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Nevyork'ta 

Gayri tabii sıcaklar hüküm 
sürmektedir 

Cenevre mahafili nikbin görünüyor r , Büyük Millet Meclisinde 

Atatürk, dün Cenevre' ye ~!~~:~~~Ftüsü Ekon~mi bakanım~:z ~· 
h 

. . zamanında daha Bayar ın Şeker endustn-
arek et eden Harıcıye Ve- me~,:~~/!~!u.:!~"r~·- si hakkınd<!_ki beyanatı 

kl·ıı·mı·zı· r bı.zzat teşyı· ettı·ıer· ~i:~~;ıi:ehe~e~~ik::a:at::~::sio:r~ J..aııcn müracaati Ü7.erine balkı 

diulemeğe başlamıotır. Arab'larıo 

Yahudi anasınoın iak.am bak.kın· ------- --------Roma Zı~varetı· .. Başvekilimiz de, büyük bir kalabalıkla da dermeyan ettikleri metalibat, 
-' heyetçe iyi kurşılanmamıştır. Bu 

Prusya Ba, vekili ve Almanya 

hava nazın Genernl Göering birkaç 
giindenberi Roma'da misafir bulu
nuyor. Umumi lıarbta cesur bir 
tayYareci, nasyonal sosyalizm he· 
nü.z rüşeyirn haliıı<le iken müteca· 
sir ve hararetli bir havvari ve ni· 
hayet son zamanlarda masaya yum· 
J:uk irıdirmckte mahir bir diplomat 
olmakla şöhret kazanmıı olan Ge· 
neral (Göering) in bu ı.eyahati dün· 
Ya ve bilhassa Fransız gazetderine 
hol hol mürekkeb istihliik ettiriyor. 

istasyonda bulundular. 1 Vreme, Sancak ıııünıtsebı>tlc Arab mahafilinde 
memnuniyetsizlik baş~östermi~tir. 

mes' elesinde haklı olduğumuzu yazıyor Filistin müftübü gazetecilere 

verdiği beyanatta, bugünkü vazi· 
yetten şikayet etmiş ve: 

- Türk idarebi zamnnında 
daha iyi ve mes'ud bir halde 
idik. Şimdiki bale göre, Türk 
idaresini tercih ederj~. 

Demittir. 
~-------' ______ __,.J 
M. Mussolini - G. Göering 
mülakatı akabinde Fran
sız aleyhtarlığı başlam7Şİ 

Layihanın, büdçe encümenine havalesi 
hakkında Muğla say/avı Hüsnü Kitab. 

cının takriri kabul edilmedi 
Acaba bu şeker mes'elesiode talih· 
ıiz olan ben miyim? Yokaa ıeker 
~ana} ii midiı? Kendime aid ol•D 
k.ırnu eöyle hulasa edebilirim. 

Bazı ark.adaşlanmın çok 9id· 
detli arzularına rağmen şeker sana· 
yiiııin menaf İ· 
ini milli mena· 
f iimi:ıle telif 
ederken huzu· 
runuzda atık 

bir kalbe ve 
ea m i mi y el 1 e 
müdafaaua hu· 
lunuyorum, bu· 
lunmağa mec· 
bur oluyorum. 

İkincisi te· 

1934 senesinde yüzbaşı Rum 
ortadan kaldınldıktan \'e propa· 
ganda nazın Göhels'in pabucu da· 
l\ta atıldıktan ıonra Almanya'da 
llitler'io hemen hemen de yegane 
veliahdı yerine kaim olan bu za· 
tın Roma seyahati kendisine atfe· 
dilen ehemmiyete hakikaten malik 
olmak gerektir. Almanya nıilletl~r 
cemiyetinden çekildirıi devirdenberi 

Almanya İtalya· 
h b •• lktısad Vekili Celal Bayar 

yı aT Q ffil SU• Ankara, 15 (A.A) - Şeker, 

ker eanayiinio Hüsnü Kitabçı 
esaı kuruluounda acaba bir hata 
mevcud mudur? Şeker sanayii idare 
edilirken teknik itibatile acia mi 
gözük.ilyor? Yahud da b111 arka· 
daelanmızıo dediği gibi ıek.er aa· 
nayiinde iıırar mı mevcuddur? Bo 
da aynca tetkik edilmek nok.taeın· 
dan çok lüzumlu biroey olmakla 
beraber bunun böyle olmadığını 

yalı.men bildiğim h•lde benim il&•· 
rinıde bir ıstırab yaratıyor. 

. l' b 
g_ız ı diplomasiyi cn esaslı bir pren· 
•tb olarak kabul etti"i için ıiya~e· 
tinin milletler arası :ahada her te· 
&ahürü bir neTi sürpriz şeklini 
alıyor. 

General (Göering) in eon seya· 
hati de ayni şekilıledir. Berlin'den 
hareket ettiği zaman Alman bava 
nazırının refika~ile birlik.le İtal· 
ya'da istirahat edı ceği ve bu ziya· 
retio tanıamile husu:.i bir mahi· 
yelle olduğu temin ediliyordu. Bu· 
na rağmen Mussolini'ye varıncaya 

kadar helli-ba,lı bil tün hal yan rİ· 
cali kendisini karşılndılar. halyan 
hatiriycıilc ınü:eadı.lit temnılar vu· 
kuhuldu. Hatta Mussolini ile her 
defası iki sa attan a ,ağı sürmemf'k 
~artile Alman hava na7.ırı He üç 
defa görliştü, Valua bütün bu tc· 
Dlaslar, bu mülakntlar, ziyafetler ve 
hu i~krim tezahürleri lıakkınıla 
hiçbir tebliğ ne,redilmiş df'~ildir. 
.Maamafib bu iki mühim de\let 
adamının bu kadar sıkı ve bara· 
retli tı·maslaı: e rıaııu:da yalnız 
İtalya ha~aQının gfızellikleriodcn 
babs ile iktifa etmediklerine de 
eüpbe yoktur. 

Bu ziyaret hakkında hiçbir 
tebliğ neşredilmediği ve 1ıalyan 
gazeteleri de hemen hiçbir tefsi· 
fatta bulunmadığı için hadi,eye 
herkes kendi zaviye ine ve kendi 
endişelerine göre bir mfinii ver· 
mek~e dı!vam edib duruyor. ~foa. 
maf ıh bütün rivay<·tler ve eayialar 
arasında akla en yakın seleni Al· 
mao b.na nazırının İt al yan ricalile 
~k~enız. centilmen itilafı nıes'ele· 
sını giirü~tü~ü lıukkııııla ı·ı . . ü 
ül tfl 5 • 

~ en faraziyedir. Centilmen i tilıifı 
~'.11zalıınmadan c-.vel Roma ile Ber· 
ın ardsınıla Avruı)a'mn l eıı · 1 1 , , ı· JOŞ ı 

nıes deleri etrafında lanı bir f .k. 
ve h k ı ır 

ere et mutnhakatı lıa!!ll ol. 
~u~t~ı. fngiltere • ltalya itilafı bu 
pışmı~ aoe bira:r. eu katar g"b· 1 
du 1ı l ' ı ı o. 
m~k ~6t ı;;n Alırıan'lıın bir baQa. 

. ı; ullerıdığı ve attık mü. 
savı şartlar dnlıilinrle 1 .1 . 

ngı tere ıle 

uyuşur·uyuşmaz Almanya'dan uzak. 
la~arak yeniden Strezn c h . d- . . . _ p esıne 
onecegı ılen eurülılü. Filvaki t ı. . . ta 

ya ıçın belki de en doğru yol hu 
olacaktı . .Fakat gözü daima bii} ük. 
le~d_e olan_ İtalyan başvekili böyle 
du.şunmedı, muayyen hir cephede 
yer almaktansa - lıelki de şimdilik • 
hiçbir tarafa eeaslı bir Şt>kilde hag. 
!a?mamış görünmeyi ve bu payede 
ıkı kutub araeınıln bir nen ha· 
kemlik yapmayı daha müreccah 
gördü. Akdeniz centilmen itilıifoa. 
meainde Akdeniz.de etatükonun mn· 

Hamdi Nüzhet Çançar 
- Sonu 3 ncü salıi/ed• _ 

Cumhur Başkanımız Kamal ATATÜRK • 
Cenevre, 16 (A.A) - f ıken•le· mak üzere milletlt~r cemiyeti ~t"nel 

run Sancak'ı mı•s'elcsi için vuku· eekrcıeri .M. Avınol Pari~'c g tmiş· 
bulacak görüşmrlcrde hazır hulun· - Sonu .'> inci sahifede -

Beş yılhk köy kalkınma 
programımızda 

-------·--Köy mekteplerinin tamamlanma
sı işi başta gelmektedir 

\ ilayetçe hazırlanmnkıa olan bı•ş }ıllık köy kalkınma programı, fev. 
kalıide zrngin ola(·aktır. Köy kalkınma programında, bilha1111a köylümü· 
zün tenviri me!l'elesi, çok gf'niş olarak gözönürıde tutulmaktadır. Okulsuz 
köyün ne kadar çalıoılır"a çalı şıl~ın, i~tf'nilen ve bekl~nen ~eyler yapıla· 

mıyacağı için, ber~eyden ~vvel J..öylerin okula kavuşturulma~ı, bt'Ş yıllık 
program c~ae olarak kabul C'dilmiştir. En bü} üAünden, C'n küçüğüne kadar 
bütün köylerde okullar yaptırılacaktır. - Sonu 7 nci Sahifede -

Roma'daki müzakereler · 

Göering Bir Ay Sonra 
Ankara'ya Gelecektir 

-------- -------
Sinyor Mussolini'nin de, martta 

giderek Alman devlet 
reisi ile konuşacağı söyleniyor 
derlin'e 

Bı•rlin, 16 (Radyo) - Son ha· 
bcr1cre göre, şimdi Roırıa 'da bulu· 
nan Almanya bava ncızın General 
Göering, gı>lecek ay Ank:ırn'ya gi· 
derek 'fürlı.iye devlet ricalile mü· 
him görıi~melerde bulunacaktır. 

Roma, l 5 ( A.A ) - M. Göe· 
ring ziyaretinin bugünkü progra· 
nıında hiçbir müllikat yoktur. M. 
Göering ve ~fu. ııolini, Almanya ile 
Franen ve Almanya ile İngiltere 
arasındaki miinaeebctleri gözden 
g~çirmi§lerdir. 

İki devlet adamı bilhas!'a B<.>r· 
lin ve Londra'nın yakınla§nıası için 
lizımgelen furtları ted.lı.ik etnıitler· 
elli. l!auıafih Almanya do&rudan 

<loğruya lnı;ihere'ye y:ıkrnlaşalıile

cı•ğini tahmin ettiğinılen İtalya 'nın 
mutava,sıt rolünü ifa etuıiyect'ği 

tt•min edilııwktedir. Bu yakınlaşma 
ltalya ve. Almanya'nın Jngihere'ye 
karşı olan vaziyetlerini abenklcş· 

tirmiye matuftur. 

İki devlet adamının yaptıkları 
ikinci mii7.akerelerde t11panya mes'· 
eleleri tedkik edilmiştir. M. Göc· 
ring ve MusQolini müşterek siya· 
l!ayı takib huı;usunda uyn~muş ol· 
dukları !!Ö)lenmcktcdir. Maamafib 
hiçbir knrarın alınmamış olduğu 

temin olunmak.tadır. 
İki devlet Kdaıııı bfidiselerio 

- S~nu 6 ıncı sahi/ı!de -

• • ? istihlak ve gümrük reeimleri bak· 

rüklıyecekmış. kındaki . kanunun bazı maddeleri· 

Göering, sırf bu mak· 
sadla Roma'ya ~ gelmiş .. 

Geneıal Göerinf 
PariP, 15 (A.A) - Pari11 gaz.e· 

teJc.rinin beıkeleri G. Göering hal· 
yayı kat'i ımrette t~panyol harbına 
sürüklemek için Roma'ya gelmiştir. 

Alman matbuatrnıo tekrar Fren· 
11z aleyhtarlığına baolama~ı, Mua· 
eolini Göering konu~malannın ilk 

neticesidir. 

İşte G. Göcring'in Roma 'yı zi. 
yareti Paria gazetelerine bu mev· 
zularda yazılar ilham etmi~tir. 

lstanbul, 16 (Hususi mu
habirimizden) - Mersin'de 
hububat yüklü olarak Al
manya'ga gitmekte olan 
Volga fJapuru, Akdeniz' de 
fırtınadan batmış'tır. 

111 

* • 
lstanbul, 16 (Hususi mu-

hebirimizden) Müthiş 
soğuk ve denizlerde fırtına 
devam etmektedir. Karade
niz'de kar fırtınası devam 
ediyor. Bu güzden açık de
nizlerdeki flapurlar, liman
lara sılınmışlardır. iç Ana
dolu' da da kar devam edi
yor. Samsun - Kaqseri lıattı 
civarına çok kar yağmıştır. 
Bu güzden münakalat mu
vakkatım dıırmrışlv. 

nin değiştirilmesi ve yeni bazı hü· 
kümler ilavesi bakkındak.i kanunun 
müzakt"reti eına&ında ileri ~ürülen 
mütalealara karo1 Ekonomi Bakanı 
Celal Bayar, 9unlan söylemiştir: 

Arkadaşlar, 

Şeker mee'elesi menuubalısol· 
duğu zaman aklıma birş .. y geliyor. Sonu 6 ıncı sah.if ede 

Satılan mallarımız tama
men ihraç ediliyor 

Pire limanındaki (Vapur mezar
lığında) vapur kalmamış 

Geçen ay içinde şimalt Avrupa meııılt:k.etlerine &atılan zahire, Pala. 
mut Teeaire için vapur bulamamak yüzünden mılhim mikdarda malın 
tüccar depolarında, halla bir kısmının da eatlardıı beklemekte olduğu 
mahiınriur. 

Dünyanın her tarafına iş1iyen Tapurlarıu, nakliye tarifelerini yük· 
eeltmeleri eebebile lzmir'deki ecnebi Y8pur acentelerinin de tnifdt"rine 
zam yapmaları şiltAyetJerc eebcbiyet veımi,ıi. Alıikadarlann teıebb\lıile, 

bu acenteler, fngihere ve Amerika'ya i~ li)erek Y8pur1arın tarifelerine 
zam yapmamayı kararlaotırmıtlar, yalnız kontinant memlf'ketlrri itin, 
aralarında karar]aştırd1.lı.ları munzam tarifeyi tatbikıı lı~lamıffarrhr. 

- Sonu 7 inci Sahifede -

Şehrimizde nakil 
vasıtaları mes'elesi 

---~---~~---------
Belediye r mazotla müteharrik otobüsler 

işletecektir. , Tetkikler bitiyor 

Kordonda işligen otobüslerden biri 
Belı>diyenin. mazotla ~ütehar· 

rik otoLilaler eatın alarak oehir 
dahilinde i,leteceğini yazmıştık. 

Dün toplanan beledi) e encümeni, 
birkaç firmanın teklifleri üzerinde 
göriiome ve fen heyetinden müte· 
oekkil bir komisyon eeçerek, bu 
teklifleri komiııyoua havale etwiştir. 

Fen heyeti komisyonu, bu tek· 
Hf leri •yn ayn tetkik edecek v• 

hnngiı;i daha elverioli iee o tettih 
edilecektir. 

Belediye, oimdilik altı otobüı 
eatın alacak Te bunları işletecek, 

bilahare daha fııala otobüs getirte-
cektir. Bu otobüeierin yalnız makine 
akeamı ile easeleri Avrnpa'dan ge
tirtilecek karoserleri ,ebrimisde 
yaptınlacaktır. 1;0tobüı i~letmeaia 

- So11rı 6 ıncı salai/ed• -
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Mugalatalar 
~Q 

Dünyaya iştiyak 
irfan Hazar 

Her memleketin edebiyat ve bilhassa musiki tarihinde meş· 

hur "Görmiyen,, leri yani körleri vardır. Ama saz şairleri, 
ama hafızlar, ama neyzenler, ' hatta ama müsahibler göz~eri 
göre? yani kör olmıyan meslektaşlarından daha derin ve daha 
ateşlı hatıralarla içimizi yakmaktadırlar. 

Buna sebeb ne? 
. Paris'te hayretle dinlediğim bir klise orgcusu için yanımda· 

kı arkadaşım şunu söylemişti: 
- Gözleri görürken bu derece çalamazdı. Asıl kör olduk· 

tan sonra harikuladeleşti. Müdhiş bir organiste .. 
Hiç kimseye körlük tavsiye edilemez! Lakin, ormanda öt· 

miyen bir kuşun kafese hapsedildikten sonra kalblerimizi param 
parça eden feryadı; o eski hayata olan iştiyakının acı acı ifa· 
desinden başka nedir? 

Kör şair, kör neyzen, kör muharrir, kör musikişinaş da ka· 
fese kapatılan deminki esir kuşa benzerler. Aydınlıktan ve 
dünyadan mahrum kaldıkları zaman onları kendi içlerinde 
aramıya, bulmıya, onların ateşten gömleklerini giymiye 
çalışırlar. 
. ltalya'nın cenub taraflarında türeyen ve güzel nağmelerile 
msanı mesteden mini-mini kuşların o eşsiz muvaffakiyetleri ne· 
reden geliyormuş bilir misiniz? Tutuldukları dakikada kuşçu· 
lar tarafından gözlerinin oyulmalarından ve tamamen kör 
edilmelerinden. 

lıyada ve Odyse şairi de kördü!.. 

