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Yakında Kiyel limanını 
ziyaret edecektir 

Sanc sa ı 
' 

Sancak mes'elesi hakkında Cenevrede hararetli konuşmalar o1du Rusya'da dahili vaziyet 

Fransız sefiri Atatürk tarafındanka-Harkof'ta . ve Viladivos-. . tok'ta ısyan çıktı 
bul edılerek Sancak işini konuştuk- Rusya'd_a_k_a-dı~-la-rın-askerliği 

tan sonra Cenevre' ye gitti ~hakkında,. bir kanun:çıkıyor __________ .,. ___________ _ 
leon Blum, İskenderun'da Türkiyeye bir liman verilmesini, San
cak'a, Milletler cemiyeti tarafından fevkalade bir komiser atanma
sını istemiş ve Türk dostluğuna büyük kıymet verdiğini söylemiştir 

----------.-.~-~~t91-----~---
M üşahi dler önünde iki kardeşimizi daha öldürdüler. İstanbul Ermeni'leri toplanarak 

Sancak'taki Ermeni'lerin harehetlerini tel'in ettiler. Konsey bugün açılıyor 
~----~----------

Mü s tem leke İşi .. 
Cebeli Lübnan le Sancak'tan mü
teşekkil konfederasyon ~klinin 

faydasız olacağı bildirilmektedir. Rus ordusunda kadın askerler 
Altı devletin hariciye nazırları 

bugün Cenevre'de toplanmış bulu
nuyorlar. Konseyin bu dcfaki ruz· 
namesinde Sancak ihtilafından ha~· 
ka ilk maddelerin taksimi mes'e· 
lesi de görüşüleceği iı;in lıu işte 
belli-başlı aliikadar sıfatile Milletler 
cemiyetine dahil olmadığı halde 
Almanya da kendisini temsile <la· 
Vet edilmiştir. Şu satırları yaıdığı· 

nıız dakikaya ka<lar Alman}a•mn 
kendisine yapılan bu da\·eti kabul • 
edib etmediği malum değildi. )in· 
amaf ih ilk maddelerin taksimi ilk 
ağızda muhtelif memleketlerdeki 
Umumi efkarı yavaş yavaş hazırla· 
tnnk için ileriye sürülmüş tatbik 
kabiliyetinden mahrum alelade bir 
formülden başka hirşey değildir. 
Hakikatte mevzuubahsolncak mes'e· 
le Almanya•ya bir miktar müstem· 
leke verilmesi ,·eya umumi harbten 
evvelki müstemlekelerinin kamilen 
iadesi itidir. 

Bu mes'cle artık kilf i miktar· 
tla olgun bir hale gelmi§tir. İngiliz 
ve Fransız zimamdarlan eger yarın 
Almanya'nın yeni bir masaya yum· 
ruk talebi ile karşılaşmamak isti· 
yorlarea teşebbüs meziyetini ken· 
di&.ri muhafaza ederek bu mes·e· 

Sancaktaki müşahid heget 
İstanbul, 20 (Hususi muhabi· cevabıoda, Türk • Fransız dostlu· 

rimizden) - Hariciye V ekiliıııiıle ğona büy ii.k ehemmiyet ve kıymet 
refakatindeki heyet, Fransız dflle· verdiğini kaydettikten sonra isken· 
geleri de beraber olduğu halde Ce· derun'Ja Türkiye'ye bir liman ve· 
nevre'de Ulutılar sosyetesi konecyi rilıne&ni Fransa'uın kabule hazır 

başkanı M. ( Edvar ) ın riyase· bulunduğunu ,.e oradaki Türk'lere 
tinde toplanmışlar ve Sau~ak mes'· Milletler cemiyeti kararlarına göre 
elesi hakkında uzun müdclet ko· ckall\yetlerin haiz olduktan müsa· 
nuşmuşlardır. adeleri cami olmak üzere Milletler 

İstanbul, 20 (Hueusi muhabiri· cemiyeti himayesinde bir id11re le· 
miıdcn) - Ilük(Jmctimizin, Sancak min edilmesini, fakat yalnız Sancak 
mee'elesi hakkımla Fransa hüktl· için Milletler cemiyeti namına fev-
metine yaptığı ııon teklife Fransa kalıide bir komiser tayin edilmesi· 
hükt!mctinin cenbı gelmiştir . . Fran· ni teklif etmektedir. 
sız başbakanı .M. Leon :ulum bu .Fransız teklifinde bir Suriye, 

Istanbul, 20 [Hususi aıuhabiri· 
mizdcn] - Antakya'd~ milletler 
cemiyeti müşnhidleri tetkiklerine 
devam etmektedirler. Antakya·da 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Paris, 20 [ Radyo ] - So\'yet 
Rusya· nın, kadınlarm askerliği hak· 
kında yeni tertibat alındığı ve ya· 
kında bu hususta umumi bir ka· 
nun çıkacağı söyleniyor. 

Radyolardan alman gUmrUk resmi azaltılacak 

Radyo fabrikası 
kuruyoruz 

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

' 

Ankara'Ja yapılacak büyük radyo is
tasyonundan başka~urdun diğer mühim 
yerlerinde de istasyonlar kurulacak 

Ankau, 20 (llususi muhabirimizden) - Yakını)a Ankara'da yap· 
. tırac11gımız büyük radyo istasyonu için lıazırlıklnr başlamıştır. Istı syon 
mükemmel bir halde ve altmış kilo\"atlık olacak ,.e ileride de, mem· 
leketimizin ıniihim yerlerinde mütendılit istasyonlar teıtie edilece~i 
gibi, radyo makineleri yapacak bir de fabrika kurula<·nktır. 

Hükumetimiz, hariçten girecek radyo makinelerinden alınan güm· 
rük reeminin azaltılması için bir kanun layiha:.ı tanzim etmektedir. 
Bu kanun yakında kamutaya ,·erilecektir. - Sonu 6 ıncı ııahif ede -

\.. 

lzmir limanının 
darlığı mes'elesi 

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

leyi biran evvel yeşil masaya ya· 
tırmakta menfaattardırlar. Bahusus 
ki bugün Almanya henüz miistem· 
leke hahsini resmen dnletlere mü· 
racnnt suretile açmamıştır. Binae· 
naleylı bugünden hunu müzakere 
masasıoa yatırmanın • bir müsaa· 

Umumi müfettişler 

Vekiller heyetinde müş- Devlet~e Als~ncakta. ~ir beto.nar-

t k k 1 1 k 
me ıs kele ınşa ettırılecektır .s l 

ere onuşma aro aca , ~ deklirlık.ta b l o unuyormuşı;asına • 
Alman'lardan da huna mukabil bir 

şc~ ist~n;ıiy~ bir ne~·i hak bahşet· 
ınck gılıı hır faiJesi de vardır. 

1 
• Muhakkak olan birı=ey varsa 

n ı· '1 . .. gı ız erın, Alman'lara ı.. " es .. ı mus· 
temlekelerini klimilen veya k 
iad · . . ııımen 

e. lfını artık önüne gedl . 
gayr k h"l .. mesı 
et .1. ah ı bir zaruret gilıi telakki 
mıye a;lamalarıı1ır. 

Fransız'larn gelince d .. k 
dar ~ k .. une a· 
nıo ;.. yuksckten atan, Almanya'. 
1 • u~enılcke sözünü i,itınek bi· 
e ıetcmıyen h ·11 .. d 1 . u nıı et ricali bir 

mu ' ettır y ı• 1 . . e ACD erı suya . ı· 
mıye başlarnı§tar. B"lb ını ır· 
l d F ı as9a gcı;en· 
er e 'ran11ız lıa•ve1t·ı· (I 

.. 1 1 .eon Blum) 
un Alman'lar badema La .. 
. . tun meta· 
lıhatına nılıayet verecek! . . 

1 . . . crıne, >a· 
husus ıkıde·Lırde eııır:ivakı·ı ı, · er, ır 

taraflı kararlarla dünya huzurunu 
ihlal etmiyeceklerine dair teminat 
verdikleri takdirde müsteruleke ta. 
lehini Franea'nın müsaid Lir şe. 
kilde karşılamıya hazır olduğu yq. 
lundaki beyanatı hu noktai nazar. 
dan çok dikkate şayandır. 

Diğer taraftan böyle çetin Lir 
bahsin La~lnyabilmesi için lazımge· 
len zemin de Lir dereceye kııdar 
hazırlanmış bulunuyor. Geçenlerde 
İspanya Fas'ında zuhur ettiği iddia 

hamdi Nüzhet Çançar 
- Sonu 3 ncü sahifede -

--------------Umumi müfettişler, mıntakalarındaki 
muhtelif vaziyetleri izah edeceklerdir 

Dahilige Vekili Şük1ü Kaya 
• A~~ara, 20 !Hususi] - Umu· 

mı mufctt1',.lcr ı. • .. b 
ır .. ongreeı muonsc e· 

tile Lir ·· tld mu ettcnlıeri hurada hu· 
lunnınktıı olan umumi miifettişlcr, 
yakıoda vekiller heyeti içtimaına 
çağrılacaklardır. Umumi müfettiş· 
ler, Vekiller hcretiae, kendi mın· 

takalarındaki bütiln idari, kültürel, 
,.e ekonomik vaziyetler hakkında 
izahat vereceklerdir. 

Alak11darlnnn vcrdi~i maluma· 
ta gi>rc, bu müşterek toplantıdan 

çok Lü}ük faidcler husule gele· 
cektir. 

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

Vergi 
kaçakçılığı 
İstanbul elektrik 
şirketi ·mahke
meye verildi .• 

htanbul, 20 [ Hususi mubabi· 
rimizden] - İstanbul elektrik fab
rikasıuın fenni \'aZi)etini tetkik 
için Ankara'dan bir fen heyeti 
gelmi~tir. Şirket fabrikasının fenni 
vaziyetinin mükemmel olmadığı 
söyleniyordu. 

istanbul, 20 (Ilueuei muhabiri· 
mizden] - İetımbul elektrik ıtirktı· 
tinin yeni vergi kaçakçılığı teshil 
edilmiştir. Bu yiizden şirket mü· 

düdüğü aleyhine müstakil kaçakçı· 
lık mabkemetino dava açılmı§tır. 

Alsancakta şimendifer iskelesi 
Türkiye'de yeni limanlar inşa· lıassıslar ileri sürmü~lerdi, yeni li· 

sı uıes'elesi tedkik edilirken mev· manın inoası, milyonlar sarfını 

cud Ji m11nların ıel!ibı için de dev· icabettiren, mühim Lir iştir ve 
letçe bazı tasavvurlar vardır. Bu eimdilik yapılmasına nıadcleteıı im· 
meyanda İzmir limanı için de bazı kan yoktur. İleride iktısadi kalkın· 
yenilikler , .e ilaveler düşünüldüğü ma programının tathikında lıunuıı 

memnuniyetle haber 11lıouııttır. da yapılacağı tabiidir. l•'akat Hıra· 

Modern ve büyük limanın, Al· cat mevsimlerinde limanımıza fada 
68Dcak'tan Bayraklı'ya kadar uza· gelen Yapurlardnn hep11ini men-
nan sahada inşa111 lazımgeldigi mü· dcrek: içine almak nıümkün olapıa· 
taleasını şimdiye kadar 1zmir li· maktadır. 
manı için tedkikat ppan milte· - Sona 6 ıncı sahi/ede -

lıloskova, 20 (Radyo) - Sabık 

ba§bakan [ fükof ] tevkif edilmit
tir. [ l:.:vestiya ] nın sabık baımu· 
harriri (Rndek] ile müdürü (Buka· 
rin) bugünlerde mahkemeye Teri· 
lcceklerdir. 

Son gelen haberlere göre, icra 
komitesi reisi, Viludivostok 'a ha· 
rcket etınietir. Bu hareketin, orada 
ı;ıkan bir isyanla alikadar olduğu 
@öyleniyor. 

Harkof 'tan gelen haberler, 
orada da henüz teabit edilmiyen 
hareketler olduğu aöyleniyor. 

M. Eden 
1937 senesi çok 
çetin bir ıyıl 
olacaktır diyor. 

Londra 20 
[ Radyo ] 
A\'am kamara· 
sıoın bugünkü 
toplantısın da 
hariciye nazın 
M. Eden, umu• 
mi vaziyet hak· 
kında izahat 
vermi§ ve İtal· 
ya.İngiltere mü· 

na sebatı ndn n 
bahsederken: 

M. Eden 
1 

- Jtalya ile aramız<la, ne bir 
pakt ,.e ne de Lir muahede mev· 
zuuhabistir. İki devlet araaındaki 
gerginliği izale etmek için aadece 
mütekahil mcktublnr teati ettik. 

Denıi§tir. 

M. Eden beyanatına devamla: 
- 1937 senesi, çok çetin bir 

sene olacaktır. Demiştir. 

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

~)I~ 
liI[M 

Komiteciler 
Başbakandan başka bU· 
tün nazırları ortadan 

kaldıracaklarmış 
Sofgo, 20 ( Radyo ) -

Hükumet, suikasd şebeke· 
sine dahil bulundukları 
anlaşılan eski komiteciler
den etli kişi daha tevkif 
etmiştir. Tevkif olunanların 
ifadesine göre komiteciler 
başbakan M. Köse r/vanof· 
tan başka bütün Bulgar 
nazırlarını öldürmek ve ko· 
miteciliği ihya etmek isti
yorlardı. 

Zabıta, birçok kimseleri 
nezaret altında bulundur
maktadır. Bunlar arasında 
mühim şahsiyetler de var• 
dır. 
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Bu da İstiklal 
~EHiRMA~~R~L~E~R~i 

Bize göre Fransız'lar 
K. Ô. 

Dlin hasta bir do~tumu ziyareıe gitmi~tim. lumcu kahvesi yokuıun• 
da fakir denecek kadar mütevazi bir Türk evi ... 

Deni mangalla ımımış kilçük bir odaya aldılar. Etrafıma bakınırken 
camlı dolab içinde gelişi güzel sıralanmış kitab yığınlarına gözüm ili~ti. 

Yabancı evlerde hile kitab knnştırınak hususunda bir tecessüsüm vardır. 
İçlerinden lalettayin birini çekip aldım: Fransızcadan tercüme edilmiş 
(Demirhane müdürü)! .. 

Bu sırada hasta ıahibi içeri girdi. Vo aramızda ıöyle bir muhavere 
geçti: 

- Okumağa çok meraklısınız. 
- Çok!., 
- Hep roman mı okursunuz? .. 
- Aklımın erdiği ilmi eserlere de merakım vardır. Edebiyatı ıe· 

verim. Fakat en çok okuduğum şey, J'omandır. 
- Yerli romanlan mı? .. 
- Fransızca'dan tercümeler daha çok hoıuma gidiyor. Zaten ha~ka 

dilden ne kitab var ki? .. 
Hakkı vardı. Onun kafasında yer cılen bu bedbaht fikri, hen de 

on sene cveline kadar taşımıştım. Benim de ilk okuduğum eser, Victor 
Hugo'nun (93 ihtilali) idi! .. 

Kapıdan çıkarken, bizi Fransa'ya hağlıyan eebebleri ve şimdi Fran· 
saya arkamızı çevirten aksiilumelleri daha kuvvetle anlamış oluyordum. 

Hakikat halde, Auupa'ya ilk hayretle lıakı~ımız da hep bu Fransız 
görüşünün, Fransız dilinin ve Fransız cdehiyatıoın tesiri olmuştu. 

Almanya'nın bütün ilim ve sanayi şubelerinde kazandığı o hariku· 
lAde üstünlüğüne rağmen, Fransa'ya iyi, güzel ve yüksek nazarile baka 
bJka gözlerimiz ıaşı olmuştu . .Fakat bilbos!!a kafalarımızı dalalete sürük· 
liyen amiller arasında taozimatçıların rolünü, papaz mektebleriuin tesi· 
rini de unutmamak lazımdır. 

Biz Fransa'yı (Hukuku beşer beyannasi) nde yazılı olan o yüksek 
ve felsefi manadaki idealizması içinde sevmiştik. Ve ona inandığımız 
aeneler ve asırlar iı;inde birçok şeyler kaybettik. O ise, bizi ısmb kc· 
mirmekte \'C bizden toprak ve imtiyaz koparmakta diğerlerinden geri 
kalmamağa çalıııyordu. 

Aklımız haııoa geldiği uman, do~t ve medent Fransa'nın, sırtından 
geçindiği milletlerin kanile karnı ıişmiı bir (\'ampir), bir (Mürabahacı) 
kıyafetile kaqımızda sınttığını gördük:. 

• • • 
Bence (Hatay) mes'elesi, Fran~a'yı şimdiye kadar vurduğumuz mibak 

taslanndan biridir. Franaa'nın bize yaramaz fos bir maden parçası ~bi 
sahteliğini meydana vurduktan sonra daha serbest kozunım:u paylaşabiliriz! 

