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Kanunusani937 Hergiln sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

/ki g-ündenberi devam eden konuşmalardan bir netice çıkmadı 

Japonya' da 
Askeri bir ihtilalden endif 

edilmektedir 

• eme ır 

Başba a ı z s et lnönü, Sancak Dr. R " d .. A Kont Ciy 
uş u ras, -.r. kt• 

mes' e esi ha kı da Atatürk'le ko
nuşmak Üzere lstanbul' a geliyor. ·-. -· 
Fransızlar Sancak'a asker sevkediyorlar. Vekiller Heyeti, Mareşa
lımızın da iştirakile toplanarak · Sancak1mes'elesi hakkında mühim 
kararlar verdi. Dr. Aras, Fransız ve' f ngiliz dışbakanlarile konuştu 

~~-·~~----....... ~ .... ..-. 
Fransız'lar, ltalya tıve Almanya siyasetine temayül ettiğimizi iddia ediyorlar. M. 
litvinof ile Balkan ve Küçük itilaf nazırları:Fransızlarla aramızı bulmıya çalışıyor 

c~oure, 23 [R.adyo] - Türk. 
Ji'ranıu mGsalı:ereJ~ri, hararetli bir 
aa( b.a\fadır. Da ubah. Türkiye 
Hariciye Vekili Te.,fik Rü,dil Arae 

ile Jramıa hariciye ııuın Müeytı 

( İYoo Delboı ) araıında ba~lıyan 
•4u.k.erelere, İngiltere hariciyf' 
auın 14. E len de iştirak etmitıir. 
B• mtıaakerelere, Türk.iye, Fransa 
Te lngiltero konuşrualaa nıfı .,., 
rilehilir. 

Roma, 29 f RaılyoJ - Son da· 
kik.ada alınan haberlerr. göre, Fran· 
aıa'lar Saow•a mı'1tem:ıı.liyeu asker 
IC'fketme.kıedirler. 

lıtanbııl. 23 (Huıu•i mubnbiri
misdcn) - Paris'ten bildiriliyor: 
Suıcak meı'cleaindea dolayı Frao· 
aa tara~odan g~hterileo itilıtrgirİz· 

lik, ailletler ocmiyr·ti mnhofilll'· 
rinde iyi k.a11ılanmamaktadır. İn· 

ıiliıa dıı bakanı M. &Jen'lc Balkan 
antantına dahil dcTletler murah· 

la•• an, bu meı'elc ü.seriodtı ve iti· 
Uf MmİJıi b&&J.mağa çalıtmak.tadır}ar.ı 

Pariı haberleri, itilAfgiris da'f·a 
randıgtmı• tekilindedir •o g-dya, 
Roma ile Bcrlin'den lanet alarak 

lstanbul'a geleceği söylenen Başbakanımız ismet lnönü 
Sancak mee'eleeiodeki metalıhatı• [Dün gert'] Romanya hariciye na-

