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MUşahidler 
Dün Ankara'dan geçerken 
tez.ah~ı:atla karşılandılar 
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unan hükumeti ,Balkan antantınt.n ve Türk- Onlara göre T ı·h 

. . . . ' 

unan dostluğunun kuvvetli olduğunu bildirdi ~· a 1 ' 

tatürk lstanbul' a varınca Bih:&~~f;~!;;~-kime 
• 

·· ıd-,, u u. 
• • 

- - . ... .. 
D A , k b 1 •ı Endişemiz .l'oktur~ fakat 

r. ras 1 a u ettı er bununla alakad~rız. • 
LoııcJra, 31 .(Hıııl) <•) - n~.,.)~i • 

--------------itaraf heyet dün Ankara' dan geçti, istasyonda 
tezahürat yapıldı. Atina müzakereleri iyi geçti 

1'ı·)~raf'ın nrdJ~i hir lıulıl·r~ ı;i)re 

fıı,,iliz-fıııl)nll J\kdeııiz iıil.ifı. pn· 

zarlc~i ~ııııü imza ı ılilPcı kıir. ,. : 34417 numara sav,ooo lira, 6145 nu
mara 200,000lira,1221 numarcffS0,000 
·lıra, 19363 ncmara 100,000 liralıaaan. 

1936 dan 
1937 yel 

1-..·inılf' yaşaılığııııız iıı"aıılık :ile· 
1936 dun 1937 )!" girt•rkeıı, 

hakkak ki, rrı>ı;t·n ) ılın ııı:ı.ır \C c .. 
us doJn Jıa, 11~111111 laZ) ild.:nnı 

il nıulıııt'uzıı eı nıcktedi r. Hilba-"a 

rupa0nırı geçirJi~i ) ıl, bütün. cİ· 
ı tdıtlıt etmiş bulunan tındıııe· 
t• ıluhul ur. 
936 tla, wualıedeler hakınııo· 
Milletler ct•nıiu~ti mis ıkı La· 

' J • 

ıındao, Habt>ei-tıııı lıôıli-clcrı, 
bozıılıııa:.ı, 

C\'re ıuüe c .. ,·siııiu sıırsılnıtısı 

1 1 ı.·· ül bir 
ııilıll) l'l ıoıııııı)a"ı il vll) 

· ı. ı. ı olnıu~ı lr)U aO\ ga~ıııııı ua~ a Dilli• 

ıııııudJıı lıa) 1i tl'flt•Iİcİ \"C cıı· 
e 'erici lehi ilwlt•r tlo~ııı u~t ur. 

sıutılann bii) iildu~ıi ılulııp"ile· 
ki, 93r. plı, ) e11i > ılo ııek clr 

ulı olmıyan ıııirıı"J.ır bıraklrak 
ind asrın k.ucajlnıa gl·mülü)or. 
Gı>tıt' İ)İcc ılıi,ıiııfır \C boıırıı· 

zı )oklarsak, 936 plıınn jknra: 

za\ iyeden de dünya için :l) ııı 
raııı muhafaza clli~iııi gi•rürüz. 
Türkiye·niıı 936 ,·,ızİ) eti isr, 

millete . niebctlc ı;:ok j) i, çok 
s'ııd Jıfidiseler \C iuki~:ıf lorla 

lııışınıla lıir 
ntrö varılır ki, tlı'\l{'liıı h:ı)t!İ· 
ve miiılafa1111 b.ıkımmılan aılcıa 

reli çekilen bir idealdi. Düıı) a 
klarıuda lam tdılikc çanlarının 
ü~ü bir zıımonda, biz de Çanak· 

e·)e ı;clik peıu;ı·ıui:t.i ko)ahilııırk 
aııını eltlc ettik.. Hu lıa.Ji:w, 

r.k topraklurının rınniyrti \t• ha· 
iyeti hakıınıııdıııı, lılilün duo· 

ıo gıhıasını celbt·tıııi::tir. A~ ui 
ile, Tüı k de\ letiııirı, ıaablıüıllere 
sulh ) olurulon nııl.ışııııı u"'ulle· 
e ol:ın rfo) Ptiııi go~lı•rıııi~, Sİ} a~i 
ı.İ) et ve itilı:ırııııızı tla ) iikselt· 

tir. 
Gt'ne buseııc içiıııle, Tiirk • fn· 

z miln:ı ı•baıınrla, Jıu5u•İ hir in· 
r gô:t.ükmı·~c ba~laıııı;tır. 

Bü)ük dıııHumuz Hu }:I lıirçok 
upa, As)a ve Halknıı Jedetle· 
ol.ın sıkı miin.ıı.<•lı.ıtııııız, ..ıii· 

ahil lıüsııiiniH·I. ııaıııiıııİ) ı'l çer· 

lı•ri ,." ıneH·ııd :uıl ı~ııı ı C'~a•· 

dahiliııılc dün}a ullıüıı.J•' kıt\· 

li aııııllı•r arıı~ııırlıı bulunmak 

1) etini ıııvlı.ıf.ız<l ı'tnıi,ıir. '1ı·ııı 

etimiz., nıulııelıf tlrdl'lll r rie ıli 
ıııiş ,,. lıiııiın Lu l<'ın.ı·l ırd:ın 
rıı tıı elı·r nlııııııı-ıır. 

Yuıd, ı..t)a~i lıal..111111111, Tiiı ki· 
1930 )ılıııı. lııılıı 111-1.ı:, l.t \\ t i 
lı ıl:Iİ) ır ııl.ır k :-• ı.;İrıııi;. l\Jııııt•ö 

i t•rı mubiııı ıl.1\.ıl.ırııııl.111 l,iriııi 

a rıııı t ı r. 
1>.ılıili \ .. :rİ\c t•· ; lıı t' • hı ıııın 

ılı"- fı lı} ·lirııİ.l•' la\ ık. \P oıı:ı 

\,ızi lıir p.ırl ıl...lıl. ~tı·I• rıli,..iııi 

un ll m 1 ı·I. r i lıı.ik ı·lıııı·l..tı•ıl"r. 

'\t\lllrk"ii ı drılınıl.ı ı11pl ııı 111 

• · di•nıih oıılıık ıııillı-t ı .. plıılııpı, 
i arctl ·ri w• clrf'kıif lf'rİ d • 

ikıı aıli, sıııoi. içıinrni, ıııe· 

iilıürel lıirı;ok eserlere k11· 
muş \t" lıirçokl:ırını da lıa~ır· 

) olu mı gir mi tir. 

JJu ) ıl lıariçll'u Tür~iye'ye da· 
faaJa para girmitıir. İb.racatı• 
artuııııır. 1'Qaı,healıu }ÜJ<i 

Dı. Aras, Numan Menemencioğlu ile birlikte 
Anlara 31 (llıı1<u•i) _ \'uı.İ· llP)• tin Aııl-.ar.ı\lan g•••:Pı e~İ 

y~ıi tetkik etmek iizt•rı• Hrıt:ı)'a g"ç l:ıl.il lııılıer :ılırııııasıııa nı~11u·n 

gııll"n ıııü~:ılıitl ht')l'l, dliıı :ıl.:ş:ınıki şı·lıirı!P ht')t'C'llll ll)Dllllırnnş, }İİZ· 
Toro c k.:.prt ile Ankara'dan geç· lt>n.·c \ııl.:oru'lı H iinİH·r~itı• S"nı:· 

_"_1_i~_11_· r:-~ ------~-=-====d_...;._- Sonu 5 inci snhif ede -

lstanbul'da 
Son Komü. 
nist Tevkifatı .. 

Yugoslavya 
Konseyin 
tehirini istedi .. 

ŞAir N. ':'ikmet'le Yugoslavya-Bul· 
dokt.or Hıkmet hakkmda da garistan anlaşması 
tevkıf kararı çıkmıştır •• Jhakkındaki tel3kkiler .. 

fı..ıonl.rnl, 31 ( lhı~usi ) - Bıı· Uı•lgraıl 31 (Huılyo) - Bıılgıır· 
raıla ıe~kır Pılilnıio. ı 13 k .. , ı ·ı ı. ı · · · ı.·ı ı . • . . .. o arı omu· ı ugo~ a\ y;ı ıııı 1.a .. <'re ı·ı·ı 1) ı tr"'ı • ı' 
m•tuı l ııc,olıları · l · · ı-• l ı ·ı· ı> ı J sona ermış ve uınıış ar uo una" ır. >U ııı nşrıı:ıı :ı 

lıuıılarılaıı oııiiç kişinin malıkt>me- hutl1111lurııı lıııli lı.ızırı k:ıluıl edil· 

)<' Hrilııwsi karııtlaştırılııııştır. 1\lnlı· nıek.,.ılir. Bııl~:.ıri~ıun lıiil.l'ıını•ıi 
kf'nıt')t' wrilcııler ara•mtla ~iiir hurlurll::ırın tnslıilı iddi:.ısıııılan \aZ· 

~.ızıııı Hikmet \e doktor Hikmrt geçmiştir. 
ele \Jrdır. lldgrad, 31 (Hııd)u) - Pöıi 

Suı;lu'a", (Ookumocılar Cı•mi· PnrİZİ) "" g::ı:r.Plt> i ıııulııılıir ine E!Örc 
yeti) adill• h'şkil ettik ini hir ce· yrrıi )' ugosla\) n Hıılgari·t<ııı do l· 
ıuivet vaeıtıt ile talıriL. ~l luk ııııınlıedPlrri lıı-ııwıı nı'~rı dile· • a yapma\ı • 
ta aı lamışlardı. " - Sonu 6 ıncı sahifede -

Berlin'de bir cenaze mera
siminde Hitler de bulundu 

Moskova cevabını verdi. 
Fakat Berlin ve Roma

dan henüz ses yok 
Roma, Berlin'e dan~mak istiyor. Heriki 

devlet te çok lakayd davranıyorlar 

Tiirid~ı•"ııiıı • \:ızİ\ı ti lı::ıkkın<la 

Toymi ~,ızt'le-.iııiıı f lnıılıııl mu· .... 
lı:ıLiri: 

•· \ııkıırıı i1n i '" rı'ı:nıi mıı· 
haf.ili, \ııı uıla,,.~1':ırıııı ı\J..dt>ııiz iri ; . . 
urnıııııi Mr uıl:ı~ııı.ıııııı ilk .ıclııııııı 

fp•J,.il c•<lt C'ı·r.i J....ıııa ıtiııılı •ılir. Tıırli · 

\l' ll:ıriı·İ\c •\ d.il \ı'l...ılı ti• lıı"İ: 
" .... ~ t-
l iz-1 ınl~ :ın "m:ı ııı lıın 'J ııı k İ\f'· 
nin rıııli~f··İ nlııı:ıtlı:..1111 Eıu' ll'tııİ'· 

~· . . 
tir .. , l>l'rlll·ktcdir. 

-------
Devletler arası 

silah yarışı 
Vaşington mu
kavelesi de 6ldü .. 

M. Ruzvelt 
·e 'ork, 31 (R:ııl) o) -- Hl'· 

r:ıhl 'Tl'ihün g ızt'le"-İ lıir nıak11lt'· 
Fİııılr ılh or ki: 

\ ıı~inı;ton nıııl.::ıH•lı'l!İ lıugün 
lıitnııı lııılmııştıır. Bu mııl.nH·lı• ili' 
nl:ıkaılor bulunan ,]c,·ll'tlcr hum· 

ııı:ılı lıir İıı~:ıat foııli) eli içinde 
Lu 1111111111 kıoılı r. 

1nf!illcrc'niıı ılı-ııiz ku\'\'Ctleri 
1,200,000 tıııı, Uirle~ik Aııınikn· 
nırı 1.700,000 toıı .Jııpoıı) u 'ııın 
1,500,000 ton lııırb S('f i ıw,.j 'ıırı1ır. 

Bııııun için )l'llİ hir u7.lıı~nı:ı 

yapılııtııı) nc:ık, ve <le\ leı l<'r İni:ınt 

ıııüt::ıhal.:a"nıa :ızuıııi lıir kll\Vl'l ile 

girişı•t·eJ.. lrrıl i r. 

Kücük san' atların • 
himayesi 

Ankara, 31 ( Hususi ) -
Küçük san'atlar erbabmın, 
dış memleketl('rdcn getirecek
leri saıı'at eşyasının gümrük 
resmiııden muaf tutulması iç•n 
yenı bir kıınun Iayıhası haz,r· 
lan maktadır. 

-
dı. Sonlar:~ (3) ve (lij.ile ni/tayetleıına ~ 

letler·de ellişer liif amorti. aldır .. . -
İ "ıaııf 11'ıl, ~n t'l l ıı~u"'i ııı ulınlıi ı İ· !urla amorti alacalı. ildiriy...._ 

ıııiztll'n tı lı·foııl.~ Tıı) ~ .ırfi • pi· .HU 7 numara 500 bin lin 
):ını.:n ııııtııı ) ıllı.ı,ı trrıilıi. Lıı ı::•·cı~ 

snııl ~o 'tJ.· A• • ıiı'nı.ııl ı ~ı kildi. 

lıu nuııı:ıramD 25 •f81l Ye 25 ya· 
karı ı biot r lira komtuluk bKkkı, •• 
sonu 17 ile neticel_. numaralar· 
tlan biner lira lllMlfti .ı.caUırdır 

K"~iılı· lıir lııH:ıı 'l:aııt l..nılıır urdü .• ı 
Siııcııı.ı .:alomı lııııı n-hıı t; ıl1tl11 itli.• 

lkrnıııİ)t' k.ıı ııı ııı lıtıtiin nunı.ırıı· 1 -Sonıı ·3 ii11cl•salıi/"'1e- .. •• 

lngi~~~re, hiç durmadan· 
silahlanmak yoıu·nda! 
~ . ------~~ ......... -. ··~ . Dış işleri, :h~ümetıfl bafın 
cq~ büylik if/.er açmıştır .. ~: ~ 

l,on1r:i'.:ai (Hıırl)O) Silah· • 

l:ııının faolİ)<'lİ yı•ııi ,,. ıl.ılıa M'ri 

hir ı;afha)rı ~irıııİ§tır. Bııgurı )t•ııİ· 

ti• ıı tı·zr:ı:ıl r.ı konııc ıl.. 3'j tıiıı 

toıılıık iL.i zırlıhıl.ııı lı.ı);.a \ )•Iİ 

Noıloıı"ıla \f'llİ lıır l'İliilı f.ılırık.ı"ı 

tı-•i.,, ı·ılılrcı kıir. Bıı \rııi falııil..ıııla , 
7000 111111 lı• t,:.ılıt.u-.ıl.ıır. 

LuııJr.ı ~H ( \.A) - Bıı:lı.ıknıı 

M. B.ılth in )l'llİ ı;ı ıw ıııiitııı"' l•t tıll' 

ııııılı:ıfo.1.111.iir pıırıi,.,jııiıı luı .. lu·ıı iP· 

şı•l..kiillı·ıiııılı·ıı lıiıi vl.ııı Pıiııı«o«r 

IJ:ı~ııc·t• E:Üııılı rıli~i lıir nwktıılııl:ı 
Bii)iik Briı:ııı~.ı'rıııı ı::•·r,t•ıı "-1'111' zar
fıııılıı f·konoıııik s:ılı:ııl.ı lıii) iil. 11111-

\"af fakıyı·tlcr elılc elliğini ) ıızıırak 

diyor ki: 
- Dı~ i~lni hüküım tin lıaşına 

- Sonu 4 üncii sahifede-. ----, -- ---
lskoçya dan Madrid'e gö. 
nüLlü gitmeğe başlamıştır 

M. Baldvin 

Asiler kuvvet topluyor, 
2aferden bahsediyorlar ,_ ______ _ 

!Milisler de Amerika'dan tayyare 
satın alıyorlar. Alman gemileri 
hala Bilbao önünden cekilmediler • 

Asi topçu kuvv~tleri 
S:ıl:ınııın'k, 31 (Raıl)O) - Sun Şark ve G.ırbtan iılaie ..... 

han•kPtlcr ED)t•siııdc Lüıiiıı Kordo laarrıız Jı:ırckeıi Kordo ~ 

eyaleti lhileriıı eline gl'çnıiştir. ferini l\ıilisforiıı tı hdidinden kar· 
General Kiyeııu Dol) ano kuv· tarnııştır. 