Hırsızların şahı 

Yugoslavya' da Krizova' da 
Terez Voşiç isminde 82 ya· 
şında bir kadın hırsızlık töh· 
meti ile tevkif edilmiştir. Ya
pılan tahkikatta bu kadının 

yetmiş senedenberi umumi 
pazarlarda hırsızlık ve yanke
sicilik yaptıgı anlaşılmış ve 
kendisi de bu yüzden şimdiye 
kadar hiç tevkif edilmediğini 
ve 100,000 dinarlık bir servet 
temin ettiğini söylemiştir. 

ihtiyar kadın: 
- Bu defa yakalanmama, 

sebep, Parmaklarımın eski has
sasiyetini kaybetmesidir. De
miştir. 

Bir merak 

düşünmüş, aksıracakların ağız

larına mendil tutmalarını mec
buri kılmıştır. Bunu ihmal 
edenler ceza vereceklerdir. 

Örümcek ve oburluk 
lngiliz tabiiyununclan Con 

Lükhok büyüklüğüne nisbetle 
en obur hayvanın örümcek 
olduğunu tesbit etmiştir. 

Ayni alimin hesabına göre, 
bir insan kendi büyüklüğüne 
ve örümcek hesabına göre yi· 
yecek olsa her gün 13 koyun, 
11 domuz, 2 sığır, takriben 
4500 kilo unlu madde yimesi 
lazımgelecektir. 

Bereket ki örümceğe ben
zememisiz. Yoksa insanlar az 
zamanda biribirini yimeğe 
mecbur kalacaklardı. 

Karşıyaka
lılara müjde! ---···· • 
iki modern 

• ve serı vapur 
inşa ettiriliyor. 
Döviz mes'elesi 
yakında hal ve mu
kavele imza edilecek. 

Konak - Karşıyaka arasında 
işlemek üzere şehrimiz liman 
işletme müdürlüğü tarafından 
yaptırılacak iki seri yolcu va
purunun Sivan Halter İngiliz 
vapur inşaat şirketine yaptı-

rılması muvafık görülmüştür. 
Beşyüz yolcu taşıyacak olan 
bu seri vapurlar, lzmir'in mü
him bir ihtiyacına cevab ve· 
recektir. Ayni şirket, Akay iş· 
letme idaresinin yaptıracağı 
vapurları da inşa edecektir. 
İzmir liman işletme müdürlü· 
ğünün inşa ettireceği vapurlar 
250 şer bin lira kıymetinde 
olacaktır. Bu vapurların veri
lecek paraları i.çin dövizin na
sıl temin edileceği tetkik olun
maktadır. Sivan Halter şirketi 
direktörlüğünden şehrimizdeki 
alakadarlara gelen bir mek
tupta döviz mes' elesinin ya· 
kında halledileceği ve Konak 
Karşıyaka arasında işliyecek 
vapurların inşasına başlana
cağı bildirilmiştir. Bunun için 
yakında mukavele imza edile
cektir. 

~ ültürpark 'ta 
Bir paraşüt 
kulesi yapılacak 

Kültürparkta inşasına baş· 
lanan paraşut kulesi kazıkları

nın çakılmasına devam edil
mektedir. Son günlerde yağan 
yağmurlardan açılan çukurlar 
su ile dolmuş ve bu yüzden 
dün çalışılamamıştır. Bugün 
itfaiyenin · tulumbası ile bu 
sular alınacak ve kazıkların 
çatılmasına başlanacaktır. 

Yapılacak olaı1 paraşut ku· 
lesinin içinde bir beton mer
diven ve bir de asansör bu· 
lunacaktır. lstiyenler asansörle 
veya merdivenle kuleye çıka
bileceklerdir. Kulenin üç bal
konu ve dört kabinesi ola
caktır. 

Araba tekerlek-Peşte posta müdürü umu
misi posta müvezzilerinin ba
caklarına bir Podometr koy
muştur. Bu aletler sayesinde 
bir müvezziin bir günde kaç 
kilometre dolaştığı tesbit edi
lecektir. 

-~----...... ------iç ticaret umum leri genişletilecek .. 
müdürü geliyor Nafıa VekAleti Belediyenin 

Bu münasebetle Fransız ga
zeteleri Fransa'da kır posta
lannda çalışan ve .şimdi teka

Haber aldığımıza göre lk
tısat Vekaleti iç ticaret umum 
müdürü mümtaz birkaç güne 
kadar şehrimize gelecektir. 
Umum müdür şehrimizde bazı 
iktısadi tetkiklerde buluna-
caktır. 

teklifini kabul ediyor .. 
Belediye, şehirde olduğu 

gibi, hariçteki arabaların te-
kerleklerinin de 7 ,5 santim 
genişliğine çıkartılması için 
Nafıa Vekaletine müracaat 
etmiş ve bu suretle hem şo
selerin ve hem de şehir da· 

üde sevkedilmiş olan Po is
minde posta müvezziinin 38 
senelik hizmeti :-ıamanında 453 f 
bin kilometre mesafe kat' etti- Bugün doğacak 

çocuklar •• 

"\ hilindeki yolların muhafaza edi
lebileceğini bildirmiştir. 

ğini yazmaktadırlar. 

Aksırmak yasak 
Danimarka' da grip çok art· 

mıştır. Hükumet; bu "aziyet 
karşısında endişeye düşmüştür 

ve bunun için de bazı tedbir· 
ler ittihaz etmiştir: Umuma 
mahsus yerlerde aksırmayı ya
sak etmiştir. 

Aksırmayı yasak etmek ... 
Fakat insanlar ekseriya ihti
yarsız olarak aksırırlar, bu bir 
irade işi değildir. 

Kopenbai hükumeti bunu 
ve Nazım ona 

Bugün, merihin ve uranusun 
müşterek tesiri. tclli,lı bir hayat 
yaratacaktır. Bugün birçok kanşık 
ve ters işler olacak ve buna ben· 
zer günlerin başlangmnı teşkil 

edecektir. 
Bugün doğacak çocuklar..ıı 

bedbaht olacaklan sanılmama· 

lıdır; Lugiln doğacak çocuklar 
aı.imkirlık gösterebilecekler fakat 
ebantrik olmaktan kurtulamıya· 

cnklardtr. Aralanndan ender ola
rak büyük adamlar yetişebilecektir. 

oıcuııan 'ocur 

Nafia Vekaleti, Belediyenin 
bu teklifini kabul etmiştir. 
Haber aldığımıza göre, Veka
let, vilayet kanalile bütün ka
zalara birer tamim göndere· 
cek ve araba tekerleklerinin 
genişletilmesi için lazımgelen 
tedbirlerin alınmasını bildire
cektir. 

Belediye de yakın bir za· 
manda şehirde işliyen bütün 
arabaların tekerleklerinin ge
nişletilmesini ve bu suretle 
hareket etmiyenlerin araba 
işletemiyeceğini ilan edecektir. 

ikinci kordonun f 
teci vaziYeti .. 

f Taillir ~-l, i-ş-in_d_e-;• doğall ilitiıar 
- --:- Devlet Şôrasına aksetti -

ikinci Kordonun tamiri veya 
tamamen bozulmuş olduğuna 
göre yeniden inşaası mes' elesi 
İzmir'in ve İzmirlilerin belli 
başlı, mühim derdlerinden bi· 
ridir. ikinci kordonun feci va· 
ziyetinden lzmir' de şikayet 
etmiyen hiç kimse yoktur. 

Belediye ile liman işletme 
idaresi arasında ikinci kordo
nun tamiri ve yükseltilmesi 
yüzünden çıkan ihtilaf, iki 
daire arasında cereyan eden 
muhabere neticesinde halledi
lememiş ve son olarak Devlet 
ŞGrasına dava açılmıştır. 

Devlet Şurasınca verilecek 
karar sonunda ikinci kordonun 
bu iki daireden hangisi tara
fından yapılacağı anlaşılacak 
ve bu karar tatbik olunacaktır. 

Mefsuh rıhtım şirketi, vak· 
tile birinci ve ikinci kordon
ların tamiri işlerini bizzat ya· 
pardı, halbuki liman işletme 
müdürlüğü kordonları devral
dıktan sonra tamirat mes' ele
sin den belediye ile işletme 
idaresi arasında ihtilaf başgös
termiştir. Liman işletme ida-
resi, birinci kordonu geçen
lerde 160,000 lira sarfederek 
baştan-başa parke döşettiği 
halde ikinci kordonun tami-
ratı işinin belediyeye aid ol
duğunu ileri sürmüştür. 

lzmir'liler, bu mühim ihti
lafın biran evvel halledilmesi
ni ve ikinci kordonun tamir 
edilerek orada da birinci kor· 
donda olduğu gibi rahat ra
hat gidib gelmenin teminini 
istemektedirler. 

1000 liralık mücevherat 
çalan adam .. 

Bandırma'lı terzi Saim,~ çaldığı mücevhe
ratı satarken şehrimizde yakalandı. 

Zabıta, Bandırma'lı Ahmed 
oğlu Saim adında mühim bir 
hırsız yakalamıştır. Saim; Aras· 
ta' da, Kuyumcular çarşısında 
mücevherat satmak üzere bazı 
dükkan sahiplerine müracaat 
ettiği görülmüş ve üzerinde 
fazla mücevherat bulunması 

;şüpheyi celbettiğinden istic
:vab altına alınmış, isticvab· 
ta satmak üzere bulunduğu 
mücevheratın hırsızlık malı 
olduğu meydana çıkmıştır. 20 
yaşlarında bulunan Saim, çok 
şık giyinmektedir. Ve çok iyi 
bir terzi olduğunu söylemek
tedir. 

Tahkikat sonunda bundan 
dört gün evel Bandırma'nın 
Aydıncık nahiyesinde İbrahim 
oğlu Ahmed'in evine girib 
evdeki konsolun gözünden bin 
lira değerinde mücevherat çal-

---------•-Beş yıllık 
fuar programı ---··..---
Fuarın yeni planı 
hazırlanmıstır .. 

~ 

Enternasyonal fuar planı ha-
zırlanmıştır. Yeni plana göre 
fuar sahası, baştan-başa betol'l 
ve asfalt yollarla döşenecek, 
şimdiki parteller kaldırılacak
tır. Fuarın umumi antresinin 
sağ tarafında daimi sergi sa
rayı yaptırılacaktır. Sol taraf· 
taki bazı pavyonlarla Sümer 
Bank pavyonu ve fuar gazi
nosu önündeki pavyonlar da 
yıktırılmaktadır. Sol tarafta 
zengin bir Turizm pavyonu 
inşa edilecektir. Ege mıntaka
sının muhtelif yerlerindeki ha
rabelerin mak~tleri burada teş
hir olunacaktır. 

Plana göre buseneki ışık 
kulesi kaldırılacak antreden 
gazinoya kadar uzun ve güzel 
bir partel bulunacaktır. 

Fuar sahası, yer yer küçük 
orman kümelerile bezenecektir. 
Beş yıllık fuar programı da 
bu günlerde Lhazırlanmış ola· 
caktar. 
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dığı anlaşılmıştır. Üzerinde 
600 lira kıymetinde 42 dizi
lik inci, 150 liralık bir altın 
kordon, 100 liralık elmas taş
lı altın bilezik, 25 liralık el
mas taşlı altın kadın saati ve 
elmas taşlı iki yüzük ile al-
tından köstek püskülleri ve 
daha bazı eşya bulunmuştur. 

Saim demiştir ki: 
- Ben terziyim, parasızdım 

mücevheratını çaldığım Ahmet 
komşumdur. Kendisi zengindi. 
Mücevheratını nerede sakla
dığını biliyordum. Bir gece 
eve girdim, bunları çaldım. 
Mücevheratının çalındığından 
kendisinin haberi olmadığına 
eminim. Çünkü, iki-üç ayda 
bir mücevheratının yerinde 
olmadığına bakar. Onun için 
mücevheratının çalınmış oldu-
ğunu sizden haber alacaktır. 

Şehrimiz emniyet müdürlüğü 
bu mühim hırsızlık vak'ası 
hakkında Bursa Emniyet mü
dürlüğünden malumat istemiş 
ve mücevherleri çalınan Ah· 
medin haberdar edilmesini 
bildirmiştir. .. 

Uzüm kongresi 
lktısad Vekaleti 
Uzüm numuneleri istetti. 

iktısad Vekaletinden şehri· 
miz ticaret odasına gelen bir 
tahriratta Ankara'da toplana-
cak olan üzüm kongresi için 
şehrimiz ihracat tacirlerinin 
dış ülkele.re yapmakta olduk
ları üzüm tiplerinden nümune
ler istenmiştir. 

Oda, bu nümuneleri ibra· 
catçılardan istiyerek ihzareıta 

başlamıştır. 

Üzüm kongresinde üzüm 
tipleri en esaslı bir mev· 

zu teşkil edecektir. Zira, her 
ihracatçının üzüm tipi ayrı, 

ayrıdır ve numara üzerine de
ğildir. 

Habe~ aldığımıza göre, üzüm 
kongresi için şehrimiz ticaret 
odası bir rapor haztrlamağa 
başlamıştır. 

Ticaret odası genel sekre· 
teri doktor Mehmed Ali Eten 
bu raporu hamilen kongreye 
gidecektir. 

23 1ôAt ı ~u ı on pugaa 

marşı hakkında 
Dün, bu sütunları dolduran 

ve (K. Ô) imzasını taşıyan ağır 
başlı ve güzel bir yazı, bayrağı 
selamlamak terbiyesinin bazı· 
larımız arasındaki hazin nok
sanlığına işaret ediyor ve bu 
hususta, münevverin günahını 
tebarüz ettiriyordu. 

Milli ve umumi terbiye ve 
vazife bakımından, bayrak mes
elesine ilave edilecek birşey 
daha vardır: 

istiklal marşını bilmemek .. 
Bir vakitler, Milli marşımız 

olmadığı için, garpla temasa 
gelen münevverler gülünç va
ziyete düşerlermiş.. Hatta, ri· 
vayete bakılırsa, "Milli marş,, 
diye, karşısındakilerin Türk
çe'yi bilmemelerinden istifade 
ederek ezan okuyan ve "Hamsi 
koydum tavaya., şarkı müsved
desini terennüm mecburiye
tinde kalan vatandaşlar bile 
olmuş. Milli marşla ezan ve 
papazın kızının şarkısı arasın

daki münasebetsizliğin şu feci 
izdivacına rağmen, "Yokluk" 
karşısında boyun bükülebilirdi. 
Fakat bizim şimdi hem istiklal 
marşımız, hem de Cumhuriyet 
marşımız vardır. 

Çok şükür uğraşa uğraşa, 

Cumhuriyet marşını köylere 
kadar götürdük, dağlara kadar 
çıkardık. Köylünün yarısı ol
sun bu marşı öğrenmiştir. 

Fakat şehirde oturan, bütün 
bir inkılabın içinde yuğrulup 
çalışan ve yetişen münevver 
nesil, baştan-başa İstiklal mar
şını biliyor mu?. Hiç zannet
mem, 

Mesela bir gün etibba oda· 
sında veya baroda istiklal 
marşını söylemek lazımgelse, 

kaç ses yükselebilecektir? 
Bu yazıyı okurken kendi 

kendimize olsun hakikatı itiraf 
edersek ne mutlu? Halbuki 
Marseyez başlayınca, Doyçland 
duyulunca, bir milletin ağzı da 
harekete geliyor. 

Bizde münevver bile istiklal 
marşını bilmiyor. Nerede kal
dı ki, onu halka öğretsin. Milli 
dava ve terbiyelerde, ayni he
yecan ve ifade ile tek bir 
marşı, hem de istiklal marşını, 
Cumhuriyet marşını söyleme
nin ne büyük ruhi bir kuvvet 
unsuru olduğunu hala anlıya· 
mamışızdır. 

Türk münevveri, dünkü ce· 
miyette muzırdı. Bugünkü ce
miyette de atıl ve lakayıtl. 

Hakikatı itiraftan zarar et
meyiz, diye düşünerek bu sa
tırları karalamak cesaretini gös· · 
terdik. Saime Sadi 

Şehir meclisinin 
Şubat devresi. 

Şehir meclisinin Şubat dev
resi on gün sonra başlıya
caktır. Şehir meclisi azalarına 
gönderilecek davetiyeler ha
zırlanmaktadır. ----Umumhanede yangm 

Dün akşam Tepecik'te Sür
meli sokağında Zeliha Zebra
nın kira ile tuttuğu 54 numa
ralı umumhanenin üçüncü ka
tından yangın çıkmıştır. Yan-
gın, burada oturan sermaye 
Bedriye'nin odasından çıkmış, 
yatak, yorgan ve kanape min
derleri yanmıya başlamıştır. 
Etfaiye derhal yetişerek yan
gını söndürmüştür. Tahkikata 
göre yangının sebebi dikkat
sizliktir. Bu yangın yüzünden, 
bütün umumhanelerde bulu
nanlar büyük bir korku geçir
miılerdir. 

O ..JU I .;Jl~J 
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Göering'in Türkiye seyahati 

Yavuz z~ih.1ımız, -yakında 
Kiye)' e gidecektir 

Bir kooperatif in 
serencamı 

Manisa bağcılar koopera
tifinin enkazı üzerinde şöyle 
düşünüyoruz: 

1 - Hesap ve kitap de
nilen şey, laübalilik kaldırmaz. 

