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Bulgar 
Kabinesine suikasd tertip 

edenlerden 48 kişi yakalandı 

'ra ısa'y • 
ı Tel{ if erde u unduk 

Uluslar Sosyetesi Konseyi yarın toplanıyor 

Sancak mes' elesi heriki ta-
. 

raf için şerefli bir şekilde 
hallolunacaktır 

------------------
Hükumetimiz, Fransa ya yeni bir nota vermiş ve 

Sancak için müsaid teklifler dermiyan etmiştir 

ltalyan'lar da bizi hakh görüyorlar 
/(ı J f • Konseyde Antakya nıes'clesi 

OIJSey Ç ımaı.. göıü~ülmcdtn evvel, l\I. Antones· 

Milletler cemiyeti konseyi ya- ko 'nun, hük<iın<·tindrn aldığı emir 
l'lo fevkal4de iı;timaının ilk celse· mucibince enelii Türkiye Hariciye 
sini aktediyor. VekiJi Rü~dü Aras'Ja görüşcc,.gi ve 

Sancak dava81nın esas nokta· mutabık kalaca~ı eöylenilmt·ktedir. 
larını tedkik edecek ve kabil olur- Bu mülfikatta M. Antoncsko· 
18 hu hususta bir de karar vere- nun Ankara Ptyahati de kararlaş-
cek olan bu içtimaa bilhassa ehem· tırılacaktır. 
miyet vermekte olduğumuzu aöy· Paril!, 19 (Rad)o) - Frama'nın 
lemek isteriz. Ankara bü) ük elçi~i .M. Ponso, fs-

Konsey içtimaına verdiğimiz tanbul'a harekc-t etmiilir. 
bu ehemmiyet aadeı;e en bayati ve Fransız sefirinin İstanLul'da 
en haklı bir dlivamızı kendisine 
tevdi etmiş olmamızdan mütevel
lid değildir. Biz Sancak mes'ele· 
sindeki müddeiyatımızın hakka da, 
adalete de, bugünkü telakkilere de 
tamamile mutabık bulunduğuna 
esasen emin bulunuyoruz. Bu em· 
Diyetimiz okadar fazla 'e okadar 
taasJ.ıdır ki dünyadaki hak, adalet 
nıef bumlannı ve onlarla birlikte 
kendi hü,·iyetini ve batta kendi 
lllaniyı mevcudiyetini de inklir et· 
nıedikı;e konseyin Türk davli!ı 
aleyhinde bir karar verebilmesine 
ihtimal vermiyoruz. 

Hariciye Vekilimiz Dr. Aras 
BeJgrad, 18 (Rııdyo)- Küçük 

itilaf devletlerini, Uluslar sosyetesi 

Türkiye Cumhur reisi Atatürk ta
rafından kabul cılilmeııi ve mütt-a· 
kiben Ccnevre")e hareketi muhte
meldir. 

Ankara, 18 [A.AJ - Gazeteler 
9 KanunuPanide Antakya 'da Suri
ye 'lilere yaptmlan nümayişin su
reti tertibine dair aldıklan tafsi
lau neşrediyorlar. Antalı..ya kayma· 
kamı \'e iııtihbarat zabiti bu nii· 
mayişin tertibi için bir program 
tertib etmiştir. Bu prop;ram muci· 
bince Saneak haricinde yaşayan 

ve Tür~ olmıyan muhtelif unsur· 
lan muhtelif bahanelerle Antak· 

~ya'ya se\·ketmiş ,.e bu nümayişe 

iştirak ettirmişlerdir. Haleb 'dP-n bir 
bando muzika ile birlikte Suriye'li 
izcileri de Antakya'ya davet etmiş· 
ler ve Haleb'dc-n 500 Suriye bay· 
rağı gP-tirtmişlerdir. Bu nümayi~i 

tertib edenlerden üçüne birer Su· 
riye altını tevzi edilmiştir. 

lran 
Paris elcisini , 

geri çekti. 
Paris, 19 ( 4.A) - Ma

len gazetesi Fransa hüku
meti ile lran arasındaki 
diplomatik münasebetle
rin halen çok gergin ol
duğunu bildiriyor. Bu ga
zeteye 1 göre lran şahı Po.
ris'teki elçisini Tahran'a 
celbetmiş ve beqnelmilel 
Paris sergisine lran'ın iş
tiraki hakkındaki muva
fakatini geri almıştır. Bu
nun sebebi olarak bir Fran
sız mecmuasında çıkan ve 
Şah tarafından şahsına 
karşı bir hakaret telakki 
edilen bir gazı gösteril
mektedir. lran elçisi pa
zartesi günü Paris'ten ha
reket etmiştir. 

'~~~~~~--~--
Adliye 
Vekilimiz .. 

Avukatlarla 
Baro Mümessille-
rine ziya/et verdi .. 

Ankara, 18 ( A.A ) - Adliye 
Vekaleti tarafından haaırJanan avu
katlar kanun projesini tedkik et
mek fizere Ankara'ya davet edil· 
miş olan avukatlarla barolar mü

messiller; şerefine bu akşam Ad· 
liye Vekili ~ükriı Saraco~lu tara· 
fından Şehir lokantasında bir ziya· 
fet verilmiştir. 

Göering Kapriye geçti 

Göeringin Roma seyaha-
1ti bir hava paktı doğurdu 

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

Roma'nın gayesi, İngiltere'nin yüzüne 
gülmek ve Sovyet'leri Avrupa manzu

mesinden dışarı atmaktır 

General Göering Roma istasyonunda 
Roma, 19 (Radyo) - General -------

Göering, zevcesi ve prens Vastina Türkive. /talva 
Akilone torpidosu ile Kapri"ye va· 'J '.T 

sıl olmu~lardır. Kapri bell"diyesi r Q 
ve faşistler tarafmılan birçok: teza-\.. Tebıı•gv 
hürat yapılmıştır. 

General Göcriııg Kapri'de i~i 
cün kalacaktır. 

Roma, 18 (A.A) - Ha\'as 
Ajanaı bildiriyor: 

Cuma gününü cumartesiye bağ· 
lı) an gece urfında G. Güering 1\1. 
Muesolini ile üçüncü bir mülakat 
yapmıo olduğu siiylenmektedir. G. 
Göering ile mai) eti geçen geceyi 
trende yatalı.b vagon içinde geçir· 

- Sonu 5 inci sahifede -

Ankara 19 (A.A) - Tebliğ: 

1936 senesi ağustosunda Tür· 
kiye hükumeti Adiıı·Ababa'daki 

maslahatgüzanna mezuniyet ver• 
mi~ ve İtalya hiikıime:inden Ha· 
bcoistandaki Türk tebaalannan hi· 
maycsini rica eylemişti. 

Manisa bağcılar kooperatifi 

716 ortaklı bir müessese 
nihayet yıkılıp gitti 

Vaziyeti bir daha hulasa ede· 
1im: İııtiklal mficadelemizin ta"f i
yesi devirlerine takaddüm eden 
günlerde Fransa ile cenuh hudud· 
lanmız ınes'elesi görü~ülürken An· 
takya, İııkenderun ve havalisinin 
111~k~dderatı; ıu oe)ı.ilde tayin edil· 
1111flır: Fransa bu Sancak arazisinin 
Türk. olduğunu ve Tiirk kalması 
lizımgeldiğioi kabul etmiotir. Bu 
prensibin mubafazaeı için de oraya 
ıırf mahalline mahsus olmak üze· 
~e tamamile ayn ve muhtar bir 
~d~re tarzı \'erilmio ve bu idare 
ıyı-kf.tü bugüne kadar devam et· 
ınb.İ§tir. Bugün Fransa, ıııuhakemeııi 

konseyinin Perşembe günkü top· 
lantıııında Romanya hariciye nazın 
M. Antoneııko temsil edec~ktir. 

Buna mukabil l:! Sonkanunda 
--------------~-----------

Türkiye hiik<ımeti hu kere lft· 
zumu takdirinde Adie·Ababa'da bir 
koneolosluk tesisi hakkmı mu· 
hafaza etmek şartile bu şehirdeki 

elçiliğini kat'i surette kaldırmıya 

ve İtalya hükO.metinden Ilabeşie· 
tandaki Türk tebaalannın himaye· 
ıine devam eylemeaini rica etmiye 
karar vermi~ olduğunu resmen İtal· 
ya hük6metine bildirmiştir. 

ız "d 
1 

e aı olmıyan sebeplerden do· 
a!ı Suriye'ye istiklil verınek iste
m~ı . ve buna aid muahedeyi Suriy: lılerle tanzim ve imza ederken 
1 urk olarak ve Türk kalan İ.sken
~erun ,.c bavalisinin yalnız ken<li
ııne emanet edilmi• bı·r T- k r ... ur top-
b~~ oldugunu ve bu itibarla da 
ızı~ muvafakatımız istihsal c<liJ. 

ınedıkçe s · . , 
ha • . unye ye \'eya diğer her 

n.gı hır devlet teocklı..ülüne de\
redılemiye ". . d ~ 

t cebını uşünmcmiştir. 
ıte rijz "l . J ğilm ,. u mesı izımgclen dü-
budur. }'ranea k l . . 

net ed"I . enı ısıne enıa-
ı mıı olan bu T .. k 

larını S · , ur toprak-
. urıye ye devretmek h k'-

malık. deıı.ildir · a a..ına 
eı • Ona ancak b" . 

ruuvafakatirnizle ye . b. 17.ım 
k , nı ır şekil ver· 

me ~e onun asıl olan Türklü .. -
nıuhafaza etmek lflzımd ğunu 

ır. 

Bizim nazanmızda ve h. . 
t li'-kil . . ızım 
e .. erımıze göre davA hud 

Konsey itte bu nokta hakkı udr. 
b" k n a 
ır arar vermiye d8\'ct edilnıi .. t" .. ır. 

Karar vermek bahsine geliuce 
ıunu da iyice bilmemiz lazımdır ki 
Milletler cemiyeti esas kanunu mu. 
cibince konııeyin vereceği karann 
hukuki bir mahiyeti haiz olabilme
li için ittifakıArA ile ittihaz edil
miı olması §arttır. Konseyde Tür
kiye de iu bulunduguna göre ıu 
halde 'fe faraı mahal olarak kon-

h amd i Nüzhet Çan~tır 
- S.na 2 i11ei "'lai/ede -

- Sonu 4 ncü sahifede - Ne hesap bakılıyor, ne ortaklar toplantıya ---Ç-;;.c-, 
1
-.,---

-----F=i=li=s=ti=n=t=a=h=k=ik=h=e=y=e=-tı-. ---- çağırılıyor, ne de suç kabul eden var! 

Heyet, tahkikatını bitirdi 
ve Mısır'a hareket etti 

---------------------
/ngiliz Fevkalade komiseri Sir Arthur 

Vaşop da fikrini beyan etti 

Sir Artur Vaşop 
Kudüs, 19 (Radyo) - Fi

li~tin 'de bulunan İngiliz tah
kık heyeti mesaisini bitirmiştir. 

H~yet dün İngiliz Kudüs 
komıseri Sir Artur Vaşop'un 
da mütaleasını almıştır. He· 
yet bugün Mısır'a hareket et· 
mistir. 

Kanunusaninin 24 ünde tali 
tahkik heyetleri de Mısır' a 
ve oradan Londra'y:ı gide· 
ceklerdir. 

Emir Abdullah Aman'a ha-
reket etmiştir. 

İngiliz generali Dil, Nab-
lis' e gitmiş ve mevcud kıt'a· Manisa hükumet konağı 
lan teftiş etmiştir. Manisa Bağcılar kooperatifi nın omuzları üstünde yükselen, iç 

- Sona 5. inci sahifed6 - gibi, yediyiiz onaltı Türk bağcısı· \ 'e dış piyaeada tanıumı~ bulunan 
----------===============-=~------::-- bir n1ücssı·se, nihayet son günleri· 

Bl·r Fransız torpı·do muh- ni"idrak etmektedir. Ve gidiş gös-
teriyor k.i, kooperatif yakında tas· • b • b b d d • ı d • f iyeye tabi tutulacaktır. 

rı 1 om ar ıman e 1 1 Kooperatifin merkezi Manisa· 
da olmakla Leraber ıı~ıl muamele 
İzmir'dcki oulıe tarafınılıın görülü
yordu. Bir hal Lilc tesis edilmi~ıi, 
ve üzümlerini ('la Ba~) f irma~ile 
satıyordu. 

Milliyeti meçhul bir tayyare Fran
sız gemisine altı bomba attı 
Pariıı, l 9 (A.A) - Öğrenildiğine göre (Maille Lereze) Franıız torpi· 

do muhribi Akdeniz'de milliyeti meçhul kalan bir tayyare tarafındım 

bombardıman edilmiotir. Tayyare gemi üzerine altı bomba atmı~, maa· 
mafih bombaların hiçbiri ieabet etmemiotir. 

Resmi malıafil bu hususta başka hiçbir ıey aöylememektedir. 
Franaa bahriye nazın donanmaya verdiği emirde, keDdileriue ateı 

tdeAltre mukabil ıtet ıçılmamu bildirmittir. 

Ortada hem bir kooperatifin 
yıkılması, hem de bu vaziyet etra· 
fında müstahsilin tenvir edilmeme
si, yani ortakçının hakkına hür· 
met yerine tam bir lCıübalilik gös· 
terilmeııi gibi bir vaziyet nrdır. 

- Sonıı 4 ncü sahifede -

/ngiltere hükumetini 
Muahaze ediyor .. 

Londra, 19 (Radyo) - Son 
günlerde işçilerlt: komünistler 
arasında husule gelen fikir 
ve hareket birliğinden Lon
dra siyasal mahafilinde derin 
bir endişe hüküm sürmekte· 
dir. Lord Çurçil, hükümeti 
kusurlu görmekte ve şimdiye 
kadar gösterilen müsamahadan 

Lard Çurçil 
dolayı işçilerle komünistlerin 
yüz bulduklarını söylemekte· 
dir. 



( 
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ayrak ve milli terbiye 
.. K. Ô. Kızılay balosu '3ir y na ında 

Yolupıun fizcrindc olduğu için, hemen h~r hafta rastgclirim. Ku
pıandanlık dairenine bayrak çekilirken, süel ueullere uygun olarak yapı· 
an töreni görmek için durur, bakarım: 

........ eı~----
150 kişilik çay 
Ziyafeti verilecek. 

yata dört arkadaş 
Bir manga askerin sert adımlarla geçerek yer alması .. Ve sonra, 

istikliil mıırfı çalarken sert bir kumanda ile erlerin selfim duruşu ve 
bayrağımızın nazlı nazlı calgalanıırak gök yüzüne yükselişi! .. 

6 Şubat gecesi hükumet ko
nağı salonlarında verilecek 
yıllık büyük Kızılay balosu 
için mühim hazırlıklar yapıl
maktadır. Yarın akşam Ege
palas salonunda 150 kişilik 
büyük bir toplanh yapılacak 
ve bir çay ziyafeti verilecektir. 
Balo tertip heyeti fzmir'in 
nezih ve yüksek ~ilelerinden 
müteşekkildir. Balonun fevka
lade mükemmel olması için 
toplantıda kararlar alınacaktır. 
Balonun dekorasyon ve: servis 
işlerini Murad Türkrpenoğlu 
üzerine almıştır. lstanbul'dan 
Perapalas orkestrası da getir
tilecektir. 

Cinayetin sebebi sarhoşluk ve küf. 
Bu manzara, (Ernest Benan) nın tıısvirinden aciz kaldığı bir savaş 

eahnesi kadar ben de müheyyiç bir tesir yapar. 
retmektir. Katil yakalandı 

Fakat geçen gün, birkaç saygısızın gafleti, lıcnim sık-sık ya§adığım 
taı1ı lıcyeeanımn inki~nr knnştmlı: 

l\foydnnda herkes, durmıı,, dikkatli bir ihtiram ile bayrağını eeliim· 
lndığı h:ılde, bu gaf iller elleri cebinde, L:asketlcri ba~ıncla dalgın ve 
aptal bakıyorlardı. Yani ekseriyeti ınü~tcrek heyecanı her nedense bun
ları snrmıımış ve snrsmnnııştı. Belki de, hunuıı milli ve hatUi medeni 
terbiyeye esa olnn kaynaklardan biri olduğunu bilmiyorlardı. Onları 
affetmek. için, keı.ıdi dilleri.le söyleuiltlcri gilıi (Cnhillik) etmiş olmaları 
ihtimali vıırdı. 

Fakat bu cehlin saikinden mes'ul olan eski nesil ise, bu cclılio 
devıımından mes'ul olııo tla yeni nesil değil midir? .. .Mektebin henüz 
yapamııdığt itikadları } aratacak olan inkılab müesseselerinin faali} et ve 
manevi kuv\·eti bu salında tecelli etmesi lazım gelmez mi'.I .. 

Yerde gördüğü ekmc~i çiğrıemeğe, tnrladnki leyleği ölJiirmeğe razı 
olmıpn dini mahiyette bir halk ananesi ayarımla yai ve kuvvetli bir
§ey koynıağn mecburduk. 

1nkfir edilemez ki eskiler inanmasını ve inan<lırmnsını bilmi;lercli. 
Biz ise parti ocakları, halkevleri, spor federasyonlan ve her çeti<l mes· 
lek teşekkiilleri gibi çok verimli olabilecek nefir ve telkin vasıtalarına 
malik olduğumuz hıılde vazifemizi hakk.ilc yaptığımızı iJclia edemeyi-L. 