,·eıleri milisleri Zahen eyaleti hu· Yeni taarruzlarla Grenad'm 

-··•=l:f:==~:::.;;;::Jf:t~=~==~~~~~~~~~~~ i'tM@• kadar •irmü t" - Sonu ~ lnı:i -----~-°'~_c ,, t~~·~Ul3UZ 1 ın OOiUŞUna 6mKltlAl'B•~~ 
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.... Sayfa 2 

tJ(Kf.Q 
Rüya ve hayat 

irfan Hazar 
::u sırJI rJa hnsust imtihanlara girea kıs ve erkek çocuklanauz, 

~ tt rüyalarıuıJa <-Ari böğrü notlarla, sert v .. ç gülmiyen öğretmen 
yüz! rılı> k ra kara lı. ııdilerine bakan riyaziye ~ı'elelerile metguldiir· 
ler. Onlar bunlarla me,!7u(dür de, hiz niçin de&il: Bi:ı hüyılkler, niçin 
rüyalarımı~ ootla o r tnıhler, kara tabtayıf1'1'"zılan türlü türlü ıual· 
er görmiyor z d.ı r.; uklarım1t1 görüyorlar? Acadf, yevmi meıguliyetleri

mizle rihalanmız ara~ın~e dereceye kad~antıki bir münasebet 

vardır? Şüphe yok ki, gazetezyatronları rüyalanı~İIJ8rpa ve un f11Vallan 
•• gazete ı:ıtıılarmın inib çıkma cedvellerini gl;rürJer. Zahire tücca· 
rınm rüvası i e, ma~azalar, barınanlar, horsa işleri, bankalar arasında 
grçer. o~ uncaklı rüyalar, bilhassa şu sıralarda mini-mioilerin inhisarı 
altırıtla gibi,f'r. Altmış ya~ırıdaki Lir adamın, rüyada ceblerinin oyun· 

caldarla dolıfurulılııAuno görmesi pı-k garib kaçar . .Maamafib, menfi 
olilJI riıyitla'trfa vardır. Meı,.ıa, sevıliğiıııiz bir dostu tabanca He öldürdü· 
Ailmuzü riiyad11 ~örnH·k mantıki yolla izah edılemez. Rüyada çocıığunuo 
kula~ını Jiven bahanın, il.tiv.ar annesini gerdı>ğe koyan oğlun rüyalan 
kötü e"nıt o röyalarrfır. Bunlunn bile tabii ve hayati Ydirelerini inceden 
ioet'ye tef,..ire kalkan ilimler varılır. • 

Ev .. lki ~ün güzi f,. bu· arkaıJaı tunu eöyledi: 

- lnanmnoruın rüyaya. İnananla;a da knnorum. Onlara ırridir, 
diy rum. Öyle fakat, bakınııı: ba~ıntttnn ne geçıi: Grçeolerd~ ozalt bir 
yf'r•le ı .. ft.!;-tevdim. fkı g c;,e arkı11ı sn-t İzmır'ılcllll küçük oğlumun aapan 
ta ilt> bo~azln lan yaralandığını rüyamda gördüm. Kenıli .kendime gül
düm. Lakin L3 ~ülııı .. miıı luı~ olduğunu bir harta ıonra anladım. Çünkü 
lırnıır'e av.ı.tırllde ~~umun tehlık.-li lıir boğaz ameliyab geçildiğine 
ve yaı~kta yauı~ına ıh:h~etle. tabıd olıluın. 

Mııır'm lıü}ük kıllığını haber veren Tuıuf'on riiyaııoı hepimiz 
ha ırlımz! Rüyalarımızı tabir eden eııld tnuabbirlere, raflanmısda ıakla
d ğımız t>~kı ti · namele....,-, rüya loruco ihtiyar kadınllra bugün gül

~ . . mrm il elde ııyor. • 

~~n e nityor amma, B .. rgaon'uo, Freud'ao ve bdtdo tababeti 
ruhıy .. ııın rüyaya '9t>rıliği yt>nİ ehemmiyete, ve ona dair .yazdığı yüzlerce 

;cilıJlik yf"ni t>Serlere hııyretl~ bakmaktan ıia in11ao kf'nıliıini kurtaramıyor. 

~ , 4f!f 
rip bir. kollakSiyonl ~· ~aliçe'nin ailesine mensup ol· 

Kolleksiyonculufcsasen bir tnıyan ve prenses ve dii4esle· 
nevi- dehlikhr. Eyub sabnna re, üçüncü ve dördüncü rüt· 
m~ç olan ve tok defalar belerde asılzade kadın ~e kız· 
çok gaınp. yoksulll'rdan mü- )arma mahsustur. Yalnız in· 

PP bulunan hll' İf pek te giltere<le adet bu nişanlara 
ıUırik addedilemez ya.. Ga- malik kadınlar ne nişanı ve 

rip kolleksiyonculardan birisi ne de lcordelisını takmazlar. 
Cle maruf milyoner Roçilttir. Şükür ki bizde böyle bir 
BV ze41fin adam ne kollek- usul yok. Hamid devrinde bir 
siyol)U ~pıyor biliyor mısımz? sürü nişan arasında kadınlara 
Pir.el mahsus bir de "Şefkat,. ~işa-

9blordda Oriel kollcji mü- nı ve bunun da bilmeyiz kaç 
derrialerinden Dr. R. Felp te rütbesi vardı! 
t~IC: hokkası kolleksiyonu Berlin çocuk yuvasında 
~ e tetirmiştir~ Berlin'de Hitler devrinde 6 

p kollekıiyonuna, ya- büyük çocuk oteli teessüs 
b,t maddi :ve manevi bir men- edilmiştrr. Yaz ve kış mevsi
Ja.t esasına müstenit kollek- mindc sayfiyeye, kaplıcalara, 
siyonculuğa alcbnnz eriyor plajlara gidecek olanlar be-
amma .. Pire ve tükürük bok- ıiktelcilerden 13 yaşına kadar 
bsı işine doğrusu aklımız bir olan çocuklarım bu otellere 
türlü yatmıyor. bırakabilirler. Otellerde iyi 

Kadın nitanlar1 yetiştirilmiş mürebbi ve hem-
Arz üzerinde kadınlara en şireler vardır ve çocuklara 

ziyade nişan verilen memleket gaycf iyi bakmaktadırlar, fa-
n esıdir; biliyor musunuz? kat çocuklarını bu otellere 

tngilterc. 1 bırakanlardan mühim bir kıs-
fi gıltere' de sade kadınlara mı, bunlan bir daha arama· 

mahsus alh türlü nişan var· makta imiş. Şöyle böyle, bu 
dır. Ve bonlann çoğunun mü· altı otelden birisini, ana ve 
css"sı kralıçe Vıktorya'dır. Bun· babalan tarafından aranma-
lar içinde, 1862 te tesis edi- mış çocuklara musır meeburi· 
le Vıktorya ve Alber kralı yeti hasıl olmuştur. 
'pıu m dört rütbesi vardır. Maymunlatan adam 

tiriQCİ rutbesi kra1 kızları Gene Birleşik Amerika'da 
pr naesfere ~e e~n~bi. h~küm: San·Fransisko'da bir maymun 
tLar zevc 1 nne, ıkmcı rutbesı mütahassı!ı, M. Ronald Higis, 

Bugün doğacak 
çocuklar .. 

\ maymunlann etvar ve adetle
rini iyi tetkik edebilmek için 
ne yapmış biliyor musunuz? 

Adamcağız ondört may-
mundan mürekkep bir kafeste 
tam iki ay yaşamış. 

Bu kafes bir ormanda ve 
bir ev kadar büyük imiş. Ka
fesin ·yani evin· sahipleri, bu 
sadece ayaklan üzerinde ve 
dik yürilyen misafire kar§1 ilk 
gün çok nazikane muamele 
etmişler, Adeta ses, seda çı· 

. ki d" v h karmamışlar, sıçrayıp oynat· :tıarat gt'çırece er ır. e ayat- . . • _ 
lar'rnıo ~oııuna Radar iyi bu ha· 

1 

mamışlar. Fakat ıkıncı gun 
yıı ya~ıyacaldardır. mütehassıs baya, yavru may-

\. . -l aualara im.il Wbik .ttikl.; 
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Kocasını _ Dün şehrimizde iki ·yan. 
boğmak istemiş? gın hadisesi oldu ...... 
Uykuda 
gırtlağına sarılmış! 

Çorakkapı'da Tabak Ah· 
med sokağında bir vak'a ol
muştur. Bu sokakta oturan 
Ahmed kansı Ayşe, diğer adı 
Arife, eskidenberi aralan açık 
bulunan kocası Ahmedi uykuda 
boğmağa teşebbüs etmiştir. 
Kadın, kocası ~urken birden
f>ire boğazına ,anlarak boğ
mak ve öldürm'ek için bastır
mağa b~şlamıŞtır. Ahmed, 
ufku sersemliği ile neye uğra
dığını anlıyamamış \ e derhal 
yatağından fırlıyarak kendisini 
kurtarmıştır. Ahmed; bu müt
hiş vaziyet karşısında derhal 
karakola müracaat ve şikayet 
etmiştir. Suçlu ~dm ya_kala!1· 

ıştır. 

• 
Tüccar lzmirli T afatın evi de bü-

yük bir tehlike geçirdi 
Dün şehrimizde iki yangın 

vak' ası olmuştur. Bunlardan 
biri Göztepe'de, diğer ikincisi 
Beyler sokağındadır. Saat 14 
45 te Göztepe tramvay cad· 
desinde tüccardan lzmir'li Ta
lat' ın 900 sayılı evinde alt 

kattaki çamaşırhanede çama
şır yıkanırken ocakta fazla 
eteş yakılmasından birinci, 

ikinci ve üçüncü katlarda ba
canın bitişiğindeki kısımlar 

ateş almış ve hatta yangın 
taban tahtalarına da bulaş· 
mıştır. Yetişen itfaiye, büyük 
bir gayret sarfile bir saat ka-

dar çalışarak fyangım söndür
müştür. 

Ev 6000 liraya, içindeki f'Ş· 
ya da 5000 liraya Ahmed 
Besim ve Asım lsmail sigoıbı 
şirketine sigortalı idi. Yangın-
dan mütevellit zarar ve ziyan 
miktan elli lira raddesindedir. 

ikinci yangın, bu yangından 
çeyrek saat sonra ikinci Bey
ler sokağında haraççı zadelere 
aid mobilye imalathanesinden 
çıkmıştır. imalathanede mer
diven altındaki kağıtlar ateş 
almıştı, derhal yetişen itfaiye, 
büyümeden yangını söndür
müştür. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zabıta tahkikat yapıyor 

Artist Melahat 

1 • 

Reisi Cumhur 
Atatürk 

* "'* 

Bu 
Vilayet Parti kongresinin Ber 

toplantısı münasebetile gös-lerek 
terilen duygulara teşekkürbzma 
eder saygılarımı sunarım. So 

B. M. M. reisi ~oma 
M. Abdülhalik Rendautul 

*** Ga 
Kongre~ samimiyetle se-

lamlar, başarılar dilerim. 

• * • 

Başvekil 
/. lnönü 

spa 
Sevgilerimin ve muvaffa-~aç 

kıyet dileklerimin Partimiz 
k . b"' ., . t as ongresıne ı ırı mesıne a· 

. d . p vassutunuzu rıca e erım. 

D h·1· V k"I" C H lozen a ı ıye e ı ı ve . . 
k . aıma P. Genel se reten nilhi 

Şükrü Kaga 

Selçuk muhtctrı 
neler yapmtf/& 
700 Lira hAsıllt 
gUrültUye gitti ... 

Haber aldığımıza göre Sel
çuk'ta Efez antikiteleri duhu
liye paraları hesaplarında his
sedilen yolsuzluklar üzerine 
Antikite müzeleri direktörü 
Selahiddin Kantar; lıbaylığın 
emrile tshkika memur olmuş 
ve tahkikatı bitirerek dön
müştür. Ayni zamanda köye 
aid diğer hesaplarda da gö
rülen yolsuzluklar üzerine lı
çcbaylıkça; Müzeler direktörü
dc dahil olduğiı halde, teşkil 
edilen bir heyet tarafından 

bu hesaplar teftiş edilmiş ve 
görülen suiistimaller üzerine 
muhtar Halil Demirkol'a işten 
el çektirilerek yeniden muhtar 
intihabı yapılmı~br. 

1 1 d t ld ? \.. A ;110Jdl 

na~SI a a 1 1 · Ayin yapanlaıf.;m 

Haber aldığımıza göre yal· 
nız harabeler duhuliye hasılatı 
üzerindeki yolsuzluk yediyüz 
liraya varmaktadır. 

Yeni muhtar intihabatında 
bazı yolsuzluklar görüldütün
den, seçimin tekrar edileceği 

söylenmektedir. ----Varolsunlar 
Acıpayam'dan yazıhyor: 

Adana' da su basması fela· 
ketine uğrayan vatandaşlara 
yardım olsun diye, Acıpayam'ın 
çok küçük ve bir hali de fa· 
lcir olan Akalan köyü halkı, 
hiçbir teşvik ve tesir görmeden 
aralannd.ı topladıklan otuz 
lirayı ı!çe Kızılay kurumuna 
getirerek felakete uğnyan va
tandaşlara gönderilmesini iste· 
diler. 

Çolıı hamiyetli ve vatanse
ver olan bu köy halkının gös
terdikleri büyük ilgi takdirle 
karşılanmıştır. 

ANADOLU - Türk köy· 
lüsünden beklenen de zaten 
budur. Varolsunlarl 

usulleri tatbika başlamışlardır. 
M. Higins'e ilk iş olarak el 
ve ayaklarını ayni şekilde 
kullanmak, ağaçlara brmanmak 
büyük maymunlan bitlemek: 

"USullerini öğretmişler!. Bunlan 
: adamakıllı öğretmen, mütabas
sıs bayı maymunlaştırmak için 
pekçok ve pek büyük bir sa
bır göstererek çalışmışlar!. 

M. Higins şimdi "Cihanda 
mevcud maymunların en ıyı 

maymunlaşmış insanı" olmakla 
iftihar etmektedir. 

----- .. 
Çok güzel olan Mlj!lô.hat, nasıl 

iğfal edildiğini anlatıyor 
İstanbul' dan şehrimiz Tur

ku ız barına artist olarak geti
rilen onyedi yaşında ·Melahat 
adında güzel bir kadın, zabı· 
taya müracaatla aldatıldığını 
bildirerek lstanbul'a .ailesi neı
dine gitm~k iıtediğini söyle-

miştir. · 1 
Melahat, lstanbul'cfa Kasım-

paşa'da Faik E)'ici'nin kızıdır. 
lzmir'e geleli ve Turkuaz ba
rında çalışmağa başlıyalı üç 
gün olmuştu. Muharririmiz, bu 
kızla görüşmüştür. 

Kız şikayetinde dedi ki: 

- lstanbul'da Adil adında 
birine müracaat ederek artist
lik yapmak istediğimi söyle
miştim, mali vaziyetimiz çok 
güçleşmişti. Fakat yaşım kü· 
çüktü, onun için bir çare ara· 
dılar. Zaten artist olmak hu
susunda tam bir karar vermiş 
değildim, tereddüd içinde bu
lunuyordum. 

Bana, yaşımı büyüteceklerini 
ve ço~ para kazanacağımı söy
lediler. lstanbul' da, taşra vila
yetlerindeki bar ve gazinolar 
için artist kadın tedarik eden 
ajanlar vardır. Adil, bunlardan 
biridir. Yaşımı büyüteceğini 
bana söylemekle beraber bir 
şey yapmadılar. Yalnız Kasını
paşa Nüfus dairesinden pullu 
bir vesika hazırlamışlar. Guya, 
benim yaşımın büyütülmesi için 
lhımgelen muamele yapılıyor· 
muş ve derdest imiş. 

Bu vesikayı lzmir' den lstan
bul' a giden bir zata verdiler, 
bu adamla beni görfiştürdüler. 
Para hususunda mutabık kal
dığımızdan bahsettiler. Bana 
bir kağıt imza ettirdiler. Tur
kuaz barında üç ay çahşaca· 
tım bu kağıt ta yazılı idi, me· 
ğer bu bir mukavele imiş. 

Mukavele imza edildikten 
sonra bana para vereceklerdi. 
lzmir'e geldim. Fakat çok fe· 
ei bir hayat içine düştü~iimü 
anladım. Derhal tekrar e\ ııne 
dönmeği muvafık buldum ve 
yaşım da müsaid değildir. 

Yapılan tahkikata g<Sre Me· 
Jabat, Tutlauu ban lillllJfiı. 

den mukavelede yazılı oldu· 
ğuna göre 63 lira para almış 
ve söylendiğine göre lzmir'e 
gelince de ayrıca 20 lira al
mıştır. 

Mel~hat, lstanqlJl'dan lzrnir'e 
getirilmesi için kendisinin iğ
fal edildiğini, bar hayatına 

yaşı küçük olduğundan vücu
dunun tahammül edemiyece
ğini söyliyerek hadisede sah
tekarlık ta bulunduğunu söy
lenı:ştir. 

Çok güzel ve genç bır kız 
olan Melahat'ın bu şikayeti 
üzerine zabıta, ehemmiyetle 
tahkikata başlamıştır. 

Yılbaşı eğlenceleri 
Ve Balolar .. 

Yılbaşı gecesi, şehrimizde 

çok eğlenceli geçmiştir. Birçok 
yerlerde balo verilmiş, pek 
çok halk sabahlara kadar ba· 
lolarda eğlenmiştir. Aileler ara· 
sında tertib edilen eğlenceler 
de çoktu. 

Yeni seneye girerken birçok 
kimseler şanslarını denemişler
dir. Yılbaşı Tayyare piyango· 
sundan zengin olanlar, şüphe
siz ki yeni yılın en şanslı İn· 
sanları dır. 

Göçmen köyleri 
Arazi tevziab 
Bitirilmek üzeredir .• 

Şehrimiz iskan müdürü Tah· 
sin, Torbalı kazasına giderek 
orada iskan edilmiş olan göç· 
menlerin vaziyetini yakından 
tetkik etmiştir. Göçmenlere 
arazi tevziatına ehemmiretle 
devam edilmektedir. Yakında 
bu kazada arazi tevıiab biti-

rilecektir. 
Vilayetimize getirilerek i~k~n 

edilmiş olan göçmenle~ ıç~n 
inşa ettirilecek yeni koylerın 
yerleri tesbit edilmek üzeredir. 