2 - Kabahat, hakikaten 

Alman hava nazırı, İstanbul'dan sonra Ankara'ya 
gidecek ve ricalimizle konuşacaktır 

lstanbul, 20 (Hususi muhabirimizden) - Londra' dan bildiriliyor: 
Deyli Telgraf gazetesi, Almanya Hava Bakanı General Göering'in, şubat ayında fstanbul'u 

z_iyarete geieceğini yazıyor. Bu gazeteye göre General Göering, Ank<tra'ya da gidecek ve rica
lınlizle görüşecektir. Bundan sonra Yavuz zH"hlısı, Almanya'nın Kiye! limanını ziyaret edecektir. 

Alakadar siyasal mahafil, General Göe.ring'in, Ankara ricalimizle yapacağı temaslara çok 
büyük ehemmiyet atfeylemektedirler. _____________ _. ............. __________ _ 

Balkan Telefon şebekesi hakkındaki proje -
devletleri lstanbul, dünya şehirleri 
ikinci matbuat kon- arasında mühim bir 

gresi toplanıyor k 1 k 
Atina, 20 (Hususi) - Bal- mer ez 0 aca • 

kan devletleri ikinci matbuat 

kongresi, ıs şubatta Atina'da Proje, Nafıa Vekaletine gönderi/ .. 
toplanacaktır. Kongrede, Bal· 

kan matbuatında mesai bir- di, dahili muhaberat ıslah edilecek 
liği ve komşu memleketlerle 
mevcud bağların takviyesine 
çalışılması mevzuu bahsola· 
caktır. 

Çanakkale 
Deniz Facia
sında ölenler ... 

fstanbul, 20 (Hususi muha
birimizden ) - Geçen hafta 
~a.na~kale boğazında bir ln
gılız tıcaret vapurile bir Türk 
motörü arasında fırtına yüzün
~~n bir çarpışma olmuş, mo
torde bulunanlardan 8 kişi 
boğulmuştur. Çanakkale' de ka

~a. hakkında yapılan tahkikata 
aır gelen son malumata göre 

karanlık gecede vukubulan bu 
müthiş kazanın kurbanlarının 
20 k" . ışı olduğu anlaşılmıştır. 

Kadastro 
Memurlarının sicil. 
leri tetkik ediliyor 

Ankara, 20 (Hususi) - Ka-
dastro umum .. d .. ı··w .. k d mu ur ugu, a· 

astro memurlarının sici11erini 
1etkike başlamıştır. Aczi görü
en memurlar tasfiye edile

cektir. 

Kari Radek 
Ve arkadaş. 
larının muhake. 
mesi yaklaşıyor .. 

Moskova 20 (R d ) 
Kari R d ' a yo -

h k 
a ek ve taraftarlarının 

nıu a eme . 23 K" b 1 sı anunusanide 
aş ıyacaktır. ,,, 

ANADOLU 
Günlük sty;sal 

gazete 
Sahip ve b 

Ankara, 20 (Hususi) - Telefon şebekesinin ıslahı ve tevsii 
hakkında hazırlanan proje bitmiştir. Proje, Nafıa vekaletine 
gönderilmiştir. Bu proieyi tetkik için, Nafıa Vekaleti müsteşa· 
rİnın riyasetinde bir komisyon teşkil edilmiştir. 

Projeye göre. İstanbul, dünya şehirleri arasında mühim bir 
merkez haline getirilecek ve üç kıt' anın muhaberatı buradan 
temin olunacaktır. fstanbul'a, gayet büyük bir santral kurula
cak, dahili telefon tesisatı da ıslah edilecektir. Komşu devlet· 
lerin mühim şehirleri de İstanbul'a bağlanacaktır. 

Siyasi 
Müsteşarlıklar 
layihası 

bitmek üzeredir. 
Ankara, '20 ( Hususi muha

birimizden ) - Siyasi müste· 
şarlıkların ihdası hakkındaki 
kanun layihası, bugünlerde 
bitmek üze redir. Layiha yakın
da Kamutaya verilecek ve ilk 
fırsatta müzakere edilecektir. 

Alevi'ler ve 

Fransa 
/ngiltere'den 
Para alacak .. 

Londra, 20 ( Radyo ) 
Deyli Lelgraf gazetesine. göre 
Fransa, Londra piyasasından 
50 milyon sterlinlik bir istik· 
raz aktcdecektir. 

Bek 
Alman hariciye 
Nazırile konuştu .. 

Berlin, 20 (Radyo) - Ba
ron Bek bu sabah Berlin'de 
Baron Fon Nörat ile uzun bir 

Dürzü 'ler mülakat yapmıştır. 
Suriye .,.hükumetinin Müstemleke İşi .. 

tabıı tebaası.. -Başı 1 inci sahifede -
Kudüs·, 20 (Radyo) - Su· olunan AJmJn ihracı ıne~"clesi üze· 

riye hükumeti, Alevi'ler ve rine Bitler Fransa'ya karşı hiçbir 
Dürzü'leri Suriye'nin tabii te- husumeti olınııdığmı Ye bu hüku
baası ilan etmiş ve Şam' dan meti kuşkulnndırar.ak herlıaııgi bir 

idare memurları göndermiştir. harekette bulunınıyacıı~ı şeklinde 
teminat verdiği gibi artık 1ngiltere 

Orman kanunu ifo açıktan ııı;ığa husumet siyaseti 

Meclise verildi 
Ankara, 20 (Hususi) - Zi

raat P.ncümeni, orman kanunu 
layihasının müzakeresini bitir
miştir. Kanun meclise verile
cektir. 

öyle bir şeymiş ki, samur 
kürk tc olsa kabul edilmiyor. 

3 - Halka hürmet ve hakka 
emniyet bahsında hiç bir dost· 
luk, lıiç bir müsamaha ve 
lakaydinin yeri oJmı:ımnlı:lır. 

• "' ... 
Evet, tam 716 vatandaşın 

hissedar bulunduğu bir koo
peratif, baştankara edilmiş, 
borç ve ziyan caba. Fakat 
gazetede okuduğumuza göre, 
ne kaptan, ne tayfa, ne de 
yolcu mes'uliyet kabul etmek-
tedir. Herkes elini kaldırmış: 

- Ben değilim, mes'uliyetle 
alakam yoktur. 

Diyor. Ortada ise bir haki
kat çırıl-çıplak duruyor: 

Mükemmel bir müessesenin 
başına, mezartaşı dikilmiş ol
ması .. 

Bu nasıl ölmiiş, kim öldür
müş, hatifi bir şey mi olmuş ki, 
kooperatif durup-dururken gü
neş çarpması veya felç ile yı
kılıp gitmiş?. Hangi mantık, 
hangi akıl ve hangi kaide böyle 
bir iddiayı kabul edebilir? 

Bizce her hadisenin bir se
bebi, bir illeti olmak lazımdır. 

Gene bizim fikrimize göre, 
her vakıanın bir müt<tleası, bir 
münakaşa ve tetkiki ve hatta, 
divanı, hesaplaşması vardır. 
Fakat Manisa Bağcılar koope· 
ratifinde o da yoktur: 

Y ediyüz on altı vatandaştan 
belki de yedi yüzü, ne olup 
bittiğinden haberdar değildir. 
Ellerinden tutulup bir noktaya 
kadar getirilmişlerdir. Şimdi 

Bunlardan hiçbiri, ne hangi 
yoldan geldiğini ve ne de 
üstünde bulunduğu noktanın 

neresi olduğunu biliyor.. Ya
rın öbirgün alacaklının pençesi, 
ortak bağcıyı bağ yolunun 
köşesinde yakalamakta bittabi 
tereddüt edecek değildir .. 

Şu halde? 
Hani, ocağı yanmış bir ada· 

ma bile: 
- Geçmiş olsun! 
Diye insan mantık ve insafı, 

bu işte kendisini gösterip; 
-bir kongre akdetmek suretile· 

- Ey ortak, şu müesseseyi 
şöylece sürükleyip gittin. Ba
şın sağ olsun! 

Dememekte hala ve hala 
ısrar ediyor. Hesaplar kapan
mış, defterler kapanmış, kasa
lar mühürlenmiş, herşey, herşey 
olup bitmiş.. Fakat hissedar 
bağcı hala ve hala meçhulat 
içinde yuvarlanıyor. 

O walıilcr ki derya içredir 
dt!rynyı bilmezler 

Orhan Rahmi Gökçe 
.. aşyozgaoı 

Hay~ar ~uşdü ÔKTEM Kanada 

eon Akdeniz itiliifı He nihaJet bul
muş olan 1talya da .Milletler cemi
yetindeki fııal roliinü tekrar O} na· 
ınıya haıırlaıınıış Lulunuyor. Bü
tün bunlar yck<liğcrinc yaklaştın

lınca Avrupa gazetelerinin son bir 
kaç gün znrfm<la dünya ahvalinde 
ni~bi bir enliilıtan niçin bahsctıni
yc başlamış oldukları kolayca an· 
Jaşılır. ---------mıra--------

Umumı neşnyat ve y . . 
-d- azı ışlen 

mu urü: Hamdi 'üzbet Ç 
t ---. ançar 
darehanesi : 

·~mir f kinci neyler soka~ 
C. Halk Partisi binası içiod~ 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon· 2776 p 

· •• oeta kutusu •10ii 
ABONE ŞERAiTi 

Yıllığı 1200, altı aylığı 700 -
aylıltı 500 kuruştur. ' uç 

Yabancı :memleketler için senelik 
abone ücreti 27 liradır 

lleı yerde 5 kuruştur 
:ünü geçmi~ nü:halar 25 kuruştur. -

.. ANADOLU MA 'J'BAASINDA 
BASii.MI TIR 

silahlanıyor. 
1 Londra 20 (A.A) - Kana-

da büdçesi askeri tayyarelerin 
ehemmiyetli surette arttırılma
sını derpiş etmektedir. 102 
tayyare yapılacak, mevcudla· 
rın adedi bu suretle 284 de 
çıkarılacaktır. 

Belçika'da· grev 
Brüksel, 20 (A.A) - Baş

bakanın müdahalesile maden 
grevinde bir tarzı hal bulun
muştur. Uzlaşma komisyonu
nun kararı hükumetin tasvi-

Bir Frenk mütefekkirine göre 
nziyet çırçıplak bir ba~taki tek 
hir kıla benzer, marifet onu yaka· 
lnmaktndır. Avrupa'nın mu.tı;a<lıle
raıını ellerinde tutan de\·lct adanı· 
lan milletler arası vaziyetinde hıı
ıııl olan Lu nisbi ııalfihın kendileri 
içio çırçıplak baştaki tek kıl va· 
ziyeıinde olılıığuou ne dereceye ka
<lar takdir <·<lcceklcr ve bir taraf· 
tan Alma11ya'ya ne miktar müs
temleke vermek ııurcıile onun son 
arzularını ıla tatmin ederken diAcr 
taraftan lıu fırıı:ıuan istifade ede
rek dünya sulhüııii ne dereceye 
kadar tarsin etmek kabiliyetini gös
terecekler. İ§te bütün mes'le bura· 

Leon Dö Grel 
Bir söy lev verdi 
Brüksel, 20 (Radyo) - 25 

bin reksist reisleri Leon Dö 
Grei'in nutkunda hazır bu
lunmuşlardır. 

Dö Grcl, İtalya' daki müşa
·hidlerini izah etmiş ve Belçi
kanın da İtalya gibi bolşe
viklerden temizlenmesi lüzu· 
munu ileri sürmüştür. 

Belçika kabinesi mühim bir 
içtima yapmış ve reksistlerin 
yeni hareketlerine karşı ted-

Vapur ihtiyacı için bir toplantı yapıldı 

Diler buhran, diler 
sıkıntı diyelim. 

--------~---------......._ 
Acentalar, ihtiyacı istismar et 
mişlerdir.Hatti tacirlere karş 

taahhüde bile girmiyorle ... 

lzmir .,limanının bir görünüşü 
Son günlcr<le pi)n ada bir vJ- na da uğrayarak bunlarda 

pıır ıııcs'elesinin miitalea;,·e müna· asgari tarife ile mal almakta-
kaşnsı devanı etmektedir. ihracatın d ) "\.i • l" ) · · 

ır ar. ı anı, o ıman ar ıçın ci n·ivli zamanının geçme.sinden soo- • 
karşılarında rakipler vardır. ra patlak veren hu hatlise üzerin· 

de iki nau.r noktası vardır. Binaenaleyh bunu düşünerek 
I - Bu, lıir Lulır.mdır. azami tarifeyi, aşağı yukarı, 
:! - Hayır, hu hir sıkıntıdır. Türk ihracat eşyası üzerinde 
Herhangi ~eldi kabul eılilir~e tatbika kalkmışlardır. Bu ye-

cdilsiıı, lıu hadise kuvvetli bir in-
tişmiyormuş gibi, ihtiyaca katibnh uyandırmak iktıza ctti8i gibi 

·ı fi vapur temininde de her ı ıracat tadı lcriui de ,.. t>piyce telaşe 

ılüşiirmüş ve pek haklı olarak hü- türlü müşkilatı göstermekten 
kumcti de alôka çerçive ine sok· çekinmemişler ve üstelik, ih
muştur. racatçılara karşı (muayyen sık· 

Acentalnrm istinad ettikleri se- !ette mal almak hususunda 
Lcplcrin hiçbirini makul olarak taahhüde yanaşmamak) devlet 
kalmlc imkan görüleııwnıektedir. 

dairelerine başka türlü, ihra· Hfüfücniu cereyan şekli ,.e ı::c· 
hepleri şöylece Iıulllsa edilmek- catçılara karşı da başka tür· 
tcdir: lü ağız kullanmak yolunu tut-

Bundan birbuçuk ay kadar muşlardır. 
evvel accntalar, Viyana' da bir Hükumetin teşebbü~ü ve ıs-
toplantı yaparak, bu yıl dün· rarı ile gerçe şu son günler-
yada görülen nakliyat fazlalı- de bazı vapurlar temin edil-
~ından istifade etmek iste· mişse de vaziyet normal saf-
mişlerdir. Çünkü istihsalat haya girmemiştir ve girmek-
fazladır, ihracat ta ona müva· ten de uzaktır. 
zidir. Bunlara ilaveten bazı Keza bir iki acenta, sebeb-
devletler -muhtemel ahvale siz ve istismar şeklinde yük-
karşı- fazla iptidai madde selttikleri tarifenin tatbikatını 
stoku bulundurmak düşünce· talik edeceklerini bildirmişler-
sile, mütemadiyen ithalat yap· se de ne buna itimad edil· 
maktadırlar. Nitekim lzmir mektedir, ne de diğerlerinden 
piyasası da zahire, palamut, ümid verici bir ccvab alın-
hububat vesaire gibi birçok mıştır. 
mahsuller üzerinde bol sipa- Haber aldığımıza göre, ma· 
rişlerle karşı karşıya bulun- den üzerine iş yapan bir mü-
maktadır. essese, aldığı bir sipariş üze-

Acentalar işte bu vaziyetten rine satış yapabilmek için ta-
istifade etmek isterken, Yunan rifeyi sormuş ve "40,, şilin 
vapurları da Cenubi Ameri· cevabını almıştır. Buna istina· 
ka'nın, bilhassa Ariantin'in den de satış yapmıştır. Fakat 
yapacağı ihracatı yüksek tari- acenta, bilahare, (40 değil, 
felerle angaje etmişlerdir. 70 olacak) diyerek bu mües· 
Tarifenin bu suretle yüksel- sesenin yaptığı satışın esasını 
mesi, diğer acentaları da ha- bôzub baltalamış ve zaranna 
rekete getirmiş ve onlar da sebebiyet vermiştir. 
Türkiye limanlarından konti- Keza, tacirlerin suallerine 
nental suretile yapılacak sev- karşı; müteaddit defalar, 

kiyatta yüksek tarife tatbikini - Evet vapur bekliyoruz. 
kararlaştırmışlardır. Amma, ne kadar mal alabile-

Yani ortada, şu veya bu ceğiınizi tahmin edemeyiz. Ma· 
masrafların artmış olması gibi lınız hakkında da bir taahhüde 
hakiki ve makul bir sebeb · · 

gıremeyız. 
değil, fırsattan istifade etmek 

Cevabı da verilmiştir. Ne-gihi mülahazalar hakimdir. 
tice şudur: Acentaların, isteAcentalar, bittabi Türkiye li· 

manlarına bunu tatbik eder· dikleri zaman, hem de hiçbir 
meşru ve makul sebebe isti

ken biz de belli başlı bir şi· nad etmeden memleket mah
lepçilik olmadığını ve akılları 

Sonu 6 ıncı sahifede sıra bizim mutlaka kendileri 

TAKVİM ile iş görmek mecburiyetinde 
olduğumuzu hesaba katmışlar· 
dır. Bunun aksi vari dolamaz. Rumi l352 ı Arabi 1355 

2ci kanun 08 Zilkade 08 Çünkü ayni acentalann vapur-
ları yakın şarkın diğer mem· 
leketlerinden, yani cenub kom
şu devlet limanlarından yap
tıkları sevkiyatta yüzde kırk 
zamlı tarifeyi tatbik etmemiş· 
]erdir ve etmemektedirler. 