Her işi, hükumet ve kaııun kuvvetile haşarmaktan kurtararak inkı
lilıın ulaşmak i tediği gayeye doğru biran C\'cl \"arınağa çalışmalıyız. Ve 
bilmeliyiz ki, bayrağını scllinılumnsmı bilıniyen vatıındıışın günahı kadar, 
ona hu ~m:ifeyi öğretmiyen müne\vcrin gfinnhı ~·ıırdır. 

Aydın zirai satış 
kooperatifleri 

idare meclisi, kooperati
fin tasfiyesine karar verdi 

Bundan bir müddet evel 
toplanan, Aydın zirai satış 
kooperatifleri ittihadı idare 
meclisi, yeni bankalar kanunu 

--------------...· 
Katil Şaban maktul Celal 

Keçeciler' de Dikilitaş çıkma· 
zı'nda Rüstem'in aile evinde 
kanlı bir cinayet vukubuldu
ğunu dünkü sayımızda yazmış· 
tık. Sarhoşluk yüzünden vuku 
bulan cinayette Razgrad'lı Hü
seyin oğlu Şaban, ekmek bı
çağile arkadaşı Üsküp'lü Sii· 
leyman oğlu Celal'i boğazın

dan, yüzünden ve omuzundan 
yaralamak sureti!e öldürmiiştü. 

bir odasında yatıyorlardı. Muh
telif aşç.ı dükkanlarında çırak 
ve bulaşıkçı olarak çalışan bu 
dört kişi, hiçbir temizlik kai-

desine riayet etıniyerek ayni 
odadaki bir yatakta ve tek 

:yorgan altında yatıp uyuyor
lardı. 

Vak'a gecesi erkenden yatan 
Şaban ve arkadaşı Ali, gece-

leyin sarhoş halde ve geç va
kit odaya yatmağa gelen ve 
gürültü }apan Celal yüzünden 

rahatsız edildiklerinden kavga 
çıkmış, Şaban; Cclal'a küfret· 

miştir. Celal de mukabele 
edince Şaban, ekmek bıçağile 
Celal'i yaralamıştır. Boğazın
dan aldığı derin yara yüzün
den büyük damarlarından biri 
kesilen Celal, bir müddet sonra 
ölmüştür. 

Şaban, dün sorgu hakimli· 
ğine verilmiş ve isticvab edil
dikten sonra tevkif olunmuştur. 

ile kooperatifin malı durumu· 
nun telif edilemiyeceğini na
zarı dikkate alarak tasfiye ka
rarı vermiştir. 

Tahkikata göre Şaban ve 
Celal ile Ali ve Hüseyin adın
da dört arkadaş, aile evinin 

...:.__--~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• • • 
idare meclisinin bu kararı, 

gelecek hafta içinde içtimaa 
yvan c s 

Krallar ve kanunsani ayı ıs hareketle i 
Kanunusani ayı krallar için 

korkulu olacak bir aydır. ln
giliz kralı birinci Şarl'in 649 
da Kromvcl'in emrileJbaşı ke
silmiştir. 1793 te Fransız kra
lının başı 16 ıncı günü inkı

lap (Konkord) meydanında ki
yotin ile lkopanlmıştır. 1858 
senesi 4 kanunusanisinde de 
üçüncü Napolyon'a mahud 
Korsini suikastı yapılmış ve 
150 kişi ile imparatorun yara· 
!anmasına sebep olmuştur. 
Habisburg'larm kargaları 

Fakat herife halis boğa der
ken, zevcesine tam Malta ke
çisi demek doğru olmıyacak mı? 

En şişman kadın 
Arzın en şişman kadını 

Londra' da 65 yaşında bulunan 
Hilda Vilson'dur. 

davet edilecek olan heyeti 
umumıyeye arzolunacak ve 
tasfiye kararının tasvibi iste
necektir. 

Aydın fzirai satış koopera· 
tifleri ittihadı, Türkiye' de ilk 

Bu yıl birçok mühim işler başarılacak, 
yeni aygırlar getirtilecektir 

Habisburg'ların sonuncula
rından Arşidük F rederik te 
ölmüştür. Bu ölüm eski bir 
masalı yeniden canlandırmıştır. 

Habisburg hanedanının mü· 
essisi olan Rodolf 1233 sene
sinde kont Argovi ile iki oğ· 
!unu haksız olarak işkenceye 
tabi tutmuş ve kont başını 
cellatm satırı altına uzatırken: 

- Ailene lanet ve felaket 
dilerim. Ailen efradının qğrı
yacağı felaketleri daima kır
mızı gagalı üç karga haber 
verecektir! Demiş imiş. 

Bu hanedandan Maksimli· 
yen Meksika imparatoru sıfa
tile kurşuna dizilirken bu kar
galar görünmüş, Mayerling fa
ciasında da ayni hadiseler 
tekerrür etmiş, Fransova Jozef 

Bu kadın tam 315 kilodur. 
Yani, orta sıklette yarım dü
züne kadın ağırlığında! 

Bu kadın geçenlerde ölmüş 
ve doktor {tarafından tartılan 

kalbi 650 gram gelmiştir. 
8\ı kadıncağızın şişmanlığı 

yüzünden ne gibi bir faide 
gördüğünü bilmiyoruz. Fakat 
Osmanlı imparatorlarının hü
küm sürdüğü zamanda lstan· 
bul'da bulunsaydı herhalde 
çok rağbet kazanırdı! 

-------
Radyolardaki 
Parazitler 

Belediye, radyolarda para
zite sebebiyet veren motörlü 
vesait ve motörle müteharrik 
fabrika, imalathane vesair yer· 
lerde, kondosatör kullanılma-
sını alakadarlara bildirmiştir. 
Bundan böyle tramvay, oto· 
büs, otomobil ve motörle mü-
teharrik sair yerler ve bu alatı 
kullanmıyanlar, belediyece ce
zalandırılacaı{lardır. 

Bu suretle radyolarda pa· 
razi ~ azalmış olacak ve herkes 
rahat rahat radyo dinliyehi· 

ve Arşidük Frederık'in ölü- lecektir. 

defa kurulan bir kooperatiftir. 
25 senedenberi büyük hizmet· 
ler görmüş, her tarafta tanın-
mıştır. Bu kooperatifin mües
sısı, halen Muğla meb'usu 
bulunan Halil Menteşe'dir. 

Haber aldığımıza göre, se· 
nelerdenberi kooperatifte ça· 
lışmakta bulunan memurlar, 

lktısad Vekaletine müracaat ede
rek kooperatif deki müddetleri 
nazarı itibara alınarak kendi· 
lerine vazife verilmesini isti
yeceklerdir. ----

937 Fuarı 
Plan üzerinde 
ltetkikler yapılıyor .. 

Belediye reisi Dr. Behçet 
Uz, dün yanında belediye mü
hendisleri olduğu halde Kültür 
park' a giderek 937 fuarı pla
nının tatbikatı hakkında arazi 
üzerinde tetkikler yapmışlar
dır. Yeni plana göre yıkılması 
lazımgelcn pavyonlardan bir 
kısmını sahipleri yıktırmakta

dırlar. 

937 Fuarı modern, mükem· 
mel bir şekilde hazırlanacaktır. 

Beraet eden memur 
münden evel bu üç karga gö· { ) Maliye memurlarından Ke· 
riinmüştür. Bugün doğacak mal Yasa, evlerinde hizmetçi 

Halis boğa! olarak çalışan Neriman adın-
Cenubi Afrika' da Ladismit'te çocuklar•• da bir kızı kirletmek ve bula-

bir adam vercri komisyonu hu- şıcı bir hastalık aşılamakla o· Ayın zayıf olmakla beraber 

Bu yıl vilayetimizde yap1la
cak müliim işler arasında hay
van cinslerinin ıslahı miihim 
bir: yer tutmaktadır. Köylünün 
mühim servet kay~aklarından 
biri de tavJkçuluk ve yumur
tacılıktır. Fakat bunu bilgi 
halinde tatbik ederek tam 
randıman alanlar çok azdır. 
Vilayet büdçesi yakında tas· 
dikten gelerek tatbika başla
nınca teşkil edilmiş olan ta
vukçuluk ve yumurtacılık koo--Ekmek 
10 para 
daha yükseldi 

İzmir belediye riyasetinden: 
20/1/937 tarihinden itibaren 

birinci nevi ekmeğin kilosu
nun 11,25 kuruşa, ikinci nevi 
ekmeğin kilosunun 9 kuruşa 
satılacağı ilan olunur. 

Tecziye edi .. 
ler. şoförler .. 

Şehir dahilinde ve civar ka· 
zalar arasında işliyen otobüs, 
kamyon ve arabalar, beledi· 
yece sıkı bir kontrola tabi 
tutulmaktadır. Evvelki gün 
muhtelif yerlerde muayeneler 
yapılmış, beş kamyon, iki oto
mobil ve üç arabanın 'esaik
leri noksan görüldüğünden sa
hipleri ve arabaları idare eden· 
ler tecziye olunmuşlardır. 

zuruna davet edilmiş ve vergi mcııfi tesirleri için zc,ksiz bir maznun olarak Ağırceza mah· 
vermemesinin sebebi sorulmuş· gün hazırlamıştır. Bugün ne knlb kemesine sevkedilmişti. Mu- Vilayet bütçesi 
tur. Yerli: Ye ne de sair ııı:ıdıli işlerde bir hakeme, dün neticelenmiş ve Veni yollar yapbrılacak 

_ Henüz 24 yaşındayım; zevk ve kıızaııç kay<lcdilmiyceek- hadisenin tasni edilmiş oldu· Vilayet bütçesinin, yüksek 
fakat tam 15 çocuğum var. tir. Gelen nıektuLlarııı çogu fena ğu, Kemal'in hiçbir suçu bu· tasdike arzedildiğini ve bu 

h:ıberler vereceklerdir. Bugün ih· 1 d ğ b't 1 b • 
Karım bana 6 ikiz ve bir de unma 1 1 sa 1 0 muş, era- günlerde tasdikten geleceg" ini ti yari veya gayri izzetinef i!lt:r k 1 

üçüzlü çocuk dog" urmuştur. atine arar veri miştir. yazmıştık. Bütçe, beklenmek-k.rıla~ktır. 

Bu kadar çocuk karşısında Buglin dor;acıık çocuklar ha- imtihan açılacak tedir. Bütçe gelince yapılacak 
vergi vermek imkanını bir tür· yalııervcr, clalı:ın nıalıcııl' olacak· Foça kazası nüfus katipli- ilk işler arasında Ôdcmiş-Ça· 
lü bulamıyorum. lar, halk ile tcmııstan çekinecek· ğine tayin edilmek için nüfus tal ve Bayındır-Çatal arasın

lcrclir. Ktzlıır da has as ve ev. 
Cevabını vermiştir. müdürlüğüne birçok kimseler daki yollar vardır. Bu iki yo· 

huınlt olacaklar \'e her zaman 
Komisyon bu adamcağızın aşk talihsizliğinden ~ikayeı ede· müracaat etmişlerdir. Talipler lun ehemmiyeti biiyüktür. Vi· 

iki sene vergiden muafiyetine c•ıklerdir. arasında bir imtihan açılması layetimjzin diğer bazı yerle-
karar vermiştir. -----'--=\._~=~~~~~-""""';"-;"'~-~..) kararlaştırılmıştır. rinde de yollar xaptırılacaktır. 

karışık bol ya,,.mur yagmaK· rıyasetınaen aıauıııı 1çı • ........ .., .... -. ·- -
ve Nazilli orta okulları bera- 5 

peratifi, geniş mikyasta faali· 
yete geçecektir. Köylüye, çok 
ucuz fiatle cins yumurta ve 
tavuk temin edilecek, bu hay
vanlardan elde edilecek ran
dıman yükseltilecektir. 

Beygir cinsinin ıslahı için de 
Tepcköy aygır deposu için 

0

Macaristan'dan bin beşer yüz 
liraya iki tane Monyiis aygırı 
satın alınacaktır. Vilayet köy 
büdçelerine konacak paralarla· 
da bu yıl Plone ve montafok 
cinsinden mühim miktarda 
Boğa satın alınacaktır. 

Vilayet köylerinde 42 Eşek 
aygın bulunduğu için bu yıl 
yeniden eşek aygırı alınmıya
caktır. 

Hayvan cinsinin ıslahı ha· 
kınımdan bu yıl ilimizde birçok 
işler yapılacaktır. 

Bir aylık ihracat 
6.982.908 lira tutmuştur. 

Şehrimiz Ticaret Odasının 
hazırladığı bir rapora göre, 
ikinci teşrin 936 ayı içinde li
manımızdan muhtelif memle-
ketlere 6,982,908 lira kıyme
tinde ve 33,687,303 kilo muh
telif cins mal ihrac edilmiştir. 

Bu müddet zarfındaki üzüm 
ihracatı 1,585,873 lira kıyme
tinde 8,737,439 kilodur. İki 
milyon 993,498 liralık tütün 
821,581 liralık pamuk ta gön· 
derilmiştir. ----
Harmandalı 
köyünde maç. 

Menemen sporcuları, bir 
maç yapmak üzere 17 kanu
nusanide Harmandalı köyüne 
gitmişlerdir, Harmandalı köyü 
genç sporcuları ile Menemen 
sporcularının yaptıkları maç, 
çok samimi ve heyecanlı ol· 
muş, Menemenliler bire karşı 
iki sayı ile galip gelmişlerdir. 
Harmandalı, bu münasebetle 
çok nezih ve güzel bir: gun 
J!~çirmiştir. 

20 •4 ıc~-
' l ı ;IJ / 

Konsey içtimaı .. 
- Başı 1 inci sahi/ede 

se~ Türk tlfivası ııleylıinc bir l.:a
rar ittihazına temayül etse bile 
biı.im muvnfakntimizi ve reyimizi 
istilıeal etmedikçe onu bir karar 
halinde çıkarabilmesi kabil ola· 

maz. 
Binaenaleyh farzı mahal ola· 

rak konseyde temsil edilen dev
letler Türk diivu ı nleyhincle bir 
karnrn mütemayil olurlartla böyle 
bir hal ancak bir netice tevlid ede· 
bilir: Biz tamnmile h~klı oldu~u
muz bir mcs'elccle eırf siyasi mü
lıihnzalarla aleyhimize bir temayül 
izhar edilebileceğini görünce Mil· 
Jetler cemiyeti teşkilatı hakkında· 

ki emniyet ve itimadımızı tama· 
mile knybetmi' olduğumuz için 
bu teşkilat ile aramızdaki vaziyeti 
yeniden tcclkik etmek ve ona göre 
kendi hattı hareketimizi yeniden 
tayin etmek zaruretinde kalınz. 

Kaldı ki bi:t. büyük devletle· 
rin Türk diiYası aleyhine meyle· 
debilcceklerine ve bu euretle d~ 
llalıe" mes 'elesile esasen ear11ılmış-• 
olan 1\lillctler cemiyeti teşkilatını 
tunınmile yıkm1ya muvı fakat ede· 
bileccklerine kani buluoaolıırdan 

değiliz. 
Bu itibarla konsey müzakere· 

lerini ve onun bizim nazarımızda 
mutlaka mii~lıet olma1'ı lazımgeleo 

knrannı iıimııd ile bekliyoruz. 

Aydın haberleri 
Hava yardımları - Ko· 

çarlı nahiyesinde Hava kuru· 
muna yardım faaliyeti çok iyi 
gitmektedir. Nahiye adına sa· 
tın alınan tayyarenin ad kon
ma merasiminden sonra Ko
çarlılar 440 lira aza ianesi ve 
950 lira fıtra parası "ermiş
lerdir. Hamiyetli Koçarhlara 
"Varolsunlar" deriz. 

Havalar - Aydın ve mül
hakatında kış bütün şiddetile 
devam ediyor. Geçen hafta 
iki gün sürekli yağmur yağmış 
ve bunu güzel havalar takip 
etmişti. Şimdi de soğuklar 
hüküm sürmektedir. iki gün
lük yağmur, çiftçileri faaliyete 
sevketm; ştir. ----Yeni Neşriyat 

Yeni Adam 
159 uncu sayısı çıktı. içinde 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun, 
Sosyetesini arıyan adam, Fel
sefenin problemi ve hayatım, 
Yalçın Orkun'un Karektersiz· 
lik, Ulak'ın Faşist abloka, 
Dr. Salahiddin Kuntay'm Ta
biat önünde düşünmeğe alış
tıralım, M. Adalan'ın Yanlış 
anlaşılan zulüm başlıklı ma
kalelerile Hüsameddin Bozo
kun İlya Ehrenburg'dan Mi· 
guel De Unamuna başlıklı 
tercümesi vardır. Bu modern 
kültür mecmuasını karilerimize 
ehemmivetle tavsiye ederiz. 

Tayin 
Seferihisar arazi tahrir ko

misyonu reisliğine Esad tayin 
edilmiştir. 

Nara atmak 
Güneş mahallesinde berber 

zade sokağında Hüsnü oğlu 
Hüseyin Hilmi, sarhoş olarak 
nara attığından yakalanmıştır. 

Şehit yetimleri 
ve maluller .. 

