce, Halkevinin bu mev

zu üzerinde bir rolü olsa ge

rektir. 

İsmail Zühdü'yii, Vasıf'ı, 
Necati'yi, Şekib'i, yani İz
mir'in yetiştirdiği edib, şair, 
musikişinas, münevver, inkı

lapçı güzideleri zamanın kor
kunç kucağında nisyane göm

mek demek, bizde kadirşinas-

Madrid'den 450,000 kişi başka yerlere 
taşındı. Valans, ecnebileri tabiiyetine aldı 

Madrid'den 
Cebelütta~k. 15 (Radyo)

Madrid cephesinde asi kuv
vetler, general Orgaz kuman
dasında Aravaka şimalinde bir 
iki köy işgal etmişlerdir. 

Son bir hafta içinde Mad
rid' den 450,000 kişi başka 

yerlere nakledilmiştir. 
Cebelüttarık, 15 (Radyo) -

Destepona şehir ve limanı 
20,000 asi tarafından işgal 
edilmiştir. 

Bu şehre yakın köylerde 
işgal edilmiştir. 

Bu taarruz ani şekilde ya
pılmıştır. Milisler, birçok mak
·tul, mecruh ve esirden batka 
birçok harp levazımı da bırak
mışlardır. 

Asi donanma ve tayyareler 
bugün Malaga, Almeyra, A
likanta, Satander, Bilbao ve
sair hükümet şehirlerini bom
bardıman etmişlerdir. 

Cenevre, 15 ( Radyo ) -
Şili hükumeti Uluslar sosye
tesi murahhası, hükumetinin 
emrile sosyeteden Madrid' de 
mültecilerle dolu bulunan 
sefaretaneler rnes' elesinin hal
lini istemiştir. 

Yalnız Şili'nin Madrid sefa
retanesinde 1000 den fazla 
mülteci vardır. 

Berlin, 15 (Radyo) - Av
rupa devletlerinin gönüllü hak
kında menfi kararlar ·;erdik
leri sırada Valans' da ki İspanya 
hükumeti, İspanya'da milis 
kuvvetler arasında bulunan 
bütün ecnebilerin lspanyol ta
biiyetine kabulüne karar ver
miştir. 

Almanya Valans hükumeti
nin bu kararını kabul ve tas
dik etmiycccktir . 

Vaşington, 15 (A.A) - M. 
Moorc Amerika'nın Barselon
daki konsul generaline gön
dermiş olduğu talimatta Ame
rika tebaasını İspanya' da ki 
dahili harbe iştirak etmemeğe 
ikna etmesini emretmektedir. 

Paris, 15 (A.A) - B. Blum 
meb'usan meclisinin dış işleri 
ve adliye encün.enleri huzu-

lığın yavaş yavaş çuruyen, 
dejenere olan bir keyfiyet ha
line geldiğini anlatır ki, fz
mir'i bundan nezih etmekle 
beraber harekete getirmek de 
lazım olduğuna kaniim. 

İsmail Zühdü, bilhassa ken
di idealinin etrafında yeni 
Türk musikisinin terennümü 
başlarken, hiç de unutulma
malıydı. Bu, bizim için bir 
noksandır, bir..... bir.... Ne 
bileyim, bir fena şeydir işte! 

Orhan Rahmi Gökçe 

bir manzara 
runda beyanatta bulunarak 
ezcümle demiştir ki: 

İspanya'ya gönüllü yazılma
sının men'i hakkındaki kanun 
oldukça elastiki bulunmalı ve 
hükumet bu suretle diğer dev
letlerin kendi taahhüdlerini 
tutmağa başlamalarını bekli· 
yebilmelidir. Müzakerat he
men yarın yapılmalı ve müm • 
kün olduğu kadar kısa olma· 
lıdır. Bu suretle parlamento 
beynelmilel bir anlaşma üze
rine ve bu anlaşmanın tatbik 
mevkiine girmesi anından iti
baren diğer devletlerin aldık
ları ayni tedbirleri almak hu
susundaki müttefik arzusunu 
göstermiş bulunacaktır. 

Dış işleri encümeni mazba
ta muharririni kanun projesini 
tasvibe memur etmiştir. Adli
ye encümeni projeyi tedkike 
devam eylemektedir. 

Salamank, 15 (Radyo) -
Beynelmilel kolordu, dünkü 
muharebede mühim hasarata 
uğramışbr. ihtilalciler, kolor
dunun mühimmatından bir 
milyon fişenk, sekizyüz tüfenk 
ihtinam etmişler ve bu kolor
duya aid olan zırhlı bir treni 
ele geçirmişlerdir. 

Paris, 15 (Radyo) - (Este
pona) müstahkem mevkiinin, 
ihtilalciler tarafından işgal 

edildiği hakkındaki haberler, 
Burgos hükumetini fevkalade 
sevindirmiştir. ( Estepo"a) ci
varında kain bazı köyler de 
zaptedildiği ilaveten bildirili-
yor. 

Madrid, 15 ( Radyo ) -
Madrid müdafaa komitesinin 
bugünkü resmi tebliğinde, ke
sif sise rağmen Milis'lerin, 
üniversite mahallesine taarruz 
ettikleri ve ihtilalcilerin hücu
munu defeyledikleri bildiril
mekte, general Franko kuv
vetlerinin, 250 ölü ve birçok 
yaralı bırakarak kaçtıkları ve 

· (Loztanoz) köyünün, Madrid 
kuvvetleri tarafır.dan zaptedil
diği kaydolunmaktadır. 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

TAKVİM 
Rumi 1352 ı Arabi 1355 
2ci kauu11 02 Zilk.arie 02 - İkinci kanun 

~ 16 ~ 
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Cumartesi -
IE\kat Ezan v~~a:. Ezan va~aı 
1Giine~ 2.19 7 ,03ak~am12,0U 17,05 
ö~le 7,18 12,23 yatsı l,3i 18,41 

'ikinci 9,46 14,51imıak12,34 5,38 
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Boğulan 
Tayfalar 

Bu ayın 17 sinde meşhur 

halyan şairi Alfien'nin doğu· 
munun 188 incj yıldönı.im"ü 
geliyor. 

~ Atfieri, daha küçüklüğünde, 
büyük bir deha olacağım gös· 
termiş, kendisine zorla kabul 
ettirmek istenilen terbiye sis· 
temine karşı isyan etmiş ve 
sıkı di'l derslerinden kendisini 
kurtarmıştı. 

Zengin ve yüksek tabaka· 
dan olan ailesinin ona tuttuğu 
hocalardan yalnız dans hoca· 
sını beğeniyordu ve yalmz 
onun derslerine gidiyordu. 
Hem de koş1·koşa. 

Bu itibarla, oğullarının ten· 
bel olmadığını takat sevgisi
nin başka yerde olduğunu an· 
lıyan ailesi onun bu istidadını 
besledi. 

Alfieri'nin dans hocası bir 
Fransız'dı. Talebesine dans 
derslerile beraber Fransız kül
türü ve Fransız sevgisi de 
vermişti. Onun için, Alfieri 
büyüyüp bir delikanlı olduk
sonra ilk olarak Fransa'ya git· 
meği düşü,ıdü. 

Nihayet bir gün, Alfieri Na
pol i' den Roma'ya, Roma'dan 
Venedik'e Venedik"ten Rivie· 
ra'ya geldi. Bu yol onu Fran
sa'ya götürüyordu. Hakikaten 
bir iki gün sımra Alfieri Mar
silya 'da, daha sonra da Pa
ris'te idi. 

Fakat, Paris'e kadar gelen 
Alfieri orada da pek fazla kal
madı ve daha ileriye İngilte· 
re'ye gitmeği düşündü. 

f ngiltcre müstakbel şiiirin 
pek hoşuna gitmişti, buradan 
geri dönmek istemiyordu. Şim
di artık Londra'nın yüksek ta
baka sosyetesi için büyük bir 
itibar görayor ve çok eğlen· 
celi bir hayat yaşıyordu. 

işte AHieri'nin hayatında 
büyük bir vak'a teşkil eden 
düello macerası o sırada geç
miştir. 

Alfieri; bir gün Londra'nm 
en kibar ve güzel kadınların
dan biri ile tanışmı_ştı. Evli 
olduğunu, fakat kocasının ora
da bulunmadığını ogrenen 
Alfieri bu kadınla sıkı bir 
dostluk tesis etti. Fakat gene 
kendi kabahatı ile münasebe· 
tini açığa vurdu. Ondan sonra 
Londra'nın bütün salonlarında 
bahsedilen şey Alfieri'nin ma
cerası idi. 

Bu macera kısa bir zaman· 
da etrafa dal budak sararak 
büyük bir dedi - kodu uyan
dırdı. 

Alfieri bu vaziyet karşısında 
hemen Londra'dan çıkıp R"it· 
meği düşündü. Fakat buna 

vakit kalmadı, ani bir hndi.se 

oldu: 
Ertesi gün Londra' dan ayrı

lacaktı. O gece Londra'nın 
ltalyan operasında idi ve bir 
arkadaşile beraber locada otu· 
ruyordu. 

Bir perde arasında kendi
sine birinin seslendiğini duydu: 

- Kont Alfieril 
Döndü: Tiyatronun bir ha· 

demesi kendisine bir kart uza· 
tıyordu. 

Alfieri kartı aldı baktı: 
Bu bir asilzade idi ve ken

disini düelloya davet ediyordu. 
Alfieri şaşırdı: Bu kimdi? 

Her halde dostunun kocası 

değildi. Çünkü kartta başka 
bir isim vardı. 

Hemen Lady'nin evine koş· 

Hırsızhk 
Dikilitaş sokağında kuru 

kahvecilik yapan Ali Hasan 
Hulki'nin dükkanının demir 
pencere kepenklerini kanırtmak 
sureti le giren Boşnak lbrahim 'in 
20 lira para ıle bir çift küpe 
bir yarım Altın küpe . çalıp 
kaçtığı iddia ve şikayet edil
diğinden failin yakalanması 
için takibine başlanmıştır. 

Dövmek 
Birinci kordon f zmirpalas 

otelinde Abdülfettah oğlu Yu· 
nus, Ahmed oğlu Mehmcd ve 
lsmail oğlu Muharrem; bir 
para meselesinden dolayı Sa
lim oğlu Ahmed Muhtar 'ı 
dövmek suretile yaraladıkla
rından yakalann.·~'ardır. 

---····--- ·---
H ükıimetten FinlandiY.a 'ya 
tazminat istiyorlar .. götürülecektir .. 

Meksika, 15 ( Radyo } - Londra, 15 { Radyo ) 
Petrol şirketleri, amelenin (Yuanatondor) adlı Finlandiya 
haksız olarak grev ilan etme· vapurunun miirettebatmdan 8 
ferine müsaade eden hüku- kişi, Orkado adalarının muh· 
met nezdinde teşebbüsatta telif sahillerinde boğulmuştur. 
bulunmuşlar ve tazminat iste· Bunların cesedleri toplanacak 
mişlerdir. ve gömülmek üzere Finlandi· 

Japonya 
Avusturaly<ı. 
Ticaret muahedesi 

ya'ya götürülecektir. 