Kaş yolma ve zabıta 
Kaliforniya' da kadın polis, 

erkek polisten fazladır. Kali
forniya polis müdürlüğü ka· 
dm polislerden çok memnun· 
dur. Bunlar daha iyi iş göre· 
biliyorlarmış. 

Fakat Kaliforniya polis 
müdürlüğü ile kadın polisler 
arasında son günlerde büyük 
bir ihtilaf çıkmıştır. 

Polis müdüriyeti kadın po· 
lislerin kaşlarını yoldurmaları· 

na ve tırnaklarını boy mala· 
rına müsaade etmemekte ve 
kadın polisler <le yüzlerine 
yakışık alacağı şekilde kaşla· 

rını yoldurmaktan hiçbir su· 
retle vazgeçemiyeceklerini bil· 
dirmişlerdir. 

Bakalım bu mühim ihtilaf 
nasıl halledilecek? 

Odundan çikolata 
Odundan kağıd yapılıyor, 

bunu hepimizde biliyoruz. 
Almanlar odundan atlara ve 
ehli hayvanlara mahsus bir 
nevi gıda maddesi hazırladık· 
larmı ilan ettiler; bu da olur. 
Bilhassa umumi harpte cep· 
hede ölen Almanların ceset
lerinden nefis tereyağı çıka· 
ranlar için büyük bir marifet 
bile teşkil etmez. Fakat Pa
ris'te kimyagerlerden mürek· 
kep bir kongreye odundan 
yapılan iplik ve bununla do
konan mensucat arzedilmiştir. 
Bu mensucatın pamuklu men· 
sucattan pek farkı yokmuş. 

Bundan başka, odundan 
mamul çikolata da gösteril· 
miş. Bu da cidden enfes birşey 
olurormuş. . 

Ala .. Fakat soğukun hüküm 
sürdüğü şu sırada bunu bizim 
kura oduncular duyarsa hali· 
miz ne olur? 

Kaderin cilvesi 
Amerikada Ottavada bir 

adamcağızın ecdadından kal
ma bir ev varmış. Ev uzun 
zamandanberi tamir görmemiş 
son derecede harap olmuş. 
O kadar ki şehrin belediyesi 
bu evin yıkılmasına karar ver· 
miştir. 

Evin sahibi ecdadından 
kalma ve tek sığınağı olan 

eviı:).ı.kılmasından dolayı çok 
müteessir olmuş. Fakat evin 
taban tahtaları kaldırılırken 

ummadığı bir mazhariyete er· 
miştir. 

Evet, evin taban tahtaları 
altından dikkat ve ihtimamla 
istif edilmiş tam 10,000 altın 
lira çıkmıştır. 
idamdan kurtulan Hindli 

İngilizlerin Şanghay imti· 
raz~ı mınta~ası~da. Atuna Sing 
ısmıııde Hındlı bır po,lis var· 
dır. Bu polis bir kavga esna· 
sında diğer bir polisi öldür· 
müş ve bu sebeble idama 
mahkum edılmiştir. 

Atuna idam edilmek üzere 
darağacına çekilmiştir. Fakat 
ip kopmuş .. Usul vechile idam 
edilirken ip koparak kurtulan· 
ların ölümden affı lazımdır. 

Atuna Sing ip ko;'uncaya ka
dar iyice hırpalanmış olduğu 
için hastaneye kaldn ılmıştır. 

Doktorlarj idam kaç,kınının 

hastanede bulunduğu müddet
çe üç santimetre uzadığını 
tesbit etmişlerdir. 

Kısa boyluların uzaması için 
mesela şu kadar saniye iple 
asılmak usulü bu suretle bu· 
lundu mu dersiniz?. 

Borsa umumi katibi 
Birkaç gündenberi rahatsız 

bulunan borsa umumi katibi 
İhsan Ayyıldız ' iyileşmiş, va· 
zifesine başlamıştır. 

{ 

Bugün doğacak 
çocuklar .. 

Yıldızlar bugün genç insanlar 
için pek çok ıaydıılı vaziyetler 

hıızırlumı~tır. Bilb:ı a genç a~ık· 
lar için Lııgiin kndar uygun ve 
muvuffakıyetler, ıncmnuoiyeılerle 

dolu bir gün pekizdır. l~ııkat 

ciddi \'e a~ır Laşlı, yaşlıca in an
lar için birçok ademi muvaf fııkı· 
yeıler mukadderdir. Hasi ler için 
de bugün çok fena bir gündür. 

Bugün doğacıık çocuklar zeki 

ve fnul olmalarına rağmen mek
tehde ıoıflannın birincileri ara• 
ımla yer alamıyaeal.:larrlır. Bu 

hal hayatta onlan her zaman ta· 
kibedecektir. Maamafih araların 

da muci<ller, tmn'uıkurlar ve bed

baht ~Airler yetifeccktir. 

E 
Elektrik ve 
su tarifesi 

Fuar 
Projesi 

Belediye reisliği, beş yıllık 
fuar programını hazırlattırmak· 
tadır. Esasları tesbit edilen 
fuar projesine göre, her sene 
muhtelif inşaatla fuar beş yıl 
sonunda en mütekamil, enter· 
nasyonal fuarlar derecesine 
yükselecektir. 

Fuar projesi üzerinde bele
diye mühendisleri geceli gün· 
düzlü çalışmaktadırlar. 

10kadın,1 erkek 
Bekcilere mi • 
hücum etmişler? 

Ödemiş kazasının Kiraz na· 
hiyesinin Kamer köyünde bir 
vak"a olmuştur. Köy halkına 

aid altı sığır, Çömlekçi köyü 
mıntakasında otlarken köy 
bekçisi tarafından yakalanmış
tır. Bunu gören Kamer köy 
halkından çoban Mehmed oğlu 
Halil, Ali kızı Elif, lsa kızı 
Fatma, Yusuf oğlu Isa karısı 
Emine, Yusuf kızı Hatice, İb
rahim karısı Fatma, Halil ka· 
rısı Ayşe, Ali kızı Hatice, 
Musa karısı Hatice, Veli kızı 

Ayşe ve lbrahim karısı Ayşe, 
bekçilerin üzerine taşla hücum 
ederek hayvanları zorla alarak 
götürdüklerinden yakalanmış· 
!ardır. 

Tire'de yangın 
Oç hayvan da 
Dumandan bo~uldu .. 

Tire kazasının Çiniyeri kö
yünde bir yangın olmuştur. 

Kara Süleyman oğlu Emir 
Hüseyin'in evinde, karısının 
elindeki ateşten evde bulunan 
kendirler ateş almış ve evin 
bir odası ile bitişiğindeki ahır 
yanmıştır. Halkın gayretile 
yangın, etrafa sirayetine mey
dan verilmeden söndürülmüş· 
tür. Ahır yanarken çıkan fazla 
dumandan bir eşek, bir sıpa 
ve bir inek boğulmuştur. 

T. Ofis M. M. 
Türkofis müdür muavini Rah· 

mi Zallak, hastalığı sebebile 
üçgündcnbcri vazifesine devam 
edememektedir. 

E.a.E 
öde iş'te kadın y··zun

den bir cinayet oldu 

Türkkuşu 
yarın açılıyor 

--ım···---

Eski talebP.ye de 
rozetler verilecek! 

lzmir Türkkuşu şubesinin 
açılma merasimi yarın saat 
16 da Ankarapalas salonunda 
yapılacaktır. Toplantıda Türk· 
kuşu üyelerile Türk hava ku
rumu lzmir şubesi idare heyeti 
azaları, mektepliler bulunacak· 
!ardır. Birçok zevat açılma 
merasimine davet edilmişlerdir. 

Vali Fazlı Güleç; bir söylev 
vererek Türkkuşunu açacak ve 
lnönü brovesini muvaffakıyetle 
bitiren gençlerimize verilmek 
üzere gelmiş olan rozetler me· 
resimle dağıtılacaktır. 

İzmir Türkkuşuna bu yıl da 
gençler arasında büyük alaka 
vardır. Sporcularımız ve mü
nevver gençlerimizden üye ya· 
zılanlar çoktur. 

Geçen yıl, lzmir Türkkuşun
dan, İnönü kampına iştirak 
eden gençlerimiz bıjyük mu
vaffakıyetler göstermişlerdi, bu 
yıl da gene lzmir gençleri ken· 
dilerine düşen vazifeyi seve 
seve yerine getireceklerini şüp
hesiz telakki ediyoruz. 

Memleketimizden 
mal alacaklar 

Türkofise gelen malumata 
göre, muhtelif memleketlerin 
tanınmış firmaları memleketi· 
mizden bazı mahsuller satın 
almak istemektedirler. 

Hamburg'tan beheri 200 
kiloluk fıçılar içinde ikibin 
fıçı domates salçası; Kıbns'tan 
deri, bilhassa keçi derisi, Is· 
viçre' den kaysı, badem, kuru 
incir, kuru üzüm, fasulye, bal, 
fındık ve şeftali istenmektedir. 

Yeni göçmenpköyleri 
Komisyon işe başlıyor. 

Göçmen iskan edilen kaza· 
larımızda İlkbaharda göçmen· 
ler içirİ yeni köyler inşasına 
başlanacaktır. Köy yerlerini 
tesbit etmek üzere sıhhat, na· 
fıa ve ziraat müdürlerile kay
makamlard~n teşekkül eden 
heyet, Salı gününden itibaren 
kazalara çıkacak ve faaliyete 
geçecektir. Yeni köylerin in· 
şası için kullanılacak malze· 
meyi iskan dairesi satın ala
rak müteahhitlere verecektir. 

Maliye binası 

Kollej 
binası alındı 

---···----
Burada (Köycülük 
enstitüsü) acılacak .. 

I 

Kızılçullu'daki Amerikan kol· 
leji binası ile yanındaki çift· 
liğin arazisi ve binasının, Kül
tür Bakanlığı tarafından satın 
alır.ması için teşebbüslere gi· 
rişildiğini yazmıştık. Dün ha
ber aldığımıza göre kollej ve 
çiftlik binası ile ·arazisinin sa· 
tın alınması için 62,500 liraya 
mutabakat hasıl olmuştur. 

Dün vilayetten Kültür Bakan· 
lığına pazarlık neticesi hak· 
kında malumat verilmiştir. Ve· 
killer heyeti, bu mübayea işini 
tasdik edınce kollei teslim edi· 
lecektir. Kültür Bakanlığı, ile· 
ride burada bir köycülük ~ns
titüsü tesisi tasavvurundadır. 

Köylerimize lazım olan köy 
öğretmenleri, bu enstitüde 
köylüye ve modern ziraat bil
gileri ile mücehhez olarak ye· 
tiştirileceklerdir. 

Kültür ailesinin 
bir ziya( eti 

Kültür lisesi müdürlüğü ta· 
rafından dün gece lzınirpalas'ta 
lise muallimleri şerefine mem· 
leketin külH.ir mühitinde yaşıyan 
bazı s ımaların da daveti su· 
retile bir ziyafet verilmiştir. 

Ziyafet, güzıde bir kültür 
ailesinin temiz, samimiyet ile 
dolu olarak geçmiştir. Bu me· 
yanda yeni ve eski edebiyat 
vadisindeki kıymetli parçaların 
okunması da bu fıiie sofrasının 
zevk ve samimiyetini artırmış, 
geç vakte kadar edebi, içti· 
mai, mesleki mevzular üzerin· 
de görüşülmüş ve iyi bir gece 
geçiriln.iştir. 

Halkevinde 
Bugün toplantı var 

Bugün Halkevi üyeleri, saat 
15 te Halkevi salonunda Vali 
ve Parti Başkanımız Fazlı Gü
leç'in reisliği altında toplana· 
cak, şube idare heyetleri se
çimin~ yapacaklardır. Halkevi-
nin yedi şubesinde yazılı üye· 
ler, bu toplantıya çağrılmış" 
!ardır. Vali ve Parti Başkanı· 
mızın da mühim bir söylev 
vermesi muhtemeldir. 

Doktorlar arasında 
Ödemiş Belediye doktorlu· 

ğuna tayin edilen baynn Dr. 
Suad Ödtmiş'te yeni vazife· 
sine başlamıştır. Tire hükumet 
doktorluğuna Soona hükumet 
doktoru Nuri tayin edilmiştir. 

izin 
Dikili hükumet doktoru Be

kir Yaman'a iki ay izin veril· 

Falih Rıfkı ATAY 
Bir haftadanberi bütün Av· 

rupa gazetelerinde Sancak 
münakaşasına hususi bir ehem· 
miyet verilmekte olduğunu gö· 
rüyoruz. Fakat anlaşılıyor ki, 
bu gazetelerde dış politika 
ile uğraşan muharrirlerin ço· 
ğu, Hatay davasına ait vesi· 
kalan bile okumuş değildirler . 
Ve daha fazla Fransız neşri· 

yatından ilham almaktadırlar, 

Fransız iddialarına bakıla· 
cak olursa, Sancak anlaşmaz· 
lığında yalnız Frasa'nın ala· 
kası yoktur. Meseia Türkiye 
ile milletler cemiyeti arasında 
veya Türkiye Türk'lüğü ile 
Suriye Arab'lığı arasında. ni
hayet, biz bir manda rejimini 
tadil etmek teşebbü~ünde bu· 
lunduğumuzdan, diğer manda 
devletleri ile Türkiye arasın· 
dadır. Yani anlaşmazlık Tür· 
kiye ile, Fransa' dan gayri, 
herkes arasındadır. 

Fakat Fransa lütüfkardır: 
Türk dostluğunu kazanmak ve 
barışın tehlikeye düşmesini 
önlemek için, Suriye vahdeti· 
ne zararı dokunmamak şartil~ 
bazı lavizlerde bulunabilir. 
Tfükiye'nin hukuk münakaşa· 
sında hiçbir netice elde ede· 
miyeceği muhakkak ise de 
Fransa, bu tavizlerin bahşe· 
dilmesine, politika zaruretleri 
bakımından tavassut edecektir. 

Biz ne lütuf, ne taviz, ne 

müsamaha istiyoruz: H ntay 
mes' elesi, tarafımızdan en baş· 
ta ve sadece bir hak davası 
olarak ortaya atılmıştır. Eğer 
böyle olmasaydı, bize Reviz· 
yonculuk isnnd edenler hak 
kazanacaklardı. Eğer böyle: 
olmasaydı, biz gene Fransız 
idaresi altında, Suriye·Lübnan 
ve Sancak konfederasyonu tek· 
lifinde değil, ilhak iddiasında 
bulunurduk. 

Biz dostluğumuzu satılığa 
çıkarmadık: o hiçbir paha ile 
ödenemezj ancak hak ve şe
rcfım ize riayt!t edilerek kaza· 
nılabilir. 

1921 itilafnamcsini imza et
meden önce, Hatay'ın bir 

Türk bölgesi olduğunu Fran
sa'ya tasdik ettirdik mi, ettir-: 

medik mi? Fransız delegesi 
bu bölgenin, bir Türk bayra

ğına hakkını teslim edecek 
kadar, Türk olduğunu kabul 

etti mi, etmedi mi? imdi Fran
sız idaresi Suriye ve Lübnan 

için nasıl bir inkişaf istika· 
meti almışsa, zaten hususi bir 

rejime tabi olacağı 1921 de 
takarrür eden Sancak için da· 

hi, ayni hareketi tatbik etmek 
zorunda idi. Sancak mes'elesi 

Ankara'da Fransız'larla bizim 
aramızda konuşulmuştur: Fran· 

sa'nın başka zamanda, başka 
yerde ve başkaları ile görü· 

şüp anlaşmaları bizi hiç ala
kadar etmez. Türk Sancak'ın 

Suriyc'ye katılmasına, Suriye 
Arap'lığını küçüksediğimiz için 

değil, Fransa'nın böyle devir 
muamelesi yapmağa asla hak-

kı olmadığı için, razı olma· 
dık, ve olmıyacağız. 

Hak değil, politika! Sözünü, 
tam tersine çevirmekle Türk 

görüşü tesbit olunabilir: Poli· 
tika değil, haki 

Türk Sancak'ın, müstakil 
ve şerefli Türkiye'nin teahhü· 
dü altında bulunan hakkını, 
yani hürriyetini ve hayat em
niyetini istiyoruz. 

Falih Rıfkı_ ATAY 

Hükumet konağı içindeki 
maliye binasının tamiri için 
Maliye Vekaletinden 1000 li· 
ralık havale gelmiştir. Keşif 
evrakı da Nafıa Vekaleti yapı 
işleri umum müdürlüğünce tas
di~ olunmuştur. mi~tir. ·· rıncıeKı muıu~· 
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~WriJ.&JWJ. lhtila ciler Ma aga ya o 
Lehistan Jorj Bone 

Montrö mukavele. 

~öy kalkın

ma kanunu .. 
• • 

sıne ıştirak ediyor. ·•·~~--
fst b J 16 (H İstanbul, 16 (Hususi muha-

Vaşington sefa
retine atanmıştır. 

an u, ususi muha· 
birimizden) - Varşova'dan birimizden) - Hükumetçe ye-
gele h b l ni hazırlanan köy kalkınma n a er ere göre, Lehis-
tan hükumeti, Montrö boğaz- kanunu ile köylü kıyafetinin 
lar muk ı · k d yeknasak olması temin edile· ave esıne iştira · e e-
cek ve bu mukavrleyi tasdık cektir. 