Ytlbaşı tatili 
Yılbaş1 münasebetile .. re~~i 

daireler ve mektepler dun oğ· 
leden sonra tatildi. Resmi da
ireler, bugün de tatildir. Ya.rın 
açllacak ve memurlar vaııfe· 
ferine devama başhyacaklardır. 
Mekıtsp1er IJ.5 ldn -tatildir. 

Adliyece 
keşif yapılacak. 

Cumaovcısı nahiyesinin Bul /G 
gurca köyünde Şeyh Halil'ir 
evinde ayin yapanlar hakkı~a'm 
daki tahkikata ehemmi)'et_11>üyü 
devam edih:nektedir. Ayırtakb 
yaptıkları ihbar edilen ve şa~zer 
bitler tarafından söylenen mazb a 
nun1ar, kadınlı erkekli (21 ur .. 
kişmir. Bunlardan 9 kişi mev~e 0 

kuftur. Diğerleri gayri meVku~ 
bulunuyorlar. Sorgu hakimliği 
maznunlar hakkındaki isticva~1 
ve muvaceheleri bitirdiktet•88 

sonra ayin yapıldığı bildin1e•em 
evde keşif te yapacaktır. 

Toros treni 
3,5 saat gecikti.. iılc 

T oros treni cvelki gece Ü\Jca 
buçuk saat teebhürle saat 2 d\ele 
Alsancak istasyonuna gelmişlktı 
tir. Yolcular, geceleyin soğukt~nc 
çok zahmet çekmişlerdir. Toleri 
ros dağlarında kardan yolla1ktıs 
kapanmıştır. bu 
Vi'layet daimt encu~·~.ı~iş 

Vilayet daimi encümenı durı 
Vali Fazh Güleç'in reisliği alMe 
tında toplanmış, geç vakte k•reisl 
dar mühtelif işler üzerind\ar 
müzakerede bulunmuştur. Kızı 
Ağırcezada yeni yala artı 
Devredilen davalar.. teki 

lzmir Ağırcezasmda yeni Ylıme 
la 111 dava dosyası devredil sah 
miştir. Bunlardan 19 u ~li lüğ" 
mattır. Onun için devredıleı25 
dava dosyası mikdarı 92 dir ma 
Geçen seneye devredilen da ka 
va dosyası mikdan 97 idi. 

Paket posta mUcWrU 
HUsnU Erdemli. lit 

Yeni teşkilat dolayısile ter kn 
fihan Eskişehir Vilayeti P.T.T del 
merkez müdürlüğüne tayin kı 
lındığını yazdığımız Hüsnü Er· ~es 
demli b:.ıgün yeni memtıriye l e 
tine gitmi§ ve birçok dostlar ~r 

tarafın_dan uğurl~nmışbr. . . ~~ 
lzmır kcndisinı çok sevmıştı k 

Muvaffakıyetini dileriz. ~ 
Foça'da arazi tahriri Y1

1 h ·re Foça kazasında arazi ta rı .. 
işleri sona ermiştir. Komisyo gu 
nun, vazifesini bitirmiş oldul' mı 
vilayete bildirilmiştir. Viliyet 
ten kaza kaymakamlıkların• 
gönderilen bir tamimde he 
kazada ar~i tahtir iıleriPİ1 m 

~eorulaa i 



1. ·ı, Roma'da m·· h·m Menfi ruh -Başı 1 inci sahifede- ı-o9-19-11i_80_9-2776 ... er ın l U 1 Menfi bir ruh ve kötü bir ni- 6145 numara 200 bin lira, bu 27850 27367 76 
_. yet, atalar dilinde söylendi§'i numanmn da 25 •ıa&we 25 yuka 9064 1406 16774 

1 gibi, arzu ederse öküz altında nn biner lira komıuJOS.hakkı ala· 16414 15340 21876 -m •• k er ce tt• buzağı arar. En güzel birşeyi caklardır. 2685 24504 37123 
st:-_· uza re reyan e ı. eline alır, evirir, çevirir, nok- 1221 numara 1. bin lira, 3jl8Q 17354 15323 

sanın1 bnlmata çahş1r ve mu- 19:i63 numara 100 bi--.Jira, 38559 
vaffak olamayınca bu şeyin bir numara 70 bin lira, lflQ.68 numara 

3
18
5
2
2
2
26
7 3834 35343 

ıı ~ • ı • l G 60 bin lira, 27829 nu~ara 50 bin 14869 26142 
r u mii•akeTı _., tamamen gız ı tutu mu~tur. a- tarafına kendi ruhundan bir lira, 58'17 numara ,o bin lira, ~ c;;;s T damla kir akıtarak: 10939 24153 15449 

h b l, J J l d 33215 numara 20 bin lira, 30458 34498 30685 39554 zefecifef İr a er e ae eaememİŞ er İr. - işte bakımı, kirli imişi numara ıs bin lira kazanmışlardır. 
19095 ,.. I Der. Veyahud da bir tara- Onbin lira kazananlar 18955 10100 

nin Berlin, 31 (Radyo) - rransa ve ngiltere 1"firleri, büpn Almanya Hariciye Nezaretine ai· fı k k b d f d 6140 5196 20489 
o· nı ırar, opanr, u e 8 a 30473 33128 38120 10379 

9287 ös·lerek Hariciye Nazın Vbn Nöraht ile kon~muılardır. Bu konuşmalar hakkmda hiçbir haber 0 güzel şeyin kırık dökük ol- 22153 1313S 
İİl'bmamıştır. · duğunu söylemcğc yeltenir. 7345 14976 33557 26647 33986 7944 10205 

Son ıelen haberlerı röre, ayni saatta lta1ya Hariciye Naz1rı Kont Ciyano da Almanya'nın • 30849 12012 15706 6227 i430.S 
1• .._b ı tm• z "dd t B .. ı d · ı· . , • • . . t Beş bin lira kazananlar ~oma sefiri Von H .. c i 1U1 u e lf ve u un mu c ıörüşmüştür. u gorüıme er e rız ı .Bır Yunanlı şazetec1~ın z. 

9245 15228 11077 26590 
374l0 28720 3869 

dautulmaktadır. m1r hakkındak1 neşrıyatıqa 35631 30301 38966 
Gizeteciler, viki mülikatlar hakkında hiçbir haber elde edememiıl~rdir. bakıb ta bu karakteri, bu men- 9364 32928 1809 24583 13730 24974 18579 

• • "• •" • fi şuur ve seciyeyi aarahatla 20407 21532 27812 6529 33297 ıe· 

Skandal Uzalı Şark'ta görmemek imkansızd1r. 2468 13194 7286 
Yazdıklarının her biri ayn 2 000 llra kazananlar 8902 

ıpanya'ya 

~4açalıçılık ve 
Asi. gen 1 10 1 h ayrı, burnuna vurulan bu ga- 21101 25336 38276 25760 26296 era yı apse zeteciye bazı .ıeyleri hatarlatmak 6436 6657 30131 7219 38231 

mızı l L. /ı J.. • ta·a•u• UJC daı•e•ı hk A ld isterdik. 34737 2152 9739 11696 22122 ma um 0 U Yoktan varolan bu mi11ctin 20702 2378S 31553 7806 16601 
bu f!!Cmlcketin dünü ile liu 38618 12065 31926 13682 

38909 
günü arasında bir mukayese 10640 10308 7084 22748 

25948 yapsın? 36919 36172 2879 27721 882~ 
Pam 31 (Radyo) - Sfluo Ye 

loseegald akaııdah gittikçe koyu· 
~~--..-.-~------

F alıat affedilecek. G. Şan-Kay.Şek neden 
• llfmaltadu. Elde edileu Yelikalar 

klCllılmdU. Boaengald bapilhaoedo 
ıalntaDm mala•ftııau altındadır. 
~bkCl birkaç defa olmek Qaere 
~ kartanlmattıı. Roaeapld'aa 

çekiliyordu ve Çin'deki aon vaziyet 

• İeylaiae bi.rpk cG.rGmler teebil 
~ilmip. 

Nankin, 30 (A.A) - Şanı· - Şek' e iıtirabat etmesi ve yor
Kay-Şelc ikinci defa olarak runluldarını gidermesi için bir 
baıvelclletten ve bqkuman- ay mezuniyet verilmiştir. 
daohktao iıtifa dmiotir. Bu Nankin, 31 (Radyo) - Çin 

Adana 
iıtifa da kabul edilmemittir. askeri komiıyonu maretal Şan 

Habrlardadır ki Şanı-Kay· Şulyant'ı son isyanından do
Şek Sianfu kıyamından kısmen laya on sene kürek cezasına 

BalKartaluf bayramı kendisinin mes'ul oldatunu be- mahküm etmiştir. Maamafib 
il'it Ankara, 31 (Huausi) -AJa. yan etmifti. Bu muzuf iltifa bu mabkümiyet tatbik edil· 
ka~'nın kurtuluıuoun yddönlmü Çin'in en kibar idet Ye an- miyecek ve affedilenektir. 
etl\üyük İezalaüratla kutlulana- anelerine tamamile muvafıktır. Nankin, 31 (Radyo) - Ma-
irtaktır. Bayramda bulunmak Ve bunun iki defa da kabul repl Şan Şulyanr'ın yann 

Pjzen bGtGn SeJla-a meb'aslan edilmemesi Şanr-Kay-Şek'in affedilmni muhalck•ktır. Fa
cfı~radm aynlm....,.'· Yarın Çin'de ifa etmiı oldutu fev- kat Marepl henüz divanıbarb 

e öbürrün de difer _heyetler kalide hizmetlere kaf'fl CD bii· namına yübek rtltbeli bir 
111nt~lllUll·ya ıicleceklerdır. yük bir takrim eseridir. zabit ~dan takibeclilmek· 
liğif Karnataytla Bununla beraber Şan,-1Ca7- tedir. 

v:~aarlf ve luzal•Y lnlaiaarlar Tezwcih oe 
mlyetl itleri v_ oe ,amrükler it ithaldtı ... 
Anar., 31 (Hususi) - ~ 

•utayda lstanbul • lzmir li· . Ankara, 31 (Huauıi) - in· 
111a11 idareleri il• Van rölü h11arlar ~um müdür!üiü bi· 
J,ıetmeıi deniıyollan idaresi DUllUD ınpat ve tef nptı ta· 

Ü ve' havuzlar idaresi büd· mamen. bitmiftir. f'akat bu bi· 
d leri bupn kabul edilmiştir. ~ya _ ın~iaarlar idarui ile 
İ d ve divanı muhasebat ~~rülc ıdareai l&fınacatından 

ınbısarlar um üd- 1 .. ,,., ncümenleri yeni sene b6dçe- . . um m ur ua .. 
To ini dikkatle tetkik etmiıler, ıki sene daha latanbul'da ka· 
la kbsad Vekili Celil Bayar, ~cak. Ye Ankara' da ycDi bir 

bu hususta azan izalaat ver· bana ınta edilecektir. 

•1~iftir. Mutia' da 
dwt-- Ankara, !O (A.A) - B. M. TUtUnden varidat 

eclisi bugün Nuri Conkcr'in • Muğla, 30 (A.A) _ Mttt· 
1t islitinde toplanm•t AfJon· la da satılacak tütün kalma· 

rahiaar uylavı Berç . Turker mı ıtır· Bu yıl yalnız tütünde 
Kızılay cemiyeti v~datının i~ içine 4 milyon lira girmiı
artınlması baklandaki kan~n ~· Tütüncü'erin yüzü gülmüı· 

Ankara, 31 (Hususi) - Pa· 
muk ihtiyacı için bir miktar it 
ve T ezrih idbal edilmeıi için 
blkGmetçe milsaade edilmiftir. 

Kral Karol 
Biikreı, 31 (Radyo) - Kral 

Krol Ordu ve Donanmaya 
yeni sene münuebetile bir 
beyanname nqretmi~tir. r --......... 

I

Necati'yi 
bugiin topra
ğa vermiştik. 

Bugün, lzmir'li ve inkılabın 
ilk ve en genç Maarif Ve
ki11crinden Muıtaf a Necati-
nin ölümünün sekizinci yıl· 
dönümüdür. 

DünkiI~fah, rırt1akJna ka· 34243 18664 2472 14483 
dar borca firib, ülkeler sahb 24185 6756 8002 37644 38271 

yabancı unsurlan ve yabancı 17339 30939 28747 30867 4390 
kapitalizmi semirten; fakat ha· 38434 180{ 1 3942 19795 33296 
kikatte • koskoca bir mi_He~i 20242 7050 8196 8673 5180 
mahrumıyet, sefalet ve ıpb· 19159 11299 32875 15770 29S9S 
dailik i~inde yaşatıb. is~isn:ıar 5694 10537 3928 2356 13149 
eden bır ne~n: .. deiil mıydı? 

6453 22707 33757 21640 
13059 

Artık kapıtulasyon yoktur. Bi il k I 24001 
C,'!_ b. . d. . __ L n ra azanan ar 

3312 ~~ma~e ~zı?' ır, 1f ~ası 36293 10990 34591 17094 3 
bızımdır. Turkıye~ ne bır a~ık 

39165 29679 9348 29017 
14256 

pazar ve _yan '?ustem_1ekedır, 
8858 37214 16956 12362 

27876 

ne de Turk ıktısadıyatmda 25797 19308 28231 19846 12249 
boyunduru~ kalmııt~r! . 11687 19615 24779 25557 34291 
. B~ demıryollar bwmdır pa· 12547 23677 3457 23454 231S7 

likarıl . . 9413 4527 354SO 34608 6028 
Şu da~ .rıbı ordu ve do- 674 35426 12751 1253 21939 

nanma bizn•I 35924 
Şu bacalan yükselen fahri- lStSO 26337 l2i79 19732 3323 

kalar, ıu toprak dibine inen 16111 28940 36446 35430 22048 
maden lmyaau bizimdir. Bizim 14425 34809 27778 33589 10246 
paramızı. kuru1ub açahyorlar. 12327 29710 16895 10665 9048 
Biz işliyoru onlardL. 10320 11513 24004 13311 28658 

Mekteblerden gelen se21ler, 20703 18740 8548 8761 20977 
dün bir vızıltı halinde idi. 25279 27091 3063 25439 32794 
iyi dinle: 11520 600 17861 2411 27331 

Şimdi Türk çocukları gür 38156 12520 32962 35139 17839 
sesler ve kahQh•larla hayab lt9364 2027j 7052 29110 36431 
terennüm ediyor, inkılabın, 116221 902 35441 19618 19625 
yeni Türk davasının prkısını 34970 12439 18103 37878 7183 
söylüyorlar. 137737 19956 31485 30007 40860 

Kara sahandan makineye 128702 1~1 36692 6979 17221 
geçen nas1rh eller, dün çor• 1 a.,,uz hra kazananlar 38641 
baeı kapılannda el açıyordu. 39921 1656 6990 3144 1361 
Şimdi çiftçi, bu memleketin 1 4939 22100 14950 27658 24897 
ve üstünde çalıştıjı toprağın 128761 4151 24777 38134 l60S7 
efendisidir. Hem de daha ne· 118048 24112 20708 11685 20347 
ler görecek, neler kazanacak! , 13451 7785 3322 2801 32517 
Doğan dil bizim, tarih bi· 29944 41254 1902S 36284 8183 

zimdir ve bizim olan okadar 6144 13227 12522 22759 17880 
çok şey var ki, saymakla bit- 11095 16631 21551 20620 6005 
mez. Bunu, dost Yunan'lı mil· 27504 35590 2851 22646 

4040 9150 
14758 5235 
21917 35524 
4140 6230 
6373 35711 

37069 18206 
26037 26558 
17873~58 
17512 ~9 
31579 30823 
18689 37605 
39843 23158 
15297 5296 
3319 25361 

37476 10736 
32927 14810 
18031 39480 
25041 36362 
14380 11664 
9668 23035 

30433 31296 
32032 
26564 
19783 
26413 
22709 
8786 
6594 

13224 
39644 
22165 

697 
23089 
18001 
26668 
18818 
13062 
9S12 

16537 
8719 
7501 

20799 
8281 

21231 
15134 

32427 
16664 
38886 
19658 
2S86 

18588 
216S4 
17710 
7834 
327.S 
76S7 

31278 
37656 
207Sl 
7612 

26353 
38606 
37824 
29410 

1433 
15636 
26614 

38359 29425 
35952 4626 
15537 1677 
18802 27224 

Amortiler 

8368 
9823 
8322 

27470 
34925 

' 

3s1ı 
14970 1 

3903I 
16416 
26094 
32069 
36463 
12800 
14920 
Tl75 

13964 
29754 
11654 

teklifinin reddine dair encu- tur. Yeni yıl lütünlerinin ha
~en mubatasını ve h~d~d zırlıtına timdiden başlanmııtır. 
di.~biller 11hhat umum mu~ur- Gelecek yıl ekim mikdarımn 

iijiğü 1936 yılı büdçeıınde fazla olacatı umuluyor. 
1~~500 liralık mGnakale yapıl· F ranaa 'da 
~::.:;a da~ -~anun liyibasını Ma~en amelesi lhtlllfı 

Necati, mert, ilicenab, he· 
yecanb, inkıliba gönül ve 
iman vermiş bir gençti. lş
ga11e beraber, lzmir' den ya· 
rah bir arslan gibi, Anado· 
lu'ya kaçmış ve oradan, Bü
yük Şefin verdiği kudretle 
mücadele safhasına geçmişti. 

leti de biliyor. Htm de, bu kadar 11597 33966 3418 8898 
i~n kısacık bir zaman için- 1 1093 23256 22998 27079 ikramiyelerin hfld•i -·~ 
de başarıldığını da kavramıştır. ,37214 14507 19370 39337 teakib, 0-9 dan ailbelrktp ._..r!'m 

Palikarim, taşkoy göbeğine .24982 9527 23467 " 18735 
d!litti · Parıı, 31 (Radyo)- Maden 

Kuuıtay bundan bafka amelesi ve patronlann ihtilafı 
Maarif Vekileti merkez tefki· bakk1ndaki müzakereler henüz 
llt ve vazifeleri hakkındaki bir netice vermemiştir. 

t~luınunan t2 ve 13 üncü mad· Pariı m10taka11 sanayi mü-
·"-delerinin detittirilmeaine ve enacleri patronlan amelenin 
Er reamt devair ve müeuaat ile 11etalibatına tiddetle mukave

devlete aid idare ve tirket· met etmektedirler. 
lerde ve menafii umumiyeye Lil'de de vaziyet aynıdır. 
aid müesseselerde bulunduru· Grev henüz devam etmektedir. 

itti labil~k vesaiti ukliye ~- Bir •evalaat 
kandaki bauna ek kanun li· ., 
"ba'-- d b. · · .. ~-L- P.N 31 (Radyo) - 4 ki· yı 111n11ın a ınnca 11U1&c- • ı.. .. ı...:.. 