Yeni memurin 
Kanunu ka. 
mutaya veriliyor. 

lstannul 15 (Husus'i) - Hli
kumetçe hazırlanan yeni nıe· 
murin kanunu, layihası bugün
lerde Büyük Millet Meclisine 
verilecektir. 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

12,30 halk musikisi, 12,50 
havadisler, 13,05 hafif musiki, 
13,25 muhtelif parçabr. 

18,10 dans musikisi, 19,30 
konferans, 20 Türk musikisi, 
20,30 arapp havadisler Ömer 
Riza tarafından; 20,45 Münir 
Nuriddin ve arkadaşları; 21,15 
stodyo orkestrası, 22 ajans ve 
borsa haberleri, 22,20 plak· 
larla sololar. 

İkinci kağıd 
fabriaamız 

tu ve bu adamın kim oldu- I" 
DiKKATi 

ft-, 

Londra, 15 ( Radyo ) -
Avusturalya ile Japonya ara
sında akdolunan ticaret mua· 
hedesine göre, Avusturalya, 
Japonya'ya otuz milyon sterlin 
kıym~tindc Pamuk alacaktır. 
Japonya, şimdiye kadar Pa· 
muk ihtiyacını Mançster' den 
temin edegelmekte idi. 

Bu kanuna göre. devlet me· 
murları da ecnebi kadınlarla 
evlenemiyeceklerdir. Kanunun 
neşrinden sonra ecnebi bir 
kadınla evlenen memur, işten 

_İnşaata ilkbaharda 
bas/anacak 

ğunu sordu. Kadın söyledi: 
- Bizim ailenin hususi ka

tibid.r: ve kocam ona kendi· 
sine ait bütün işlerin idaresini 
devretmiştir. 

Yani kanunen bile. Alfieri· 
nin bu a".lamla düello etmesi 
lazımgeliyordu. O gece Alfi
eri sevgilisinden bir daha gö· 
rüşmemek üzere ayrıldı. 

Ertesi sabah erkenden iki 
"Rakip,, tayin edilen çayırda 
buluştular. Silah olarak meç 
intihap olunmuştu. Alfieri meç 
kullanmasını hiç bilmezdi. 
Fakat .. 

... Bu düellodan kendisi bir 
şey olmadan kurtuldu, öteki 
yaralandı ve o mağlup sayıldı. 

O akşam Alfieri Londra· 
dan ayrılıyordu. Fakat, sonra· 
dan öğrendi ki düello ettiği 
adam meçte son derece ma· 
birmiş ve isterse onu ilk dar· 
bede öldürebilirmiş. 

Şair, kendisine verilen bir 
vazifeyi yaparken ona da ha-
yatını bağışlıyan ve bu uğur
da kendi hayatını tehlikeye 
koyan o adamı hiç unutmadı .. 