Askerlik şubesinden: 
Malul subay ve eratla şehit 

yetimleri üç aylıklarile on se· 
neliklerini almış olanların 1 
Şubat 937 gününe kadar şu· 
beye müracaatla kayıtlarını 
yaptırmaları ilan olunur. 

Fransız filosu 
Kazaplanga 'da 
Kazaplanga, 19 (Radyo) -

Fransa'nın Atlas denizi filosu 
sis hasebile ancak bugün Ka-
ta'51ôm!f j~ ı'Sasıl olabil · · 
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Yugoslavya.Bulgaristan r anlaşmasını istemiyenler 

Blllgcir'llaş~~kilineijsuikasd 
tertip edenler yakalandı 

M. Köse İvanof, uzlaşma~ı imzalamağa giderken 
öldürülecekti. Kırksekiz kişi tevkif edildi 

. lstanbul, 19 (Hususi) - Sofya'dan bildiri· 
lıyor: Bulgar zabıtası, Yugoslavya - Bulgaris· 
tan anlaşmasına aleyhtar olan Makedonya ko
mitesi tarafından, devlet adamlarına karşı sui· 
kast hazırlıyan bir şebekeyi meydana çıkar
mıştır. 

tevkif etmiştir. 
Suikastle alakadar oldukları sanılan ve evelce 

yakalanmış bulunan birkaç kişiden de, pakta 
aleyhtarlık etmiyeceklerine dair teminat alına~ 
rak kendileri serbest bırakılmışlardır. 

Anlaşıldığına göre, suikast, M. Köse lva· 
n~f'a, Bulgar· Yugoslav paktını imzalamağa 
gıderken yapılacaktı. Zabıta, 48 komiteciyi 

Makedonya komitesi, Bulgar · Yugoslav mua
hedesine şiddetle aleyhtar bulunmakta ve hü
kumet erkanına mütemadiyen tehdit mek· 
tuplan göndermektedirler. 

------------------..................... --~--~~------
Başbakanımız Prens Pol, sulh için mü-

..ı:~:~:·~9a( ~~==~ıer him beyan~~!~ bulundu.
1 B.a.şvekil ismet İnönü ve Da- Her devlet kendisine düşen vazifeyi ya. 

hılıye vekili Şükrü Kaya bu h' h • · .. d" 1 
sabah şeh · · 1 . 1' parsa, sul , er zaman ıçın muemmen ır .. rıınıze ge mış er ve 
v~ ·ıstasy d k'll 1 b' Belgrad, 19 (Radyo) - Londra gazeteleri, Yugoslavya Sal· · on a ve ı ere me - · b 
uslar t"" f d k 1 tanat naibi Prens Pol'un cihan sulhu hakkındakı eyanatını ara ın an arşı anmış- ' · · k" 
lardır. ncşretmektedir. Prens Pol, beyanatında demıştır ı: 
Ôğled 1 f .. .. - Harb olacağına inanmam. Sulhun muhafaza edileceğine 

en sonra, smet nonu- b .. k'" ld .. k .. M'll ti d ha b olacağı nü · · d . ve unun mum un o uguna anıım. ı e er e, r n rıyasetın e toplanan vekıl· · h k · H d 1 t 
ler he eti b , 1 •• kanaatini hasıl etmek çok yanlış hır are ettır. er ev c , 

Y , azı mes e eler uze· k d" . d'" 'f . Ih k l ı kl e her za rinde ·· .. 1 d b 1 en ısıne uşen vazı eyı yaparsa, su o ay ı a v • 
goruşme er e u un- . . . d"l . l 

muştur. man ıçm temın e ı mış o ur. . . 
A k A Biz, mevcut ittifak ve dostluklarımızı takvıye ettık. Aramız-

H ~ar~,. l9 (H.ususı) - C. de ihtilaflar bulunan devletlerle bile anlaşmağa muvaffak ol-
. artısı Kamutay grubu d k B tl Ih b" "k d ı d k d " "niz b ·· u . u sure e su a uyu yar ım arımız o un uguna emı . ugun toplanmıştır. 

Almanya 
Paiytahtını 
Değiştiriyor .. ...... 

Berchtes Gaden 
Almanya devlet re
isliti merkezi olacak 

Mn 'h G nı • 19 (A.A) - Berclıtea 
aden Alınanya devlet reisliği ve 

başbakanlığının yeni me.rkezi ola· 
caktır. M. Bitler bugün Alp dn~
lan. yaınaçlannda yapılmakta olnn 
:"~ı başbakanlık sarayını inşa eden 
ı~ı;ılerin ye )' . d r şen ığın e bulunmuş· tur. 

1 ,, Bu dairenin yapılması 1\1. Ilit· 
er ıu Bavyera Alplaruıı kt'ndisine 
<laiıni 'k 

ı aıııetgfilı olarak t ı · kk" edec ~· . e a ı 
. ebını göstermektedir. 1\1. Hit-
lcr'in B ı· 'd er ın e lıulunu ları gittik-
çe seyreklr~m· . . 
b • ış 'e uınunııyet iti-
arilc lıirka ·· . t ç gune ınbisar etmek· e lıulunmuşıur. 

llerlin l 9 (Rnd) o) - K . ı· 
lıir · UV\ et ı 

~a)ıa)a göre, Bergenhavsen Al-

Avrupanın her tarafında kar var 

Vistol nehiri, şiddetli so
ğuklardan dondu ------80 kadar köylü karlar altında kaldı. Yu-

nanistan'ın dörtte ücü karlarla örtüldü , 
Varşova, 19 (Rad· 

JO) - Polonya'nıo her 
tarafında görülmcmio ~ 
derecede şiddetli soğuk-) ı 
far vardır. Son gelen 
haberlere gi>re, Avru· ' 
Panın Lirçok vcrlcri ı 

• 1 karlar nltındaılır. Via-
tol nehri Foğuklann 

şidtlctindcn donmuotur. 
80 kotlar köylü, karlar 
altında kalmıştır. 

Atina, 19 (Raılyo) 

Yuııanistan"ın tlörttc üç 

.kısmı, karlarla Cırıülü· 

dür. Jki giiodeuberi 
Korfo n<la~ına mdızul 
karlar düşmekıeılir. 

Bclgrad, l 9 (Rad· 
yo) - Bük.rcş'ten \'C·J 
rilen haberlerde, Knra- ı 

denizde ""şiddcıli bir 1 madnyanın payitahtı olacakıır Bu 
ra a I' · · F k l 

1 ur takım inşaat planlan ha- fırtınanın hüküm sür· Ski meraklısı ransız ız arı 
:;,anmıştır. <lüğü lıildirilmcktcrlir. Romanya· Varşova, 19 (A.A)- Bütün 

AN- nın her ıarafınJn havalar hirclcn- Lehistan'da şiddetli soğuklar ADQ L u il hir~ ıwgımıu~tur. Hararet dercce~i hüküm sürmektedir. Bilhassa 
-- sıfırın altınıla otuza kadar cliişmiiş- doğu bölgelerinde hararet sı· 

Günlük siy;,;j ;zete tür. Birkaç ki,inin domlu~u söy- fırın altında 23 dereceye düş-
ı---~~~ııJılıJiiı;'°ı """.v;;;e~b::a=· ~-~~:_ __ J lenmcktedir. müştür. 

w}B7.gaoı 

Hay~ar ~üşdü ÔKTEM 
Umuını neşrıyat ,.e yazı i . 
"d·· " IJ . şlerı mu uru: amclı 'üzhet Ça 

İdarehanesi : 
_ nçar 

İzmir İkinci IJc)ler Eoka~ı 
C. Halk Parıi i binıısı içfode 

Telgraf: İzmir _ ANADOLU 
Telefon: 2776 •• Posta kutu u 405 

ABONE ŞERAiTİ 
Yıllığı 1200, ahı ny]ıf;ı 700 üç 

aylığı 500 kuru~tur. ' 
Yabancı nıem]cketlcr için sencJik 

abone ücreti 27 liradır 
IIeı yerde 5 kuruştur 

Giinil . -geçmış rıüshalar 25 kuruııtur -----== .. . 
~ANADoLU MATBAASI~DA 

~"'1~~...,T 

Çin' deki İsyan 
Muharebeler 
Yen iden başladı .. 

Şanghay, 19 ( A.A) - Bu 
sabah başlıyan mütareke bu 
gecesarısı nihayete erecek 
ve derhal Sianfu üzerine yeni 
bir taarruza başlanacaktır. Mü
tarekeye bu suretle ansızın 
nihayet verilmesinin sebebi 
kendisini Sensi valii umumisi 
ilan eden Yanghu Sengin Nan· 
kin' den birçok yeni talebeler 

Madeni 
Para basılacak •. 

İstanbul, 19 {Hususi)- Ma· 
liye Vekaleti, yeniden 16 mil· 
yon liralık madeni para ba
sılmasını kararlaştırmıştır. 

- -----
arasında Sensi eyaletinin muh-
tariyeti de vardır. 

Şanghay, 19 ( Radyo ) -
Siyanfu'daki yabancı mikda
rının 80 den fazla olduğu an· 
!aşılmıştır. Bunlardan başka 
10 Fransisken papaz vardır. 
Bunlann hepsi de Siyanfu'yu 

Heyetimiz Zirai 

Davamız 
Sancak mes'elesi, bütün sa

bır ve basiretimizi, bütün iti
dal ve sulhperverliğimizi yavaş 
yavaş kemirmeğe başladı. Şim· 

di de kulağımızın dibinden 
silah sesleri geliyor. Canına 

kıyılan Türk'ün iniltisini duyu
yoruz. O kadar yakınız ki, 

Sancağın yarasından yüzümüze 
kan sıçrıyor. Fransız jandar-

masının dipçiğinin altında kı
rılan kemiklerin çatırtısı, Trak· 
ya hududumuzdan duyuluyor. 

Gidi medeni Fransa! 
Gidi dönek Fransa! 

----· ... ·----
Tahran'dan 
Bağdad' a geçti 

lstanbul 19 (Hususi) - lran 
hükı1metile, hiikumetimiz ara· 
sındaki muallak mes'eleleri 
müzakere için Tahran'a gitmiş 
olan heyetimiz, dün Bağdad'a 
gelmiştir. 

Heyet, orada da Irak hüku· 
meti erkanı ile temaslarda 
bulunacaktır. 

Belcika'da • 
Maden amelesinin 
grevi genişliyor. 

Brüksel, 19 (Radyo) - Ma
den kömürü amelesinin Şarl 
Lerua, Liycj ve Bonbiyaj'da 
ilan ettikleri grev genişlemek-

Gidi dost Fransa! tedir. Grevcilerin bugünkü ye· 
. f F 1 kunu 20-25 bindir. Gidı meşhur ve maru ransa. 

Habersizce para ile dağlardan, Norveç-Hollanda 
yabandan hayvan sürüleri halinde ticaret anlaşması .. 

· d" "lenle"rı'n kepazece teza-
m ırı Oslo 19 (A.A) - Hollanda 
hürleri ve zorla sandık başına t" t · t b k ı 

l . ıcare ve zıraa a an arı, 
getirilip uydurulan rey erın 1· • "t k ·· O ı ' . ,. sveç e gı me • uzere soyu 
hürriyet namı . alt~ndakı ş~n .1 terketmişlerdir . 
maskaralığı yetışmıyormuş gıbı, Norveç'te ticari mes'eleler 
şimdi de iş süngü~e, ~a~ka, görüşülmüştür. Norveç Maliye 
dayağa, hapse, tehdıde ıntıkal bakanının verdiği bir muhtı-
etti. rada gümrük manialarının ya· 

Fransa'nın medeniyeti, yal- vaş yavaş ortadan kalktığı 
nız Avrupa kıtasındaki topra- görüldüğü bildirilmektedir. 

ğına münhasırdır. Bu mede- Doğu Afrika' da 
niyet, Asya, Afrika ve Avu,,- Alman . ltalyan şirketleri 
turya'ya geçince, eline kam- faaliyete geçiyorlar 
çısını, beline tabancasını alır.. Roma, 19 (A.A) _ Doğu 

Fransa'nın adaleti, Marsilya Afrikası için bir İtalyan - Al-
Havr limanı arasında işler ve man maden şirketi tesis olun· 
Afrika, Asya toprağında bu· muştur. Bu şirketin sermayesi 
run deliklerinden bile , kan elli milyon lirettir. Almanlar 
fışkıran bir haydud '"haline tarafından bu şirkete Bernhard 
gelir. Berghau grubu iştirak et· 

Gidi medeni Fransaf mekte ve sermayenin yüzde 
Gidi dost Fransa, 49 unu bu grup koymakta-
Gidi meşhur ve maruf Fran~af dır. Şirket bilhassa kömür, 
Herkes bilmelidir ki, yalnız demir, bakır ve kurşun ara-

kürremizin etrafında güneş ar- yacaktır. 
tık dönmez oluyor. Fakat San- Kralice Vilhelmina 
cak Türk'ü, dünkü [kölemizin 1Bir poli

1

sin fedak8rhOı sa· 
esiri olamaz. yesinde ölümden kurtuldu 

Belki toprak üstünde akan fnzburk, l 9 (Ratlyo) - FeJe. 
sular durur, ateşler yanmaz menk kraliçesi \ ilhelmina, hiiyiik 
olar. Fakat Türk Hatay'ı, ne bir otomobil kazası geçirmiştir. 

Otomobil 200 metre derinliğinde 
Fransız mandası altında kalır, uçuruma uçmak üzere iken kazanın 
ne de Suriye ile kucaklaşır.. öııüne geçilmiştir. 

Belki bir gün Sancak hu· l\loıosiklcıli bir polis, hayatını 
dutlarından Türk galeyanının tehlikeye koyarnk otonun öniinc 

geçmiş ve kraliçeyi muhakkak bir 
dehşeti işitilir ve silah dedi- ölümden kurturmıetır. 
ğinıiz (En büyük, en adil kuv-

vet) politikanın yerine geçer, 
fakat Sancak, Türk olmıyanın 
elinde kalmaz. 

Evet, evet, herşey olur. Ol-
ması lazımdır da .. 

Fakat yalnız birşey olamaz: 
Hatay'ın esareti .. 
Ve Bunun böyle olmaması 

lazımdır da!.. Biz bu lüzumu 
şunlarla teyid ediyoruz: 

lzzetinefsimiz, haysiyetimiz, 
sözümüz, mantıkımız, hakkımız, 
sulhperverliğimizlel.. 

Ve onyedi milyon namına 

ilave edelim ki: 
Canımız, damarımızdaki ka· 

nımız elimizdeki silahımızla! 

Yeni Vali 
Muavinlik/eri .. 

fstanbul, 19 ( Hususi ) 
Dahiliye Vekaleti, muhtelif vi· 
layetlerde yeni vali muavin· 
tikleri ihdas etmeyi kararlaş· 
tırmıştır. Mevcudlarla birlikte 
vali muavinlikleri 40 a çıka-
rılacaktır. 

Mussolini'mn 
Oğlu evleniyor .. 

Roma, 19 (Radyo ) - M. 
Mussolini'nin oğlunun matma· 
zel Orsala Bovi ile izdivaç 
merasimi 6 Şubatta yapıla· 
caktır. Mussolini'nin oğlu ve 
gelini İtalya' da bir seyahattan 
sonra Amerika'ya da gidecek· 
lerdir. 

Kalkınma icin 
t ---··---

Hummalı 
Faaliyet başladı .• 

Ankara, 19 (Hususi) - Zi· 
rai kalkınma için, hükumeti· 
miz hummalı bir faaliyet gös
termektedir. 

Ziraat Vekaleti, muhtelif 
vilayetlerdeki bazı pamukçu
ları Ankara'ya davet etmiştir. 

Bir İtalyan 
Vapuru 

Kilidibahri' de 
Karaya oturdu .. 

lstanbul, 19 (A.A) - Bo
ğaz'dan geçerek Roterdam'a 
gitmekte olan ve 7240 ton 
hububat ile 160 ton tohum 
usaresi yüklü İtalyan bandıralı 
Beppe vapuru, dünkü gün tipi 
fırtınasında Çanakkale' de Ki
lidibahri' de karaya oturmuştur. 

Hariçteki 
Alman'lar .. 
Askere davet ediliyorlar. 

Berlin, 19 (Radyo) - Al
man hariciye bakanı, hariçte 
bulunan ve askeri kabiliyeti 
olan Alman'ların tesbit ve tah
ririni emretmiştir. 

Bütün Alman konsoloslan, 
askerlik çağına gelmiş olan 
Alman gençlerini davet etmiş 
ve kendilerine birer bilet ve· 
rerek Almanya'ya sevke baş· 
lamıştır. Bu davete icabet et
miyecek olanlar her ne kadar 
kaçak ;addetmiyeceklerse de, 
Almanya'ya avdetlerinde, yaş
ları kadar zecren askerlik yap
mağa mecbur tutulacaklardır. 

Filipin 
İstiklal istiyor. 
Nevyork, 19 {A.A) - Ma· 

nil' den bildirildiğine göre Fi· 
]ipin adaları başkanı Manucl 
Kuezon lS bin genç zabit 
önünde verdiğiği bir nutukta 
Filipin 'lilerin istiklallerini te· 
mine ahdetmiş olduklarını ve 
onun için bütün imkanlarını 
kullanacaklarını bildirmiştir. 

İmparatorluk 
konferansı 

Taç giyme merasiminden 
sonra toplanacak •• 

Londra, l 9 (A.A) - Taç ' 
giyme şenliklerinden sonra bir 
imparatorluk konferansı topla· 
nacaktır. Bu konferansın 1 ll32 
Ottova konferansından daha 
mühim olacağı söylenmektedir. 