· relerini yapm11 ve pazarte.i aaauanid• -·~• b.lcanı 
rı ıünü topbıDmak üzere datal- Tunus ve Cezair' de bir teftiı 

>'°! •lfbı M)'81aatine ~kacaktır. Beı ki· 
u~ • nunmaaidea dokuz kinuausa· 
c Bir ~o.ret niye kadar Bizertada ve 13 
~ Pariı, 31 Obaclye) - Jte. khunusan~y kadar ~za',.d 
.... wya ....nf ba......... bi18D8Clldlr. 16 ~UD"Maide 

Harb yıllarından ıonra 
onu, münevver idealciler sa· 
fmda görmüştük. Necati, ha· 
raretli, ateşli, kuwetli ve te
miz bir ıima olarak yüksel
di, Maarif V cUletine kadar 
çaktı. 

Ne çare ki, ölüm, merha· 
met ve manbk bilmiyen bir 
kuırıa gibi onu alıp rötürdü. 

Memleketin ve lzmir'in ıu 
mes'ut rünlerinde. daha dor 
rusu bupn, onun temiz ru· 
hunun önünde hürmetle etil· 
.. bir boro biliN. 

hakikat yürüyor, kirvan yü- l17S3J 31121 7741 7424 
rüyor. 125121 5259 16985 4967 

Orlıan Ralımi Gölcçe 11263 1843 10340 1988 
----- 3593 14257 33576 13960 

Bir bavan 3231 3776 38870 32058 
.., 15524 21187 27344 1693 

Bekarlık vergisi 265 7767 8414 224., 
•hJ • d. 26268 15539 17027 2628 
ı aasını ıste ı. 8980 9784 l4681 9681 

lstanbul, 31 ( Hususi ) - 4233 12313 15082 17640 
Bursa' da Cumuriyct Halk par- 36562 8222 27846 3303 
tisi vilayet kongresinde aza. 35896 35561 24659 14204 
dan bir bayan, bekirhk ver· 1 5102 33508 39900 11842 
gisi tarbedilmeıi için hükumete 34475 8192 38695 39730 
müracaat edilmesini diledi. J 179 20547 20199 34845 

Zirai kal/tınma 23583 522 5085 26141 
Ankara, 31 (Hususi) - Zi- 39183 5362 1814 2337 

rai kalkınma için bugün Ziraat 23077 15877 37003 28822 
vekili Muhlia'in!riyasetinde zi• 21535 18556 30326 16263 
raat mütehassıslarından mü· 37072 39768 36326 11744 
Mfleb bir ..,.. k>_,PlaD•••· 1191 23974 22023 

numara dolaba aıblll!Mlt k_ ,.,. ___ , 
amorti alacaklar için 
mara çekilmiştif, Bana 
3 ve 8 numara ile nimetlllU 
nen ve ikramiye a1an111at• 

bütün biletler ellifer lira.._ .. 
ti alacaklardır. 

Kimler kas.an.ata 



- S.,a 4 ===========~~~~~ANADOLU·~~~~~----....... -._ __ , --- ' y H I ' Sal8hilltlin Kantar'ın beyanatı 
arını!! arbı J Manisa'da bulunan- mo-

Enteıı;cena Seroia, cihanın aiyaal mukad. Kumbara parçalamak zayı·kıer çok kıymetıı·cftr :.1 K 1c: 'd B ı eli b Bu ak•amki nrnına~ 
geTaflRI elinde 0ynaf an bir f P.-•e Ll..z,,ldAr. arşıya a a e e ye fU e· y r_ - -. • r RRu u ıinde ameleden Ali otlu Hii· M I...! JJ L! ı lstanbul radyosu 

Fransa'daki caııualar arasın· 1914 d 1920 ye kadtır ıeyin; arkadaşı lbrahim otlu "femr ıııem •urıar. buıaene yapılacak -ı?,30 Halk musikisi, t solur 
.tKi harp ve batti mukateleyi olan senelerin anın ve bilhassa Ali'nin kumbara1mdan para hafriyat, Manisa müzesinin tahkimi ~ava.diıler, 13,05 Hafif musi~cle 
(!aha derinden izah etmezden Avrupa'm!I. en buhranlı ıene· çaldığından yaka'anmııtır. ----•• \ı, 1.3,2S Muhtelif parçalar. ~ım, 
~vvel 1935 senesi kanur u ev· leri olmasTna ratmen bu fev· Battaniye çatmak Sike'de Milet ve Priyen tikitelerie çok alakadar oian 18,30 Danı musikisi, 29,3(henin 
vefinin sonuncu gününe kadar kalide fazfalığm amili sadece Karantina'da Semercizade antikiteleri üzerinde tf"tkikat ilbay Lütfü Kırdar, bu işte Spor müsahab ı !ttıef Şefikcefin 
olan vaziy t hakkında küçük Entellicenlservistir. fngiltere sokağında oturan Mustafa ka· vapan Müze müdürü Salihad- çok meşguldür. Manisa' da 9 tarafınd.-n, 20 Vedia Rıza ve:Skidtt 
hır h i!;a v rmek, bu suretle madt>n kö~ürü ve yünlü, pa· rısı Hasibe evde bulunmadığı din Kantar, müteak,iben Ala- medeniyet tabakasının yaşadı- art.adaşları, 20,30 Cı•mal Ki· işim 
Fra 'daki ca us kuvvet ve muklu mensucat sanayiile arz bir sırada Kamer adındaki şehir, Manisa ve Selçuk anti· ğını, Frikya. Eti_ Lidya kıt'a· mil -ve arkadaşları Türk mu· iste 

göstermek la· ticareti üzerine fazla hakimdir. kadın eve girerek bir battani- kite İşlerini de gözden geçir· sının her tarafı hazinelerle do· ajkisr, 21 Stüdyo orkestrası, ben, 

Servis denilen 
istıhbaral teşkilatı, ci· 

liamn ıiyui mukaddt>ratmı 
eltn'de tutan, oynatan bir te· 
,ekküldür. 

Bu teşekkülün hakıki ma
hiyeti, erkanı reis Vt>sairesi 
tamamen m~huldür. Bu hu· 
s 1sta ne yazılmış ise ya büs· 
bütün yalan yabud da yanhş
tar. Muhakkak olan Entelliccns 
Servısın 1890 1901 deki faa· 
l yeti pek büyük olmuştur. 
Kıal çe Vıktor a'nın saltanatı 
E tel cens ın en ziyade 
ıirltışaJ kazan ığı bır devirdir. 

Entelıcens Servis 2annedll
di1i gıbi bir casus taşlo.ilatı 
d fildır. Alman'lann, Fransız· 
lann, Ruı'lartn kelımenin tam 
iriıınasıle ve sadece casuslukla 
ft mukahll asuılukla utraşan 

ve ~ililf birer teşkilatlan 
~dır. 

Enteli e n• Serviı bualar• 
l r veçh le benzemez. En

licenı 'Semı, lngihz'lik için 
dalı ve liztm her feYİ der· 

ubte etmittir. .Ea•ı itibarile 
11 t'eıkilit: 

Bu husustdki muazzam lngiliz yesini çaldığı iddia ettiğinden miş ve evelki gün şehrimize lu olduğunu, hele lspil "Spy- 22 Ajans ve Borsa haberleri, yim, 
sermayt>si de F ntı-llicens ser· Kamer aranmaktadır. dönmüştür. le · Manisa" dağının bağrında 22,30 Sololar. irim. 
visin idarf'si altındadır. Sarhoşluk Salahaddin Kantar, buralar· ne sırlar gömülü olduğunu J l - ~n 

Birçok kimseler, Entellic.ns 30/12/ 936 saat 23 de iki· daki tetkikatını bir muharriri- bundan evel de arzetmiştim. ngi tere hiç durma,.., 
st>rvisin resmi rı-isinin lngiliz 19Çeşmelik'te Namazgah cadde- mize şöylece anlatmıştır: Sayın ilbay, evvela müzeyi dan silahlanıyor. ı:>n r 
hariciye hakanlığı müsteşarı sinde Hasan oğlu Abdurrah· Kale surları mes'elesi önem· tamir ettirecek, bir taraftan· - Baıı 7 inci sahi/ede - nm, 
oldutunu sanarlar. Yanlış bir man sarhoşluk saikasile Yusuf lidir. Kadim Filadelfiya'nın da Manisa'nın içinde ve dı· pek ~ok <l~nl a~· ıııı&tır. SılAhlanmaki, Y 
nntlırl Hariciye müsttşarı, oğlu Hakkı'nın dükkan cam· "Eski Alaşehir,, son şimal şındaki müzelik antikiteler mü- programı hiçbir fııgiliz hflkftmeti·'arlığ 
bahriye birinci lordu, fngilte· !arını kırdığından yakalan- tahkimatını teşkil eden bu sur zeye çekilecek, Manisa içinde nin lm;ırııırıııyacağı elzı nı Lir ioıir. aşla 
re'nin umumi eı kinıharbiye mıştır. bakayaları hakikaten çok ha- ve hariçte etüt edilecek, mü-

11 içlıir t>Crıelıi de' let logihf're ter•· bı a 
.. E t il . t . b fınıl:ın taarruza u&ramaktao kork· 

reısı n e ıcens servıs en emır Cam kırmak ra ve ı"nh"da yu··z tutmu nas· 1 d sondaı· v k e ı ma Ş· ıp yer er e e aı:ı· mamalıdır. SilAhtız olan ve müda·, 

alarak çalt,an imirlerdirl lkiçeşmelik• caddesinde lsmail tur. Garbi, cenubi surları iyi- da yapılacaktır. faa utoıtaın Lulu.amıyan bir millet)ana, 
Bütün donanma, bütün or- oğlu sabıkalı fh~an ve Meh· dir ve bu.ıların muhafazası ge- Bu yıl nerelerde hafriyat ıanrruzıı davet ve ~ütearrızı te~vikJara 

du, bütün bankalar, bütün med oğlu Ali; sarhoş olduk- rektir. Eski kilısenin geri ka· yapılacak? Yani 1937 de de- eder. 
Britanya hazinesi, bütün lngi-

1 
h ld K 

1 
R f , labilen kısmı da iyi bir hal- ğil mi? Evvela biliyorsunuz- Yt>ni lf:nenin İngiltere için birtade 

liz müstemleke ve döminyon- arı a e azım oğ u 1 atın h k . 1 . ları, hasıla bütün lngiltere ve kahvehanesine taarruz ve cam de duruyor. 811 dka muhafaza ki lzmir'de, lzmir haf- e~:;i;~ seoı 
1 0 

malloı temennı~ariby8a 
k d ğ d k 1 t 

ve tamir edilece tir. Rapor· liyatında çalıştırmam için Ad· • 
saray EntelJicens servisin em· ır 1 ın an ya a a=JŞ ır. T J rind•dedir. Çam ajlacı kesmek !arımı bu yolda sundum. Şim· liye Bakanlıjiı yüksek maka· ürkiye. tal-va içel 

Döminyonlıırın lngiltere'ye Bayraklı'da Menemen cad· di Alaşehir minyon, güzel bir mınca kırk mahpus amele ve- Yeni ticaret a~laşması •• radh 
merbutiyeti lngiliz'lerden başka desinde Faik oğlu Bilal; çam kasaba olmuştur. Güzel bir rilmesine izin vr:rildiğini ve Ankara, 30 (A.A) - Yeni aak_ 

dalla ı " ... ·ıı.: d L ı plan üz ·rine Y,Apılmış ve ya· ilbaylıX.ın verf'ceği iki bin li- r·· k 1 l o 
herlcPse çok garib görünür. nn e'"ı5ın en ya~a an- 5 ur · ta yan ticaret ve klering 1 
Halbuki döminyonlarda da mıştır. pılmaktadır. Adeta dama taşı ra tahsisat ile kazıya hummalı 1 I 2 K l ~ er 

---------- gibi, nereden baksanız her bir faaliyetle başlıyacağını ge- an aşma arı 9 
anunuevve rdu. 

berşey, Entellicens ıervisin em· Yr L ·ı 1936 ·· ·· d R 'd · rindedirl Y eın 6lret. taralı görünüyor. Hakikaten çenlerde siz yazmıştınız. Yük- gunun e oma a ımza 

1 menler ta 
"l·nı·.. şirindir. Çok görene~ li bı"r sek ilbayım•z, bütçe lastik ed imiştir. Müddet 18 aydır. ızcil 

ngiliz imparatorlupnu an· .~ Y · l l • idare adamı olan yeni kay· olunup gelince, ı.u tahsisatın em an aşmanın esas hat an '1 çı 
cak Entellicens servis dağıta· idari zaruretler sebebile okul· JJ l d b·ııı·r. Bundan backa bu ·ışe m<'kamı ve çalışkan belediye verileceğini gene vaat buyurdu. şun ar ır: un 

y larda inhilal eden öğretmen- C h A 1 b ü ' 
IJ!Uktcdir bir kuvvet ve teşek· liklere vekil tayin edilme· reısı um uriyet Alaşehrinin Martta başlayacak kazı için 1 - n aşmaya ağh m • ı. 
kül yoktur! kt imarı için ne yapmak müm- şimdiden tertibat almaktayım. kabil kontenjan listerile iki Lturu 

me e ve öğretmensiz sınıf· Casusluk teckillh, Entelli· 1 künse yapıyorlar. Bu seferki kazı lzmir Hafr"ıya- taraf ticareti münhasıran kle· ocu 
y ardaki tedrisat, laaftada 27 eenı servis işlerinin kolay ve _,_ Alaşehir'deki icler iki mo- tının ne menend emsalsiz bir ring yolile cereyan edecektir. tnse 

saat çauşmak suretile diğer " sağlam olma11 için r11l1şır. Her zaik ile eski kale surları ve şey olduğunu daha parlak 2 - Hususi takas muame· 1-ym 
r- öğretmenler tarafından yapı· · 

memlekette bu esrarengiz be- lıyordu. Kültür bütçeainde bu eski Bizans kilisası işleridir. gösterecek ve lzmir' e turist leleri ilga edilmiştir. Eski an· 
11

• 

yetin kofu vardır. suretle yapılmall düşünülen Mozaiklerden biri, Alaşehir'de çekecektir. Sonra Selçuk (Efes) laşma mucibince iki ~af eli-:: 
Entellicenı servisin umumi tasanuf temin edilmiş oldu· yeni yapılacak kükumet kona- hafriyatı, yeniden, arkaik Milet kadar makamlann tasvibile n 

harptan sonra teıkillt yap- tundan bundan sonra vekil ğmın temelleri kazılırken, öteki "'Balat" hafriyatı. anlaşmış olan hususi takaslar•.: 
makta en ziyade güçlük çek· ötretmen -lc:ullamlacaktır. Orta de Dombaykapısı civarı tes- Efez hafriyatına bırakılan eski hükumler dahilinde taa· M 
titi memleket Sovyet Rusya mekteb mezunlanndan vekil viye edilirken Çlkmıtır. Manisa yerden dt!vam olunacak, Milet fiye edilecektir. e 
olmuştur. öğretmen olmak istiyenler kül· vilayetinin müracaatı üzerine hafriyatı Kalabaktepe' de yapı· 3 _ ltalyan adalna ve müs· Sen 
Yarın: E.ntellieen• #rt1İs tür direktörlütfine müracaata Bakanlık yliksek makamının lacaktır ve bir de Bergama temlekelerile olan ticret ev- t b 

dllşman eeplıe ve başlamışlardır. emrile gittim. Mozaiklerin her hafriyatı. Bu yıllık ve bugün-
memlelcetferinde na- ikisi de hendesi motifli beş lük ~afi değil mi? velce olduğu gibi gene klerinı Gel 
şıl çallflr? Zelzele renkli yer, yani taban moıaik· v harici bırakılmıştır. •yo 

Papa 
iyili le Y iJztatayor 

Vatikan, 31 ( Radyo ) -
Papa dün geceyi di~er gece
lerden daha iyi geçirmiştir. 