Çünkü uzak Şark'tan Sü- -

İkinci kanun 

i 21 ~ 
7 7 

Perşembe 
veyş kanalını takiben gelen .. J-~,-k-at-----------1 
birçok vapurlar, yol uğrağı 
şeklinde Suriye, Filistin 
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. >ün g ce, şehrin mühim 
~ir kı mı karanlıkta kaldı 

------.F.Jı 

, arataş yer altı kablosuna arız Hırsızhk 

olan sakatlık, sabaha kadar 
düzeltilememiştir .. 

Değirmendağı caddesinde 
Hüseyin oğlu Mustafa evde 
uykuda iken dıvar aşmak su
retile girilerek manto, elbise 
ve palto gibi eşyanın çalın· 

Bir deniz işçisi elli ton yerine yüz· 
yirmi ton yüklemektedir 

'Dün gece, şehir elektrik tenviratının bir kısmı arızaya uğra· 
~ış ve hükumet önünden Güzelyalı'ya kadar hertaraf karanlık 
;inde kalmıştır. 

Tahkik ettiğimize göre arıza; Karataş yer altı kablosunun 
ıakatlanmasından husule gelmiştir. Elektrik mühendisleri, ve 
iğer alakadar memurlar, gece yarısından sonraya kadar uğ· 

1lŞtıkları halde tenviratı temin edememişlerdir. 
Karanlık devam ettiği müddetçe tramvaylar işlemiştir. 
Karanlık yüzünden bütün yalılar halkı dün gece bizar bir 

balde kalmıştır. 
Bu gibi arızaların vukuı.ma mani olmak için, kontrol işine 

tevkalade itina gösterilmelidir. Aksi takdirde, şehrin ikide bir 
böyle karanlık içinde kalması ihtimali her zaman variddir. 

Türkiye - İtalya kliring mukavelesi 

Türkiye. - Almanya kli
ringi fesh mi edilmiş 

-----------
Dün piyasada çıkarılan bu 

tamamen asılsızdır. 

• 
şayıa 

Dün akşam Türkiye - Al
manya kliring mukavelesinin 
feshedildiği hakkında asılsız 
bir şayia, şehrimizde epi de
di-koduya sebebiyet vermiştir. 

Yaptığımız tahkikata göre 
Türkiye - Almanya kliring mu
kavelesi hükümleri gene eskisi 
gibi tatbik edilmektedir. Mu
kavelenin feshi veya başka 
şekilde bir muamele yapılması 
mevzuubahis değildir. Dün ak
şama kadar bu hususta Cum
huriyet Merkez bankası lzmir 
şubesi ile şehrimizdeki diğer 
alakadarlara resmi hiçbir iş
arda bulunulmamıştır. 

Piyasada deveran eden şa· 
) i ıya göre, Almanya'ya fazla 
ihracatımız yüzünden kliring 
kredisinden Rayişbanktan 25 
milyon liralık alacağımız vardır. 

ihracatçılarımızın, Almanya
ya yaptıkları fazla ihracat yü
zünden klering kredisi kabar
mıştır. Onun için Cumhuriyet 
Merkez Bankası, Almanya' dan 
memleketimize ithalat vuku
buldukça ihracatçılarımızın Al
manya'ya sattıkları malların 
paralarını ödeyecek ve def'aten 
ödeyemiyecekmiş. 

Piyasada bu şayianın kasten 
çıkarılmış olması çok muhte
meldir. Cumhuriyet Merkez 
Bankası dün akşam geç vakte 
kadar kliring üzerinden birçok 
muameleler kabul etmiştir. 

Hatta diğer memnuniyete 
şayan bir haber de Türkiye· 
ltalya kliring anlaşmasının im-

za edilmiş olmasıdır. Ve dün 
öğleden sonra bu yeni kliring 
anlaşmasına göre Türkiye mer
kez Cumhuriyet bankası İzmir 
şubesi , tarafından muameleye 
başlanmıştır. 

Salapuryaıar 
Mes'elesi ----.·-· .. ·---
22 Salapurya 
Satın alınıyor .. , 

lzmir körfezinde mahsul ve 
eşya taşıyan beş tonluk sala· 
puryaların liman işletme mü
dürlüğü tarafından satın alın
ması kararlaştırılmıştır. 

Son çıkan kanunla İzmir 
körfezinde bir tonluk bile olsa 
salapuryaların işlemesine im-

kan kalmamıştır. Onun için 
1ktısad vekaleti, Karşıyaka' dan 
fzmir' e ve limandaki vapurlara 
sebze, meyve ve eşya taşıyan 
salapuryaların satııı alınmasını, 
şehrimizdeki alakadarlara emir 
vermiştir. Körfezde şimdiye 
kadar sahipleri taraf ındaq işle-

tilen, fakat liman işletme ida
resi tarafından kiralanan 22 

salapurya vardır. Bunlara ehli 
vukuf tarafından 500-7 50 lira 

arasında kıymet takdir edil
miştir. Salapuryalar, liman İş· 
letme müdürlüğü tarafından 

bu kıymetler üzerinden sahip
lerinden satın alınacak ve uzun 
zamandanberi uzayıp giden 
bu iş de halledilmiş olacaktır. 

dığını iddia etmiş olduğundan Mühim imar hamleleri; mü· 
tahkikata hıtşlanmıştır. him inşaat işlerile alakadardır. 

Hırsız çırak Son zamanda çimento fiatle-
Keçecilerde Çullu oğlu ha· rinin yükselmiş olması sebe· 

nında kunduracı lsmail oğlu 
bile hükumet, çimentonun ma

Celal dükkanında bulunmadığı liyet fiatini ucuzlatmak için 
sırada üç gün önce yanına bazı tedbirler almıştır. fzmir 
çırak aldığı Nurettin oğlu 16 Liman İşletme müdürlüğü de 
yaşında izzet 45 lira parasını 

çimentonun maliyetini ucuza 
çaldığını iddia ve şikayet etti· 

temin etmeğe tavassut husu· 
ğinden suçlu para ile yaka- sunda yerinde tedbirler almış
lanmıştır. 

tır. Bunun için şatlardan ara
Kilidi açarken halara yükletilen çimentoların 

Çorakkapı tütüncü sokağın- tonundan alınacak elli kuruş 
da Halil oğlu Yusuf, Mustafa 

hamaliye ücreti 30 kuruşa in
oğlu Hasan Zaim'in kapalı 

dirilmiştir. 
bulunan dükkanının kilidini Evelce gümrükte hamallık 
kırmak suretile girmeğe çalı-

işi, bir nevi gedik şeklinde 
şırken ikinci bir kilidi açmağa idi. Gümrük anbarları ile be-
muvaffak olamadan suçüstü 

raber hamallık işlerinin ida
yaka lanmıştır. 

resi de liman işletme müdür
Makine hırsızı 

lüğiine geçtikten sonra güm-
Çorakkapı Melez caddesin· rük hamalları aralarında tas-

d~ Hüseyin oğlu Yusuf, Halil 
fiye yapmışlardır. Bu tasfiye

oğlu Hüseyin'in evine girerek 
deu sonra giiınrük hamalları

makine vesairesinin çalındığı 
nın miktarı da azalmış ve her 

şikayet edilmesi üzerine bir 
birinin eline eskisine nazaran 

sirkat suçundan ötürü kara-
kolda bulunan sabıkalı Yusuf daha fazla para geçmeğe baş

lamıştır. 
bu suçu da işledığini itiraf et- Evelce denizde yükleme ve 
miş ve çaldığı eşyaları gös· boşaltma işlerinde çalışan de-
termi~tir. niz işçilerinin mesailerinden 

Nihayet yakalandı pckaz randıman alınıyordu. 
Çorakkapı'da bakkal Sai- Bunun sebebi işçilerin başında 

m'in dükkanının kilidini kırıp - w ı ttMM wuwım 
hırsızlığa teşebbüs edeceği sı· Yoko kızı Coya ile kızı Ro-
rada suçüstü yakalanan sabı· za'yı tahkir ettiklerinden ya-
kalılardan Hüseyin oğlu Yu- kalanmışlar<lır. 
suf, hakkında yapılan incele- Ölümle tehdit 
mede 11-1-937tarihinde11. ci Karşıyaka Alaybey meydan 
Süleymaniye mahallesinde tok sokağında İsmail oğlu Ömer 
aydın sokak 25 sayılı evde karısı Halime'yi geçimsizlik 
Şemsettin kızı Zeyneb'in 3 yüzünden dövdüğü ve ölümle 
lira parası ile bir teneke kum- tehdit ettiğinden yakalanmış 
harasını ve gene 17 /1 /937 ta- ve Halime tarafından iki bı-
rihinde Fettah sokağında 22 çak karakola teslim edilmiştir. 
sayılı evde lbrahim kızı Tahi- • Bıçak taşıyorlarmış 
re'nin bir çan ~a ile parasını Kemeraltı caddesinde Meh-
çaldığı anlaşılmış ve tahkikat med oğlu Recep ile Kantarda 
derinleştirilmektedir. çilengir sokağında Hasan oğlu 

Sarhoşluk Mehmed Üzerlerinde birer bı-
Karşıyaka Kemalpaşa cad- çak bulunduğundan alınarak 

desinde bahçıvan Hüseyin oğ- haklarında muamele yapıl-
lu Hasan, kendisini idare ede- mıştır. 
miyecek derecede sarhoş ol- Ağır surette yaralamış 
duğu görülerek yakalanmıştır. Bergaına'nın istiklal mey-

. Bekçiye hakaret danında ve taksi yerinde şo-
Çorakkapı birinci Aziziye för İbrahim oğlu Recep, Os-

mahallesinde Sinan kızı Şefika man oğlu Faik'i karnından, 
ve Etem karısı İhsan, aylık sırtından ve kolundan tabanca 
aidatını istiyen bekçi Hüse- kurşunu ile ağır surette yara-
yin 'i tahkir ettiklerinden ya- lamış, carih Recep ve bu işte 
kalanmışlardır. alakası görülenler yakalanmış 

s Karantina Tramvay cad- yaralı Faik İzmir Memleket 
desinde Bensiyon oğlu Mor- hastanesine kaldırılmış ve ha-
dehay ve Mose kızı Kaden, diseye adliyece el konmuştur. 

--~=--=~----..::1111111111 ..................................................... ... ,.. ..................................... . lcr mühim ve faydalıdır. faaliyet şekilleri birbirinden 

Yarının Harbı "Evvelfı, eğer bu esaslı ted· ayrıdır. 
birin tatbikine başlamamış "Almanların dört casus tc-

47 ---------·· Fransa ile meşgul olmak üzere 4 Alman, 

olsaydık, Fransa'nın askeri şekkülü şu şekilde çalışıyordu: 

sırlarının hepsi de her arzu "Birinci teşekkül, haber 
eden düşman tarafından elde toplamakla beraber, mümkün 
edilecekti. Bu suretle Fransa, olabildiği şekilde Frarisa'dan 
en kısa bir zamanda en seri memur, zabit ve diplomat 

3 İtalyan casus teşekkülü vardır 
Fransa, dahili casus işlerini 

kafi şekilde halletmeyince, 
bir harptnn z~fer umamazdı. 

Bu vaziyetin tenvirinden 
sonra, Fransız ordusu erkanı 
harbiye reisi ve diktatörünün 
evinde gene miihim bir içtima 
yapıldı. 

Bu içtimada, Paris emniyeti 
umumiye müdürü, ikinci büro 
şefi, Fransız bankası umum 
müdürü hazır idi. 

emniyeti umumiye müdürüne 
bir mağlubiyet ve istilaya ma· satın almağa çalışır. Bu te-

verıyorum. ruz kalacaktı. 
"Emniyeti umumiye müdürü şekkülün her sene için satın 

bize diktatörlük tesis ettiği- "Bu sözlerimi izah edeyim: alınması lazım ve satın alın-
mizden bugüne kadar yani "Fransa ile meşgul olmak ması mümkün olanların mü-
üç ay içinde elde edilen ne- Üzere, dört Alman ve üç kemmel bir listesi vardır. Bu 
ticeleri izah edecektir. Bu ltalyan casus teşkilatı ile kar- liste, geniş hududlu bir sicil 

· 1 · F • şılaştık. Alman casus teşck- defteri demektir. Göz koy-netıce erın ransa nın emni,yeti 
noktasından elde faydaları mü- küllerinin merkezi doğrudan dukları memur, zabit veya 
himdir. doğruya Berlin 'de ve tamamen diplomatın ismi, yaşı, scrvdi, 

Emniyeti umumiye müdürü müstakil bir dairedir. İtnlyan hayatının bütün safhaları, tc-
söze başladı: casus teşekküllerinin de mer- mayü!Jeri, ahlak ve merakları 

- Fazla söze ve uzun kezi İsviçre'dcdir. yazılıdır. Görüyorsunuz ki, 

bulunan ve çalışmadıkları hal
de para alan bazı kimselerin 
mevcudiyeti olduğu anlaşıl
mıştır. 

Liman işletme müdürlüğü, 
bu usulü değiştirmiş ve çalı
şan deniz işçilerinin, istihkak· 
]arı olan gündeliği tam olarak 
almalarını temin etmiştir. Onun 
için, evelce günde 50 tonluk 
mal yükliyen bir işçinin şimdi 
120 ton yüklediği görülmüştür. 
Elde edilen bu verim, çok 
mühim ve takdir edilecek bir 
miktardadır. 
Zamanında. aldığı yerinde 

tedbirlerle liman işlerini ıslah 
eden ve tam nrndıman alma
ğa muvaffak olan liman işlet
me müdürü Haşmet Dülge'yi 
takdir ederiz. 

Oda heyeti
nin toplantısı. 

Şehrimiz Ticaret odası idare 
heyeti dün öğleden evvel top
lanarak bazı kararlar almış ve 
büdçe i şini konuşmuştur. 

Köycüler 
Köylerde f aydah 
tetkikler yapacaklar 

Halkevi köycüler kolu ko
mitesi, dün akşam vilayette 
Vali Fazlı Güleç'in reisliği al· 
tında toplanmış, bu kolun 
köylerde yapacağı faaliyet et
rafında görüşmüştür. Köycüler 
kolu komitesi, sık sık muh
telif köylere heyetler gönde
rek köylünün sağlık ve istihsal 
işlerile yakından alakadar ola
caktır. Bu heyetlere doktorlar 

ve baytarlar da iştirak edecek
lerdir. 

Belediyenin 
otobüsleri 

Teklifler kabul edilmedi 
Belediyenin şehir dahilinde 

işleteceği otobüsler için tek-
lifleri tetkik etmekte olan fen 
heyeti azasından müteşekkil 
komisyon işini bitirmiş, birkaç 
firma tarafından yapılan tek
liflerin şartnameye uymadığını 
görerek kabul etmemiştir. 

Mazotla müteharrik altı oto
büs, bu ay içinde pazarlık 

suretile alınacaktır. 
Hollanda kraliçe· 
sinin geçirdiği kaza .. 

Vina, 20 (A.A) - Hollanda 
kraliçeşi Vilheline'nin lnsburcok 
yolunda bir kaza atlattığına 
dair çıkan şayialar resmen 
tekzip olunmaktadır. 

bile gelmiyecek şekiller dü
şünmüşler ve tatbikine çalış
mışlardır. 

"Sizi daha fazla tenvir ede
bilmek için elimize geçen iki 
vesika arzediyorum. Bu vesi
kalar, hariciye bakanlığına 
mensup bir memurun ve bir 

de bir zabitin cürmü meşhnd 
halinde derdesti sayesinde 
elimize geçmiş bulunmaktadır
lar. Bu memur ve bu zabit, 
zavahir itibarile en emin ve 

namuslu kimselerdi. Yalnız bu 
ik~ kimse hakkında henden 
isim istemcmcnizi rıca edc
rım. 

"Size birinci vesikayı oku
yorum: 

l ve 
.m.ukaddemelere lüzum gör· "Bu Alman ve ltalyan ca- düşmanlarımız, bizi içten vur- I 
:ıtiiiiirr 1J~ta11 1 ....... ~. uvı 1' .. 6 ... -· J -o--- l .. J ... -: ....... ---· - . : • • 19 ' 1 '23 

"Hariciyeye mensup me· 
murlardan (* * *) 

• AT6'2~ W'fUôb·~~ 
ı. ......... •-·- ~ ~· AIP..ln A. _ • ,1.. , ıc wı --..kuD•n.N AkMI• 158 liradır. 

Güneş ve Fener 
---··---

Projesi hazırlandı. 
Ankara 20 (Hususi) - Zi

rai kalkınma kanunu proıesı 

hazırlanmış, encümen tetkika· 
tını bitirmiştir. 

Ziraat Vekaleti, şimdi tali
matnameleri hazırlamakla meş
guldür. Teşkil edilen komis
yonlar, bu iş üzerinde çalış
maktadır. 

San'atkar 
Bir Saylav kaybettik 

Ankara, 20 (Hususi muha
bi!'imizden)-Kayseri Meb'usu 
Süleyman Demirezen, burada 
vefat etmiştir. 

Süleyman Demirezen, meb'us 
olmad:rn evel askeri bir fahri· 
kada usta olarak çalışıyordu. 

Madam Simpson 
Kanada halkı, 
İzdivaca razı değil ... 