TAKViM 
Rumi 1352 ı Arabi 1355 
2ci kanun 07 Zilkade 07 

-

ikinci kanun 
1 
9 
3 20 ~ 
7 7 

Çarşamba 
:E\'kat Ezan VasatE,·kat Ezan Yasa 

Güneş 2,12 7-:2'2 akeaml2,00 17,09 
öğle 7,15 12,24 rstsı 1,36 18,45 
ikinci 9,45 14,55 ımsak 12,28 5,37 Gidi medeni Fransa, 

Gidi dönek Fransa, 
Gidi dost Fransa, 
Gidi meşhur ve maruf F ransal 

Orhan Rahmi Gökçe 

Müessis üyelerimizden, sevgili arkadaş, sadık dost ve iyi 
bir aile babası olan, Ankara' da Ankara eczahanesi sahibi, 
eski kimyagerlerden 

itizar 
Dün, Kültür lisesi ziyafetine 

aid yazıda, hem de maalesef 
o yazıdaki bazı şiirlerin tas· 
hihinde hatalar olm~ ve bit· 
tabi bu hatalar, kafiyelere ka
dar tesir yapmıştır. Özür di-
lerim. O. R. G. 

Nureddin Arzuman 
Daha faydalı sürette çalışabilecek bir yaşta, Ankarada 

ölerek aramızdan ayrılmıştır. 

Türkiye Genel Kimyagerler Kurumu 
Türk kimyagerlerine ve sevgili arkadaşlarının geride 

bıraktığı ailesine en yürekten taziyetlerinı sunar. 
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A:anisa bağcılar kooperatifi c=ı::::c.:===:-A ...... =mmİİİİİ __________________ ___ Sancak mes'eles· heriki 
taraf için şerefli ir şe

kilde hallolunacaktır 
1 r aklı bir. müessese 

t yıkılıp gitti Ağır yar.alandı 
·~-~~----ı=~~~~~~ 

- Başı 1 inci sayfada -
l\lnniea'dan nldığımız bir mek· 

tub, kooperatif ortaklannın tesir 
ve asabiyetini hüyfil· bir viizuhla 
bize göstermektedir. .Manisa'lılar 

diyorlar ki: 

Dört beş yıl önce, Manisa· 
daki birkaç sabş kooperatifi 
yekdiğerine iltihak etti ve daha 
viisi, daha mukemmel iş gö
recek bir müessese kurulmak 
istendi. O zamanki Ziraat Ban· 
kası müdürü de vaitler ve te· 
minatla bu teşebbüsü takviye 
etti. Böylece, birçok bağcı bu 
teşebbüs etrafında toplandı. 
Nihayet Halkevi salonunda 
yapılan bir toplantıda, yeni 
satış kooperatifinin idare heye· 
tini bile hazırlanmış bulduk. 
Meğer, idare heyeti azaların· 
dan başka müdür bile hazır
lanmış. Tasdik edildi, geçildi. 
Müdür, iki yıl çalıştı { bu 
arada söyliyelim, onun zama
nında kooper~tife teslimatta 
bulunan bağcılardan bir kısmı 
hala hesaplarım aiamamışlar· 
dır. ~ Nihayet o müdür işten 
uzaklaştınldı. Ve nedense, mu· 
·ameleleri üzerinde idare heye· 
tince ısrarla durulmadı. Bir 
başka müdür iş başına geti
rildi. Bu zat hakikaten çalıştı 

ve selefinin zamanındaki ziyanı 
kapadıktan başka, bazı tesi· 
sat kurmıya da muvaffak oldu. 
Altı yedi ay önce bu değerli 
müdür ansızın değiştirildi ve 
yerine Manisa Kredi Koope· 
ratifi müdürü gönderildi .. 

Fakat şimdi işidiyoruz ki: 
Kooperatifin lzmir şubesi tası 
tarağl toplamış, defteri, kasayı 
kapamış. büroyu da mühürle
miş ve herşeyi Manisa'ya mer
keze gönderivermiş. Demirbaş 
namına ne varsa dağıtılmış, 

şube binası da mühürlenmiş! 
Bittabi bu, bir rivayettir 

amma, yalnız bu kadar kal· 
mıyor: 

Üç dört ay evel hükumet 
tarafından yapı1an bir teftiş 
sonunda müessesenin mühür
lendiği de söyleniyor.. Böyle 
bir hareket için de Manisa' da 
bir hareketin mevcudiyeti la
zımdır, diye düşüneceksiniz. 
Evet, böyle bir hareket te 
yoktur. 
Doğruya en yakın olarak 

söylenen de şudur: 

Satış kooperatifimizin işi kal
mamış, muamelesi yokmuş, 

para mevcudu da bulunmadığı 
için daireyi kapamış, kuyudatı 
buradaki idare heyetine teslim 
eylemiş .. 