••• 
~~~~~---~~~~~ 

Lebrun 
Beri in 'sefirini 
kabul etti .. 

Paris, 15 ( Radyo ) - M. 
Lebrun bugün Elize sarayın· 
da, f'ransa'nın Berlin sefiri 
M. Fransuva Ponse'yi kabul 

etmiştir. 

Amerika 
İssizleri ne istediler. 

Her t1atandaş gece ve 
gündüz bir işi, bir ihtiyacı 
zuhur ettiği takdirde .za
bıtada şu numaraya tele

lrlanda 
H .. k ,. t . J çıkarılacaktır. 

u ume ı ae • 
(2463) İspanya'ya gö. Grevcıler 

\...-========:=:::.-'::.. nüllü göndermiyecek Patronlarla uzlaştı .. 

f on etmelidir. 

Ç k 
Londra 15 (Radyo} - Mal- Nevyork 15 (Radyo} -Ge-

e OS Va ya kom Makdonald'la Irland 1 hü- neral Motörs otomobil şirketi 
kuıneti reisi arasındaki müka· mümessilleri1e grev ilan etmiş ---···---Hava istasyonları 

Rus'lar icin mi , 
hazırlanıyor? 

Prağ, 15 (Radyo) -Çekos-

lemeler de' am ·ediyor. lrlanda olan ameler arasında bir uz· 
hükumeti reisi M. Devalera, laşma husule gelmiştir. Tefer· 
Irlanda'dan lspanya'ya gönüllü ruat hakkında konuşmak üzere 
gitmemesi için tedbir almağı bu ayın 18 inde amelelerle 
kabul etmiştir. patronlar arasında bir konfe· 

lovakya hava nazırı, ·bütün V • 'J 
. devletler ateşemiliterlerini da- ıyana aa 

rans toplanacaktır. 
Amelenin yevmiyeleri 2 mil

yon dolara varmaktadır. vet ederek, Çekoslovaky;ı hava Tevkif at yapıldı .. 
istasyonlarını gezmelerini ve Viyana, 15 (Radyo) -Avus-
Çekoslovakya'nm, bu istas· turya zabıtas1 , bu hafta içinde 
yonları Rus'lar lehine hazır· birçok komünistlerin evlerinde Mütemadiyen 
lamış olduğu hakkındaki şayi· t 1 tahıı·ye edı·ıı·yormuş. araş ırma ar yapmış ve propa· 
alann ne dereceye kadar asılsız 

gandaya aid mühim dosyalar p · 1 S (R d ) H olduğunu görmelerini iste- arıs, a yo - avas 

ı elde etmiştir. Bu münasebetle aı·aı1sının Madrı'd muhabı"cı" 
miştir. ngiltere'nin Prağ ateşe- ' 
miheri, nazırın bu davetini bazı kimseler tevkif edilmiştir. Madrid şehrinin, mütemadiyen 
derhal kabul etmişse de, diğer Tevkifatın devam edeceği söy- tahliy~-edil;;;~kte Ölduğunu ve 

devletler ateşemilterleri hükü- leniyor. c:var köylerde ihtiyarlarla ka· 

metlerinden talimat istemiş- Amerika' da dın \'C çocuklardan pekaz kim-
lerdir. iseler kaldığını bildirmektedir. 

R Bir dolandırıcı Polonya' da 
. omanva şebekesi mey-

Pas_aport vermiyecek dana c, ıkarıldı.. Grip hastalığı 
B k 15 (R d ) H Varşova, 15 (Radyo) 

u reş a yo - a· N k 15 (A A) p ı· 
· · k · · k 1 1 evyor · - 0 ıs Grip hasta'ığı, Polonya'nın 

rıce gıtme ıstıyer;e · o an arın b' k b k d k 

Madrid 

~ _,, . 
İzmit, { Hususi ) - ikinci 

kağıd fabrikamızla, sellüloz 
fabrikasının inşaatına önmüz· 
deki ilk yazda başlanılacaktır. 
Fabrikaların makineleri sipariş 
edilmiştir. 

İzm 't'te bir nikotin fabrikası 
da inşa edilmek üzeredir. Bu 
hususta yapılan tetkikat sona 
ermiştir. 

Hayat pahalıltğı 
İzmit'te hayat çok pahalıdır 

ve gün geçtikçe de daha kor· 
kunç bir manzara arzetmekte
dir. Havaici zaruriye fiatleri 
her gün değişmektedir. Mese· 
la sadeyağın kilosu bir bak
kalda 100 kuruşa, başka bir 
bakkalda 150 kuruştur. 

Kışın şiddetle devam et
mekte olduğu şu günlerde kö
mür fiatleri de çok yüksel

miştir. 

Kilosu 2 kuruştan 6 ku· 
ruşa çıkmıştır, et ve ekmek, 
şeker, tuz, yoğurt, siit, gaz, 
zeytinyağı fiatlerinde de ayni 
yükseliş vardır. 

Bilhassa sebzeler hiçbir kon· 
trola, kayde, şarta tabi değil
dir. Sebzeciler, istedikleri ve 
diledikleri gibi hareket etmek· 
te serbest bulunuyorlar. Şe· 
hirde ev kiraları da çok 
pahalıdır. ----pasaport muamelesile doğru· ırço as m an sonra a- her tarafında hükiim suruyor. 

dan doğruya dahiliye nezareti dınlı, erkekli ?O kişilik bir Hastanelerle hususi revirler, Tahran--Diyarıbekir 
meşgul olacaktır. çete yakalamıştır. Bunlar gayri hastalarla doludur. d h 

Söylendiğine göre, İspanya- kanuni bir şekilde ıbir piyan· Dük De Vindsor arasın a ava 
Ya gitmek arzusunda bulunan- go tertib . etmişler ve bu su- postaları 

l 3 ı d l k Avusturya Reisicumhurile . 
lara pasaport verilmiyecektir. ret e mı yon ~ nra ya ın Bir saat görüştü Istanbul, 15 ( Hususi ) 

F 
bir kazanç temin etmişlerdir. l 

ransa Viyana, 15 (Radyo)-Sabık ran hükumeti, Türkiye ile 
Vaşington, 15 (Radyo) - Arazi tahriri İngiliz kralı Dük De Vindsor, İran arasında hava seferleri 

Amerika işsizlerin.den ikiyüz Karlar altında Bazı yerlerd(işlerini~hitircn bulunduğu Ensefeld şatosun- yapılmasını teklif etmiştir. Hü-

~ 

bin kişi senatonun önünde Paris, 15 (Radyo) - Fran· arazi tahrir komisyonlarının, dan ayrılarak ve Viyana'ya kümetiıniz, lran'ın bu teklifini 
toplanmışlar ve işsizler iç.in sa'nın birçok yerlerine 20-40 diğer kazalarda çalıştırılmaları gelmiş ve Cumhur reisi M.Mik· müsaid görmüş ve tedkike 
ayrılan tahsisatın, yediyüz dok- santim kar yağmıştır. Avcılar, vilayetçe muvafık görülmüştür. His ile görüşmüştür. başlamıştır. Tayyare seferleri, 1 
san milyondan bir milyara çı· bunda:ı dolayı dağlara akın Bu suretle tahrir işleri kısa Bu mülakat bir saattan fazla Tahran ile Diyarıbekir arasın· 
karılmasını istemişlerdir. etmiş bulunuyorlar. bir zamand~ bitirilecektir. sıirmüştür. da y · pılacaktır. 
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Baba Janin, ilk iş olarak esrarengiz 
bir adrese telef on etti 

Mavi kağıdın mütebaki mün 
derecatı şu idi: 

"lkibuçuk kilometre aralıkla 
yerleştirilen yeni aletlerin te· 
siri büyük olmuştur. Topçular 
tam 300 def te~ ettikleri 
l..alde, muayyen olan hedefi 
vurmağa muvaffak olamamış
lardır. Fakat yeni toplara asıl 
tecrübe edilecek kısım ilave 
edildikten sonra, her atış he· 
defini bulmuştur. Bu yeni alet 
topun makanizmasından nam· 
lusunun ucuna kadar uzayan 
4üfcmedir. Elektirikin bu kısım 

Ü7.;erfode faaliyeti ve rolü bü
yüktür. Dizel motörlerinin esa· 
sı bu kısımda kullanılmıştır, 
sanıyorum. 

"Bu yeni sistem toplar bil
hassa hava taarruzlarında mü· 
dafaa için kullanılacak ve 
tayyareler için çok büyük bir 
tehlike teşkil edeceklerdir. 

"Bu yeni sistemin bütün 
150 ve 210 milimetrelik top
lara tatbiki düşünülmektedir. 

A. B. G. -38 
Baba Janin'in elde ettiği 

netice çok mübi•dir. latiyar 

kimyager sevincinden yerinden 
yerinden fırladı; çok büyük 
ve çok ustalıklı bir casusluk 
meydana çıkarılmış demekti. 

Baba Janin, ikinci iş olarak 
esrarengiz bir adrese telefon 
etti, söylediği sözler deli saç· 
masırıı andırıyordu. Telefon· 
dan aldığı emir veya izahat 
üzerine, sıcak bir çelik safha 
üzerinde kuruttuğu mavi ka-
ğıdın kopyasını aldı, aslını da 
bir sigara tabakasına koydu. 
Paltosunu giydikten sonra 
içinde mahud vesika bulunan 
sigara tabakasını iç cebine 
yerleştirdi, dışarı çıktı. 

Baba .fanin cebinde bu 
kadar mühim bir vesika oldu· 
ğundan ve kendisinin böyle 
gizli fakat dağdağalı işlerle 
uğraştığından hiçbir kimsenin 
~üphe ~tmesine imkan yoktu. 

Baba Janin, biraz yürüdük
ten sonra civar Kaf cbarlardan 
birisine girdi, tenha bir köşeye 
çekilip oturdu. 

Bu suretle takriben onbeş 
dakika kadar bir zaman geçti. 
Baba Janin garsonun getirdiği 
kahveyi içerken, oldukça ten
ha olan Kaf ebare bir müşteri 
daha geldi. Bu müşteri genç; 
temiz giyinmiş ve kibar tavırlı 
bir adamdı.. Etrafına lakayd 
gözlerle baktıktan sonra, 
mühmel bir tavırla Janin 'in 
masası başına geçti, oturdu 
ve bu adam da bir kahve 
ısmarladı. Biraz sonra yeni 
görmüş gibi hareket edrrck 
Baba Janin 'i selamladı. 

Bundan sonra, asıl şayanı 

dikkat safha başladı. 

Baba Janin, gelen gence 
hatır sordu ve si ara ikram 

etmek üzere cebinden tabaka· 
sını çıkardı ve tabakayı cebin
den çıkarırken de etraf mı seri 
bir surette gözden geçirdi ve 
sonra tabakasını büyük bir 
ustalıkla masanın üzerine bı· 
raktı. 

Yüzbaşı Trem'in hiyanetini 
inkarı gayri kabil bir şekilde 
gösteren mavi kağıd, işte bu 
andan itibaren Fransız erkanı 
harbiyei umumiye riyasetine 
doğru yollanmışUbulunuyordu. 

Ve... iki saat sonra da 
Fransız istihbarat bürosu yüz
başı Trem'in tevkif emrini 
almış ve tathik hazırlığına 

geçmişti. 

Dolores'in ilk hizmeti 
.Casusluk, mukabil casusluk 

hakkında verdiğimiz malumatı 

burada kesmek lazımdır. 

Is an ol dilberi madam 

Dolores, emniyeti umumıye 

müdürlüğündeki anlaşmadan 
sonra, ertesi gün erkanı har· 
biyeyi umuıniyeye kararlaştı
rılmış şekilde davet edildi. 

Madam Dolores, kendisine 
en ziyade yakışan bir tuvalet 
ile Kardinal lokanta ve gazi
nosuna gitti. 

Madam Dolores burada 
çok beklemedi. ilk iş olarak 

mükellef bir yemek ve enfes 
bir şarap ısmarladı. 

Yemeğini henüz bitirmişti 
ki, mükellef giyinmiş bir Müs
yü republiken şapka, siyah 
boyunbağı ve raka iliğinde de 
kırmızı karan olduğu halde 
geldi ve madam Dolores'in 
yakıninde bir masanın önüne 
oturdu. 
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Alman iddiası asılsızdır lngHtere-lrlanda müna-

Sayfa j 

R sy 
nüf 

a sebatı düzeliyor 
• 

., Claude F arrer ----..--
. Londra bu neşriyatı ar asında ve emsali adamlar 

M. De Valera'nın Londra'da Dominyorı. 
lar bakanı ile görüşmesi devamdadır 

k . Arkadaşımız Orhan Rahmi 
Çekosf oVa YQ)!Q taa . UZ gibi giz- Gökçe evelki gün Claude Farrer 

· 1. b • k d .. .o denilen bunak, pinpon Fransız 
l lT ma SQ goruyor edibinirı Türkiye aleyhindeki 

bir yazısı dolayısile paçavra
sı91 çıkarmış .. 

Doğrusu ya, ben bilmiyor
dum: 
Meğer lstanbul'da onun na· 

mına açılmış bir cadde bile 
varmış. Bu ne gaflettir, a ca-
nım; bu ne gaflet? Guya Tiirk 
doslu olarak tanınmış bir ada· 
mm adını bol keseden kendi 
caddelerimize takıyoruz ve on
dan sonra takye düşiip kel 
görününce istirdad muamele
sine başvuruyoruz. 

Londra, 15 (A.A) - Do
minyonlar bakanı M. Malkol 
Makdonald bu sabah halen 
Londra' da bulunan Irlanda 
serbest devleti başkanı M. 
Dö Valera'nın nezdine gidert-k 
kendisile uzun müddet görüş
müştiir· 

Gazetelerin bildirdiğine gö
re· müzakerat hükümdaı lık ına· 
kamında \ ukubulan tebeddül 
münasebetilc haleldar olan 
Irlanda. serbest devleti ile im
paratorluk ıtrasında1d miinase
batın ycnidrn tanzimi üzerinde 
cereyan etmiştir. 

Londra, 15 (A.A) - Öğ
renildiğine göre M. De Valera 
ile Malkol Makdonald arasın

daki konuşnrnğa lrlanda'nm 
Londra'daki fevkalade komi-

seri ile lrlanda dışişleri ba
kanlığı yüksek memurlarından 
M. Dub1in de İştirak etmiştir. 

Bu miilakat burada çok iyi 
bir tesir bırakmıştır. Mülakat 
Lonçlra ile DubJin arasında 
yeni bir iyi münasebetler dev
resinin başlangıcı olarak te
lakki edilmektedir. 

Londra, 15 (Rad)o) - ir
fanda cumhuriyeti reısı M. 

De Valera, Londra'dan Dublin'e 
avdet etmiştir. M. De Valcrn 
müstemlekat bakanı ile yap· 
tığı müzakereler hakkında be
yanatta bulunmamıştır. Maa
mafıh bu ınülnkatın lrlanda 
ile olan ıhtilaflnrın halli ve bir 
tecavüz mukavelesinin akdi 
ile alakadar olduğu söylen
mektedir. 

Rızzlordu tankları 
Londra, 15 (A. A) - Sov- rafından yapılan neşriyat ü"'i;: 

yet'Ierin Çekoslovakya ordu 11 rine İngiliz diplomatik maha-
ve idaresine ~nüfuz ettikleri fili Prağ' dan aldıkları setahi· 

Piyerloti denilen hcrjf de 
"onun bir eşidir. Herikisi de 
birer kutuptur ki, bir caddeve 
değil, bir tutam toprağa bile 
onlat"ın namını vcrme"k, düpe 
düz milli bir cinayet, milli bir 
gaftır. 

Yavaş yavaş, hcrşeyin ko
kusu çıkıyor .. 

M. Mussolini--G. Göering 
mülakatı mühimdir 

hakkında Alman gazeteleri ta- yettar ve bitaraf malumata Bizim dostumuz, ancak biziz. - Başı 1 inci sahifede 

------ İstinad ederek Alman iddia-

Çiftçilerimizin 
borcları 

Iliz, biz.e dayanırız. !,ınduki şayialar ynlnrılnnınnmı~ıır. 

B d l Bu iıilı:ırla 1 pnnyn lıakkmdn İllİ· 

' 
937 haziranında 
ilk taksit verilecek .. 

Ankara, (Gecikmiştir) -
Ziraatı koruma ve geni.şletle 
İçin 1337 - 1341 ·senesi Ma
liye, Ziraat ve lksad Vekalet
leri büdçelerinde açılan fasıl
larda çiftçilere tevziat esna
sında yapılan yardımlardan 
doğan borçların taksite bağ
lanmasına ve faizlerinin affına 
dair olan kanun layihası baş
vekaletten Kamulaya sunul
muştur. Bu hususta ilk haberi 
Vermiştim. 

Kanun layihasına göre çift
çiler borçlarını, beş müsavi 
taksitte ödiyeceklerdir. ilk 
taksit 1 haziran 937 de öde
necek, diğerleri de birer sene 
fasıla ile tahsil edilecektir. 

larının tamamile esassız ol
duğu kanaatını izhar etmekte· 
diri er. 

Birçok Sovyet zabitinin Çek 