Paris, 16 (Radyo) - Sabık 
ticaret bakanı M. Jor Bone 
Fransa'nın Vaşington sefare
tine tayin edilmiştir. 

Hamburg 
eyliyecektir. Rusva 

Nevyork'ta Fransa'yı 
Gayri tabii srcaklar adım adım 

Ve diğer müstakil 
sehirler kısmen Prus-.. 

Nevyork, 16 ( Radyo ) - • ' • 

ya'ya ilhak olunuyor 

Gayri tabii sıcak havalar de- ışgal edıy9rmuş. 
vam etmektedir. Termometre , Berlin, 16 (Radyo)-Alman 
gölgede 20 dereceyi gösteri· gazetf'leri Felemenk gazdele-
Yor. Ağaç ve fidanlar çiçek rinden Mas Bude'nin Fran-
açmışlardır, kuşlar; yaz mevsi· sa'da komitern teşkilatı hak· 
nıinde olduğu gibi ötüşmeğe kmdaki yazısını aynen neşrct-
başlamışlardır. mektedirler. K .. k Bu ya7.ıya göre Moskova, 

• UÇÜ QIJ.f ant Fransa'yı adım-adım işgal et-

Berlin, 16 (A.A) - 30 Son
kanunundn Berlin'de yapılacak 
büyük h·bine toplantıısında 
çıkarılacak bir kanunla Ham
burg, Brene, Lubeck muhtar 
şehirleri Pnısya'ya ilhak olu
nacak ve Prusya, Bavyera ve 
Saksonya müstesna olmak üze
re diğer bütün küÇiik hüku
metler ilga edilecektir. 

Jktısadi konseyi mektedir; maksat ve hedefi 
.. Belgrad, 16 (Radyo) _ Kü· Fransa' da dahili otorite ve 

ç k ittihadı bozarak koıniinist ih· 
1~ antant iktısadi konseyi, tilalini hazırlamaktır. Bes ko-

şubatta Belgrad'da topla
nacaktır. mitern azası umumi bir grev 

hazırlamak için Paris'e gelmiş
lerdir. Bu grev şubatın sonla· 
rmda olacaktır. 

Japonya 
mes'eleyi 
tetkik edecek 

Eski borclar 
b· l_st~nbul, 16 (Hus~si muha
ırımızden)- Paris' den lstan· 

~ul borsasına akseden bir ha· 
erde Osm l h"'kA . . an ı u ·umelının 

eski D" . 
ıyunu umumıye borçla-

;ın~ _aid (Ünifiye Türk) tahvil-
erının Fransa'dan ihracının 
~~nedileceği, fakat bu tahvil-

l~rın hariçten Fransa'ya itha· 
ıne m·· usaade olunacağı şayiası 
çıkmıştır B . .. . Ü . . · u şayıa uzerıne 

nıfıye Türk tahvilleri düş-
me" b ' ge aşlamıştır. 

Ar iantin C. reisi 
Habeşistan imparatorlu
ğundan bahsetmedi 
B~enos-Ayres, 15 (A.A) -

!'.enı İtalya sefiri M. Guarigale 
ıtımatnamesini İtalya kralı ve 
Habeşist · an ımparatoru namma 
takdim etmiştir. 

R .. 
d ..... eısıcumhur M. Justo ver-
bıgı cevapta, Habeşistan'dan 

ahsetmiyerek haş tl A h .. -
k.. me u u 

um da "t" rın 1 ımatnamesini aldı· 
ğını .. l . i . ~or. emış ve talya ile 
~rıantın ın müşterek bağlarm

an bahsetmiştir. 

Fransa'da 
Endişe ile kar
şılanan bir haber .. 

Paris, 16 (Radyo) - Fran
sız komünistlerinin komintern 
merkezi ve lspanyol ko .. . t l .1 munıs -
E~~ e .. olan . alakalarına dair 
. do Parı gazetesinin neş· 
rıyatı, Fransız umumi efkA d b"" .. k arın a 

uyu alaka ve endişe ile kar· 
şılanmıştır. 

-·~~~~ 

Paris komünist merkezi 30 
ihtilalci tarafından idare edil
mektedir. Bu merkezde komi
ternik hedefini görmektedir. 

r/" ayıp çekleri 
.Bulan yakalandı 
İstanbul, 16 (Hususi) 

Kaybolan iki çeki bulmuş olan 
bir şahıs, bu çekleri kırdır

mak üzere bankaya müracaü 
etti~ri sırada yakalanmış ve 
hakkmda takibata başlanmıştır. 

Kiyel kanalı ve 
Almanya'nın 
yeni kararı 

Londra 16 (Radyo) - Ki· 
,yel kanalı için Almanya yeni 
bir karar vermiştir. Bu karara 
göre Kiyel kanalından geçe· 
cek ecnebi harb sefineleri 
evciden müsaade almak mec
buriyetindedirler. 

Fransız ve lngiliz gazeteİeri 
bu kararı beynelmilel usul ve 
taammüllere mugayir bulmak
tadırlar. 

Elkebir' de yeni bir 
liman yapılıyor 

Paris, 16 (Radyo) - Bah
riye Bakanı, Paris' e dönmüş
tür. Vis Amiral Darlan da 
beraber dönmüşiür. Bahriye 
Bakanı Cezir'de teftişte bu
lunmaktaidi. 

Bahriye Bakanı Fransız do· 
nanmasının manevralarına aza
mi memnuniyet ızhar etmiş

tir. Elkebir' de de yeni askeri 
limanın inşaatına başlandığını 

Günlük bildirmiştir. 

r-,~~s~iy~ai:sa;l _g~a~z~et~e-J c:9efemenk 
Sahip 'c hıış)az .... an, r ı 

Haydar ~üşdü ÔKTEM 
1 başbakanı Pariste 

mumi ncşn)at \e \azı . l . 
"d" " 11 · ' ış en L~ h 16 (R d ) F e mu uru: anıda Nüzhet Ç a ey, a yo - -

İdarehanesi: - ançar lemenk başvekili bugün Paris' e 
l:r.mir 1kinci. ~ı»:Ier sokap gitmiştir. M. Kolin Paris'te 
C. Hnlk Partısı bıoası içinde husu.:ıi surette on gün kadar 

Telgraf: İzmir - ANADOLC kalacak ve istirahat edecektir. 
Tel~fon: 2776 •• Posta kutusu 40;; 

ABONE ŞERAiTİ 
Yıllığı 1200, altı ııylı~ı iOO, üç 

&)lığı 500 kuruştur. 
Yabanı~ı memleketler için senelik 

nbone ücreti 27 liradır 
Hcı yerde 5 kur~tnr 

G -ünü geçmiş nüshalar 25 kuruştur. 

•ANADOLU MA njAAfilNDA 
llASILMIŞTIR 

Yarın 
Elize sarayında 
toplanacaklar 

Paris, 16 (Radyo) - Pazar· 
tesi günü Elize sarayında cu
mur reisinin riyasetinde mühim 
bir kabine içtimaı yapıla· 
c-aktı r. 

ya 
Londra 16 (Radyo) - hal· 

hiikiimeti Londra 1935 
deniz mukavelesi ahkamına ri
ayet edeceğini bildirmiştir. Bu 
mukavele mukavele mucibince 
harb sefinelerinde 14 pustan 
fazla top kullanılınıyacaktır. 
Ve bu esas, Japonya' dan baş· 
ka bütün deniz devletleri ta· 
rafından kabul edilmiştir. 

Japonya' da henüz reddet
memiş fakat ınes'elenin tetki· 
ki lüzumunu bildirmiştir. 

Belçikanın emniyeti 
Paris, 16 ( A.A ) - Eski 

Belçika milli müdafaa bakanı 
Devezc Fransız milli müdafaa 
bakanı Daladier ve Devlet 
bakanı Şotan'ın bulunduğu 
bir toplantıda Belçika'mn enı

niyeti mes' elesi hakkında bir 
nutuk söylemiş ve ezcümle 
demiştir ki: 

Bir Fransız - Belçika itti
fakı gerek Fransa'da gerek 
Belçika' da aşılmaz güçlaklerle 
karşılaşacaktır. Binaenaleyh 
en iyisi Belçika'nın kat'i bir 
bitaraflık muhafaza etmesidir. 

Feshedildi 
Ankara, 16 (A.A) - Aldı

ğımız malı'.imata göre Türk, 
Fransız modusu ile kliring an· 
]aşmasının feshi ihbar edil
miştir, 

Roma ziyareti •• 
-Başı 1 inci say/ada

bafoza edileceği ve hunun ihlaline 
teşebbiis edilmi)cccği t('sbit edilir· 
ken halyn'nın bu 1aahlıüdiın yal· 
ııız kendisine raci ol:ıcıığını ve lınş· 
kalarmı iltizam etmiyc~·cği nokta· 
sını bilhassa tasrih ettirmiye lüzııın .. 
görmüş olma~ı işte lın enılişeden 
miitewllid olmak gerektir. O za· 
manlar İtalya·nııı biraz da fazla 
titiz.liğinc atfcdilnwk istenmiş olan 
lıu küçiik kaydın hnkiki man:isı 
anc:ık lıugün, yani ,\ iman ·ıar 1ı:· 
panya"da ve İspanya Fas'ındn keli· 
menin tam 'mauiisile faıil bir rol 
oynanııya hııelndıktan ve bu rolle· 
rini Avrupa'nın müstemlekeci dev· 
leılerinc çok habalıya satmak iste· 
diklerini açığa vurduktan sonra an· 
lnşılmı)n başlamı~tır. Bu itibarla 
son Roma seyahatinin hakiki ı;a· 

yrsini, Alman müstemleke müddei· 
ya tik~ İngiltere 'e Fransa "mn \'C· 

rcbileceklcri araınnda Lir uya~ma 
:r;Pmini bulmıya \'C hu suretle ~fug. 

solini"yc Almanya ile İngiltere ara· 
sıncln hir nevi bnkcmlik l'Olü lıa· 

zırlamıyn matuf bir yoklama ziya· 
reti şeklinde telakki edenler nglcbi 
ihtimal hakikate en :r:iyade yaklıı~· 

mı~ olanlardır. 

Orta m;k~eb k" ometre yaklaşt lar 
- Kültür işlerimizde Saffet 
Arıkan'a knrşı nihayetsiz bir 
emniyet göstermekteyiz. Vazi
yeti samimiyetle anlatabiliyor, 
fikirlerimizi, tenkitlerimizi ya· 
pıyor, dileklerimizi açığa vu
ruyoruz. Çünkü Maarif Veki
linin şahsında arayıp bulrlu
ğumuz birçok değerler ve hu· 
sıısi>•etlcr vardır. O evvela al
dığı işin mes'uliyetini ve ica· 
bettirdi~i hassasiyet ve dik
kati müdriktir. Ayni zamanda. 
Y?pacağı işte halkın ve mü
nevver kütlenin de sesine ve 
fikrine hiirmet etmeği bilen 
Vekillerdendir. Ôniimüzde du
ran muazzam kültür davasını.1, 
müşterek bir kafa hareketi ile, 
anlaşarak ve el-ele başarıla
bileceğine kanaati vardır. 

Milisler de üniversite mahallesin
de iki büyük bina istirdad ettiler 

Ders senesinin ortasındayız. 
İtiraf edelim ki, mekteb ve 
muallim mevzuu üzerinde epice 
terledik ve mesela İzmir bu 
sıkıntıyı daha derinden hissetti. 
Fakat aldığımız ve alacağımız 
neticenin normal olduğunda 
veya olacağında şüphe etsek te 
yeridir. Bütün orta mektebler 
ve liseler, aç1lan bir yığın şü

bcyc rağmen -Allah artırsın
misli şimdiye kadar görülme
miş bir kalabalık arzediyor. 
Me~lek ve kültür kuvvetleri 
aşikar olan muallimlerimiz, 
ne kadar emek sarfederlersc 
etsinler, normal bir talebe 
kadrosu üzerinde uğraştıkları 
ders yıllarının neticesini ala
mıyacaklardır. Yavruları mek
tebsiz bırakmamış olmamak
lığın, mücadelenin ilk planın
daki alkışa değer muvaffakı
yet eseri olduğuna hiç şüphe 
yoktur. Ancak şu şartla: 

Verilen tahsil gıdası, 40·50 
talebeden 70-80 talebeye tcş· 

mil ve tevzi edilmiştir .. Gerçe 
buna da şükür, diyoruz amma, 
gelecek yılı düşünüyor ve gön· 
lümüziin sesini dinliyoruz da 
şimdiden yeni tedbirler üze
rinde araştırmaları yapılması 
lazımgeldiği neticesine varı

yoruz. 
İzmir vilayetinin muhtelif 

yerlerinden duyduğumuz ses 
şudur .. 

Orta mekteb istiyoruz. 
lzmir mekteblcri şimdiki 

mevcudu ve şehir ilk mekteb· 
lerinin yetiştirdiğini gelecek 
yıl istiap edemiyecck gibi gö· 
rünüyor. Diğer , taraftan da, 
orta tahsili yavaş yavaş büyük 
merkezlerden kazalara doğru 
yürütmek ve bu suretle dev· 
letçi bir maarif siyasetinin icap
larını ve adaletini tahakkuk 
ettirmek zarureti duyuluyor. 
Muhakkak bir glin gelecek; 
orta tahsili memlekette daha 
başka türlü bir" teşkilat siste
mine bağlamak ta icabede
cektir. Çünkü karşımıza, orta 
seviyede meslek ve ihtisas 
mektebleri zarureti ve üniver
sitemizin kifayetsizliği ve ye· 
tişenlerin cemiyet hayatında 
iş tutmaları ve bulmaları mes
elesi de çıkacaktır. Neyse, 
bunlar istikbale aid mühim 
mevzulardır. fakat j İzmir ve 
İzmir vilayetinin gelecek yıl 
orta tahsil zaviyesinden arze· 
deceği vaziyeti, fikrimizce şim-

Asiler top 

Paris, 16 (Radyo)-Eko Dö 
Pari gazetesi fspanyn'ya gö
nüllü sevki h~kkındaki kamı· 
nun meclisten geçmesi hasa· 
bile bir yazı yazmış ve: 

" M. Blum Fr:rnsa' dan İs· 
panya'ya giden gönüllü, silah 
ve mühimmatın men'ine: muk
tedir olamıyacaktır. " Demek
tedir. 

Salamank, 16 (Radyo ) -
Madrid radyosunun milislerin 
üniversitenin bir kısmını istir· 
dad ettikleri hakkındakı ha
beri doğru değildir. 

Asiler hükumet askerlerin
den bir zabit ile on esırı 

ccbhenin her tarafında gez
dirmişler ve Madrid cebhe· 
sinde Alman olmadığını gös· 
termişlerdir. Asile"r bu zabit 
ile on neferi milisleri~ cebhe· 
sine geçmekte serbest bırak
mışlardır. 

Cebellüttarık, 16 (Radyo)
Cenup cephesinde, Endülüs'te 
general Kepo Dölyano kuv· 
vetleri Malaga'ya doğru iler
liyerek San Fuen Derol'i al· 
ınışlardır. Burası Malaga'ya 
20 kilometre uzaktadır. San 
Y edro Elfantara mevkii de 
asilerin eline düşmüştür. 

Paris, 16 (Radyo)- Meclisi 
meb'usan dün M. Blum'a 6 
ay müddetle İspanya'ya gö
nüllü sevkine mümaneat sala
hiyetini vermiştir. M. Blum 
bu münasebetle söz almış ve: 

- Meclise arzettiğimiz bu 
kanun bütün fırkalara şamildir. 
Bunun umumi şekilde kabulü· 
de lazımdır. Çünkü hedefi, 
sulhun sarsılmasına mani ol· 
maktır. 

İspanya işlerinde diğer de\'
letlerle anlaşmak için hazırız 

ve bu suretle maddi ilk adı
mı da atmış bulunuyoruz. İn
giltere hükumeti İspanya'ya 
gönüllü sevkini yasak etmiştir. 

Bu kanunun istihdaf ettiği 

nokta suluh için çok mühim· 
dir. Fransa sulh için diğer 
hususat için de anlaşmıya ha· 
zırdır. Demiş ve kanunun tas
dikini istemiştir. 

Madrid, 16 (Radyo) - Ha
vas ajansının milisler nezdinde 
bulunan muhabiri asilerin dün 
geceden itibaren yeniden ta
arruza geçtiklerini bıldirmiştir. 
Asilerin Mon Dl na' da yaptık-

vardır. Bizce İzmir'i geçen yıl 

diden gözden geçirmeğe başla-C 
mak,çok yerinde olur sanıyor~. 

büyük bir ıstıraptan kurtaran 
Saffet Arıkan, önümüzdeki 
yılda halkın ve çocukların 
minnet ve şükranını kaz.ana· Çünkü bina mes'elesi vardır, 

muallim mes' elesi, tahsisat, 
ders alat ve levazımı mes' el esi 

bilmek imkanı ile karşı kar-
şıya bulunuyoruz. ** 

başında 

!arı taarruz inkişaf etmemiştir . 
Milislerin şiddetli topçu ateşi 
ve huruç hareketi asilerin iler
lemesine mani olmaktadır. 