mızda ıarar f"diyor mu~nr;. Bu gece zırı l\f. Antoncıke ile Yugosloya 
~~~~._..,.~-====================-=-~~~~~~ 

sefirinin Tettceklcri :.,e muhtelif 

üzerınde bir netice alınması ümid 
edilmektedir. 

ıatanbul, 23 [Hosnıt mohahi· 
riai.aden) - Ankara'da bulunmak· 
ta olan ba~bak.hntmız .umet tnÖ• 
nü'oün, Jltaııbul'dı1 bulunan com· 

bur reiaimia Atatürk'lc konuımak 

Gzere .aatanbnl'a gelmesi bekleni· 
yor. Baıbakammızın, AtaUlrk'e 
Saoca.k göril9meleri hakkında iza 0 

hat nreCt>ği anlatılıyor. ' 
İstanbul. 23 (HuıııW mublihi· 

rimizdeo) ·- Vekiller Heyeti, Bao

Lakan İsmet İnönü'nOn riyasetinde 
yaptığı ıuibcaddid toplantılarda 

C· .oevre'de kooaey toplaotıeına i,. 
tira.k eden we Hariciye Vekilimi• 
doktbr Tnfik füı,aü Araa'ın riya· 
~tioae lıaluiaad murithha1 heyeti· 
mise yelli •o mühim direktif lor 
Tumiotir. 

lıtanbal, 23 (Haıaıi muhabiri· 

mizdenJ - Btt.faya ıelen ba~rll're 
g&rc, Soryet Rmya; milletl,.r cemi· 

yetinde Fransa~ya milsahir oldu~o· 

nu bildirmit imit. 

Bama, 23 [HoınıiJ - R«·yha· 
niye'tfe dfikk.Anlannı açmıyao Türk• 

ler tehdid Milmektedirler. Türk 
mahaltderinin ablokan 'f'O eT.kre Kanlı muharebeler oluyor 

murahhas heyetlerin bulonacaklan tecaYOzler deftm etmf'ktedir. 

ispanya, liberal devlet- _hir_•_iya~_eue_b--=a m=üh=im=mf'="·e~=· -:::::::::S=on=u=5 ı=-·nc_i sa_lıi_f~d_•_

·ı M.l" 'J .. •ı~ee ır 
ı e l ano aa gor~ ~,e'.ıWa ilo 

Dışbalc.anımız • Dr. Aras 

1 ıürmektedir. .. ·., lfap I 
yük elçiıi Baaeyı. "derin. 
Moııtrô nıukuelena1ı... ~ 
ki hakkında dı~ i~leri ba.. DJ 

Ciyano ile müteaddit &örüt, 
• buluomuPtur. 

ltaly~'mn bu lt~ralı 
mel adtloluomaktadır. Ga 

1 

Kwt Ciyano'nun M. Riltd6 
ile ·girütectğini haber nrmek 

Roma, 22 (A.A) -

Ajaoıı bilAiriyor: 
1) i haber a\w mabaf ilin 

ğine gör~ elynm ,diplomatik 
larla Türk.iye ile İtalya 
müukerelt'r cereyan etmek: 
.B.u mdzakereler HabefİılH 
ena11mda dogmat olan "TiVk-1 

aoJatınulığıaıa giderilmeei 

dına maatuTtar. 
R\itiü Aru'ıa Ceaene 

A
. Rı>mb.ald'. ~2 (A.A) - Ha•raı oftade lta1;a'da teuk~u# 
J8Dll 1 ırıyor: 

ftal ;ı ile TGrkiye arann da 1 ihtimal har.ici•de görilnmemek 

mahsus y hir siya11f faaliyf't hftküı ırı ' Sona 5 İnt;İ •ahi/•tl• 
--------=======t= - -

Venedik sara.)'ın, 'iaki mülakat 
----------------------- W" G. Göering, d(\n akşa 
Roma' dan a 'Y[ıldı 

~--~---..-..-~~' -. . -
ltalyan ~lar, Alman gent. ~ralini /, 

yük merasimle teşyi,eJtiler 
1 

Danzig mes'elesi 

le~de~ . ~ar~ım istiy~r üçler komitesi, Kolonel · 
Anglıkan .kılısesı erkanından mÜ· Bek'i dinlemiştir 

rekkep bir he} et Madrid'e .. gittış 1 D .. k.. .. k ı ·a b · k J B un u muza ere er yenı en ırta ım zor. 

ispanya milisleri 
l\Jalaga, 23 ( Radyo } - Dün karı kili e~i erkfıoından mürekkl'b 

Ialn~n llsilı-r tarafından lıın·nclnu lıır Jıeyt'l .\laılrid'egfiTu'i~tir. llu 
iki defa hornbardıman edilmiotir. "lı,1;ir l\Iadrid hükürııeti dnct et· 
Limanda bazı huarat ulmuştıı"f. nıioıir. 

Cehelüttarık, 23 ( Radyo ) - Belçika m<'cfüıi mrb'ueaoı ikin· 
lrarbella 'nın fisiler tıırafın<lan olın· cir;;mf 60eyıliııtluden nıürekl..eb 
nıası, bazı limaolann hilerin eline ... lıi~··ğ~~~yakıoda Valanı'a gide· 
ı;eçmeaini icahettirmi•tir. ccktir. 

1' - , ~ _... --

Grenada'da son 24 saatte hi· \ alamiya, 23 (H.ıclyo) - dün 
ler 54 kilomrtre ikrlemi§lerdir. radyo ile butün liberal deTletlere 
\lada kaeahaeı daJ hileria elleriıae kor~ı Lir beyanname neşredilmiş 

'1"•6ttlr. ve İep,anya rurtro hük.AmeLiuc yar· 

.._.., H ~·) - -:=-Sona 6 ınc 

luklar çıkacağı kanaatini oermiştir 
Cenevre, 23 (Radyo} - Üçler 

konıilt'ıoi yani :M. E•ll'o, M. Dı-lho" 
ve .Sarıdlc r bugün .M. Bt>k'i ıetima 
etmiş n : Dımzig hakkında malümat 
~lıııı~tır. 

Uan1iı; meq'ı·lı•.•i k:ırşı .. mtl.ı ye
rı icl c ıı bazı ıııü,kiil ıit r;ıkıı t ı~ı z:m· 
ıı edil ıııcl.. lı'Jir. .M. lkk, Deri in \len 

Japon Kabinesi 
istifa etti .. 
~·İok)'O '22--
(.\.A) - Di· -~·"""'""..---.__. .. -~ 

Y"'t ıııccJi,.i

ııin feshi re • 
men yalan· 
lanmıştır. 

Tokyo 23 
(A .A) - Ka
hine istifa 
etnıi~tir. 

Harbiye 
nazırıııın di
yet meclisi 
mc11'eleeinde 
uyuşmak ie· Mikado 
tenıeei kabinenin diger azaları araeın
d;\° bi;· ihtiliif Jıag;f olm°'i!ma m~ni ol-
muşııır . .Bu var.!yet karşmmla ka· 

bine iatifa - •L•cl•-•Mltm.lı.al· 

Kolonel Bek 
geçerken yuptığı mülakatları da 
ızab <'lmi,ıir. 

Bazı m:ılıaf ile &öre, bugüniin 
mes'eksi Danr.ig'e bir koınisrr gön· 

dermek veyi ~öoclermı·mekten iba· 
rettir. lluouo ür.nine henüz tavar;. 
züh etmi~ bir ~ekil yoktur. 

M. Eden, l>u vaziyet kartı11ıa· 
da Var~ova • Berlin • Danr;ig ara· 
.aındaki uılaornayı çok garib bul· 

mu~tur. )1. Eden'e göre, hu uslat
ma Danaig akalli etler •n•.ı..u.t 

!:I General Göering Roma istasgonundtı 
Roma, 23 ( Radyo ) - İtalya buketi aıdıktan aonra İtalyan •• 

baehakanı Sinyor Muı •olini, bari· knlcriniu l>uüuden geçti Te haaa-

eiye nar.ın Kont Ciyano'nun buzu· 

rile Venedik Hrayında General 
Görring ile iki 11a:ıt kadar görü~· 
nıü~tür. Bu mülAkata büyı'1!.: ehem
miyet vailmckterlir. 

Roma, 23 (Radyo) - Almanya 
hava naıın Te Pru•ya Lııtlıakaııı 
General Göering, 1 ugün bura lan 

Derlin'c nıütev~ccihen harek,.t et· 

mi~tir. Sanı 18,45 de bütün fa:ist 

ıe~lilaıı, İtalyan askerleri Ye Lin· 
lercc halk istasyo ı uıe) danın ı dol· 

durmuolarılı. Tam hu eentıda, Jı.ılya 
hl~haı..aoı S inyor Mmııolıni, refa· 
katiode bariciy.- nazırı Kont Ciya· 

no olduğu bıılde ietuyona geldiler. 
Mu~~ulini'yi, Almnnya'nın Roma 
ıefarcti hatkdtibi, General \' ale Te 
Geııer.ıl Ruso ıarnf Jarından karoı· 
landılur. Biraz eonra, General Göe· 
riııg ile ze'fccsini hamil olan oto· 
mobil giJrilnılii. Derhal istasyonda 
bulunıın aakert muzika, Alman 
mar~ıoı çalmağa ba~laJı. 

Göeriog ve zevceıi, İtalyan as-
kerleri tarafından 11el4mlandılar. 

Binlerce halk. Alman 

.Ikıılamak.ıa idi. G 

r.i kompartiınaoın 6oilne g"ldiginde 
IMussolioi ,ile knralUa.fa!ak trene 

bindi. 

Alman generalini hamil olm 
tren, alkı~laı· aruında ietuyoodaa 

&hareket etti. 

1 

Sof ga, ' 23 ( Radgo) 
Bulgaristan • Yuıoslaogtı 
anlaşması, garın (.Bugün) 
Belgrad' da imza eJU.~lc
tir. Bulgaristan namınapalc• 
tı imza edecek olan Bpl-
6ar heyeti, haşbqkan M. 
Kgse lvanof un 6aşlcfınlı· 
lındadır. Heyet St>f~q ıa· 
zetecileri ile birlikte 6a 
akşom (Dün) Belırağ'a 
hareket etmiştir. 

Bulıaristan • Yaıoslavga 
• 



~ Sayfa 2 --------------------ANADOLU-------------------- 24/1/9'7 Ma-J:Jak mes-
elesi üzerinde -..... ~~ H ,.{;EHiRM ·~~~LE~R~ı 

Unamüno Oldü •• irfan Hazar • Polislerin· f Elma ; ve~'portakallarımız Aldığım_ız_ F bi~ ~e ·. 
--·- _ _ ----- tub ve hızım fıkrımı, 

lstanbul'da çıkan ciddi" bir mecmua, bakınız büyük lspan· Yeni kıy .• a .. (etleri . Almanya pı·yasalarında .. 
yol filozOfu Ünamüno i~in neler sŞylüy9r: 

- " Mürteci burjuva aleminin bu meşhur filozofu, Gene- ~ T l l ı · l ı 
ral Franko'nun şakşakçısı idi. Rahmetlinin meziyetlerini met· u ga ı ~o ~s Her N , 28 000 sandık Dörtyol portakalı 
hüsenaya kalkmaksızın, llya Ehremburg'ün 1931 Mayısında yaz· Heybetlı gorunuyor ' ... --
dığı yazııı Türkçeye çevirib karilerimize sunmayı faydalı bul- l n _kapışılzrcasın<J. satıldı 
dum. Menfaatperest ve iki yüzlü karakterini bundan iyi tahlil Türkofis Hamburg şubesinden şehrimiz Türkofisine gelen 
eden bir yazı bulmak bugün için kabil değildir sanıyorum .. ., malumata göre İstaııbul' dan bir firm3nın Alman piyasasına 

Ne yazık!.. Felsefe ve san'at dünyamıza yeni yeni temler ge· gönderdiği elmalar, çok sağlam olarak gelmiş, beğenilerek 

Manisa bağcılar kooperatifi 
etrafındaki neşriyatımız üze

! rine dün ayni imza ile iki 
mektub aldık: 

Anadolu gazetesi direk· 
törlüğünr.: 

Aynen 
1 - Muhterem gazetenizin 

20-1 ·937 ve 7123 numaralı tiren ve hususi görüşlerile fikir binalarımıza yeni yeni pecereler J l El ·· · · · ı d k d. . satm a ınmıştır. ma uzerıne sıparış er evam etme te ır. nüshasında,· "Kooperatif,, imiz 
açan büyük Ünamüno farkında mısınız nasıl pespaye bir f 

Portakal: spanya'dan Almanya'ya portakal gelmediği için hakkında: "716 ortaklı bir 
adammış?!... bu yıl ilk parti olarak Türkiy~'den Hamburg piyasasına 5000 

Mecmua muharriri, " rahmetlinin meziyetlerini methüsenaya 
sandık Dörtyol portakal'ı gelmiş ve piyasada kapışılırcasına 

kalkmaksızın,, " cümlesini,, Ünamüna'nın menfaatperest ve iki 
satılmıştır. Bundan başka Bremen'e 23,000 sandık portakal 

yüzlü karakteri ,, gibi tuhaf bir satırla altüst ediyor. Sebep? 
ı daha gelmiş, çok beğenilmiş, derhal satılmıştır. Hamburg Türk-

Rus muharriri Jya Ehremburg'ün yedi yıl önce çıkan tek 
ofis şubesine, hergün portakal sipariş ve müracaatleri gel

bir makalesine dayanarak Ünamüno'yu böyle küçük görmek 
ve onu yere vurmak ne müdhiş şeydirl llya Ehremburg politi· 
ka adamıdır. Kendi davasının zaferi için elbette herşeyi yık· 
mıya ve her açık hakikati görmemiye hazırdır. 

Fakat hakiki tenkid, muhakkak ki bitaıaf olan tenkiddir. 
Yeter ki, felsefe ve san'at al:ınında politikacı tenkide hiç de 
tahammül edilmez. Ünamüno, Pascal ve Nietzsche ayarında 
bir filezoftu. Ne Burjuvajının, ne de Franko'nun şakşayçısıydıl 
Son zamanlarda Frankoyla başlıyan kısa dostluğa hemen tek
me indirdi. Şereften ve servetten daima uzak yaşadı. Sürgün 
hayatı aeçirdi. Aç ve sefil kaldığı günler oldu. 

Bilhassa o, her dokterinin fevkinde hür bir adamdı: Dur· 
madan arıyan, araştıran, küçük buluşlara kanmıyan ve daima 
ilerliyen fılrir adamının ta kendisi .. 

Oene dizba!)ı nişaml 
Yeni İngiliz kralı altıncı 

Corç kraliçe Elizabet' e dizbağı 
nişanını vermiştir. Daha evel 
bu nişandan alan sade kraliçe 
Mari, kraliçe Aleksandra' dır. 

Bu nişaı{ı erkekler dizlerinde, 
kadınlar da kollarında taşır· 
larj 1348 de kral üçüncü Ed

etmekte ve sebep olduğu ve
fiyat da veremle baş-başadır. 

İngiliz istatistikleri de hayat 
sigorta şirketl~rini romatizmalı 
müşteriler veremli müşteriler

den fazla izrar etmektedir. 
------------
Kömür buhranı --····---var tarafından ihdas edilmiştir. Fethiye' den 

Bu nişanı berhayat olarak 
25 kişiden fazla kimse alamaz. mühim miktarda 

Köpek şerefine! kömür geldi .• 
Evelden söyliyelim: Hadise Son hafta içinde lzmir'de 

Amerika'da olmuştur! Evet, görülen kömü" buhranı, Fet· 
Amerika'da Roçester şehrinde hiyeden kayıklarla limanımıza 
200 kişi tarafından Keni is- fazla miktarda kömür getiril
minde bir köpek şerefine mü· mesi sayesinde zail olmuştur. 
kellef bir ziyafet verilmiş ve Fakat kömür fiatlerinin yük
köpeğe merasimi mahsusa ile sekliği devam etmektedir. Kar· 
kıymetli bir gümüş tasma takıl- şıyaka ve Karataş kömür ih

mıştır. raç iskelelerine yanaşan kömür 
Bu köpeğe bu mükeJlef zi- kayıkları, kömür çıkarmağa 

yafetin ne için verildiği meç- başlamışlardır. Toptan satış 
huldürj bizce Amerikan şıma· kömürün fıati 6,75-7 kuruştur. 
rıklığı eseri olsa gerektir. Perakende satıcılar, havanın 

işsizin hesabi! vaziyetine göre halktan ne 
Belçika' da istatistikçilik ile koparabilirlerse o kadar para 

meşgul bir adamın elde ettiği al~aktadırlar. Memnuniyetle 
neticeye göre bir insan, bir haber aldığımıza göre bazı 
sene içinde 114 gün uyuyor, tüccarlar, Bulgaristan'dan mü· 
94 gün çalışır, 55 gün yemek him miktarda odun kömürü 
yer, gezer ve tuvalet yapar, getirtmek için t~şebbüslerde 
67 a-ün eğlenir, 35 gün de bulunmuşlardır. 
tetkik ve tetebbü ile meşgul ,----------........ 
olur. 

Ayni adamın hesabına göre, 
bir insan bir sene tetebbü ve 
tetkike hasrettiği 35 gün içinde 
700 kitap okuyabilir! 

MeçhOI Afeti 
insanlara en fazla zarar ve· 

ren hasta!ıklann başında ve
rem, kanser ve zührevi hasta· 
lıklar gelir. Yahud her yerde 
en zararlı hastalıklar gelir. Ya· 
hud her yerde en zararlı has
talıkların bunlar olduğu sanı
lır. Halbuki bundan müthiş 
olan hastalık romatizmadır. 
Almanyada neşredilen istatistik-

Bugün doğacak 
çocuklar •• 

Utarut bugün zuhal ve neptun 
ile birlikte arz üzerine garib bir 
tesir yapacaktır. Bugün büyük 
işler olabilecek, ipıidai maJılelcr 

üzerinde f iat yükscl..liği olacaktır. 
Fakat incıanlar bugün kendilerini 

a abiyetten, ak6i işlerden ve tc· 
liiştan kurtaramıyacaklardır. 

Bugün doğacak çocuklar çok 
zeki olacaklar ve en ziyade fen 
ve felsefe tah~ilinde muvaffakıyet 
göstereceklerdir. Yorulmaz bir 
gayretle çalışabilı-cekleri için ha· 
yatta daima muvaffak olacaklar· 
dır. Bugün doğan kızlar da ıioe-

Jere ıöre romatizma, umumi mıcılıkta muvaffak olacaklardır. 
........... ..: Va••- .,_,,_ İ•-• \ 

Polis kıyafet nizamnamesine 
göre İzmir polis memurları 
için yeni elbiseler ısmarlanmış 
ve tulgalar yaptırılmıştır. 

Polis memurları, yeni nizam· 
nameye göre vazife gördükleri 
esnada devriye gezer ve nokta 
beklerken tulga giyeceklerdir. 
Polislerimizin yeni tulgaları, 
herkesin alakasını çekmiştir. 

Yeni kıyafet nizamnamesine 
göre hazırlanan elbise ·ıe tul
galar polislere ayrı bir heybet 
vermektedirler. Re~imlerimizde 
vazife gören iki memur yeni 
kıyafet ve tulgalarile görünü· 
yorlar. 

15,000 
Liralık Mal .. 
Kasaba' Lı bir tüccar 
mahkemeye verildi .. 

İzmir' de iş yapan bazı ta· 
cirler Kasaba'lı Hayri adında 
bir tüccar aleyhine Ticaret 
mahkemesine dava açmışlar
dır. Hatta dün borsa idare 
heyetinde de bu tüccarın va
ziyeti mevzuulahsedilmiştir. 
lzmir tüccarlarından 15,000 
lira kıymetinde mal satın alan 
bu Kasaba'lı tüccar, lzmir'li 
tüccarlara hiç para vermr.miş· 
tir. Sonradan para alamıya
caklarını zanneden fzmir'li 
tüccarlar, malların gönderil
memesini temin maksadile 
haczi ihtiyati vazettikleri gibi 
Kasaba'lı Hayri'yi dava da 
etmişlerdir. 

Ayrıca hakkında tahkikat 
yaptırılmaktadir. 

Çocuk 
Esirgeme kurumunun 
" lzmir faaliyeti 

Çocuk esirgeme kurumu 
İzmir mer~ezinin 936 yılı fa. 
aliyeti şu suretle tesbit edil
miştir: 

Çocuk bakım evinde 3630 
hasta çocuk muayene ve te
davi edilmiş, ilaçları parasız 