ordusu kadrosuna alındıkları 
hakkındaki haberlerin de ayni 
derecede esassız olduğu söy
lenmektedir. 

Çekoslovakya' daki komiinist 
faaliyetirıin diğer demokratik 
memleketlerdeki faaliyetin ayni 
olduğu parlamenter ve siyasi 
sahalardn normal bir şekilde 
tecelli etmekte olduğu tasrih 
edilmektedir. 

Bu itibar la selahiyettar ma
hafil Alman matbuatının neş

riyatı karşısında bazı endişe

ler beslemektedir. Bu mahafil 
hakikata istinad ctmiyen bu 
neşriyatın bir taktik neticesi 
olmasından korkmaktadırlar. 

iz en o mıyana güven et-
lınz cdileeck mÜtl'kalıil vazİ} et 

memeliyiz. noktai nn7.nr ıc::ıti inin yegane ol. 

Çiinkü, masa Lile hıışlıc:ı mevzuunu ıeşkil 
Üuımidi vefa eyleme etmektcı11r. 

lıcr şahsı dngalde 1ıatp·ııın tn,·nssut teklifi me · 
Çok lı:ıcılann haçı çıkh cle•i 1tah·an siva~i malıafilindc he· , . 

ziri l•ngıı!de.. nüz hiçbir akis uynnılırmış değildir. 
ikinci mısram manası ma- Roma, 15 (Radyo) - ltal-

lı'.lm: yan gazetelerine göre ltalya 
Birçok hacıların koltuğunun hükumeti Londra ile Berlin 

altında ~stavroz çıkmıştır. Halk arasında yeni bir uzlaşma te· 
arasında bir "Mülahazat,, ha- mını ıçın mutavassıt rolünü 
nesi hikayesi vardır, bilirsi- oynıyacaktır. 
niz. Bu, halktaki ihtiyatwôrlığm Berlin ve Londra arasında 
bir ifadesidir. 

bir uzlaşma esası temin ettik-
Birisini fazla methedince 1 

ten sonra, tnlya hükümeti 
hemen: 

Paris ve Berlin arasında da 
- Dur canım, rnülahazat axni şekilde bir uzlaşma te-

hanesini biraz açık bırak! 
minine çalışacaktır. 

Derler, biz ise, bu Fransız Roma 15 (Radyo) _ Ge-

yadigarların mülahazat hane· neraı· Göering bugün Kidonya 
. )erini bol. keseden doldurmıı· 

tayyare mektebini ziyaret et· 
şuz, Türk dostu, diyip geç· miş ve Dük d'Aust ile görüş· 

Sahne artistleri mişiz. Zamanla herşey anlaşı· m~tür. General Göering tay-
Boyncs Ayres, 15 (Radyo)- lıyor amma fa!de çi?.. yare mektebini biiyük bir dik-

Arjantin, Almanya ve ftalya * * ml!lmt111J11 .. •••• ... l!ll•-
ile sahne arlistleri hakkında Bir dostum bana sordu: - Biz buna karar verdik 

Kanunun mer'iyete gireceği bir uzlaşma yapmıştır. - Sancak mes'elesi etra- mi, vermedik mi? Yok Suri-
larihe kadar geçen zamana Karlin'de yangın , fındaki fikrin nedir? ye'liler böyle demiş, yok Fran· 
aid faizlerle borçları kısmen Prağ, l5 (Radyo) _ Karlin - Halledilmiş, bitmiştir! sız efendi şöyle demiş, yok 
Veya tamamen daha evel öde- d b" b d Dedim.. Yüzu··me hayretle Milletler cemiyeti şöyle buyur-e ır enzin eposu yanmış 
rniş olanların faızden doğan ve bir kişi ölmüştür. baktı: muş. Nemelazım bize onlar? 
borçları affedilmiştir. Taksitini - Amma yaptın -Dedi· ya- Biz lo,ararı çoktan verdik 
Zamanında vermiyen borçlu killer heyetine geçen orman hu, müzakereler yeni başlıyor. ve mes' ele de halledildi. 
için kanunda miieyyide mev~ kanunu teşkilatının asrileştiril- ve Cemiyeti Akvamda içtima - Peki bu müzakereler 
cuttur. imtina tarihinden iti- mesi hakkındaki kanunla esbabı etmek üzeredir... niçin? 
haren borç muacceliyet kesbe- mucibesi ve baremin ilk üç dere lsrar ettim: - O da bizim temiz kalb-
decek ve tahsili emval kanu- cesindeki memurlara Ankara- - Bitti -Dedim- bitti. Hal· liliğimizden .. işi dostça başar· 
nuna göre tahsil edilecektir. da ev kirası verilmesi hakkın- ledildi o mes'elc! mak istiyoruz da ondan .. Yok-
} t~undan başka Ziraat Veka- daki kanun layihası da kamu- - Anlat bakalım, nasıl sa, atı alan, Üsküdar'ı çoktan 

katle ve bütün teferrüatına 
kadar gözden geçirmiştir. 

Roma Valisi bugün Kapi· 
tol' da general Göering'e ve 
madamına bir ziyafet verecektir. 

Berlin, 15 (Radyo) - Ge
neral Göering'in halya'ya yap
tığı ziyaret hasebile bütün Al· 
man gazeteleri ltalyan-Alman 
dostluğu lehinde makaleler 
neşretmektedirler. 

Alınan gazetelerirıe göre iki 
devlet arasındaki dostluk ve 
uzlaşma gün geçtikçe kuvvet 
bulmaktadır. 

Frankforter Çaytung: 
"General Göerin.z'in Roma 

istasyonundaki istikbal mera
siminde M. Mussolini'nin de 
hazır bulunması, iki devlet 
arasındaki dostluğun ne kadar 
büyük olduğunu göster:mek
tedir . 

İtalya ve Almanya, hayal 
veya muhal üzerine değil, 
müsbet esaslar Üzerinde müş
terek bir siyaset takib etmek
tedirler. 

Arada imzalanmış veya ya· 
zılmış bir mukavele olmasına 
rağmen, iki devlet mcsaısı 

arasındaki ahenk ve tesanüt 
şayanı dikkattır. 

Demekte ve lngiliz • italya 
Akdeniz uzlaşmasından· da şu 
şekilde bahsetmektedir: 

lngiliz - ltalyan Akdeniz uz
laşmasının ltalya'yı Almanya· 
dan uzaklaştırdığı hakkındaki 
neşriyat tamamen manasızdır. 

Berlin ve Roma, sade ln
giltere'yj değil, Fransa vesair .. ~c~ı=ta:ra:f:ın:d:a:n::ha:z:ı:rl:a;nı~p~V~e~-~:ta:y~a~g:ö:n:d~e~ri:lm=iş~ti~r.===~~·b§i~tt~iJ~~~~~~~~- geçti. Çimdik ··-·- . -.ç;;z:;::u·--·--.-· •· ----·-.. "\ metelik verecek göz yok... Artık denize açılmışlardı. -·· •• 

F 1 r t 1 n a 1 ı• Petro, güldü: Hava biraz biçimsiz kaçmıştı. 
- Haydi - dedi - toparla Epice Fırtına yidiler ve sal· 

şalvarını, ben başka şeyler landılar .. Bu akşam karanlı-

.57_ 
BüyUk Korsan Rornam .__.-y;a;..J 

Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

Petro, biraz ilerideki kahv 
tıaneye daldı. Köşede biri, 

~~da ~çalıyordu. Çubukların 
t ~ardıgı duman, mavi bir sis 
i a akası halinde kahvenin 
çı e ç··k ·· ·· H k da . 0 muştu. er es gay-
h Yı dınliyor, Petro'da planını 
•zırlamak . . d .. .. .. d G ıçın uşunuyor u. 

Re . eceyi kahvenin üstünde 
ol Çırecekti. Burada kimsesi 

ek~Y.an tanınmış korsanlar, 
ı, rıya orada yatardı. 
l\.ahv · k şi'rn ecı, olu sakat kalmış, 

•d, •dn, kır bıyıklı, geveze bir 
Ilı ı. 

na tlo undu· 

- Palık · m - dedi - gene 
düşünüyorsun gene somurtu
yorsun! 

Sonra kulağına eğildi: 
. - Bir kndın için vallahi!.. 

Bır servet için ise, o talih 
bizde yok.. Evlenm ... k istiyor
sun açık söyle bana, kızdan 
kadından çok bir şey yok. 
Budala olma! 

Hele Panayot reisin kızına 
abayı yaktınsa hapı yuttun 
demektir. Hap değil, demir 
leblebi, ağıza kolay-kolay alı
nır şey değil. Daha doğrusu, 
b · · ibi kors bozaıal~ına 

düşüniiyorum.. Herkes dağıl- ğında Pire limanına damirle-
dıktan sonra konuşuruz. .. mişlerdi. Petro'nun burada 

- Olur, zaten bu akşam tanıdığı çoktu. Evvela sahilde 
başka misafirim de yok. Ge· biraz dolaştı, gemileri dikkatle 
miden aşırdığın bir şey varsa, gözden geçirdi. 
ben saklarım, hiç korkma!. İki Venedik, bir Mısır, bir 
Arkadaşlara da tenbih et, Cezayir gemisi vardı. .. 
benim anbanmı şeytan bile ilk üç gemi, kendi memle-
bilmez. kederine geçiyorlardı.. Yalnız 

Ertesi sabah, büyük bir ka· 
yık, Yunan sularına hareket 
ediyordu .. Bu kayık yolcuları 
içinde Petro'da vardı. Kayık 
yelkenlerini açarken, karşıdan, 
Mariya'nın küçük ve beyaz bir 
mendille kendisini selamladı
ğını gördü. O da elile muka
bel 

Cezayir gemisinin İstanbul'a 
gideceğini tesbit edebildi .. 

Derhal tayf alarmdan birine 
sordu: 

- Ne vakit gidiyorsunuz, 
nereden geçeceksinizl 

- Yarından sonra hareket 
edeceğiz. Midilli'ye, Çandar
lıya, da uğrıyacağız. 

rılıp ağzından öpmemek için 
kendini zor tuttu ve: 

- işler iyi başlıyor! 
Diye söylenerek ilerledi .. 

Karanlıkta sahildeki evlerden 
birinin kapısını çaldı, içeriden 

~bir genç kadın sesi duyuldu: 

- Kim o? 
-Aç! 

- Sen kimsin!. 

Kim olacak Despini, benim 
Petrol 

-Petrol... Ah Pctrom .. sen, 
sen hal.. -

Ve kapı açıldı, kolları, göğ
sü açık, ge-nç, güzelce bir ka
dın gözüktü. Petro'nun boğa
zına sarıldı.. 

- Hoşgeldin Petrom!. 
- Hoş bulduk. Hani an· 

nen, hani Vasiliki ve kardeşin 

'Adeseme çarpanla 

Ba,an Ruzvelt! 
Kadınların umumi hayat 

iştirakirıdenberi cihan idare
cileri üzerinde de ferdi kadı 
nüfuzu artmıştır. 

Vakıa kadın, tarihin he 
devrinde fakat sadece güzelli 

ve Z<!kavetile birçok hükümdar 
ve cihan~rlere hakim olmuş
tu;_ Son ~z:ırnandaki kadın nü
fuz ve hakimiyeti eski hakimi
yetten çok başkadır. 

Çin diktatörü Mu-eşal Şan
Kay - Şt·k, doğrudan doğruya 
zevcesinin nüfuz ve tesiri al
tında han•ket eder. 

Bayan Şan - Kay· Şek, bü
tün Çin't' hakim oları üç hem-
şirenin birisidir. Bu nüfuzu, 
yüksek bir tahsil \'C knbiliyet
ten doğmaktadır. 

Bugün, Birleşik Amcrika'nın 
ikincı defa olarak cumur re-
isliğini yapmakta olan Mister 
Ruzvelt te eşinin nüfuzu al
tındadır ve bu nüfuz, muzır 

olmıyan bir nüfuz ve haki
miyettir. 

Bayan Ruzvelt, şimdi Bir
leşik Amerıka muharrirler ce· 
miyetine daimi aza kaydedil
mek teşebbüsünde bulunmuş 
ve bu teşebbüs, bir kapris 
neticesi değildir; en ıyi bir ev 
kadını, en iyi bir zevce olan 
Bayan Ruzvelt iyi bir mu
harrirdir. 

1932 senesindenberi Ame
rikan gazetelerinde kucak do-
l usu makaleler neşretmiş ve 
her yazısı alaka uyandırmıştır. 
Epice zamandanberi bir Alman 
gazetesine de "Benim günüm" 
başlığı altında her gün bir 
fıkra yazmaktadır. 

Mister Ruzvelt'in umumi si
yasetine fazla sulbperverlik 
şiarı her halde " Yuvanın dişi 
kuşunun" eseri olsa gerektir. 

F. B. 
Fransız meclisinde 

P.aris, 15 (A.A) - Saylav
lar meclisi kanunlar komisyo
rıu gönüllüler hakkındaki pro· 
jeyi ittifakla kabul etmiş ve 
suçun tekerrürü takdir)nde aza
mi cezanın yani bir sene ha-
pis mahkumiyetinin tatbik 
edilmesine 9 reye karşı 14 
rey ile karar vermiştir. -devletleri de ayni şekilde uz
laşmıya davet etmektedirler. 

Roma, 15 (Radyo) - Al
manya hava nazırı ve Prusya 
başbakanı general Göering, 
bugün stadyomu gezmiş ve 
müteakiben akademiyi ziyaret 
etmiştir. General Göering, aka-
demi talebesi tarafından hara
retle karşılanmıştır. 

Roma, 15 (Radyo) - Ro
ma belediye reisi, general 
Göering şerefine bir öğle zi
yafeti vermiştir. Bu ziyafette 
Mussolini ile diğer ltalyan 
nazırları hazır bulunmuştur. 

1 ' 1 
Genç kadın boynunu büktü: 
- Annem çoktan öldü. Altı 

ay var belki.. Seni ne kadar 
özlemişti. Kardeşlerim de Go
los'a gittiler .. 

- P.eki, sen yapa-yalnız mı 
kaldın?. 

- Hayır, kocamla kaldım 

amma .. 

- Ko nla mı?. Sen ev
lendin mı yoksa?. Ayol, hiç 
haberim yok. Guya kardeş 
çocukları olacağız.. Peki, ko· 
can nerede? 

- Oa gündür eve gelmi
yor. Nefret ettiğim bir adam. 
Hırsızlıkta yakalamışlar.. O 
kadar bayağı bir herif ki Pet
ro sorma!.. Hem de sorma, 
ne kadar çirkin bilmezsin .. 
Üstelik ihtiyar da. 
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~ı~i~:~e:~~:~:~i:o~- $llM~ll OORSA !:~emen belediye reisliğin-
- O Belediye nümune fidanlığında mevcut fidanlar aşağıda ya· 

- Başı 1 inci sayfada - Esasen Kmkhan'daki Türk l D l zum sahşları zılı fiatlarla satılığa çıkarıldığından talip olanların belediye· 
Rü,.du Arat Sofya'dan ,,eçer· hAk• • r·· k'I . l h" d lrazar mac arının ç K s 0 a ımı ur erın a ey ın e ' --·- • -- u. Alıcı K. S. mize müracaatları ilan olunur. 

ken Bulg.ır ba,,·ekili Kö e ı,·anofla ld .. dd"d d f l hakemferı· · · 14 25 o uğunu mutea ı e a ar 213 F. S3lari 13 Fidanın ismi Yaşı görüşecek, Belgrad'da da bir gün 
kalarak, Yugoslavya lıaş,·ckili tıı. bildirmiştir. Bu adam son ha- Hakem komitesince - beşinci · 134 M. J. Taran. 15 75 18 50 Akasya 2 
Sto)adinoviç'i &i)aret edecektir. diseJer dolayısile, Türk'lrri hafta lik programı aşağıdaki 106 J. Gozden 12 21 11 3 

Ankara, 15 (Bu u i) - Hari· şiddetle tecziye edeceğini açık- şekilde tesbit edilmiştir: 87 j. Kohen 11 25 16 75 . Sofura 2 
ciye VeUleti umumi kı'itibi Numan ça ve herkesin yanında ifade A. takımları 73 Vitel ş. 13 75 15 " 3 
Rifat ile kAti b heyet, bugüo t tnn· etmiştir. Hakimin bitaraflıktan Alsancak stadmda 48 H. Al oti 16 16 25 Tesbih 2 
bula hareket c:miolerdir. Yarın ayrılmış o~ması ve .niyetini i~- Saat 9 da Burnava _ K.S.K 35 J. Ta/ mah. 15 16 50 11 3 
[Bugün] Cenevre'ye geçeceklerdir. har etmesı dolayısıle bu ha· . O ) Gladiça 3 

lstanbul, 15 ( Hususi ) - kime itimat etmiyeceklerini orta hakemı ~ustafa (A. . ' 13 P. Klark 12 50 12 50 
Sancak'tan gelen haberlere Türk halkı müşahitlere bildir· yans hakemlerı Baha, Şah;P· 4 Koope. itti. 14 14 75 ~~~:~: ~ 
göre, Fransız otoriteleri, An- mişler ve tahkikat heyetine aat 11 d~ Altın~rdu - uca) 713 Dut 2 

k 'd T k'l ı A ·ı b. T·· k hAk• · · ·ı· · · Orta hakemı Fehmı ( Altay , 390650 ta ya a ür er e rap arın ır ur a ımının ı avesını Badem 2 
•t• · ı · · · t · le d. yan hakemleri: Baha, Şahap.. 391363 