Papayı tabibi miidaviıi ve Al
manya' dan gelen doktor 11la 
bir muayeneden geçirmiftir. 
Broman jn Şen jan Dolatran 
kilisasında Papanın iadei afi. 
yeti için büyük dini merasim 
yapılmış ve ltalya'nın yüksek 
smıfına menıub pek çok kim· 
teler bu merasime İftirik et· 
mişlerdir. 

leridir. Millftan sonra 2.4 ün· n.ahve ihtiyacımız 4 - ihracatçılarımızın mub- !isi 
Roma, 31 (Radyo) - Min· A k t l k b" 1 ~ k cü asra aittir. Bu asırda bu n ara, 31 (Hususi)-Kab· eme am ıyo zarar arının • 

na' da ıiddetli bir hareketiarz "h k 1 ı: d mozaikler çok revaçta idi ve ve ı tiyacımızın, Brezilya şir- önüne geçme için talya'daKİ u 
olmuştur. Maamafih nüfusca k t• ki · h t T ı:: 1 ° en mükellef binalardan eşhas e ı tarafından temini için hü- enng esap arımızm ünt • .., 
zayiat yoktur. k" · z1 d b k evlerine kadar yapılırdı. Her umetimi e şirket ara11n a ir lirası olarak tutulması temin 
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Havada rekor tarafta çok vardır. Hükiimet mukavele imzalanmıştır. edilmiştir. . 
Paris 31 (Radyo) - Tay· temelinde çıltan rnoıaik harap r "\ 5 - Anlaşma metni bil&- bır 

yareci Marız Bastiye, Cenubi bir haldedir, yangın tahribab Ankarapalas hare neşredilecektir. lec 
Atlas denizini Dakar'dan ge· da görmüş, üzetindeki bina- s·· k Fransız bUtçesi ~-
,.,.rek Natale 12 saat 4c da· d kal D uyü bir titizlik ve inti- A uz 
- J an eser mamıştır. om· P · 30 (AA) mı 
k
.k d zamla kurdu11..·muz büyük aras, · - Y y 
ı a a varmıştır. Bu suretle baykapısmda çıkan daha gü- A k 

5
.. r · 2 k 286 yit 

A 
'I C n arapalas otelinin kalon·. mec ısı reye arşı re z .. 

vustuıva ı tayyareci ivan zel ve mahfuz bir haldedir. f 1937 bü · · k b l · a.:. 

B 
' k er tertibatı da bitirilmiş ve tçesmı a u etmıf1.11· ili. 

aten in re orunu bir saat Burası açılır ve bu mozaik ot 1 k Bütrenin vardat fasla 42 mil· 
9 d k

.k t ki k t ı 1 e ' artı yeni kalorifer te- v a ı a ar a ırmış ır. tamami e meydana çıkarı ırsa · 1 752 milyon a "f f ılı · sısati e ısıtılmağa başlan· yar m sarı a ·ı 
Hava Bakam M. Kot Ma· şehir için bir zinet olur ve mıştır. da 48 milyar 146 milyon frank· 

1 

riz Pas~iyt: 'ye bir tebrik tel- zı"ya t · k B d k S re çı çe er. \ MUdUriyet tır. un an mütevellid açı 3 grafı çekmiştir. Manisa işlerine gelince; An- '- J milyar 394 milyondur. ; 

Çok geçmedi. iri bir dut - Orasını Allahla biz bi· yapmak isteditini zanneder inliyerek bir daha yüvarlandı. th 
ağacının dibinde büyükçe bir liriz kumandan beyi Çok can gibi oldu. Derhal tabancasını Bunu vuran genç bir deli- n 
kalabalık göründü. Bunlardan yaktı kaltak, yapbğının ceza· çekti: kanlı idi. Gözlerinden adeta, 
bazıları zeybekti, bazıları da sını çeksin diye, iciğini, cici· - ilk kurşunu sen yirsinl kıvılcımlar saçıy<•rdu. Bekir 
şehirli gibi giyinmişlerdi. ğini çıkaracağız. Diye bağırdı.. Mehmed ça- yaklaımca, 

SuvariJeri görünce hepsi de - Neler yapmış yani? vuşa bir işaret fırlattı: - Beyim, beyim -Diye ba- • 

razan: O'A'f' Raluııi G81cp 

lç'6z metre kadar kaç nefer al da beni talcibet. 

başlannı 4}eVİrdiler. içlerinden - Yunan'hlarla düşmüş, Çavuş bir hamlede atından ğırdı- bunu bize bırak Allah J 
bir zeyhek, omuzunda mav· kalkmış.. sıçrayarak mavzerini zeybeğin aşkına!.. Yüz M güzeldir kah· '1 
zeri ile afır ağır relerek on· - Peki, ne diye onu Öde- göksüne dayadı: benin. Fakat ıçmde yılan yu· mi 
ları karşıladı. miş'e götiJrrniyorsunuz da ce· - Asker karşısında zey- vası .. Ôdemiş'i, Bayındır'ı ca· ri. 

Bekir selim verdi. Zeybek, zasını keridi bış1nııa vertl\ek beklik sökmez kazık herifi Yll' cayır yaktı orospu .. ••Mld.lri Bekir başını Bjz, niıamımızla beraber re· 
~·11ı11nı111M- ,..,,.. ..• -med f&VUfUD liyoruz. Elbette berşeyı"n bir 
~ •ldiltlni aördü. muhakemesi ve mubuebesi 

ım.ıMebmed ÇAVUf? vardır. 
- Bir icadın ıürükliyor Ve bunu ıöy1er aöylemeı, 

ekleri mabmuılara hafifçe- clolcundu. 
- B r Ddın mı? Yolun afzına gelince ileriye 
- Evet, orospu •m1ş te dotru haktı. Zeybekler daha 
dtireceklermiş.. Data çıka· ilerideki bir virajı dönmüşlerdi. 
bacağmdan ceviz ağacına Ayni sür'atle ilerledi. 

~catız kaltağı, diyorlar., Biraz sonra Mehmed ça· 
lJelcir, atının başım çevirdi: vuşla beş-on nefer de yetiş· 
- Böyle şey olama, bir- mişlerdf. 

_ Aleyküm selim ·Dedi· is\jyorsun'-lz? Size bu selihi· Yüz metre ilerideki kala- Br.kir, kadına baktı. Fakat ir 
yol mu soracaktın kumandan yeti kim verdi? Siz k•nun, ni- balık, hiçbir hareket yapmadan kadın yan bayaın gibiydi. Yü· R 
bey? zam bilmez misiniz? onlar bakıyorlardı. Yalnız, zükoyun düşnıüıtü. Yer, kan 

Zeybek ••rardı. d d k lekelerı· ile dolu idı" •. 
Bekir, bir çelik sertli.ti ile - arkaların a, yer e ıvranan kqlannı çattı: - iyi amma! bir kadının isi ve hırçın bir Bekir hatırlar gibi oldu: 
- HaYlr, o lcadımn kim Diye kelc"ledi. sesle bağn'dığı işitiliyordu: - Sakın ·Dedi· fU, Yunan 

ld k 
ı A ,eneralinin yanında dollflll 

o ufunu soraca tım. - mması, mamması vok, Beni Ôdtmiş'e götürü- kadın olmasın bul 
Orospt nun biri.. onu sahvereceksihiz. Berı ıkı nüz .. Prşman olacaksınız; di· Hepsi birden cevab verdil•: 
Nereye götürüyorsunuz neferle onu Ôdemiş'e sevke yorum size!.. Ta kendiai, ta kendisi!.. 

deoeğim. Bekir oraya dotfu yürürken, - Bekir de Mabilefir ıfbi 
Bekir, karşısındaki adamın kalabalığın içinden biri, ka· oldu. Atandan. lltrada- l(ic:b· 

biddetli IWldltli bir dıaa bir ~ \Wdu. K.lin, 

onu? 
- Dağa!.. 
- Dafda .,..,..~? 



i, yim, yarın sana haber 
uım. 

;en bilirsin reisi. Artık 
arar etmiyect>ğim .. 

on reis, yavaş - yavaş, 

'nın, kahraman, cür'et· 

3 ki, yüksek iradeli bir 
ti·'arlığı taşıdığını anla
ir. aşlamıştı .. 
a- bı açtı. Siyah bir şişe
k· 
a·, 
et>ana, gayet nefis ve es-
ik şarap takdim edeyim 

ir:adeh doldurdu ve bi· 
ınitriya'ya uzattı: 

ıabanın ruhunun sela· 
içelim! 

•adehleri yuvarladılar .. 
... sahile yaklaşmışlardı. 
nı köyünün evlerindeki 
g ~lerden titrek ışıklar 
el rdu. Fakat sahil kala· 
a , 
r. ızciler Andon reisi kar· 
rı a çıkmışlardı. Çucukla· 

un geleceği günü bek· 
Ü· i. Andon reis, her y.ıığ· 
ki vuruşunda, kasabasının 
e· ocukları ile ihtiyar, d 1Jl 
r. msesiz kadınlarına da 
e- tyırırdı .. 
n· ıi yaklatınca bağırışlar 
,. di: 
a- . 
1 r..ndon reis hoş geldın. 
e an kaptan onları güver· 

ar selamladı ve sandala 
s· Mariya' da yar.ında idi. 

e derhal ondan ayrıldı: 
s· Seni yarın öğleye doğru 
v- ~ bekliyeceğim Mariyal 

g Gelirim Andon reisi 
ayot reisin akıbeti, An· 

h· ~isi de düşündürmüştü. 
ın : ki, Fırtına AH hak· 
ki duyduğu şeyler asılsız 
k L Panayot reise acımıştı. 
in eski bir a~adaşlıkları 

Ayni zamanda, bu akı· 
i- bir gün kendi başına da 

leceğini düşünüyordu. 
Fakat - diyordu · Şu 
~ızdaki iradeye ve cesa-t ~yecek yok!. Çelik gibi 

. e z.. Gözleri kılıç gibi 
~'1 • ili. Fakat ne de olsa 
ı. H l , l . e e Panayot un tay· 

k~ ile bir görüşeyim de 

5 
sonra ... 

~on reis evine gider git· 
hemen oğlunu korsanla

ı. ıhvesine gönderdi ve Ma· 
li- n sağ kalan tayfalarını 
a, 

Asiler yeni kuv
vetler topluyor. ····----

M. Afran, Faik s~mseddin lshoçya'dan Mat!. 
çağırttı. Bir odaya çekildiler. Bu gece yarısı, saatın ak· rid' e g<JniJ/fü geliyor 
UzuJı uzadıya konuştular. reb ve yelkovanı tam yirmi -Başı 1 inci sagfada - - Başı 1 inci sahifede -

C' kta t yf d • liıti akın akm İetaııvona koırntU"IOr, zaptı ı· rı'n ,. 1 • fa kt "me r 8 a: cirt rakkamı üzerinde durup fı -, Y " ya 
1

'

1 

ea ır. 
- Andon reis -dedi- EX-er t ki b' Toros ekspresi rotarlı ola- Bayon. 31 jRııdyo] - Alman 

o a ışı ar ıran için söndüğü K 
benim bir gemim olsaydı ve d k k rak 9,55 te Ankara garına öngaberg h .. nüz Bilbao Jiınanı 

d 
a İ ada kendi kendime mı- . öııünd"n çekılmPnıiştir. Aloıası'lar 

ben e bir reis bulunsaydım, ld d gırmiş; istasyondaki kalabalık :n rı an ım: rcaloe vapurıııııfan alman İıman· 

O n tekll
'f'n d' h 1 f müşahid heyetin nazarı dikka- · r nu ı e er a muva a- - Hey gidi hey, bir yıl yol'ıın da E<erbı>et Lırakılmaıum bun· 

kat ederdim. Hatta, kuman· daha gelip geçti işte! tini cdbetmiştir. Heyet azası, dun haşka mü~aıfcre ı>ılil,.n bazı 
dayı Olla Ver

.rd'm bunun s~bebini o"g" renn'ek ı·s- ''"V · rf • • • • k d' ı 
1 1 •• Alnımızda, yüzümüzde ~İz· ' .. , anın ın "~ını ıskml' '" ır t>r. 

- Demek ki bu kadar.. giler, göğsiimiizde hırıltılar, teınişlt>r ve tnciiınanları va- c. lwliiıtarık, 31 ( R.ulyo ) _ 
- Fazla söyleme Andon sıtasile, buradaki Hatay'lıların Mili in Villa NoPva Dı·hak:ıııadıı 
. D d kl . k f mide bozuklukları, hafıza z;j. 1· k şı· lırim• hir ıuurı uz _vıı111nı~l ırd1r. 

reıs, e erım a idir. işte.. X." tJ"kl . hl . 1 1 ve genç ığin; endilerinin ge· ı.ıur ll erı, o ar, ın eme er, Bn ~··lıir Maılriıl'ılt>n 25 kiloııwtre 
Ne ben, ne sen, onun kadar Romatizma sızıları, göğüsJu- çeceklerini haber aldıklarından ıl7akı:ırhr. M.ıaııuıfilı lıu taarrıı7. 
Olamayız Bu k Z d 

.. ·1 ki "' b l ı h 1 burada toı)lanmış bulundukları F • 1 1 egı 1 ars- hı ugu, e ağrı arı, ii asa u,..'Jı a .. knler tarufınılan püsklir· 

]anlaşmış bir erkektir.. eskimiş. siirtmiiş vücudlara aid bildirilmiştir. ıülnıüşıiir. 
- Aşkolsun Panayort'a.. bütün illetler, yılların geçmesi Müşahidler, vagonlarının pen· Meksiko, 31 (Rady-0) -

Demek ki gemisinde dişi bir ile mütemadiyen artıyor. cerelcrini açmışlar, tren ağır, Madrid hükumetine 9 tayyare 
arslan yetiştirmiş te haberimiz Talihimiz bize her yıl bir ağır istasyondan ayrılırken gönderilecektir. Bu tayyareler 
yok.. şey getirmiyor, diyemeyiz. halkı selamlamışlardır. Genç bugünlerde vapurlara tahmil 

Evet Reis, bu böyle!. Bilakis, yukarıda saydıklarım- lik te şapkaları ile heyeti uğur· edilecektir. 
- Peki, öyle olsun!. Ben dan biri, ya yüzümüze, ya bir laınıştır, hiçbir hadise olma- Vaşington, 31 (Radyo) -

yarın onunla konuşacağım. Ka· mafsalımıza, ya kafamızın ve mıştır. Gazetecilerle bir muhavere es-
rarımızı veririz. göğsümüzün içine yapışıyor. Atina, 31 (Radyo) _ Dok- nasında M. Ruzvelt demiştir ki: 

Tayfalar çekildikten Her yıl, bizde hiç olmazsa bu tor Tevfik Rüştü Aras ve M. - Yakında yeni bir kanun 

A d 
· sonra, kadar tesir yapmakla insan M k M t kl'f d x.· B k .".on reıs, pencereye kadar eta sas, . Mavrudi arasın· e ı e ecei'Sım. u anun 

tt d 
og" lundan bir nevi öc almak· d k 1 k k M d 'd k B gı ı ve ora an, siyah deniz· a i mü a atta siyasi mes'ele- gere a rı ve gere urgoz 

lere ve sahildeki gemilere dü· tadır. ler üzerine müzakereler 0~- hükumetlerine silah ve harb 
şünceli düşünceli baktı: Yılbaşı gecesi, buna muka- muştur. levazımı gönderilmesini mene· 

Ş. d bil taşıdığımız bir tesellidir. decektir. 
- ım i zorlu b' k h ğl kl · l Doktor Tevfik Rüşdü Arasla 

g
ireceg". 

1
·.b ! ır savaşa a rımızı e eume e ıza eye Burselon, 31 (Radyo) _ 

ız ga ı a .. Maamafih çalışıyoruz. M. Metaksas'ın mülakatında 
ben korsan kaldıkça, o da bu iki devlet arasındaki noktaı· Katalonya milisleri şefi yüz· 

Kumarda talih deF1eyenler, b Alf d M l 
deniz. lerde bulundu' kça, elbet nazar ittihadı bir daha teyı'd aşı ra 

0 0 
ino, cephede 

şarap kadt>hlerine sarılan ve h b d te bır gün yüz .. 
1 

k k etmiştir. ar esnasın a makrul düş-
tik ş· d" d yuze ge ece - ucak-kucağa dans edenler, müştür . 