verilmiştir. 

On dört ikiz çocuğun sütleri 
devamlı olarak temin edil
miştir. 

250 ilk mektep fakir tale
belerine önlük yapılmıştır. 

İlk mekteplere 180 liralık 
kırtasiye verilmiştir. 

600 fakir çocuğa iç çama
şırı dağıtılmıştır, 228 fakir ÇO· 

cuk giydirilmiştir. 
Bu yıl içinde kurum binası 

dahilinde açılan genel okuma 
fttfacını 71\1 r.nrnlır 7İvArPt ri• 

mektedir. 

Üzüm koneresinden beklediklerimiz 

üzüm çuvalları ellişer 
kiloluk olmalıdır _ __.. ______ ------

H 

Adana veya Odemiş'te böyle çuvallar 
yaptırılabilir. H ammalların çengelleri 
Üzüm çuvallarının büyüklüğü 

yüzünden her yıl büyük zararlar 
görmekteyiz. Vakti" c develer 
üzerinde taşınan ve i ;tihsal 
mmtakalarından lzmir' e geti· 
rilen üzümler, sırf deve yükü 
teşkil etsin diye büyük çuval
lara konurdu. Halbuki deve, 
bir nakil vasıtası olmaktan 
uzun zamandanberi çıktığı için 
üzümler, şimdi Tren ve kam· 
yonlarla İzmir' e getirilerek sa· 
tışa arz olunmaktadır. Onun 
için üzümlerin 150-180 kilo
sunu bir arada, bir çuval için· 
de fzmir'e gön<ler~p sattırmak 
müstahsillerimiz ıçın hiç te 
faydalı değil, bllakis zararlıdır. 

Çünkü 180 kilo üzümün, 
bir çuval içine tıka basa dol
durulması, üzümlerin nefase· 
tini ihlal ettiği gibi hammal· 
ların kullandığı çengeller yü
zünden de milli iktısadiyatı
mız mühim zararlara uğramak
tadır. Alakadarların söyledik
lerine göre bir çuval iizüm, 
istihsal mıntakasından lzmir 
limanında ihraç edilinceye ka
dar belki elli ve yiiz defa 
uzak ve yakın, bir yerden di· 
ğer bir yere nakledilmekte ve 
her nakilde hammalların sivri 
uçlu çengelleri, bu çuvallara 
dalıp çıkmaktadır. Hammal 
çengelleri yüzündeıı hem çuval 
hem de üzüm noktasından gö
rülen zarar, fevkalade büyük
tür. Çengelin sivri ucu giren 
çuvaldaki üzümlerden bir kısmı 
delinmek, ezilmek suretile bo
zulmakta, yeni bile olsa çu· 
vallar tahrip edilmekte, tekrar 
kullanılması için tamiri lazım
gelmektedir. 

Ağır üzüm çuvalları yüzün
den sakat kalan, ayağı kaya
rak düşen, kolu veya bacağı 
kırılan hammalları da hesaba 
katarsak zararın derecesi an· 
}aşılır. 

ihracatçılarımızla mutavassıt 
üzüm satıcılıarı, üzüm çuvalla· 
rına 180 kilo yerine 125 kilo 
üzüm konulmasını münasip gör· ........................... 
miştir, gene bu yıl içinde ku· 
rum binası dahilinde açılan 
( Çocuk bakımı müzesi ) ni 
3428 anne ziyaret etmiştir, 

fakir ve zayıf seksen yavruya 
besleyici gıda verilmiştir. 

Bu faaliyet hiç şüphesiz ki, 
dar bir büdçeye raimen çok 
;vidir. 

mekte iseler de çuval ve üzüm
lerin hamal çengellerile tahrip 
edilme!)ine mani olmak noktai 
nazarından bazı tüccarlarımız 

bunu da muvafık görmemek· 
tedirler. 

Üzüm tüccarlarımızın ekse
risi, bütün ·bu zararların önü· 
nü almak için üzümlerimizin 
ellişer kiloluk çuval veya tor
balarda naklini münasip gör· 
mektedirler. Hatta bundan 
evel Manİs'- bağcıları, Ödemiş 
ve Tirede ketenden yaptırdıkları 
küçük çuval ve torbalarla yap· 
tıklan sevkiyattan çok iyi ne-

. ticeler almışlar ve bu şeklin, 
bütün mıntakada tamim edil· 
mesı ıçın İktısad ve Ziraat 
vekaletlerine müracaat ederek 
müstahsilin, bu usulü tatbik 
etmeğe mecbur tutulmalarını 
istemişlerdir. 

Üzümlerimizin büyük çuval
larda nakli, birçok noktalar· 
dan fevkalade mahzurlu gö· 
rülmektedir. Onun için ellişer 
kiloluk keten torba veya çu-
valların tercih edilmesi her 
cihetçe muvafık ve elverişli
dir. Nakil işlerindeki kolaylığı 
sebebile ellişer kiloluk torba 
veya çuvallar için çengel kul· 
lanmağa da lüzum kalmıya· 

caktır. Bu şeki ldek' çuva li arı 
Adana veya Ödemiş havali· 
sinde imal ettirmek mümkün 
ve kolaydır. 

Önümüzdeki ay içinde top
lanacak olan üzüm kongresin· 
de bu mühim mes' elenin de 
mevzuubahs ve müzakere edil
mesini lüzumlu addediyoruz. 
Milli iktısadiyatımızı mühim 
zararlara uğratan hammal çen· 
gelinin hiçolmazsa üzüm çu
vallarında önüne geçmek, on
dan sonra diğer mahsullerimiz 
için de tedbirler almak lazım· 
dır. Ve bu tedbirleri önümüz· 
deki ihraç mevsiminde herhal
de almalıyız. ----
Taahhüt işlerine karış· 

tlrllmıyacak 
1931 yılında İstanbul Kız 

Öğretmen okulu çatısının in· 
şasını taahhüt eden Kirkor 
Danyilayan'ın mukavele şart· 
larına uygun hareket etmediği 
ve suiniyetle hareıet ettiği 
sabit olduğundan devlete ait 
alım işlerine karıştırılmaması 

kararlaştırılmıştır. Buna dair 
Nafıa Vekaletinden vilayete 

müessese nihayet yıkılıp gitti!,. 
başlığı altında çıkan yazıyı 

okuduk. 
Neşriyat doğru değil, yan; 

lıştır. 

Kooperatifimiz harice olan 
taahhütlerini ifa etmiş ve mev
sim icabı olarak, tasarruf ga· 
yesile, geçen sP.nelerde oldu
ğu gibi, bu sene de muha
sebe ve kadrosunu merkeze 
nakil kararını vermiştir. 

Manisa ziraat bankası di
rektörü ile idare heyetinden 
bazı zevatın . İzmir' c ıelerek 
vaziyeti tetkik ettikten sonra, 
burayı mühürliyerek, kapanma 
kararını verdjkleri tamamen 
hakikate aykırıdır. Kooperati· 
fimiz bundan üç ay evel de· 
ğil, altı ay evel her mali mü· 
essese gibi, lktısad Vekaleti· 
nin teftişinden geçmiş fakat 
ne kooperatifin binası ve ne 
de kapısı mühürlenmemiştir. 

Kooperatif idare heyeti, öte
den beri olduğu gibi her hafta 
muntazaman toplanarak vazi· 
fesini yapmaktadır. Heyeti 
umumiyeye gelince kanunun 
tayin ettiği zamanda toplan· 
tısına çağırılac~ğı tabiidir. 
Bu tavzihin ilk çıkacak nüs
hanızın ayni sütununda dercini 
matbuat kanununun maddci 
mahsusası mucibince rica 
ederiz. 

Manisa bağcı tar kooperatifi 
Fehmi 

Aynen 
2 - 20/1/937 Tarih ve 7123 

sayılı sayın gazetenizin, dör· 
düncü sayfasının ikinci sütu· 
nunda "Manisa bağcılar koo· 
peratifi,, durumu bakında ben· 
den İzahat istiyen yazıcınıza ICo• 
operatif işleri hakkında izahat 
verınıye salahiyetim olmadı· 
ğını ve bu salahiyetin ancak 
idare heyetine aid olduğunu 
söylediğim halde adımı zikre· 
derek çıkan yazı ve sayılan 
hayretle gördüm ve okudum!.. 
Bana atfedilen bu yazılar doğru 
olmadığından tavzihan tekzib 
eder ve bu yazımı ilk çıkacak 
nushanızın ayni sütununa kon· 
masını, matbuat kanununun 
maddei mahsusasına istinaden 
yazılmasını dilerim. 

Manisa Bağcılar kooperatifi 
lzmir ihracat bürosu 

murahhas üyesi 
Fehmi Erkut 

ANADOLU - Evvelce de 
yazdığımız gibi, biz bu mes· 
elede her hangi bir sui niyet 
veya suiistimal iddia etmiş de
ğiliz. Fakat hataların böyle 
bir netice vermesi de muh
temeldir. Nihayet yediyüz or· 
tağın hakkına taalluk eden 
bir vaziyet, bir iş olmak iti· 
barile alaka ve hassasiyet gös• 
termelc lüzumunu duyduk. Bi· 
zim yazdıklarımızda esas, biz· 
zat gene yukarıdaki imzanın 
sahibi bulunan kooperatif mü· 
dürünün ifadesi olmuştur. Bü· 
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Antikomünistlerin davası 'başladı 
---------------·-----------------------

ad ek ve 
davas 

arkadaşlarının 
dün başladı 

·-~ 

Üyük dava iır ~ afita. a bi e~ek~ "re 
de sefirler ve ec r c gazetec. eı-

ıahkeme-
vardı 

1 

I Mosko, a, 23 ( Radyo ) - ı 
ZVest•ya gazetesi baş muhar 
tiri iken, buııdan evwl k.(>şfo
luııan an~i komün zm b1oknna: 
ddhil olduğu anlaşılarak tev
kif olunan ( Kari Radek ) ve 
arkadaşlannın mu hak --mesine 
bugün (dün) başlanmıştır. 

Müddeiumumi M. (Vısenko) 
(Karı Radek) hakkınddki it· 
hamnameyi okuduktan sonra, 
llıaznunun, Almanya nazırla· 
tından (Rodolfes) ve sabık 

k
S.cvyet harbiye komiseri T roç-

1 ile muhaberede bulundu
lunu beyan etmiş ve mensub 
olduğu şebekenin muvaffakı· 
Yeti halinde Almanya'ya top· 
tak vereceğini vadeden · mu· 
llluhalif şebekenin en mühim 
elemanlarından olduğunu ila
ve etmiştir. 

Kari Radek'in mensub ol· 
d~ğu blok, Rusya dahilinde 
buyük bir isyan tertib etmek-
le ve Rusya'ya kapitalizmi 
~0kmak niyetinde bulunmakta 
ıd· ı. 

iddia makamının , Kari Ra
dek hakkındaki ittihamı çok 
llıübimdir. 

Tahkikata istinad eden it
ha~name, muhalif blokun 
Rusya'yı alt edecek derecede 

~--e-
fth.aınrıanıedt'; SovyC"t Rus • 

y;ı'ıım Loı dr,ı sefirı ge ıı•ıal 
Soko N lof' 11·l ıtı afat n lm

lun 'u ı tı ve Ka 1 R ıdek'ııı 
d~ bu ıtıra!.Jtı iııkar etmedığı 

bildi ril mektc..·dir. 
Muhakemı!, s:ıa larca devam 

etmiştir. Bu büyük davanın bir 
hafta içinde sona ereceği tah· 
minediliyor. 

- --·---

( Ktırl R .. dek ) VL' g.'neral 
(Sıılo 1 N kot) taıı 1 a5ka ,Jahn 
o ltı kişirın ıııuhak ·ıne edi
lt c ğ b: dirılıııt kıe lır. Mtittr
hım eri hukuki vazıyet 1 e-ri çok 
ağırdır. 

Muhakeme devam ederken, 
ecnebi devletler sefirleri, ec· 
nebi gazett.>ciler ve kesif bir 
halk kalabalığı dinlemekte idi. 

Leorı Blum, bugün Liyon
da bir söylev verecek. 

Fransız Nazırları, Liyonda husus} 
ve siyasi vaziyeti konuşacaklar. 

.. 
Paris, 23 (Radyo) - Fransız başbakanı M. Leon Blum re· 

fakatinde devlet nazırı Şotan, harbiye nazırı Daladie ve devlet 
nazırı Bulfer ile Blum'un malı olan (Populer) gazetesi başmu· 
harriri Rozenfeld ile diğer birçok gazeteciler, Liyon'a hare 
ket etmiştir. 

M. Leon Bfum, yarın (bugün) yapıla~ak olan partiler töre· 
ninde hazır bıJlunacaktır. Fransız Başbakanı, Liyon Belediye 
reisi ve Fransız parlamentosu Başkam M. Heryo'nun ziyafe
tinde hazır bulund 11ktan sonra mühim bir söyle" verecektir. 

Fransız Nazn lan akşam üzeri hususi bir toplantı yaparak 
siyasal vaziyeti konuşacaklardır. 

Romanya, 
Çekoslovakya. 

Gripten 
ölenler coktur • Planlar hazırlamış olduğunu 

Ve Stalin'in öldürülmesi key- ----• • • ·•· 
fiyetinin, planların birinci mad· M. Tataresko, Çekos- lngiltere' de vazi-
desini teşkil ettiğini meydana lovakya'ya gidecek .• yet vahim görülüyor 
~Ymu ... şt.u_.r .. ------- B k 22 (A A) O _ ~ Ü reş, . - ış Londra, 23 (Radyo) - Grip 

istilası şiddetli bir şekilde de· 

Baş 
Habeşistan'da adedi onbine 

varan bir muharip kütlesi, ha
la ve hala ellerinde kılıç ve 
tüfek, çete harbı vere \'ere, 
motör'ze edilmiş İta 1yan kuv· 
Vt:tlı·rınt>, o 11arın ileri slirdük 
1 lara 't' zırh'ı otomo 
b 1 re meyi ın o"•ıınağ ı çalı· 

Şl\>Orl 1 

Bıı rıev n da lP ıniic n h·I rıi ı 
bir m let ha; iye v vat< ns ·· 
'erl'ği bakımıı:dan mfı ası şip· 

lıes.z ki yük-;t•k ve k ynıı t!ıdir. 
N · ça ... ki, b•ı yıgının ba şı 
yoktur. 

Baş, bir f,.rd iç· n n ka,hr 
mülııı.ıd r; ma!fı,ıı. Ccııı.yet 

ve milletler içi ı ise bu ehem 
ıııiyct, daha çok büyüktür. 

Ferd vardır ki, başı, bozuk· 
tur. Zaten sivile atfedilen inti· 
zamsızlık ve kargaşalığa "Başı 
bozuk,, ismi vtrilmesi de bun· 
dan doğmaktadır. 

Baş, ferdin en kıymetli ser
mayesidir. Saadt:t, bu başın 

sıhhat, kuvvet ve meziyetine ' 
bağlıdır. İnsan vardır ki, boy· 
nunun üstünde yedi delikli bir 
nesne taşır, fakat bu nesne, 
bizim . söylediğimiz manada 
bir baş değildir. Her hayva· 
nın taşıdığı baştan başka bir 
başa sahip olmak lazımdır. 
Akılsız başın çektiğini, tarih· 
ler istiap etmemiştir. 

Balık, baştan kokar! 
Gemilerin felaketi, baştan 

kara ettikleri vakit vakidir. 
Başsız dolaşan ferdle başsız 

kalan milletler, tıpkı birbirinel 
benzerler .. Nasıl ki ferde isti· 
kamet ve her iyi şeyi veren 
baş ise, milletleri yapan ve 
yaratan da kuvvetli, büyük 
başlardır. 

Şimdi Habeşistan 'ın vahşi, 

sert topraklarında, ümidsiz, 
muztarip bir surette boğuşan 
insan yığınlannı düşünüyor da 
şunu söylüyorum: 

Başsız kalan zavallılar! 

** vam etmektedir. Bütün lngiltere .G-"-----k-.. --l---. 
ve Gal'de vaziyet vehamet OCmen oy erı 

8ü"u"k san 'atka"' T işleri Bakanlığı miisteşarı M. 
'.T Badelesko Prag' daki mali an-

N evres 'ide kaybettik laşmalar müzakerelerini iyi bir 
1 surette neticelendirdikten son-stanbul, 23 (Hususi muha-

bir· · d • k ra buraya dönmüştür. • ırnız e) - Meşhur san at ar 
ud· N f · M. Tatarcsko bu ay sonla· 

ı evres ve at etmış ye 
cenazesi ihtif alle gömülmüştür. rına doğru bu anlaşmaları im-

8 b za için Prag' a gitmesi muhte-
e ynelmi lel mü a- meldir. Bu anlaşmalara Ro· 

te~e Ve ticaret işleri. manya ile Çekoslovakya ara· 
'1gıltere. ticaret işlerinde ı:mda mevcut teslihat . konto-

nıantikT şekil istiyor. ratolarının tatbik tarzı ile ala· 

G 
Vaşington, 23 (Radyo) _ kadardır. 
azetelere göre, M. Ruzvelt Bükreş, 23 (A. A) - Dış 

Ve M R . .. 1•• t Bakanlığı müsteşarı M. Badü-
. oçıman mu.aKa ının k Ç k 

esas h !es o e oslovakya ile yaptığı 
d dı, arp borç!arı ile alaka· 

ar ır. müzakerelerde Romanya'nın 

b lngiltere, beynelmilel mü- silahlanmasını temin yolunda 
k~~ele ve ticaret işlerinin es· esas itibarile bir anlaşmıya 
ısı g'b• k" b" kl varmıştır. Bu anhlşma ile ge· ·r ı ı mantı ı ır şe e 

~a~ll\a taraftar görünmektedir. rek yeni silah satın alınması 
ve gerek eski silah borçları-

J\NADOLU 
Günlük siy;sal gazete 
H Sahip ve Laoyazgam 

u aydar Rüşdü ôKTEM 
nıurnt neori}al ve yazı işleri 

ftıfldilrü • IJ d' •·•-L ç İ · aın ı uzaıet ..ıını;ar 

darebaneej: -

~nıir İkinci Beyler ııoka~ı 
1' · Halk Partiııi binası içinde 

'I' elgraf: İzmir - ANADOLU 
elefon: 2776 - Poııta kutusu 405 

\' ABONE ŞERAiTi 
ılh~ 1200, alu aylığı 700, üç 

'\r aylığı 500 kuru~tur. 
abancı memleketler için ııenelik 

•bone dereli 27 liradır 
Beı yerde 5 kuruotor 

Q geçmiı nll~ar 25 lrunqtur. 

~.\DOUJ MA'rBAASINDA 

nın ödenmesi işlerinin hal ve 
tesviye edildiği bildirilmektedir. 

Çekoslovakya-Romanya as
keri endüstrisinin teessüs ve 
inkişafında yardım edecektir. 

Romanya Başbakanı Tata
resko'nbn bu yeni anlaşmayı 
imza etmek üzere Prag'a gi
deceği bildiriliyor. 

Tuna buzları 
Nehirde gemiler 

dolaşamıyor. 
Paris, 22 (A.A) - Tuna 

nehri üzerinde yüzmekte olan 
buz kitleleri seyrisefere mani 
olmaktadır. Gemi faaliyeti 
Mart başlanııcına kadar tatil 

kesbetmiştir, ölenler çoktur. H • t K d 
Ş•k 'd eye uşa a. 

1 ago a grev sından döndü .• 
Grevciler köprüleri 
Açık bıraktılar .. 

Şikago, 23 ( Radyo ) 
Elektrikçiler sendikası bir grev 
ilan etmiştir. Bu yüzden şeh· 

rin 50 köprüsünden kırkı açık 
bırakılmıştır. Bu sebeple şeh· 
rin irtibat ve muvasalası ke· 
silmiştir. 