mı ıng tertıp etme erının ya- ıs emış r ır. . . E Kayısı 2 
sak edildiği hakkında bir be· Reylıanige'de grevler ve Saat 13 te lzmırcpor · ge incir satışları Zerdali 2 
yanname neşretmişlerdir. halkın tazyiki spor, Orta hakemi s.elahetti~ Çu. Alıcı K. S. K. S. Palmiye 6 aylılc 

lstanbul, 15 (Hususi)- Ha- lstanbul, 15 ( Hususi ) - (Buca), yan hakemlerı: Kadn, l82 A. H. Na. 4 75 5 Ligüstürüm 6 " 
lep'ten gelen bir habere göre, Reyhaniye'de grevler başla- Mustafa Şenkal. 174982 Dallı servi 6 " 
Fransız'lar, Sancak'a Çöl Arap· mıştır. Polisler ve jandarmalar, Saat 15 te Demirspor·Altay, 175164 Gül ibrişimi 6 " 
larını yerleştirmektedirler. Be· milisler kol kol Türk evlerini Orta hakemi Sabri. Yan ha· z. yaOı sahşları Turunç 6 " 
deviler, burada silahlandml- basmaktadırlar. Halk sokaklara k~mleri: Fethi, Zihni. Kilo Alıcı K. S. K. S. Trabzon hurması 6 " 
makta ve köylere sevkedil- çıkmamaktadır. Saha gözcüsü de Alaettin' dir. 20000 O. Mu har. 50 50 
mektedirler. Türk'lerden Altınoğlu Ab- B. takımları Zahire satışları 

8 

Aşılı 

" 
" 
il 

12 16 

Aşısız 

65 

Kuruş 

10 
20 
10 
20 
10 
20 
20 
05 
05 
05 
05 
50 
05 
10 
15 
10 
05 
25 
15 

fstanbul, 15 (Hususi)_ Ha- durrahman, Sırrı Kürt Hamid'i Halk sahasında Çu. Ginsi K. S. K. S. 
riciye Vekilimiz Tevfik Rüşdü tevkıf etmişlerdir. Birçok Türk- Saat 9 da Demirspor-Altay, 1748 Buğday 6 50 7 3125 

ler de aranmaktadır. Orta hakemi Mustafa Şenkal, 412 Arpa 4 675 _ 5 __ 
Al as, bugün Fransız sefaret- T N ., ~· . . " . r~· ~ 
hanesi başkatibini kabul etmiş Kırıkhan mesalihi hassa za- yan hakemleri: Kadri, Behlül. 8 Araka 9 9 

biti; muhtar Abdurrahman'ı Saat 1 l de lzmirspor- Ege- 100 Susam 18 18 50 
ve kendisile uzun mülakatta 

10 son kanunda geçen hadi· spor. Orta hakemi Kadri, yan 30 Fasulya 8 50 11 50 bulunmuştur. 
seler hakkında Türk'ler aley· hakemleri: Mustafa, Ahmed. 1258 Ken. pala. 260 450 

Ankara, 15 (Hususi) - Fran· h" d h d tt b 1 
ın e şe a e c u unması Saat 13 te Altınordu·Buca. 720 B. pamuk 50 50 ·50 

sanın Ankara büyük elçisi M. için tnyik etmiştir. Ağır ya- Orta hakemi Fethi yan ha· -
Ponsot, bugünlerde Paris·e gide· ralılardan Memiş ismindeki k 1 . Z'h . B h'ı··ı Bozdoğan icra ve iflas me-

cektir. T"" k'.. "k t t"ğ" em erı: 1 nı, e u . ur un ı ame et ı ı yere S 5 K S K B luğundan: 
Antakya, 15 (Radyo) - Bi· doktor getirilmesi için : müra- aat 1 te_ · · · - urnava. · Ds. N. 937-264 

taraf heyet, civar köyleri gez- caat edilmişse de zabıta mü· Orta hakemı Ahmed, ya~ ha· 
k 1 • B hl .. I Ş h Bozdoğanda Tavaslı Yahya 

mekte ve halkı dinlemeldedir. saade etmemiştir. Yaralının:! e~ ~ı: .. e ~ ~. ~hap.d O oğlu Ali Nazmiye İrotekli 
Kırıklıanda hali fecidir. a a gozcusu me z- b 

orçlu, Bozdoğanın Bresse 
dövülen Türkler Reyhanige hli- gırgın. köyünden Durmuş oğlu Ali 

lstanbul 15 (Hususi) - Rey disesinden sonra.. yeni Avukatlar Koplayın aşağıda hudut ve 
haniyedeki kanlı hadiseyi ta- lstanbul, 15 (Hususi) - Son evsafı yazılı rehinli bir incir 
kip eden günün akşamı Kı· kanunun 10 uncu günü Reyha- Kanunu bahçesinin paraya çevrilmesine 
rıkhan mesalihi hassa zabiti niye'de vukubulan hadiseler- •• karar verilmiş olup ilan edil-
jandarma vasıtasile Türk ileri den sonra Türk halkı Suriye Ceza davasının mektedir. 
gelenlerini toplamış ve Suriye zabıtası tarafından silah kuv- neticesine g6re ücret 1 - işbu bahçe alacaklı 
aleyhtarlığı yapmamalarını so··y vetile dağıtılmış ve bunu mü· b b d 

k b b" A h · ı • • d ·ı · için irinci sıra ve irinci e· liyerelc ktndilerini kamçılarla tea 1 ır rap eyetı mi is tayını mene ı ıyor .. 
d 

kumandanı kapiten tarafından recede ipoteklidir. Tapunun 
övmüşler, aleyhtarlık etli~leri Ankara, ( Gecikmiştir ) - Teş. evel 1932 tarih ve 10 

takdirde alcibctlerinin feci ola- müşahitler heyetinin huzuruna Avukatlar . kanun projesini 
çıkarılmıştır. No. sında .kayıtlıdır. Koyun· 

cağını söylemişlerdir. - - gözden geçirecek olan komis· cular köyünün çamaltı mevki· 
R•glıaniye'de Türk'ler ispanya' daki yon bugün saat 14 de adliye inde ve (Kumlar) 1 hrktar 

kontrol altında d h ., ... h vekaletinde çalışmalarına baş· 8000 M. 2 ında olup içinde 
İstanbul 15 (Hususi) - Rey· a 1 1 arp lıyacaktır, Ankara, İstanbul, 270 adet 25 yaşınd~ incir 

haniyedelci hadiseden sonra - Başı 3 üncü sahifede - Adana, Balıkesir, Bursa, Di- ağacı 6 adet zeytin ağacı ve 
Türk mahalleleri jandarma ve Paris 15 (Radyo) - Royter yarıbekir. fzmir, Manisa, Sam· 4 ayva ağacı ile 8 nar ve 10 
polis tarafından kontrol altına ajansının verdiği bir habere sun ve Trabzon baroları ko- üzüm ağacı iie cenub kısmm-
alınmıştır. Kanunusaninin 10 göre, Malaga'nın dünkü bom- misyona iştirak edecek mü- da atlı ve üstlü bir evi ve 
uncu akşamından itibaren Türk bardımanında yüzlerce insan messillerinin isimlerini adliye senevi 3000·5000 kilo kadar 
mahallelerinde dolaşan devri- ölmüştür. vekaletine bildirmişlerdir. Da- incir mahsulü verir ve 2000 
yeler tarafından rastlanan Türk· Kanarya torpidosu, milislere vet olunan diğer barolar da lira kıymet tahmin edilmiştir. 
lerin üstleri aranmıştır. Ve mensub tayyarelerin hücumuna komisyona iştirak edeceklerini 2 - Birinci açık artırma 
sıkı inzibati tedbirler alınmıştır. maruz kaldığından Götaya il· haber vermişlerdir. Bozdoğan icra dairesinde 16· 

tica etmek mecburiyetinde Yeni avukatlar kanun pro- 1 
Reqlıanige'de yaralanan kalmıştır. k 

1 
h 2·937 sa ı günü saat 14· 15 

A bl jesi avu at ığı amme izmeti tedı"r. Bu sefer klymetı"n o,0' ra ar Paris, 15 (Radyo) - Por· 1 k 
1 b 1 (H mahiyetinde bir mes e ad- 75 şini bulmaz veya müşteri 
stan u , 13 ususi)-Rey- tekiz gençleri, general Fran· d · · · k ti 

h . 'd etmış ve gayesını avu a arın ç1kmazsa ikinci açık artırması anıye e yaralanan Arablar ko'ya kamyonlar dolusu er· h k k. b"l · ··b l · · 
b k u u ı ı gı ve tecru e erını 9.3.937 salı günü saat 14-15 e 

ü ümet ve mesalihi hassa zak ve muhtelif hediyeler go-n- d 1 h" . h . .. 
a a et ızmetıne ta sısını, ta- talik edilecektir. Bu sefer zabitliği tarafından itina ile dermişlerdir. General Franko rafların hukuki münasebetle-

tedavi edilmişlerdir. Arab ya- Portekiz gençliğinin alakasın- rinden veya karşılıklı menfa-
ralılardan 8 kişi halkı tahrik dan dolayı müteşekkir oldu- atlerinden doğan ihtilafların 
maksadile Vataniler tarafından ğunu bildirmiştir. k h hakka uygun olara alline 
Halep hastanesine nakledil· Paris, 15 (Radyo) -- Burgos · 1 h 

tavassut ve umumıyet e ma • edenlerin elindeki vesaikile mişlerdir. Hatta doktor geti- harb divanı, ihtilalcilere ilti- kemelerle diğer resmi merci-

en fazla pey sürene ihalesi 
ifa edilecektir. ilan tarihinden 
20 gün içinde işbu gayri men· 
kul hakkında bir hak iddia 

.1 k · t ·ıd·ğ· k birlikte İcra dairesine müra· rı me ıs enı ı ı zaman ma· ha etmekten imtina etmiş lere kanunun tam olarak tat· 
halli hükumet tarafından mü- olan general Bate'nin muha· b k h d d k caat etmeleri aksi halde hak· 

i i ususun a yar ım etme ları tapu sicilile sabit olmadık· 
maneat edilmiştir. Çünkü bu kemesini bitirmiş ve kendisini suretı"nde t~sbı't etmiştir. 

d h ık ·1 " ça paylaşmadan hariç bırn· 
zaman a a a verı en cevap ölüme mahkum etmiştir. Ge- Projede avukat ücretleri kılacakları. 
şu olmuştur: neral Bate, derhal kurşuna h kk d A l 

D k 1 h a ın a asgari ve azamı o - Talip olanların gayrı men-
.. _ o tor, mesa i i hassa dizilmiştir. mak u··zere ikı" tarife kabul 
b. l · d d kulün muhammen kıymetinin 

ı:a ıt ermin yanın a ır, gele- vapur mes 'el esi edilmiş, ceza davasının neti- yüzde 7 ,5 ğu nisbetinde pek 
mez.,. f h d ? cesine göre değişen ücret akçasile veya milli bir banka-
Türkleri teczigye kalkan ne sa a a. tayini menolunmuştur. Hukuk 

nın teminat mcktubile veya 
Türk lıakıml - Başı 1 inci sahifede - davalarında dava edilen mik· dahili iktikraz tahvillerile mü-

lstanbul, 15 (Hususi) - aevkecJememesiuılen miltevellid bir dara nisbetle tavin olunan 
racaat etmeleri lüzumu ilan Reybaniye'deıti hadisenin mü· zaman me 'clesinin mevzuu babso· veya her ne suretle olursa 

sebbibi Araplar olduğu halde lamıyacağını söylemektı·dirler. olsun hasılı davada iştiraki olunur. 136 
Bize verilen nıalılınnıa göre -

mahalli hükumet tarafından tazammun eden ücret muka- her yerde fakir halkın işlerini i e, vaziyet tamamen bunun ak i· 
Araplara bir sorgu bile so· nedir. Vapur buhranı fzmir ibra· velenameleri de tamamile ba- takib için birer adli müzaha· 
rulmamıştır. Buna mukabil catçılnrını oldukça znrara uğratma:, tıl sayılmıştır. ret bürosu kurulması ayrı bir 
Türk'ler aranmış ve bunların birkaç bin ton Palamut, Buğday ve Projenin ehemmiyetle kay- fasıl halinde projeye ilave 
arasında tevkifat yapılmıştır. &aire gibi ihracat mc,·ad<lı ıallu de değer yeniliklerinden biri edilmiştir. 
Türk'lerin şiddetle cezalandı· üzerinde, depolarda kılmıştır. l\faa· de yaşlı veya muhtaç avukat- Proje komisyonda müzake-

mafilı hükGmetimizin 12 vapur ki· 
rılmaları hakkındaki emirler raladı~ı ve mab ullerimizin bu va· lar için tesis etmiş olduğu re edilerek son şeklini alacak 
bütün adliye ve hukuk esasla- purlarla nakledileceği haberi tacir· yardım şeklidir. Bundan böy- ve Başvekalete takdim olu-

BÜVÜl<~•.t· 

lzmir vilayeti.P. T. T.mü
dürlüğünden: 

1 - Kadromuzdaki münhal 10 ve 16 lira maaşlı memuri
yetlere dairesinin muvaffakıyetini istihsal etmiş diğer 
devair memurları ile lise ve orta mezunları arasında 
imtihanla memur alınacaktır. 

2 - imtihan 5 /2/ 937 cuma günü saat 14 te yapılacaktır. 
3 - isteklilerin duhul şeraitini ve verecekleri vesaiki an-

lamak üzere müdürlümüze müracaatları. 16 135 

İzmir belediyesinden 
Bayındırlık sahasında Celal 

Bayar ile Şükı Ü Kaya bulvar· 
ları arasındaki yol, 62 sayılı 
adada Voroşilof ile Şükrü Kaya 
bulvarı arasındaki yol, 42, 
44 ve 45 sayılı adalar arasın-
daki Vasıf Çınar ve Tevfik 
Rüşdü Aras caddeleri arasın· 
daki yol, ve 5, 10 sayılı ada-
lar arasındaki Cumhuriyet mey· 
danından nıaltızlara kadar, 
Kazım Özalp, Şükrü Kaya 
bulvarları arasındaki kültür 
caddesi ve 4, 9 sayılı adalar 
arasındaki General Kazım Di
rik caddesintien Maltızlara ka· 
dnr, ve 9· 14 sayılı adalar ara· 
sındaki G. Kazım Dirik cad
desinden İsmet lnönü bulva
rına kadar ve 13 sayılı adada 
Kazım Dirik caddesinden Gazi 
bulvarına kadar ve 13· 17 sayılı 
adalar arasındaki General Ka
zım Dirik caddesinden Gazi 
bulvarına kadar ve 21, 22 sa
yılı adalar arasındaki iç ve 
dı oUar üzerindeki moloz· 

ların kaldırılarak Kültürparka 
nakli ve bu yerlerin zeminle~ 
rinin ince tesviyesi işi baş 

katiplikteki keşif ve şartname 
veçhile 26·1-937 Salı · günü 
saat onaltıda kapalı zarflı ek
siltme ile ihale edilecektir. 
Bedeli keşfi 12701,66 liradır. 
işin bedeli, yapılan i~e muka
bil verilecek istihkak raporile 
müteahhit belediyeden arsa 
almak suretile tesviye oluna· 
caktır. iştirak için 953 liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile 2490 sayılı kanunun tarifi 
daireıinde hazırlanmış teklifler 
ihale günü saat onbeş' kadar 
encumen reisliğine verilir. 

9 13 16 20 (75) 

Zayi 
Tatbik mühürümü kaybet· 

tim, yenisini çıkarttığımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
Ziraat bankası mudilerin· 

den Mehmet ağa kızı 
lbaao 1 
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1929 Senesi % 8 faiz li İzmir Belediyesi istikrazının 31 Ka· 
un.ue~vel 1936 tarihinde icra edilen keşid e muamelesinde 
~r a ısabet edib piyasadan ref'i icap eden istikraz tahvilleri· 
~n numaralarını aşağıda gösteriyoruz. Gerek amorti isabet 

~.en tahvil bedelleri ve gerekse 7 numaralı kupon faizleri lz
~r2 ve lstanbul şubelerimiz kişelerinde tediye edilmektedir. 

9 yılı 0
' 8 f ı· 1 · B l d" · · ·k ıo az ı zmır e e ıyesı ıstı razına ait tahvillerden 

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

100 Lir lar 
ı~~ 42 76 82 111 130 136 148 169 
300 183 189 196 207 229 237 254 263 
355 308 314 315 317 320 335 341 344 
40 359 368 380 385 387 390 396 398 
so1 41 2 422 438 442 484 490 491 496 
630 517 521 532 550 564 570 580 615 
~05 640 644 657 722 732 769 781 802 

809 823 875 890 917 928 959 963 
i~~ 997 1012 1013 1027 1040 1065 1101 1117 

1149 1170 1178 1185 1225 1226 1244 1247 
~~~ 1264 1285 1299 1305 1336 1338 1340 1345 