ÜnivP.rsitcde iki büyük bina 
istirdad edilmiş ve asilerin 
buradaki mukabil taarruzları· 

da püskürtülmüştür. 

Bu sabah, asilerin Fas'lı 

askerleri süngü hücum11na geç
miş ve bu taarruz iki saat 
sürmüştür. Bu taarruz hakkın

da henüz tafsilat yoktur. 
Madrid, 15 (A.A) - Mad

rid'deki sivil ahalinin tahliyesi 
normal bir şekilde devam et· 
mektedir. Şimalde mahalle 
kamilen tahliye edilmi..,tir. 

Borsanın yeni yıl bUdçesi 
Borsa idare heyeti, dün 

borsada toplanmış, 1937 yılına 
aid büdçeyi hazırlamak üzere 
çalışmıya başlamıştır. Bu yıl 
borsanın vaziyeti, fevkalade 
mükemmel bir şekle girecek 
bütün borçlar ödenecektir. 

.Bugünkü maçla r 
Bugün her iki sahada A ve B 

[takımları liklerine devam edi
lecektir. A takımlarının müsa
bakaları sabah Alsancak stad· 
yumunda ve K. S. K. · Bur
nava takımlarının karşılaşma
sile başlıyacaktır. Bu oyunu 
Altınordu - Buca maçı taki
bedecektir. Öğleden sonra da 
saat 13 te İzmirspor·Egesporla 
karşılaşacaktır. Bu oyundan 
sonra giinün en mühim maçı 

olarak .\ltay · Dcmirspor ta
kımları karşı-karşıya gdecektir. 
Ayni kulüp!erin B takımları 
sabah saat dokuzdan itibaren 
halk sahasında oynıyacaklardır. 
İlk oyun Altay - Demirspor 
küçükleri arasındadır. Bu maçı 
İzmirspor- Egespor, Altınordu· 
Buca, K. S. K - Burnava maç· 
lan takibedecektir. 
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Sayfa 4 

Bir ltalyarı gazetesi 

--ltalya münase

'' 

M. Mussolini 
"Torino,,da çıkan "La Gaz· 

zet'a del Popolo,, gazetesinin 
5 son kanun tarihli nüshasın
da neşredilen başmakalede 

Türkiye hakkında gördüğümüz 
kısımları aynen neşrediyoruz: 

"Montreux muahedesine ge
lince, iki devlet arasındaki 

müncısebetlerin tesviyesi için 
doğrudan doğruya Türkiye ile 
hal)a arasında müzakereler 
yapılacaktır. 

Çünkü eğer iki memleket 
arasında bir sui tefehhüm 
varsa, bu sui tcfehhümün iza
lesi lazımdır. 

İlk zamanlarda Türkiye·İtal
ya münasebetleri çok samimi 
idi. Ondan sonra anlaşılmıyaıı, 
hiçbir zaman izah olunmıyan 
sebeblerden dolayı bu müna· 
sebetler bozulmuş ve Türkiye 
halya'ya karşı düşmanca bir 
vaziyet takınmıştır. Şimdi ltal· 
ya, Montreux muahedesinin 
altına imzasını koymadan evel 
herşeyin yerli yerine getirilmiş 
ve vaziyetin aydınlanmış ol
ması lazımdır. İtalya, Türkiye· 
ye karşı her zaman hürmet 
ve dostluk duyguları beslemiş 
ve hiçbir zaman Türkiye'ye 
karşı yapılan kombinezonlara 
iştirak etmemiştir. İtalya küçük 
Asya' da ne manda ve ne de 
bir toprak sahibi olmuştur. 

Son günlerde İtalya, Türki· 
ye ile bir ticaret anlnşması 
akdetmiştir ki, bu hareket ftal
yanın husnü niyetini isbat 

eder. Binaenaleyh münasebatı-

iyor? 
··m varsa, bu

........... dır." 
mızın aydınlanmasını istemek· 
te hakhyız.,, 

Torbalı'da 
Avcıhk ve Domuz 
Mücadelesi. 

Torbalı, (Hususi) - Geçen 
yıl kaza merkezinin Torbalı 

mahallesinde (Domuz ve hay· 
vanlarla mücad~le) için kuru
lan (Torbalı yalın a\icılar ku
rumu) bir senelik çalışmasında 
çok rnuvaff akıyetli neticeler 
elde etmiştir. Geçen seneki 
domuz mücadele mevsiminde 
yapılan devamlı sürekler so· 
nunda kulüb mensupları do
muz mükellefiyetini ödedikten 
başka ziraat mü~1dele memur· 
luğuna fazla olarak ela 44 do
muz kuyruğu teslim etmiştir. 

Bu yıl yeniden başlıyan do-' 
muz mücadele mevsimile faa· 
liyete geçen bu kulüp (Cellad 
gölü) sağlık ovasında üç haf
tanın Pazar günlerinde yaptığı 
sürek avında bir sırtlan, dört 
tilki, otuzyedi domuzla sürek
ten ürküp kaçışan tavşanlardan 
da onsekiz tane vurmuştur. 

Her Pazar günii kulüp men
suplarının iştirakile yapılan bu 
süreklerin bütün masrafları da 
kulüp tarafından görülmekte 
ve avcılara fişenk masrafı bile 
yaptınlmamaktadır. 

Haber alındığına göre ziraat 
idaresi geç~n sene fazla olarak 
vurulan 44 domuz için kulübe 
250 lira kadar bir ikramiye 
verecektir. 

Kozpınar, Cellad ve Ahmetli 
köylerinin üzerine rastlıyan Ke· 
çi kalesi dağlarında kaplan 
bulunduğunu haber alan avcılar 
bu hafta hava uygun olursa 
kaplan av lam ağa gideceklerdir. 

• • * 
Ziraat Bakanlığı, mahsulle-

rimize büyük zararlar veren 
domuzlarla mücadele işine bü
yük ehemmiyet vermektedir. 

936-937 yılında Mayıs sonuna 
kadar vilayetimizde 7000 mü
kellefiyet ve 3000 mükafat 
şeklile 10,000 domuz telef 
edilmesi lazımgelmektedir. Jan
darma teşkilatı da domuz mü
cadelesinde köylüye yardım 

etmektedir. Bu yıl içinde 843 
domuz telef edilmiştir. 1-15 
f kincikanunda telef edilen do
muz miktan 169 dur. Domuz 
mücadelesine, her yerde hız 

verilmiştir. 

arbı 

Hakaret 
Ôdemiş'te Meşrutiyet ma

hallesinde Hasan Behçet, sar· 
hoş olarak saraç Şükrü'nün 
dükkanının camlarını kırmış 

ve Şükrü'yü tahkir etmiştir. 
Hırsızlık 

Mersinli' de eski nişasta fab
rikasında bekçi Afyon'lu Meh-
med oğlu Mehmcd, ayni fab
rikada dericilik yapan Yako 
oğlu Nesim'in 61 tane tuzlu 
keçi derisini çaldığı iddia edil
diğinden yakalanmıştır. 

Papuç hırsızı 
Çorak kapı' da Hacıhasan ha· 

nında Ahmed oğlu Tahir, 
ayni handa yatan Ali oğlu 
Halil'in ayakkaplarını çalarak 
Hilmi adında hiTisine sattığın· 
dan suçlu yakeı.annı:ş' .T. 

Para taksimi 
Tilkilik caddesinde Abdullah 

oğlu Haydar, gaz almak üzere 
bakkal Mehmed oğlu Ali'nin 
dükkanına gittiği sırada kim· 
senin bulunmamasından bilis
tifade çekmeceden on lira pa· 
rayı çalarak kardeşi Zülfikar'la 
taksim ettikleri anlaşılarak her 
ikisi de yakalanmıştlr. 

Kaza 
Turan' da Menemen cadde· 

sinde şoför Süleyman oğlu 
Hüseyin, idaresindeki 484 sa· 
yılı otobüsü Mehmed oğlu 5 
yaşında irfan çocuğa çarptıra
rak sol ayağından hafif surette 
yaralanmasına sebebiyet ver· 
diğinden yakalanmıştır. 

Bıçak çekmek 
Keçeciler' de Hayreddinpaşa 

sokağında Edib oğlu Mehmed, 
yoldan geçen İsmail ve Şerife 
ile İbrahim oğlu Şerif adın· 
daki kimselere küfür ederek 
bıçak çektiği iddia edildiğin· 
den yakalanmıştır. 

Döğmek 
Beyler sokağında Hasan, 

Osman oğlu Mustafa'y1 döğdü
ğünden yakalanmıştır. 

Yangm 
Güzelyalı tramvay caddesin· 

de 1172 sayılı evin üst katında 
kiracı bulunan Kamer adındaki 
kadının odun yaktığı mangal-
dan sıçrıyan kıvılcımdan kol· 
tuk ateş alarak yangın çıkmış 
ise de yetişen komşular tara
fından söndürülmüştür. 

Hakaret 
Alsancak'tan Karşıyaka'ya 

giden şirket vapuru yolcula· 
rından lbrahim oğlu Halil, 
biletçi Abdurrahman oğlu 
Hasan'a küfür ve hakaret etti-
ğinden yakalanmıştır. 

Kızı kaçırmam•ş mı? 
Cumaovası nahiyesinde otu

ran Kara Hüseyin'in 14 ya· 
şındaki kızı, Celaleddin oğlu 
Mustafa'y~ kaçmı~tır. Her iki
si de tutulmuşlardır. 

• 
- Pekala; otomobilinize bi-

l 
necek ve yarım saate kadar 
Paris' e döneceksiniz. Şoförü· 

45 nüze büyük caddeden 12 kilo-
~~am-1mım:ıımımm___ metre mesafede otomobili dur-

M m. Dolores bu dakikadan itibaren Fran durmasını ve bir bozukluk ih· 

sa hesabına çalışacağını anlamıştı das ederek tamire başlamasını 

Güzel lspanyol kadım şu 
andan itibaren Fransa Erkanı 
harbiyei umumiyesi hesabına 
çal ştığını anladı ve bu sayede 
Alman ordusu hakkındaki es· 
rarı 3-15 milyon franga tah· 
vil edebileceğine hükmetti. 

Madam Dolores yemeğini 
rahatça yidi, memnun ve müs· 
terih idı. Lokantadan hiçbir 
hususiyet göstermeden çıktı, 

şoförüne Mezon Lafit adresini 
verdi. Buradan "Possi 33-77., 
adresine telefon edecek ve 
lazımgelen direktif varları ala· 

'. 

caktı. 

Madam Dolores, bir gün 
evel Emniyet umumiye müdür
lüğünden aldığı izahat daire
sinde telefonu açtı ve Possi 
31-77 adresini istedi. 

Telefondan bir kadın sesı 
sordu: 

- Kimsiniz? Dedi. 
İspanyol dilberi de: 
- Kırmızı karanfil cevabını 

verdi. 
- Bize nereden 

ediyorsunuz? 
- Mezon Lafit'tenl. 

ldlc&Uıt.J•-... -----

telefon 

cmredeceksiniz. San bir yanş 
otomobili ile kibar bir genç 
kızı Paris'e kadar getirmek 
teklifinde bulununcıya kadar 
bu tamir devam edecektir. 

Bu teklifi kabul edecek ve 
sarı yarış otomobili ile icap 
eden yere gideceksin. 

Dolores, telefondaki meçhul 
kadının verdiği direktif daire· 
sinde hareket etti. Paris' e gi
den milli yolun on iki kilo
metrosunda otomobili durdu. 
Bir çeyrek saat sonra, sarı 
kur.s otomobili 2'Öründü. İç.in-

ardım şeKııuu. uuuu ........ ~, 

Herşe,y zamanında olur 

M. Stoyadinov· ç, 
lavya- 1 ar· s a 

mas için ne 
-·~· Bu akşamki progra 

-------------
iki devlet arasındaki anlasmamada acele 

.;, 

edilmemekle isabet edilmiş oldu 
Belgrad, 16 (Rad· 

yo) - fsviçre'de Sen 
Moriç şehrinden Be\
grad' da hareketinden 
evel Pöti Par:ziyen 
gazetesine beyanatta 
bulunan Yugos'avya 
bnş ve dış bakanı M. 
Stoyaeinov:ç, Bt lgaı, 
Yugoslav misa1 .ı h k
kında şu beyn ::ı ta bu
luıımuştur: 

- I ll'rşcy z ırna-
nında olur. 1936 sr
nesi Yugos'avya ·Bu.
garistan arasrnd aki ıni· 
sak m Üz a 1

: c re leriı:e 
başla•ımış olması iti· 
bariL mühim bir yıl 
dır. 1937 yılı, bu mi
sakın j71za edıl llt:'Sİ 

itibarile daha mühim 
olacaktır. Bu işte ace· 
le edilmemekle isabet edılmiş· 
tir. Zagrep'ten, Belgrad'a ve 
bütün Bulgar memleketlerine 
kadar her yerde misaktan mii· 
tevellid büyü bir sevinç hü-

Deyli Herald 
Gazetesinin verdiği 
tuhaf bir haber .. 

Londra, 16 (A.A) - Dailı 
Herald'ın yazdığına göre Mil
letler cemiyeti konseyi zengin 
iptidai maddeleri ihtiva eden 
toprakların bütün devletlere 
açık tutulması mes'elesinin 
tedkiki ·zamanının geldiğine 
bu toplantısında karar vere· 
cektir. 

M. Stoyadinoviç 
küm .sürüyor. Yugoslav· Bul· 
gar kardeşliği bir hakikattir. 
Bunu takviyeye çalışıyoruz. 

Belgrad, 16 (Radyo) - İs· 
viçre'nin Sen Moriç şehrinde 
istirahat etmekte olan Yugos
lavya baş ve dış bakanı M. 
Stoyadinoviç, otomobille Bel
grad 'a hareket etmiştir. M. 
Stoyadinoviç, yolda Hırvat li
deri Dr. Vanko Maçek ile dört 
saat süren bir mülakatta bu-
lunmuştur. Yugoslav gazeteleri 
bu mülakata büyük ehemmiyet 
atfediyorlar. 

• • 
irfanda lngiltere 
Müzakereleri 

Kredi fonsiye J:layal 
inkisarı var Kazanan tahviller amma ... 

Kahire, 16 (Radyo) -Yüz· 
de 3 faizli Mısır ve Kredi 
fonsiye tahvilatı keşidesinde 
1903 tarihli 505308 numaralı 
tahvile 50 bin frank 1911 ta
rihli ve 25422 numaralı tah· 
vile 100 bin frank ikramiye 
düşmüştür. 

Kacakcılıkla • • 
Mücadele. 

Ahkara, 15 (A.A) -Geçen 
bir hafta içinde gümrük mu· 
hafaza örgütü 66 kaçakçı, 
2279 kilo gümrük kaçağı, 659 
kilo inhisar kaçağı, 814 Türk 
lirası, 4 silah, 15 fişek, 128 
kesim hayvanı ile 9 kaçakçı 
hayvanı ele geçirmiştir. 

deki genç, nazik bir tavırla 
Madam Dolores' e yardım teklif 
etti. 

Madam Dolores bu teklifi 
kabul elti ve san kurs otomo
bili de meçhul bir istikamete 
doğru yol almağa başladı. 

Londra, 1.5 (A.A) - Lon
dı a' de yapılmakta olan mü
zakereler hakkında İrlanda 
mahafili pek ihtiyatlı bir li· 
san kullanmakta ve şimdiye 
kadar yapılmış olan teşebbüs
ler inkisarı hayal ile netice· 
lenmiş olduğund:ın bu husus· 
ta nikbinliğe kapılmaktadır. 

Maamafih eski İngiliz - İr· 
landa ekonomi münasebatı 
avdet etmese bile oldukça 
iyi bir ticaret muahedesi ya
pılabileceği ümid olunmakta· 
dır. Bu muahedeye göre İr
landa' dan lngiltcre'ye serbest
çe ha} van sevkedilecek ve 
buna mukabil gayri mamul 
İngiliz malları da frlanda'ya 
resimsiz ıdhal olunabilecektir. 

ra sarı otomobilin kapısı iri, 
genç ve kuv·ıetli bir adam 
açtı ve İspanyol dilberinin 
kendisini takip etmesi.ni rica 
etti. 

Bu genç fazla birşey söyle· 
medcn Madam Dolores'i kü· 
çük fakat süslü bir salona gö· 
türdü. Salonda bir masa üze· 
rinde iki kişilik çay takımı 
göze çarpıyordu. 

Dolores'in bu meçhul yere, 
bu salona kadar gelmesi cid
den garib ve şü;>he verici şart· 

larla olmuştu. Fakat bu gibi 
hallere çok alışkın ve esas 
itibarile d asfıbınn hakim lı'r 

lstanbul radyosu 
Gündüz neşriyatı: 

Saat 12,30· 14 halk türkü
leri, havadislar, plakla hafif 
musiki, 
Akşam neşriyatı: 

Saat 18,20 varyete musiki
si (Anı ba~sador' dan nakil) 
l 9,30 konferans, 20 Vasfiye 
ve arkada~ları 'tarafından Türk 
musikisi, 20,30 Emel Rıza ta
rafından Arab'ça haberler, 20-
45 Selma ve arkadaşları tara· 
fından Türk musikisi, 21,15 
stüdyo orı<estrası ncşr yatı, 

22 ajans ve borsa haberleri, 
sololar. 