Lakin ne yazık!. Ne yazık 

~~~--..------~~~ 
ki bunca ortağı toplıyarak Bir kadın ates -Başı inci sahifede - ceği ve sonra da Cenevre'ye • 
olan biten macera etrafında • d Ü Antak'ya'da Türk'ler arafıodan ya· gideceği bildiriliyor, 
malumat vermeği düşünen bile üzer.zne üşt • • • pılan nümayifo onhinden fazla halk İstanbul, 19 (Hususi) 

k Karşıyaka' da Alaybey Mey· iştirak etmiş 'Ve nümayi~ iştirak p , b h 
~o . . ar is ten gelen en son ir a· 

dan .sokağında 21 /21 sayılı eden kadınlardan ogüııe kndnr çar· 
BizJ biricik kazanç kaynağı· evde oturan aklen hafif ve şaflı olanlar çarşaflarını çıkarmış· bere göre, Fransız başvekili 

mızı teşkil edegelmekte olan brdır. M. Leon Blum, Sancak mes-
.. l k dd ebleh olan Yusuf kızı 45 yaş-
uzümcü üğümüzün mu a era· Gene gazeteler mahalli hü- elesi hakkındaki son teklifi-

k f larında İkbal, eski bir leğen tını, satış ooperati inde görü· kumetin müşahitlerin serbestçe mizi bizzat tetkik etmiş ve 
Ö · d d d içinde yaktığı çalı - çırpıyı oda-

yoruz. nün e e, sonun a tetkikler yapmasına mani ol· cevabını, Paris sefirimiz Suad 
d b k h .. kk"'l" sına almı~ ve ateşin üzerine 

a u ço ayalı leşe u un mıya çalıştıklarını yazıyorlar. Davaz'a vermiştir. 
· b ·h · düşerek el, yüz ve ayakların- f yenı aştan 1 yası zaruretme Heyetin dolaştığı şehirlerde stanbul, 19 (Hususi) - Ha-

k b d · "k" .. dan ag" ır surette yanmak su· 
arşı u erın su utun manası Türk bayrağı ve Parti bayrağı riciye Vekilimiz Rüştü Aras, 
d . b k retile yaralandıX-ından Memle· 

ne ır, unu öğrenme istiyoruz. ~ ile Atatürk'ün resimlerini havi Belgrad Belgrad gazetelerine * ket hastanesine kaldırılmıştır. 
ııı * rozetlerin taşınmasına mani vaki beyanatında, Sancak mes· 

Döömek 
Bu mektubu alınca biz de olmak için zabıta teıtibat a!· elcsinin, Türkiye Fransa için 

Turan'da Cafer Tayyar so· 
kooperatifin vaziyeti üzerinde mışhr. şerefli bir surette halledilece· 

kağanda Mehmed oğlu Cafer 
tevakkuf ettik ve öğrendik ki, Bundan başka mahalli hü- ğini ümid etmekte olduğunu 

Tayyar; oğlu Oıh~n'ln kavga 
maalesef, koo;>eratif, birçok kumet Tiirk halkının müşahit- söylemiştir. 

eden Halil oğlu 13 yaşında 1 
hatalarla bu abbete sürüklen· lerle temasmı men'e çalışırken stanbul, 19 ( Hususi ) -

Muzafferi döğdüğünden yaka· H k 
miştir ve kurtuluş ümidi, an- karşısına Suriye'Ji kıyafetli ü umetimiz, Sancak mes'clesi 

lanmıştır. 
cak esaslı teşebbüslere bağ· Yaralamak mürettep şahıslar çıkarmakta, hakkında Fransa'ya yeni bir 
Jıdır. Kooperatifin lzmir' deki bunları Suriye lehine konuş- teklifte bulunmuştur. 

Namazgah caddesinde Bi-
şubesi, kapıyı kapayıp kuyu· I hırmakta idi. Bu teklifimizde; konfederas· 

rinci çıkmazda smail oğlu Ali, 
datı Manisa merkezine gön· Heyet azası ayni şahısları yonun temel yasasını tesbit 

sarhoş olarak karısı Hacer ve 
derdikten sonra, ne bir top- kainvaldesi Zehrayı maşa ile muhtelif yerlerde müteaddit için bir meclis seçilmesini ve 
larıtı yapılmış, ne hesabat tet· döğerek ellerinden ve Hacer'i defalar karşılarında görmüş kanunun iki hiikumelin tasdi· 
kik edilmiş, ne de bu mües- boğazından hafif surette yara- ve bunların kendilerini takip kinden sonra tatbikini, Ha-
sesenin akıbetini arayıp soran ladığından yakalanmıştır. ve iğfale ye1tenme!erine mani tay'm silahtan tecrid edilerek 
olmuştur. Sarhoşluk olunmasını mihmandarlarından harice karşı nıü<lafaasının Fran· 

Soran yok değil: Kemer' de Sürmeli sokağında talep etmiştir. sa ile hükiimetimizce deruhde 
Avrupa'da bu kooperatifle Hüseyin oğlu Mehmed, sarhoş İstanbul, 19 (Hususi) - olunmasını istemişizdir. 

muamele yapan bazı müessese- olduğu görülerek yakalanmıştır. İskenderun, Antakya ve hava- İstanbul, 19 (Hususi) - An-
ler, mütemadiyen malumat is· Kaçırılan kız lisinde tetkikat yapmış olan takya Türk'leri; bıtaraf hey· 
temektedirler. Kooperatif, par- Menemen'in Aliağa nahiye· müşahitler, Sancak'tan ayrıla· etin Sancak'tan ayrılmak üzere 
lak bir istikbale malikti. Hat· sine bağlı Samurlu köyünden rak Cenevre'ye hareket etmek bulunduğunu haber alınca, 
ta, Ziraat bankası bile kükürt Mehmed oğlu Mustafa, ayni üzeredirler. 60 l in kişinin iştirnkile büyük 
işini doğrudan doğruya bu köyden Ömer kızı 337 do· İ:;tanbul, 19 (Hususi) - bir miting yapmışlar ve: 
müesseseye vermişti. Manisa ğumlu Emine'yi zorla kaçırıp Fransız otoriteleri, 5ancak'ta - istiklal isteriz, diye ba-
ve havalisinin satışım bu mü- kirletmiştir. Suçlu Mustafa ya· bütün çarş1ları kapatmıştır. ğırmışlardır. 
essesc idare ediyordu. kalanarak Adliyeye verilmiştir. Burada, adeta örfi idare ilan Roma, 19 (Raclyo)-ltalyan 

Keyfiyeti, bir de koopera- Tehdid edilmiş gibi bir vaziyet vardır. gazeteleri ve siyasi mahafilleri, 
tifin son müdürü Fehmi'den Kemer'de Sürmeli sokağında lstanhul, 19 (Hususi) Fransız gazetelerinin lskende· 
sorduk. Bize şu cevabı verdi: Mustafa oğlu Ahmed, sarhoş Fransa'nın Ankara büyük el- run hakkında İtalya'ya isnad 

_ Maalesef bu bir haki· olduğu halde Şam'lı Meleğin çisi M. Pons, bu sabahki eks- ettikleri şeylhri reddetmekte· 
evinin avlusuna atlayarak elini presle Ankara'dan şehrimize dirler. kattir. Fakat zannedildiği gibi 
beline atmak suretile Hasan gelmiştir. ltalyan mahafili, Türkiye'nin yolsuzluk vesaire yoktur. Mü-
kızı Lem'anı tehdid ettiğinden Sefirin, Büyük Şefimiz Ata- Sancak hakkındaki haklı ve essese ziyan etmiş ve parası 1 
Yakalanmıştır. türk tarafından kabul edile- yerinde metali batımı. tal ya' da 

olmadığı, krediye de malik -=~~~==:=~:=~==~~~:=:=~~~~~~~~~~ • hüsnü kabul gördüğü kanaa· 
bulunmadıg" ı için faaliyet sa· d k u·· .. k b. b. l da b vazı' 

ı ; zum urumu ıze ır mamış 0 masmı u - tini beslemekte müttefiktirler. 
hasından uzaklaşarak tasfiye- teklifte bulunmuştu. Onda da yette bir amil olar~k göster- fstan bul, 19 ( Hususi ) _ 
ye doğru gitmiştir. Heyeti anlaşamadık.. Şimdi ne yapı- mektedir. Borcun miktarı meç- Türk _ ltalyan dostluğu, gün 
umumiyeye bittabi izahat ve· Jabileceği meçhuldür. Belki de huldür. Manisa Ziraat Bankası geçtikçe inkişaf etmektedir. 
rilecektir. Suç bizde değildir. firmamızı uzum kurumuna müdürile idare0 heyetinden bazı İtal} a hükumetinin, bir tebliğ 
Ortaklar bize mal vermemiş- devredeceğiz. Artık o cihet· zevat İzmir' e gelerek vaziyeti neşrederek Montrö mukavele· 
lerdir. Alivre satışlar başla· ler iktısad vekaletinin vere- tetkik ettikten sonra kapanma namesine taraftar olduğunu 
yınca, yüzde 260 ının kutu ceği emre bağlıdır. Esasen kararını vermişlerdir. bildirmesi beklenmektedir. 
üzüm teklifi karşısında kaldık. yeni kooperatif kanunu da bu Netice şudur ki: İstanbul, 19 ( Hususi ) -
Buna mukabil ortaklar bize pürüzlü vaziyeti kat'i surette Bir müessese, hem de 716 İtalya' nın Ankara büyük elçisi, 
ancak otuz bin kutu üzüm halledecektir. ortaklı bir müessese, rastgele Roma'ya hareketinden evel, 
verdiler. Halbuki biraz para- Kooperatif müdürü ortağın harekat yüzünden kapanmıştır. burada bulunmakla olan Da-
mız olsaydı ve ortaklar taah· kooperatife üzüm vermemiş Bundan, ortaklar bile haber· biliye Vekili ve Parti genel 
hüdlerini yerine getirmiş ol- olmasını itimatsızlığa değil, dar edilmemiştir ve hala da sekreteri Şükrü Kaya ile uzun 
salardı eminiz ki kar edecek- üzüm fiatlerinin iyi olmasına edildiği yoktur. Ya İktısad müddet görüşmüştür. 
tik. Çuval itibarile ortakların ve serbest surette fazla kaza- Vekaletinin veyahutta Manisa İstanbul, 19 ( Hususi ) -
heyeti umumiyesinin koopera· nabilmek arzusuna atfetmek- valisi Lütfü Kır<lar'ın bu pü- Yarın (bugün) Ankara ve Ro-
tife karşı taahhüdü 14 bin tedir. rüzlü, dedi-kodulara karışmış, ma'da birer resmi tebliğ neş-
çuvaldır. Verilen ise 3000 çu· Gene aldığımıı bir habere çiftçinin hakkını, sermayesini redilerck, ltalya'nın Montrö 
val.. Ne yapalım, bu böyle göre, kooperatifin epiyce bor· sırtında taşıyan mes'eleyi ele muahedesini kabul ettiği, hü-
oldu işte.. Ziyan içinde kal- cu vardır. Müdür, kredi açıl- almasını dileriz. kumetimizin de Habeşistan'm 

....... ~ ..................... -. ...................................... _. ... ._. .. _. .. mm ......... mm .... llElll .. ımm 

,.. •••••-------------, mürekkeb, cidden nazarı dik- heyecan göstermeden aldı, çan· kika sürmüştii. Dolores bu 

1 r 1 n 1 n H a r b 1 1 
katı caliptil Dolores, gizli mü· tasına koyduktan sonra: esrarengiz binadan çıktı ve 
re~ kepler hakkında en ziyade - Çok teşekkür ederim, bir taksile Viktor Hügo soka-

•llm-a::Dmım=:::ı:ızıımı-•mm 46 malumat sahibi olduğuna hük- dedi. Bana karşı gösterilen ğındaki konağına döndü. 
metmekteydi; fakat bu hadise emniyet ve itimada layık oldu- Dolores, bugünkü işlerinden 

Madam Dolores az zamanda erkanı har- onun bu kanaatını esastı su· ğumu size hem de çok yakın azami derecede memnundu. 

biyeye mühim hizmetlerde bulunmuştu rette sarstı. bir zamanda göstereceğim! Oç aym blançosu 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

12,30 Halk musikisi, 12,50 
havadisler, 13,05 hafif musiki, 
13,25 muhtelif parçalar, plak. 

18,30 dans musikisi, 19,30 
konferans, 20 Türk musikisi, 
20,30 arapça ~Şriyat, 20,45 
Türk musikisi, 21,15 stüdyo 
orkestrası, 22 ajans ve borsa 
haberleri, 22,20 sulolar. 

r 
ölüm 

Ziraat bankası İzmir şÜ· 
besinde otuzbeş seneden beri 
vazife gören ve herkesin te· 
veccühünü kazanmış olan 
müfettiş Ahmed Hamdi Sa
yımcı, evelki gün vefat etmiş 
ve cenazesi, banka memur· 
lan ile birçok arkadaşları 
tarafından kaldırılarak asri 
kabristana defnedilmiştir. Mer 
bumun ailesi efradına tazi· 
yetlerimizi sunar ve iyi bir 
arkadaş kaybetmiş olan ban· 
ka direktörü Aşkı Naili ile 
maiyeti erkanına başsağlığı 

dileriz. 

~--------------J 
Fransa 

En fazla yabancısı 
olan bir memlekıttir. 

Cenevre, 19 ( Radyo ) -
Uluslar sosyetesinin bir ista· 
tistikine göre, Fransa'da her 
devletten fazla yabancı vardır. 
Fransa' daki yabancı tebea mik
tarı 2,5 milyondur. Almanya
da yabancı miktarı çok azalmış 
ancak binde 5 nisbetindedir. 

İngiltere' de 1910 senesine 
nisbt!tle 5900 fazlalık vardır. 

Londra, 19 ( Radyo ) -
Royter Ajansının Paris'ten al
dığı habere göre hayat bahs-
lı lığı artmaktadır. 

M. Ruzvelt beyaz 
saraya yerleşiyor 

Vaşington 19 (Radyo) -
Cumur reisinin beyaz saraya 
yeniden yerleşmesi için büyük 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

M. Ruzvelt yarın mühim 
bir nutuk irad edecek ve yt!ni 
dört senelik mesai programını 
izah edecektir. 

Brez;fya 
Reisicumhuru 
Vaşington'a da gidecek 
Vaşington, 19 (Radyo) -

Hariciye bakanı Sir Kordel 
Hul, Brezilya Cumhur reisini 
Ruzvelt namına selamlamak 
üztTe M. Suri Miy3miye gön· 
dermiştir. 

Brezilya Cumhur reisi Va
şington 'u da ziyaret edecektir . 
Vugoslavya'da 

,askeri bir yol .. 
Belgrad, 19 (Radyo) - Sır· 

bislan, Karadağ ve Adriyatiği 
yerleştirecek şose, bugünlerde 
ikmal edilecektir. Bu şose, Yu· 
goslavya'nm en mühim askeri 

Meçhul muhatap, Dolores'in - İş icabı bizimle temas Dolores, dilber lspanyol ka· 
Dolores: Trem hak km da birçok malu· yüzüne bile bakmıyor; Dolo- haline geçmek arzu ~ettiğiniz dını, sözünün eri çıktı; Fran· CllJC'!!IJ4 ı:etM•1 • -

- Planlar ve 6 milyon frank mat verdi; bu zabitin hayatı, res'in, hal ve tavrındaki ta- zaman telefondan 90-91 Karno sız istihbarat ikinci bürosunun ilhakını tanıdı9,' bildirilecektir. 

ve iktısadi yol olacaktır. 

Stokholm' de size verilecek ad· gezdiği yerler, .sarfettiği para- havvülleri takip etmiyordu. Ga- adresini arıyacaksımz. Buradan tahmininden çok eve) ve müs- Ankara, 19 (A.A) - İsken-
res tarafından verilib alına- lar hakkında ne lazımsa, Do- yet tabii bir iş yapıyormuş "La Biz,, barını bulacaksınız. pet malumat aldı; yüzbaşı derun ve Antakya'dan sonra 
caktır. Bu miktarın birbuçuk lores öğrenmiş oldu. gibi ve Dolores'e yüklüce bir Telefondan ya bir düzüne ka- Trem'in neler yaptığını ve Tüıkiye'nin Halep ve Musul 
milyon frangı da benim ko- Dolores, meçhul muhatabı- zarf uzattı ve: dar midye ve yahud birkaç yapmağa hazırlandığını birer üzerinde de hak aramaya baş· 
misyonumdur. nın verdiği bu haberlerle, yeni - Bu zarfın içinde hcrbiri şişe kıymetli şarap istiyecek· birer ortaya döktü. lıyacağ; haberleri baz(yabancı 

D d · b l f k t k t b Yüzbaşı Trem hadisesi de · ı t f d e i. ışe aş amış a a ço us a 10,000 franklık 20 anknot siniz. Bunları nezdinize geti· gazete ve aıans ar ara ın an 
b 1 Fransa' da casusluk tehlikesi· - Bütün bu şartları kabul ir casusa uğraşmak mecbu- vardır. Bu, bir başlangıçtır ve, ren size bir "S.P. Kırmızı ka- yazılmaktadır. 

d Ş · · d ld d 1 b T h kk k nin rıe kadar korkunç ve mü- l T k I e iyorum. imdi sizden yüz- rıyetın e · o u"unu a ana· u rem işi a ında 'İ mec- ranfil,, kartı arzedecektir. Ve Arab alemi e ür a eminin 
b T , cadelesi giiç bir şekilde hii-aşı rem in vaziyetini kat'i mıştı. huri masraflara karşılıktan iba- bu adam, sizin vereceğiniz her arasını açmak ve Sancak 'mes· 

b kiim sürdüğünü göstermiş ol-
surette tes it etmenizi rica Bütün Fransız erkana har· rettir! De~i. türlü izahatı aimağa salahiyet· k elesinin hallini ·zorlamak, için du. Bunun için umumi er anı 
ederim. biyesinin, ve kimyakerlerinin Dolores, meçhul muhatabın- tar bir adamımız olacaktır. harbiye reisinin diktatörlüğü , nzdurulmuş olan bu havadis-

Dolores'in meçhul muhatabı, bilemedi~i ve meydana çıkar- dan daha pişkin göründü, * *'* daha mecburi ve elzem gö- lcri kat'iyetle tekzibe Anadolu 
bu sözlerden sonra, yüzbaşı mak için çok uir&1bi• gizli zarfı, en kücük bir telas ve uıı••~~ •• m~!~~!!~ı_!?_i_!ıayet 15 da- ründü. Aiansı memur kılınm11tır. 
basanlar te· l ve Nazilli or~ta~o~k~u~l~la~r.'...1 ~b~e:=_ra:.·_ı....:k=a::r~ış~ık:.....:b:.:o:.:ı~y~a.!g:.::.:m.:..u_r__:y:....a..:g:....m_a_ll_·_ı__rı.:.y_a .. ~e_t ... 11_10..ıe::'-ıı-ca=-·' ..1-':.Q.....ı.;......ta.-· ____ .....Jt..=f.._....Mfl-~-....!jj~2!,__......:....~~~~.=2.:=.3L-b;......;:>U;,..;;.__ı_,,:....ı_1._:J __ _ 
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Malaga hükUmet erk .... nı Göering Kapriye geçti 1 1 
cenuba doğru ç kiliyor Göeringin Roma seyaha- Adeseme çarpanlar 

Havaların fena gitm;si yüzünden Madrid Havacılık ti bir hava pakti doğurdu Herdem tazeler! 
cephesinde nisbi sükunet vardır ----------- Paris'de yüksek hayat gene 

Evelki gün akşam üzeri, - Sonu 1 irıci sahifede - ile Sovyetler birliğini uzak- velveleler içinde kaldı: Muzikhol 
Salamank 19 (A.A) - Ba- saniden 7 kanum.ısaniye kadar Türkkuşu şubesinin açılma dikten sonra bu snlıah N:ıpoli')'e ]aştıracak mahiyette olacaktır. yıldızı, muzikhol kraliçesi Mis· 

2~ müşahidlerin cenub cephe· 700 kişi Perpiuyan' dan geçe- merasimi yapıldı ve C. bröve- hareket etnıi§lcrdir. Dörtler misakına gelince, tenget evleniyor, diye! 
sınden bildirdiklerine göre rek lspanya'ya gitmiştir. 11 sini bitjrenlere diplomaları ve· Paris, l8 ( A.A ) - Roma bu misakın akdinden evel Paris halkına, cihanın dört 
Malaga zimamdarları Ameria kanunsani'de bomba imalinde rildi. Ben de gençleri doya mülakatları ne gibi bir netice İtalya'nın arzusu ile bir Al· köşesinden kopup gelen kese 
şeh!ine doğru çekilmektedir. mütehassıs 25 lngiliz Perpin· doya alkışladım.. verecek, Atmanya bir dörtler men-İngiliz muvakkat anlaş· ve midesı şişkin, ,Belki de 

Asi kıtaat dün Marbelia ile yan'a gelmiş ve bir otobüsle O dakikada neler düşün· misakı t-eya müstemlekelerinin ması yapılacaktır. fspanya'da kafası boş!· Bir sürü insana, 