Tronto, 20 (A.A) - Baş
bakan M. Mackenzie King, 
Kanada halkının Kral Edvard'ın 
kraliçe mevkiine getirilmiyecek 
dahi olsa Madam Simpson 
ile evlenmesinr razı olmadı
ğını M. Bal<lvın'e bildirmiş 
olduğunu Avam kamarasına 
tebliğ etmiştir. 

Graçyani 
Bazı asiler üzerine 
hareket tertip ediyor 

Adis-Ababa, 20 (Radyo) -
Mareşal Graçyani lsgolen'e 
gelmiştir. Burada Habeş ve 
Sidamo asileri üzerine hareket 
yapılmaktadır. Asiler üç .kol
dan muhasara edilmiştir. Bu 
asilerin kumandanı Ras Desta 
ve Gabre Maryas'tır. 

Rayhştag 
f eshedilmiyecek. 

Berlin, 20 (Radyo)- Rayhş
tag'ın 30 Kanunusanideki içti-
maında feshedileceği hakkın
daki haberler yalandır. 

Rayhştag bu içtimada mo
törlü milisler ve yollar mes' e
lesini tetkik edecektir. 

Rayhştag'ın içtimaından evel 
Hitler'in riyasetinde bir kabine 
içtimaı yapılacaktır. ·Kabine, 
Rayhştag' dan idari ıslahat için 
tam salahiyet istiyecektir. 

9000 frank, kendi maaşı sa
dece 4400 frank. Şahsi mas
rafları ayda 700-1000 frank, 
zevcesinin tuvalet masrafı ayda 
2000 frank .. Şu vaziyete göre 
irad sadece 4500 frank, mas· 
raf 11-12 bin frank .. 

"Bunlardan başka eğlence 
masrafı ayda 500-1500 frank. 
Plaj veya sayfiyeye gittikleri 
takdirde bu masraf artar. 

"Bu memurun hususi ahlakı 
düzgündür. Kendisine fena 
hiçbir ahlak izafe edilemez. 
İyi bir zevçtir. 

- Sonu var -
~~----~---~~-~---

Dükkana taarruz etmiş 
lkiçeşmelik caddesirıde Yu· 

suf oğlu Mehmet sarhoş ol
duğu halde Hasan oğlu Ah· 
med'in dükkanına taarruz et· 

o"'5'5 iürcJti.sden " 
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ispanya dahilt harbı fa:· Z·1 Göering Yunanistan'ın Iran petrol 
A 21111931 

Madrid ve Burgos hükU- .... ~ Gaze~ecilere Yaraları.. imtiyazı 
metleri Cevap Verdiler Müşterek sebeb. N~e~?.'~:°ı~adyo) Ge- Başb-ak_a_n •--- Amerikan gu .. 

ı ; - . neral Göering gazetelere be· M. M etaksas ruplarına verı·ıı·yor. ll8 p k l Eskiden şiirle çok uğraşan, 
Pcınya <ısında im er var. Mad- hatta şair diye tanıdığım biri yanatta bulunara_k:. Bir sövlev verdi. Tahran ~Q (A.A) - Maliye 
•(/ ...- M. Mussolını ve Kont -' M D I rı •-' b b d ile konuştum: Atina, 20 (A.A) _ Profes· nazırı . avar perro imti, )'enzuen Offl ar lman edildi - Artık yazmıyorsun -De· Ciyano ile yaptığım müzake· yonel elişleri san'atkarları fe· yazının bir Amerikan kumpan~ 
Londra, 20 ( A.A ) - ls-

e~nya·~~ giriş noktal~rın~n 
ntrolu hakkındaki yem pla

nın bu me'mlekete harb mal
zeınesi ve gönüllü sevkini de 
ınenetrnekte olduğu bildiril
~ekte~ir. Bu plan Burgos ve 
alansıa hükumetleri tarafın

~~n kabul edilmese bile tat
I ık edilecektir. Bu takdirde 

1
5Panya ve ispanya kara su

karı haricinde işliyecek bir 
0 ntrol teş~ilatı yapılacaktır. 

Yalansia ve !Burgos hüku· 
Inetlerinin dün ·verdikleri ce
vabta ade.'.Ili müdahale komi· 
~esinin teklifini tamamile rtd· 
•
1 
et~iyerek birtakım şartları 

~ erı sürmüş oldukları mal um-
ur. 

lo londra, 20 (A.A) - Dün 
Va ndr~'ya .~~e~en Burgos ve 

lansıa hü.kumetlerinin ce
vabı siyasi müşalıitler de müt-
tefk 1 k 1 an span yol topraklarının 
ontrolünün .suya düştüğü ka· 

hnaa_tını tevlid etmiştir. Yalnız 
ar - b' k 

b. 
~cı ır ontrcıl planının tat-

ıkı - k- :ıd mum un acı edilmektedir. 

b. Maamafih bunun da tatbiki 
ır taı. . -

l "ım sıyas ı ve fenni şart-
ara t"b'd· _ . a 1 ır. Siyasi sahanın 

~bı . ~lduğu .şartlar gönüllü 
K~kının m~n'i hakkındaki 10 
t anunusanı tarihli lngiliz no-
asına Roma ve Berlin'in ve-
receğ' 1 . I 1 cevap ar, ecnebı mem-
eketlerine İspanyol bankası 
tarafınd la b· an yatm n altınların 

hıta.raflaştınlması mes' elesinin 
allı fe - h d . i , ' nnı sa a a ıse span-

ra ya en yakın şimendifer is-
asyonları ile Jspanya'ya giden 
Yolların kontrolü ve muvazzaf 
~ernurların Fransa ve Portekiz 

l~~~ından kabulü şartına bağ-

Londra, 20 (A A) _ Ad . 
··d · emı ınu ahale k 't · · h·u . omı esının müşa-

ı ~rı bedbindirler ve bu mü· 
şahıtler s 'l . 
t k ovyet er bırliğinin 
e rar hürr' t" . 'k . d ıye mı ı tisap etme-
sın en k k ı. 

.. or ma~1adırlar ç·· k" dunk .. h- . un u 

h l 
~ adiseler ademi müda

a enın P fk b" 
1 d·ı ra 1 ır şekilde hal-
e ı me . "h. 
rn t 

sı 1 hmallerini zayıflat
ış ır. 

1 - Sovyet b" l"ğ· h-ın r . ır ı ı uku-
li edının cevabile Roma ve Ber-

n en gelen . h 
tetk'k· . !enı aberlerin 

ı ı netıcesınde diplomatik 
ınahf eller Beri in ile R ' S omanın 

ovyet cevabını bahane ede-
rek ademi .. dah . . 

'k . mu ale ışlerıni 
gecı tırecekleri k . 
dirle anaatınde-r . 

dim- sebeb ne? relerde bütün mes'eleJer üze- d yasına verilmesi ve petrol bo· 
2 - İtalya her halde Va- · "h d fk" ld d"l crasyonunun Metaksas'ın şe-

ıçı.nı· ,.ekt"ı. Parıltısı so'"nmu"ş rıne ittı a 1 e ar e e e ı - f ruları inşasının da diğer bi" 
l · h' k .... re ine verdiği bir ziyafette baş- • 
ansıya ı..i umetı"nı"n ecnebı' k mı'ştı"r A "k k f 

gözlerini gözlerime di ti: · bakan şiddetle alkışlanan bir men an umpanyası tara ın· 
gönüllülerini lspanyol tabiiye· _ Evlı'lı'kl Bu uzlaşmadan sonra Ber- k dan yapılmasına müsaade epil· 
f k b ı nutu söylemiş ve ezcümle 
ıne a u etmek hususundaki Dedi. Kahvehanede bir dos- lin - Roma münasebetleri aza· demiştir ki: mesi hakkında meclise bir 
kararına şiddetle itiraz ede· ld' D" ·· .. d mi derecede takviye edilmiş kanun la"yı'hası tevdı· etmı"şt"ır. 
cektir. turna rastge ım. uşunuyor u. vazivete girmiştir. Demiştir. - Millet için faideli çalış· 

3 Sebebini sordum: I d b 1 1 h lk n l L 
- Ademi müdahale ko- - Evlilik! Roma, 20 (Radyo) - Ge- ma ar a u unmıyan ar a ı rO onva- İfVan-

mitesinin murahhasları lspan· neral Göering Kapri' de Cuma temsil etmek iddiasında bulu· J 

Y 1 b k b . J Dedi. Yanında bir bekar namazlar. istikbalde milleti V h -1 d J k • 
o an asının ecne ı meme· gününe kadar kalacak ve Cu· a UuU unaa l 

k ti d u l l b. oturuyordu. O da dostumdu. temsil edecek olanlar ,.nlışan 
e ere yatır ıgı a tın arın ı· martesi günü Amalfi şehrini ......-

- Ya sen ne düşünüyorsun! fi d ·ı kt' d • '! h "'d • • taraflaştırılması mes'elesinde gezecektir. Pazar günü de sını ar arasın an seçı ece ır. lTeR a lSeSl. 
· I Diye ona da sordum: B · ki d u gıri en çıkmazdan nasıl kur- Roma' da bulunacaktır. u yenı şe e ogru ya· 

tulmak kabil olacağını düşün- - Evlilik -Dedi- evliliği dü- __ m________ vaşça fakat ihtiyatla ilerliyoruz. yerinden kaldırılan 
mektedirler. şünüyorum... kamet veriyor.. Çünkü herşeyden evvel ha· D 

Sovyet murahhaslarının bu Bir dostum gece gündüz Bir dostum bana eskiden zırlık ve teşkilat yapmak la- irek can sıkıyor••• 
mes'e]eyi tetkik etmekten su- çalışıyordu. Yorgunluğu, ter şöyle söyledi: zımdır. Güne intizaren hepi- Varşov~, 19 (A.A) - Bu 
reti kat'iyede imtina ettiği gibi vücudundan sızıyordu. Se· - Evlilik fsaadettir, fakat miz de Yunanistan'ın yarala- ayın onüçünde Polonya - Lit· 
malumdur. bebini sordum. esarettir. Evlilik tatlıdır, fakat mu iyi etmekle meşgulüz. vanya hududunda vukubulan 

Sevil, 20 (Radyo)-General - Evlilik -Dedi· evlilik. acıdır da .. Evlilik bir güldür. H b • f hadise hakkında Pat Ajansı 
Keyo Dö Liyano, Malaga üze- Kazak arkadaşlardan birine fakat dikendir de.. O eşıs an bir tebliğ neşretmiştir. Bu 
rine yürümektedir. bu haletinin sebebini sordum. Hülasa evlilik öyle birşey· İngiltere, İtalyan ha. tebliğde deniliyor ki: 

B ·· AA ·ı h K dir ki, (Müptelası) olan bilir. L"t h d t h f l ugun sı ere mensup arp eza, "' kimiyetini hafa ı vanya u u mu a ız an 
sefineleri Malaga'nın dış kı- - Evlilik! * * dördücü defa olarak Svien· 
sımlarını bombardıman etmiş- Dedi. Dostum avukat Nahid, "Mev· tanımıyor. ciany mıntakasındaki hudut 
lerdir. Hayrete şayan cihet şudur ki, zusuzluk,, başlığı altındaki bir Londra, 20 (A.A) - Avam direğini devirmişlerdir. Bir 

Sahilden yapılan mukabil kılıbık ta ayni şeyi söyledi: yazısında, benim geçenlerde kamarasında Habeşistan hak· Polonya müfrezesi direği ye· 
bu sütunlarda kendisinin ve 

ateşin sefinelere zararı olma- - Evlilik! kında bir suale cevap veren rine koymağa uğraşırken Lit· 
.. d avukat Murad Çınar'ın "Kaz j 'l l p mıştır. Bir gazinonun önun en ge· Eden talyan keşif kuvvetleri· vanya ı ar olonyalı nuhafız· 

P · 2 d T d b' ve hindi,, yazılan hakkındaki 1 1 d arıs, O (Radyo) - Mad· çiyor um. anı ığım ır zat nin faaliyet dairelerini geniş· ara ateş açmış ar ır. 
'd' 1 h b k d b k d Çimdig" imi tatsız bulduğunu L h k k rı ten ge en a erlere göre, apı an a ıyor u. Jetmiş olduklarını Adis·Aba· e ma amatı o mınta a· 

asi tayyareler Madrid'i yeni· - Girsen el yazıyor. ba'daki İngiliz elçiliğinin baş daki Litvanya şefine hadiseyi 
den bombardıman etmiştir. Dedim. Boynunu büktü: "Dimağ kabzı" na uğrayıp ta ımnsoloslugu a tahvil edildiğini bildirmiştir. Şimdiye kadar 

iki günde bir karalıyacak mev-
Paris, 20 (Radyo) - Eıco - Giremem! k l ancak bunun Habeşistan iize· hiçbir cevap alınmamış olması zu bulamadığını açı ça söy i-

dö Pari'nin lspanyol Fası'na Dedi. yen arkadaşım yerden göke rinde ltalyan hakimiyetini tanı- Litvanya idaresinin bir dereee 
gönderdiği hususi muhabiri, - Sebcb? kadar haklıdır. O Çimdik tatlı mak olmadığını söylemiştir. ye kadar hadisede, methaldar 
gazetesine Göta' da tahkimat - Evlilik!.. d ld b · · · f d · ı·ngı•[tere 'de oldug" unu teyit etmektedir. eği i, unu ıtıra e erım .. 
yoktur. Yapılan işler limanın Kıyafeti derbederleşmiş bir Çünkü esasen mevzuum olan Hudud direğinin kaldırıl· 
ıslahı içindir. Göta'da ecnebi dostuma, tariz etmekten ken- nesnenin bir tadı, tuzu yoktu. Bir fesat hareketi• ması ve de\Tilmesi hadiselrri 
zabitler vardır. Fakat bunlar dimi alamadım .. O da evliliği Ancak şu var ki, yazı nö- Beş deniz tezgah işçisi hudutta sıksık vukua gelmekte 
bir Fransız torpidosu zabit· sebeb gösterdi. Bunun aksi beti gelince der makamı zınk işlerinden çıkarılmışlardtr. bir nevi meydan okuma ma-
lerinden ibarettir. de var: diyen kalemimin haysiyetini Londra, 20 (A.A)-Bahriye hiyetini almaktadır. Bu gibi 

Kışlalarda da ancak Fas'lı k d b B k S l H Kıyafetini yoluna koymuş urtar ım ve ona ir mevzu a anı amue oare geçen- hadiselerin Litvanya'nın men-
asker gördüm. Alman'ların eski bir derbeder de ayni şeyi vermiş oldum. lerde işlerinden çıkarılan beş faatlerıne uygun olduğu şüphe 
Fas'a çıktıları hakkındaki ha· söyledi: Develer acıkınca, dört gün bahriye tezgahı amelesi hak- edilecek bir keyfiyettir. 
herler asılsızdır. Diye bir tel- _ Evlilik! eve( midelerine indirdikleri kında muhalefetin sorduğu.bir 
graf çekmiştir. Ve anladım ki, evlilik rüz· şeyleri geviş getirerek ağızla- suale karşı şu izahatı vermiştir: bir İngiliz gaze-

Burgos, 20 (Radyo) - lngi· gar gibi birçoğumuzu önüne rında çiğnerler. Benim Çim· - Bu işçiler siyasi kanaat- k l • 
liz ve sair ecnebi bankaların katmış, sürükleyip duruyor. diğim de ona benzedi. On lerinden dol~yı değil, fakat fesinin ma a eSl 
tedavül mevkiine koydukları Keza evlilik macun tablasın· gün sonra bir mevzu açlığında devletin emniyeti icabı olarak J 
Peçetalar, sahte olmamakla d k b 'b' .. d' Nahı.de sermaye oldu. uzaklaştırılmışlc..rdır. Daha ge- Silahlanan ngil. 