1428 1445 1478 1485 1490 1509 1516 1518 
~~~ 154

6 1562 1573 1581 1600 1643 lo57 1666 171
4 1718 1726 1733 1744 1769 1775 1782 

~~~ l843 1853 1882 1891 1904 1921 1973 1984 2
025 2055 2067 2076 2082 2136 2141 2144 

~ij ~j~g ~~~2 2210 2269 2273 2298 2299 2301 
463 o 2325 2326 2378 2390 2424 2448 
592 ~~~~ ~475 2476 2495 2511 2525 2535 2579 
767 693 2701 2708 2711 2724 2751 2755 
B7t 

277
5 2782 2804 2835 2859 2862 2866 2868 

036 
292

3 2925 2936 2972 2973 2983 4018 4024 
104 !?i~ 4042 4044 4051 4061 4064 4086 4103 
183 4119 4120 4141 4146 4151 4172 4179 
296 :~~: 4187 4193 4208 4217 4248 4258 4283 
451 4356 4364 4368 4407 4416 4434 4436 
635 ~~~~ 4751 4797 5505 5517 5518 5569 5603 
801 5672 5716 5721 5742 5751 5772 5774 
904 

5
so5 5809 5820 5823 5834 5387 5861 5865 

sos ~~~g 5907 5909 5913 5924 5941 5945 5984 
756 6769 6590 6604 6633 6634 6668 6684 6694 
939 6829 6848 6855 68D2 6888 6917 6921 
ıoo ~ici~ 6971 6974 7006 1011 1031 7038 7095 
183 7108 7114 7124 7127 7130 7173 7177 
457 ~~§g 7317 7391 7393 7403 7408 7447 7451 
646 7497 7499 7529 7548 7599 7581 7604 
747 ~~~~ 7660 7661 7673 7678 7710 7728 7742 
881 7758 7759 7794 7804 7827 7854 7877 
519 ~;~~ 7928 7932 7944 7962 7984 7989 7993 
l674 8535 8632 8639 8645 8651 8659 8664 
:164 ~~~~ 8696 8704 8708 8710 8711 8731 8733 
1925 8797 8814 8829 8849 8887 8907 8912 
1()73 ~i~i 8948 8972 8985 8986 8993 9003 9064 
>255 9125 9134 9157 9182 9196 9204 9222 
>548 ~~~~ 9344 9369 9408 9424 9426 9429 9457 
>610 9558 9586 9597 9603 9623 9636 9649 
~746 ~~~~ ~684 9691 9701 9724 9727 9732 9738 
~864 9874 9~87 9802 9810 9813 9830 9845 9859 
929 yılı o 8 ?7. 98~3 9891 9900 9957 9988 