Grevciler ücretlerinin artı
rılmasını istemektedirler. 

Sendika ile belediye reısı 
arasında husule gelen bir iti
laf üzerine grevin nihayet bul· 
duğu bildirilmektedir. 

Lehistan 
Silahlanıyor. 

Fransa ikrazatıda 
bu işe sarf edilecek. 

Varşova, 22 (A.A) - Ba
kanlar meclisi milli müdafaa 
tahsisatı hakkında bir kanun 
kabul etmiştir. Bu kanuna göre 
1937 den 1940 a kadar milli 
müdafaa için bir milyar zloti 
tahsis edilecektir. ilk seneye 
ait sarfiyat Fransa' da yapılan 
istikrazdan; ve Fransa'nın ay· 
rıca temin edeceği mütemmim 
kredilerden ayrılacaktır. 

Son üç sene için 400 mil· 
yonluk başka istikrazlar der· 

Kuşadası kazasında muvak
katen iskan edilmiş olan Bul
garistan ve Romaıiya'lı göç· 
menleri iskan için inşa edile
cek yeni köylerin yerlerini tes· 
bit etmek için tetkikata giden 
Sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürü Doktor Cevdet Sa-
racoğlu'nun riyasetindeki hey· 

et, şehrimize dönmüştür. 

Kuşadası'nda iskan edilen 
göçmenlerin vaziyetleri, çok 
iyi bulunmuştur. Heyet, yarın 
torbalı kazasına giderek orada 
inşa edilecek göçmen köyle· 
rinin yerlerini tesbit edecektir. 

Elektrik, su saatleri 
Ege mıntakası ölçU 
Ve ayar BaşmUfettişli· 
~ince kontrol edilecek •. 

Bazı kimselerin, Elektrik, su 
ve Havagazı saatlerinin boıuk
luğundan şikayet ettikleri ve 
bu şikayet1erini a1akadar şir· 
kete yaptıklan bildirilmektedir. 

Halbuki, bu gibi şikayetler 
doğrudan doğruya Ege mın
takası ölçü ve ayar Başmüfet· 
tişliğine yapılmalıdır. Bu tak· 
dirde müfettişlik, bir memur 
ıönderecek ve bili ücret sa
atı kontrol ettirecek, bir bo· 
zukluk gördüğü takdirde, ala· 
kadar ~irket hakkında takibat 

Şehirden Akisler . 
Kütüphane, türbedara 
benziyen hafızı kütüp .. 

Bir kitap dile gelip bir sarhoş ve bir genç 
krz~için rJnelerrsöyledi? 

Milli Kütüphane binası 

Ne zaman önünden geçsem 
veya her ne vakit oraya gir
sem, bu mütevazi çatı altında 
loş gurbet, içinde · yaşayan 
bir ruhun derin, esrarlı ıstıra
bını sezerim. 

Tesadüf; karşı köşede de 
hapishane duruyor. 

Hapishane ve kütüphane! ... 
Anlıyorum: 
Bunlardan birinin içindeki

ler, talihin, hatanın, istemiye 
istemiye nizama aykırı gitme· 
nin veya istiyerek, bilerek iç· 
tiınai bir günaha girmenin 
bütün bir cemiyet alakasından 
tecrid etliği biçarelerdir. 

Fakat şu kitabların suçu 
nedir, bunlar kimi vurdular, 
bunlar hangi bahçenin, evin 
dıvarından girdiler, bunlar 
hangi borçlarını inkar ettiler, 
hangi kasayı soydular, hangi 
vazifelerinde vatandaştan rüş

vet aldılar?.. Ne yaptılar ki 
bunlar, haftada biriki gün on
ları ancak birkaç kişi, birkaç 
mekteb talebesinden başka 
kimsecikler ziyaret etmiyor! 

Ben, mahkumları da kendim 
gibi düşü•en insanlardanım. 
Onlar, sık sık ruyama girerler. 
Karanlıklar basınca, ağır ağır 

ıe:ilitlene!J demir kapıların ~r
kasındaki çehreleri düşünmek· 
ten kendimi alamam: 

Dıvar, malum dıvard r. D.· 
vardaki birkaç satır, birkaç 
iz de gene ayni satır, ayni 
izdir. 

Arkadaşlar, gene o arkadaş· 
lardır, pencere ayni pencere, 
parmaklık ayni parmaklık!.. 
Aralıktan görünen gök parça
sındaki yıldız bile ayni yerinde 
durmaktadır. Bu tedrici ve 
manevi bir ölümün ta kendi
sidir .. 

Ve burası, hürriyetin gö
müldüğü korkunç bir mezar
dır. Burada nesiller muayyen 
zamanlarını geçirmekte ve bu
rada adalet, cemiyet ve nizam 
namına bir bekçi gibi dur
maktadır.. Geceleri, hapisha
nenin esrarlı, karanlık, sessiz 
ve gamlı köşelerinden neler 
duyulur, bilmiyorum.. Fakat 
onu anlamak kolaydır: · 

Hürriyetin hırıltlsı, yalnızlık, 
kimsesizlik, alakasızlık, her 
sevilen şeyden mahrumiyet, 
yeknesaklık ve zavallılık .. 

Her mahkum, gece gündüz 
dıvarların ötesinde kalan hür· 
riyeti ve hayatı düşünür, arar. 
Karanlıklann bastığı saatlerde 
nöbetçilerin boydan boya akis
ler . yapan ayak sesleri, bu 
derin ve hüzünlü esrarın için
de yegane hayat işareti olarak 
duyulur .. 

M mlv, 

ağır ağır konuşur ve ıstırabla· 
rını fısıldarlar. Bu baş başa, 
göz göze geçen konuşmanın 
tesellisi de cılız ve küçüktür. 

Ayni s~atlerde, öyle sanı· 
yorum ki, kütüphanenin do
lapları ve bunların içindeki
lerde yapraklarını bin r birer 
açarak kendi aralarında, ken· 
diler ine a;d ıstırabı konuşurlar. 

- Niçin bizimle alakadar 
olmıyorlar? Biz ki, insan oğ· 
lıınun en iyi, en temiz, en 
vefalı, en samimi arkadaşıyız. 
Kaç ay var ki, bize hiçbir el 
dokunmadı .. llh .. 

Kitabların ·şikayetindeki ve 
kendi kendilerine ağlaşmasın· 

daki acıkh vaziyeti kim inkar 
edebilir? 

Geceleri, mesela, bir sarhoş 
milli kütüphanenin dıvanna 
dayanınca, dolaplardan birin· 
den bir eserin ruhu söylemiye 
başlıyor: 

- Bizim dıvarlarımıza sar· 
hoş olunca sürtünürler. Şu 
dışarıdaki adam gelseydi ve 
ben ona herşeyi anlatsaydım 
böyle kaldırımların üstünde 
yuvarlanmazdı. 

Genç bir kız, ayni sokak· 
tan bir kahkaha atınca, diğer 
bir dolabtan başka bir kitab 
ses veriyor: 

- Bu kız, bundan bir se· 
ne evvel beni ellerine almış 
ve okumak istemişti. Sonra, 

- Ciddi imiş, neme laz1m, 
Deyib beni derhal yerime 

iade etti. Benim ciddi olan 
ruhumdan sanki ne fenalık 
gördü ki?. Ben ona, hayatın 
bam-başka bir ışığını verecek· 
tim. Asrın genç . kadını ve kı· 
zı, beni hiç istemiyor. 

Kitabların şikayetindeki sert 
hakikat bukadar değildir: 

En çok okunan, romandır, 
Macera romanı, aşk romanı!.. 

Kenarda hakiki edebiyat, 
felsefe, içtimaiyat, tarih, dil 
şu ve bu eserleri satın alın· 
dığı gibi durmaktadır. 

Dün kütübhanenin :kapısın· 
dan geçerken içeriye bakhm: 
- Sonu 6 ıncı sahi lede -

TAKVİM 
Rumi 1352 ı Arabi 1355 
2ci Unun 11 Zilkade 11 

-
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Am rikada 250 000 kı•ş•ı Bir Fransız ailesi: şar~ 
' sofrası , ve mmder• 

Hükumetimiz 
---···---

Ras Desta 
---···--J--

açıkta "'almıştır 
A • B~vafun~-

Seylap mıntakasındakı halkın va· h t ı 

arayıb da bulamıyor! .. Almanya ile yeniden Kuvvetleri 
ticaret müzakeresine mağlup oldu .. 

Gündüz neşriyatı: 

. . k b . h l' J d. şın a ırası . 
zıyetı acınaca ır a ae ır · • 

girişecektir 
lstanbul, 23 (Hususi muha

birimizden) - Hükumetimizle 
Almanya arasında mevcut ti
caret muahedesi şartlarında 

yeni bazı değişiklikler husule 
geldiğinden anlaşma üzerinde 
yeniden müzakereler yapılması 

Vaşington, 23 (Radyo) -
Nehirlerin taşmasından vuku
bulan seylaplar, tesbit edil
diğinden çok fazla hasarat 
yapmıştır. Son gelen haberler, 
ikiyüz elli bin kişinin açıkta 

bulunduğunu bildirmektedir: 

dım edilmesini emreylemiştir. 
Piyerloti de 

Nevyork, 23 (A.A) - Ohio 
nehri gittikçe kabarmaktadır. 
Halen Louisvelli' de seviyesi 
normal vaziyetinden 14 metre 
yüksektir. Cincinnati' de Ohi· 
o'nun seviyesi 21 metreyi bul
muş ve btJ suretle 1884 sene
sindeki rekoru kırmıştır. Tuğ
yan 6 devlette tahribat yap
mıştır. Ohio ve Missisipi va
dileri bilhasca müteessir ol· 
muşlardır. Bu havalide 11 kişi 
ölmüş ve yüz bin kişi mesken
siz kalmıştır. Zarar ve ziyan 
birkaç yüzmilyon Doları bul
muştur. 

utanmıyacaktı! 

Seylaplara maruı kalan ha· 
valiye g:derı hükumet mümes
:Silleri, açıkta bulunan halkın 
büyük bir sefrrlet içinde çır· 
pındığıı'ıı tesbit etmişler ve 
bütün kızılhaç teşkilatının ha
rekete gelmesi lazımgeldiğini 
bildirmişlerdir. 

Mıdlrves!, Sen Şeyati ve 
Keviz Vıl havalisi, tamamen 
sular altındadır. 

Port Smot' da sular ortasın· 
da kalmış 45 bin kişi vardır. 

Reisicumur M. Ruzvelt, müm
kün olduğu kadar sür'atle yar-

Sancak'ta 

Geçen Mart ayında şiddetli 
bir tuğyana sahne olan Pitta
burg'hu yeniden sular bas
mıştır. Sular iç mahallesini de 
tehdıd etmektedir. 

Habeşistan' da 
Zengin petrol Maden araş. 
damarları bulunmuş tırmaları başlıyor. 

Kudüs 23 (Radyo) - Al- Berlin 23 (Radyo) - Al-
man Ajansı bildiriyor: man gazeteleri, İtalya ile Al-

Sancak'ta, Irak-lngiliz pet- manya'nın Habeşistan üzerin-
rol şirketi ile ortak bulunan deki uzlaşmasından bahset-
Fransız şirketine imtiyaz ve- mektedirler. Alman arz ilim· 
rilmiştir. Yapılan tetkikat so- leri mütehassısları Habeşistana 
nunda, fskenderun'da zengin gidecek ve maden arayacak-
petrol damarları bulunduğu !ardır. Alman gazeteleri, M. 
anlaşılmıştır. Mussolini'nin bu hususta gös

Cezayir'lilerin 
Siyasi hakları 

Paris, 23 (Radyo) - Ceza
yir'lilerin siyasi haklan hak-
kındaki kanun layihası, Fran
sa meb'usan meclisine gelmiş· 
tir. 15 yıl Cezayir' de kalan 
Orta mektep mczunlarile as
kerlere madalyalar verilecektir: 

Paris, 23 (A.A)- Bazı sınıf 

Cezayir'lilere siyasi hak veren 
kanun layihası dün meclise 
gelmiştir. Bu sınıfta Fransız 
ordusuna hizmet etmiş Ceza
yir'li zabitlerle en az on beş 
sene hizmet etmiş küçük za
bitler, askeri madalya veya 
harb haçı nişanını kazanmış 
askerler, orta tahsili olan Fran
sız'laşmış yerliler ve nihayet 
memuriyet yapmış ve yapmak
ta olanlar mevcuttur. 

Barut deposu 
Tokyo' da ateş aldı. 

terdiği hüsnü ni}etten teşek

kür etmektedirler. 

Delbos 
Cenevre'den Liyon'a 

hareket etti. 
Paris, 23 (Radyo) - Ce

nevre' de bulunmakta olan 

Fransız murahhas heyeti reısı 
Fransa dış bakanı M. Delbos 

bugün Liyon'a hareket etmiş
tir. Orada başbakan M. Leon 
Blum ile görüşecektir. 

İstanbul 
Karlar altında 

İstanbul, 23 (Hususi muha
birimizden) - Hava soğumuş 
ve İstanbul'a tekrar kar yağ
mağa başlamıştır. 

Adis-Ababa'da 
Çekoslovakya Kon
solosluk ihdas ediyor 

Gazetemize gelen eski bir 
denizci mektubunu, bugün 
Anadolu sütunlarında okuya-
caksınız. Hulasası şu: -

Türk denizcisinin vaktile 
çalıştığı bir Fransız gemisinin 
kaptanının karısı, lstanbul' da 
bizim denizciye misafir olu
yor. Ve, eve gelince; erkan 
minderi, şark sofrası arıyor. 

kararlaştırılmıştır. Muahede üze· 
rindeki değişiklikler, ihtiyaca 
göre yapılacaktır. 

Fransa'da 
Gazete ve ekmek 
f iatleri artıyor 

Nargile, minder, çubuk, en
tari, sarık, mangal, filhakika, 
eski Türk oda:.ının Piycrloti 
ve Klod Farrere sermaye 
olan ve Türk hayatının yarı 

muhayyel konforu, panorama
sı ve dekorasyonudur. Piyer· 
loti ve onun arkadaşı, san'at 
namına değil, garb kariinin 
gülünç zevki hayalhanelerinde 
öyle, bir şark ve Türk ef sa
neleri yaratmışlardır ki, bir 
çok Fransız'lar ve Fransız 

kültürü ile alakadar olanlar 
bu tesire knpılmışlar, bu ma
sallara inanmışlardır. Artık 
onlar bizi, Piyerloti veya Klod 
Farrer'in romanlarının ·rnviye· 
sinden aramakta ve Türk ha
yatı d~nince, beyaz minare· 
lerin esrarlı gölg-eleri altında, 
kafesli, perdeli evler, ve bu 
evlerin sahibleri uzun örgülü, 
sükfiti, gamlı ve mahzun dil
ber kızlar, geniş, kaba erkan 
minderleri, başı . sarıklı, uzun 
sakallı ve çubuklu ihtiyarlar 
vesaire düşünmektedirler. Klod 
Farrer ve Piyerloti, haki
katte Türk dostluğu değil, 

en sinsi, en mürai ve kurnaz
ca bir Türk düşmanlığı yap
mışlardır. İşte mcktub: 

10 Mayıs 921 tarihlerinde 
Ankii vapurunu Marsilya li· 
manına götürmekliğimden üç 
gün eveldi. Fransa'nın uzak 
denizler birinci sınıf kaptan
larından M. Blanşar Jan (Ki o 
zaman direktördü) lstanbul' da 
idi. Kendisini, refikasını ve 
sefarethanede iyi Türkçe bilir 
bir zatı Rami'deki evime da
vet ettim. Sirkeci'den yola 
çıktık. Ayasofya'ya Sultanah
mede, Fatih cami ve turbesi
ne, Kaariye camiine, badehu 
Edirne kapı dışındaki şehid· 

liğe uğradık. Fatih'in türbe
sinde kaptan Jan'ın hafif bir 
korku geçirdiğini gördüm. 
Sokuldum; 

Paris 23 (Radyo) - Dört 
şubattan itibaren Fransa' da 
ekmek fiatine yeni bir zam 
yapılac1ktır. Fransız gazeteleri 
fiatlerine zam yapılacak ve 
bir gazete 30 santimden 40 
santime çıkarılacaktır. 
~~----~--------~-

]an bir şark köşesi, bir şark 
hayatı; erkan minderi vesaire 
arıyordu. Halbııki benim de 
evimde, fakirane, fakat mrde· 
ni bir aile sofrası vardı. Ma
dam Jan, 

- Hay r ·dedi- bıı, Türk 
~ofrası de il! 

Nihayet inandı . Fakat ken
disinde hayal sukutuna uğra· 
mış bir hal vardı. 

Yt•mekten sonra otomobille 
Eyübe indik. Türk mimarisi 
kaış sında hayran kalmışlardı. 
Oıadan da Kağıdhaneye, Çağ
lıyan köşküne geçtik. Köşk o 

tarihlerde darüleytamdı. Mü
dür bizi nezaketle k:ır~ıladı. 
Bir muallimle beraber mekte· 
bin yemekhanesini, yatakha· 
nesını, dershanelerini ve her 
yerini gezdik.. Karı kocaııın 
hayreti artıyordu. 

Bir aralık Piyer Loti ve 
Klod Farer isimleri geçti. Se· 
farethaneden gelen memur 
tercümana sordum .. 

- Piyerloti ve Klod Farer'e 
lanet okuyorlar, hatta küfür 
ediyorlar. 

Dedi. Bunu, Kaptan Jan'ın 
tercüman vasıtasile şu ciimlesi 
takip etti: 

- On beş sent: sonra bu 
şehid çocukları birer vatan 
olacaklar. Piyerloti mezardan 
kalkıp gelseydi yazdıklarından 
utanacaktı. 

Şimdi zamanı geldi <le söy
liyorum: 

Piyerloti de utanacak de
ğildi. Nitekim Klod Farer de 
utanmadı ve aleyhimizde yazı 
yazmağa yeltendi. 

Bodurum 'da sünger şir· 
ketinde müstahdem de-

lstanbul, 23 (Hususi muha
birimizden) - Habeşistan' da 
İtalyan kuvvetlerile epey za· 
mandanberi mücadele etmekte 
olan Ras Desta kuvvetleri de 
mağlup olmuşlardır. Bu su
retle ftalya'ya karşı vaziyet 
almış ve mücadeleye devam 
edecek hiçbir Ras kalmamıştır. 

Sinop'ta 
Altı metre kar var. 

Sinop, (Hususi) - Bir ay· 
daberi fasılalı olarak yağmakta 
devam eden kar Dırnaz mev
kiinde altı metre bir kalııılık 
peyda etmiştir. Sinob-Boyabad 
aras ı ndaki şoseonbcş gün
d nberi kapalıdır. Hükumet 
civar köylerden celbcttiği 200 
kadar mükellef amele vasıta· 

sile kapanan yoliarı açtırmak 

için çal şmakta ise de bir gün 
eve! açılan kısım o gece yağan 
karla tamamen kapanmaktadır. 

Kara yollarının kapalı ol
ması yüzünden Ankara ve 
Kastamonu postalarını taşıyan 
otomobiller kar altında, yol
larda kalmıştır. 

Bugünlerde kar fırtınası şid
detinı daha artırmış olduğun
dan kara miinakalatının bir 
miiddet daha kapalı kalacağı 

anlaşılmaktac.lır. 

Tores 
Mühim bir· 
Söylev verdi .. 

Saat 12,30 - 14 Halk tür· 
küleri, haberler, hafif muzik. 
Akşam neşri .• tı: 