Malaga arasında yarı yol olan Barselon'a gitmiştir. düm bilir misiniz: iadesi mukabilinde lspanya'ya ise son Roma anlaşmalarının avuçlarım patlatanj her şeyi 
Fuengirola istikametinde ileri Londra, 19 (A.A) - Deyli Bir vakitler göklerde uçmak karşı takip ettiği siyasetten maddi bir delili olmak -ve unutturan bu kadının evlenmek 
hareketlerine devam etmişler· Herald ve Niyuz Kronikl ga· ancak rüyalara mahsus bir vazgeçecek mi? Hitler ile Mussolini arasında hakkı yokmuydu ki, bu kadar 
dir. Ayni zamanda asi gurub· zetelerine göre ademi müda· keyfiyetti. Ben de sık-sık, gök- Fransız matbuatı bu hususta kararlaştırılan son faaliyet pla· velvele koparılıyor?. 
lar Antekueradan Malaga is· hale tali komitesinin dünkü lerde uçtuğumu görür ve sa· biribirine uymıyan mütalealar nı halckında efkarı umumiyeyi Muzikhol kraliçesi Vuala 
kametinde Sierra De Abdala· toplantısında lspanyol altını bahleyin uyanınca rahmetli yürütmektedir. daha 'geniş mikyasta tenvir muhabirine: 
ci t · d ı ı k M t. t · · R etmek üzere harô yeniden s epesıne oğru İ er eme · üzerine ambargo konulması büyük anneme, anneme bun· a m gaze esının oma mu· - Evet, tam ... 65 Yaşında 
t d" ı h b" · ·· G"' · ·1 M canlanacaktır. e ır er. mes'elesinde noktai nazar ih- ları anlatırdım: 8 ırıne gore, oerıng 1 e · oldugu umu saklamam; fakat 

M 1. · 1 ·ı · d Le Populaire gazetesi de 

T 
Londra, 19 (A.A )- Deyli tilafı belirmiştir. - Büyük adam olacaksın, usso 1111 ngı tere taratın an şunları yazmaktadır: ben kendimi her zamandan 

el f · · p · p · 19 (A A) t ı dl evvelce tesbit edilen bir dört- d h d h " ·b b gra gazetesının erpınyan- arıs, . - spanyo mura ara ereceksin! Roma'nm, Berlin'in ve Liz· a a genç ve a a cazı u· 
dan istihbarına göre Valansiya cumhuriyetçileri tarafından ki- Diye rüyamı tabire kalkar- ler misakı projesini tetkik et- bon'un cevaplarına hala inti· luyorum; kalbim de samimi 
hükumetinin elindeki toprak- rafanan ve geçen Cumartesi lardı .. Şimdi artık rüyalar bi- mişlerdir. zar ediliyor. Fakat bu üç fa- bir hayat eşi için 18 yaşındaki 
Jarda kıtlık tehlikesi baş gös- günü yiyecek yüklü olarak rer hakikattir. Üstümüze geri- Eko Dö Paris gazetesinin şist rJıükumet Büyük Britanya· kızın kalbi kadar heyecan ve 
termiştir. Katalonya' da köylü- asilerin ablokasını delmeğe len mavi gök, sanki insan Londra muhabiri ltalya ile At- nın teşebbüsüne engel olmak hararetle çarpıyor! Demiştir. 
ler baskınlarla mücadeleye teşebbüs etmiş olan Kabosil- oğlunun oturduğu evin tava- ınanya'nın kat'i bir ademi mü· isteseler dahi bu tamir edil· Paris'in hayreti işte Muzik· 
mecbur kalmaktadırlar. Barse· leiro vapuru dün Sen Nazare nıdır. Evin, toprağın yüzü ta· dahale siyaseti talep etmeğe rnez bir hareket sayılmaz. hol yıldızının bu 65 lik olma· 
lon zimamdarlarının son gün- dönmüştür. ban, gök yüzü de tavan!. karar vermiş olduklarım ve Çünkü bir kere daha tekrar sından doğmaktadır. 
ı d So t'l b" l"U · V l · edelim, Londra ile Paris kat· er e ekmek dükkanlarının Roma, 19 (A.A) - Haber Rahmetli ninem, sokakta vye er "ır ıgı a ansıya Fakat, bilmem ki, Paris bu 
Ö •• d d 1 h .. l ~meti l tmeğe iyetle isterlerse ademi müda- Ç . n.un e yığılan halkı .c:Jag"ıtmak veril iğine göre talya'nın gö- yürümesini bilmezdi.. u ~u ne yare ım e hayretinde biraz haksız.. ün-

d tt.k ·· ··11·· k" hnle ve kontrol işlerini temin 
•çın itfaiyeye müracaat mecbu- nüllüler mes'elesi hakkında Şimdiki genç kız göklerde evam c 1 çe gonu u sev ı- etmek kabil olur. kü onun evvelce Sara Bernar'ı 
riyetinde kaldığı bildirilmek- lngiliz notasına vereceği ce· uçuyor.. yatını menetmcğe razı olmıya· Le Jour gazetesinin Cenevre vardı; hayatının sonuna kadar 
ted. b ·· d" A l k k f caklarını bı"ldı"rnıektedı·r. L d K ı 'd ır. vap ugun veya yann tev ı nne erimiz so a ta çarşa - muhabiri de M. Hitler'in 30 a anı o ame ya a, genç 

Avila, 19 (A.A) - Endü- edilecektir. larınırı peçelerini bile idare Esasen ftalya lspnnya' da bir kanunusanide söyliyeceği bir ve güzel Magrit Gotye rolünü 
lüs' de askeri harekatın inkişaf İyi haber alan mahfeller edemezlerdi. Şimdi kadınlar Sosyalist hükumetinin teşek- nutukla Fransa'ya bir iktısadi ·Filminde Greta Garbo'nun 
e.tmekte olduğu şu sırada Mad- İtalyan cevabının Sovyet no· otomobil, tayyare, motör ida- külüne muvafakat etmiyecektir. işbirliği teklif edeceğini kay- yaptığı gibi- yapmış durmuştur. 
rıd cephesinde havanın fena tası da dahil olduğu halde re ediyorlar.. Diğer cihetten M. Adolf dettikten sonra fı-ansız Sov- Sara Bernar, herdem taze-
gitmesi dolayısile nısbi bir diğer devletlerin cevaplarını Ayaklarımız yavaş-yavaş yer· Hitler de lspanya'ya karşı ta-· yet muahedesini Almanya aşıl- lerin şaheseridir! 
sükunet hükum sürmektedir. nazarı dikkate alacağını be· tlen kesilmektedir. Merdiven kibettiği siyaseti terketmek maz bir mania olarak telakki Madam Rejan da gene Pa-

Endülüs' de general Lueipo· yan etmektedirler. kullanmadan yedi kat göğe için vesile arıyacak ve bu fır· ettiği için bu teklifin siyasi ris'in bir herdem tazesidir; 
d il k d S b R -....ı k k y sattan istifade ederek Alman sahaya intikal edemiyecegw ini d B e ansın uman asında bulu· ovyet ceva ı oma aa çı manın zev ine erdik.. a- güzellik enstitfüerin e · uru-

.. l müstcmlekelcrini geri almak tasrih etmektedir. nan asi cenub ordusu Mala- umumiyet e gönüllüler mes- kında izdivaçlar gökte ola- Paris, 19 (Radyo) _ Gaze· şukluklardan kurtulmak için 
ga'ya doğru ilerlemektedir. Ma- elesindeki lngiliz teşebbüsiinü caktır. Yakında balolar, kon- için pazarlığa girişecektir. te1erin verdiği malumata göre ameliyat yaptıra, yaptıra· .gö-
laga'nın zaptı bu havaÜde ağlebi ihtimal akamete uğr.ata· serler göklerde verilecektir. Figaro gazetesinin Roma A1manya ile ftalya arasında beği koltuğunun altına gelen 
emin bir deniz üssü bulmuş bilecek mahiyette telakki edil- Amma, bazan bu balolarda muhabiri şu satırları yazıyor: . Göering'in bu ziyareti esnasında Sesil Sorel de böyledirl 
01 h .. ,_,._ f'l • kt d" h İtalya ile Almanya, İngilte- b" h k 1 k 1 M" an UKUmet ı osunun ric a- me e ır. şarap ve şampanya yerine a- ır ava pa tı yapı ınıştır. Muzikbol r:ı içesi ısten· 
tını intaç edecektir. Diğer taraftan öğrenildiğine lis insan kanı kullanılması ve re ile bir itilaf zemini bul- Roma, 19 ( A.A. ) - Yarı get'in Vua,a muhabirine: 

General Lueipodellanonin göre ltalyan notasında Valans konfeti, serpantin yetine de mnğa gayret ediyorlar. halya resmi salahiyettar mahfiller - Evet, doğurmak ve ço· 
ordusu bilhassa filodan yar· hükumetini kendi saflarında bomba sallanması muhtemel- ricalinin lspanya'da sol cenah M. Göering ile M. Mussolini- cuğuınun kız olmasını çok is· 
dım gören makineleşmiş bir döğüşen bütün ecnebileri 1s- dir hal.. müfritleri hariç olmak üzere nin mkülakatları esnasında ha- terimi 
t k 1 b.. · k b ı * bütün siyasi temayülleri temsil vacılı tan bahsettikleri ve f 1'an· D d" · · d k d "" a ım müfrezelerden ibarettir. panyo ta ııyetıne a u et· • • e ığını e o u ugum za-
Birkaç gün eve) Cebelüttarık- mek hususundaki emirname- Yağmur yağıyor.. Sokaklar eden bir milli cephe hiiku· ko'nun zaferinden 'Sonra tees- man bu 65 liğin Muzikhol 
ta h k d · · 1 ·1· t kl"f" · h ı·· gene berbatlaştı .. Kahvehane· metinin kurulmasını kabul süs edecek ltalyan, lspanyol sahnesinde bir sürü budala n are et e en bu müfre- sının ngı ız e ı ının usu u· .. b l l 1 ld k 

l dd b k 1 b k l "'decekleri zannedilmektedir. ınunase et eri e meşgu o u ~ ·· ·· d ··b k atmı.s nı kuca z. e er 30 kı"lometreye kadar ne ci i ir mani teş i etti- lerin ulam cam arının arka- ç l b l onun e go e a ı • -
Ö arını i dirmektedirler. · 

ılerlemişler ve Malaga'ya 40 ği kaydedilecektir. sındaki insan gölgeleri, sanki vr gazetesi bu hususla I ğında bebe taşımasından çok 
d Bu mahfiller spanya har· d 1 

kilometre , mesafede bulunan Moskova, ] 9 (A,A) - Sov- pusuya ·yatmış avcıları andın- iyor ki: 1 az garib gördlim, oğrusu. 
R binin talyan tayyarecili~inin 65 

Manilta Estepona ve Marbella yet'ler birliğinin İngiliz nota- yor.. Rehavet kemiklerimizi oma'nın takibettiği gaye Alman tayyareciliğinden üstün Ve ... Güzellik matahını d 
kl as~balarını ellerine geçirmiş· sına verdiği cevap hakkında geriyor, sinirlerimizi ayağa İngiltere'nin yüzüne gülmek ve olduğunu isbat ettiğini iddia yaşında satmağa, kucağın a 
erdı C b d .. "tefsiratta bulunan lzvestiya ga-~ kaldırıyor. Sovyetler birliğini Avrupa k H · 1 1 çocuk taşımağa yeltenen bu r. enu or usunun ha- ., etme ve azıran an aşma a- 1 F B 
reketine ne tayyareler ne de zetesi ademi müdahale siyasa- Otobüste bir çocuğa bakı· manzumesinden dışarı atmak· rile kararlaştırıian ltalya ile _z_a_v_a_tl._ıl_ar_a_ç_o.!:.!c_ır_ı_m_. __ • _. _ 
bu··yu~k ı sının Sovyet hu"'ku~metı· ı"çı·n yorum·. tır. ltalya ile Almanya'nın ce- Almanya'nın havacılık saha-çap ı toplar iştirak et-
mektedir. Bu itibarla bu ha- daima kabule şayan olmuş ve: Yünlülere, kürklere sarmış· vapları şartı muallak, I..ond· sındaki işbirliğinin teknik sa- Filistin 

tahkik heyeti reket b" · olacak bulunduğunu ve ancak lar yavruyu.. ra'ya karşı mültefit ve Fransa haya da teşmil edileceği ileri 
ır nevı mtlstemleke har· 

bı h" bunun tilen tahakkuk etmesi, Belli ki, kibar ve zengin ---------mm-• sürülmektedir. ma ıyetini almaktadır. 
Paris, 19 (A.A) _ Eko yani asiler lehindeki faşist mü· evladı.. Annesinin arkasında içinde atlıya, sıçrıya oynıyor, M. Göering'in M. Mussoli-

Dö p . dahalesine nihayet verilmesi da bir hizmetçi oturuyor. Yav- şen kahkahalar savuruyor.. ni'ye Bcrlin'le Burgos arasın-
-Başı 1 inci sahifede • 

Filistin hükumeti, gıda 
ı arıs gazetesi son zaman· meşrut olduğunu bir kerre rucuk nezle olmuş. Burnu akı- Herkesle eğleniyor, tabiatle, daki mütekabil taahhütlerin 
~rda cumhuriyet ispanya' sına daha kaydetmektedir. yor, sık·sık öksürüyor.. soğukla, yağmurla, alay ediyor.. mahiyetini açıkça anlattığı ögu -

maddelerindeki fiat terfiini 

gıden gönüllülerin bir listesini Macar . Fransız endişe ile takibetınektedir. 
Başımı çeviriyorum. Otobü- Ne öksürüğü var, ne de renilmiştir. Bu taahhütlere go··re yazıyc,r. 

21 k Ticaret müzakereleri. ' sün dışında bir çocuk daha nezlesi!. İspanyol madenlerinin istihsa· 
.. anunuevvel 1936 dan Paris, 19 (A. A) - Macar görüyorum: Acaba bu iki çocuğun va- latife Almnnya'nın Franko'ya 

Kudüs, 19 (A.A) - Filis· 
tin hadiseleri hakkında ted· 
kiklerde bulunan lngiliz heye· 
ti bugün son toplantısını ak· 
detmiş ve tahkikatına nihayet 
vermiştir. 

9 
kanunusani 937 ye kadar heyeti bugün finans Bakan· Sırtında ne kürk var, ne de ziyetinde ta biatin bir müvaze- gönderdigw i harp malzemesinin 

700 kişi F a , t h 1 nsa nm spanya lığı ile 'fecim muahedesinin yünlü .. Hatta, ceketi ve hatta ne ve adalet kanunu mu ha- bedeli kısmen ödenmiş ola-
ududuna gelmiş ve3 kanunu- müzakeresine devam etmiştir. ayakkabısı bile yok.. Suların kimdir, ne dersiniz?. Çimdik 

': z .. 
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ırtına Ali 
-60. 

!oyuk Korsan Romam 

Petro köşeyi 
daklarında hala 
kızıl dudakların 
yuyordu: 

Yazan: 
tt 

dönd·· D u. u-
lezzetli, kan 
temasını du· 

- ~espini ne güzel: ne ol
gun bır melek haline gelmişi 
Yazıklar olsun ki şimdiye ka
dar farkına varmamışım! 

Diye mırıldandı. Bir çeyrek 
saat sonra Türkiye'ye gidecek 
?lan geminin sahile uzattığı 

1 ısk;leye tırmanıyordu. yorgun, 
felaketzede ve müteessir bir 
ınsan vaziyeti takınmıştı .. Ağır
ağır yürüyordu .. 

~~-- kısa boylu, k 

M. Ayhan, Faik Şemseddin 

kaşlı, beli hançerli biri duru· 
yordu. Bir Arap gibi giyin
mişti. Yaklaştı selam verdi. 
Karşısındaki onu dikkatle süz· 
dü. Arapça; 

- Hayır ola ne istiyorsun? 
Dedi. Petro Arapça bil

miyordu. Yunanca konuşmağı· 
da doğru bulmamıştı. Sözü 
Türkçe açtı: 

- Size birşey yalvarsam! 
Dedi. Karşısındaki kaşlatını 

kaldırarak hayretle ona baktı: 
- Ulan sen Türk'müsün be? 
Petro boynunu büktü: 
- Türk'üm reisi.. Sen de 

caktır. 
NEM fi c-.•2Jr:ı1DBmEwa!mllm.!ll .... Dmliiılmı-.ı1E11mı:~mmzmm11&:111irı ..... lllliı .. ııilllı .... llİll.-• 

Kaptan işaret etti: sevap işliyeceksin. Hazreti pey· Reis biraz daha düşündü: kaptansın galiba! 
- Hr:m kaplan, hem de 

mal sahibi. Mademki Türk'sün, 
ne işin var buralarda? 

- Sorma reis, sorma!.. Beni 
bir Mısır'lı reis kandırdı. Ge· 
misinde çalışmak için aldı. 

Meğer bu adam, korsanmış. 
Y olCla her şey meydana çıktı .. 
Ben de korkup seslenmedim. 
Tam üç yıl bu denizlerde 
dolaştım. Karın tokluğuna uşak
lığın çeşidini yaptım .. Nihayet 
canımdan bıktım. Gemi on beş 
gün evel buraya uğramıştı. 
Gizlice kaçtım. O gün bugün 
aç, sefil dolaşıyorum, bizim 
memlekete gidecek bir ~emi 
bekliyordum. Kime baş vur
dumsa iş vermedi. Demir gibi 
bir gencim. Namusluyum, ka
naatkarım. İloğlu daha ne 
ister kil. 

- Şöyle, yakın gel bakayım. gamber sana bu denizlerde - Evlat, gel seninle bir ış 
Pctro tereddütsüzce yaklaştı. her zaman yardım edecek. yapalım .. 

Roliinü o kadar mcharetle Ben de senin gibi bir müslli- · - Ne gibi ağam! 
oynıyordu ki, hiç bir kimsenin manım. Gavur illerinde, rezil - Benim gemiye tayfa ya-
şüpheye düşmesine imkan ve sefil olmıyayım, beni kur· zayım senı .. 
yoktu. tar allah aşkına! Günde bir - Olur amma reis, bir kere 

- Evlat, ne diye kalkar, avuç altın verseler artık dur- memleketime, anama uğramak 
bilmediğin insanların gemisinde k · t · · t · ma ıs emıyorum. ıs erıın .. 
iş tutarsml. Reis, sakalını sıvazlıyor. - Olur, o da olur .. Bura-

- Cahillikl. Cahillik ağam! Hem gözucu ile Petro'fu tet~ dan Çandarlı'ya veya lzmir'e 
- Şimdi, ne istiyorsun ba- kik ediyor, hem de düşünü- çıktık mı, sen yola düşer, gi-

kayım'? yordu. der, ananı görürsün .. Ben her 
- Ne olursunuz, yalvarırım Petro'yu, güçlü, kuvvetli, halde Midilli'ye de uğrıyaca-

sizc, beni yurduma götürün.. ayni zamanda namuslu bir ğım. Çünkii gemiyi kalafattan 
- Sen nerelisin? yiğit olarak görüyordu.. geçirmek lazım. Bazı yerleri 
- Bcrgama'Iıl -Bergama'da kimlerin var? aşındı, bozuldu, çatladı. Mi-
- Ben, havaya göre belki - Yalnız bir anacığım!. dilli'de tanınmış, usta gemi· 

Midilli'yi, belki fzmir'i, belki de Başka kimsem yok.. Onca· ciler var, onlar bu işi yapar-
Çandarlı'yı tutacağım.. Sonra ğız da ben giderken 0 kadar lar .. Sen ananı gördükten sonra, 
nasıl gideceksin? ağladı ki!. Midilli'ye gelir, beni bulursun. 

- Elbette bir kervana ka- - Adın ne? Anladın mı? 
tılırım ağam!. Çok büyük bir - Mustafa! - Sonu var -
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Tarihten Yapraklar .. 

Yoko-Hama'da tapu sicil 
Tokyo, 19 (Radyo) - Al· Tekfurdağı sokaklarının OORSA .......... __ 

h d d " Ozllm sallşları ay u çocugu.. Çu. Alıcı K. S. 

Hükumetin 
istemediği bir 

K. s. cemiyet kuruldu .. 
man Emden kruvazörü Yoko· hafızlığında 
Hama'ya gelmiştir. Aziziye camii vakfından 

Ak J • , J b. ';; d .k . . 694 inhisar ida. 
aenız ae ır vene ı gemısın- 336 Aiyoti bira. 

8 50 11 75 Viyana 18 (A.A) - Avus· 
12 50 14 75 turya federal makamları Üst· 

Japon bahriye zabitleri ta· kırım sokağında 22 sayıl 
rafından Emden zabitlerine 
ziyafet verilmiştir. ev evkaf idaresince eş 

J l satılmış olduğu ve bu 
J l b h l d d 266 Ü. kurumu ae açı an a tının yo un an sa - 254 Y. ı. Talat 

19 20 50 maerkiser Folksveryn cemiye· 
13 50 18 tinin teessüsüne istemiye"rek 

mparator uğu ise vakfiye ile vakfı na 
tanırsak senetsiz olarak tasarruf 

razamlıg., a nasıl cıkmıştı? 66 J. Kohe.n 
, 37 H. Avnı 

13 25 18 .. d . 1 d' H"k" 