8 lk~ . f~ızlı lzmır Belediyesi ıstikrazına ait tahvillerden 
ıncıkanun 1937 gününde kur'a isabet ederek 

amorti olanların numaraları 

J002 1 500 Liralıklar 
)059 10008 10017 10020 10030 10011 10042 10045 
)J02 18~~~ 10086 10088 10090 10092 10093 10094 
0129 10 l0109 10117 10118 10121 10123 10124 
0182 10~~~ l0141 10150 10154 10159 10162 10163 
0222 10226 lô200 10204 10206 10209 10211 10212 
0264 10267 ıoı31 10239 10253 10257 10260 10263 
0319 103 10212 10279 10280 10283 10291 10308 
0389 104~~ l0339 10345 10357 10361 10362 10374 
0596 lOcoo ıo4o4 10408 10411 10468 10532 10562 

10647 10648 1061 0 10613 10630 10632 10635 10640 
1069} 10695 

10649 
10657 10660 10671 10672 10683 

10744 10745 
107

06 10712 10714 10726 10728 10741 
10772 10775 

10747 
10754 10756 10758 10768 10769 

ıos21 10829 ~8~80 10782 10798 10802 10807 1os21 
10873 10875 38 l0842 10852 10863 10866 10868 
10895 10904 ~0877 10878 10883 10884 10886 10892 
10927 10940 lg~!2 10918 10921 10923 10925 10926 
10972 10973 ıo98i l0950 10955 10965 10969 10971 
1929 yılı 008 fa· r 1 ~0989 10996 111609 

11007 
11040 
11093 
11134 
1ı1a5 
11234 
l 1274 
11311 
11355 
11383 
11401 
11452 

. ız ı zmır Bel d' . . .k 
8 Ikincıkanun 1937 .. e .. ıyesı ıstı razına aıt tahvillerden 

amorti olgufunde kur'a isabet ederek 

11009 
11054 
11010 
11138 
11188 
11235 
11277 
11314 
11356 
11386 
11402 
11454 

1 OOO an ı;rın numaraları 

ııoı6 ııo~ıralıklar 
11058 11061 11030 11032 

11068 11070 
11111 11118 11123 11127 
11142 11143 11157 11161 
11202 11203 11216 11217 
11237 11244 11249 11257 
11288 11296 11299 11303 
11335 11340 11341 11342 
11361 11367 11372 11374 
11389 11390 11391 11394 
11407 11427 11428 11429 
11456 11460 11462 11468 

11034 
11078 
11130 
11168 
11222 
11258 
11304 
11343 
11379 
11396 
11430 
11474 

11039 
11082 
11132 
11173 
11223 
11270 
11307 
11349 
11382 
11400 
11436 
11478 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 

Adet Cinsi 
33 Dnğ halatı 

194 Dağ çantası 
124 Termos çelik matara 
100 Tırmanma çengeli 
22 ispirto takımı 

5 Y tikseklik ölçeği 
39 Aş kabı 

284 Hedik 
150 Dağ değneği 

14 Su kırbası 
1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı 10 kalem Muğla dağ 

tuğayının dağ teçhizatına ait ihtiyacı olan 10 kalem 
dağ teçhizatı malzemesi açık eksiltme suretile müna
kasaya konmuştur. 

2 - Açık eksiltmesi 26/1/937 salı günü saat 15 te yapıla
caktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 4607 lira olup muvakkat temi
natı 346 liradır. 

4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde 1zmir-Bnrnavadaki askeri 

satın alma komisyonuna gelnwleri. 6-12-16·21 1 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
Adcl On~ 

40 Kaya~ "Bilgeri" 
200 Kar gözliiğü 

1 - Muğla dağ tuğayının dağ teçhizatına ait ihtiyacı olan 
yukarda cins ve miktarı yazılı olan iki kalem dağ teç
hizatı açık eksiltme suretile miinakasaya konulmuştur. 

2 - Açık eksiltmesi 26/1/937 salı günü saat 16 da yapı· 
lacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 1748 lira olup muvakkat temi
natı 132 liradır. 

4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin muayyen vaktinde f zmir·Burnavadaki askeri 

satm alma komisyonuna gelmeleri. 6 12 16 21 2 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
Adet Cinsi 
239 Pantolona suvarilik yerine meşın 

kaplanacak. 
114 Rüzgar ceket ve pantolonu 
284 Kar elbisesi 
194 Kar başlığı 
194 Meşin eldiven 

1 - Muğlada tuğayının dağ melbusatına ait ihtiyacı olan 
yukarıda cins ve miktarı yazılı olan 5 kalem dağ mel-
busatı açık ei{siltme suretile miinakasaya konulmuştur. 

2 - Açık eksiltmesı 26111937 salı ~ünü saat 10 da yapı
lacaktır. 

\ 3 - Umum tahmin tutarı 4330 lira olup muvakkat temi
natı 325 liradır. 

4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin muayyen vaktinde lzmir-Burnavadaki askeri 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 6·12-16·21 3 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
Çift Cinsi 
284 Tırmanma fotini 
104 Dağ fotini 

1 Muğla dağ tuğayının dağ melbusatına ait ihtiyacı olan 
yukarda cins ve miktarı yazılı olan iki kalem dağ 
ınelbusatı açık eksiltme suretile münakasaya konul· 
muştur. 

2 - Açık eksiltmesi 26/1/937 salı günü saat ·11 de yapı· 
lacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 1420 lira olup muvakkat temi
natı 107 liradır. 

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

satın alma komisyonuna gelmeleri. 6 12 16 21 4 

lzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. K. Rs. den: 
1 - Şartnamesindeki değişiklik dolayısile dört adet muh

telif tezgah yeniden kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (17000) lira otup ilk teminat 
parası (1275) liradır. 

3 - İhalesi 4 Mart 937 perşembe günü saat 15 tedir. 
4 - Evsaf ve şeraiti M. M. Sat. Al. Ko. da görülebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 1'ayılı kanunun 2. ve 3. 

cü maddelerinde istenilen belgelerile birlikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale gün ve saatmdan en geç 
bir saat eveline kadar M. M. V. Satın alma komis· 
yon una vermeleri. 16 31 14 2 162 

İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - (16500) kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarfla eksilt

meye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli (22770) lira ilk teminatı (1707) 

lira (75) kuruştur. 
3 - ihalesi 2 Şubat 937 salı günü saat 15 tedir. 
4 - Şartnamesi parasız olarak M. M. V. satın alma ko· 

misyonundan alınır. / 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 24~0 sayılı kanunun 2. ve 3. 

cü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte teminat 
ve tekfif mektuplarını 'ihale gün ve saatından en az 
bir saat evci M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. 16 20 25 31 127 

Mücellit Ali Rıza 

Devlet demiryollarindan; 
Aşağıdaki gayri menkuller 26 /1/ 937 salı günü saat 15 te 

fzmir Alsancak 8 inci işletme 'komisyonunda ve açık artırın;\ 
suretile üçer sene için ayrı ayrı kiraya verile,::eklerdir. istek· 
lilerin gayri menkuller hizasında yazılan muhammmen bedel 
miktarının yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat 
vermeleri ve işe girmeye manii kanuni bir hallerj olmadığınj\ 
dair beyannameler ve aranılan vesikalarla muayyen vakitte ko· 
misyona müracaat etmeleri lazımdır. Şartn<!_ıneler Selçuk, De· 

veliköy istasyon yazıhanelerinden ve komisyondan parasız alınır r 
1 - Develiköy istasyon binası içinde bulunan kahvehane 

ve yanındaki ev muhammen bedeli 105 liradır. 
2 - Selçuk istasyonu platformu üzerinde bulunan 16 A. 

harita No. lı bir dükkan muhammeı kira bedeli 100 liradır. 
16 21 109 

lzmir ili daimi encümeninden: 
Kapalı eksiltmeye konulan iş; 

Keşif bedeli: 
Bu işe -ait şartnameler ve ev: 
rak aşağıda gösterilmiştir: 

Menemen • Muradiye yolunun 
7 + 544 11+960 kilometreleri 
arasında şose yapısı. 
(23949) lira 36 kuruş. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi 

D - Fenni şartname 
C - Proje • grafik 

istekliler bu şartname ve evrakı İzmir - Ankara - lstanbul ha· 
yındırlık direktörlüklerinde görüp inceleyebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı yer: 
tarih gün ve saati 8 şubat 937 pazartesi saat 11 

Muvakkat teminat 
Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

de lzmir daimi encümeninde. 
1774 liradır. 

Bayındırlık bakanlığından 937 
takvim yılı için alınmış belge 
ile ticaret odası belgesi. 

T eklifnameler üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evve
line kadar İzmir ili daimi encümeni başkanlığına makbuz mu-
kabilinde vereceklerdir. 145 

lzmir ili daimi encümeninden: 
Eksiltmeye konulan iş 

Keşif bedeli : 
Bu işe ait evrak ve şartna: 
me aşağıda yazılıdır 

Eşrefpaşa hastanesinin yeniden 
yaptırılacak ikinci kat pavyon 
yapısı. 

(2480) lira 7 kuruştur. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi. 

D - Fenni şartname 
C - Proje 

Eksiltmenin yapılacağı tarih gün: 
ve saati ve yeri 8 şubat 937 pazartesi saat 11 

Muvakkat teminat 
Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belge 

de il daimi encümeninde. 
(186) lira. 

937 takvim yılı için müteahhit-
vesikası. 146 

Izmir ili daimi encümeninden; 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: İzmir - Manisa yolunun 7 + 000 

11+500 kilometreleri arasındaki 

Keşif bedeli 
Bu işe ait şartnameler · ve : 
evrak aşağıda gösteril~iştir : 

şosanını esaslı onarılması. 
(12897) lira 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi. 
D - Fenni şartname 
C - Proje grafik 

isteklilerin bu şartname ve evrakı fzmir - Ankara - lstanbul ba
yındırlık direktör!üklerinde görüp inceleyebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı ver 
tarih, gün ve saati 

Muvakkat teminat 
Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

8 şubat 937 pazartesi saat 11 
de İzmir ili daimi encümeninde 
(968) lira 

Bayındırlık bakanlığından 937 
takvim yılı için alınmış belge 
ile ticaret odası belgeleri. 