Saat 18,30 dans musikisi, 

19,30 konferans, 20 Müzey
yen ve arkadaşları tarafından 
Türk m•Jsikisi, 20,30 Ömer 
Riza tarafından Arabça ha
brler, 20,45 Selma ve arka· 
daşları tarafından Türk musi
kisi, 21, 15 stac.lvo orkestrası, 
22 ajans ve borsa haberleri, 
plaklarla sololar. _,_ _____ _ 

Paris 
Sergisine iştirak 

etmiyoruz. 
Ankara, 23 (Hususi) - Pa

ris beynelmilel 937 sergisine 
iştirak edip etıniyeceğimiz he
nüz belli değildir. T ereddüd 
edildiğinden şimdiden kat'i 
bir hüküm vermek mümkün 
değildir. Resmi makamatın bu 
hususta izahatları beklenmek
tedir. 

Esasen, Manisa saylavı Re
fik Şevket ince de, bu hususta 
meclise bir takrir vermiş ve 
Psıris sergisine iştir3k edip 
etmiyeceğimizi sormuştur. 

lstanbul, 23 (Hususi) - Pa
ris beynelmilel sergisine iştirak 
edeceğimiz hakkında bir ha
ber çıkmışsa da ali.kadar res
mi makamlar, bu sergiye işti

rak etmiyeceğiınizi bildirmiş· 

lerdir. Paris, 23 ( Radyo ) - Ko-
münist lideri M. Tores iradet- Bomba 
tiği hir nutukta: 

- Faşist kuvvetlui Fransa- Bomba hadiselerin-
daki halk cephesini yıkmağa den tevkif olunanla 
çalışmaktadırlar. Fakat bir l d Jd 
miittehi<l k:ılırsak, bu cntiri- kısmen tah iye e i 
kalar tamamen hükümsiiz ka- Lizbon, 2'3 (Radyo) - Liz· 
lac:.klır. Çünkii halk cephesi- bon'daki bomba infilakı hadi-
nin hayatiyet kudreti tecriibe selerin1n mes'uliyetini Astorya 

madencilerinin üzerine yükle· 
ile sabittir. 

mektedirler. 
Diktatörlükler, biitün vas ı ta-

Lizbon, 23 (Radyo) - Bom-
larla ufukları karanlık göster- ba hadiseleri üzerine yapılan 
mcğe çalışmaktadırlar. Fakat tahkikat, ilk zamanda tevkif 
bir faşizm ile muvaffakıyetle edilenlerden bir kısmının tah-
mücadclc l·deceğiz. Her za- liyc:sini icabettirıniştir. 
maıı için komünist kalacağız. 
Ve bir insanın diğerlerini hay- Bulgaristan' da 
van gibi kullanmasına manı Belediye seçimi .. 
olcıcağız. Sofya, 23 (Radyo) - Bu-

Fransa'daki halk cephesini gün Kral tarafından imza cdi-
hiçbir kimse bcızamıyacaktır. len bir kararnamfye göre, 7 
Faşistlere mühim bir galebe- martta yapılacak olan bele· 
miz vardır ve bu devam ede· diye seçimi, 28 marta hıra· 
cektir. kılmıştır. 

Üç renkli cumhuriyet bay- Bir hava hattı daha 
rağı, kızıl bolşevizın bayrağile Brüksel 23 (A.A) -. Bal· 
birleştirmekle miiftehiriz. l<.!e- kanlara ve uzak Şark'a kadar 
alimizde serbesti, kuvvet v~ uzanmak üzere bir Brükse 

Londra, 2J (Radyo)- Tok
yo' dan bildiriliyor: Tokyo' da 
bir askeri barut deposu infi
lak etmiş, 5 kişi ölmüş, 30 
kişi yaralanmıştır. 

Prag, 23 (A.A) - Çekos
lovakya hükumeti, Adis-Aba· 
ba' da bir konsolosluk ihdası· 

na karar vermiştir. 

Fatih Mehmed artık 
kalkmaz. niz kıdemli yüzbaşı hakkı sa.iye malik olmaktır.,, Prağ hava hattı tesisine ka 

Dedim. Eve geldik. Madam emeklisi: Fctlıi Demiştir. rar verilmiştir . 
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..... lllEl:li:lllClm!C.'mlB'B .. 11!111 49 ..................... . 

Erkanı harbiyei umumiye reisi müzake. 
reyi burada kesmek zaruretini gördü 
Emniyeti umumiye müdü-

runun bu sözlerine karşı, 
Fransız bankası ınüdüri.i: 

- Pekala .. Daha yapılacak 
ne işler vardır? 

Diye sordu. 
Emniyeti umumiye müdürü 

bu suale cevap vermezden 
evvel erkanı harbiyei umumiye 
reısının yüzüne baktı ve 
sonra: 

- Asıl iş bundan sonra
dır. Çünkü şimdiye kadar 
kudretimizin yettiği ve hük-

vakıa geri kalan azdır, fakat 
en mühim ve belki de yapıl
ması en güç olandır. 

Dedi. ikinci şube şefi de: 
- Şu halde, ortada görü!· 

mü~. kazanılmış bir vaziyet 
yoktur. 

Dedi. Emniyeti umumiy~ 
müdürü: 

- Hem yoktur, hem de 
vardır. Elde edilen neticelerin 
nihai muvaffakıyet şeklini 

almast için şimdi ben daha 
vasi, en vasi bir selahiyet 

yede almalıyım. Bu teklifim dürün istifası çok büyük hay-
kabul edilirse ne ala; edil- ret uyandırdı . 
mezse istifa edeceğimi Bu hususta birçok rivayet-

Dcdi. lcr vardı. Banka direktörü ile 

Erkanı harbiyei umumiye kabine arasında bir ihtilaf 
reisi müzakereyi burada bı- çıkmış, bankada ihtiyat parası 
rakmak zaruretini gördü ve: azalmış ... Vesaire ... 

- Emniyeti umumiye mü· Halbuki istifanın sebebi 
dürünün şu anda istif ası kadar büsbütün başka idi. Paris 
muzir birşey olamaz. Müdürün emniyeti umumiye müdürünün 
istediği salahiyeti kendisiyle talebi üzerine Bank Döfrans 
ben müzakere edeceğim. müdür5 istifaya icbar edil-

Dedi ve içtima• nihayet miştir. 
verdi. Bu istifadan sonra, Bank 

* Döfrans müdürünün Cenubi 
:jı * 

Hiç umulmadığı ve beklen-
mediği bir sırada Fransız 
bankası müdürünün istifa et-
tiği haberi şuyu buldu. Hü-

Aınerika'ya seyahatı (1aha l·ii
yük dedi·kodula a sebc p 
oldu. 

Ne oluyordu? 
Biz anlatalım: Fransa'da l kiimetin mil'i müdafaa için 

• ._.,J·:ı1r .. • ;ı,, ... _..ı, 1 .. ..liJ •• , ..ı;İlm.!t• .1ut-'h1lla. ~." 

heli kimselerle temasta bulu
nan pek çok kimse, emniyeti 
umumiye müdürünün dediği 
gibi bunların yüzde sekseni 
tehlikesiz bir hale getirilmişti. 
Kalan yüzde yirmi, Fransarıın 
en yiiksek idare ve siyaset 
işleriyle en fa7.la alakadar kim
se !er arasında idi. Bunların 
başında Fraıısız bankası mü
diirii geliyordu. 

Emniyeti umumiye müdürü 
bilhassa Madam Dolores sa
yesinde bu elim neticeye var
mış ve bunun için daha vasi 
salahiyet istemişti. Bunun ne
ticesi olarak Bank Döfrans 
müdı.iıü ist ifaya icbar ı d 1 m iş 
fakat hakkında bir muhakeme 

birkaç gün sonra, emniyet 
umumiye müdiirü garip bi 
ziyaretçi kabul etti. Bu ziya 
retçiyi daha g-itmezden evve 
tevkif etmcl istedi. Faka 
evvela telefonunun işlemediği· 
ni gördü. Sonra zil tertibatın 
dan istifade etmek istedi, ha 
yır görmedi, odasından fırladı 
polis çağırdı; koskoca daire 
den tek kimse davetine ica 
bet etmedi ve meçhul zai 
soğuk bir tebessümle: 

- Beyhude gayret müsyü. 
Almanları mağlilp, Alman ca 
suslarile mücadelede muvaf 
fak olabilirsiniz; fakat lngilizl 
ri .aslal. Fransa, ister isteıntı; 
takibe mecburdur. Önünüz 
koyduğum paket vesika d 
ludur. Bizim nelere kadir o 
doğumuzu gösterir. Allah 
ısmarladık! Dedi ve gitti!. .. 
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Tiirkiye-İtalya 
ANADOLu ................................................... ... 

••• 
- Başı inci sahi/ede -

Roma, 22 (A.A) - Hay~s 
ajansı bildiriyor: 

Henüz resmi bir mahiyet 
almamış olmakla beraber Rüş
dü Aras ile Kont Ciyano'nun 
karşılaşmalnrı pek yakın ad· 
dedilmektedir. Bu karşılaşma-

Başbakanımız_;Ismet lnönü, SancakJAdesemeçarpanlar 
Odunun 
Kıymeti babında! 

nın üç dört gün sonra ltal- -------·--------=-----·---
ya'nın şimalinde bir şehirde - Başı 1 inci sahifede cak mes'elesi hakkında Mil- laşma arzum~za rağmen Suri- gün devaınına ihtiyaç görü-

mes' elesi hakkında Atatürk'le ko
nuşmak Üzere lstanbula geliyor. 

Almanya toprakları, 60 kü! 
sür milyon Alman'ın tabii ve 
sınai ihtiyaçhmna karşı kafi 
derecede hasistir; bunun içın· 
dir ki Alman 'lar müstemleke 

vukubula~ğı söylenmektedir. Deynıt, 23 (Hususi] - Beyrut Jetler cemiyeti baş kitabetine ye'nin tamamiyetini koruyan Jüyor. istemekte bu kadar ısrar göı· 
1 1\merikan kollı>J

0

inio Surhc'li ve b" h v • b"ld" · ki f · d h b l K b k t kt d" 1 v Um mf Diplomatik mesai talya'mn ' ır mu tıra verecegı ı ırı· te i imız en iç ir zaman i eri onsey ugün ü içtimaında erme e ır er; e,.. u 
Arab talebe i, Türkiye ole) hine h k 'ki · k 1 

Montro·· mukavelenameleri ne liyor. geçmedik. Bu devrede de· muhtelif mesaili cariyeyi gö· arpte çe tı erı ıı ıntı arct grev yapmışlar Ye Türk konsolos· b 
iştirakini temine ve ltalyan hnn<'sine bir proteeto göndermiş· Heyet azasından bir kısmı uyuşulacağa benzemiyor. rüşmüştür. bir daha uğra"!lamak için Ü· 

siyasetine karşı Türk şüphe· lerdir. KonQolo~haııe. polis muha· şapkalı ve sivil kıyafette, di· Pari Suvar, Cemiyetin kar{lr --- tün kabiliyet-leri ile çalışmak-
lerinin giderilmesine matuftur. fazo"'ı allına alınmı,tır. ğer kısmı da memleket kıya- vermesini meşkuk görüyor. Ve Amerika 'ya tadırlarl 

Giornal D' ltalia gazetesinde PariR, 23 (Hadyo) - Ankara· feti olarak entarilidir. Bu he- mes'elcnin bir daha talik edi- B [ d [ [ işte bunlar arasında yeni 

b V 
don hnher verİIİ)Or: .l\1ım•şal l\•\'Zİ t' b d D"' .. Ş k' l ğ" · orc U ev et er bir çalışma eserı" daha·, ir makale neşreden irginio ye ın aşın a urzu e ıp ece ını yazıyor. 
Çukmuk"rn da iştirakilt' 1 ıııt't İııö· ' E · 'b ·ı · 1 Gayada, Roma ve Ankara ara· Arslan bulunmaktadır. Tan muhabiri Sandler ile ---• • •--- sas ıtı arile nazı erm ma ı 
nü'ııün Bnşknnlı~ıudıı toplurıarı Ve· A •k • 1 A k 

sındaki anlaşmazlıkların mes- killt'r Jleyı>lİ, Sııııcnk mrs'clesi •. ,. Roma, 22 (A.A) - Roma, diğer diplomatların çalıştıkları merı a' para yerı-, o an iman gazetelerine, a .. 
uliyetini "Tahrikatçı ecnebi rafında uzun ıııiıddet müzakerelerde Sancak hakkındaki Fransız, ve ehemmiyetli konuşmaları r. e silah mı istiyecek? ğıd sarfiyatım yüzde 10 nis· 
propagandasına.. yüklemek- bulunmuşııır. Türk anlaşmazlığını alaka ile yazarak bu içtimada hiçbir ni- betinde azaltmaları emredil· 
tedir. Sö)lendi~ine görl', Vekillrr he· takip etmektedir. Tribüna ga· hai karara varılmaması ihti· Vaşington, 23 (A.A) - M. miştır. 

b f )·eti, mühim kornrJnr verıııi.. ve t · d' k' ı· d b kd' d k Levis Ayan meclisinde Ame· Bu emrı'n sebebı" nedı'r bı" Muharrir nasıl ugün talya • ze esı ıyor ı: ma ın en ve u ta ır e on· • bu knrarları, Aıatürk'ün tasvibine l rika 'ya harp borçlarını vermi· 1. ? K"ğ . 1. ispanya toprakları hakkında " Türk • talyan münasebet- seyde alen'i münakaşaların her· k l ıyor musunuz . a ıt ıma ıne 
arze) lem iştir. 1 1 h b d 1 yen memle et erin silah g-ön· hasredilen odun miktarını azalt· 

bir taarruz fikri beslemiyorsa lstanbul, 23 (Hususi muha- erinin sa a 1 iraz a talya taraf edilmesinin derpiş Jıjzu· dermek suretile borçlarını öde-
Türkiye hakkında da hiçbir birimizden ) - Cenevre'den tarafından Türkiye'nin İsken- mundan bahsediyor. melt•rini teklif etmiştir. mak ve... bu odunların men· 
taarruz niyeti beslememiş ol- gelen haberlere göre Sancak derun davasına karşı beslediği Cenevre, 23 { Radyo ) - M. Levis demiştir ki: sucat elyafı ve gıda madde· 
duğunu yazarak diyor ki: mes' elesi için Frans1z'ların bir sempatiden doğmuştur. hal- Cenevre' de en mühim ve teh· - Borçlu devletler bir yan- leri istihsalinde kullanılmasını 

Eğer Türkiye anlaşmak ar· hal çaresi bulmak hususunda yan ·Yunan ve ftalyan · Yu- likeli mes'cle, Sancak mes'e- dan harp gemileri ve tayyare- temin etmektirl 
zusu izhar ederse İtalya da itilafgirizlik göstermeleri sebe- goslav münaseot>tlerinin de sa· lesidir. Türk murahhasları son ler inşa etmekte, bir yandan . Evet, hayret etmeyiniz; odun· 
bu arzuyu memnuniyetle kar- bile dahil bu!unduğuı:rnz Mil- !aha doğru gittikleri söylen· iddialarile mes'eleyi mühlik da borçlarını vermiyeceklerini dan gıda maddeleri ve men-
şılar. İtalya Afrika' da me~gul· letler Cemiyetinden çekilme· mektedir. Bu ise son ltalyan, bir safhaya sokmuşlardır. söylemektedirler. sucat için kullanılan elyaf, 
ken Avrupa devletlerile işbir- miz muhtemeldir. İngiliz anlaşması havası içinde Fransız gazetelerine göre, An· Almanya dedim! 

T .. k" 'd .. b' Akd · Almanca Vierjahres Plan 
liğinden bulunmaktan imtina Milletler Cemiyetine dahil ur ıye e umumı ır enız kara, Roma ve Berlin siyase· 

kt l ·· 'd" · J l F ' mecmuasına göre 100 kilo 
ettiği bir sırada imza edilmiş bulunan devletlerin, herhalde pa ının yapı masını umı mı tine uygun bir hattı hareket span yo ası na 

d b·ı· odundan 60 kilo ham şeker 
olan Montrö mukavelenamesini bı"r hal çaı·esi bulmak için te· uyan ıra ı ır. takibeder görünm~ktedir. A k .. d • 

C 22 (AA) A s er gon erıyor.. ve 25 kilo da bira mayası 20 
mevzuubdhs eden M. Virgi· şebbüslerde bulundukları alı- enevre, · - na- M. Litvinof, bir tavassut gıda maddesi elde etmek 
nio Gayada diyorki: nan haberlerden anlaşılmak- dolu Ajansının hususi muha- teşebbüsünde bulunmuştur . Paris, (Radyo) - Eko dö mümkündür. Di"'er bir şekle 

ı b. · b"ld" · Pari "gazetesi, birkaç bin Al· 6 
talyan'ın Montrö mukavele- tadır. ırı 1 ırıyor: Küçük itilaf ve Balkan itilafı göre de mensucat işlerinde 

S b hk. p · t 1 · T" man'ın ispanya Fası'na çıkmak 
namesinin Tüı kiye hakkındaki lstanbul, 23 (Hususi) - De· a a 1 arıs gaze t en ur- murahhasları da _ayni •şekilde kullanılacak lifi maddeler elde k" h · · I 'dd" Üzere hazırlandığını yazıyor. 
ahkamına itiraz etmesine hiç· veran eden bir şayiaya go"'re, ıye eyetının ta ep ve 1 ıa- çalışmaktadırlar. edilmektedir. 

l b d k Ecnebi mahfellerden gelen 
bir sebep yoktur. Sancak ı"htı'laAfının Lahey ada· arına ve ura a i tavır ve Alman·lar, odundan şeker . . k l Bu akşam, verilecek olan haberler de bunu teyit ede· 

Bugün vaziyet değişmiştir. let divanına veriimesi ve ce- vazıyetıne arşı mü ayim gö- bir ziyafette M. Delbos ve M. cck mahiyettedir. Gazete di- istihsali sayesinde pançar zer· 
Milletler cemiyeti artık zama- vap gelinciye kadar konseyde rünmektedirler. Viyeno bulunacak ve bu ziya- yor ki: ine hasredilmiı olan • geni§ 
nı geçmiştir. Bu yakmlaşma görüşülmemesi muhtemeldir. Paris, 22 (A.A) - Ana· fete Dr. Tevfik Rüşdü Aras, Alman kuvvetleri yoldadır araziye ekmek vazifesini gÖ· 
İngiliz ve Fransız siyasetleri- Maamafih, alakadarlar bu ha- dolu Ainnsının hususi muha- Numan Menemencioğlu ve M. ve herşeyden evel bu kuvvet· recek hububat vesaire ekecek· 
nin Türkiye Üzerinde yaptık- beri teyid etmemişlerdir. biri bildiriyor: Sandler de davet edilecektir. lerin ispanya Fası'na çıkmala· lerdirl 
lan iddia edilen tesire karşı M. Sandler, ihtilafın halli Lö Jur dünkü konuşmaların rına mani olmak lazımdır. Bunlar hakikate, en yı-kın 
b ı 1 k b l l kk 

neticesiz kaldığını ve Milletler Bu ziyafette iyi bir uzlaşma 
ir ta yan mu a e esi te a i için mütemadiyen çalışmakta- 1 d Çünkü, oraya çıktıktan sonra hayaller olsa bile, ben şöyle 