12 50 12 85 musaa e etmı.ş er ır'. ... u .. ~: 

14 15 50 
met ve emnıyet mudurluğu 

Roma, 19 (Radyo) - Tör- mekte olup tapuda kayd 
kiye ile ltalya arasında Adis· madığından bu kez sen 
Ababa sefarethanesinin gene· tasarrufat ahkamına ta 
ral konsolosluğa tahvili hak- muamelesi yapılacağından: 

------- Yazan: M. Ayhan 15 Ali Molla z. 
16 25 16 25 azası müfrit milliyetperverler-

Selim Salis devrinin kanlı, 
heybetli, korkunç sadrazamı 
Gazi Hasan paşa, ne bir 
:sarayda doğmuştur, ne bir 
ailenin çocuğudur, ne de ocak· 
larda yetişmiştir. 

O meçhul bir anadan, bel· 
ki de avucu kanlı olarak dün-
yaya gelmiştir. 

Tekfur dağı kasabasında 
esnaftan Hacı Osman, onu 
bir tesadüfle bulmuş. Kendine 
-evladlık değil· köle edinmişti. 

f ri·yarı, afacan, kavgacı, gü· 
rültücü bir çocuktu Hasan .. 

Seneler geçtikçe artık Ha· 
san büsbütün kabına sığamı· 
yor, küçük kasabanın sokak· 
larmda, genci, ihtiyarı biribi· 
rine katıyordu. Hasan yakı· 
ııklıydı da .. 

Analığı onu seviyordu. Çün
kü çocuğu olmıyordu. Fakat 
Hacı Osman, 

- illallah -diyordu· bu eli 
bayraklı hayduttan .. 

Sabah, akşam biri karşısına 
çıkar: 

- Senin şu uşak olacak 
itin ağzının payını mı vere· 
ceksin, yoksa onu satacak· 
mısın, başka diyara mı kova
cr.ksın, ne yaparsan yap, Tek· 
fur'u şunun elinden kurtar. 

Derdi. Ogün muhakkak, 
Hasan, ya bir genci ayakla· 
nnm altına alıb çiğnemiş, ya-
hud herhangi bir evin kapı· 
ıını, penceresini taşa tutmuş 
veya birini yaralamıştı. 

O da eve döner: 
- Hey bana bak hatun 

kişi • diye başlardı - bu he
rifi satacağım beni Sanki şe

hirc inmiş kurd yavrusudur 
kerata!.. 

Karısı ise: 
- Canım kocacı2'ım, et

me, eyleme, büyüdükçe aklı 

başına gelir. Benim iznim 
yoktur doğrusu. 

Cevabını verirdi. Fakat ka· 
dıncağızın dediği çıkmamıştı. 
Hasan büyüdükçe, genişledik
çe haşarılaşıyordu. Belinde ya 
mutlaka bıçak vardı, ya ku· 
bur. Alikesen, başkıran ol
muştu Hasan .. 

Nihayet Hacı Osman onu 
karısının izni ve haberi ol· 
madan gemilere verdi. 

- Çalış-dedi· kerata, adam 
ol.. Benden uzaklaş da ne 
halt yersen yil 

• ••• 
Hasan, epiyce macera ge· 

çirdi. 18 yaşından 25 yaşına 
kadar yeniçerilerle, sipahile.-le 
düştü, kalktı, hatta barba bile 
ıirdi ve Belgrad'a giden or· 
duda bulundu. 

Tam yirmibeş yaşında ansı
zın Tekfur' da göründü. Hasan 
yarı kahraman birşey olmuştu. 
Babalığı ihtiyarlamıştı.. Ona 
yüz vermiyordu. Analığı ıse 
ıes çıkaramıyordu. 

Birgün anasına: 

- Ben -dedi- göreceksin, 
büyük adam olacağım! 

Anası içini çekti: 
- Gönül ister amma oğ· 

lum, sen de bu kılınç, bu 
hançer, bu insanlara saldırma 
illeti varken büyük adam ol· 
madan karayeri boylarım .• 

Hasan güldü: 
- Görüşürüz · dedi - bila· 

kis ben, işte bu kılıçla, bu 
hançerle adam olacağım. 

* • * 
On gün sonra Tekfur' dan· 

Cezayir' e giden bir gemide idi. 
Artık Akdeniz' e açılıyorlardı. 
Dalgalı, fırtınalı berbat bir 
hava esiyordu. 

Geminin güvertesinde Hasan 
şarkı söyliyordu.. Bir aralık 
gözlerini uzaklara dikti: 

- Hey, kaptan · diye ba
ğırdı · bir Venedik gemisi var 
engin del 

Tayfalar koşuştular ... Haki
katen Venedik gemisi idi .. 
Gözler derhal birbirine çev· 
rildi. Tam bu sırada Hasan 
bağırdı: 

- Şuncağızı avlasak mı 
dersiniz? 

Gemide bir alkış yükseldi 
ve dümen kırıldı. Hasan, nasıl 
olsa Cezayire macera aramağa 
gidiyordu. Gemi, rüzgarı iske· 
lesine almış, bir marti gibi 
uçuyordu .. 

Venedik gemisi de aldırmı-. 
yordu. Belki de ,şüphelenme· 
mişti.. Hasan, güverteye çıkıp 
bazı işaretler veriyordu. Vene· 
dik'Jiler bundan hiçbirşey an· 
lamıyorlardı. Fakat Cezayir 
gemisinin rampa yapmağa 

kalktığını görünce maksadı 
sezmişlerdi. 

Dalgalar kudurmuştu. Gemi· 
ler manevra yapamadan ram· 
paladılar, Hasan, elinde yalın 
kılıç ve ağ'lında hançer olduğu 
halde Venedik gemisine at
ladı. Diğerleri de atlamak üzere 
iken şiddetli bir dalga gemi· 
)eri ayırıverdi. Diğer tayfalar 
giremediler. Hasan, arkasına 
baktı bir küfür savurdu. Fakat 
birdenbire iri ve vahşi bir 
kaplan gibi sıçradı. Karşısında 
üç kişi vardı. 

- Ya Hayl 
Diye bağırdı. Biri yuvarlan· 

dı, arkasından biri, daha 
sonra üçüncüsü ... Bir dakikada 
üç Venedikli ölmüştü: Hasan, 
anbar ağzına doğru saldırdı. 

Direğin arkasından iki kişi 
daha gözüktü. Birini bir çel· 
mede yuvarladı ve kafasını 

koparıp denize fırlattı. 
Öbürü de korkudan denize 

atıldı. 
Hasar\'a beş kişi daha sal

dırdı. Onlar da gitti . 
Bir taraftan da Cezayir ge· 

misine işaret veriyordu: 
- Rampa yapın ... 
Fakat imkanı yoktu. Vene· 

dik gP.misinde sağ kalanlar, 
anbara kapanmışlardı. Gemi 
artık kumandasızdı. Dümende 
kimse yoktu. Hasan <:esedlerin 
üstünde <lolaşıyor ve tek ba
şına ele geçirdiği geminin, 
dalgaların ve rüzgarın önünde 
serseri bir surette gidişine 
bakıyordu. 

Cezayirli gemi, ne olduğu· 
nun farkında değildi. Sis var
dı. Biraz sonra güneş bulut· 
lar arasından görünmüştü. A· 
ralarındaki mesafe çok değil
di. Hasan bağırdı: 

- Heeey arkadaşlar, yak· 
latınl 

8 Beşikçi o. 
1677 den müteşekkil olan bu cemi· 

392411 yete evvela müsaade etmemiş· kında müzakerat başlamıştır. zü geçen ev hakkında t 
ltalya hükumeti Adis-Ababa ruf iddiasında bulunanlar 

Türkiye sefarethanesinin lağ· sa vesaiki tasarrufiyelerile 
vına mukabil Montrö muka-

394088 se de, cemiyet temyiz. mahke· 
incir sallşları kemesine müracaat etmiş ve 

likte tarihi ilandan en nih velesini olduğu gibi kabul 1 
edecektir. sekiz gün zarfında zmir Ü 

Çu. Alıcı K. S. K. S. bu mahkemede cemiyet sta-
150 A. H. Na. 4 75 4 15 tüsünün kanunu esasi hüküm· 

175841 
175991 

Hurda lerine telif edilebileceğine ka-

Z. yaöı sallşları 
Kilo Alıcı K. S. K. S. 

140000 M. j. Ta. 47 50 49 50 
96000 A. Lafon 45 45 
19 500 A. Riza 50 50 

3700 Ş. Melih 48 50 49 
2500 C. Sami 48 50 49 

700 A. Kohe. 50 50 
2700 M. Kibar 20 53 

rar vermiştir. Hükumet bunun 
üz~ine bu statüyü tasvib et· 
miştir. 

Statü, Alman fikri faaliye: 
tGıin heyeti umumiyesini ve 

Alman milletinin şimdıki isti· 
,halesini kolaylaştırmağa ma· 

tuftur. Cemiyet komünizm ve 
monarşist temayüle karşı mü
cadele edecektir. 

Tashih 
14/ 1/937 tarihli 7118 sayılı 

Anadolu gazetesinin 7 inci 
sahifesinde ikinci sütununda 
satışı ilan-edilmiş olan Bohor 
Azikriye ait dört parça gayri 
menkullerin birinci satış gü· 

unünün 15/2/937 pazartesi ikin
ci satış gününün 2/3/937 salı 
günü saat 11-12 arası olduğu 

·tashihen ilan olunur. 176 

cü mıntaka tapu sicil m 
fızlığına veyahutta seki 
gün olan ikinci kanun ay 
26 ıncı salı günü tahk: 
için mahallinde bulun 
memura müracaatları 

olunur. 128 

Bozdoğan icra ve iflas 
murluğundan: 

Dosya N. 37/145. 
Bozdoğan' da Yunus 

1 Salih Zeki Kayalara ipot 
265100 ------------------------. borçlu, Bozdoğan'da Tav 

Zahire sallşları 
Çu. Ginsi K. S. K. S. 

3119 Buğday 6 50 7 
250 Ton buğday 6 60 7 
300 Arpa 5 5 125 

5 Bakla 5 6 50 
7 K. darı 4 4 
5 M. darı 5 50 5 50 

156 Ton p. çekir. 3 25 3 25 
1494 Ken. pala. 210 470 
156 B. pamuk 47 50 50 
36 Y apağ 60 60 

-
Hong-Kong 
Ekspresinde .• 
17 yolcu diri ·diri yandı. 

Londra, 19 (A.A) - Ho:ıg

Kong' da resmi menbadan alı
nan bir habere göre, geçen 
Cumartesi günü Kanton Hong· 
Kong ekspresinde çıkan yan· 
gında ölenlerin adedi 17 dir. 
Kanton demiryolu kumpanyası 
hadisenin meçhul kimseler ta
rafından yapılan bir suikasd 
neticesi olduğunu bildirmiştir. 
Bunlar iki hususi vagon içinde 
naklettikleri maddelerle treni 
en hıılı yoluna devam ettiği 

sırada havaya atmışlardır. ' ............ _____ __ 
Onlar hayret içinde bakı

yorlardı .. 
- Yaklaşın be, yaklaşın! 

Rampa yapın! Köpoğh.:ları sı
çan gibi anbarda kaldılar. 

Cezayir'liler hayret etmiş· 
lerdi bu işe... Cezayir' e var· 
dıkları vakit gemiyi ona he· 
diye ettiler. Kahramanlığına 
mükafatan bir de kahvehane 
verdiler. onu (Dayı) yaptılar. 

• • * 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam Zarif Ve ucuzdur 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış yerleri: Birinci kordonda 186 numarada 
ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde FAHRİ KANDEMIROGLU 

Hasan dayı artık şöhret - -
bulmuştu. Bilahare lstanbul'a Ucuz Satılık Fidanlar 
geldi. Derya kaptanları arası· 
na yazıldı .. 

Üçüncü Mustafa ölüb de 
yerine üçüncü Selim çıktıktan 
bir müddet sonra, Tekfur da· 
ğı sokaklarının yaramaz, ser· 
seri çocuğu, artık "Gazi Ha· 

san paşa,, unvanı ile sadra· 
zam olmuştu ve lsmailiyeden 
sadrazam olarak Sümmuya ge· 
lib de kale kapısından girer-

En iyi damızlıklardan aşılanmış mcyva fidanları (15-10) 
çok iyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar (5) kuruştan 
satılmaktadır. Toptan mübayaa olunduğu taktirde ayrıca 
% l O tenzilat yapılacaktır. fstiyenlcrin lzmir' de Başdu
rak'ta f mam hanında Sebze ve Meyva kooperati

fine müracaatları. 

ken iki tarafında yürüyen dört Türk Anonim Şirketi 
dellal onun yükselişindeki se- 1 
bebleri anlaten bir beyit ha- Şirketin merkez ve fabrikası : zmir'de Halkapınardadır. 
!inde şöyle bağırıyorlardı: Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge· 

Yik ve Leylek markalarını havi hernevi kapot bezi imal Gelür of veziri cair kılıcı bir 
elde kanlu eylemekte olup mallan Avrupa'nın ayni tip mensucatına 

faiktir. 
Sawl ey gönül yolu~d.an ki 1 Telefon No. 2211 "" 3067 

yaman gelıştır bul Tel raf adresi Ba rak lzmir 
M. Aglıan .. _ ...... "-'""'"···~"'·· ,..___ ., 

ekmekçi Osman'ın aşağıda 
dut ve evsafı yazılı bir i 
bahçesinin paraya çevrilme 
karar verilmiştir. 

Tapunun Eylül 933 t 
ve 27 N. sında kayıtlı o 
işbu incir bahçesi kayda g 
3000 M2. mda olup birı 
sıra ve birinci derecede i 
teklidir. Vaziyeti hazırası 3 
M. 2 ında olup içinde 
incir ağacı ile 5. kadar üz 
asması olup kıymeti muh 
menesi (150) liradır. 

işbu gayri menkulün biri 
açık artırması Bozdoğan i 
dairesi salonunda ve 16/2/ 
Salı günü saat 15· 16 da 
Bu sefer kıymetin % 7 5 
doimaz veya müşteri çıkma 
ikinciye talik edilecektir. 
da 2/3/937 Salı günü saat 
16 dadır. Bu sefer tah 
edilen kıymetin % 75 şi 
bakılmıyarak en fazla pey 
rene ihale edilecektir. 

lhale bedeli peşin olup, 
hayet bir hafta mehil veri 
bilir. Bu müddet içinde m 
teri mal bedelini verme 
icra ve iflas K. 133 ün 
maddesi ahkamı tatbik edi 
cektir. 

Dellaliye vesair resim! 
alana ait olup vergi bor 
mülk sahipine aittir. 

İhaleye iştirak etmek is 
yenler kıymetin % 7 ,5 ğı n 
betinde pey akçesile veya 
milli bankanın teminat me 
tubile veya dahili istikraz ta 
villcrile müracaat etmeleri. 1 
bu şartname ihale tarihind 
20 gün evelinden herkesin g 
rebilmesi için açıktır. Da 
fazla malumat almak istiyenl 
937/145 Dosya N. mıza m 
racaatları lazımdır. 

işbu gayri menkul üzerin 
bir hak iddia edenler hususi 
faiz ve masrafını isti yenler e 
lerinde hamil bulundukları v 
saikle birlikte ilandan 20 .. 
içinde Bo~doğan icra dairesi 
müracaatla haklarını i~bat e 
meleri aksi halde hakları tap 
sicilile sabit olmadıkça pa 
}aşmadan hariç kalacakla 
ilan olunur. 173 

Zayi şahadetnam 
lstanbul Kız muallim me 

tebinden 930 da aldığım şaha 
kaybettim. Hükm · 

p· 
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lzrnir harici askeri satın alma ilanları lzmir Komutanlığı ilanları Askeri fabrikalar umuın müll9 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 5 1 · M t M K S t Al K R d d•• ı•• v •• d 

C 
zmır s . v. . a . . o. s. en: ur ugun e 

insi Mı"ktarı 1 (16 00) k 1 k 1 k l rfl k ·ı D - 5 i o pamu çorap ip iği apa ı za a e sı t-

P~nt~Iona suvari yerine meşin kaplanacak 130 meye konmuştur. 4000 metre mı•k'abı kereste 
Ruzgar ceket ve pantalonu 130 2 - Tahmin edilen bedeli (22770) lira ilk teminatı (1707) 
Kar elbisesi 130 lira (75) kuruştur. 
Kar başlığı 130 3 - ihalesi 2 Şubat 937 salı günü saat 15 tedir. 
Meşin eldiven 130 4 - Şartnamesi parasız olarak M. M. V. satın alma ko· 

l ...:_ Tümen birliklerinin dağ melbusatına ait ihtiyacı olan misyonundan alınır. 
yukarda cins ve miktarı yazılı beş kalem dağ melbu· 5 - Eksiltmeye gir~ceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. 

2 
satı açık eksiltme suretile münakasaya konulmuştur. cü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte teminat 

- Açık elbisesi 25/1/937 pazartesi günü saat 10 da ya- ve tekfif mektuplarını ihale gün ve saatından en az 

3 
pılacaktır. bir saat evel M. M. V. satın alma komisyonuna 

- Umum tahmin tutarı 3282 lira olup ilk teminatı 175 vermeleri. 16 20 25 31 127 
liradır. 4 ş İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

5 
-- artna. me.si komisyonda g.örülebilir. f k 1 - Ordu hastaneleri için 38000 metre yatak kıhflığı ve 

ste lılerın muayyen vaktınde İzmir Burnavadaki As· b 
B keri satın alma komisyonana gelmeleri. 5_10.15_20 9600 metre elbise torbalığı bezin 28/1/937 perşem e 

urnava Tümen satın alma komisyonundan: 7 günü saat 15,30 da lstanbul'da Tophanede satın alma 
Adet Cinsi komisyonunde kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
130 Dağ çantası 2 Hepsinin tahmin bedeli 17328 lira ilk teminatı 1299 
45 . Dağ halatı lira 60 kuruştur. 

130 çift Çiğ kaytanı 3 Şartname ve nümuneleri lstanbul levazım amirliği sa-
130 Tırmanma çengeli tın alma komisyonunda görebilirler. 
260 Dıvar sikkesi 4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde-
22 Tırmanma çekici lerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarile berab~r 

130 çift Hedik teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evvd ko· 
260 Çelik halka misyona vermeleri. 10 15 20 24 52 

1 - Tümen birliklerinin dağ teçhizatına ait ihtiyacı olan 
yukarda cins ve miktarı yazılı sekiz kalem dağ teçhi- İzmir Müstahkem .mevki satın alma komisyonundan: 
zat k ks"lt ·ı k k l 1 - Ankara garnizonu kıtaat ve müessesat hayvanatı ıçın 

2 
ı açı e ı me suretı e müna asaya onu muştur. 

- Açık eksiltmesi 25/1/937 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarfla münakasaya konulan 675700 kilo arpa 

3 
yapılflcaktır. veya yulafa eksiltme günü istekli çıkmadığından bir 

- Umum tahmin tutarı 1955 lira olup muvakkat temi· ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 168,000 lira olan yukarıda miktarı 
ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
satın alma komisyonunda 8/ 2/937 tarihinde pazartesi günü 
saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 8 lira 
40 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 9650 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 No. 1ı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü· 
racaatlan. 20 22 24 26 149 

Açık eksiltme ilanı 
Menemen Urbaylığından 
Çarşı dahilinde 1237 metre murabbaı saba dahilinde 2539 

lira 14 kuruş bedel keşifle parke döşeneceğinden talip olan· 
ların ihale günü olan 30/1/937 cumartesi günü saat 11 de 
belediyeye müracaatları ilan olunur. 20 23 175 

Umurlu belediyesinden 
Umurlu'ya takriben 3500 metre mesafeden getirilecek içme 

suyunun proje ve keşifnamesinin tanzimi 16/1/937 gününde 
isteklisi olmadığından bir hafta m"üddetle temdıt edilmiştir. 
ihalesi 23/1/937 cumartesi günü saat 11 de Umurlu belediye· 
sinde icra kılınacaktır. Şartnameler U ııurlu belediyesinden 
alınabilir. 174 

• • .< 1 .... <: . ·!·~~~4... . . . : : , . '• . . . -SIHHAT BALIKY AGI 
natı 147 liradır. 2 - ilk pazarlığı 26 111 937 salı günü saat 15 te Ankara 

~ - Şartnamesi komisyonda görülebilir. Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