.. . ı_m 1 e muvaffakıyetin hepsi yeni bir yılın yapacağı Balkan itilafı Hariciye Ba-çaresını aramak ger .. kl. kb k 1 k f 5 Ş b Vaşington, 31 (Radyo) -.... isti al merasimine hazırlanı· an arı on eransı u attan A b Hariciye ..fairesi, Londra, Pa· 
ca a, Kızı da defineden yorlar demektir. 15 Şubata talik edilmiştir. . B 1 M 

1 
A rıs, er in, oskova ve Liz· 

ma umattar değil mi?. Yılbaşı, dedik de hatırıma Bunun sebebi, Romanya Ha-

A g
eldi: · · B k A bon Birleşik Amerika sefirle-

ndon reis, daha fazla dü- rıcıye a anmın nkara ziya· . M d 'd h"k 
ü d Nasraddin hoca, bir yıl epice t' · t k k f rıne, a rı u umetinin tay· 

ş nme i. Karısına seslendi: re mı yap ı tan sonra on e- . . . h kk d '-
v ·ı borçlanmış. Her a~acaklı gelip · · k' · d yare sıparışı a ın aad nota-

- ası iya, haydi bakalım, b ransa ıştıra ını temin ir. . . a~ vurdukça; smm suretını vermiştir. 
ser şu yatakları da rahat ra- y M. Antonesko Ankara'dan B .. h t b · - ıl başına, inşaallah yıl u notaya gore: 

a An;o uzan.ayım\ başına, Atina'ya Dr. Tevfik Rüşdü Birleşik Amerika hükUmeti 
n reıs zamanı gel'nc Aras lle birlikte gelecektir. 2 777 000 D l l k k ' 1 e Dermiş. O tarihlerde de yıl ' , o arı tayyare ve 

ço ciddileşen, fakat yerı'n'ı b A l k M Ankara 31 (Hus sA) S n 
b 1 

aşı rumı ayı o ara art ' u ı - a · tayyare motoru siparişini ka· 
u un.ca bol-bol şakalaşan, ge· k' 'd B't f H t b 1 

1 k 
imiş. Nihayet Mart! Deyince ca a gı en 1 ara eye , u bul etmiştir. Çünkü spanya 

veze 1 yapan b' d · · ·-:.ı· •• b d k h lk ır enızcı ıoı. alacaklılar birer birer sökün gun ura an geçer en a hükumetini herhangi bir hü· 
Şakalaşmak, neş'elenmek ederek hocanm kapısını çal- tarafından tezahüratla karşı· kumet ile muharib değildir. 

onun nazarında bir nevi sinir mağa başlamışlar.. lanmı_ştır. Heyet, akşam üzeri Böyle bir siparişin ademi ka-
ilacı, bir nevi kuvvet şurub\J Selam veren içeriye girmiş, Adana' dan geçli ve Suriye'ye bulü için kanuni liiç bir sebeb 
idi~ Karısı romatizmalıydı. Ba· selam veren hır tarafa otur- doğru yoluna devam etti. yoktur. Bitaraflık, harb leva-
cagın .. "ki' . ı suru ıye sürükliye gel· muş. İstanbul, 31 (Hususi) -Ata· zımı ambargo kanunu ile fs-
dı, yatakı serdi. Andon reis Nihayet hoca da karşılarına türk, bugün saat 8 de lstan· panya'nın bir alakası yoktur. 
karar vermeden evel rahat v; dikilib sormuş: bul'u şereflendirmiş ve büyük Maamafih fabrikatorlar lspan-
derin bir uyku .' v · d - Buyuwn, hayrola, ne is- h k adet edinmişti. geçıı megı e tiyorsunuz? teza Ürat la arşılanmışlard\r. ya'nın birçok siparişlerini ken-

G ·· · d Büyük Şef' in refakatinde diliğinden reddetmişlerdir. Fa· 
un . oğarke .. J - Yılbaşı geldi -demişler· n, og unun, Bayındırlık bakanı ttli Çetin- kat bu defaki siparişi kabul 

pencere dibinde bir taraftan sen bize yılbaşında gelmekti· d b 
d 

k kaya ve mutad zevat vardır. e en müesseseyi u hareketin-
a şar ı söyliyerek b 1 k ... g" imizi söylemiştin.. Borçlarını d a ı ag- en men mümkün drğildir. 

}arını hazırla lığın d d B verecektin. Atatürk, Haydarpaşa istas-
. 1 uy u. a- yonundan çıkarak rukiiplarına Bundan başka bu siparişi fab· 

şını pencereden uzath: Hoca başını sallamış: k~ ı k 
Ulan _ İlahı" dostlar -demı'ş- olur tahsis edilmiş olan hususi is- rı caııar i i ay sonra yapmıya 

- yumurcak karga başlıyacaklar ve ancak dört 
gibi, sabah sabah ' "f' şey değilsiniz?. timbotla doğruca Dolmabahçe 

Sun! 
ne o uyor- sarayına gitmişlerdir. ayda teslim edebileceklerdir. 

Benim adım NaSTaddin ho-
-:: Hav.aya baksana baba!.. ca. Dindar bir adamım. Rumi lstanbul, 31 (Hususi)- Ha· Lizbon, 31 (Radyo) - Fas· 

B b k b 
riciye Vekilimiz Tevfik Rüşdu·· tan general Franko'ya 10,000 

ugun ır ayık bal k f ayı yıl aşı olarak kabul eder k' Tk k 
Ceg

., ı'm. ı ge ıre· Aras, bu akşam Recelkaral ışı ı yeni uvvet gelmiştir. 
miyim. Ben muharremden hah· C b l" k 31 (R H b vapurile geldi. t: e uttan ' adyo)-

-. ay alık olasın herif l. setmiştim.. Alınan haberlere göre Mad-
Benı de uykudan uyandırdın? - İyi amma hocam, mu· Tevfik Rüşdü Aras, Galata rid'de halk, yeni taarruzlardan 

Ve bunu söyler ~ l harrem ayı geçti. rıhtımında merasimle karşılan· korkmaktadır. 
k 

d' · d d soy emez, mış ve vapurdan çıkar çıkmaz, en ısı e oğruldu.. - Geçti ise ne zararı var, Gıda f1kdanı tehlikeli şe· 

SayfaJ. 

Adeseme çarpanla 

Talib 
SevgJli karilerim buıün nak~ 

!edeceğim şu muhavere, yıl· 
başı olmak münasebctile ıade 
benim yanımda ve lzmir'de 
değil, arzın her tarafından 
hemen aynen geçmiştir, diye• 
bilirim! 

- Ne oldun azizim, çok 
sıktlmtş görünüyorsun?. 

- Bırak aUah aşkına, ba-
11a gene oyun oynadı. Hem 
d~ dört b;ışı mamur bir oyun! 

-- Scvdiğ n kadın mı sana 
oyun oynadt? 

- Sana kadından; aşktan 
kim bahsediyor?. Bunun tam 
sırast, .. Bana oyunu gene (Kör 
ta 1 itı) dediğin O) nadı... On 
lira lilet· r arasına mı, yoksa 
50 bin rraya mı yanayım?. 

- Ya .... Yılbaşı pıyango· 
sundan ,.mı bahsediyorsunuz?. 

- Elbet de, beni her va
kit aldatan talih bu yılbaşı pi
yangosunda, hem de feci su
rette aldattı. Halbuk' busene 
büyük ikramiyeyi kaz~cağı

ma taaam yüzde yüz emindim! 
Elli bin liranın ne suretle 
sarfedileceğini bile hazırla· 
mıştım .. 

Demek ki bukadar emin-
dini 

Hiçbir şübhem yoktu. 
Kuruş itibarile ben de bir 
milyoner olacaktıml 

- Anlaşılıyor.. Senin bu 
günlerde paraya ihtiyacın pek 
çokmuş.. ihtiyacın büyüklüfü 
senin sinirlerine tesir yapmış. 

- Sinirlerimde hiçbir şey 
yok. Ben zaten her akşam, 
ani surette milyoner olarak 
kalkacağıma emin olarak ya
tarım.. içimde böyle bir his
sikablt.lvuku, bir sevinç oldu
ğu halde kalkarım .. 

- Ben de aksine olarak 
çok ud~lar içimde meçhul bir 
korku vaziyei~~ı olduğu halde 
uyanırım! Ve bu ;..Nku1arım 
da ekseriya doğru çıkar! 

- Sen defetist (bozguncu) 
bir adamsın .. 

- Bilakis.. Hadise ve şey
leri hakiki manasile kabul eden 
bir realistim! Talihe sakalımı 
bırakmam. 

- Senin dimağın herşeyi 
karanlık görmek için yaratıl
mış. Yarını biraz da pembe 
görmek lazımdır. Karanlık gö· 
rünen, kocaman bir istifham 
işareti demek olarak yarını ira· 
de kudretile pembe renge 
çevirmelidir. 

- irade kudretini yanlış 
anlamışsın. Hayatı bir kağıt 
parçasının, sadakatsız bir dil

berin, kör talihin oyuncağı yak
mak irade kudreti değildir! 

- Fakat.. Talihe inanmak - Define!... -Diye mırıldan· gelecek muharrem olsun.. Dolmabahçe sarayına giderek, kilde hissedilmektedir. 

d b k r" H b Cenevre ve Paris müzakereleri ı· u. ızca5,z1 ben himaye ocanın u sözü hazırunu Bugünlerde Madrid'den 80 mecburidir. 
edeceğım .. Fakat bakalım h . güldürmüş ve çıkıb gitmişler.. hakkında Atatürk'e malumat bin kişi hicret etmiştir. H 

irlNADOLU b 

. , a t . t' - ayır ... 
erı var mı yok mu? Yaşadığımız asırda, alacak- arzc mış ır. Madrid'de büyük bir st>falet - Mecburidir. Umumi har· 

B l k l b k ld k 
İstanbul, 31 (Hususi) - h"k" ·· k d' 

a !i l"k . 1 t ir ısı çalarak ogvlunu ça- ıyı u şe i e atlatma isti- u um surme te ır. bı unutmadın değı'l mı'? EA-er 
• n u sıyasa gaıe e d I kt f Yunan hükumeti, Hariciye Ve L d 31 (AA) 150 ~ h ., h' ğır ı: yen er ço ur amma, zara et on ra, · - Prencip denilen Sırb talebesi, 

h
. a ıp ve haşyazgaoı G' p -kt · I k kilimiz Tevfik Rüştü Aras'm 1 k ') ·· "il" M d 'd' l d R'" d ôKTEM - ıt, anayot reisin k ve nu e yapan ınsan ann ar- s oçya r gonu u a rı e Avusturya veliahdını öldürme· 

u- Y ar uş Ü d f ızı d b b k k muf arekatinden sonra resmi gitmek ü GI k 'd t 
mf neoriyat ve yazı i~eri nere e misa ir ise öğren, şim- şısın a oynunu Ü ere veya zere as 

0 
a op· seydi umumi harb çıkacak 

• rü: Hamdi Nmhet Çonçar di gemisine gitsin, ben onun gülerek alacağım başka za· bir tebliğ neşretmiş ve Aras'ın lanmıştır. Geçen hafta da 150 mıydı? 
aaaeıri: - gemisine geleceğim.. mana bırakıverecek baba yiğit ziyareti hakkındaki rapordan kişi Madrid'e gitmiştir. İskoç· - Başka bir sebeb ... 

at · f•. • • yl k d d b ? ç· d"k sonra, Balkan antantının, her 'UJll'dan M d ·d' "d ·· 1 ~ ır .uuncı De er ee ağı Oğlu, ıvar yerine gerilen var mı ır aca a rm ı J-
8 rı e gı en go· - yi ya .. Sana daha bat· 

u· Ratk Parti...s bı'nuı içı· ıde d •:ı:=; - zamandan daha kuvvetli oldu- nu··ıtu" m'ıkta ~oo d f k .,, ç.itin arkasın an kaybolurken rı J en az· asını göstereyim: Bizim ar· 
an rar: İmmir - ANADOLU f d recekler. Artık bildiğin gil i ğunu ve hükumetimizle Yuna· ladır k d 1 d Al" ·ı v ı· bir tara tan a yavaş yavaıı: · a aş ar an ı ı e e ı var, 

n: 2776 - Posta kutusu 405 ~ .,, dağıt!. Benim biraz işim var.. n·sta a d k. d ti ~ d V · t 31 (A ,,.~) M Ik d şarkı söylemeğe başladı. Son- 1 n rasın a 1 os U;s un a aşıng on, .tt - • isi e ayni tahsilde, ayni' 
ABONE ŞERAiTi ra gül<lü: -Kocacığım, galiba, bu de- fevka1ade kuvvetli bulunduğu· Ruzvelt; kendisine lspanya'ya zekavette, ayni istidatta de· 

an 1200, alb aylı!ı 700. üt fa çok eğlenmiyeceksin.. n ir l · f .. d ·ı · 11 n ayhp 500 ktıro,tur. - Heeey, benim topal ka- u an ey emış ır. gon erı mesı mutasavver tay· ği er miydi?. 
ıa aıemleketler için eemlik rıcığım neredesin? - Daha belli değil amma, Ankara, 30 (A.A) - icra yarelerin gönderilmesine mini - Evet. 
U>on.e lereti 21 liradır Karısı Vasiliya, kapı arka- öyle görünüyor.. vekilleri heyeti bugün Başba· olmasına ve içinde dahili harb - Ali bugün memleketin 
eı ,,erde 5 konıııw - Sen bilirsin Andonakiml kan ismet lncm·· u-'nu··n reı"slı'ğı' olan he ha g"ı b'r m• l k t "L k k .. d V 1 - smda bekliyordu sanki! r n 

1 ~m e e e en YUKSC mev un e, e i ne 
ibi ~İf nliehalar 25 kuruftur. - Buradayım Andonakim Andon reis, karısının getir" albnda toplanarak muhtelif j,. haıb malzemesi gönderilmesini oldu? 
dı· .&IV\.LU MA"'·BAASIND• ' diği kahveyi içti, pipo!unu da ler üzerinde görüşmelerde bu- yasak etmesine meda I L K t•l ~v a bir-y mi istedin? La. 1. r o aca~ - a ı .. BASILMIŞTIR v-. ya1nı ve- soaı;ata fırladı. lunmuf ve bu i•Ier. aı"d Larar- bir kan n ta ft ld x... l · k ·• 

- ---' ..... ıııllıılılıiiiıiiıiiiıiılilll .... lllt..._:-=~B~irazd~~·~a~öt~.-~b~w~i~fet~İ-:_! ______ _:=-~!!....!~-=:___!_~~~~~~v--~~s==~_l_~~~u~a~~r~a~a=r~o==u=•==unu:.J ___ -~~s~tıycre mır - S.11a v., - lar veraiftir. beyan etmiştir. - Li1t/ft 9ft'Ü'İ1tu 
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~ Sayfa 6 ----------------------ANAOOLU-------~~---... --------1111937 
Berlin'de bir cenaze mera. 9 Fıkra: Müzayede 
siminde Hitler de bulun:lu • e ~-il~ İki Misal ile fevkalide 
Mosk b d -=== d Ulus'un dünkü başbetkesin· ova ceva ını ver ı. p .. .. den sonra, cumhuriyette or· büyük satış 
F k t B l ll R azar gunu mancılık mütehassısı profesör L a a er in Ve Oma ,. 3 ikinci x;anun 937 pazar 

• Vapıfacak mac. Tevfik Ali Çınar'ın ağaçlama l 1 günü öğleden evvel saat on 

d h • • k ı hakkında bir yazısını okudum. buçukta Tramvay caddesı"nde an en uz ses Yo • ·•·• 1910 da Sen nehrinin bü-
Alt • Alt du Köprü vapur iskelesi karşısın-ay lr OT • tün halkı heyecana düşüren 

R ------------ da 681 numaralı hanede ma· 
oma Berlin'e danışmak. istiyor. Heriki K. S. K, Göztepe tuğyanmdan sonra, ormancı· ruf iki aileye aid birçok lüks 
d l t t k l "k d ,;ı l v / kJ larla diğer mütehassıslar ara· mobilyaları açık artırma sure· ev e e ço a ay uavranıyor ar .n..arşı aşaca _ar . • • smda: 

tile satılacaktır. 
- Başı 1 inci sahi/ ede 

Hiıler'le anlaşmadan cevab veril· 
miyeceği söylenmektedir. 

İtalya, Almanya'dao evvel ce· 
nb ver e bile Kölnişe Çaytung ga· 
ır.etesine göre Almanya iki hafta
dan evvel cevab vermiyecektir. 

Bu gazete diyor ki: 
- İogihcre ve Franıa'nın İı· 

panya'ya gönüllü göndermesi bak· 
kındaki noktai na.Garı, daha evvel
ceden İtıılya ve Almanya tarafıu
dım ademi müdahale k.omitesine 
teklif edılmiş bir noktai nazardır. 

cİngiltere vo Fransa bu teklifi 
ouman kabul etmemişlerdir. Bu 
gün de İngiltere ve .Fraasa'iıın bıı 
mea'el., üzerinde telaşı Alwanya'yı 
alakadar etmezi • 

c Bu notanın eaası, İtalyan 
Ye Almıınya'nın Ağu-.tos souunJald 
esastan ba ·a değildir, 

c Ra~ya'nın hu not~ya kayıli 
ibtirazi dımneyan ederek cevab 
"Yermesi de dikkate~ayandır.> 

Paris, 31 (Radyo) - iyi 
haber alan mahafile göre ltal· 
ya' nın Fransız· lngiliz notasına 
vereceği cevab müsaid olmı
yacak ve asgari bir hüsnüniyet 
gösterecektir. 

Kont Çiyano dün Almanya· 
nın Roma sefiri Fon Hasel'le 
görüşmüştür. 