ıra lio 
Paris, 16 (Radyo) - Fransız 

fılosu, Poıtekiz hükumetinin 
merkezi olan Lizbon açıkla
rında bir ra1<liye koluna hü· 
cum manevr-sı yapacaktır. 

Deniz;.'tı gemilerile büyük 
harb ta1 yareleri de bu manev
ralara iştirak edecektir. Filo, 
bu manevra esnasında Lizbon 
önünde dağıl~cak, bir kısmı 
Madeı a, bir kısmı Kazablanka 
istikametinde yollarına devam 
edeceklerdir. 

Varşova'da 120 
kişi tevkif edildi 

Varşova, 16 1 ~adyo)- Le· 
histan'da yüzden fazla ev ve 
müessesede taharriyat yapıl
mış ve 120 kişi komünistlikle 
ittiham edilerek tevkif edil
miştir. 

Prens Bernar 
Lahay, 16 (Radyo) - Prens 

Bernar dö Lip ve prenses Jül
yana balayı seyahatı yapmak
tadırlar. Prenses ve zevci Le· 
histan'da bulunmaktadırlar. 

Prenses Jülyana gribe tutul
duğundan seyahat planı biraz 
değişmiştir. 

Bu hafta 
cevap verecf!kler 

Berlin, 16 (Radyo) - is
panye'ya giden gönüllü hak· 
kındaki lngiHz notasına Al
manlar önümiizdeki hafta ce· 
vab vereceklerdir. 

Almanya 
Yugolavyadan 
buğday satın alıyor 

Belgrad, 16 (Radyo} - Al· 
manya, Y l,ıgoslavya' dan 25 bin 
vagon buğday, mısır ve arpa 
alacaktır. Ayrıca Romanya
dan da mühim miktarda za· 
hire alacaktır. 

attı ve bir sigara tcllendirdi 
veklemeğe başladı. 

Bu intizar uzun sürmedi, 

pekaz zaman sonra kll'k yaş· 

Jarında tahmin edilen bir 
Müsyü salona geldi ve: 

- Madam Dolores, sizinle 
beraber çalışacağım için çok 

bahtiyarım. Erkanı harbiyei 
umumiye dairesi, elinizdeki 

Alman ordusuna aid esrarı ne 
kadar para mukabilinde vere-

ceğinizi görüşmek vazifesini 
bana tevdi etmiştir. Size şim· 

diden haber vereyim ki anla· 
anlaşacağımız paranın yarısı 

Dolores bu sarı otomobille 
vakıa Paris'e vasıl oldu; fakat 
artık gece olmuştu. Sarı oto
mobil, serseriyane bir şekilde 
Paris'in ve bilhassa Mogarşi 

muhitinin yollarında dolaştık

tan sonra büyük bir binanın 
kapısı önünde durdu; pcknz 
sonra, otomobil yolcuları da 
beraber olduğu halde açılan 
garaj kapısından girdi. kadın olduğundan kork 1 ve vesikaların teslimi anında, ya-

Otomobil girer· girmez ga
rajın kapısı hemen kapandı ve 
Dolores zifıri karanlık içinde 
kaldı ... Fakat iki dakika son· 

endişe hissetmiyordu. T ban- rısı da ve .. iL-nl-.-ın d('\..-..rııl"ö-ıı 
oulunan nakkını, 

casınm cebirıde olduğun~ an- 1 ~a~.ü~riyetini ve hayat em-
ladıktan sonra bır. krıı- J niyetini istiyoruz. 
kuruldu, ayayı Falih Rrllr.~ ATAY 

ollar üzermcıeKı mu1uj,• 
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Türkiye, İran, Irak ve Afganistan Iak~~~u ne ben yeni öğreni -Başı inci sahifede _ _ Türkiye ile Fransa ara- Ne tatlı, ne vitaminli mevzu 
tir. Milletler cemı·yetı" mahfel- d S k imiş mübarek?. İstanbul' da sın a anca - mes'elesi üze-
lerinde bu ihtilaflı mes' eleye rine çıkan ihtilal birçok müş- tertib edilmiş ve aradan gün-
memnuniyet verici bir hal ça- külat arzetmektedir. Fransa, ler geçmiş olmasına rağmen, arasında hic, bir ihtila"'fyoktur yorum, ne de bu yazıları oku 

yanların insanın hotgam bi 

resi bulunacaktır. mcnafiini müdafaa edecektir. bizim ·lzmir edipleri, muharrir· 
İstanbul, 16 (Hususi muha- Ve Fransız tezi bu menafia leri arasında bile hala dedi-

birimizden) _ 21 ikinci ka- en uygun bir şekildedir." De- kodusunun pirinesindeıı yağı 
nunda Cenevre'de taplanacak miştir. çıkarılmaktadır .. 
olan Milletler cemiyeti kon· B 1 EdE>hiyat gecesinde, 0f"de 
seyinde müznkere mevzuu olan e grad, 16 (Radyo)-Vrc- KorkııtlRr, Yıınus Emreln, Fu-
S me gazetesi, Fransa - Türkiye 1 N f' 

ancak mes'elesinde tezimizi zuliler, NE>dim t'r, f> ilf>r ya· 
arasındaki Sancak meselesi 

müdafaa etmek üzere Hari- h kk şatılırkt>n o devrin kıyafE>tlt>rİ 
a ırıda çok mühim bir nıa· 

ciye Vekilimiz Dr. Tevfik Rüc:- de yaşatılmış Yani, bazı mu-
d ~ kale neşretmiştir. 

Ü Aras'ın riyasetindeki mu- F harrirlnin dedikleri gibi, orta 
hh ransn - Türkiye arasındaki b 1 1 

ra as heydimiz, bugün . fs- oyununa t'nziyen )irşt'y o muş. 
kadim dostluğu ıhl5.I eden ve k f 1 N ta~b,ıl'dan hareket etmiştir. Bir ·a ire esir o an t>dim'i 

ı büyük hir ihtı:afa sebebiyc t 
stasyonda Başvekilimiz fs- zarın şiiri okunurken, sahnede 

Kudüs, 16 (A.A) - D.N.B. 
Ajansı bildiriyor: 

Emniyet edilecek bir mem
badan haber alındığına göre 
Türkiye, Iran, Irak ve Afga
nistan arasında bir devletler 
h ok•ı vücuda getirmek iç.in 
a 1 ı ;ııı'da yapılmakta olan 

ıııuz kerı:ıt Ankara ile Bağdad 
arasındakı derin nazar farkla
rından dolayı akamete uğra-
mıştır. 

Tiirk murahhas heyeti bu 
i ver n bu hadı!>eyi, çok kuv- f 1 f \ k 

met nönü ile hükumet erkanı gf"nç. es i ve esinm enarın-
v h 1 vetli bir gö•·ü1le tahlil Pdcn d b' t t (P ) badireden mecruh çıkacaklardı. 

e a k, murahhas he) <>tinıı"zı" 1 S k' k T k lfn ır u am saç erçem mu ıarrir, anca · ta i üı • d d uğurlamıştır. Halk, Liyük te· fırlamış bir genç de bulunması Benim aklımın er iği şu ur: 
zahi.irat yaptı. ekseriyeti nu.·selesinin Ölt>dcn- vf.' nrıa baka baka: Bizde <'debiyat münnkaşası, 

D beri Ttirk'ler tarnfından büytik T h ··ı "lk"' ·· k t .... hdı"dı· teslı"hat, sulh, ıırnlh 1 
r. T evfık Rüşdü Aras, b a ammu mu unu yı tın " 

harek r d l p ır haı.sac;iyetletakıb('dıldiğini, H laguhan mısın mün<ıknşnsı gibi biışeydir. Bir 
e ın en eve erapalas j Fransız'ların, buradaki nisl i 

o_~elinde Cumhur Reisimiz Ata- T Bütün dünyayı yaktın ateşi tarafından yakaladınız mı; sonu 
lu k f ürk ekst riyetini kabul etme- gelmiyor mübareğin .. Gençler, 
. r - tara ından kabul edilmiş- diğini, Halbuki bu havalide suzan mısın 

tır_. Atatürk, Harı"cı"ye Vekı·1 1·_ d b flh ...... ·• . . . . . . . . eskilere; 
öte en eri Türk'lerin oturduk- I Inızle mühim bir görüşme yap- Gazelinin okunması lazımdı. - Sizi putlar mı sizi 

nıış ve b ··1Ak "k lan ve birçok medeniyet eser- Bazıları diyorlar ki: Diyorlar .. Eskiler de, kırar-
.. u mu a at ı i saat leri bıraktıkları tarihan malum 
surmüştür. Hariciye Vekilimiz b I d k - Bu böyle olmamalıydı. mış bıyıklarının altından "Yu-
ayrılırk At - k k u un uğunu yazara·: Biz de zannettik ki, <'debi mev murcaklara bak" diye <'ğlcni· en atur endilerini S 
teşyi etmiştir. ' - ancak, Türk karakteri zular üzerindeki etüdler ortaya yorlar.. Bir vakitler ben de 

lstanbul, 16 (Radyo) _ taşıyor, diyr. atılacak, münakaşalar cereyan şiirle, edebiyatla uğraşırdım .. 
Sa k Fransa'nın son zamanda Sur- d k (EfkA - d Allaha çok şu"kür, vazgeçmiş nca mes' elesi için hüku- e ece ve ·arın musa e-
ınet" · · F ye'de (Cebeli Lübnan ve Sur- ") 1 (B 'k · l k"k t) de bı"r mı"zah mulıarrı"rı" olmu-ımızın, ransa'ya son yap- mesı e arı aı ıa ı a çı-
tığı teklif, beşinci Beyaz ki- ye) adları altında ayrı iki hü- kacaktı. şum .. Yoksaı asabiyetim fazla 
tap l k kumet teşkil ederek, Sancağı B d"" ·· d ı la du"'ş oldug" u için ya dayak yiyecek-o ara neşredilmek üze- u uşunce e o an rın -

mes'ele hakkında hükı1metile 
görüşmek lüzumunda olduğunu 
söy liyerek Tahran' dan ayri 1-
mıştır. Fakat hu beyaııat mü
zakeıelerin kat'i surette aka-
mete uğradığını setretmek için 
ileri sürülen bir bahane gibi 
addedilmektedir. 

iyi haber alan mahafil bu 
akameti İngiltere'nin bir mu
vaffakıyeti ve Moskova'nın bir 
füıscosu şeklinde tefsir etmek
tedir. 

Anadolu Ajansının notu: 
Bizim malfımatımıza göre 

Ankara ile ne Bağdad, ne 
T;ıhrnn, ne Kabil ve ne de 
hiçbir şark devleti arasmda 
hiçbir ihtilaf olmadıktan başka 
devam etmekte olan dostluk 
nıüncısebatı da hergün daha 
kuvvetlenmektedir. 

Kudüs, 16 (A.A) - Suriye 
millicileri dört sene zarfında 
çıkarılmak üzere ellibin kişilik 

bir milli ordu vücuda getirmek 
fikrindedirler. Mutedil milli
ciler Lübnan cumhuriyetile ls
kcnder'un Sancağında ihtiva 
edecek federal bir Suriye dev
leti vücuda getirmek arzusun
dadırlar. 

redir. Surye'ye vermesi, buradaki tükleri derin gaflete hayret tim, yahud da dayak atacak-

Cenevre, 16 (Radyo)_ Ka- Türk ekalliyetine muhtar ve ederim: tım 've arkasından gazetelerin Alman gazeteleri 
nu müstakil bir idare vermiyece- H" d b" ·· k b' · · h"f 1 · d b k f k ' nusaninin 21 inde uluslar ıç e e ıyat muna aşası ırıncı sa ı e erın e a mış- Ç kos V ya 
sosyet · k g" ini gösterdig" inden bahseden I d b d b · l b l b e O a ya esı onseyi toplanacak- o ur a unun sonun a a:-ı- sınız ki, sargı ı aşım a ir 
~- Bu içtimada lngiltere'yi muharrir, Türk milletinin, Türk kai hakikat çıkar mı?. fotoğrafım çıkmış ve altında hücum ediyorlar 
b'ı. Eden, Fransa'yı M. Del- camiasından koparılmak iste- Bu gecenin programında da 36 lık punto He bir serlevha: Bcrlin, 16 (Radyo)-Alman 

os v M V nen Sancak için çok yerinde d' d b' ·ı Ed b" ·· k d t ı · · Ç k 1 k 
D 

e . iyeno, Türkiye'yi ıvan e e ıyatına yer ven - e ıyat muna aşasın an gaze e erının e os ova ya 
r. Tevfik Rüşdü Aras, Rus- bir heyecan ve hassasiyet gös- diği bile kafi geldi. Gençler sonra edebiyata bir kötek zi- aleyhine şiddetli neşriyatı ha-

~yı M. Litvinof, Lehistan'ı terdiğini kaydilc diyor ki: atıb tutmağa başladılar. Hani yafeti!. sebile Çekoslovakya hükumeti 
t · Bek, Romanya'yı M. An- 1921 muahedesile, Sancağı o gece, böyle münakaşalı has- Ve onun altında 24 lük di- Prnğ Alman ataşemiliterine 
t~~e~1ko,d Çin'i Pu Velington Fransa'ya terketmeği kabul bihaller yapılsaydı, eminim ki, ğer bir serlevha: bazı teklifatta bulunmuştur. 

51 e ecektir. eden Türk'ler, o vcıkit bu yere zabıta, cürnıii meşhud kanu- Şair Çimdik, dün Kemeral· Fakat ataşemiliter Çekoslo-
l Ruznamede en mühim mes- muhtariyet verileceğine dair nunu tatbike kalk1şacaktı. tında muarızı tarafından dö- vakya' da, Çek hükumetinin 

le lskenderun mes' elesidir. söz almışlardır. Bu muahede Ve Hüseyin Cahitler, Ha- vüldü ve yaralı olarak hasta- teklifi dahilinde bir tetkik yap-
~~anya'nın dahili vaziyeti de ile, buradaki Türk'lere muh- mamızadeler, Fazıl Ahmetler, neye kaldırıldı.. mıya lüzum olmadığını bildir-
i uzakere edilecektir. Çünkü tariyet verileceği kabul edil- Hüseyin Rifatlar vesaireler bu Çimdik miştir. 
~a~amurahhMı bu hu~~a mekle bcrabcr Tü~~~nin ~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ısrar etmektedir. Sancak üzerinde hiçbir hakkı bulubmuştur. Fransa, mandası yurddan ayrılan bir toprakta hükumeti, Fransa ve Türkiye-

Paris 16 (R d ) A tanınmamakta idi. altında bulunan memleketlerin kalan bu Türk'lerle alakadar nin onörleri göze alınmak su- , 
h · . ' a yo - Ayan 1 b" b Ak ancıy ·· bir hareket yapmaları ihtima- o ması ır orçtur. vam rctile bir hal şekli bulunma-
rnı e encumeni dün toplan- Paris hükumeti, her Şeyden 

ş ve M v· · s . line karşı, Sancak'a istiklal cemiyetinde olmazsa Lahey sını istemektedir. Türkiye cum-F · ıyeno nun urıye- evel, Akvam Cemiyeti man-
ransız mu h d · .. . verilmesini tehlikeli bulmak- adalet divanında bu mes'ele bur reisi Atatürk, Başbakan F a e esı ve Turkıye dasını ileri sürerek Sancak 

;a~sa arasında İskenderun hakkında Akvam Cemiyeti ta- tadır. iki tarafı da memnun edecek ismet ismet lnönü, Genel Kur-

h 
ekskclesi üzerine çıkan ı"ht"ıla· l f d b k Yugoslavya, Türkiye ile en bir tarzda halledilme1idir. may Başkanı Mareşal Fevzi 

a ındak" . h ra ın an ir ·arar verilme- samimi ve iyi münasebat eda- Temennimiz, bu mes'elenin Çakmak ve Hariciye Vekili 
tir M V~ ıza atını dinlemiş- dikçe hiç bir şey yapamıya- me etmektedir. Onun ıçın biran evel neticelendirilmesi, Dr. Tevfik Rüştü Aras arasın-
ka. I · ıyeno, Hariciye Ba- ğ b'ld" · t" F k t y 1 S k h 1 f n ığ ş k ca mı 1 ırmış ı. a a son ugos avya anca i ti a mm Fransa ve Türkiye arasındaki da konferanslar aktedilmek-
dürü 

1
M a~ iş~ri dairesi mü- zamanda iki hükumet arasında heriki tarafı memnun edecek ananevi dostluğun gene deva- tcdir. 

likt. · h. en enten ile bir- görüşmelere tekrar başlanmış- bir tarzda ve menafileri le- mıdır. Ankara ve Paris ara- Dr. Tevfik Rüştü Aras, bu 
L .. be ıza at vermiş ve Surı·ye T" k" S · 'd ( L b h d h il" · · k d" d u nan ve F tır. ur ıye, urıye e u - in e a mı ıı-:temc te ır. sın a müzakereler devam et- gün lstanbul' dan Cencvre'ye 
ler· · ransa muahede- nan, Suriye ve Antakya) adın- Türkiye hükumetinin, Sancak- mektedir. ikincikanunun 21 nde müteveccihen hareket etmiştir. 