. a i i re gı ı mutema ıyen b h d .. l 
beraber, komünistlerin eşhas- Çı"mdı"k çen son a ar a ışçi erden bir tere ve cı·han sulhu. 

dönüyor ve herkese bir isti- f h k 
tan çaldıkları paralardır. kısmının esat are etinden 

Avila, 20 ( A.A ) - Dün Fransız • lspanyol hududunu temi konulması ümid edilmek- haberdar edilmiştim. Fakat nun muhafazası ..• 
öğleden sonra general Fran· her gün binlerce gönüllünün tedir. tahkikat açılmamıştır. Çünkü Londra, 20 (Radyo)- Deyli 
ko kuvvetleri kumandanı hü- geçtiği hususunda ademi mü. Madrid, 20 (A.A) - Res- böyle bir tahkikat yapılması Meyi gazetesi lngiltere'nin si-
kumetçilerin Cerre De Los dahale komitesinin nazarı dik· mi tebliğ: devletin menafiine mugayir idi, !ahlanma siyasPtini müdafaa 
Angles'e yaptıkları hücumun katini celbetmektedir. Cerreo De Les Angles'in Avam kamarasını temin ede- eden bir makale neşretmiş ve: 
General Franko kuvvetleri için Londra'nın siyasi mahfelin· zaptı teyid olunmaktadır. As- rim ki alakadar bütün maka- Sulhun muhafazası için in-
gayri muntazır olduğu kadar de beslenen kanaate göre turise cephesinde hükumet mat Britanyn filosu tehlikeye giltere'nin silahlanması en esas-
mühim bir muvaffakıyetle ne- Fransa hudutlarını gönüllülerin topçu kuvvetleri Levage mü- düşmeksizin bu beş amelenin lı bir şarttır. 
ticelendiğini bildirmiştir. geçmesine kapamaya hazır bu- himmat fabrikalarını, Oviedo devlet tezgahlarında alıkonula- " Uluslar sosyetesinden ci-

Londra, 20 (A.A) - Ge· lunduğundan Franko'nun bu şimal istasyonu ve bu mınta- mıyacağında ittifak göstermiş· han sulhu için fazla bir iş 
neral Franko'nun buraya ge- itirazı yeni planda nazarı iti· kadaki Fas'lı kıt'alar karar- lerdir. beklemek doğru değildir. Bu-
len cevabı kontrol planının bara alınabilecektir. Esasen ,gahı umumisini müessir bir Muhalefet lideri Atlee, Ba· nun için, silahlanmış bir lngil· 
bugünkü şeklinde kabul edile· pek yakında silah ve mühim· surette bombardıman etmiş- kanın bu izahatını kafi gör- tere cihan sulhunu muhafaza 

• r.=======~~~~~m~iy~e:c~e~ğ~i ~t!a~rz~ın~d~a~d~ı~r .~G~c:n~e:r:a~l ~m:a;ta~d:a~ş~a~m~i~l ~b~i~r~k~o~n:tr~o~l_:!sis· lerdir. menıiştir. edebilecektir. ,, Demiştir . ........................... ~--~~--.................................... .. 
Fazla bir sevinç g-östererek - Bütün tayfalar; Planın bu kısmı da muvaffa· F ____ ............ , 

'---r, ... ı!t ına Ali j 
61 Yük Korsan Romam ...... _ ...... J 

- - Y. p t . _azan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 
e ro, ışe tam ciddi 

m k . . Yet ver-
e ıçın sordu: 

- Dünyalığımı nasıl ve 
<:eksin reisi. . re-

B - Korkma oğul, korkma!. 
d •na Seyyid Rifat kaptan 
b erler.. Gemimde herkes bol: . 

ol para alır. Bü ük i 1 
Pınca hah . . d y ş er ya-

şışı e ayrı .. 

Ali; Allah razı olsun ağam!. 
O'l"ild~ ç.?lul k-çocuğunla yüzünü 
0 '" ursun 

I< Ağa' da memnun 
uşağının arasından 

çı~dı. Birkaç akça 

olmuştu. 
kesesini 
alıp Pet-

- Al bakalım oğul, kendine 
bir şey lazımsa ali Şu Gavur 
kıyafetini de çıkar ... 

- Peki ağa! 
işler çok mükemmel gidi· 

yordu. Tesadüfler, plana yar· 
dım d" . . e ıyordu ve herşey ken· 
dılığinden kurulup gidiyordu. 
Artık Midilli'ye gidince kimse 
kend~s~nden şüphe etmiyecekti. 
Gemının kal af attan çıkması . ' 
epıce bir zamana bağlı idi .. 
Bu zaman zarfında, talih te 
böyle yüzünü güldürmekte de
vam ederse, çok işler başarı-. . 

şüpheyi uyandırmamak ıçın - Mustafa aşağı, Mustafa kıyetle neticelenmiş, demekti. 
kendisini zor tutuyordu.. yukarı! Bir aralık Petro anladı ki, 

Kaptanın son sözü, Diyerek onu ağızlarından bu gemi tüccar gemisi olmakla 
- Artık gemide kal! düşürmiyorlardı .. işte biliyor· beraber baştan aşağı Müsel· 
Demek ve baş tayfayı çağırıp. du. Temiz, çalışkan, kuvvetli !ahtı. Bu, muhtemel bir taarruz 
- Bu uşak ta bizimdir! idi. Gemide her işe sarılıyor, karşısında kendisini müdafaa 
Emrini vermek olmuştu.. her arkadaşa yardım ediyordu. için olduğu kadar tenha, açık 

* ııı * Bu vaziyet, kaptanın da gö- denizlerde fırsat çıkınca bir 
Havalar epice bozmuştu.. zünden kaçmamış, ikinci günü av yapmak için hazırlanmıştı . 

Gemi, birkaç gün için hare· akşam Petro'yu çağırarak, Nitekim, tayfalarda böyle bir 
ket edemiyecekti. Bu zaman - Aferin Mustafa, sen he- iki korsan avı yaptıklarını da 
zarfında Petro bütün kurnaz- lal süt emmiş bir Müslüman söylemekte gecikmediler. 
lığı ile arkadaşlarının gözüne evladısın! Nihayet gemi, demir almış 
girmiye çalışmış ve muvaffak Demişti.. Petro, saz da bi- ve Anadolu sahillerine doğru 
olmuştu. liyordu. Sesi de güzeldi.. iş hareket etmişti. Yolculuk kısa 

Petro, genç, gürbüz, sağlam bitince, tayfalardan birinin ve tatlı olmuştu. Pctro müte-
olmakla beraber hem güzel, curasını alıyor, çalıyor ve şarkı madiycn müstakbel vazifesini 
hem de sevimli idi. Kendi- söyliyordu.. düşünüyordu. 
sinde bir mertlik, bir kahra· Hülasa, Petro, muhitine uy- Acaba başarabilecek miydi? 
manlık gözüküyordu.. Sıcak muştu ve bu muhiti, kendisine Kararını vermişti: 
kanlıydı .. Adamına göre şer- çekmişti.. Herkes ona muhab- Muvaffak olursa, Mariya' dan 

et ve itimat österiyordu.. bir bahşiş, bir gemi isti ecek 

ve Despina'yı alıp başka di
yara gidecekti. Despina'nın 
göğsündeki koku, kollarında
ki, kucağındaki genç, sıkı ve 
sıcak derağuş, oıfu sarhoş 
etmişti. 

Hareketlerinin üçüncü günü 
ansızın şiddetli bir fırtınaya 
tutulmuşlardı. Gemi, müdhiş 
ve çılgın dalgaların arasında 
bir ceviz kabuğu gibi yuvar· 
!anıyordu. Hatta, telaş bile 
başgöstcrmişti. Çandarlı boğa
zının meşhur rüzgarı ve fırtı
nası bu Cezayir teknesinde 
neredeyse panik uyandıracaktı. 
Hiçbir tarafa yanaşmak im
kanı yoktu. Tehlike, gittikçe 
büyüyordu. Direklerden biri· 
nin tepesi uç-'lluştu. Güvertede 
kimse duramıyordu. Akşam 
karanlığı basıyordu. Kaptan 

b 
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Şehislam, atlas keseyi uzattı 
padişah elini sokarak kur'a 

yeni sadrazamı seçti. 

bitaraf müşahidlerin sözü önilntle Şili hükumetinin İngiltere se· A k 20 (AA) C H bir işimiz üzerinde rol oynı· n ara, . - · · 
Ve müdhif bir cinayet işlcumi\, iki firi de vardır. Şili sefiri Ulus: p · · k b d'" 

Yabilecekleri ve oynadıkları artısı amutay gru u un kişi öldürülınü, tür. l · k · ŞT 
•ı artık tamamen anlaşılmıştır. Ge- Heyet, bu hiidieeyi ııu~usi bir ar sosyetesı onseyıne ı 1 19/1/937, öğleden sonra An-
ı e çirdiğimiz vapur sıkıntısının ehemmiyetle kayd \ "C tcEbit CJ le· harjciye bakanı namına riyaset talya Saylavı Dr. Cr.mal Tun· 

edecektir. B k l d l d hiçolmazsa bu şekilde açık bir mi.tir. ca'nın aş an ığm a top an ı. 
dersi ile karşılaşmış bulunu- 1 ınnLul, 20 (llu usi muh:ıbiri· Ankara, 20 (A.A) - Ga· Söz alan Hariciye Vekil 

Gazi Hasan Paşanın kim ol· 
duğunu ve nasıl yükselerek 
sadrazam olduğunu yazmıştım. 
Bir ciheti unutmuşum: 

Devrin sultanı üçüncü Selim 
onu nasıl sadrazam yaptı? 

• • • 
Hasan Paşadan evelki sad · 

razamın adı Hasan Paşa idi. 
Fakat o, kethüda Hasan Paşa 
idi. Sadaretinin son günlerde 
enerjisini, maneviyatını, nüfu
zunu, şöhretini kaybetmişti. 

Sultan da öyle bir sadrazam 
istiyordu ki, hem asker olsun, 
hem de diplomat.. 

Bir gün Şehislamla sadaret 
kaymakamını çağırttı, iradesini 
bildirdi. Selimi Salis işi sağlama 
bağlamak istiyordu. Devrin 
kalbur üstünde bulunan Paşa· 
larının ismini birer liste halin
de padişaha uzattılar. Padişah, 
listelere şöyle bir baktı, siyah 
sakalını kaşıyarak sordu: 

- Bunda avakıbi devlet 
mavzuubahistir. iyice düşün
dünüz mü? Ya bu zat veya 
şu zat, yani yavsiyekerdeniz 
olan Paşa kullarımdan her
hangi biri sadrazam olur da 
vazifesinde liyakat göstermezse 
ne dersiniz? 

Şeyhislamla kaymakam, 
soğuk soğuk terliyerek biribi· 
rine baktılar. Öyle ya, aşağı 
yukarı, padişah onların kelle
lerini bir teminat olarak işaret 
etmek istiyordu. 

Her ikisi de söyliyecek söz 
bulamadılar. Padişah; 

- Öyleyse • dedi - Şehis
lam efendi, sen bir kere isti· 
hareye var, bakalım, alemi 
menamda (uykuda) ne ruyalar 
göreceksin? 

Şeyhislamla kaymakam, ra
hat bir nefes alarak huzurdan 
dan çıktılar. Artık yeni sadra
zamı seçmek için, niyetle uyu· 
mak ve bir ruya görmek la· 
zıındı. Yani sadrazam, ruyada 
intihap edilecekti. Faraza, bir 
mide bozukluğu, bir ruh buh· 
ranı, herhangi birini paldır 
küldür sadarete kadar çıkara
caktı. 

Kaymakam, kendi hesabına 
ortalığı sükunet bulmuş görü· 
yordu. 

Fakat Şeyhislam için vazi
yet öyle değildi. Bir ruya 
görüp birşeyler yumurtlamak 
Jazımdı. iyi amma, ya bunun 
da sonu fena çıkarsal 

Birkaç gün sonra, padişah 
tekrar Şeyhislamı davet etti. 

- Gel bakalım ·dedi- Şey
hislam efendi!. İstiharenin ne-
ticesi ne oldu? Kimi tavsiye 

Ça ınizden) - Sımcıık'ta bulunan ha· zeteler Antakya-da Türk'ler S 1 S zat h ·· d" · t" yoruz. resini de uzun uza- Vekili Şükrü aracoa u an-ı şa anem uç gece ır ıs ı· 21 Erıncni1erin, }"ran u:'lnr tarafına tarafından yapılan 60,000 ki- n Ak 
hareye varıyorum ve sadraza- dıya izaha hacet yoktur. ,,., "erek harı·kctlt•rdc bulunmaları, cak mes'elesinin Cemiyeti · 

" .. şilik büyük tezahürata mukabil b 1 
mımı da seçtim. Türk bayrağını taşıyan ve 1 tnııhul'<la lıuluıınn }'rmcııi"lcri vamda müzakerelerine aş en· 

11 kanunusanide mahalli hü-5 .. ıimi salis, keyifli keyifli milli sermayenin malı olan n :ıLi)ctc c\·ketmi,tir. 1-tanlıul mak 5zere olduğunu ve şim-
C-1- 1· 'I L 1 • ı kiimetin tertibile yapılmasına b güldü. Kolay değil, riiyasında vapur lazımdır. lktısadiyatını, ,rmmıi ı•ri, ııgün nr 10P nntı dilik yapılacak başka eyanatı 

yaparnk ııncuk'ıa bıılunnn \C Türk· yeltenen niinıayiş hakkında l d .. 1 d' ıo:adrazamı intihap etmişti. ziraatını, teşkilatını millileşti· o ma ığını soy e ı. 
lcr ole) hine hareket eden l~mıcrıi· aldıkları tafsilatı neşrediyorlar . 

- O da -Diye ilave etti· ren bir devletin gidebileceği lcri. td'in <·tınişlcrdir. Suriye'lilerc yaptırılan. bu Bundan sonra söz alan Ma-
lsmailive ser muhafızımız Gazi yol -hem de bu şerait altında- fı;tnnlıul, 20 (Hu ıı•i mulıabiıi· b .. I nisa Saylavı Refik İnce, Radyo 

J nümayiş ütun gayret ere rağ· 
Hasan paşadır. Tez varıp ~.ser- ancak bundan ibaret olsa ge· nıizden) - Cem•vrc\le bulunan ff k I tesisatının ehemmiyetinden hah· 

men muva a iyetsiz o an ve 
Çukadanm Hüseyin ag" a kulu- rektir. Hnrici}e Vekilimiz dokıor Tc' fik sederek buna müteallik ka .. 

R 1 1 k d d ] 1 · bin müşkülatla bin kişi top· 
mu huzuruma getirsinler ki * ü~ı 11 Arn ' 11 6 n ar e' eı er 11

• nunla siyasi müsteşarlıklar ih• * * cıılilc tenın lnnna başlanıı~tır. Ya· !anabilmiştir. Bunlara hükfı· 

-
-ührü sadareti Hasan paşa Epi zamandanberi mevcud h 1 dası hususundaki projenin ne 

rın (Bugün) milleılcr cemi) eti met tarafından azır anan bay· 
kuluma göndereyim! vapur ihtiyacı henüz tamamen kon C)İ toplanacak ve Sancak ıne. raklar dağıtılmışt!. Hükumet zaman intaç edileceği suali 

işte böylece, bir ruya oyunu temin edilememiştir. Son za· ele ini nniz:ıkcre eılecckıir. k üzerine; Nafıa Vekili Ali Çe-
Türk'lerin içtimaına arşı gös-

ile Gazi Hasan paşa sadrazam manlarda İzmir' e gelerek ala- Doktor Tevfik Hiişdü Aras, k l tinkaya: 
f terdiği büyük müş Ü ata mu-olmuştu. kadarlarla temaslar yapan s- 15 ş ıbatıa Atina'da bulunacak 'e Radyo tesif h hakkında Ve· 

1, lk _. ı ı · k · · · kabil Suriye'lilere azami yar· 
Tesadüfün şu cilvesine ba- tanbul deniz ticaret müdürü 'a ıın nev ,., erı onscp ·~tıına· kaletin mesaisini izah ettikten 

ın<ln Türkiy~ murahhas ıı .. yeti rci i dımda bulunmuş, Türk'lerin . 
kınız ki, Tekfur dağında, ana- Müfid Necdet'in tetkikatı hiç· olnr:ık iştirıık fdccektir. tezahüratı esnasında fotoğraf sonra Tüıkiye'nin yakında kuv-
lığına bugün büyük adam bir faide temin etmemiş, ec· lstanbul, 20 (Hususi) _ alınmasına müsaade etmemiş· vetli bir istasyona sahip ola· 
olacag" ını söyliyen Hasan, ger- nebi vapur acentaları lzmir' e F 1 • T k cag" ını b"ıldı"rdı· 

ransız otorite erınin, aşna · ken bu muvaffakıyeısiz lop· · · 
Çe sadrazam olmuş, fakat an- fazla vapur göndereceklerini 1 1 h ı B ··t k" B k"l 1 

arla Çerkes'leri a ey imizc e Jantı filme alınmıştır. unu mu ea ıp aşve ı s-
cak bir sene yaşıyabilmişti. vadettikleri halde fazla vapur harekete teşvik etmesi, istan- Gazeteler İskenderun şeb· met İnönü, Parti arkadaşları-

Sadrazam olarak Şumnu'ya getirtmemişlerdir. b 1 E h f 1 d !Ak d J k 
u rmeni ma a i in e a a a rinde ve köylerindeki Türk· nın radyoya ver iği a a a ve 

geldiğinin birkaçıncı gününde Dün, Türkofis müdür vekili uyandırmıştır. lerle Kürtlerin Sancaktaki şid· ehemmiyetten peıe ziyade mem· 
sadaret kethüdası Süleyman Rahm'' · · t' d a E · ·ğ· b d l k 1 nın rıyase ın e ve v · ı menı patrı ı, un an eve detli tazyik dolayı sile hüku· nun kaldığını ve hü umetin 
Raşid (Efendi) ile sadaret pur acentaları ile "ıhracatçılar, t 1 d'v · b t t·ek ı b 'k 

gazc e ere ver ıgı eyana 1 • mete müracaat a u tazyı e radyo işini mühim bir mes' ele 
mektupcusu Emin (Efendi) nin l'man · · · d · t• k"l b'r rarla S ncak'da Tu"rk kardeş 1 reısının e ış ıra ı e ı • a · · arhk bir nihayet verilmesini olarak ele almış bulundugv unu 
binek taşında kafalarını be· t I t ) "h t 1 · d im an E ··re op an ı yapmış ar, ı raca çı· erın en ayrı ... ıy rmenı - istediklerini yazıyorlar. 
denlerinden ayırtan bu kor- 1 ı t 1 • t• ·· ·· 1•10 lıareketlerı' nı· takdı"r ett'ığı·n·ı, söyledikten sonra memleket 

ara acen a ar vazıyc ı goruş· Müşahid heyetle görüşen d h·ı· d b" · · A k 'd 1 
kunç ve insafsız adam bir ru· ·· 1 d" A 1 k bu" tu"'n Ern1enı"'lerı'n Tu··rk'lerle a ı ın e ırısı n ara a 0 -muş er ır. centa ar mer eze Türk'lere tercümanlık yapan- b b k 
ya ile eriştiği sadrazamlığın yazarak !zmir'e fazla vapur beraber hareket etmesi lazım· mak üzere müteaki en ir aç 

lar takip ve levkıf edilmek- k k ı haşmet ve ihtirasına doyma- ug" ratılmasına çalışacaklarını geldiğini söylemiş ve Taşnak· istasyon mer ezin in uru aca-
tedirler. 