Teklifnameler 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evve
line kadar İzmir ili daimi encümeni \>aşkanlığına makbuz mu-
kabilinde vereceklerdir. 147 

Bayındır hukuk hakimli- mesi hakkında ilanen tebligat 
ğinden: ' yapıldığı halde gelmediğinden 

Davacı Torbalı'nın Döğer7 muhakemenin gıyaben yapıl-
lek köyünden olup ç•rpı kö· masına ve hukuk usulü M. K. 
yünde oturan Mustafa oğlu 401 inci maddesi mucıbince 
İsmail'in müddeia1eyha karısı müddeialeyha gıyap kararının 
Torbalı'nın Küner köyünden tebliğ edilmesine ve muhake-
36 numaralı hanesi•1de kayıtlı menin 27 kanunsani 937 çar-
olup Çırpı köyde oturur Ömer şamba günü 5aat dokuzu kırka 
kızı Fatma aleyhine açtığı ha. talikine karar verilmiş oldu-
nei zevciyete avdetinin ihtarı ğundan müddeialeyhanın mu-
davası üzerine müddeialeyha- hakcmenin kaldığı gün ve sa-
nın bulunduğu yer belli olma- atte mahkemeye gelmediği 
dığından 13 kanunsani 937 veya bir \ekil ile kendisini 
çarşamba günü saat dokuzu temsil ettirmediği takdirde bir 
on geçe Bayındır hulcuk mah- daha mahkemeye kabul edil" 
kem~ine ıelmesi veya bir ve- miyeceii teblii yerine gcçmelc . . 
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~ 16/1/937 ANADOLU Sayfa 8 

Fratelli S_perco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. V'apur A.centası ....................... ~ ...................................... ._ .. _. ... mmıl ......... __ ................. .,, 

ROYAL NERLANDA,S -
KUMPANYASI 

S/S "SANTURNUS,, va
puru elyevm limanımızda olup 
16/1/937 tarihine kadar AMS
TERDAM, ROTTERDAM ~ 
HAMBURG için yük alacaktır. 

S/S "TİBERIUS,, · vapuru 
14/l/9j7 doğru beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra' 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanlanjiçin. 
yükleyecektir. 

S/S "ULYSSES,, vapuru 
22/1/937 tarihine doğru bek· 
lenmekte olup yükünii tahli
yeden sonra BUR GAZ, VAR-~ 
NA ve KÖSTENCE için yük 
alacaktır. 

SVENSKAJORiENT LİNİENu 
KUMPANYASINA~ 

MiS "ERLAND,, motörii~ 
21 İkincikanunda beklenmekte 
olup yükünü.'tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNİA ve ISKANAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
KUMPAYASl 

S/S ' 'LEHiSTAN,, vapuru 
16/1/937 tarihine doğru AN· 
VERS, DANTZİG ve GDY
NIA limanları için yük ala· 
caktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAINJ 

S/S "ALBA JULIA,, va· 
puru elyevm limanımızda olup 
18/1/937 ye kadar PİRE, MAL
TA ve MARSIL YA limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. 

'·SUÇEAVA,, vapuru 27/1 
937 tarihinde beklenmekte 
o lap PİRE, MALTA, MAR· 
SiL YA limanları için yük ve 
yolcu kabul edecektir. 

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

Telefon: 4142/4221/2663 

- 1 W. F. H. VAN-
DerZEE& CO. 

. : -~ :~·. ". 't ' 
. . ' . .. ' . . v 

491118' 

Kuru/ 

il 

~ 

0/040 

lktısad etmek istiyen· 
lcr, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az 
olan: 

Metali um 
'' D '' Lambalarını heryerde 

ıramalıdırlar. 

?'•N~A , 

olur 
1 

- # 

v. N. ·o-ıı·· v.i.re-v·E·Ş·u· .. r·e·k·a·" s·ı-·"lilU_M_D_A_L_,,_U_m_u·--T·E·R·o·A·M·, ·H·A-MWRG ve 

DEUTSCHE LEY AN- Limited ANVERS limanları için yük 
TE LlNIE mi Deniz Acenta- alacaktır. 

G. m. b. H. Vapur Acentası lığı Ltd. PHELPS LINE 
"AKKA,, vapuru 13 son Birinci 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 Lİİnİted şubbatta beklenilmekte NEV-

"ANDROS,, vapuru 20 son kanun iptidasında LONDRA l YORK limanı için yük ala· 
HOLL'd ı · ~k k "GERMAN A,, vapuru 13 kanunda beklenilmektedir. 23 ve en g~ ıp yu • çı a· caktır. 

rlp ayni. zaı11a11da 1 ONDRA İkinci kanunda beklenilmekte son kanuna kadar ROTTER · · ~ Vapurların isimleri, gelme 
ve HULL için yük alacaktır'. ROTTERDAM, HAMBURG 

DAM, HAMBURG ve BRE- tarihleri ve navlun tarifeleri 
"GRODNO., vapuru 15 ve ANVERS limanları için 

MEN için yük kabul eder. ikinci kanunda LONDRA, yük alacaktır. hakkında bir taahhüde girişi-
AMERiKAN EXPORT LİNES HULL ve ANVERS'tcn s.!elip "HOLLANDİA" vapuru 20 lemez. 
THE EXPORT STEAMSHIP yük çıkaracak ve ayni z:ıııwn· t Birinci kordonda ''UMDAL., 

kinci kanunda beklenilmekte UMUMI. I ACENTA 
CORPORATl.ON da LONDRA ve HULL ı çin DEN Z · ROTTERDAM, HAMBURG r. 

EAMOOR,, vapuru 17 ikin· yük alacaktır. Llul L TD. vapuru acentalı-ve ANVERS limanları için 
ci kanunda beklenilmektedir. LIVERPOOL HATTI ğına müracaat edilmesi rica 

Yük alacaktır. 1 
Ev YOR "Al.GERIAN,, vapuru 10 o uni.Jr. 

N · K için yük alacaktır. "HELLAS,, vapuru 23 ikinci Riz binasında No. 166 
"EXTAVIA,, vapuru ayın ikinci kanunda gelip LİVER- kanunda beklenilmekte ROT- Telefon : 3171 

sonunda beklenilmektedir. POOL ve SWANSEA' dan 
NEV-YORK içın yükleyecektir yük çıkaracaktır. lllllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor .. ıllllllllllllllllllllllllllll ı~ 

Tarih ve navlunlardaki de· - -
.. EXMINSTER,, vapuru ikinci ğişikliklerden acenta mes'u· - A K 1 T = 
:::i~~ NEv-v1ôR~ek!~~~1;~t~ ~c .. t_k.ab•uıaıl-ct·m·e·:z.mE_ml_• - • em a onay -
leyecektir. kabul eder. 

PiRE AKTARMASI SEY- SERViCE NARİTIME ROU- -
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mütahassısı 
(Verem vesaire) 

RÜ SEFERLERi MAfN BUGAREST -
"EXCAMBION,. vapuru 15 

ikinci kanunda PiRE' den BOS 
TON ve NENYORK'a hare· 
ket edecektir. 

"EXCHORDA,, vapuru 29 
ikinci kanunda PiRE-den BvS 
TON ve NEV-YORK'a hare
ket edecektir. 

"DURSOTOR,, vapuru 16 -
ikinci kanunda KÔSTENCE Bacımalıane i ın~yonıı kıırşı•ıııclaki Dilıck sokak başında 30 sayıL : 
için yük kabul eder. _ ev ve nıuııycnclıanesiıııle •ahalı saat 8 <len ak~am saat 6 ya 

DEN NORSKE MİDEL- = "ular Jıa . tal.ırım kahııl eıler -

HAVSLINJE OSLO mlllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll!llllllllllllilllll Telefon.• 4115 lllllllli 
"BANADEROS,, vapuru 16 ''A J s• • ı• ki 

ikinci kanunda beklenilmek- norma ve ınır 1 çocu ar 
tedir. PİRE, İSKENDERİYE, pofİkİnİIİgw İ,, 

ARMEMENT H. SCHULDT DiYEP ve NORVEÇ liman· 
HAMBURG lan için yükleyecektir. Sağır dilsiz ve körler müessesesi sinirli ve geri çocuklar 

•TROYBURG" vapuru 28 Vapurların isimleri gelme polikiniliği haftada iki güne çıkarılmıştır. Salı: saat 3 - 6 mü· 
ikinci kanunda beklenilmek· tarihleri ve navlun tarifeleri dür muavini mütehassıs D. Nuri Haydar, cumartesi: 2 - 4 mü-

Fotoğraf atölyesi ve fotoğraf malze
mesinde Yılbaşından itibaren bir ay 

için büyük tenzilat yaptlacaktır. 

Fırsattan · · ade e iniz 
Hamza Rü.çtem: Başdurak - Emirler çarşısı No. 28 

-ızmirü ü 
.;., 

İzmir B. Tarım 34 
Takım Çiftçinin Mahsul Denk 

Yeri ve adı yılı 

3/155 Bozyaka: Muharrem oğlu 933 
Abdullah. 

adet 

1 

e 
Kılo Tütünürı 

bulunduğll 

ambar· 
31 İzmir 

11 52 Görece: Ali oğlu Ahmet 933 2 72 İzmir 
Yukarıda adları yazılı çiftçileriçiftçilerin başmüdürlüğümiit 

ambarına teslim ettikleri ve gene adları hizalarında yazılı mah· 
sul yılı ve miktarları belli tütünlerin satılması için şimdiye 
kadar müracaat etmediklerinden ve 1701 sayılı tütün inhisarı 

kanununun 34 üncü maddesi hükmüne göre on beş gün müh· 
!etle yazılan ihbarnamelerin de ikametgahları bilinemediğinderı 
kendilerine tebliğ mümkün olmadığından bu maddeye göre 
makamları vasıtasile ilanen tebliğat yapılması zaruri görülmekle 
keyfiyetin ilanı tarihinden itibaren on beş gün içinde bu fj· 
tünlerin satılmaları için usulen başmüdürlüğümüze müracaat 
etmelerini ve aksi takdirde bu mühletin inkızasından itibaren 
her türlü zarar ve masraf şahıslarına raci olmak kaydile mik· 
tarı yukarıda yazılı tütünlerin artırma suretile usulü daire.:;inde 
satılacağım beyan eder ve kanuni tebliğat yerine kaim olmak 
üzere keyfiyetin İzmir' de çıkan ANADOLU gazetesi le ilanını 
ve üç nüshadan ibaret olan bu yazılardan tasdikli birinin baş· 
müdürlüğümfize geri verilmesini dilerim. Başmüdür 

( imza okunamamıştır) 
13 /1/ 937 (Yirmi beş kuruşluk damga pulu) 

Umumi No: 478 Hususi No. 1/15 
Dosyadaki aslına uygun görülen bu ilan varakası lzmir lrı· 

hisarlar başmüdüriyetinin tal ·bi üzerine bereyı neşr ve ilao 
lzmir'de münteşir ANADOLU gazetesi müdüriyetine tebliğ 
edildi. Bin dokuz yüz otuz yedi senesi İkinci Kanun ayının 
on beşinci cuma günü. İzmir üçüncü noteri Tahsin Amur 

resmi mühürü ve namına 
imza okunamadı 

15/Kanunusani/937 
Altmış kuruşlu harç ve yirmi kuruşluk 
tayyare :pulu 144 
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""" BALIKYAGI SIHHAT 
'Qrveçya balıkya~larının en haliı;idir. ~crbct gilıi içilir, 2 defa süzülınü~'' 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Bii) ük Salt'pçio~lıı bıını karşı~ıncla tedir. ROTTERDAM, HAM- bakında bir taahhüde dür mütehassıs Dr. Necati Kemal muayeneler ve vesaya mec-
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