edı'lebı"lı'r. cemiyetinin daha bir imtihan e de edileceği tahmin e ilmek- d k ke d" . 1 dır. Rüştü Aras da Ankara d' Almanları Şimali Afrika' dan üşünme ten n ımı a ama· 
Roma, 23 (Radyo) - Ce- ile daimi temas halindedir. geçireceğini yazarak "Kim baş le ır. almak için büyük bir harp dım: Odundan mamul şeker 

eğecek, Türkiye mi, Fransa M. Delbos ve M. Viyeno b Al h 1 
nevre müzakereleri sona er- Cenevre, 23 ( Radyo ) - L • k Jazımgelecektir. Vaziyet çok aca a man uşunetine nası 

mı, Cenevre mi?,, diyor. yarın iyon a gitme arzusunu k ? B F. 
dikten sonra Türkiye Hariciye Sancak mes' elesi üzerine bu- l d' B f ciddidir. tesir yapaca tır . - • 
Vekl.lı" Tevfı'k Ru"'ştu·· Aras, Sen Brin Jurnal'da cemi- göstermiş er ır. u mü arek2 t Ô 1 gün M. Delbos, M. Sandler k b' .. d d vre gazetesinde Madam htil8s davası 
Cenevre'den doğruoa Milano- ve Numan Menemenci og" lu yetten çekilip çekilmiyeceği- anca ır gun evam e e· Taleni de. gene bu mevzua ihtilas suretile zimmetine 

Ya geçecek Ve Orada buluna- mı'zi sorarak Rusya ve İngil- cektir. k h f arasında bir mülakat yapıl- C büyü e emmiyet at mı iste· 150 lira geçirmekle maznun 
cak olan ltalya harı'cı·ye na- tere ile dostluğumuzdan bah· · enevre 22 (A.A) - Ana· mektedı"r. mıştır. Bundan sonra M. Eden, d l denizyolları işletme acentası 
zırı kont Çiyano'ya mülaki Dr. Tevfik Rüşdü Aras ve sediyor ve bundan dolayı bu- o u Ajansının hususi muba- E_J '• k memurlanndan Dursun'un mu· 
olacaktır. na ihtimal vermiyerek diyor ki: biri bildiriyor: aen ın nut u M. Sandler toplanmışlardır. hakemesi dün şehrimiz ağır 

Türkiye'nin Roma sefiri Hü- Cenevre, 22 (A.A) _ Ana- Milletler cemiyeti kararı ile Bugün gene muhtelif heye- Ve Alman ceza mahkemesinde devam 
seyin Rag"ıp, Tevfik Rüştü Ancak suriye'ye karşı son ta· ti murahhasabr arasında me- edilmiştir. Bu celsede hesab-

dolu Ajansınm hususi muha· gazetelerinin 
Aras'a refakat etmek üzere nhhüdümüzden sıyrılabiliriz. selemiz hakkında hususi te- hrran mahkemece ehli wkuf biri bildiriyor: 
bu akşam Cenevre'ye hareket Suriye millicilerinden mü- Türk'ler Suriye'ce şayanı ka- maslar devam etmiştir. mütaleaları .. tarafından tetkik ettirilmesi 
etmiştir. rekkep kalabalık bir heyet bul garantilerle iktifa etmez- Dr, Aras bu sabah Ameri· Londra, 23 (A.A) - M. ve bir rapor alınması karar-

lstanbul, 23 (Hususi muha- buraya gelmiştir. Heye.tin San· lerse anlaşma imkansızdır. ka elçisini kabul etmiştir. Eden'in görüşlerine tercüman laştırılmıştır. Muhakeme bu 
birimizden) - Son zamanlarda Akşam gazeteleri konuşma- Mes' elem iz konseyin ruzna· olan Yakshire Post gazetesi tetkikat için başka güne bı· 
Türkiye·ltalya siyasetinde gö- ya' dan geçecek ve ltatya hü· ların umulan neticeyi verme- mesinin sonlarındadır. Salıdan Eden'in nutkunun Alman mkt- rakılmrştır. 
rülen müsaid inkişaf siyasi ve kiimet crkanile mühim görüş- diğini yazıyorlar. Entransijen evvel konuşulacağı tahmin buatındaki akislerini mütalea Silah mUbayeası 
mühim müzakerelere yol aça- meler yapacaktır. diyor ki: tahmin olunamaz. Esasen hayli etmekte ve Almanya'nın ihti- Bükreş, 23 (Radyo) - Ha-
cak derecededir. Cenevre'de Bu ziyaretten sonra İtalya Türk'ler gerilememede çok çetin müzakereleri istilzam raslarını muvakkaten teskin riciye miisteşarı M. Badolesko 
bulunmakta olan Hariciye Ve· dışbakanı Kont Ciyano'nun da azmetmiş görünüyorlar. istik- eden bu mes'elede herhangi için kendisine müsaadekar dav· Prağ'da Çekeslovakya hüku-
kilimiz Dr. Tevfik Rüşdü Aras, Ankara'yı ziyaret edeceği kuv- lal tezini kuvvetle muhafaza bir şekli halle varabilmek için ranılması fikrini kat'i surette metile silah mübayeası üzerine 
Cr 'evre' den dönüşünde ltal- vt~tle söyleniyor. ediyorlar. Biz Fran'sızlar an- hususi temasların daha birkaç bertaraf eylemektedir. bir uzlaşma imzalamıştır • 
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Allah büyüktür!. Çok yorgun
sun delikanlı ... 

Petro'nun vücudunun her 
tarafı tutulmuş gibi idi. Bütün 
kemikleri sızlıyordu. 

- Çok - dedi • hem de 
pek çok! 

- Şöyle, yüzünü ateşe çe
vir. Ben sana kuru çamaşırla 
biraz yiyecek getireyim evlat. 
Misafir umduğunu değil, bul
duğunu yir. Deniz baba zen
gin olsaydı seni başka türlü 
ağırlardı amma, ne yapayım .. 

Demek senin adın deniz 

••• 

- Öyledir evlat.. Yıllarca 
denizlerde gezdim. Şimdi de 
yıllardanberi denizin karşısında 
yapa-yalnız otururum. Deniz
lere bakarım, denizcilerle uğ
raşırım.. Allah beni buradan 
ayırmasın. Zamanı geliyor da 
insan oğullarına faydam oluyor. 

ihtiyar bunlan söyledikten 
sonra yukarıya çıktı. Petro yal-
nız kalınca etrafına bakındı: 

- Öyle bir tehlike atlat
tım kil. Az kalsın Mariya'nın 
uğrunda cehennemi boylıya
caktım. Bu kurtuluş ta hayıra 
alamet olaa aerek.. Kos·koca 

geminin içindekilerden ben- - Arkadaşlarımdan mı? Ne tına, ayağına geçirince vücudu man, namuslu bir adam. Pa-
den başka sağ kalan kalmadı. gezer babalık, ne gezer? Sana daha çabuk ısınıvermişti. ramızı hiç aksatmazdı. Büyük, 

Şimdi, ağzı burnu yerinde başımıza geleni anlatsam deli Evvela bir tas çay içti, sonra zengin .,eferlerde de babşifi· 
bir yalan uydurmak, bu ihti· olursun .. Ben yalnız denizin yemeğe saldırdı. Karnı epice mizi de bol bol verirdi .. 
yar denizciyi kandırmak, hatta değil, gavur kılıcının altından acıkmıştı. İyi iş görebilmek - Vardır böyleleri evlitl. 
ondan mümkünse malfimat al- kurtuldum da öyle geldim.. için sağlam ve sıcak bir mide _ Sık·sık, Mısır, Rum, Ve· 
mak lazımdı. Evvela onun Deniz baba, hayretle Pet· l" d , azım ı.. nedik limanlarına da uğrıyor-
merhametini tahrik etmek ge- ro ya baktı: Bu arada,· 1 duk. kide bir, yolda gavur 

rekti.. = ~~:::::~1:·· tabii.. Mü- - Deniz baba! korsanlarına çatıyorduk. Far· 
Vücudu yavaş • yavaş ısını· Diye yukarıya seslendi. ih- kına vardık ki, bu sularda 

yordu. Bu sırada merdiven· saade et giyineyim, bir sıcak İh I ld tiyar derha ge i.. Yunan'lı korsanlar ""'~almıya 
Ierden ayak sesi geliyordu. çay içeyim de.. r-5 

Deniz baba, elinde bir yiye· _ Peki, haydi beş on da- - Meraktayım be evlat!. başlamış.. Bundan az evel 
cek tabağı, koltuğunun altında kika kadar ben seni yalrıız Şu senin i~i anlat bakalım. evvela Girid·e, sonra da Pi· 
birkaç çamaşır, bir elinde de bırakayım da çamaşırlarını Deniz baba da ocağın kar· re'ye uğradık. Meğer, b!zim 
çaydanlık olduğu halde geldi. çıkar... şısına oturdu ve çubuğunu Türk korsanları ile Yunan kor· 

- Haydi bakalım evlat.. Deniz baba gene yukarıya yaktı. Petro, hiç istifini boz- sanlan, kapışmıya da baıla· 
Evvela yaş çamaşırları çıkar, çıktı. Petro, çar·çabuk üstün- maksızın; mışlar .. 
sonra karnını doyur, sonra da deki ıslak elbiseyi çıkardı ve - Sorma - diye başladı • Deniz baba; 
şu çaydan iç.. Ben de şöyle kemerinden gümüş bir Türk ben, bundan tam beş sene - Doğru - dedi • dalsa ,.. 
sahile kadar bir çıkayım, belki parası da almağı unutmadı. evel bir Cezayir gemisine Çan· çenlcrde Midilli' den bir ata· 
arkadaşlarından birisini bulu- Deniz babanın ıetirdiği çama- darlıdan çırak yazıldım. iyi nın lcıEJnı kaçırcblar. 

şırlan, şalvarı ve ·kaftanı sır· bir kapta~ vardı. Müılü· - S... NI' -



Sayfa o 
Manisa'da Anadolu 

anisa'da üy 
aliyet göze a p 

f 
or. 

Vali Lütfü Kırdar, yapılmış ve 
yapılacak işleri anlatıyor 

Manisa Halkevindeki sergi 
Manisa, (Hususi) - Vilaye· 

timiıde son zamanlarda şuurlu 
bir faaliyet göze çarpmıva 
başlamıştır. Valimiz Lütfü Kır
dar'm sistemli ve intizamlı 
çalışmalarından çok iyi neti
celer beklenmektedir. Kendi
lerini Anadolu namına ziyaret 
ettim. Bana şu malumatı verdi: 

- Manisa Vilayeti 937 yılı 
beynelmilet İzmir fuarına bü· 
yük mikyasta iştirak etmeıc 

için şimdiden hazırlanmıya 

başlamış ve fuarda muazzam 
bir pavyon inşası için lzmir 
bcled'yesi ilr temasa gelmiştir. 
Bu pavyonda Vilayet dahilin· 
de yetişen bütün mezruat ve 
masnuat bulunacaktır. 

Vilayet bUdçesi 
Vilayet umumi meclisi 8 Şu

bat 937 tarihinde toplantıya 
çağrılmıştır. Bu seneki büdçe 
1,200,000 lira üzerindedir. Ge
ne bu yıl vilayet büdçesile 
yapılacak işler arasında vilayet 
konağının yanında yaptırılacak 
büyük bir ilk mektep ile in
~aata devam olunan Memleket 
hastanesi vardır. 

Memleket hastanesi 
inşaatı devam eden memle

ket hastanesi modern bir ,e
kilde 937 yılı sonunda açılmış 
olacak ve memleketin sıhhi 
ihtiyacına tamamen ce.vap ve
rebilecek bir hale gelecektir. 

Memleket hastanesinin bü
tün servislerine aid mütahas· 
sısJarı tamamdır. Mühim bir 
yoksulluk teşkil eden çocuk 
mütahassısı da tayin edilmiş 
ve halkın lzmir' e kadar git
mesine hacet kalmamıştır. 

Sergi 
Halkımızın bedii zevklerini 

göstermek için Halkevi çatısı 
altında elişleı i sergisi açılmış
tır. Bu sergi küçük olmakla 
beraber hakikaten çok güzel 
tertip edilmiştir ve hergün yüz
lerce vatandaş tarafından zı· 
yaret edilmektedır. 

Yeni park 
Manisa izmir ~oscsinin arka· 

sına tesadüf eden Manisa si
nemasının arkasında büyük bir 
park inşasına başlanmıştır. Bu 
park şehrin tam ortasına tcsa· 
düf etmesi dolayısile halkın 
hakiki bir tenezzüh mahalli 
olacaktır. 

Çocuk bahçesi 
Gene vilayet konağının ve 

tenis kulübünün yanında mü
said bir halde bulunan arsa 
istimlak edilerek çocuk bah· 
çesi haline konulmağa başlan
mıştır. Bu yerde C. müddei
umumiliğinin müsaadesile hafif 
cezalı hapisler çalıştırılmak-

r..,.,,. ""-

bir aya kadar ikmal oluna
caktır. 

·' Halkeuı 
Bugünkü ihtiyaca kafi bir 

şekilde cevap veremiyen Halk
evinin tevs'i tekarrür etmiş ve 
tevsiine aid planlar yapılarak 
Nafıa Vekaletine tasdike gön· 
dcrilmiştir. Tasdikten gelir-gel
mez vakit kaybedilmeden he· 
men tevo•ine başlanacaktır. 

Parf i binası 
Bu meyanda planları Nafıa 

Vekaletine tasdike giden Heılk 

Manisa valisi Lütfü Kırdar 
partisi binası da vardır. Bu 
planlar da tasdikten geldiğin
den inşaata başlanacak 937 
yılı ortalannda inşaat itmam 
edilmiş olacaktır. 

Asri mezbaha 
Manisa şehrinin büyük dert

lerinden birisi de asri mezbaha 
ile tabakhanelerdi. ' Yeniden 
inşası tekarrür eden asri mez· 
bahanın plan ve keşifleri yap· 
tırılmıştır. 

Mezbaha 60 küsur bin li
raya çıkacaktll". Bu pnra tahtı 
temine alınarak müteahhide 
ihale edilmek üzeredir. Mez· 
baha soğukhava depolarını 
da ihtiva edecektir. 

Şehrin tam ortasında oldu
ğundan dolayı umumi sıhhati 
ıhlcil eden eski tabakhaneler 
kaldırılarak yeniden gösterilen 
mahalde sahipleri tarafından 
yenı tabakhaneler ınşaşına 
başlanmıştır. 

Elektirik. 
Gayri muntazam bir halde 

bulunan elektirik tesisatı için 
idarei hususiye ve belediye 
birleşmiş, bir birlik planı 
yapmışlardır. Bu pl5n da Na
fıa Vekaletine tasdike gitmiş-
tir. Gelirce hemen inşaata 
başlanmak üzere şimdiden 
hazırlanılmaktadır. 
Şehir dahilinde sokaklar 

Manisa için yapılması he· 
men imkansız gibi görünen 
büyük işlerden birisi de parke 
kaldırımdır. Bugün şehir dahi· 
Jinde 3,5 kilometrelik yolun 

; .... ~ ~ 

t -
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Bugün .. A!sancak stadın- Anglikan kilisesi erkanından mü-
da muhım maçlar var rekkeb bir heyet Madrid'e gitti 
Bugün Alsancak sahasında 

lik maçlarının en hararetli ve 
en heyecanlı haftalanndan bi
rine şrıhid olacağız. Öğleden 
sonra Alt1 nordu · Göztepe ta· 
kımlan m;lli kiinH'Y- gin·bil· 
mck hususuı da rol oy. a}1acak 
olan L i,. r. aç vereceklerdir. 

A.tıı ordu takımı yaplığı 

üç müsabak:?.da kuvwtli ta
kımlarımızdan ar.cak K S. K. 
takıınile kDrşı\cışmış Göz.tepe 
ve lzmirspor ve Altayla he
nüz karşıla~mamıştır. 

Göztepe takımı da 4 maç 
yapmıştır. Fa1:..ıt A'tıno· du • 
Altay · lzmirspor ve K. S. K. 
takımlarile de karşılaşmak mec· 
buriyetindedir. Bugün karşııa. 
şacak olan bu iki kuvvetli 
ekibin bu vaziyette olmasına 

mukabil lzmirspor ve K. S. K. 
takımlarından birincisi iki, di· 
ğeri de üç mağlubi) ete uğra· 
mış ve binnetıce Altay • Al· 
tınordu ve Göı.tepe takımları 
puvantajın başına geçmişlerdir. 

Binaenaleyh bugün Altınor· 
du ve Göztepe takımları ara
sında yapılacak olan müsaba
ka, senenin en alakalı ve en 
heyecanlı maçlarından biri 
o!acaktır. 936-937 liklerinin 
en hararetli safhasına girdiği
miz bu sıralarda kulüblerimizin 
vaziyeti şöyledir: 

.... 
IU 

E .. o. 
~ ~ d c 

.&: .t::ı 
ite «I cc c:ı :ı c.. "" c::. ıı.. t.ı) l: E c::. :;.... 

Cöı.tepe 4 ... 12 

Altay 4 3 l 1J 
A. Ordu 4 3 9 
D. Sııor 5 2 3 9 
fzmirspor ~ :;! 2 n 
K, S. K. 5 J 3 8 
Buca 5 l "' 

.., 
1 

llıımnva 4 3 (ı 

Egı>spor 
"' 

l 3 6 

Altınordu - Göztepe ma· 
çından evel ve sabah saat 9 
dan itibaren Demirspor - Bur· 
nava, Altay - Egespor, K. S. 
K. - Buca takımlarımızın lik-
leri yapılacaktır. Ayni kulüb-
!erin B takımları da Halk sa· 
hasında karşılaşacaktır. 

Bu maçların hakemleri, spor 
kurumu tarafından şu suretle 
tesbit edilmiştin 

Bu haftaki maçlar 
(A) takımları Alsancak sa

hRsında. 

Saat 9 da: Demirspor, Bur· 
nava. Orta hakemi Sabri, yan 
hakemle•; Fethi. Zihni 

Saat 11 de: Egespor · Al
tay. Oı t' hakemi Mustafa, yan 
hakemler Fethi Zihni 

Sa::ı.t 13 te: K. S. K. ·Buca. 
Orta hakemi Şerif, yan ha· 
krmler Baha. Sabri. . 

Saat 15 tf': Altınordu - Göz· 
lep"". Orta hakemi Alaettin, 

' B h S 1 ~h· 1 1· yan ha .emler a a, a a ıu m 
S ha gözciisü Ala tt"n 
{f:!.) takım' mı Holk.; ıhosmda 
Sa t 9 da: A trnordu · Göz-

t p~-. Orta lıakC'ınİ Ahm~d 
ÔıtYİ,.rrin )'c11l hnkemlcr Mus-

n ' 
hı.fa ~enkal, Şahap 

Srınt 11 dt>: K. S. K. - Bu
ca, O. ta hakemi Mustafa Şen
kal, yan hakemler Behlü1, 

Hüsnü 
Saat 13 te: Egespor - Altay. 

Orta hakemi Şahap, yan ha· 
kemler Kadri,rMustafa Şenkal 

Saat 15 te: Demirspor - Bur· 
nav~. Orta lıakemı Kadri. yan 
hakEmler Ahmed Ôzgirgin, 
Dchlül 

Saha gözcüsü Ahmed Ôz· 
girgin -------------
Türk-Fransız 

Klering 
IAnlaşmasının feshi 

Ti.irk · Fransız Modos Vcy
V<'ndisi ile Klering anlaşması· 
nın feshedildiği, şehrimiz Tür