Birbirinin ayni olacağı şüb
besiz bulunan Alman ve İtal
yan notaları vaziyeti düzelt
miyecektir. 

M. Hitler dün ieneral Fon 
Sek'in cenaze merasimi dola
yısile Berlin' e gelmiş ve bu 
fırsattan istitade ederek hari-
ciye dairesini de ziyaret et
miş, fakat ayni günün akşamı 
Bergeshavzen1e dönmüştür. Ma
amafih M. Hitler'in Aimanya 
Harbiye ve, J-1:..:-iciye mahafi· 
linin :oictai nazarlarından 
u.ı(lklaşmıyacakhr. 

Roma, 31 (Radyo) - Siyasi 
mehafilde söylendiğine göre 
lngiliz • Fransız notasına ltalya 
cumartesi veya pazar günü 
cevab verecektir. 

Moskova, 31 (Radyo) -
Ünited Pres muhabirine göre 
Rusya' nm lngiliz· Fransız nota· 
ıına verdiği cevabda birçok 
ibtirazi kayıd ve şartlar var· 
dır. Bunlar arasında bilhassa 
ciddi kontrol teklifi vardır. 

Bunlar arasında ası gene· 
ratle de münasebet istenilme· 
mektedir. 

Berlin, 30 (A.A) - M. Hit
ler ıeneral Fon Seklin meza· 
rma ilk çelengi koyan büyük 
askerin naşını selamlamıştır. 
Bundan sora harbiye bakanı 
Blombcrg ordu namına söyle· 
diii sözlerde ölen büyük as
kerin hayat ve muvaffakıyetin-...................... 

- Herhalde değil. Karısı
nın ihanetine karşı elinden bu 
büyük kaza çıktı. 

- Şu halde, ta1ih var de
mek. işte bunun için, ben ta
libe inanıyorum; talihi kendi· 
me malediyorum. Hem de se
nin ıibi ona ( Kör talih ) de
miyorum. 

- Ahu ıözlü talih mi di
yorsun. 

- Tabii. Talihinize kör de· 
diğiniz için sizi görüyor ya. 
Fakat çok fettandır. Bu sene 
beni aldattı , fakat seneye be
nim kucağıma atılacaktır. 

F. Benlioilu 

den bahsetmiştir. 
Berlin, 30 (A.A) - Bugün 

Berlin harb malulleri mezar· 
lığında askeri mernsimle ge
neral Von Sekte milli cenaze 
merasimi yapılmıştır. 

M. Hitler ordunun en yük
sek şefi sıfatile merasime işti· 
rak etmiş ve birçok hükumet 
azaları ile parti ve devlet 
adamları, eski ve yeni ordu 
amiral ve generalleri ile bir· 
çok elçiler bu merasimde ha
zır bulunmıış)ardır. 

Müteveffanın evinde icra 
edilen kısa bir ayinden sonra 
cenaze mezarlığa götürülmüş 

ve orada askeri merasim ya· 
pılmıştır. Evden mezarlığa ka· 
dar bütün yolları kaplıyan 
binlerce kişi Alman askerleri
nin babasının tabutunu selam· 
lamışlardır. 

Moskova, 31 (Radyo) -
Fransa'nın Madrid'e gönüllü 
gitmesini menedeceği ve İtalya 
ile Almanya'dan toplu olarak 
gönüllü gitmediği hakkındaki 

haberi üzerine M. Litvinof 
ltalya ve Almanya'dan tabur 
halinde gönüllü sevkedildiğini 
gösteren vesikaları Fransız 

sefirine vermiştir. 

Londra, 31 (Kadyo) - Al
manya'nın gönüllü mes'elesine 
aid müşterek notaya cevah 
vermekteki teallül İngiliz gaze· 
telerirıi sinirlendirmektedir. 

Bazı gazete1er, bu vaziyeti 
bir teallül şeklinde kabul et
memektedider, bazı gazeteler· 
de Rusya'dan yapılan sevki· 
yala nazan dikkati celbetmek· 
tedirler. 

1936 dan 
1937ye! --·····----Başı 1 inci sag/ada

gül müştür. Kontenjan usulü kal
dırılmıştır. Yeni fabrikalar açıl· 

mışıır. Birçok kültür müesseseleri 
kurulmuştur. Türkiye'Jeki bütüo 
demiryollan, artık tamamen bize 
nıalolıııuştur ve ııynca, yeni hatlar 
işlemiye ac;ılmıştır. 

Türk: or<lu11unun buyıl içinde 
yaptığı manevralanl:ı, nıütlafaamı

zıo yüksek km-vet ve kabiliyeti, 

yeni teçhizat ve tekni~i Türk as
k erinin talim ve terbiyc,,indeki mu-

vaffuluyet, milletin gururunu şah
Jaııdırmış ve Tück denizcileri de, 
l\laha, Fuleron ziyaretl~rile do
nanmamızın mes'u<l inkişafını dost· 
larımıza ve milletimize tekrar ta· 
nıtmı1ılardır. 

Bu yılın rliğer bir mühim hA· 
d isesi de, Ataıürk'üa. Kamutay kür
eü;ıünden büyük millete vadettiği 

yeni işler ve hareketler, ayni za
manda Ilaıay davamızdır. 

937 ye girerken, hu davayı da 
beraberimizde, tam Lir azim ve 
imanla ve Atatürk'ün etrafında per· 

çimlenmio olarak götürüyoruz. Ge
lecek yıl, milletçe 937 yılının mu
hasebesini yaparken ilk önce haogi 
mnvuffaluyetimizi yazacağımızı oiw· 
diden teııbit edehiliriz: 

Sancak, istiklaline kavuotu. 
Bu, bir kehanet değil, biıe 

malııus olan bir azim ve knrann. 
mutlala ve mutlaJ.a, her ne oekilde 
olursa olsun, muYaffak olacağına 

aid bir inançtır .. 

YurıJdaşlar; 

937 Yılınız kutlu olsan. 

Anadolu 

Bu maçm hasılatı - Ağaç mı, sed mi? Satılacak eşyalar meyanında 
Adana feUiketzedele· Münakaşası çıkıyor. Mese- üç aynalı mavondan mamul 
rina gönderilecek •• · leyi halletmek için toplanan saybur, dört köşe anahtarlı 

Önümüzdeki Pazar gunu komisyon ormancılara hak 36 kişilik ceviz yemek masası 
Alsancak sahasında şehrimi- vermiştir. O kadar ki bükü- ve 8 adet iskemlesi, maruken 
zin en kuvvetli kulüblerinden met sel ve tuğyanları önle- kanape ve iki koltuk, bronz 
Altay · Altınordıı ve Göztepe· mek.snaksadı ile ağaçlamaya birer buçuk kişilik Avrupa 
K. S. K. muhtelitleri karşıla· 420 milyon altın frank, sed mamulatından iki adet karyola 
şacaklardır. Bu müsabakanm 
hasılatı Adana felaketzedele· ve saire için de yalnız 22 maasomya, mavun iki kapılı 
rine tahsis edilecektir. Bu mü- milyon altın frank tabsis et- kıristal camlı şifoyeralı ay-
sabakanın tertibinde tam bir miştir. nah dolan tuvaleti ve iki 
isabet vardır. Çünkü bir taraf- Fransızlar 1789 ihtilalindeki komodinusu, fevkalade zazif 

ve nadide elektirik avizeleri, tan milli takım antrenörünün orman tahribinin neticelerini 
şehrimizde bulunduğu bu sı· on dokuzuncu asrın ortalarına mükemmel kadifeli kanape ve 
ralarda, bu iki kuvvetli muh· doğru görmüş1er, 17 sene için· iki koltuk, mavi yatak odası 

1. · · · d k tuvalet komidonsu divan ve te ıtımızın maçını seyre ere de 94,532 hektar genişliğinde 
ı h k•kA · şifonyeralı dolabı, tekrar kır· oyuncu arımıznı a ı ı vazı· toprağı ağaçlamışlardır. Daha 

yetleri hakkında bir fikir edi- büyük ve uzuı:'> müddetli bir mızı yatak odası takımı, Ame· 
nebilecek ve bu suretle nok· rikan kanape iki koltuk, lüks 

program, Alp, Pirene ve Se-
san kısımlarımızın ıslahına ça· iki adet salod gramafonu ve 
lışılabilecektir. ven dağlarında 768·000 hek- birçok plaklan iJe beraber, 

Diğer taraftan ise, felakete tarlık bir ağaçlama temin et- yeni bir halde Singer ayaklı 
uğramış olan vatandaşlara o miştir. Fransızlar hala ağaçsız· üç çekmeceli elektirikli nakış 
gün sahaya vereceğimiz beş lıktan şikayet etmektedirler. ve dikiş makinesi. beş lim-
on kuruşla yardımda buluna- Çünkü sel ve tuğyan tehli· bah Telefonken markalı radyo, 
cağımız gibi, en kuvvetli oyun· kesinde henüz 315, bin hek- Amerikan dıvar saatı, sarı ve 
cularımızı da karşı-karşıya gör· tar toprakları vardır. Bütün bakır mangaflar, emsalsiz 16 
mek fırsatını elde etmiş ola· ax.açlama 1945 de nihayet bu· 

5 parça tam bir misafir odası için 
cağız. Müsabakayı kazanan lacaktır. k 
muhtelit bir kupa da alacaktır. 

Yugoslavya konse
yin tehirini istedi. 

- Başı 1 inci sahifede -
cektir. Bu dosıluk, Bulgari~tan•ı 
Franea ve Balkan itilafına yakın· 

laştırmaktadır. 

Atioa 31 (liususi) - Gazt-te• 
lerin Belgrud'<lao alarak neşrettik· 
leri bi; habere göre, Yugo!!lavya 
hükumeti, şubatta Atioa'da topla· 

nacak o'an Balkan antantı konse· 
yinin on gün sonraya bırakılmasını 
istemiştir. 

Kardeşe yardım 
Konya, 30 (A.A) - Adana· 

lılara yardım için Konya çift· 
çileri iki vagon buğday ver· 
diler. Toplanan para üç bin 
lirayı geçti. Teberrüat devam 
etmektedir. 

Tarafından 

Sağlam 

Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış yerleri: Birinci kordonda 186 numarada 

1 
ŞARK HALI T. A. Ş . 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRI KANDEMIROGLU 

anape takımı ve perdeleri, 
iki adet şemşiyelik, birçok 
perakende Avrupa yemek 
iskemleleri, yeni bir halde 
madeni sobalar ve boruları, 
sepet takımı, cteier sigara 
masaları, oyun masası, çift 
kanatla aynalı dolap, tuvalet, 
yağlı boya tablolar, bronz 
kornizalar, perdeler, kübik 
orta masası; Amerikan yaziha· 
ne koltuğu, halı ve birçok 
Isparta seccadeleri vesaire 
birçok lüks mobilyalar açık 
artırma suretile satılacalctır. 
Ayni zamandA bütün konforü 
haiz ev kiralıktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 
Fırsat Artırma Salonu 

Aziz Şınık 
Telefon No. 2056 

Birinci icra mewurluğuntl 7 
Ihsan ve ikbalden tet 

suretile Sadığa borçlu Süh 1 
ve Sehil ve Yusuf ve Er 

ve Kiladis ve Leyla ve Nın 
harsa ve Necibe ve Hasib 

Hedle Zirekli ve şeyh N sana 
Elaci ve Cevdet Halebi ı:rnekle 
sarfı bulundukları İz'.'!lir Kcnder 
ti"'na tramvay caddesi 499 ~adde 
taj halen Buhure Roditi talı t 
işgalinde bulunan iki kat esses 

oda ve altında 501 sayılı i iki 
kanı havi maa müşter:etten 

(4700) lira kıymeti muhanrde 
nelı ev ile dükkan 25344at Y 

yında 3168 yapı Sühelay,r~sa 
gene Yusuf 1632 ve Süh\g o. 

1632 ve Nefise harasaya ıo 
Ley lanın 816, Kiladisin ı 1 

Enıine'nin 816, Hedlenin 14 
Hasibenin 544, Necibenin59 

yapı ve Nefise bintdölü4 
veresesi Arif Şeyh Necib })3 

Cevdet Halebi 4496 payı54 
zeye gene borçluların 27 

gümrük sokağında 1 rJ7 
tajlı kahvehane ile ayni taJ6 

bağlı sağır sokağına naıl 4 

No. tajlı ve elyevm aşçı 12 

kA b l 'k" • o t 24 
arıı u unan \1e ı ısını ~O 

men 2500 liraya ve borı 
1 

rın kuzu oğlu hanı "'>o 
mevcud hanın haricinde26 

dükkan ile hanın tama~5 
bin lira kıymeti ve gene ~3 
lular1n ikinci belediye cll(J7 
sinde dükkan 50 No.1•16 

altı üstlü 1400 lira kı)23 
bütun mallarda hisseleri 40 

bu yukardaki taksim üı59 
yalnız 50 No. daki dü~6 
daki Nefise dük ilbap ve70 

leri Arif şeyh Necib, El.a~~ 
Cevdet Halebi hisselerı 

14 
tur ve kız erkek hissesi 

34 
sa11idir. Muayyen tarihde 35 
dan itibaren 30 gün müd 39 
açık artırmaya çıkarıln 41 
Talip olanlara kıymeti l51 

hammenenin yüzde 7 ,5 n.52 
pey akçası veya milli bı 62 

nm teminat mektubunu 63 
melcri artırma 2-2-1937 187 

günü saat 11 de dairedJ88 
olunacak, müşterilere 935J04 

1 d 
. >13 

numara ı osyaya ırae ~ 

bileceği gibi fazla izaha-17 
· d h' ·ı· T ı· 1 !2 l zıme a ı verı ır. a ıp e,

42 
hususun daire talik .o~49 
açık artırma şartnamesı 258 
937 tarihinden itibaren ~62 
nabi\ir. Gayri menkul ~71 
yüzde 75 ini bulmadığı~77 

dirde ençok artıranın taa~79 
baki kalmak üzere artır1329 

gün daha temdid edilma7ı 
retile tarihine td82 
eden 17 · 2~937 Çarşamba450 

saat 11 de yapılacak 473 
menkul çok artırana ihal504 
lecektir. Satış peşin pa523 
oluh tapu harcı beledi)540 
yüzde 2,5 dellaliye yeni 54 2 
tcriyo aid olduğu ilan554 
nu~ 1685 

Fratelli Spei;~ 
)5 

Vapur Acents1 
•A f 76 .M.cen amıza 79 

telef on numara~5 
1 ikinci kanun ~~ 
tarihinden itiba)ı 
aşağıdaki şekı~~ 
tadil edilmiştir. lO 
Numara 2004 LO 

rine 4142 g 
Numara 2005 19 

4221 ~1 • 
rıne 
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~ısat vek81etin-
'ııl·n· ib • 
N sanayi lianununun 30 uncu rrıaddesi mucibince her 
!'lJekle mükellef bulundukları_ it cetvellerini şimdiye 
·~dermiyen asağıda yazılı f abrıkalara mezkur kanunun 
l"\addesi mucibince tahriri . tebli~ ki_ğı~lan gönderildiği 
tala tebellut ilmühaberlerı Vekaletımıze gelmemi tir. 
esseselerin iş cetvellerini ilanın neşri tarihinden itiba
i iki ay zarf·nda vilayete tevdi dmeleri ve verdiklerine 
retten alacakları vesikayı vekiletİmiıe göndermeleri 
rde muafiyet ruhsatna~elerini_nA istirdat edileceği tah
•at yerine kaim olma~. uz~re. •lan olunur. 
ruhsatname Sabibının ısmı Nev'i 
'No. 
\9 
IO 
11 
14 

13 
17 
21 
42 

Yusuf hakkı marangoz 
Hasan ve mustaf a kereste 
Bilal basan dökümhane 
Mehmet şükrü zeytinyağ 
Mehmet izzet mobilya 
Must•fa sandalya 
HaJ&n hasip sepet ve çiçek 
Çolak ıade halı yıkama 
Süleyman şevket matbaa 
Niyazi yusuf bisküi 
Kadı oğlu _ahmet zeytinyağ 
M hınet saıt demir 

e h . 
Tütüncü ~~ıt ağa zeytinyağ pamuk 
Nuri ve su eyman cezai tıbbiye 
Aydın incir şirketi incir tathirah 

Hacı ibrahim ~ğlu yusuf Un 
Buldanlı eyyup zade dokuma 
M. ınehme~ basan şevki kese kağıdı 
Haci tımaıl Un 
Kararöt oğlu hüseyin ıusamyağı 
Mustafa ~ğlu ahmet dokuma 
N. S. ve tıcaret şirketi levazımı inşaiye 
Çelik ıade nuri zeytinyaj' 
yusuf oğlu basan Un 
R4'it halil matbaa 
Lopıade mehmet aalih demir işleri 
Meboıet zeytinyağ 
tfasan ~e ~ayati zeytinyağ 
Muiz krıspın tuğla 
Must~fa ~u.l~sahi un zeytinyat 
Ali nıyazı ı r im zeytinyağ 
Hadiye, sare, cemil 
ftınir san'atlar mektebi dem·" taht • 