ının tarih" · · 
B ..,esını yapmıştır. da üç federatif hükumet teş- taki Türk kardeşlerinin edbar yapılabak Milletler cemiyeti Türkiye Hariciye Vekili, Yu-

undan sonra M v· l encümen ~ · ıyeno kil ile Antakya'yı Fransa ve ve saadetlerile yakından ala- top antısında mes'elenin halle- goslavya hükumet erkanile gö-
cevap azasının suallerine . Türkiye'nin müşterek himayesi kadar olması gayet tabiidir. dilemiyeceği kanaatı mevcud rüşmek için bir gün.Belgradda 

vererek: ld 

mahluk olduğunu yeniden ö 
renmelerine ihtiya.;ları vardır 

Buna rağmen adesemin önün 
gelen bir hotgamlık vesikas 
yazmaktan kendimi alamıyo 
rum. 

ııc • • 
Bir profesör insanlara e 

faydalı hayvanın hangisi oldu 
ğunu tesbit ıçin senelerce ça 
lışmıştır. 

Köpeğin sadakatini, filin 
İlaat ve halim olmasını, ko
yun, inek ve hatta keçinin 
süt ve et ile yaptığı hizmeti, 
atın insana en yakın dost sı
fatile gördüğü ışleri... Hasılı 
t>hli veya ehliliğe yakın her 
hayvanın insana teın ı n ettiği 
faydaları araştırmış, bulmuş, 

ölçmüş ve ve biçmiş ... 
Neticede hangi hayvanın 

insana en faydalı olduğunu 

bulmuştur. 

Fakat... insana en faydalı 
bu hayvan, ne köpek, ne keçi 
ve koyun, ne at veya eşek, 

ne de fil veya kedi değildir! 
Profesöre göre insan için 

en faydalı hayvan nedir bili-
yor musunuz? 

Devel 
Profes;· .. , çöllerin hayvanı 

olan devenin tuaregler içiıt 
fayqalarını şöylece sıralıyor: 

"Çöller, insan yaşaması için 
lazım şeyler hususunda arzın 

en hasis yerleridir; bir bedevi 
çölde günlerce su bulamaz, 
müthiş bir sıcak altında en 
fazla susadığı zaman, devesi
nin bir damarını deler ağzını 
bu deliğe yapıştırır ve.. iki 
kilo kadar kan içmtk suretile 
hararetini söndünir! 

Çöller çok zamanlar insana 
yiyecek de vermezler; bedevi 
bu zaman devesinin kanbu
rundan bir kısım et keser ve 
bunu... Çöl kömürü denilen 
deve gübresinden yaktığı ateş
de pişirir ve afiyetle yeri. 

Devenin çöl adamına ~er
diği bu kadar büyük fayda-
ları, ne göpelc, ne fil, ne ko· 
yun ve inek ne at ve eşek 
verebilir mi?." 

iş hotgamlığın azami had
dine kalınca, profesörün bu 
sualine nr.tice için de; 

- Evet, devenin hizmeti 
büyüktür! Cevabını vermek 
lazım. 

Fakat... Bedevi için iki kilo 
kan veya kıymetli kanburunun 
bir kısmını veren deve hesa
bına bu cevabı verirken in
sanlığım namına utanıyorum! 

F. B. !!!~~~==~~~~--mı~~a~l~tı~ngd:a~Ö~u~lu~n~d~u~r:m~a~k~t~c~k~li~fi~n~-r!.:~U~m~u~m:i .. ~l~ıa~r~b~ta~n~:so~n~r~a~a~na o uğu anlaşılıyor. Ankara kalacaktır. 
~~~ ............ ı:mi .......... .a .. mmmmam~ ...... ~ ........................... ... 

~ F J~_r t . ._l. _O ... ~a. _ ...... ··~=:;:z:::;;•ı*e:.J•~ l :~~:~~e~~ğ!~s~!i üz~r~n~~~:;~ re~~. bsa:~~lıd;e~~~~:~:n:nenJ:~ ve s~:~: ~e:i~a~~~~~ ç!t~~~~~~ olı_nuş~~ l budalalık - diye -

IJ lanan saçının hotozunu düzelt- nızın bulanık, siyaha yakın Despini, bitişik küçük odaya mırıldandı - yıllarca onun acı-
mek istedi. Çıplak kolları, sathına baktı. Hava da bulut- geçti. Büfe, sandık odası, her sını çektim. Fakat bizim Des-

~S BUyUk Korsan Romanı .-----~J mermer bir heykel kolu gibi lu idi.. şey burası idi. pini ondan çok güzelmiş!. 
• 8 • Yazan: M. Ayhan, Faik Şedıseddin Pctro'nun gözlerini doldurdu. - Gece ne güzel? Petro, derhal hatırladı: Despini, elinde iki bardak 

~adın bunu söylerken .. Sert göğüsleri de incecik be- Dedi. Kafasının içinde bazı Vaktile de Despini kendi- ve bir şişe ile içeriye girdi. 
lerıni süzerek d rk 1 goz- Ben, Başpapas'la konuştum, linin üstünden ileriye doğru şeyler yanıp sönüyordu. O, sine karşı şiddetli bir temayül Genç kadın çok mesut ve 
kıyordu. Petro'y; ı a~n ta _b~- - Kızım - dedi - böyle bir tatlı bir inhina ve kabarma Despini'nin bu kadar güzel- gösterirdi. Öyle ki, bir gün ayni zamanda çok heyecanlı 
halı ve t . e a, ıştı- herifin nikahı altında durmak- ile fırladı. leşeceğini hiç hatırına getir- kı"tara çalarken Despı"nı·'nı·n . .. d G ] . 1 b" aze b · · A - d T göriınuyor u. öz erı tat ı ır 
iÖrüyordu. ır meyve gibi lığına allah razı olamaz. Ben Petro, bac::ını çevırıp bir memıştı. ynı zaman 8 ey· k " gayri ihtiyari içini çekere ,· bulanıklık "ıçı"nde ı"d" Lekes"ız 

P · · ğ 1 sedire oturdu: zesinin kızı olduğu için de 1
• • 

rıa ctro'da bu bakıştak"ı maA- sızı ayırma n ça ışırım. b l b d" - Ah Petro, senin olmaıt.ı mat, kırışıksız yanaklarında yı se k Petro, Despiııi'nin kiraz gibi - Bilakis .. Seni böyle daha öy e ir şey düşünemez 1
• ~ 

ornuzıa zmde te gecikmedi. Onu kızarmış ve ihtirasla açılmış iyi buluyorum.. Fakat şimdi. şu loş odanın ne kadar isterdim? koyu bir penbclik doğmuştu. 
rın an tuttu: d d'" · · d k" 1 k d · · · Diye mırıldandııt..nı işitmiş, p t · k ğ ı - Demek b .. I h udaklanna baktı: Despini ela gözlerini süz u ıçın e ı o gun a ın, ıçını o' - e ro, senı ç.o a ır ıya-

rıasıl old 0!. e al. Peki, - Dikkat et, papaslara em· ve bir tanesini kıptı: gıcıklamıya başlamıştı. Damar- fakat duymamazlığa gelmişti.. mıyacağım, affet! 
u bu boyle Despini? niyet olmaz hal. - Sen de papaslara ben- larmda kanının sür'atle dolaş- Yanılmıyordu. Evet, aynen Alçacık masaya eğildi, _,i~eyi ! lhi; Sorma-sorma, ağabeyi- Dcspini bir kahkaha attı. ziyeceksin galibnl tığığını, şakaklarının attığını böyle söylemişti. Fakat Des· ve bardakları bıraktı. lBu sı· 

' ı...ına~~feti!. Hem hırsız, hem Cilveli, ışvcli, oynak ve ma· Bu defa kahkahayı Petro duyuyordu. pini artık şimdi evli bir ka- rada açık yakalı elbisesinden 
~u geçmı9 ntl~hnlar :z., --.:: nidar bir kahkaha.. bastı: - Dur Petro, seninle bu dındı. Belki de kilisenin gay- reni~. beyaz omuzları ve dol-

:.ANADOLU MATDAASrnDA ..1rur.etro - dedi - Senin kar- - Yok canım, akşam beraberce Ş8rap içelim. reti ile yakında taze bir dul run göğsünün baş döndüren 
DASILMIŞTIH 1 caktır. -~ ' .. ~ı~ bir kıya- beraber büyüdük, Aiabeyimin sazı da burada.. olarak kalacaktı. Kendi asıl bütün ıüzelliti meydua ~ktı. 
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t.konomi bakanımızı şeker endüst- Roma'daki ~~akereı 
. . h kk d k• b General Göering bir ay so 

TiSi a ID a 1 ey ana tı Ankara'ya gelecektir 
- Başı 1 inci sahi/ede -
Şeker sanayıının normal 

bit tarzda işleyip işlemediğini 
ve idaresinin her hangi bir 
Avrupa memleketinde idare
sinde olduğu gibi medeni, 
.muntazam yiirüyüp yürümedi
ğini meclisi alinin arzu ettiği 

derecede isbat etmeğe hazırız. 
Meclisiali bunu ne şekilde arzu 
ediyorsa kendisine bu emni
yeti vermek için hükumet ayni 
zamanda bugün millileşmiş 

olan şeker şirketini emirlerine 
amade bulundurmaktadır. 

Niçin bu kanunla huzuru
nuza gelmiş bulunuyoruz? Ben 
burada söz söyliyen arkadaş· 

)arımın kanaatlerine hürmet
karım. Kendilerinin sadece 
milli menfaat için söz söyle
diklerinin noksan olduğuna 

kani im. Mes' eleyi bir cephe
den mütalea ediyorlar. İki 
cepheden tetkik ettikten sonra 
ve mütahasslsların bu mes' ele 
hakkında bidayetten şimdiye 
kadar hazırladıkları raporları 
esaslı surette okuduktan sonra 
vasıl olacakları kanaat ile bu
rada konuşınıyorlar. Bana ıs· 

tırap veren nokta budur. 
Arkadaşlarımın samimiyeti 

hiç şüphe götürmez olduğu 
için kendilerinden bir ricada 
bulunacağım. Teşrif etsinler. 
Kendilerini mütehassıslarla te· 
masa koyayım. Başından so
nuna kadar bunların verdiği 

bütün raporları takdim ede
yim. Bu raporların hepsi gül 
pembe değildir. içlerinde pek 
acı tenkitler vardır. Zayıf olan 
noktaları ve kuvvetli olan nok
taları ayrı ayrı göstermişlerdir. 

Ondan sonra kan.ııatlarını bu
raya gelib heyeti muhteremeye 
daha açık bir surette ifade 
etsinler. 

Biz hiç kimseden hiçbir şeyi 
gizlemek niyetinde değiliz. 

Milletin ne kadar fakir oldu
ğunu ve satılan herhangi bir 
maddeyi ne kadar ucuzlatırsak 
onun milli menfaata o derece 
yardım edeceğini ve ettiğini 

bilenlerdeniz. Fakat bunun 
karşısında olan bir mes' ele 
vardır. O da kurulmuş olan 
şeker sanayiinin teknik esas
larına göre idaresine icabeden 
imkanı vermek keyfiyetidir. 

Biz millet nazarında şeker 

sanayiinin aciz içinde bulundu
ğunu gördüğümüz için burada 
birçok tenkitlerinize maruz 
kalacağımızı da bilerek sizin 
adaletinize, vicdanınıza müra
caat etmek ve mes' eleyi serin 
karanlıkla bitarafane olarak 
tedkik etmenizi ve ettirmenizi 
hassaten bendeniz rica edi
yorum. 

Şimdi ası! mcs'eleye geçi
yorum. Şeker sanayii malum 
olduğu üzere hususi sermaye· 
nin de iştirakile müteaddit 
yerlerde teşekkül etmiştir. Bu
nun bir elde toplanılması, he
saplarının kontrol edilmesi, 
satışlarının ucuzlatılması mes
elesi hakkında biliyorsunuz, 
geçen sene burada bir kanun 
geçti. Ve o kanunda bir ba
rem yapıldı. Sadece Pancar 
zürraı fedakarlığa davet edil
mPdi. Hükumetle bu işe ser
maye koyan müesseseler ara
sında devama bir akid oldu. 
Ve bu meclisi aliden geçmek 

tapçı arkadaşım, o vakit''üzerinde 
ısrarl:ı durmaktadır, diyeceğim. 
lktısad Vekili sıfatile o zaman 
burada geçip heriki tarafın 

menfaatini teklif eden müte
kabil şartları beriki tarafa ve
relim. Çünkü fabrikalar bugün 
kendilerine o zaman vadedilen 
karşılıklı şart ve menfaatin 
dünundadır. Şu halde o za
man vadettiğiniz şeraite göre 
yüzde 9 temettü vereceğiz, 

avans olarak da kullandıkları 

para için yüzde 9 faiz hesap 
edeceğiz. Bunları verdiğimiz 

takdirde mes'ele kendiliginden 
halledilmiş olur. 

Fakat fabrikalar onun du
nunda bize hükumetin vadet
tiği menfaati elde edemedik
lerinden bize şikayet de etmi
yorlar. Vaziyet ne oluyor? 
Fabrikalar ciddi ve hakiki bir 
tehlike karşısındadır. Fabrika
larımız diğer medeni memle
ketlerdeki emsaline nazaran 
amortismandan mahrumdurlar. 

Çünkü biz amortismanın 

asgarisini de almışızdır. Ken
dilerine yüzde 9 temettü ve
receğimizi vadetmişiz. Buna 
rağmen hiçbir zaman bu mik
tarı yani yüzde 9 u bulma
mıştır, onun dunundadır. 

Bu kanun kabul edildiği 
taktirde vereceğimiz tazmi
natla yüzde :dokuza yaklaşa
m ıyacaktır. Demek oluyor ki 
fabrikalanmız diğer memle
ketlerde işlenen emsali gibi 
işlememektedir. 

Arkadaşlar, 

Seker sanayii 22 milyon li
ralık muazzam bir sermayeye 
istinad etmektedir. Şeker sa
nayie nazaran ilk defa kurul
muştur. Nihayet şeker sanayii 
büyük bir zürra kitlesini ala
kadar ettiği için memleketin 
malıdır. Bunda teknik zayıflığı 
bulunacak olursa herhangi bir 
sürpriz karşısında ayağı kay
dığı taktirde ben huzurunuzda 
bugün bunu müdafaa etmez
sem o zaman sizin karşınıza 

nasıl çıkarım1? Ben bunun 
zapta geçmesinde bu tehlikeyi 
görmekteyim. Ve bunun zapta 
geçmesinde ne kendi menfaa
tim, atideki mes'uliyet namına 
menfa2t görmekteyim. Ne is
tiyorlar? Nakliye masrafında, 
nakliye şeraitinde geçen se
neye nazaran fark vardır. Nak
liye ne demektir? Şimendi
ferlerin, vapurların tarifeleri 
değişmiştir. Şu halde niçin, 
neden para istiyorlar? 

Biz fabrikaları lstan bul' da 
fabrika fiati üzerinden mal 
satmağa mecbur ettik. lstan
bul' da satışlar çoğaldı. Nakli
yat fazla oldu. Bunun farkı 
bundan ileri gelmektedir. 

ikincisi geçen defaki bar~;:
de fiat takdirine aid olan ba
remde 12 milyon kredi hesab 
edilmiş, bu sene 18 veya 20 
milyona çıkarılmış. Bunun ce· 
vabı gayet sarih ve basittir. 
fş böyle icabetmiş ve işin ica
bı da budur. 

Geçen sene neden yanlış 
hesab edilmiş? Fakat yanlış 
hesab edilebilir. Çünkü fabri
kalar ayn ayrı ellerde idi. Ve 
herkes kendi hususiyetine gö
re finanse etmekte idi. O za
mana aid olan hesab yanlış ta 
yapılabilir. 

rikalara bir barem veren mu
kavelede veyahud şartnamede 
bir isim veremiyorum. Bir isim 
bulmadığım için affınızı rica 
ederim. Kendilerine bulunacak 
avansdan dolayı yüzde 9 faiz 
vadedilmiştir. Halbuki faiz yüz
de altıbıJçuğa indirilmiştir. 

Kitapçı arkadaşıma şunu da 
arzedeyim ki beyanatımda fa
izin indirileceğini söylemişim

dir. Ben hatırlamıyorum. Fa· 
kat kendileri doğru söylüyor
lar. Ben de kabul ediyorum. 
Faiz ucuzlamıştır. Yüzde 9 dan 
6 buçuğa indirilmiştir. Fakat 
bu merkez ban'.:lsınm lütfü 
ile olmuştur. Herhangi bir 
müessesenin bulduğu kredinin 
yüzde 9 dan 6 buçuğa faiz 
inmiş olmasının ne demek 
olduğunu iş sahibi olan kim
selerin insafına müracaat ede
rek kendilerine sorarım. Bu
nun bahalılığı neresindedir. 

Faiz mes' elesini de birbiri
ne karıştırmamak şartile ikiye 
ayırmak lazımdır. Bu arzetti
ğim 12-18 milyon lira faiz 
fabrikaların jestiyonuna aid 
faizdir. Fabrikanın bu kadar 
krediye, avansa ihtiyacı ol
duktan sonra bankalardan, 
bilhassa merkez bankasından 
istikraz etmek suretile işini 

yürütüyor. 
Maliye Vekaletinin vadetti

ği faize gelince: Bu büsbütün 
başka birşeydir. Maliye Ve
kaleti şirkete demiştir ki: 

65 Bin tondan fazla istih
salat yapııuyacaksınız. Bundan 
fazlası hariçten getirilecektir. 
Bunun sebebi tamamen mali
dir. Gizlemiye lüzum yoktur. 
Maliye vekaleti bu işi yapar· 
ken hariçten şeker getirmek 
ve gümrük resmi almak şar
tile bir muvazene arıyor. Mem
leketin herhangi bir zamanda 
şeker stokuna ihtiyacı olabi
lir. Bu stok 30 bin ton ola
rak tesbit edilmiştir. Zannedi
yorum şirket buna mecbur 
değildir. Siz hariçten şeker 
getiriyc,rsunuz. Gümrük tahsil 
ediyorsunuz. Binaenaleyh bu
nu yapamam, diyor. Maliye 
vekaleti bu stokların yapıl
ması mukabilinde faizi kabul 
ediyorlar. 

Üçüncüsü hastalık mes' ele
sidir. Üzerinde ehemmiyetle 
durulacak ve endişe edilecek 
esefli bir mevzudur. Bazı 
memleketlerde bu hastalık o 
memleketteki şeker sanayiini 
kökünden silip süpürmüştür. 

Tedavi ile, mücadele ile 
önüne geçilmesi müşkül müd
hiş bir afettir. Bu sene hasta
lık görüldü. Hastalık havalar 
yağışlı gittiği zaman başgös
teriyor. Bunun pancarlar üze
rindeki tesiri nedir? Bu, has
talık pancarın sıkleti değil 
içindeki şekerin nisbetini azal
tıyor. Fabrikalar ayni sıklet 
üzerinden para veriyorlar. Ve 
fakat az şeker alıyorlar. Bu
n un maliyet fiati üzerinde 
olan tesiri bilmem münakaşa 
götürür mü? Bu üç sebebden 
dolayı şeker zararlarını ortaya 
atmıştır. Bunu Maliye Vekaleti 
hükumet ve encümenler tetkik 
etmişler ve şirketin zararları
nın telafi edilmesi lazım gel
diği kanaatine .. varmışlardır. 

Bendeniz de huzurunuzda 
bu kanaati müdafaa ediyorum. 

Başkan: 

Bir takrir vardır. Okuyacağız. 
Yüksek başkanlığa, 
Arzettiğim sebeplere mebni 

layihanın iktısat ve büdçe en· 
cüınenlerine havalesini arz ve 
teklif ederim. 

Hüsnü Kitapçı (Muğla) 
Başkan: 

Takriri kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar, etmi· 
yenler. Anlaşılmadı. T<tkriri 
kabul edenler lütfen ayağa 
kalksınlar. 

Takrir kabul edilmemiştir. 
Ank<ıra, 15 (A.A) - Kamu· 

tay Refet Canıtez'in başkan

lığında toplanarak vaiz ve 
dersamlar hakkındaki kanunun 
ikinci müzakeresi, gümrük mu
hafaza memurlarile sübayla
rının oturmaları için ev yap
tırılması ve bunların resmi bi
nalarının müsaid olanlarında 

kira ile oturmaları hakkındaki 
kanun layihasile 25 milyo~ 1 

küsur bin liralık fevkalade tah-1 
sisat verilmesine aid kanunda 
değiş' klik yapılmasına dair 
kanun layihasının birinci mü
zakereleri yapılmıştır. 

Adliye, giimrü ve İnhisarlar 
V d:aletleri binalarının inşaatı 
için bir milyon liraya kadar 
taahhüdde bulunulmasına aid 
k~ ır ın layihasile şeker, istih
lak ve gümrük resimleri hak
kındaki kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve yeni 
bazı hükümler ilavesine müte· 
dair kanun layihası da bugün 
Kamutay'ın birinci müzakere· 
\erini yaptığı kanunlar arasında 
bulunmakta idi. 

Sonuncu kanun layikasının 
müzakeresine geçilirken söz 
alan Hüsnü Kıtabçı (Muğla) 
mevzuu müzakere olan kanun 
ile tenzili teklif edilmekte olan 
mikdarın kilo başına bir ku
ruş beş santim olduğunu ve 
bununla hazinece yapılmakta 
olan fedakarlığın bir milyon 
liraya varacağını söyliyerek 
yalnız bina ve tesisat itibari· 
le 22 milyon liradan fazla 
bir paranın bağlanmış bulun
duğu şeker sanayiinin yaşa
tılmasını milli bir vazife say
dığını ve lüzum görüldüğü 
zaman icabeden fedakarlıktan 
kaçılmasına imkan olmadığını 
fakat esbabı mucibede isteni
len bu tadilatın lüzumunu za
ruri kılan kafi sebepler gör
mediğini ilave etti. 

iyice bir tedkikten geçiril
mek üzere layihanın tekrar 
alakadar encümenlere veril
mesini istedi. 

Remzi Çınar (Sıvas) - Fab
rikaların fazla kalacak karları 
nisbetinde şeker fiatının ucuz
latılması ve bu suretle şeker 
istihlaki arttıkça şekerin ucuz
lamasına ve ucuzladıkça istih
lakin artmasına imkan veril
mesi sayesinde şekerciliğimizin 
ve pancar ekimimizin inkişafı
nın temin edilmesi mütalea
sında bulundu. 

-Başı 1 inci sahi/ede -
~imdiki ~ekli ve Fransa'nın lıcniiz 

k:ır:ırsız olan '\ nziyeıi karşısmda 

hiiıli~elcrin ne şekilde trcelli ede· 
bilı-~c~i hakkında tahminlerde bu· 
lunm:ıkt.'.lrı lwşl.:ı l;ir'i'ry yapılnııya· 

cağıııda ittifak ctıııi~lerdir . 
Göeriııg ''e ~Jıı~"oliııi gönüllü

ler hakkındaki Bllll İtalyan nolaşı· 
nı da nıl'vzuu lıah•elmi~lerdir. 

Homa, 1 :> (A.A) - Si)ıt"l m:ı

hafil ltaly,ı'ııın 1n~iliz · lıah·an . , 
itilüfııı.ı ıııiişabilı bir itilafın Al

ıııaıl', a ilı• lıı .. ilt ·re ar.ı~wıla ela . c 
:ıkteılilmesirı~ ı;na•sut cdec •gi ~a· 

) iaEıııı ııc tl'l;zih, 1.e J,. teyit! et· 
ıııek.ıı•dır. 

Roma, 16 (Radyo) - Ge
neral Göering'ın Roma seya
hati hakkında !ıentiz hiçbir 
tebliğ neşredilmenıiştir. Ro
ma siyasi mahafili, General 
Göering'in bu seyahatini hu
susi mahiyette addetmektedir. 
Buna rağm.!n umumi vaziyet 
ve İspanya işleri hakkında 
bazı göriişmcler olmuştur. 
ltalyan - Alman dostluğu gün 
geçtikçe daha kuvvetlenmek

tedir. 
Dün akşam saat 21 de Ge· 

neral Göering ve madamı şe
refine Kont Ciyano tarafından 
bir ziyafet verilmiştir. Alman 
sefiri, Kont Ciyano'nun zev
cesi Eva Mussolini hazır bu· 
lunınuştur. 

Bu ziyafete ecnebi siyaset 
erbabından hiçbir kimse da
vet edilmemiştir. 

Londra, 16 ( A.A ) - Ti
mes, Daili Telgraf ve Mor· 
ning Post gazeteleri Göering· 
in İtalya'yı ziyaretinin Berlin 
ile Roma arasındaki teşriki 
mesaiyi bir kat daha t:usin 
ettiği mütalcasında bulunmak
tadırlar. 

Beriin, 16 (Radyo) - Ge
neral Göering'in Roma seya
hati, İtalyan ve Alınan mat
-w-r.c~ 

rük resmi kanunun kabulü es
nasında şekerin esas maliyet 
fiatmda yapılmış olan hesap
larda hata olmadığını yalnız 
nakliye ınasraflarile kredi fai
zinin bidayette yapılmış olan 
hesaplara uymadığım, 12 mil
yonluk bir kredi kullanılacağı 
tahmin edilmişken 18 milyon 
liralık bir kredi kulanılmasmda 
zaruret hasıl olması yüzünden 
yüksek faiz verilmesi icabey
lediğini kaydetmiştir. 

Mustafa Şeref Özkan soz
lerine devam ederek: 

Bu yüzden fabrikanın ka· 
zancı azalmıştır. Ve bu fark 
plançoda yazılmış oları mik
tara tevafuk ediyor. Bu nok
talardan encü~enler hesapları 
vakıaya uygun bularak haki· 
katte geçen seneki hesaplarda 
isabet edilmediğini görmüş 
ve o suretle fabrikaların meş
ru olarak kazanmaları lazım· 
gelen miktarda tenezzül oldu
ğunu tesbit etmiştir. Demiştir. 

Encümen başkanı kanun la
yihasının encümene iadesinde 
bir lüzum görmediğini ilave 
ederek sözlerini bitirmiştir. 

Tekrar söz alan Hüsnü Ki

buatının fevkalade neşriy 

sebep olmuştur. Gaze 
Berlin - Roma mihverinil 
tün kuvvetile işlemekte ı 

ğunu yazıyorlar. 

Roma, 16 (Radyo) -
yan başbakanı M. Mus; 

Mart sonlarında Berlin
1 

derek Alman cumhur rei 

Hitler'i ziyaret edecektir 
seyahatine General Göeri 
Roma' daki ziyareti mü 
betile karar verilmiştir. 

Şehrimizde 
nakil vasıtaları 

- Başı 1 inci sahi/et 
t:ımamen lıelı>diyenin eline 1 

tPn ııoııra seferler daha nıuı 
yapılacak, mazotla · i~kdigi 
idare ctt tiği takdirde hilı:t il 
rinde de tenzilat ppılJcaktı 

Bundan bir ay kaıJar e' 
şahıs tarafından getirtilen mi 
rik kaııı,·on, soıı zamanlarda 

kazalar arn-ıuda ) iik taşıma 
Burum uzcr in ele yapılan tı 

netice~ uc giirt', mazot sa 

gayet az olılu[;u gibi uzak 
arasında dahi i~l.-rken t•n u~ 
ar.za gi.istcrmenıiştir, Ko~ 

kamyon, yiiz kilometrelik nı 
bir tt'IH'kc ınaıot earfcdcrek 
lemektcdir ki, mazotun tt 

95 kuru~ olılıığuna göre, kilı 

başrna ma.raf bir kuruş lıi. 

durnı:ııııuktaılır. Ilu hesaba ı:ı 

Lıelt•di) enin getirlcct>ği otc 
halk le!ıiuc istifaıleli olacak 

Dclccliyı• reisi Dr. Bı·h~ 
şchrirı nıııhıelif yerlerimle 

lenlc lııılunınuş, ye.ni ~apıl; 
lan ve :ığa~lanma faaliyeıiui 
geı:irnıiştir. 

Türkiye.İtalya 
ticari münosebai 
iyileşmektedir 

Roma, 16 (Radyo) -
bul' darı alınan habere 

Roma Tükiye sefareti 1 

ataşesi Roma'ya hare~ 
miştir. İtalyan-Türk ticaı 

nasebetlerinin daha i~ 
şekle girmtsi için müz. 
bugünlerde başlıyacaktıı 

81111mlmll ........... . 

OOPS 
a!iit W rp;p M 

satışlar 

K. S. 
11 75 
15 

O zum 
Çu. Alıcı 

119 K. Taner 
106 M. J. Tar. 
68 J. Taranto 
39 j. Gozden 

36 Alyoti bira. 
13 H. Alyoti 

11 A. R. ü?.üm. 
7 ]. Kohen 
5 L. Galenidi 
404 

391363 
391767 

13 75 
13 
14 25 
16 
18 50 
13 
16 50 

incir satışları 
Çu. Alıcı K. S. 

396 A. Lafont 4 75 
200 j. Taran. ma. 4 75 

9 A. H. Na. 4 75 
686 

175164 
175849 

tapçı: 

Tekrar noktai nazarında ıs- Zahire salaşlar 
rar etmiş ve kanunun encü· Çu. Ginsi ' K. S. 
mene geri verilmesini istiyen 1282 Buğday 6 
bir takrir vermiştir. 267 Arpa 5 

Ekonomi Bakanı Celfıl Ba- 50 Ton Susam 18 
yar'ın verdiği izahattan sonra 50 Susam lg 
Hüsnü Kitapçı'nın takriri reye 130 M. darı 5 
konulmuş ve reddedilmiştir. 17 B. pamuk 50 
Kamutay pazartesi günü top- 407 Ken. pala. 245 