- isteklilerin muayyen vaktinde İzmir Burnavadaki As· 3 - Arpanın tutarı 25338 lira 75 kuruş olup muvakkat 

Norveçya l>ıılıkyıığlarının en lıalisidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa süzülmüştür 

Hamdi Nüzhet Çançar 

......_ keri satın alma komisyonuna gelmeleri. 5-10·15-20 teminatı 1900 lira 41 kuruştur. Yulafın tutarı 33785 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 6 lira olup muvakkat teminatı 2533 lira 88 kuruştur. 

Çift Cinsi 4 - Arpanın şartnamesi 127, yulafın şartnamesi 169 kuruş 
130 Dağ fotini mukabilinde Ankara satın alma komisyonundan verilir. 
130 Tırmanma fotini 5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
130 Dağ fotini nalçası }erindeki vesika ve teminat makbuzlarile beraber belli 

1 - Tümen birliklerinin dağ melbusatına ait ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarı yazılı olan üç kalem dağ gün ve saatte komisyona gelmeleri. 156 
melbusatı açık eksiltme suretile münakasaya konul· İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
muştur. 1 - Üçüncü tayyare alayınm 703 No. lı otobüsünün ka-

2 - Açık eksiltmesi 25/1/937 pazartesi saat 11 de yapıla- riseri pazarlıkla tamir ettirilecektir. 
caktır. 2 - Tahmin edilen bedeli 500 lira, ilk teminatı 37 lira 50 

3 - Umum tahmin tutarı 1806 lira olup muvakkat temi· kuruştur. 
4 natı 136 liradır. 3 - ihalesi 23 /1/ 937 cumartesi günü saat 10 da Mst. 

5 - ş1 artnamesi komisyonda görülebilir. Mv. sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 
- steklilerin muayyen vaktinde lzmir Burnavadaki As· 

.......__ keri satın alma komisyonuna gelmeleri. 5.10•15_20 4 - Otobüsü görmek arzu edenler tayyare alayına müra-
8 caat edeceklerdir. Şartnamesi Mst. Mv. satın alma 

A
urnava Tümen satın alma komisyonundan: d t komisyonunda görülebilir. 

e Cinsi 13() 5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma-
130 ç· Yün kuşak ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 

ıft Selanik fanilsi don ve gömlek 

1
130 .. . Boyun atkısı 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile teminat mak· 

- Tumen bırlilc:lerinin dağ melbusatına ait ihtiyacı olan buzlarını ihale saatinden bir saat evvel akomisyona 

yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem dağ melbusatı vermeleri. 20 22 180 

2 pazarlık suretae satın alınacaktır. Izmir lise ve orta okullar sa-
Pazarlıtı 25 /1/ 937 pazartesi günü saat 16 da ya· 
pılacaktır. J k • d 

3 - Umum tahmin tutarı 1310 lira olup muvakkat teminatı tına ma OIDISYODUn an: 
100 liradır. Cinsi Miktarı Kilo fiatı Teminatı ihale saatı 

4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. Kilo Lira k. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde lzmir Burnva askeri sa· Toz şeker 6700 26,5 131 67 

..__ tın alma komisyonuna gelmeleri. 8 Zeytinyağı 1900 55 78 38 

15 
15,15 

Burnava Tüm 1 k . 
Ad 

en satın a ma omısyonundan: (3) asitlik 
et c· . 

4 T msı Beyaz teneke pey· 
5 akım Çelik Halat nir birinci nevi 2400 35 63 00 1.5,30 
5 Magafon Yumurta 46600 100 adedi 180 kr.::62 91 15,45 
5 Tak Tel merdiven izmir Kız Erkek liseleri ve Buca orta okulu pansiyonlarile 

15 
ım Havai hat ipi · 

bölge San' at ve Kız öğretmen okullarına alınacak olan yuka· 
7 Çengelli ip 

22 
Küçük palanga rıda yazılı dört kalem yiyecek ihtiyaçlarının 2-2-1937 salı gü· 

25 
Elektrik cep feneri nü izmir kültür yardirektörlüğü odasında karşılarında yazılı sa· 

10 Yassı düdük atlarda açık eksiltmeleri yapılacaktır. istekliler şartnameleri 
t _ Yukarıda . Havai çekme ipi görmek üzere. bergün kültür direktörlüğüne ve ihale gün ve 

tuğayının dıns ve ~iktarı yazılı 9 kalem Muğla dağ saatında da muvakkat teminatlarile komisyona müracaatları. 
su fi ağ teçhızatına ait dağ teçhizatı pazarlık 15 20 24 31 

2 re ı e satın alınacaktır 
- Pazıtrlığı 26 111 937 . 

lacaktır. salı günü saat 16,30 da yapı· 
3 - Um 

natıu~l ta,.hmdi!1 tutarı 1070 lira olup muvakkat temi
ıra ır. 

4 - Şartnamesi ko · .. .. 
S - isteklilerin mısyonda gorulebilir. 

tın alma ko:~:y~en vaktinde Burnava' daki askeri sa· 
B .. nuna gelmeleri 9 

urnava Tumen satın alma k _ · 
Adet omısyonundan: 

219 Cinsi 
279 Yu~ .kuş\k 
194 Selanık fanilesi don ve göll'lek 

1 Boyun atkısı 
Muğla dağ tuğayının dağ melb 
yukarıda cins ve miktarı yazıl usjtın~ ait ihtiyacı olan 

t 1 k · ı 0 an uç kalem melbu-
sa pazar ı suretıle satın alınacakt 1 2 p 1 ır. 

- azar ığı 25 111 937 pazartesi .. ' .. 
yapılacaktır. gunu saat 16'30 da 

3 - Mmum tahmin tutarı 2500 lira olup 
natı 188 liradır. muvakkat temi· 

4-Şart . ._ . 
S _ I n~m~sı Komısyonda görülebilir. 

staklılerın muayyen vaktinde B 'd k urnava a i askeri sa-

Devlet demiryollarından: 
22 /1/ 937 tarihinden itibaren iş' an ahire kadar aşağıda 

göterilen yolcu ve muhtelit katarlarda tadilat ~yapılmıştır: 
1 - Basmahaneden Afyon'a her gün hareket eden 1107 

numaralı muhtelit katar yalnız pazar, salı, çarşamba, cuma' 
günleri hareket edecek h'1ftanın diğer üç gününde hareket 
etmiyecektir. 

2 - Afyon' dan Basmahaneye her gün- hareket etmekte olan 
1108 numaralı muhtelit katar yalnız pazartesi, salı,'perşembe, 
cumartesi günleri hareket edecek haftanın diğer üç gününde 
hareket etmiyecektir. . 

3 - Afyon · Aydın • Afyon arasında haf tanın üç gününde 
işletilmekte olan 1305/1306 numaralı yolcu katarlarile bu k.a· 
tarlara karşı Denizli, Çivril, • Burdur, Lisparta, Eğirdir şube 
hatlarında işlet!lmekte bulunan muhtelit katarlar işlemiyecek· 
lerdir. 183 

Mücellit Ali Rıza 
Yeni Kavaflar çarşııı No. 34 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçio~hı ham karşısrnda -• • j ,. .. .' 

• •' • ... • ... • Ol • 

R O )1 A T İ Z .M A 
I..UMDAGO 
SIYAT1K 

nğııları T E S K 1 ~ 
,.e izale eder. 

Her eczanede bulunur. ....................... 
Akhisar Sulh Hukuk mah

kemesinden: 
Akhisarın Camiikebir ma

hallesinde mukim iken vefat 
eden. nalbant Ahmet oğlu lb· 
rahim veresesinden karısı Zey-
nep ile davalı oğulları Talat 
ve Ahmet ve kardeşi Ayşe ve 
biraderi ölü Ali veresesinden 
karısı Zühre ve oğulları Fehmi 
ve Sabri ve kızı Eşref meya
nelerinde mütehaddis müşte
reken mutasarrıf oldukları em· 
vali gayri menkulenin beyinle· 
rinde rizaen taksim etmedik
lerinden dolayı izalei şüyu da-
vasından Cemiikebir mahalle· 
sinde iki baphane ile belediye 
caddesinde bir bap dükkan 
ve eroğlu timarında muhtelif 
mahallerde 21 kıt'a tarla ve 
zeytinlik kabili taksim olma
dığından satılarak şüyuun iza
lesi11e dair 6-10-936 tarihinde 
verilen hükum ve karar kesbi 
kat'iyet ettiğinden hudut ve 
evsaftan mezat kaymalarında 
münderiç münderiç emvali 
gayri menkule 2280 numaralı 
kanım mucibince açık artırma 
suretile satılacağından talip 
veya bir ilişiği olanların ] 9·2-
937 tarihine müsadif Cuma 
günü saat 14 de mahkeme ka
leminde satılacağından yüzde 
1 O nisbetinde pey akçesi le 
mahkeme kalemine müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

r-Yalnız ] ıek lira-'\ 

Mmafln 100 kilom<"cye 3500 1 
kilo yük tnşıyıın mazotlu BE~Z-
1\tEHCEDES kıımyonlannı gör· 
meden nral>a olmayınız. (T:ıksim 

Bııhı; si karşısı No. 25 İı:.tnnbul) 
Telgrııf adresi: Dizat.Jsıaobul, 

1 
Tel: 40835. Adresinizi yazmız 

katnloı; giinderclim. Yedek par
ça eergimizi ziyaret ediniz . ..................... 

İzmir belediyesinden 
Bayındırlık sahasında Celal 

Bayar ile Şükrü Kaya bulvar· 
ları arasındaki yol, 62 sayılı 
adada Voroşilof ile Şükrü Kaya 
bulvarı arasındaki yol, 42, 
44 ve 45 sayılı adalar arasın· 
daki Vasıf Çınar ve Tevfik 
Rüşdü Aras caddeleri arasın· 
daki yol, ·ve 5, 10 sayılı ada
lar arasındaki Cumhuriyet mey· 
danından maltızlara kadar, 
Kazım Özalp, Şükrü Kaya 
bulvarları arasındaki kültür 
caddesi ve 4, 9 sayılı adalar 
arasındaki General Kazım Di
rik caddesinden Maltızlara ka· 
d<tr, ·ve 9·14 sayılı adalar ara· 
sındaki G. Kazım Dirik cad
desinden İsmet İnönü bulva· 
rına kadar ve 13 sayılı adada 
Kazım Dirik caddesinden Gazi 
bu lvanna kadar ve 13· 17 sayılı 
adalar arasındaki General Ka· 
zım Dirik caddesinden Gazi 
bulvarına kadar ve 21, 22 sa· 
yılı adalar arasındaki iç ve 
dış yollar üzerindeki moloz· 
ların kaldırılarak Kültürparka 
nakli ve bu yerlerin zeminle
rinin ince tesviyesi işi baş 
katiplikteki keşif ve şartname 
veçhile 26-1-937 Salı günü 
saat onaltıda kapalı zarflı ek
siltme ile ihale edilecektir. 
Bedeli keşfi 12701,66 liradır. 
işin bedeli, yapılan işe muka· 
bil verilecek istihkak raporile 
müteahhit belediyeden arsa 
almak suretile tesviye oluna· 

: caktır. iştirak için 953 liral.ık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile 2490 sayılı kanunun tarifi 
daire1inde hazırlanmış teklifler 
ihale günii saat onbeşe kadar 
encümen reisliğine verilir. 

9 13 16 20 (75) 
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Yılbaşı Münasebetile 
Büyük Tenzilat Vapur Acentası 

ROYAL NERLANDA.S 
KUMPANYASI 

S/S "T1BERIUS,, vapuru 
14/1/937 doğru beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM,AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları için 
yükleyecektir. 

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

KUMPANYASINA 
Mi S "ERLAND" motörü 

21 lkincikanunda beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNİA ve ISKANAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

ZEGLUGA 1POLSKA 
KUMPAYASl 

SiS "LEHIST AN,, vapuru 
16/1/937 tarihine doğru AN-
VERS, DANTZİG ve GDY
NIA limanları için yük ala
caktır. 

SERVİCE MARITIME 
ROUMAIN 

SiS "ALBA JULiA" va· 
puru elyevm limanımızda olup 
18/11937 ye kadar PİRE, MAL
TA ve MARSİL YA limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. 

'·SUÇEAVA,, vapuru 27/1 
· 937 tarihinde beklenmekte 

olup PİRE, MALTA, MAR
SIL YA limanları için yük ve 
yolcu kabul edecektir. 

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

Telefon: 4142/4221/2663 ....................... 
"UMDAL,, Umu-
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
"GERMANİA,, vapuru 13 

ikinci kanunda beklenilmekte 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve ANVERS limanları için 
yük alacaktu. 

11HOLLANDİA,, vapuru 20 
ikinci kanunda beklenilmekte 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve ANVERS limanları için 
yük alacaktır. 

"HELLAS,, vapuru 23 ikinci 
kanunda beklenilmekte ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanlan için yük 
alacaktır. 

PHELPS LİNE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK .. 
"IDEFJORD,, vapuru 15 

şubbatta beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi

lemez. 
Birinci kordonda "UMDAL,, 

UMUMi DENİZ ACENTA
LIGI L TD. vapuru acentalı
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

··---------·ııı Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

Telefon : 3479 

·----------------·· 

Osra111 rmJ a111pullerini11 di

binde aydı 11 l dl kuvveti /)e

ha l u111e11 ile ve elektriA· sar-

fiyatı Vat ile ~österibni§tİr. 

Bu suret le her hullancuuı 

11c11za nuılolan bir a)'dınlık 

ıen1inatı verilnıiş oluyor. 

l>ihiş dikerhen lOO(DLnı) li 

bir anıpul lrullc1111hrsa göz

ler 11ıulu~/(1zcı edibniş olur. 

ampu/fori 15, 25, 40, 65, 100, 125 

ı•e 150 Dekalwnenliktir. 

W F H VAN "EXlLONA,, vapuru 3 şu-
• • • - batta beklenilmektedir. NEV-

Der Z E & CO. YORK içın yük kabul eder. 
PİRE'den AKTARMALI 

V. N. SERi SEFERLER 
DEUTSCHE LEVAN- AMERİCAN EXPORT 

TE LINİE. HAMBURG LINES 
"ANDROS,, vapuru 20 son The Export Steamship 

kanunda beklenilmektedir. 23 Corporation 
son kanuna kadar ROTTER- "EXCHORDA,, vapuru 29 
DAM, HAMBURG ve BRE- ikinci kanunda PIRE'den ha-

yük getirecek ve BURGAS 
VARNA, KôSTENE liman
ları için yük alacaktır. 
Gie ROY ALE HONGROiSE 

DANUBE "MARlTiME,, 
BUDAPEŞTE 

"DUNA,, vapuru şubat or
tasında beklenilmektedir. BEL· 
GRAD, NOVfSAD, BUDA
PEŞTE, BRATISLAVA, Vl
y ANA ve LINZ için yük ala
caktır. MEN için yükleyecektir. reket edecektir. BüSTON ve 

"MANİSSA,, vapuru 3 şu· NEV-YORK limanları ıçın ARMEMENT H. SCHULDT 
batta gelecektir. 6 şubata ka- yük kabul eder. HAMBURG 
dar ROTTERDAM, HAM· "EXCALİBUR,, vapuru 12 "TROYBURG" vapuru 30 

G ikinci kanunda beklenilmek-B UR ve BREMEN için yük şubatta PİRE' den hareket ede-
kabul edecektir. ccktir. BOSTON ve NEY- tedir. ROTTERDAM, HAM

BURG ve BREMEN için yük 
AMERİKAN EXPORT LINES YORK limanları için yük ka- alacaktır. 
THE EXPORT STEAMSHIP bul eder. "GLUECKSBURG,, vapu· 

CORPORATİON Seyahat müddeti PiRE · BOS· ru 8 şubatta beklenilmekte-
Ll.MOOR .. vapuru 21 ikin- TON l6 gün. dir. ROTTERDAM, HAM· 

ci kanunda beklenilmektedir. Seyahat müddeti PiRE - NEV- BURG ve BREMEN için yük 
NEV-YORK için yük kabul YORK 18 g_u_·n_. _ kabul eder. 
eder. JOHNSTON WARREN Ll- "MARİTZA,, vapuru 28 

"EXMINSTER,, vapuru 30 NES Ltd. LİVERPOOL şubata doğru beklenilmekte· 
ikinci kanunda bekleniyor. "JESMORE,, vapuru 7 şu· dir. ROTTERDAM, HAM· 
NEV-YORK için yük kabul batta beklenilmektedir. LI- BVRG ve BREMEN için yük 

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

için büyük tenzilat yapılacaktır. 

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

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ'
~ ~ - ~ 
rılara karşı tesiri şaşmaz bir ifaç 
~ , 

J olduğunu isbat etmiştir~ 
• • 

AS P~ I R 1 N in tesirinden emin olmak .... içiri 
t e . id 

lütfen eA~ııo markasına dikkat ediniz~ 
~ 

!111111111111111111111111 ıııırı.. Doktor J111111111111111111111111111111~ 
::::::; 

A. Kemal Tonay 1 
::::::; 
::::::; 
:::::: :::::: ::::: ::::: ::::: :::::: :::::: ::::: 

--
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mütahassısı 
(Verem vesaire) - :::::: - Basmahane istasyonu karşı~ınclaki DiLck rnknk başında 30 ı:nyılı :::::: 

::::::: ev ve muavcnehanesinde salıah saat 8 den akşam saat 6 ya ::::::: 
- J ~ 
- ka<lar lıutalarını kabul eder ::::::; - ;;;;"'. 

•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 11111111• 

" FOTO OR 
Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 

F oloğraflarınızı bizde çıkartınız 
Zevkinizi okşayacak poz 

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

Olivire VE Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"GRODNO,, vapuru 25 
ikinci kanunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zaman-
da LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 
"FLAMINİAN,, vapuru 25 

ikinci kanunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'ten gelip 

..l!::E:ı;m:ıEm:oom~~iE'.!3:11Bıı:s.i'D 

SERViCE NARİTIME ROU· 
MAiN BUGAREST 

"DURSOTOR,, vapuru 21 
ikinci kanunda beklenilmek· 
tedir. KOSTENCE için yük 
alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi

lemez. Telefon No. ~007 2008 

1 

yük çıkaracaktır. 

"THURSO,, vapuru 7 şu· 
batta gelıp LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru şubatın 

sonunda LONDRA, HOLL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"THURSO,, vapuru 25 

ikinci kanunda LİVERPOOL 
ve SV ANSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"DRAGO,, vapuru 15 şu· 
batta LİVERPOOL ve SVAN
SEA' dan gdip yük çıkara

caktır. 

DEUTSCHE-LEVANTE 
LINIE 

"GALILEA,, vapuru 2 şu
batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u· 
livet kabul etmez. eder. VERPOOL ve ANVERS'ten alacaktır . 

....... l.'llilmm ....................... ~ .. --• ................... ~ ... me .................................. .__. 

Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb· 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