dan ölmüş ve hadise, Gazi tekrar vadetmişlerdir. ların Erıneni'ler namına söz Roma, 20 (Radyo) _ hal- ğını ve bu suretle radyo ma· 
Hasan paşanın kendi ahval ve Türkofis, bu toplantı hak· söylemeğe salahiyetleri olma- yan gazetelerinin aldıkları son kinelerinin köy odalarına ka· 
meşrebine uymak üzere; kında her iki tarafın noktai dığını ilave eylemiştir. haberlere göre Sancak'ta çı- dar teşmil edileceğini beyan 

- Fal tutmuş! nazarını ihtiva eden bir rapor Ankara, 20 (Hususi muha· kan son hadiseler üzerine ederek istasyonlarımız tesis 
Diye yapılmıştır. Padişah, hazırlıyarak lktısad Vekaletine birimizden) - Fransa'nın Suri· Fransız'lar Türk unsuruna fo. edildikten ve radyo makine-

şimdi yeni bir sadrazam isti- gönderecek ve bu husustaki ye fevkalade komiseri, Anka· toğraf ku\lanmayı yasak etmiş· leri sanayiine geçildikten sonra 
yordu. Gene şehislam Hamit düşüncelerini de bildirecektir. ra'ya gelmiş ve Paris'e gitmek !erdir. memleket dahilinde kendi dü· 
Efendi zadeyi çağırttı: • üzere lstanbul'a hareket et· 

lzmı·r Jı·manının Son nümayişlere iştirak eden şündüklerimizi emniyetle ya-- Gazi Hasan paşa kulu· miştir. 
muz rahmete kavuştu. Yerine ı Cenevre, 20 (A.A) - M. Tiirk'lerin adedi 60,000 idi. pabileceğimizi ve o zamana 
bir liyakatlısını getirelim. darlığı mes 'el esi lvon Delbos Romanya dış iş- Bu muazzam vaziyeti tesbit kadar gümrük tarifelerinin in· 

Dedi. ŞehisHim, kendisine --•••._. .... ___ !eri bakanı M. Antonesko'nun ettirmemek için fotoğraf çek- dirilmesinin de zaruri bulun· 
mek yasak edilmiştir. d w ·ıA · teveccüh edebilecek işi evel- - Başı 1 inci sahifede şerefine bir ziyafet vermiştir. ugunu ı ave ettı. 

İstanbul, 20 (Hususi muha· den kavradığı ·için, hazırlan- Onun için Alsancak'ta Dev· Milletler cemiyeti konseyi Siyasi müsteşarlıklar ihdası 
i birimizden) -Cenevreden ge· mıştı. lct Demiryolları idaresine ait skenderun işleri raportörü M. hakkındaki projeye gelince, 

F len haberlere göre Sancak Artık ne tavsiye, ne de ru- deniz üzerindeki ahşap ve bir Sandler de gece ransız ve P~rti grubu kararile projeyi 
1 mes'elesinden dolayı Türkiye, 

yal. Başka bir çare, bir sela- kilome.tre uzunluktaki iskeleye Türk heyet eri şerefine bir zi· ihzara memur edilen grup reis 
f k · Fransa arasında baş gösteren 

met yolu bulmuştu. Padişah müvazi olarak bu iskelenin ya et verece tır. vekili Hasan Saka'nın müte-
M k k ihtilafın halli için Romanya 

sözünü bitirir bitirmez; sağ veya solunda betonarme e si a, 19 (A.A) - Mil- hassıs arkadaşlar ve vekiller 
1 · hariciye nazırı M. Antonesko 

- Benim nurlu, uğurlu, gu· bir iskele inşası tasavvur edil· let er cemıyetine alakasını gös· tavassutta bulunacaktır. ile temas ederek hazırlamış 
rurlu arslanım Ded. bu ı"şı· mektedı"r. Devlet tarafından termek için Meksika hüku· 

• ı- lstanbul, 20 ( Hususi ) - olduğu projenin bir hafta zar· 
mübarek eliniz halledecek.. limanlarımızın inşası ve mev· meti cemiyet ... nezdinde vasi 

- Anlamadım. cut limanlarda bazı ıslahat salahiyetli bir murahhas bu· Fransız Başbakanı M. Leon fında grubla müzakere edile-
- Kulunuza bir mühlet ve· yapılması için tetkikler yaptı· lunduracaktır. Blum, Sancak mes'elesini ya· bileceğini ümid ettiğini bil· 

rirseniz anlarsınız. 1 k f . 1· . Paris, 20 (Radyo) - Dün kından tetkik etmeğe başla· -dir_dl!li. _________ _ 
rı ır ·en zmır ımanının vazı· mıştır. Bu tetkikatı yaparken lll 

Padişah güldü, peki, dedi.. yeti de n~zarı dikkate alınmış Fransız murahhasları Cenev- Uluslar sosyetesi konseyi bu 
, M. Blum; bu işin hukuki cep· 

Biraz sonra şehislam, gene ve ecnebi vapurlarının, Al· re ye gitmezden eve! M. Blu· defa dokuz devlet tarafından 
hesini bırakarak siyasi cephe· 

kalbur üstü zevatın isimlerini snncak'ta yeni yaptırılacak mun riyasetinde toplanmış· d b" h l b 
1 

dog" rudan dog" ruya hariciye 
1 ' k k lardır. en ır a çaresi u mağa ayrı ayrı istelere yazmış ola· oetonarme is eleye yanaşara b k ı f d t ·ı 

çalışmıştır. a an arı tara ın an emsı rak geldi. yük alıp vermeleri muvafık Bu içtimada M. Delbos, M. 
Padişah şehislama bakıyor· görülmüştür. Viyenot ve M. Masiyi'den baş· M. Blum'a göre; 1921 An· edilmek suretile takviye edil-

du. Hamid Efendi zade, liste· Bunun için evvelemirde is- ka harbiye bakanı M. Dala· kara muahedesile Sancak miştir. Maamafih bu vaziyet 
leri bir atlas kese içine koydu kelenin inşa ettirileceği yerin diye, hava bakanı M. Kot, Türk'lcri hakkında gösterilen fevkalade bir mahiyet arzet-
ve yaklaştı: derinleştirilmesi lazımdır. Ve bahriye bakanı M. Gazniye teminatı, Milletler cemiyetine mez. Sadece, mühim bazı 

- lşte ?adişahım, iş şimdi büyük tarak makinelerile bu· Park hazır bulunmuştur. Bu devredilmek suretile idare ecli- mes'eleleri layık olduğu ehem· 
mübarek elinizin uzanmasına rası temizlettirileccktir. içtimada Cenevre'de takib edi- lebilir ve bu işi Milletler ce- miyet dahlinde halletmek için· 
kaldı. O elin seçtiğinde hata izmir için hayati ehemmi· lecek hattı hareket görüşü!- miyeti üzerine alabilir. Bu su· dir. İptidai maddelerin taksi· 
Olmaz. Mahzı ı·sabet ancak rnüştür. retle lskenderun limanından mi ve İspanya mes'eleleri de yeli haiz olan bu mühim iş 

eylersin? bunda tecelli eyler. üzerinde tetkikler yaptırıla- Cenevre, 20 (Radyo) _ M. Türkiyenin istifade edebilmesi müzakere edilecektir. 
Şeyhislam, cevabı daha Bu teklif padişahın hoşuna caktır. Betonarme iskelenin Delbos, M. Ruşar, M. Vigero, temin olunacaktır. Konsey, yarın akşam üzeri 

evciden hazırlamıştı. Oturduğu gitmişti: inşasından sonra Türk hayra- M. Berar, M. Mosiyi, M. Baz- M. Blum; pek eski olan açılacaktır. 
kaba minderin üstünde biraz - Aferin şehislam Efendi ğını taşıyan vapurlar, şimdiki devan, M. Mollez beraberinde Türk • Fransız dtJstluğuna fcv- Türkiye mümessili Dr. AraS 
doğruldu: ·Dedi· sen fazilette de, zeka menderek dahilinde rıhtıma olduğu halde Cenevre'ye vasıl kalade bir ehemmiyet vererek Cenevre'ye saat 21 de gel· 

- Şevketlum, mehabetlUm ve zarafette de yekta imişsin. bordadan yanaşarak yolcu olmuştur. Sancak mes'clcsinin her iki miştir. .. 
·dedi· kulunuza bugünlerde bir Uzat bakalım keseyi! alıp vereceklerdir. Londra, 20 (Radyo) - in· taraf için de müsaid bir şe· Sancak mes'elesi raportöriJ 
hastalık mı arız olmuştur, yok· Parmaklarını kağıtların Üs· _____ .. ______ giliz kabinesi M. Baldvin 'in kilde halline çalışmıştır. İsveç hariciye bakanı M. Sad· 

sa herhangi bir günahım mı tünde biraz dolaştırdı ve çekip Ve bunu müteakip Koca riyasetinde toplanmıştır. Bu M. Blum, tarafımızdan teklif ler üç gündenberi Uluslıır 
varkim, alemi menamda rüyalar okudu: Yusuf pnşa sadaret mührünii içtimada dahili mes'cleler :rö· edilen konfederasyon şeklinin sosyetesi merkezinde bulurı' 
dahi görmez oldum.. Koca Yusuf paşa! alıp işe başladı. Yani ruya ile rüşülmüştür. Kabine, milli ınii· kolay tatbik edilmeü bir şekil maktadır. 

Selimi salis; Şehislam, eğilerek ilave etti: seçilmiş bir sadrazam yerine, dafaa teşkilatı hakkında ka- olcluğuriu beyan ile bu husus-
Vah vah ·Dedi· tabibi - işte padişahım, talihi kur'a ile seçilmiş bir sadrazam rarlar vermiştir. tal.i düşüncelerini de ilave 

bôcc.u:ı::_~~:.ı.~:.:-....=.i~.:.J~--~Z.:.~..::~::=..:.~:.:......=;~_ı_-=:...::~:._:~.:.=:~=-:__.:..:::=.:..::::::.:.:......L.:.=.:.::.:.~.:.:..:.:.:.:.!..:.:.:..: __ ~~----~~:...:.:.:.:.,;__...:.;.;;.,;o-=..::.:..=..:::..:.=..:.;.;.::-=~_;;.'=.;.........,~ 
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41Sayfa7 ................................ a. ............ ANADOLU ...... ._. .................... _. ........... .. -.QORSA ljaponya
dahükômeti 
devirenler Üzüm sat.şiarı 

Çu. Alıcı K. S. 
~~8 İ~hisar idar. 10 25 

3 Jıro ve şüre . 13 212 .. 
12 

U. kurumu 13 25 
4 J. Taran. ma.12 26 

84 Alyoti bira. 15 
~o Y. 1. Talat 14 375 
7 M. ]. Tara. 14 

51 Şınlak z. bi. 12 
45 H. Alberti 13 75 
42 Vitel 11 50 
28 H. Alyoti 16 
~s Beşikçi z. bi. 15 50 

2 4 Yemişçi Me. 13 75 
3 J. Kohen 13 50 

19 K. Taner 16 50 
lO Ali mol Ah 15 
1425 . . 

394088 
95373 

Ç 
incir satlşları 

u. Alıcı K S 
74 A · · lyoti bira. 4 50 

~· ;5 Muhtelif cezalara 
14 125 çarptırılmışlardır. 
~~ 5o Tokyo, 20 (A.A) - Diva- 1 

15 nıharp 26-2-936 isyan teşeb· 1 

15 büsüle alakadar bazı sivil ve 
14 askerlerin muhakemesini bitir-
12 miş, general Riu Saitoyu beş 
14 sene hapse ve ayrıca dokuz 
12 zabitle 16 sivil 18 ile 20 ay 
16 25 arasında değişen hapis ceza· 
16 75 !arına mahkum etmiştir. 

15 ----------13 50 105 
17 175991 
15 176096 

Zahire sabşları 
Çu. Ginsi K. S. K. S. 
1549 Buğday 6 125 7 50 

150 Arpa 5 25 5 25 
K. S. 120 M. darı 5 50 5 50 
5 334 B. pamuk 47 50 

.. . Hurda 94 Kilo ,, 47 50 

, ... 
a ;<• ~ ı.ta.-

1 ~ 
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lzrnir Yün Mensucat. " 

lf Türk A. Şirketinin 

Tashih lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Ahkamı şahsiye sulh hu

kuk mahkemesinden: 

Burnava Tümen Satın alma komisyonundan: 
Cinsi Mahalli Miktarı Umum Muvakkat Münakasa Tarih Gün 

kilo tutarı teminatı şekli 15/ 1/937 tarihli ve 7119 
sayılı Anadolu gazetesinin ye- Arpa veya yulaf Gaziemir 16500 990 75 Açık 8/2/37 Pazartesi 

Arpa veya yulaf Burnava 130500 7830 588 Kapalı 8/2/37 ,, 
dinci sahifesinde ve mahke
memize ait bir gayri menku· 
lün ilanında 16/2/937 tarihine 
müsadif salı günü yazılması 

Arpa veya yulaf Aydın 17500 1050 79 Açık 8/2/37 ,, 
Arpa veya yulaf Söke 139500 8370 628 Kapalı 8/2/37 ,, 
1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı olan yukarıda cins miktar ve mahalli yazılı arpa veya 

laf münakasaya konulmuştur. 

lazımgelirken sehven çarşam· 
ba olarak yazılmış bulundu-

2 - Münakasaları hizalarında yazılı şekillerde ve saatlarda olmak üzere 8/2/937 pazar 
günü yapılacaktır. 

ğundan delaletinizle gene ay
ni gazetenin ayni siitununda 
atshihen ilanını dileriz. 

3 - Umum tahmin tutarları ile muvakkat teminat miktarları hizalarında yazılıdır. 
4 - Şartnameleri hergü komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri satın alma komisyonuna gel 

!eri. 21 26 31 5 187 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alayı ihtiyacı için 4000 adet baldırap tabağı 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen mecmu tutarı 320 lira muvakkat temi· 

3 
natı 24 liradır. 
ihalesi 29/ 1/937 cuma günü saat 14 te Müstahkem 
mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Nümunesi ve şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 

makla beraber 2490 sayılı !kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarile temi· 
nat makbuzlarını ihale gün ve saatinden bir saat eve] 
komisyona vermeleri. 13 17 21 27 99 

İzmir Müstehkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Üçüncü tayyare alay ihtiyacı için yalnız bezi alay ta-

rafından verilmek şartile "1800 : 2100" takım erat iç 

2 

3 

çamaşırı pazarlıkla diktirilecektir. 
ihalesi 22 /1 / 937 cuma günü saat 14 te Müstahkem 
mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
M~cmu tutarı 241 lira 50 kuruş, muvakkat teminatı 
18 lira 11 kuruştur. 

4 -- Nümune ve şartnamesi Mst. Mv. satın alma komisyo· 
nunda görülebilir. 

5 - f steklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad-
delerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarile teminat 
makbuzlarını ihale saatnden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 19 21 166 

fzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Kayseri' de yaptırılacak kalorifer tesisatı kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 147240 liradır, ilk inanç parası 9962 

liradır.~ 
.'3 - ihalesi 8 Şubat 937 pazartesi günii saat 15 tedir. 

4 - Bu ise aid şartname prjesile idari ve fenni şartname 
almak istiyenler 872 kuruş mukabilinde M. M. Veka-
leti satın alma komisyonundan alabilirler. 

-5 -=--:Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte ve 
Bayındırlık Bakanlığından fenni ehliyet vesikası ve 
kalorifer tesisatı yaptığına dair vesaikle birlikte teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat 
evvel M. M. Vekaleti satın alma komisyonuna ver· 
meleri. 21 26 31 5 181 

Devlet demiryollarından; 

Burnava Tümen satın 
Adet 

alma komisyonundan: 
Cinsi 

1 

239 Pantolona suvarilik yerine me~ı 
kaplanacak. 

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

Muğlada tuğayının dağ melbusatına ait ihtiyacı o 
yukarıda cins ve miktarı yazılı olan 5 kalem dağ 
busatı açık eksiltme suretile münakasaya konulmuş 

2 - Açık eksiltmesı 26/ 1/937 salı günü saat 10 da y 
lacaktır. 