~~~J~~~&lil~ = ... ~~ 



.. Sayfa 7 

Satılan 
mallarımız 

.................................... =.~._ ................. ANADOLU ...................................................... ... 17/ll 

lzmir Komutanlığı ilanla 

ihraç ediliyor ... __ _ 
- Başı 1 inci sayfada -

Son zamanda bir ihracat 
:vimizin Amerika'ya sevketmek 

~~ere hazırladığı mahsullerimiz 
ıçın birkaç acentenin munzam 
~arifeden daha yüks:k nakliye 
uc t• . 

re 1 ıstediklcri haber alın-
mıştır. Resmi makamlar bu 
şikayet Üzerinde ehemmi~etle 
durmuşlar ve tetkiklere başla
mışlardır. 

Acentelerin, verdikleri sözde 
durınaları temin edilecektir. 

ı Bu yıl muhtelif memleket-
erde · t"h !" . f ıs ı sa at ve ıhracatın 
azlalığı, bazı memleketlerin 

ati için ··h· I . ' mu ım za ııre stokları 
te · · mınıne kalkışmaları yüzün-

~en vapurlar fa1la iş bulduk
arından ve iktısadi buhranın-
da dünyadan kalkmış olma
sından ötürü bütiin acenteler 
nakliye t "f I . . ' 
k arı c erını • çok iş ve 

azanç bul k - .. d .. ma yuzun en -
Yllkselt · ı d' p· mış er ır. Yunanistan' ın 
ıre limanında 40 - 50 yıilık 

esk· ' 
d 

1 vapurların bağlı bulun-
ukları bi ( 1 I r vapur ar mczar-
ı~ı } vardı. Gelen haberlere 

gore burada bağlı yüzlerce 
Vapura b ı · 
si ' u Y1 ış çıkmış, hep-

~e bu ( mezarlık ) ta çürü
nıe ten kurtularak denizlere 
açılmışlardır. 
Liınanım d k . l k ız a, ontınant mem· 
e etleri için sevk d'I k .. r h - e ı me uze-

de azırlanmış mühim miktar-
t a mahsul, bu ay sonunda 
arnarnen ihraç edilmiş bulu
nacaktır. 

Fratell' S 
bu d 1 perko acentasmın 
1 n an evvel limanımıza ge· 

ben vapurlarından bir kısmı 
azı t '· 

rtıalJ Uccarların hazırladıkları 
ı~ arı alarak gönderilmesi 
tzdı~gelen yerlere götürmüş-
er ır. 

Ayni a t b cen anın Felemenk 
andıralı S t 800 a ırnıs vapuru da 

P 1 ton zahire ve 500 ton 
a amut ··kı ı· yu emiş olarak yarın 

1ınanırnızd r· an ayrılacaktır. 
t ıbe~us vapuru da, 2000 
on zahır "'ki' e yu ıyecek ve a 

Sonund ( y 
va a sveç bandıralı bir 

Pur dah 1 k . bu) a ge ece , lımanda 
o-"t~nan bütün malları alıp 
oO urecekf B 
rnış 1 ır. u suretle satıl-
ve 'ho an mallar tamamen sevk 

ı raç d'I . 
Ô .. c 1 mış olacaktır. 

numüzdeki aylarda da b 
acentaları ı· u 
cak n •rnanımıza uğnya· 

vapurları b d 
satıtac k , un an sonra 
c k a. malları alıp götüre

e lerdır O ·· .. 
'h · numuzdek' ı ı racat . . ı yı ' 
. . . mevsımınde mahsulle
rırnızın k ı 
kild ·ı o ay ve ucuz bir Şc· 
t de ı ıracını temin için lk-
ısa Vekal t' · 

h. e ı, şımdiderl .. 
ım t tk'kl mu-

e ı er yap (Jlaktad 
Vapur buhr ' ır. 

halli · · anı mcs elesinin 
ıçın geçen h f 1 

b l'd ata stan· 
u an şehrimize el . 

limanlar müd" .. Ng mış olan 
. uru ecdct Mü-
ı cl , tcdkikatını ve ten. l ·r . . .. as arını 
~- ırmış ve dün lstanb l' 
on .. t•· u a 

muş ur. 

.~undan böyle, acenteler lz
ır e daha fazla vapur uğra-

ılrnasını temine çalışacakları. 
ı Ve vapur buhranına mey-
an · 
. vermıyeceklerini bildir-
ışlerdir. 

Esrar taşımak 
r:eyler sokağında sabıkalı
~n lsmail oğlu lhsan'ın 

Zetınde 7 
ar gram esrar bulu-
ın~: ~nmı~ ve kendisi hak

nunı muamele yapıl-

Beş yıllık 

, Köy kalkın
ma programı .. ---····---- Başı 1 inci sahi/ede 

Bu okulların inşası beş yıl
da tamamlanacaktır. Her yıl 
ne miktar köy okulu inşa <'dİ· 
leceği tesbit olunmuştur. Bir· 
birine yakın köyler için fazla 
dersaneli bir mektep inşa et
tirilecek ve bu köylerin çocuk
ları; bu mektebe devama mec· 
bur tutulacaktır. 