ko~is şubt>sine bildirilmi.ştir. 

l\1 ıkUr anlaşınalnr, 13/3/937 
tarihinden itibaren m"r'iyet 
mevkiinden çıka~aklardır. 

Hnber aldığımıza göre, ye· 
ni bir tica~et muahedesi iç."n 
yakında, ya Ankara'da veya 
Paris'te müzakerelere başlana
caktır. 

Lenin 'in ölü
münün yıldönümü 

Moskova 23 (Radyo) - Le· 
ninin 15 iııci ölüm senesi ha
sebile büyük ihtifal yapılmıştır. 

-----
Şehirden akisler 

- Başı 3 üncü. sahifede -
Hafızı kütüp, başını eğmiş, 

eski türbeleri bekliyen münze
viier ve türbedar gibi, yapa· 
yalnız oturuyor. Masalar bom· 
boş .. Kitap dolaplarının cam
larında sanki, insanlık ıçın 
kafa patlatmış binlerce müellif, 
alim, edip ve fen ndamının 
yaşlı gözleri görünüyordu. 

Biraz ilerledim. Birkaç genç 
-Kız, erkek ve kadın- sinema 
afişlerine bakıyor, hararetli 
hara retli konuşuyorlar<l ı: 

_. ~l'i%:i2:112mr:ılmi'Sr.ilrıi:ml:atllmmE 

ahhide verilmiş ve hemen in-

- A, doğrusu ya, ben bu 
artisti hiç beğenmem .. Geçen
lerde bir filmini gördüm, ho· 
şuma gitti. 

- Kaşlarını gördünüz mü 
nasıl aldırmış! 

şaata başlanmıştır. Bir ta
raftan parke kaldırım yapıl
ması devam ederken diğer 
taraftan da ara yollarda Ar· 
navud kaldırımları yapılmak
tadır. 

Bu kısa malumatı veren 
Vali Lütfü Kırdar'ıı teşekkür· 
den sonra aynldım. Filhakika 
şehir dahilinde göz kam·aştırı· 
cı, hummalı bir faaliyetin de
vamına bizzat şahid oldum. 
Lütfi Kırdar bu sayede halkın 
sevgilerini toplamaktadır. 

Manisa zabıta kadrosunun 
çok dar olmasına rağmen a~a
yiş ve intirn"Tl cid J,.ıı pek 
mükernmeld r. Zabıta kuvvet
lerinin başında bulunan mül
kiyeli emniyt t müdürü, h:-ıki· 
katen k ymc L!ı bir :ı:abıtn ami· 
ridi . 

- Hayır canım, onun kaş· 
ları takmadır. ~eye ister.seniz 
bahsa girerim .. 

Fazla dinlemedim, yürüdüm, 
Kemeraltına geldim: 

Sırtısıra, karşı karşıya dur
mu~ kahvehaneler tıklım tık
lım idi. 

- Gençlik okumıyor, mü· 
ncvverler okumıyor, kimse, 
kimse okumıyorl 

Yaz ayları, eğlencenin, kış 
ayları da çaydanlıkta kaynıyan 
ve nargilede tokurdayan de
di-kod•ı ve ataletin h r sa~f ni 
1amamen keondilerine al mı~' .·r. 

Bni tarafta ki 1nblar ağla
makta, 

Hafızı kütüpler diişünmekte 

b~rdevaıal.. ** 

- Başı 1 inci sayfada -
dım isıı:nılmi~tir. 

Pnriıı, 23 ( H:ırl) o ) - Komii
ni-t lı·r \f' ajırı\.ırı, Yııı•aııi"'t :ın"ıla 

lı:ırn ı•ı.ı J,:, lt."rirnJ,.ıı murl'ld <-h Jıir 1 

~tok tC' i ••tnıi·l• r r. Buı.1111 İ':İn 

J.ı.< O ,' 00 f•uıık il' İ\ı• ı tlilıni~ıir. 

Dııııl.ır 1,.p 111\ .ı·~ .ı ııııklı lıln·t·kı r. 

Sen Jnn Dö Loz, 23,R3dy >) -
Milis kuvvetlt ri M1dr'd ci· 
v,mı dn Çer O':i Los Ar i ·irs' I! 
karşı )Bp'ıkları taaıruıd1 ı,ıu· 

vaffak olmam•ştır. Milisler bii· 
} ük zayi~t;ı uğramışı11rdır. Di
ğer cihetten Ma'aga'da asile· 
rin harekatı gatikçe şiddet 
kesbdmcktedir. 

Asiler İspanyol Fas'ından 
birçok asker celbetmişlerdir. 
B Jnlar, Malaga ve Madrid 
cephelerini takviyeye sevke· 
dilınektcdirler. 

Mndrid, 23 (A.A) - Hükfı· 
met kuvvetleri yeniden Mad· 
rid'in şimali garbis;nde Los 
Fransseze köprüsü yanında 
iiçyüz metre ilerlemişlerdir. 

Cunıuriyetçiler Anhi lar mev
kiiııde kanatlan altında ka· 
malı haç işareti bulunan düş
man tayyareleri görmüşlerdir. 
Ayni zamanda bu tayyarelerin 
şimdiye kadar hiçbir cephede 
görülmiyen bir tipte olduğu 
anla~ılmı.ştır. 

Avila, 23 (A.A) - Burgos 
hükumeti damgalı kağıd para· 
lar üzerinde yapılan spekülas
yonu ve bundan mütevellid 
kan,ıklıkları ortadan kaldır
n•ak maksadı! ye' ında yeni 
banknotlar ihraç etmek niye
tindedir. 

Bilindıği üzere Burgos hü
kumetinin dumga1 ı peçataları 

Londra piyasasında iizerinde 
yaLilı kıymetinden fazlasına 
tedavül etmekte ve Valance 
hükumetinin damgasız bank
notlarından yüzdi elli fazla 
değeri haiz bulunmaktadır. Ye· 
ni ihraç olunarı' peçatanın kar· 
şılığı altın mı yoksa gayri men· 
kul mu olacağı malum değildir? 

Bi!d;rildiğinc göre spckülas
yoncular yağmacılardan külli
yetli miktarda damgasız pçza· 
tayı hiç pahasına satın almış· 
lardır. Bunların niyeti gizli 
surette peçataları damgalattık· 
tan sonra İspanya'ya ithal et· 
mektir. 

Bir mütehassıs İngiliz mat
bucusu bu işi deru\.ıte etmiştir. 

Vala.ısia, 22 (A. A) - M. 
Azana belediye binasının b:ıl
konunda binlerce kişi tarafın-
dan alkışlanan bir nutuk söy
lemiştir. M. Azana ezcümle 
demiştir ki: 

ispanya halkı cumhuriyeti 
müdafaa etmek için icabettiği 
müddetçe mücadele edecektir. 
ispanya bir ecnebi istilasının 
arefesinde bulunuyor. Tehli
kede olan yalnız siyasi rejim 
değil ayni zamanda memlel:c· 
timizin istiklalidir. Memleke
timize yabancı ordular gönde· 
rilmesinin umumi bir harb 
tehlikesi doğurduğunu herkes 
bilir. ispanya harbını tahdit 
etmek ve yabancılar tarafın
dan kendi topraklarımızda 

yüz kızartacak bir şekilde te
cavüze uğrıyan beynelmilel ka
nuna riayet etın k "az"f si 
dığt r dcvlttlere düşe:r. Harbı 

t ... hdit rtınf'k için İspanya hii
kiiıneti f dakarlıklarda bulun· 
muş ve silah s<'vkiyatının korıt
rola tabi tutu rna~unı kab1ı1l 

etıniştır. Fakat Cumhuriyetin 
otoritesine ve hükumetin ha
kimiyetine dokunulmasına mü· 
saade etmiyect ktir. 

Fas hakkında da M. Azana 
şuıı arı ~ö) lemış ır: 

Fas İspanya için daima bir 
endışe mt>vz•:u olmuştur. Fa
kat Fas't.ıkı haklarındaa vaz
g< çeceğini as1a ümit etme
melıdır. 

Madrid, 23 (Radyo) - Asi 
tayyarclt>rı b~gün de Madrid'i 
bombardıma·ı etmişlerdir. Bir· 
kaç kışi olnıü~tür: 

Valans) a, 23 (Husuc..i mu
habirimizden) - Sol cenah 
curnhuı iyetçi\eri, partisi dem ok· 
rat memlcketlcrın, fspanya'ya 
gönüllü göndermelerini rica 
etmek üzere radyoda neşriyat 
yaptırmağa karar vermiştir .. 

Madrid 23 (Radyo) - lhtı-
lalciler, buuÜ'1 obüs topladle 
Madrid'i lıombardıman etmiş· 
lerdir. 1 :aber verildiğine göre 
merm· .erins ademelerindan şe· 
hirde cam kalmamıştır. 

İhtilalciler, (Malaga) ya da 
hücum etmişler ve şehri şid
detle tazyık c tmeğe başla
mışlardır. 

Ma-Bak mes
elesi üzerinde 

~--... ·•·cı 
- Başı 2 inci sahi/ ede -

ro şu veya bu sebeple kapa· 
tılmış olabilir. Biz, Manisa'da 
bir takım dedi· kodular geç
mekte olduğuna ve müessese 
de ziyan etmiş bulunduğuna 
nazaran kongreyi dt rhal top· 
lamak lüzumuna inanmış bu-
lunuyoruz ve böyle bir şekil, 
müessesenin başında bulu· 
nanların kendi şahısları itiba· 
rile de daha faydalıdır. Müs-
tahsilin hakiki vaziyetinden 
haberdar olmaması, hiç şüp· 
hesiz tecviz edilemiyecek bir 
keyfiyettir. Çünkü kar ve zi
yanla onların da alakası var-
dır, ziyanı ödeyecek olıın bağ· 
cıdır ve o bağcı, ~ahsınm ve 
omuz verdiği müessesenin va-
ziyetini biran evvel öğrenmek 
istemekte haklıdır. 

Temenni ettiğiın · z diğer bir 
nokta da, her çareye başvu· 
rulup bu müesseseyi, haiz ol
duğu ve kazandığı mevkide 
tutabilmektir. Tanınmış bir 
firm<1dır. Arkasında ziyanlar 
açaıak tasfiye edilmesi, bu 
kadar çal•şmadan sonra, hiç te 
doğru değildir. Biz de neticeye 
intizar edeceğiz. 

B - Murahhas üye Fehmi, 
bizim bildiğimize göre şirketin 
müdürü unvanını da taşımak-
tadır. Bu mevzu ile alakadar 
arkadaşımız kendisini koope-
ratif otelinde bulmuş, hatta 

Reşat Erman odada bulunurken, 
otelin salonunda Fehmi ile 
konuşmuştur. Bu sözler, aynen 
kendi ağzından çıkmıştır. 
Amma, sclahiyeti . yokmuş, 
o da başkadır ve bunu inka
ra hacet yoktur. Hakikat ken· 
di ifadesile tcsbit edilmiştir. 

tr.rsl!allllllfll2t::7.l~~C':Zlllmııl--

rım;J' Yalnız 1 tek, lira-ı 
Ma!irarla .100 kilonıetreye 3500 

kilo yiik t:ı~ı)All mazotlu BENZ-
1\tERCEDES kamyonlarını ~ör

meden nraba ıılmn}ınır;. (Takt.im 
Balıç ei ku~ısı No. 25 1 ta~bul) 
Telgrnf adresi: Di:r.eJ-f ctıınl.ıul, 
Td: ıt.0835. Adresinizi yazınız 

katalog gönderelim. Yedek par-
ça urpmizi :r.İ)ıtret ediniz. 
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askeri bir Bir /ngiliz tayyaresi 1 

Alaturka 1270 de sadriızam· K SA lımir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 Iardan biri, diker nazlrla ko- 1 - Ordu hastaneleri için 38000 metre yatak kılıflığı ve 

isyan bekleniyor düştü Ve parçalandt. nuşarak, saraya yeni bir ısla- OzUm satrşları 9600 metre elbise torbalığı bezin 28/ 1/937 perşembe 
T k Londra, 23 (Radyo) - (Ot- il hat layihası daha takdim eder. Çu. Alıcı K. S. K. S. günü saat 15,30 da İstanbul'da Tophanede satın alma 

o yo, 23 (Radyo) - Hi· lan) tayyare mektebine aid Başlıca tedbirler [Mali muva· 186 Kazım Taner 12 19 komisyonunde kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
rota kabinesinin istifası, Ja- tayyarelerden biri düşmüş ve zene kurmak, irtikabı kaldır- 1:~6 M. J. Taran. 14 50 2l 2 - Hepsinin tahmin bedeli 17328 lira ilk teminatı 1299 
ponya'da uzun sürecek bir parçalanmıştır. Tayyareci ve nıak, demiryolları yapmak v.s. 76 inhisar ida. 9 25 11 25 lira 60 kuruştur. 
buhrana sebebiyet verecektir. pilot derhal 0··ımu''şlerdı'r. b] k d 73 F. Solarl· 15 50 17 375 3 - Şartname ve nümuneleri İstanbul levazım amirliğl" ıa· A j gi i arasında ikisini zi re elim: 

skeri parti, mparatorun ade· nQTl•S Tok 1 _ Ağaç dikmek, 54 A. R. üzüm. 13 7S 15 75 tın alma komisyonunda görebilirler. 
mi muvafakatine rağmen Di- Cı • l ~ )'O 2 _ Ormanlan zabıt ve 44 16 T. H. Al. 12 50 14 75 4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde-

yet mec~isinin feshine ısrar Rekoru kırılacak mı? rabıt altına almak. 34 S. Emin l4 50 l7 lerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarile berab~r 
etmektedır. Paris, 23 (Radyo) - Paris· 1270 drn 1932 ye kadar 26 j. Kohen 15 15 25 teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvd ko· 

Kabinenin istifasından e~- Tokyo rekorunu kırmağa çalı- tam 82 sene geçti. Biz dahi 12 P. Klark 14 50 14 50 --:---m_is_y_::ı_n_a_vre_r_m_e_le_r_i. __ 1_0 __ 1_s_2_0 __ 2_4 ____ 5_2 __ 
vel, harbiye nazırı bir beyan· şan F t ·ı d Türkiye ormanlarını kurtar- 6 Şınlak oğlu 11 25 11 25 f · !\A t fl" K S t Al K R d . ·ııA .. ransız ayyarecı erın en zmır hı:ı . vıv. . a . . o. s. en: 
name neşretm1ş ve mı l mu· k ı · · d"' ·· k 6 (Doro) ve arkadaşı (Mikeleni), ma çare eıını uşunme teyiz. 47 16 1 - (16500) kilo pamuk çorap ipliği kapalı zsrfla eksilt-
dafaa için taleb olunan tah- B f 396979 bugün saat 7,35 de (Anri) ye u arada Osmanlı mpara· meye konmuştur. 
sisatın diyet meclisince kabul t l ğ d b. k a 1 397619 16 vasıl olmuşlar ve oradan ben· or u un an ırço P rça ar, 2 - Tahmin edilen bedeli (22770) lira ille teminatı (1707) 
edilmemesinden dolayı ordu- A t M · t 1 · t 1 zin alır almaz, Şanghay'a ha- vus urya • acarıs an veya ncır sa ış arı lira (75) kuruştur. 
da derin bir heyecan hüküm k' R 1 t 1 ki Ç Al K S K S reket ctmi}lerdir. Tayyarecilerı es ı usya mpara or u arına u. ıcı · · · · 3 - ihalesi 2 Şubat 937 salı güııü saat 15 tedir. 
sürdüg~ ünü bildirmiş, orduyu · t'k ) tt" O 1 bu top k 150 L Alharal 6 25 6 25 muvaffakıyetle seyahat ettikle· ın 1 8 e ı. n ar, ra · · 4 - Şartnamesi p::ırnSiZ olarak M. M. V. satın alma ko· 
zaptedemiyeceğinden mes'uli- Iardaki 1270 tahriblerinin 176775 · d l nnı bildiriyorlar. mısyonun an ~ m.r. 
yet kabul etmediğini ilave V önüne geçtikten başka, yeni 176925 5 - Eksiltmeye girccelderin 24'JO sayılı kanunun 2. ve 3. 
eylemiştir. l unan ve yeni ve büyük ormanlıklar Zahire sahşları CÜ maddelerinde istenilen belgelerle birlikte teminat 

Tokyo 23 (Radyo) - Son y; · • / yetiştirdiler. Çu. Ginsi K. S. K. S. ve tekfif mektuplarını ihale gün ve saatından en az 
gelen haberlere göre, askeri emın Vermış er Hatta bunlardan bile bir 132 Buğday 7 7 b" l M M y t k 
b" k f d Atina, 23 (Radyo) - Yeni kısmını tekrar tahrib etn1ek 9 S ır saat eve · · · satın ama omisyonuna ır omite tara ın an imzasız 8 usam 18 50 18 50 vermeleri. 16 20 25 31 127 
beyannameler neşredilmiş, finans bakanı M. Rodiyadis fırsatı elimize ıeçti. 487 B. pamuk 47 50 
Amerika, İngiltere, Rusya ve ve iktısad nazırı M. Aposto· Halk baltasından ormanları ______ !mi_____ lzmir Müs. Mv. Sa. Al. Komisyonundan: 

ı d. b (D ) k mektir. Al l f h Çin için aleyhtarana cümleler i ı, ugün ün rahn hu· korumak için Avusturya ve 1 - tı adet muhte i tezg5 pazarlıkla eksiltmiye konmuştur 
kullanılarak, bu devletlerin zurunda sadakat yemini ver· Rusya usulleri basitti: Orman- Orman kanunu ile uğraşan 2 - Tahmin edilen bedeli 18000 lira olup ille teminat pa· 
Japonya'nın düşmanları olduk: mişlcr ve müteakiben vazife· da odun vesair köy ihtiyaçları arkadaşlarımıza birşey hatır· rasl 1350 liradır. 
ları ilan edilmiştir. ferine başlamışlardır. için kesilecek ne varsa devlet latmak istiyoruz: 3 - ihalesi 1 Şubat 937 Pazartesi günü saat 14 tedir. 

• h l k l Niçin koru yetiştirenlerden 4 E f · · M M y S Al K d Askeri komite, ordu için Jıtalya epsini orman arın enar arı- - vsa ve şeraıtı . . . atın ma omisyonun a 
· ğ k.. l"le e t k · ağır vergiler alıp, asırlık agv aç- .. "l b"I" 
ııtenilen tahsisatın, derhal ay- na yı ar ve oy u r a sım goru e ı ır. 

l P 
. d H A ,_. 5 ı · lıkları arsa·arsa parçalatıyoruz 5 Ek · ı · · ki · 2490 1 k 2 3 

r& ması için ısrar ediyor. azartesı gü. C er. USUSl Kim e erın Or• - Si tmıye gırece erın sayı l anunun Ve nCÜ 
· 1 · d .. ve boğaz içi ıırtlarmda oldu- dd ı · d · ·ı b ı 1 ı b k h 1 Alakadar mahafil, Japonya- mana gırme erı sa ece ve o· ma e erın e ıstenı en e ge er e irli te i a e gün ve 

da askeri bir isyan arefesinde nü cevap IJerecek.. lüm tehlikesi ile yasaktır: Is- ğu gibi, tabiatı tekrar soydu- saatinden bir saat evel M. M. V. Satın Alma Ko-
bulunu1dutunu söylüyorlar. Roma, 23 (Radyo) - Is- tihkama girmek gibi! ruyoruz? Her hususi ev ve misyonunda hazır bulunmaları. 14 19 24 29 100 

M 
panya işlerine ademi müdahale Fakat asıl kaçakçılar ve tah· köşk için muayyen bir miktar, 

emlekette tas( iye ve g-önüllü göndermemek meı· ripçiler bizde ormanlar içine 5 veya 10 dönüm, bir arsadan lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
edilecek yabancı clesi hakgmdaki İtalyan cevabı yerleşmişlerdir. ille ve başlıca vera-i almak ve meyvasız ağaç 1 - Tayyare alay ihtiyacı için yalnız bezi alay tarafından 