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

4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklil erin muayyen vaktinde lzmir-Burnavadaki as 

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

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 

1 

Adcl Gn~ 

40 Kayak "Bilgeri. 
200 Kar gözlüğü 

Muğla dağ tuğayınm dağ teçhizatına ait ihtiyacı ol 
yukarda cins ve miktarı yazılı olan iki kalem dağ t 
hizalı açık eksiltme suretile münakasaya konulmuşt 

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

3 - Umum tahmin tutan 1748 lira olup muvakkat te 
nah 132 liradır. 

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

satın alma komisyonuna gelmeleri. 6 12 16 21 2 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 

Adet Cinsi 
33 Dağ halatı 

194 Dağ çantası 
124 Termos çelik matara 
l 00 Tırmanma çengeli 
22 .İspirto takımı 
5 Yükseklik ölçeği 

39 Aş kabı 
284 Hedik 
150 Dağ değneği 

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

tuğayının dağ teçhizatına ait ihtiyacı olan 10 kale 
dağ teçhizatı malzemesi açık eksiltme suretile mün 

· kasaya konmuştur. 
2 - Açık eksiltmesi 26/ 1/937 salı günü saat 15 te yapıl 

caktır. 

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

4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin muayyen vaktinde İzmir-Bnrnavadaki aske alkapınar kumaş fabrikası 

Tar af ından . d l 1 k mevsım o ayısi e yeni çı ardığı kumaşlar 

Aşağıdaki gayri menkuller 26 / 1/ 937 salı günü saat 15 te 
lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda ve açık artırma 
suretile üçer sene için ayrı ayrı kiraya verileceklerdir. istek· 
!ilerin gayri menkuller hizaSıİıda yazılan muhammmeO-bedcl 
miktarının yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat 
vermeleri ve işe girmeye manii kanuni bir halleri olmadığına 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 6· 12-16· 21 1 :dair beyannameler ve aranılan vesikalarla muayyen vakitte ko
misyona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler Selçuk, De· ~rnava Tümen satın alma komisyonundan: gağlam Zarif Ve ucuzdur 

y il 

eni yaptıracağını lb" l . . b 1~ "h d' . 

S z e ıse er ıçın u mamu atı tercı e ınız 

atış yerleri• Birinci kordonda 186 numarada 
M· • ŞARK HALI T. A. Ş. 

-!!; ımar Kemalettin caddesinde F AHRI KANDEMiROGLU 

iz e e A e &!fi 

d nıır vılayetı defterdarlığınan: 
Sahibinin ve . . 

sın.da 18 sayılır~,ü~k!"cunun .t~mini tahsili için pas~ant çarş_ı· 
ed ılmis ve ht "h· I an tahsılı emval kanununa tcvfıkan hacız 

:il rı 1 i anda 'fb dd 1 zuyedeye çıkarılmı n 1 ı aren yirmi bir gün mü et e mü· 
öğrenmek istiyenl ş. olduğundan almak ve müzayede şartlarını 
atları crın Defterdarlık tahsilat · idaresine müraca· 

..... . . . 21 28 4 ~ 201 
Izınır Milli Emlak Müdürlü" .. 
Alsancak M • d" gunden: es u ıye cadd · -

nan'lı 'emvalı" d 
1250 

. esındc 82 eski 84~~taj No. 1ı Yu-
lk· n en lıra k' h . •çeşmelik A l . na ıt mu ammen kıymetlı ev ve 
linden 3000 l~ma ıme~çıt -~75-:153 yeni No. lı Yunan'lı emva·I 
dükkan k 

1 
ı~a gayrı mu badele bono muhammen kıymetli 

eski 24 t:rı:eı~~rfla ve Tepecik'te KocatcpP. sokağında· 22; 
rnuhan k Şam sokağından 17 No.taj olan 200lira nakit 
··ı •men ıymctli Y 1· d ' nı ii s k .. d unan emva ın en ev ve Buca nın Köp· 

' bo110 ~ agını·a lO eski ve taj No. lı 1700 lira gayri mübadil 
ıymet ı mağazan .. Ik" 1 • k l'llÜdd t I ın mu ıyet erı açı artırma ile 1 O giin 

saat 1e5 ~ s~tışa _çık.arıl~ıstır. ihalesi 1 /2/ 937 pazartesi gür.Ü 
ca ti edır. falıplerın Milli Emlak Müd"" ı··.. .. .. .. arı ur ugune mura· 

. 161 

veliköy istasyon yazıhanelerinden ve komisyondan parasız alınır. Çift Cinsi 
1 - Develiköy istasyon binası içinde bulunan kahvehane 284 Tırmanma fotini 

ve yanındaki ev muhammen bedeli 105 liradır. 104 Dağ fotini 
2 - Selçuk istasyonu platformu üzerinde bulunan 16 A. 1 - Muğla dağ tuğayının dağ melbusatına ait ihtiyacı ol 

harita No. lı bir dükkan muhammen kira bedeli 100 liradır. yukarda cins ve miktarı yazılı olan iki kalem d 
16 21 109 melbusatı açık eksiltme suretile münakasaya konu 

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

Tire' de senenin büyük deve 2 - ~~lş~u:ksiltmesi 26111931 satı günü saat 11 de yap 
•• • lacakt~. 

gureşı; 3 Umum tahmin tutarı 1420 lira olup muvakkat tem 
24/lkincikanun/937 pazar günü Tire Spor meydanında ha· natı 107 liradır. 

sılatı: Tire' de yeniden kurulacak orta mektep inşaatına tahsis 4 Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
edilmiş olan büyük deve güresi yapılacaktır. Güreşe iştirak 5 - İsteklil erin muayyen vaktinde İzmir-Burnavadaki aske 
edecek develerden başa (50) lira ortaya (30) lir'a ayağa (20) satın alma komisyonuna gelmeleri. 6 12 16 21 4 
lira mükafat verilecektir. Deveci ve develerin Tire'de bulun· Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
dukları müddetçe istirahatları temin edilmiştir. Emsaline çok 1 - Burna va' daki topçu alayının ihtiyacı olup 14 111 93 
faik bir surette tertip edilmis bu güreşi halk şimdiden sabır· perşembe günü saat 11 de pazarlığı yapılacak ola 
sızlıkla ve büyük bir alaka ile beklemektedir. 19 21 55000 kilo una talip çıkmadığından yeniden pazarlı 

Lise ve Orta okullar satın al-.. 
ma komisyonundan: 

İzmir Kız Lisesinde pazarlıkla yaptırılacak kapıcı kulübesi 
ile camlı kapıların keşfine göre muhammen bedeli 579 lira 
66 kuruş muvakkat teminatı 43 lira 50 kuruştur. 

Pazarlığı 26/1/937 salı günü İzmir Kültür yardirektörlüğü 
odasında toplanacak komisyonda saat 16 da yapılacaktır. Ke
şif ve fenni şartnamesi ile yapılacak işi yerinde görmek isti· 
yenlerin her gün Kız Lisesine ve pazarlık günü de teminat· 
larile komisyona müracaatları. 21 24 

2 

3 

4 
5 

suretile satın alınacaktır. · 
Pazarlığı 22 / 1/ 937 cuma günü saat 11 de yapıl 
caktır. 

Umum tahmin tutarı 7150 lira olup muvakkat temina 
537 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin muayyen vaktinde Burnava' daki asker 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 188 

MiiCellit Ali Rıza 
Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 
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,Yalnız 5 7 Kuruş , -

Masraf la l 00 kilometreye 7 

kişiyi rahat rahat götüren mazotlu f 
Mercedes-Benz 

tenezzüh otomobilleri geleli. Lüks 
konf ör, sür'at. (Tak im Bahçesi 
karşı~ı No. 25 İstanbul) Telgraf 
adresi: Dizel htanbul, Telefon: 
40835 Adresinizi yazınız, kataloğ 
gönderelim. Y edck parça sergi· 
mizi ziyaret ediniz . 

................ ıım:ı ...... m.:m. 
"UM DAL,, Umu-
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
"HOLLANDfA,, vapuru 20 

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

uHELLAS,, vapuru 23 ikinci 
kanunda beklenilmekte ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

PHELPS LlNE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"IDEF JORD,, vapuru 15 

şubbatta beklenilmekte NEY· 
YORK limanı için yük ala
caktır. 

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

lemez. 
Birinci kordonda "UMDAL,, 

UMUMİ DENİZ ACENT A
LIGI LTD. vapuru acentalı
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

··---------·-ı .. -ı. Birinci Sınıf Mutahassıs 
... . 

Dr. Demir Ali p~ ~- ;/ 
Kamçı oğlu 'P.f' 

0/040 
İktısad etmek istiyen
ler, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az 
olan: 1 - - -

Metal-Ium 
'' D" ---Lambalarını heryerde 

aramalıdırlar. 

o!"' ' ~ 

~~ ..... '-v9'~«-~ 
· 9Jıuu-~ 
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Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
İzmir-Birinci beyler sokağı w~~~F~~l~l~V~~A~N~~~-.~.E~~~c·A~L~IB·u·R··,,·v·a·p·ur·u~l2~,.F~~~~ı·ı··~s·~ 
Elhamra Sineması arkasında • • • • şubatta PiRE'den hareket ede- rate 1 perCO 

--T-el-ef-on-=-3-47_9, __ , Der ZEE & co. cektir. BOSTON ve NEY- Vapur Acentası 
YORK limanları için yük ka-

Olivire VE Şürekası v. N. bul eder. ROYAL NERLANDA,S 
Limited DEUTSCHE LEVAN- Seyahat müddeti PiRE - BOS- KUMPANYASI 

Vapur Acentası TE LiNIE. HAMBURG TON 16 gün. SiS "ULYSSES,, vapuru 
"ANDROS Seyahat müddeti PİRE - NEY- 22/1/937 tarihine doğru bek-

Bl.rı·ncı· kordon Rees b"ınası " vapuru 20.son 
k d 

YORK 18 gün. lenmekte olup yükünü tahli-
Tel. 2443 anun a beklenilmektedir. 23 

LONDRA HATTI son kanuna kadar ROTTER- JOHNSTON WARREN LI- yeden sonra BURGAZ, YAR-
DAM HAMBURG BRE NES Ltd. Ll.VERPOOL NA ve KÖSTENCE için yük 

"GRODNO,, vapuru 25 ' ve · alacaktır. 
ikinci kanunda LONDRA, MEN için yükleyecektir.~ "JESMORE,, vapuru 7 şu- __ _ 
HULL ve ANVERS'ten gelip "MANISSA,, vapuru 3 şu- batta beklenilmektedir. LI- SVENSKA ORIENT LINIEN 
yük çıkaracak ve ayni zaman- batta gelecektir. 6 şubata ka- VERPOOL ve ANVERS'ten KUMPANYASINA 
da LONDRA ve HULL için dar ROTTERDAM, HAM· yük getirecek ve BURGAS M/S "ERLAND,. motörü 
yük alacaktır. BURG ve BREMEN için yük V ARNA, KÖSTENE liman- 21 lkincikanundcı beklenmekte 

"FLAMINIAN,, vapuru 25 kabul edecektir. ları için yük alacaktır. olup yükünü tahliyeden sonra 
ikinci kanunda LONDRA, AMERİKAN EXPORT LiNES Gie ROYALE HONGROİSE ROTTERDAM, HAMBURG, 
HULL ve ANVERS'ten gelip THE EXPORT STEAMSHİP DANUBE "MARiTİME,, GDYNİA ve ISKANAVYA 
yük çıkaracaktır. CORPORATİON BUDAPEŞTE limanları için yük alacaktır. 

"THURSO,, vapuru 7 şu- EJtMOOR vapuru 21 ikinci "DUNA,, vapuru .şubat or- SERViCE MARITIME 
tasında beklenilmektedir. BEL· 

batta gelip LONDRA ve Hımın, a beklenilmektedir. GRAD, NOVlSAD, BUDA- ROUMAiN 
HULL için yük alacaktır. NE\7-':'CRK için yük kabul '·SUÇEAVA,, vapuru 27/ 1 

"POLO,, vapuru şubatın eder. PEŞTE, BRATlSLAVA, Vl- 937 tarihinde beklenmekte 
sonunda ILONDRA, HOLL "EKSMİNSTER,, var .... uru 30 YANA ve LİNZ için yük ala- olup PİRE, MALTA, MAR-

caktır. 
ve ANVERS'ten gelip yük ikinci kanunda bekleniyor. SİL YA limanları için yük ve 
çıkaracaktır. NEV-YORK için yük kabul ARMEMENT H. SCHULDT yolcu kabul edecektir. 

LIVERPOOL HATTI eder. HAMBURG İkinci kordonda FRATEL-
"THURSO,, vapuru 25 "EKSLiNA,, vapuru 3 şu- "TROYBURG,, vapuru 30 Lİ SPERKO vapuru acenta-

ikinci kanunda LlVERPOOL batta bekleniln ektedir. NEV- ikinci kanunda beklenilmek- lığına müracaat edilmesi rica 
ve SVANSEA' dan gelip yük YORK içın yük kabul eder. tedir. ROTTERDAM, HAM- olunur. 
çıkaracaktır. PIRE'den AKTARMALI BURG ve BREMEN için yük Telefon: 4142/422112663 

"DRAGO,, vapuru 15 şu· SERİ SEFERLER alacaktır. •s•E•R•V•ic•E-N•A•R•iTIME
1

-R•o•u• -• 
batta LİVERPOOL ve SVAN- AMERİCAN EXPORT "GLUECKSBURG,, vapu- MAI'N BUGAREST 

LİNES ru 8 şubatta beklenilmekte-
SEA' dan gelip yük çıkara- dir. ROTTERDAM, HAM- "DURSOTOR,, vapuru 21 
caktır. The Export Steamship BURG ve BREMEN için yük ikinci kanunda beklenilmek-
DEUTSCHE - LEVANTE Corporation kabul eder. tedir. KÖSTENCE için yük 

1 

LiNlE "EXCHORDA,, vapuru 29 "MARITZA,, vapuru 28 alacaktır. 
"GALILEA,, vapuru 2 şu- ikinci kanunda PİRE'den ha- şubata doğru beklenilmekte- Vapurların isimleri gelme 

batta HAMBURG, BREMEN reket edecektir. BuSTON ve dir. ROTTERDAM, HAM- tarihleri ve navlun tarifeleri 

~. 
KA$E 

NEDKALMiMA 
, ............... m:m ... .-... m:m .... mm• ' Yılbaşı Münasebetile 

Büyük Tenzilat 

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

için büyük tenzilat yapılacaktır. 

Fırsattan istifade ediniz 
• 

Hamza Rüstem: Başdurak ·Emirler çarşısı No. 28 
~?fi"' ·- - .. 

•11111111111111111111111111111ı.. Doktor Jııımııuııııııııııııııııııı ıl 
= ~ 

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

Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları• 

Birinci Sınıf Mütahassısı 
(Verem vesaire) ~ - ~ Basmahane istas)'onu kaqı~ındaki Dibek sokak batında 30 tıayılı ~ 

- ev ve mua)·enelıaııcı;iude ı;abalı saat 8 <len ak•anı Eaat 6 vu. :::::; - ~ , ~ 
l.:aclar Jıa.,,talarını kabul eder :::;,: = ~ 

•tıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillln Telefon: 4115 1111111111 

~skeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden 
Kınkkale'de yapılak inşaat 
Keşif bedeli 37820 lira olan yukarda yazılı inşaat Askeri 

fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 3 şubat 
937 tarihinde çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname 1 lira 90 kuruş mukabilinde komisyon· 
dan ~erilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2836 lira 50 ku~ 
ruşu havi teklif mektuplarını mezkfir günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lı kanunun 
2 ve 3ncü maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saat· 
ta komisyona müracaatları. 17 19 21 23 119 -SIHHAT BALIKYAGI 

Norveçya balıkyağlannın en halisidir. Şerbet giLi içilir, 2 defa süzülmüitüt 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Bnşdurıık Biiyük Salepçioğlu hanı kar91sında -lzmir vilayeti defterdarlığın-

.... . ':> ." : ' . -

dan; 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Hasan hoca ma· 

hallesinde Osmaniye sokağında 74 sayılı mağazaya tahsili em· 
val kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ,ilandan itibaren 
yirmibir gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan al
mak ve müzayede şartlarını öğrenmek isliyenlerin Defterdar-
lık tahsilat idaresine müracaatları. 15 21 27 131 

lzmir vilayeti defterdarlığın· 
dan; 

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

FOTO OR 
Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 

Fotoğraflarınız ı bizde çıkartınız 
Zevkinizi okşayacak poz 

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

~ 

ve ANVERS'ten gelip yük ı NEV-YORK limanları ıçın BVRG ve BREMEN için yük bakında bir taahhüde girişi-
çıkaracaktır. yük kabul eder. alacaktır. lemez. Telefon No. 2007 2008 

Tarih ve navl unlardaki de- •1•---------~~ıımijıııiıiiiiiiiiiİlllllllllliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİılil 
ğişikliklerden acenta mes'u- . Piirı·e· n Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb-
liyet kabul etmez. rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 

1 

_ Vah vah -Dedi- tabibı 
evasmı bul-

- t;>lt:: pau•!i ......... , 

yaver de Koca Yusuf yaşa ku- gelip oturdu. 