Programın birinci yılınd°"i 
hangi köylerde yeniden okul 
inşa edileceği, ikinci ve üçün· 
cü yılında oklil inşaatının ter· 
cihan hangi köylerde yapıla· 
cağı birer tesbit edilmektedir. 
Kültür yardirektörü Rauf İnan, 
bu mühim program Üzerinde 
alakadarlardan malumat top· 
(anmaktadır. Ileş yıllık kalkın· 
ma programının kültür kısmı, 
yakında tamamlanacaktır. 

* "' * 
Kültür direktörliiğü; 935 

yılında yeni yapılmış veyahut 
934 yılında inşasına başlanmış 
olup 935 yılında bitmiş ve 
faaliyete girmiş kaç mektep 
bulunduğunu L:aymalcamlardan 
sormuştur. 

Bunlardan her birinin kaçer 
dersaneli olduğu ve bu okul
lara hangi yıl bütçesinden ne 
miktar para sarfedildiği hak
kında da malumat istenmiştir. 

934 ve 935 yıllarında kaç 
okul tamir edildiği de sorul
muştur. 

İzmir Nilli Emlak Müdürlüğünden: 160 
· icar Lira 

137 Buca nalbant mehmet s. 26 eski 18 taj No. lı 35 
kahvehane. 

138 Alsancak mesudiye c. 65/1 eski 47 yeni No. lı 100 
cükkan. • 

139Murabıt çarşısı mirkelam hanı ittisalinde 12122 36 
dükkan 

140 ., " ,, ,. yukarı kattta 12/21 ,, 36 
141 ,, ,. ,, ,. üstkatta 12120 No.lı,, 48 

Yukarıda ya:r.ılı emvalin senelik icrları on beş gün müddetle 
artırmaya konulmuştur. İhalesi 1/2/937 pazartesi günLi saat 15 
tedir. Alıcıların Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 17-25 

; 
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Ziraat Vekaletinden Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastalık
ları ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

• 
Mücellit 
Ali Rıza 

Yeni Kavaflar çar. 
şısı No. 34 

1 •, .~... '·' ; \ • ~: • "'"', • ·: 

Vilayete bağlı Erenköy fidanlığında yetiştirilen aŞılı köklü: 
Amerika asma fidanlarının beheri beş kuruş ve aşısız kökle· 
rin beheri on paradan ve İstanbul Ziraat mektebi ve Manisa 
Amerika asma fidanlarında yetiştirilen a~ıs z köklü Amerika 
asma fidanlarının beheri onar paradan fidanlıklarda satılmak
tadır. isteklilerin doğrudan doğruya adı geçen müessese mü· 
dürlüklerine müracaatları ilan olunur. 17 19 148 

.. \ •: ' . . ,. . ~· . . , . : :" 

FOTO OR 
Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Zeukinizi okşayacak poz 

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

' ·. .a ' ' . ' . . , :·.·. . • 

iLAN 
ithalat gümrüğü müdürlüğünden: 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonunda 
1 Tayyare alayı ihtiyacı için 4000 adet baldır 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 Tahmin edilen mecmu tutarı 320 lira muvak 
natı 24 liradır. · 

3 ihalesi 29/1/937 cuma günü saat 14 te M 
mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 Nümunesi ve şartnamesi komisyonda görüleb 
. 5 isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları 

makta beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün 
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikala 
nat makbuzlarını ihale gün ve saatinden bir 
komisyona vermeleri. 13 17 21 27 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan! 
1 Ordu hastaneleri için bir yinnibeş eninde 

metre patiska kapalı zarfla eksiltmeye konm 
2 ihalesi 1 ·şubat 937 pazartesi günü saat 15.3 

tanbul Tophane satın alma komisyonunda yap 
3 - Tahmin bedeli 147746 lira muvakkat temin 

Jiıa 30 kuruştur. 
4 - Şartnam~ ve nümunesi lstanbul satın alma 

nunda görülebilir. Şartnamesi 740 kuruş mu 
komisyondan alınır. 

5 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
lerinde yazılı vesikalarla beraber teminat ma 
teklif mektuplarını ihale saatından bir saat e 
misyona vermeleri. 13 17 23 '27 

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ordu hastaneleri için 4500 metre erat ve 'j 

subay hasta abalığı kumaş kapalı zarfla ek 
konmuştur. 

2 ihalesi l ·şubat-937 pazartesi günü saat 16 da 
Tophane satın alma komisyonunda yapılacaktı 

3 Hepsinin tahmin bedeli 18000 lira muvakkat 
1 j50 liradır. 

4 
5 

Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ünücü 
!erinde yazılı vesikalarla teminat ve teklif m 
rını ihale saatından bir saat evvel komisyo 
meleri. 13 17 23 27 

lzmir Müstahkem mevki satın komisyonundan: 
1 - Ordu hastaneleri için 350 adet subay ve 10 

erat battaniyesi kapalı zarfla eksiltmeye konmu 
2 ihalesi l -şubat-937 pazartesi günü saat 15 te J 

Tophane satın alma komisyonunda yapılacaktı 
3 Hepsinin tahmin bedeli 24300 lira ilk temina 

lira 50 kuruştur. 
4 Şartname ve nümuneleri komisyonda görülebili 
5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

lerinde yazılı vesikalarla beraber teminat ma 
rını ve teklif mektuplarını ihale saatından bir s 
vel İstanbul satın alma ko'misyonuna 

13 17 23 27 

Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. ihtiyacı için pazarlıkla alınacak olan 

kilo yulafa ta,lip çıkmadığından yeni~en pazarlık: 
nacaktır. 

2 

3 

Tahmin edilen mecmu tutarı 2200 lira ilk te 
165 liradır. 

ihalesi 19/1/937 salı günü saat 14 te Mst. M 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 Evsaf ve şeraiti komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları ş 

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ma 
rinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarile t 

makbuzlarını ihale saatından bir saat evvel kom 
vermeleri. 1 

lzmir ili daimi encümenin Kapların 
Ade<li Nevi M .. rkası No. 

2040-1 

Sıklet Kıymet Cinsi eşya 
Kilo G. L. K. 

T. Satış gün-

N leri Kapalı eksilmeye konulan iş o. Gülbahçe - Karaburun y 

5 + 000-16 + 000 kilome 
arasında şosa yapısı. 
20767 lira 58 kuruş. 

1 S H F 

66 adet 
3 ç 
1 s 

1 
1 " 

D 

CPC 
R 1 R S 

c·K 
KMN 

3 s SD 
GZAM 

10 Kafes B L S 

1 E ON 

1 S HYMA 
CZAN 

4509 

14409 

1260·62 

48857·66 

960 

FTHM 1353-1355 4 
" 

1 .. 
1 

" 

CCP 
EB 

CCP 
MMM 

1358·9 
1438 

1437 

185 41 
330 1 

5924 25 
112 50 
121 300 

109 

181 

653 

1232 200 

30 

25 

350 

110 

380 300 

385 30 

64 500 40 

68 500 50 

Demir makine aksamı 
Demir lngiliz anahtarı 
Adi boş demir varil 
Tabii çiğ kahve 
Yün mensucat 

Pamuk çorap 

Demir makine aksamı 

Keçi kılı ve pamuktan 
mamul mensucat 
Gemici fener lamba 
şişesi 

399 
399 
634 
401 
501 

545 

525 

555 

632 

ipliği boyalı pamuk 584 
mensucat 
AJi demir çivi 664 

Pamuk şerit 657 

Pamuk şerit 658 

·-!il 
v -... 
"' N 
nı 
o.. 

['-.. 
M 

°' . ...... . 
00 ...... 

9415 330 
Yukarıda yazılı eşya 18 20- 22-1-937 günlerine rastlıyan günde saat 14 te açık arıırma 

d .. hiıe satılmadığı takdirde de ayni günde ecnebi memlekete 

Keşif bedeli 
Bu işe ait şartnameler ve 
evrak aşağıda gösterilmiştir : 

Eksiltmenin yapılacaiı tarih: 
ve günü 

Eksiltmenin yapılacaiı yer 

Muvakkat teminat 
Eksiltmeye girebilmek için 
g-ereken belge 

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

şartnamesi 

D - Fenni şartname 
C - Proje grafik 
İstekliler bu şartname ve 
kı izmir - Ankara - İstanbul 
yındırlık direktörlüklerind 
rüp inceleyebilirler. 

11 şubat 937 pazartesi saat 
Kapalı zarf usulile lzmir 
encümeninde. 
1558 binbeşyüz ellisekiz lir 

Bayındırlık bakanlığından 
takvim yılı için alınmış mü 
hitlik vesikası, ticaret odas 
si kası. 

Teklifnameler üçüncü maddede yazılı saattan bir saat e 
daimi encümesi başkanlığına makbuz 
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Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb· 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. l'apur Acentası----------------otm.._ ________ _ 

ROYAL NERLANDA.S - I' 
KUMPANYASI Yılbaşı Münasebetile 

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

SiS "TiBERiUS,, vapuru 
14/1/9~7 doğru beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanlan;için 
yükleyecektir. 

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

KUMPANYASINA J 

M/S "ERLAND" motörü 
21 lkinc-ikanunda beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA ve ISKANAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

ZEGLUGA 1POLSKA 
KUMPAYASl 

S/S "LEHIST AN,, vapuru 
16/1/937 tarihine doğru AN· 
VERS, DANTZIG ve GDY
NIA limanları için yük ala· 
caktır. 

SERViCE MARITiME 
ROUMAIN 

SiS • 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 
olup PİRE, MALTA, MAR· 
SiL YA limanları için yük ve 
yolcu kabul edecektir. 

İkinci kordonda FRA TEL
Li SPERKO vapuru acenta· 
lığına müracaat edilmesi rica 
elunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 ...................... 
W. F. H. VAN-

1

1 

DerZEE& CO. 

L U 

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

Metali um 
'' D '' Lambalarını heryerde 

aramalıdırlar. 

M. Cevfik Baykent Elektirik - radyo 
Telef onn Evi 

Siemens fabrikaları mümessili - Peştemalcılar 77179 - Tela/on 3332 

...... " 1 

~~...,~•N«~ 
.... 1<uru/ olur 

v. N. ~; o-ıı·· v.i.re-v·E·Ş·u· .. r·e·k·a·" s·ı-·"·u·M_D_A·L-,,·u-m-u·--T·E·R·D·A·M·, ·H·A-MBURG ve 
DEUTSCHE LEVAN- Limited ANVERS limanları için yük 

TE LINIE ~ v mi Deniz Acenta- alacaktır. 
G. m. b. H. .i:l apur Acentası lığı ltd. PHELPS LİNE 

"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 Lı•mı•ted "IDEFJORD,. vapuru 15 

, t ·LESBİAN,, vapuru ik inci bb b ki l EV eo.< ır. şu atta e eni mekte N · 
11ANDROS 20 kanun iptidasında LONDRA ,, vapuru son "GERMANlA,, vapuru 13 YORK limanı için yük ala-

kanunda beklenilınektedir. 23 ve HOLL'den gdip yük ç.ıkn· caktır. 
k,. k d ROTTER rıp ayni zamanda LONDRA İkinci kanunda beklenilmekte son anuna a ar · Vapurların isimleri, gelme 

D ve HULL için yük alacaktır. ROTTERDAM, HAMBURG 
A~, HAMBURG ve BRE· tarihleri ve navlun tarifeleri 

M "GRODNO,, vapuru 15 ve ANVERS limanları için 
EN için yük kabul eder. ikinci kanunda LONDRA, yük alacaktır. hakkında bir taahhüde girişi· 

AMERiKAN EXPORT LINES HULL ve ANVERS'ten gelip "HOLLANDIA,, vapuru 20 lemez. 
THE EXPORT STEAMSHIP yük çıkaracak ve ayni zaman· 1 Birinci kordonda "UMDAL,, 

kinci kanunda beklenilmekte UMUMi" 1 ENTA 
CORPORATION da LONDRA ve HULL ı··in DEN Z AC · 

T ROTTERDAM, HAMBURG ,,,.. 
.EAMOOR" vapuru 17 ikin· yük alacaktır. Lh...JI LTD. vapuru acentalı· 

ve ANVERS limanları için 
ci kanunda beklenilmektedir. LIVERPOOL HATTI .. k 1 1 ğına müracaat edilmesi rica 

Ev YORK "ALGERIAN,, vapuru 10 yu a aca .dır. olunur. 
N · için yük alacaktır. ''HELLAS,, vapuru 23 ikinci Riz binasında No. 166 

"EXTAVIA ikinci kanunda crelip LIVER-,, vapuru ayın t- kanunda beklenilmekte ROT· Telefon : 3171 
sonunda beklenilmektedir. POOL ve SWANSEA'dan 
NEV _ YORK içın yükleyecektir yük çıkaracaktır. •ıllllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor .. ııllllllllllllllllnlllllllllı! 

Tarih ve navlunlardaki de· 
"EXMINSTER,, vapuru ikinci ğişikliklerden acenta mes'u- = 
~:di~~ NEv-YdÔR~ek!~r~1~~t ~et kab:1.!.,ztmi7i __ • A. Kemal Tonay 
leyecektir. kabul eder. 

PiRE AKTARMASl SEY· SERViCE NARITIME ROU- -
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mütahassısı RÖ SEFERLERi MAiN BUGAREST 
"EXCAMBION,, vapuru 15 

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

"EXCHORDA,, vapuru 29 
ikinci kanunda PiRE-den BuS 
TON ve NEV·YORK'a hare· 
ket edecektir. ---ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
•TROYBURG" vapuru 28 

ikinci kanunda beklenilmek· 
tedir. ROTTERDAM, HAM· 
JURG •• BREMEN için yük 

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

DEN NORSKE MİDEL· 
HA VSLİNJE OSLO 

"BANADEROS,, vapuru 16 
ikinci kanunda beklenilmek· 
tedir. PlRE, ISKENDERIYE, 
DIYEP ve NORVEÇ liman· 
ları için yükleyecektir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi· 

lemez. Telefon No. 'J.007 200i 

(Verem vesaire) 
_ Basnınhanc isıa~yonu karşı sındaki Dilıek cokak ba~ında 30 sayılı -

ev ve muayenehanesinde ı;abab ı-aat 8 ılt•n akşam saat 6 ya 
kaclıır Jıa.,,talarını kabul eder 

iİllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 lllllll lİl 
,... ... . . ı. ~." .. ... • • . ',,. ·~ . : ' • -SIHHAT BALIKYAGI 

Norveçya balıkyağlarımn en halisidir. Şnbet gibi içilir, 2 defa süzülmüotiiı 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi . 
fl;ı~ılııruk Bihiik Sııl•'pçio~lu hanı kar~ıı1ınrla -

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

için büyük tenzilat yapılacaktır. 

Fırsattan .ist·fade ediniz 
Hamza Rü.çfem: Başdurak ·Emirler çarşısı No. 28 

Lise ve Orta okullar satın al
ma komisyonundan; 

Fenni hususi şartnamelerile keşfine göre İzmir Erkek lisesi 
şubesinde tamiren yaptırılacak olan işlerin pazarlığı 19·1·1937 
salı günü saat 16 da lzmir kültür yardirektörlüğü odasında 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. Keşif bedeli 1050 lira 
62 kuruş ve m11vakkat teminatı 78 lira 80 kurustur. 

1 - Bu işi üzerine almak istiyenler pazarlığın ilanından 
sonra Bayındırlık direktörlüğünden ehliyet vesikası almalıdır. 
Veya elindeki vesikayı vize ettirmelidir. 

2 - Şartnamelerile keşfini ve işi yerinde görmek istiyen· 
ler hergün Erkek lisesine müracaat etmelidir. 13 17 

lzmir ili daimi encümeninden; 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: Ödemiş - Çatal yolunun 0+000 

3 + 500 kilometreleri arasında 

Keşif bedeli 
Bu işe ait şartnameler ve 
evrak aşağıda gösterilmiştir : 

şosa ile iki menfezin yapısı. 
14666 lira 12 kuruş. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık genel şartna· 

meıi. . 
D - Fenni şartname 
C - Proje · grafık 

istekliler bu şartname ve evrakı lzmir • Ankara - İstanbul ba· 
yındırlık direktörlüklerinde görüp inceleyebılirler. 
Eksiltmenin yapılacağı yer : 
tarih gün ve saatı 

Muvakkat teminat 
Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

11 şubat 937 pazartesi saat 11 
de lzmir ili daimi encümeninde. 
1100 lira 

Bayındırlık bakanlığından 937 
yılı için alınmış müteahhitlik 
belgesi ile ticaret odası vesikası . 

Teklifnameler 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evve· 
line kadar İzmir ili daimi encümeni başkanlığına makbuz mu· 
kabilinde verilecektir. 158 ---

:\skeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden 
Kırıkkale' de yapılak inşaat 
Keşif bedeli 37820 lira olan yukarda yazılı inşaat Askeri 

fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 3 şubat 
937 tarihinde çar5amba günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname 1 lira 90 kuruş mukabilinde komisyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2836 lira 50 ku• 
ruşu havi teklif mektuplarım mezkur günde saat 14 e kadar 
komisyona· vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. 1ı kanunul'I 
2 ve 3ncü maddelerinde yazalı vesaikle muayyen ıün ve saat• 
ta komisyona müracaatları. 17 19 21 23 119 