1 
ar ve a 

Müezıı~ oğ _u abmet zeytiQyağ 
Halil ıbrahun 

" 
Hasip oğlu hüseyin 
Halim ve rahmi 

1 .. 
Hacı sü eyman ve hatice 
Demir oğlu jdris .. 
Şakir ağa zade hüseyin " 
Nalbant oğlu hacı mehmct " 
Hüseyin hüsnü " 

•• 
Dikili 

" Altınova 

Abdülkadir ve mahdumu " 
Yusuf oğlu raşit sus~~yağı 
Halit zeytin yağa 
Hüseyin avni 

" Mehmet akif 
Çolak ıade ali haı.'' yıkama 
Cevdet ve İsmail hakla un, elektirik 
Haydar rüştü matbaa· 
Hasan nuri un ve elcktirik 
Mehmet zeytinyat 
Mehmet onbqı oğlu 

" Ali riza fanila, ,orap 
Gümüşçü zade ali riza 
Mahmut ve nihat 
Tire belediyesi 

un 
un ve elektirik 
elektirik Ali ve sırrı un 

lzmir belediyesi un 15 

• 

Süleyman araba imalathane 

12 
32 
50 
04 
07 
14 
29 
96 
10 
13 

Hilmi ve basan kereste kutu 
---r.,...nto üzüm temizleme 

Y akup ayıntabi ~orap ve f anili 
Mabmet sami un v-.. ,.eytinyağl 
Ziya ahmet susamyağı 

Con bracyoti pamuk ve un 
Hazinedar otlu sadı zeytinyatı 
Konyalı sabri un zeytinyağ 
Salibittin ve şerif üzüm kalburlama 
lsmail hakkı makama 
Tireli süleyman un ve Parnuk 
Kelami bacı vafır un elektirik 
Hacı basan ve ihsan d<>trarna 
Ayvahkh nasuh buz gazoz 

Asım rif ·~ . ~u~ubat öğütme 
Anriko alıotti • uzuın lcılburlama 

Mel_ımet ali abmet biileyın Un, Zeytinyat 
H_,., beket . . bndura kalıbı 
Uerilıid' belediyesi elelttirik 

2253 
2254 
2265 
2305 
2306 
2310 
2360 
2367 
2349 
2368 
2410 
2430 

2441 
2452 

Kadı zade hüseyin un, zeytinyat 
Hasan oğlu esat zeytinyağ 
Kazım İsmail üzüm yıkama 
Frate11i aliotti üzüm temizleme 
Hasan oğlu esat zeytinyağ, un 

Hacı süleyman oğlu rahmi debağat 
Frntelli alıotti üzüm temizleme 
inhisarlar tütün 
Sabri ve şükrü doğrama 
F ratelli aliolti üzüm temizleme 
Sabri süleyınan üzüm temizleme 
Üzüm ve incir kurutma kereste kutu 
sanayii T. L. şir. 
Ahmet zeytinyağ 

incir üzüm kere~te sa- kutu 
nayii Türk Ltd. şir. 

2454 Serder zade ah·met zeytinyağ 
2463 Ç. J. Jiro üzüm temizleme 
2492 Ali muhsin sabun 
2526 Şerif remzi üzüm, incir 
2532 Abdurrahman necati çeltik 
2538 Mehmet akgün debağat 
2548 f nhisarlar tuz 
2552 Lütfi krom tıbbi müstahzerat 
257 5 Kadir oğullara zeytinyağ 
2593 Ahmet saffet sabun 

l zmir harici askeri satın alma i /anları 
Burnava Tümen satın alma komisyonu.ıdan: 

Cinsi Miktarı 

Prasa 
Lahna 
lspanağ 

Taze bakla 

Kilo 
2100 
1050 
1500 
450 

1 Burnadaki kıt'anın ihtiyacı olan yukarda cins ve mik
tarı yazılı dört kalem sebze açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Açık eksiltmesi 7/1/937 perşembe günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutan 240 lira olup muvakkat teminatı 
26 liradır. 

4 - ~rtnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri sa· 

tm alma .komisyonuna gelmeleri. 22·26-30-t 1529 

M. M. V. satın alma ko. yonundan: 
1 - 40 metre mik'abı ceviz kalas kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. 
2 - 1halesi 6/11 kin./937 çarşamba günü saat 15 tedir. 
3 --ı. Tahmin edilen bedeli 20000 lira olup ilk teminat1 

1500 liradır. 
4 - Şartnamesini M. M. V. satın alma komisyonundan 

bizzat alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilmez. 
-' - 5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıla kanunun 2 ve 

3 ncü maddelerinde istenilen belgelerile, teminat ve 
teklif mektuplannı ihale gün ve saatından en geç bir 
saat eweline kadar M. M. V. satın alma komisyon· 
un~ vermeleri. 17 2 17 1 1229 

lzmir Komatanlıgı ilanları 
lzmir Müstahkem mevki satın alma koo:ı.oundan: 
1 - Müstahkem Mevki inşaatı için pazarbkla 24 adet 18 

lik potrel alınacak ve ihalesi 2/1 t .kinun/937 cumar
tesi günü saat 11 de kışlada satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Mecmu tutarı 396 lira muvakkat teminab 29 lira 70 
kuruştur. 

3 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin 2490 ı;ayıh kanunun 2 ve 3 ncü madde· 

lerind~ yazılı vesikaları ve teminatı muvakkate mak· 
buzlarile birliktr. komisyona müracaatları. 30 l 1636 

lzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundarl: 
1 - 1,000 Ton muadili olan 1,388,888 litre 73 oktanik 

benzin ile 200t~>n muadili 274,248 litre87 oktanik ben· 
zin kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin tahmin edilen bedeli 415,364 lira 60 kuruş 
olub ilk teminat parası 20365 liradır. 

3 - Şartnamesi 2077 kuruş mukabilinde M. M. V. satm 
alma komisyonundan alınır. 

4 - ihalesi 17 şubat 937 çarşamba günü saat 15 dedir. 
5 - Ebiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

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

Askeri fabrikalar umum mü-
dürlüğünden: 1601 

5121931 tarihinde ihalesi y•pılaeağı illn edilmiş olan 500 
tou Asit Nitrik hakkındaki ilanın hükmü yoktur. 29 31 1 3 

Umurlu belediyesinden 
Umurluya takriben 3500 metre mesafeden getirilecek i~me 

suyunun isale mecrası ve köy tevzi şebekesi proje ve keoifna· 
mesinin tanzimi 16-12·36 günOnden itibaren bir ,ay müddetle 
münakuaya konmuştur. ihale 16·1·Y37 cumartesi· günü saat 
1 J de Umarlu beledjyeainde yçılacaktır. Şartnameler Umurlu 

. . - .a..bilir. 1658 1 3 6 9 12 

lzmir vilayeti sabo alma ko· 
misyonundan 

fktısad Vekaleti i~ dairesi 4 üncü bölge amirliği için altı 
yüz otuz lira muhammen kıymette satm alınacak 21 kalem 
mefruşat 1 S gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. ihale 
16 ikinci kanun 937 tarihine müsadif cumartesi günü saa 10 
dadır. Talip olanların muayyen gün ve saatte % 7 ,5 teminat 
makbuzlarile Ce~ıal cendeli hanında mezkur bölge amirliği dai
resinde toplanacak komiısyona müracaatl arı ve alınacak eşya 
listesini ve eşyanın r.vsafmı öğrenmek üzere her gün bölge 
~irliğinde görme-ini ilan olunur. 1655 

Askeri fabrikalar umum mü· 
dürlüğünden; 

600 Ton Mazot 
Tahmin edilen oedeli 42000 lira olan yukarda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 18/ 1/937 tarihinde pazartesi günü saat 
15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname iki lira on 
kuruş mukabilinde komisyondarı verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 3150 lirayı havi teklif mek· 
tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü m~dde
leriııd~ki vesaikle ml!zkur gün ve saat ı a komisyon müracaat 'an. 

1 3 5 7 l ı 1~ 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden; 

10 Ton sarısabunlu kösele .. 
2 '' '' Vakete 

Tahmin edilen bedeli 26930 lira olan yukarıda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme ukeri fabrikalar umum müjürlüğü satın 
alma komisyonunca 21 /1/ 937 tarihinde perşembe günü saat 
15 te kapalı zarf ile ihale edılcccktir. Şartname bir lira 3S 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin mu' akkat 
teminat olan 2017 lira 50 kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kaJar komisyona vermeleri ve ken· 
dilerinin de 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
vesaiklc mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

1 3 s 7 1625 

lkbsad Vekaleti iş dairesi 
4 üncü bölge imirliğinden; 

iş verebilenlerin dikkat 
nazarına 

1 ikinci Kanun 1937 tarihinden itibaren iş yerlerinde vuku· 
bulacak iş kazaları hakkında dairemize malumat vermek mec· 
buridir. 

iş kazaları beyannameleri dairemizden istenecektir. 1656 

Ikbsad Vekileti iş dairesi 
4 üncü bölge amirliğinden; 
iş verenlerin dikkat nazanna 

3008 No. h iş kanununun hazırlık faaliyeti, iş yerlerinin it 
verenlerin ve işçilerin tesbitile bqlıyacaktır. 

Bu maksatla 5 ve 5 ten yukarı işçi çalıştıran ve ekonomik 
mahiyette İş yapan her İş yeri bir beyanname dolduracaktır. 
Umu mi veya mülhak yahud hususi büdçelere veya belediye 
büdçelerine tahsisat konmak suretile doğrudan doğruya veya· 
hud mali yardımda bulunarak dolayısile itletilen iş yerleri de 
beyanname dolduracaklardır. Beyanname iş yerlerine en yalara 
polis karakllarmdan tedarik edilecek ve iş verenler beyan· 
nameyi bizzat kendileri veya vekilleri dolduracaklardır. Be
yannameler 11 /ikinci Kanun/ 937 tarihine müsadif paza~esi 
gününden itibaren iş yerine en yakın zabıta karakollcmndan 
alınacak ve hakikta uygur. bir şekilde doldurulup işbu tcrihten 
itibaren 15 gün içinde bir makbuz mukabilinde zabıta kara· 
koluna teslim edilmiş bulunacaktır. f ş yeri beyann•.,.. ini mu
ayyen o!an müddet icinde doldurup teslim etmiyeı .:r hakkında 
iş kanununun 144 üncü maddesine tevfikan takibat yapı-
lacaktır. 1657 

üçüncü mıntaka tapu sicil mu· 
hafızlığından 

Aziziye car.ıii vakfından kırım sokağında 66/70 numarala bir 
ev evkaf müdürlüğünce mülkiyeti satılmış ve fakat tapuda 
kaydı olmadığından senetsiz tasarrufat ahkamına tab'an mua· 
melesi yapılarak ve tapuya tescil edileceğinden bu yer hak
kında tasarruf iddasında bulunanlar varsa ilin tarihinden iti· 
baren en nihayet 8 gün nrfında lımir üeüncü mıntaka tapu 
sicil muhafızlığına veyahud mahallinde berayı tahkik bulunacak 
tapu memuruna müracaatları ilin olunur. 1552 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyı bılıkyatlannın en bıliıidir. Şerbet gibi içilir+ 2 defı ıüzülmöotOr 

Hamdi Nüzhet Çan~' 

Sıhhat Eczanesi 
Ba,.tmü 91,e !üe~u hanı br111ıııdı 

, 
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Ameril{an F ord otonıohilleri 

(Avni Nuri Meserı-e çioğlu) mağazalarına gelmiş ve montı!iı yapılmak üzerddir. 
Bir iki güne kadar hazırlanarak mağazamızda teşhir edilecektir. 

iki tip motör 60 ve 85 beygir • Kuvvet- Ekonomi- Güzellik- Sür'at 
Telefon: 3513 ikinci kordon Büyük Kardiçalı han 

altında dairei mahsusa No. 20 • 21 Telgraf: ızmir Avni 

~net kan n a 
YORK ım 
caktır. 

EA MOOR" vap ru 13 kin
cı kanunda b k ı y r. NEV
YORK için • iı a a t r. 

AMERİCAN E.A.POR f L 'NE 

. . . .,, . 
• • .... -.:ı , • . ' .. 1ı. • .. 

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

Metali um 
'' D '' 5mha'ar nı haycrd · 

raııı"llıdırlar. 

M. Cevfik Baykent E~!~;!!~''E~f' 
Siemen' fabrikaları nı "i71essili - Peştemalcılar 77179 - Tela/on 3332 

..... 
:aw s sn-bu .... , 

Yılbaşı Münasebetile 
Büyük Tenzııat 

Hamza Riis em 
Fotoğraf atölyesi ve fotoğraf mal~e
mesinde Yılbaşından itibaren bir oy 

için büyük tenzilat yapılacaktır. 

Fırsattan istifade edinii 
Hamza Rü!item: Başdurak - Emirler çarşısı No. 28 ' 

• ...................................... llllllİ .... . 
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THE EXPORl Ts E M· 

SHIP CORPOR N 
PiRE d n AKT R \U 
•EXETER" vapuru 1 ı cı 

kanun, P RE n ha k de· 
cektar. BOSTON ve NEV
YORK iç'n ka ul eder. 

~ A. Kemal onay 1 
~~~~~~~~------~--~~----~--~~~~~~--~ =Bak~r~ofugvebufu~k,sa~ınha~alıkfunm~ahas~sı~ = B.ı-ııı.ılı 1111• ı-ı.ı·' 111111 l..ar•ı•ıwl ıkı .tılwl.. """ık ı :5 

Seyahat mu 
PiRE • B'OSTO l üı dür. 
PiRE • NEV'r O K 8 ,, 

ARMEMENT H SCHULDT 
HAMBU G 

•TROYBURG" vapuru 18 
ikinci ki u o . 
ROTTERDAM, HAM URG 
ve BREMEN ıç n yiık ka ul 
eder. 

JOHNSON W REN Lİ-
NES LTD. - Ll R OOL 
•DROMO E v p u 10 

ikinci ka un L VE L ve 
ANVERS t b k or. BUR-
AZ, GVARNA ve KÖS l EN
CE için yuk ka 

Vapurla ın ı 

tanh erı v na un 
bakmd b r ta 

HeUenic Lines 
Limited 

Hamburg - Bremen, Rotter· 
dam -- Amsterdanı ve Anvers 
liırtanlan ıçın her ay munta· 
zam ıkı sefer yapacaktır 

R f ICandtnav ve Baltık 
lıdia 1 m d ğ u Konşi-
m n ı e y k bul ed r. f 

Anglo-Egytian Mail 
line 

Oi r 

) u . 

Şür hası 
J 

Acenlası 
b 35 

L \ POOL HATTI 
''EG\Pfİ\N,, vapını 26 

b·r·r kfi ıında LIVERPOOL 
ve SWANSEA'c a g( ·p yi.ık 

' t 

NC , 

ol ıu r · 

çıkaı a aktır. 

"ALGERIAN,. vapuru 10 
ikinci kanunda gelip LIVER
POOL ve SWANSEA'dan 

yük çıkaracaktır. 
Tarih ve navlunlardaki de· 

ği.şikliklcrden acenta mes'u
livet kabul etmez. 

E§ lı t'\ \l 111111\ ı•ııolı 1111 • l•lt- Ml.Jlı ti ıh 11 ,ı 1111 1. 1 = = lı.ı~ı ıl ıı 1111 ı... ''" ,.,, . §5 
§ \lıır.11 J.11 1 dı il lı ı· ır.ı ~··l'ılıu .... 1 il ı l ·u 1 ' a -(t\ol ~ 

699 

590 

ispanya mamulatı ] .67 
Brovning sistemi 
ispanya mamulatı 6.35 

Muhammen bedeli 
Lira Kyr~ 

4350 

Btovning istemi 2581 
83 D. W. ~ markah 7.65 726 

1 7.65 Dreyze marka 6 
2 6.35 Valler ıs 

1372 7679 

--

Yukarıda cins miktar ve muhammen bedelleri yazılı 1372 
adet tabanca şartname ve numuneleri mucibince 11·1 ·93'7 ta
rihine rastlıyan pazartesi günü saat 10 da pazarbkla satıla· 
caktlr. Bu silahları ahp satmağa mezun bulunan isteklilerin 
numuneleri görmek üzere her gün ve pazarhk için de tayin 
d.unan gün ve. saatte yüzde 7 ,5 güvenine parası olan 576 lira 
ile birlikte Kababaşta inhisarlar levazım ve mübayeat şübesi 
müdürlüğündeki sabş komisıonuna müracaatları. 27 1 5 9 

Lise :ve Orta okullar saba al
ma k,QQlisyonundg : 

Fenni hususi şartnamelerile keşfine gore lzmir Erkek liseıi 
şubesinde tamiren yaptmlacak olar. işlerin açık eksiltmeıi7 '1/7 
1937 perşembe günü saat 16 da lzmir Kültür direlcıtörlütü 
odasmda toplanacak komisyonda yapılacakttr. Kclif bedeli 
1050 lira t>2 kuruş ve muvakk~t teminatı 78 lira 80Jturuştur. 

1 - Bu işi üzerıne almak istiyenler eksiltme günü tarihin· 
d ·n en az sekiz gün evvelki tarihle bayındırlık dırek.t9rlüpn· 
den ehliyet vesikası almalıdırlar. 

2 - Şartnamelerile keşrini ve işi yerinde görmek ifliyenlcr 
her gün Erkek lisesine müra<"Q~ ~elidir. 23 J] S 
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