da Pazartesi iÜnÜ Londra'ya tedbir, bunları düzlere indir- ekilerek koru yetiştirilmek verilmek şartile dikilecek olan 1800 • 2100 takım erat 
zeytinyatları bildirilecektir. . mek ve onların, toprakaızlık şartı ile, diğer kısım araziyi iç çamaşırmin dikilmesine talip çıkmadığından yeni· 

1937 Mali yılı büdçe kanu· Edirne'Je veya toprak verimıizliği yü· verziden affetmek yerinde bir den pazarlıkla dikilecektir. 
nuna bağlı (1) cedveli muci· .zünden, iıter istemez yaptık· tedbir olmaz mı? Aiaç primi! 2 - ihalesi 26/1/937 sah günü saat 10 da Müstahkem mev-

b. kk Ttırkkutu açıhyor. ı 1 k' t ı k · d ı k: · mce muva at kabul usulün· arı zarar arın önüne geç· Fatay ı sa ın ama omısyonun a yapı aca tır. 
den istifade ettirilmesi muva· Edime, 23 ( Huıuıi) Devlet Demı·ryollarından 3 - Mecmu tutarı 241 ikiyüz kırkbir lira 50 kuruş mu· 
fık görülen bam zeytinyaiı Edirne'de bir Türkkutu açıl· vakkat teminatı 18 lira 1 t kuruştur. 
ile pulpe d'olivelerin ne şc· maaı kararlaştırılmıştır. Türk- Alsancak ve Manisa istikametlerinden Basmahaneye ve mü- 4 - Nümune ve şartı1amesi Mst. Mv. ıaL al. ko. da gö-
kilde memlekete idhal edile· ku~unun hazırlıkları Şubat SO· leakiben yapılaca1' tam vagon hamulei nakliyat 2211/937 tari- rülebilir. 
ceği ve bunlann tasfiye edil- nuna kadar bitirilecek ve açıl- hinden itibaren ayrı bir ücret alınmaksızın Halkapınar istas- 5 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 
dikten sonra ne yolda dıı ma merasimi Martta yapıla· yonunda da tahmil ve tabliye olunabilecektir. Hangi vagon· makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 

caktır. Edirne de bir Türkku- ların Basmahanede ve hangilerinin Halkapınarda yüklenip bo· d I d l · d ı lcal l 
memleketlere çıkarılacakları şalacağı tayin ve intihap etmek idareye aittir. e erin e ve şartname erın e yazı ı vesi ari e temi· 
fÜmrülder umum mu-du-rlu-ğu-n~ şunun açılacatı haberi genç- nat mektuplarını ihale saatinden bir saat evci komiı-

1 d b.. . . ._ b" · Halkapınarda yapılacak tahmil tahliyeye ait muamele Bas-
ce tesbit edilmi•tı"r. Yakında er araıın a uyuK; ır ıevınç yona vermeleri. 236 

,, d t mahane ambarınca göıülecektir. 226 
rümrüklere bildirilecektir. uyan ırmı, ır. 

Orman muha. Fırtınaya yakalanan 
laza kadrosu iki tayyare 1 

k 
Londra, 23 ( Radyo ) 

Qs erileıtiriliyor. Kroydon tayyare kararrihın-
Ormanlarımızın daha iyi ve dan Burje'ye harck< t eden 

disiplinli bir teşkilat tarafın· iki posta tayyaresi, fırtına yü· 
dan muhafaza edilmesi ve or- zünden postalarından bir kıs-
manlanmızın her türlü tecavüı mını denize atmağa mecbur 
Ve tahriblerden korunmasıni kalmışlardır. Tayyarelerden bi-
temin için harızlanarak Kamu· risi hakkında hiçbir malumat 
laya verilen askeı i orman teş- yoktur. 
kilatı kanun prejesinin ihtiva 
ettiği esaslara göre askeri Kaçakçılık 
Orman koruma teşrkilatı Ziaat Ankara, 23 (A.A) - Ge-
Vekaletine bağlı ve bir Tuğ· çt-n bir hafta içinde gümrük 
generalin komutanlığında ola· muhafaza örgütü 3 ölü 1 ya-
caktır. ralı 56 kaçakçı, 1000 kilo 

Bu teşkilat, Türkiye orman· gümrük kaçağı, 103 kilo inhi-
larının genişliğine göre mınta- sar kaçağı, 477 defter sigara 
kalara ayrılacak ve tamamen kağıdı, 15 altın, 53 Türk lira-
askeri mahiyette ve subayların sı 37 kesim hayvanile 16 ka-
t)inde bulunacaktır. Bu teşki- çakçı hayvanı ele geçirmiştir. 
lata alınacak cfrad doğrudan 
doğruya talimgahlara sevkolu· 
nacak altı ay askeri talim ve 
terbiye gördükten ormancılık 
hakkında da fikir edindikten 
sonra orman muhafaza kıt'a· 
larına sevkolunacaklardır. 

Bu teşkilata alınacak zabit 
ve gediklilere rütbe ınaaşlan 

.. ,. !iWl-

Satılık Ev 

İzmir posta telgraf ve 
fon başmüdürlüğünden 

tele-

" ·ı erı ecek bunun dışında bu-
!unan çavuşlara 15, onbaşı· 
ara 7 ,5, erlere S lira aylık 

\'eril ece kti r. 

Karantina' da Eski kapı so· 
kağında 7 numaralı ev satı· 
lıktır. Üç kat üzerine on odası 
vardır. Her kalın teçhizatı 
eyrı olup icabında ayrı ayrı 

kiraya verilebilir. Ev otuz lira 
kira getirmektedır. Su ve elek
tirik tesisatı mevcuttur. Almak ~Boğazlar mukavelesi münasebetile sürsaj edilip 29/10/936 
istiyenler ihracat gümrüğü tah- ~tarihinde tedavüle çıkarılan ve 6 adetten ıbaret serisi 95 ku
riat katibi Sezai'ye başvursun. truş olan hatıra pulları posta gişelerinde satılmaktadır. 238 

lzmirbelecliyeainden- Ucuz Satılık Fidanlar.W Para kaçakçıları 
Paris, 23 (Radyo) - Gern çarşamba ıünü Fransa .. 

'ksviçre hududunda otomobilli 
1 • 
ı.: ~ahıs yakalanmıştır. Bun· 

SOO altın franrı, lsviçre'ye 

221 No. lı iskan kanunu· En iyi damızlıklardan aşılanmış meyva fidanları (15-10) 
nun 31 inci maddesinin 1 inci çok iyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar (5) kuruştan 
fıkrasının "D,, kısmının tef- satılmaktadır. Toptan mübayaa olunduğu taktirde ayrıca 
sırı. % 1 O tenzilat yapılacaktır. İstiyenlcrin lzmir' de Başdu-

Belediycdl ki ilf n rak'ta imam hanında Sebze ve Meyva satış kooperati-
fiae müracaatları. 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 231 
1 - Ankara garnizon birliklerinin ihtiyacı için 40000 kilo 

sadeyağının kapalı zarfla eksiltmesi 10/2/937 çarpm· 
ba günü saat 15 te levazım amirliği satın alma komis· 
yonunda'Lfapılacaktır. 

2 - Yağın tutarı 36000 lira olup muvakkat teminatı 2700 
liradır. 

3 - Şartnamesi 180 kuruş mukabilinde Ankara levazım 

4 

amirliği satın alına komisyonundan verilir. 

İsteklilerin 2490 sayllı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerindeki vesikalarile birlikte teminat:r makbuz ve tek· 
]if mektuplarını ihale gün ve saatından en geç bir 
saat e"veline kadar komisyona v~rmeleri. 24 29 2 6 

Lise veiiOrta okullar satın al:ma komisyonundan: 
İzmir Kız Lisesinde pazarlıkla yaptırılacak kapıcı kulübesi 

ile camlı kapılann keşfine göre muhammen bedeli 579 lira 
60 kuruş muvakkat teminatı 43 lira 50 kuruştur. 

Pazarlığı 26/1/937 sah günü lzmir Kültür yardirektör]üğü 
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 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden 

1500 Ton Linyit kömürü 
Tahmin edilen bedeli 22000 lira olan yukarda miktan ve 

cinsi yazılı kömür Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
komisyonunca 10/2/937 tarihinde çarşamba günü saat 15 tc 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak lco· 
misyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 1650 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü-

racaatları. 24 26 28 30 211 
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Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sok.ağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

Olivire VE Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"GRODNO,, vapuru 25 
ikinci kanunda LONDRA, 

~ ... ' _ .. ,... •• .... t • ,.,. 

M. t:evfi 

0/040 
lktısad etmek iatiyen· 
ler, ııı~ı bol, ömrü 
uzun ve &arfiyatı az 
olan: 

Metali um 
-,, 0 1 r 

- '' Lam bala;;;;-;-1ıe-ry;;d~ 
aramalıdırlar.1 ~-

E/e kti r i k. radyo 
Telefonn Evi 

Siemcns fabrikaları mümessili - Peşlemalczlar 77179 - Telefon 3332 

HULL ve ANVERS'tcn gelip • ------..::---~~-illiii-~:..-:-ıma&a!'~~~-------•• 
yük çıkaracak ve ayni zaman· 
da LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

''FLAMiNIAN,, vapuru 25 
ikinci kanunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracaktır. 

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

"POLO,, vapuru şubatın 
ıonunda LONDRA, HOLL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaraca'ktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"THURSO,, vapuru 25 

ikinci kanunda LIVERPOOL 
ve SVANSEA'dan gelip yük 
çılcaracakhr. 

"DRAGO,, vapuru 15 şu· 
batta LIVERPOOL ve SVAN
SEA' dan ielip yük çıkara· 
c:akhr. 
DEUTSCHE·LEVANTE 

LINIE 
.. GALILEA,, vapuru 2 şu· 

batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten relip yük 
ıı'karacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
liıikliklerden acenta mes'u· 
liyet kabul etmez. 

Jlırı 

Kuruk 
Fratelli Sperco

1 

~urA~n~sı•W-~F~H-·V-AN-·--s·ry•ah•d•m•üd.de•ti·P~IR•E•.•w·s·.~"·u·M~D·~-·,,~~ 
ROYAL NERLANDA.S • • • TON 16 fÜ•· 

KUMPANYASI D ZEE & co Seyahat müddeti PiRE . N!V· mt Deniz Acenta-
sıs • AGAMEMNONS ,, er • YORK 18 rü•. lıfı Ltd. 

2sı1131 . 3111131 kadar ROT· V. N. JOHNSTON_w._.ARREN LI· Hellem·c Lme• 
5 ~~~~~~·ve ~~~~~rfGA~: DEUTSCHE LEVAN- NES Ltd. LIVERPOOL 

TE LiNIE. HAMBURG "JESMORE,, Yapura 7 ıu· Limı•ted 
manian için yiik alacaktır. "MANİSSA,, vapuru 3 ş~ batta beklenilmektedir. LI· 

SiS • HERMES" 712/37 - "HOLbANDIA,, vapura 25 
de beklemekte Olup Yu .. künu·· batta gelecektir. 6 şubata ka· VERPOOL ve ANVERS'ten 

ikinci kanunda beklenilmekte tahliyeden sonra BURGAZ, dar ROTTERDAM, HAM· yük getirecek ve BURGAS 
VARNA ve KôSTENCE li· BURG ve BREMEN için yük VARNA, KôSTENE liman· ROTiERDAM, HAMBURG 
manian için yük alacaktır. kabul edecektir. ları için yük alacaktır. ve ANVERS limaalan İçin 

1 yiik alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LINIEN AMERiKAN EXPORT LINES Gie ROYALE HONGRO SE 

1 1 "HELLAS,, vapuru 27 ikinci 
KUMPANYASINA THE EXPORT STEAMSHIP DANUBE "MART ME,, kaQunda beklenilmekte ROT· 

S/S "GUNBORG,, 8 şu· CORPORATİON BUDAPEŞTE 
buata doğru beklenmekte olup EXMOOR vapuru 21 ikinci "DUNA,, vapuru şubat or· TERDAM, HAMBURG ve 

Yükünü tahliyeden sonra ROT· kanunda beklenilmektedir. tasında beklenilmektedir. BEL· ANVERS liman lan için yük 
alacaktır. 

TERDAM, HAMBURG, GD· NEV-YORK için yük Labul GRAD, NOVISAD, BUDA· PHELPS LINE 
YNIA ve" ISKANDINA VY A eder. PEŞTE, BRATiSLA VA, Vl- PHELPS BROS & CO INC. 
limanları için yük alacaktır. "EKSMİNSTER. va~uru 30 YANA ve LiNZ için yük ala- NEV-YORK 

SiS "NORRUNA,, 18 şu· ik"rc kanunda bekleniyor. caktır. ''fDEFJORD,, vapuru 15 
batta beklenmekte olup yü· ~ · '· l)RK · · ··k 1 b l T 

ı h. · · ıçın yu ı:a u ARMEMENT H. SCHULD şubbatta beklenilmekte NEV-
künü tahliyeden sonra ROT- ed r . HAMBURG 
TERDAM, HAMBURG NOR· "EKSLİNA,, vapuru 3 cu. YORK limanı için yük ala· 

Y "TROYBURG" vapuru 30 caklır. 
VEÇ ve ISKANAVYA liman· batta bcklenilmrktcdir. NEV~ ikinci kanundn beklenilmek· Vapurların isimleri, <Yelme 
larına yük kabul edecektir. YORK içın yük kabul eder. 0 

P-IRE'd AKTAR .. "ALI tedir. ROTTERDAM, HAM- ! tarihleri ve navlun tarifeleri 
SERViCE MARITlME en ıvı k 

i 
SERi SEFERLER BURG ve BREMEN için yük ha kında bir taahhüde girişi· 

ROUMA N KUMPANYASI AMERİCAN E t"PORT alacaktır. Jemcz. 
S/S ''SUÇEAVA,, 27/1· LiN _·s ''GLUECKSBURG,, vapu· Birinci kordonda 11 UMDAL11 

37 tarihinde gelip PiRE, MAL· ru 8 şubatta beklenilmekte- UMUMİ DENiZ ACENTA· 
TA, ve MARSIL YA limanları Tbe Export Steamship dir. ROTTERDAM, HAM· LIGI LTD. vnpuru acentalı-
için yük alacaktır. Corporation BURG ve BREMEN için yük ğına müracaat edilmesi rica 

S/S "PELEŞ,, 12 şubatta "EXCHORDA,, vapuru 29 kabul eder. olunur. 
beklenmekte olup PİRE, MAL· ikinci kanunda PIRE'den ha- •MARITZA,, vapuru 28 Riz binasında No. 166 
TA ve MARSIL YA limanları reket edecektir. BüSTON ve şubata doğru beklenilmekte· Telefon : 3171 
için yük alacaktır. NEV-YORK limanları ıçın dir. ROTTERDAM, HAM· W5C 

SiS "LABA JULIA,, 28/'l. yük kabul eder. BVRG ve BREMEN için yük tedir. KôSTENCE için yük 
37 tarihinde beklenmekte olup "EXCALIBUR,, vapuru 12 alacaktır. alacaktır. 
PiRE, MALTA ve MARSIL· şubatta PIRE'den hareket ede- SERVİCE NARITIME ROU- Vapurların isimleri rellM 
YA limanlan için yük ala· cektlr. BOSTON ve NEV· MAiN BUGAREST tarihleri ve nn·lun tarifeleri 

Y dbaşı Münasebetile 
Büyük Tenzilat 

Hamza ROste .... 
Fotoğraf atölyesi ve fotoğraf malz 
mesinde Yılbaşından itibaren bir a 

için büyük tenzilat yapılacaktır. 

Fırsattan istifade edin 
Hamza Rıi.slem: Başdurak ·Emirler çarşısı No. 28 

Doktor Jıfiıııın 1 111m111mm 

A. Kemal Tonay 
Bilklerigoloi ve bulaşık, salgın hastalık/Qrı 

--- Birinci Sınıf Mütahassısı -- (Verem vesaire) ---- Bnsmıılrnnc i ınsyonu k:u r~l"IDCfoki Dibek wkak u:ı~ıu<lu 30 sayıl 
- ev \·c muuycııelıonesiudc s:ıbah saut 8 den ok~auı saat 6 ya 
=: kadar lıaslalnrıuı kabul eder 

İilllllllllllllllllllll ii: illlillllllllllflllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 1111 

Askeri fabrikalar umum m 
dürlüğünden 
4000 metre mik' ahı kerest 
Tabmia edilen bedeli 168,000 lira olaD yukarıda mik 

~• eiaıi yuıh malzeme Askeri fabrikalar umum müdürl" 
aba al.a komiıyonaoda 8/2/9l7 tariiainde puarte•i ı 
... t 15 te kapalı zarf ile ibale edilecektir. Şartname a 
40 kanı •wbltilindı ko•i.yondan Yerilir. 

T aliplm• muYakkat teminat elan 9650 lirayı bari te 
•elmıplanaı •ukGr rü•de ıaat 14 • kadar komisyona ., 
•eleri Ye ke•dileriaia dı 2490 No. lı kanua'ln 2 ve 3 ü 
.Mtieleriadeki -.uaikle mezkGr pa ve saatte komisyona 
racaatlan, 20 22 2_. 26 149 

FOTO OR 
Ref ilt LiJ.'tli Or ve Halim londarlı 

F ototraflamm:ı bixde çıkartıaıı 
Znlcl11l6l •""9•«ılt:. ,, •• 

r .. 1. ı,çuUt r ... ı .. •Pli ıw 
Hlkt•et cinn kaymak.. Nil.ad ~y caC:ldeai No. 20 

1 • li 1-1 tm .. d •• ı·· zmır man &iJ e e mu ur u 
ğünden 

Ter .. aede yaphnlacak ela• a.naa" pbıı ile .. t örtüıü d 
ft llvebo açık eksiltmeye ko11almaıtur. Elcıiltme 1 ıubat p 
nrte1i fÜ•Ü aut 1.S te tefler encümeninde yapılacaktır. lıte 
lilerin 1 ıubıta kadar idare lcva:um şeflitine müracaatle mu 
tezi veaika vı teminat 1ııakkında malumat almaları ilin ol 
nar. 23 24 234 

Izmir lise ve orta okullar sa 
tın alma komisyonundan: 
Cinai 

Toz. şeker 
Zeytinyağı 

(3) asitlik 

Miktan 
Kilo 
6700 
1900 

Beyaz teneke pey· 

Kilo fiah 

26,5 
55 

Teminatı 
Lira k. 
131 67 
78 38 

ihale aaa 

nir birinci nevi 2400 35 63 00 15,30 
Yumurta 46600 100 adedi 180 kr. 62 91 15,45 

İzmir Kız Erkek liseleri ve Buca orta okulu pansiyonlarile 
bölge San'at ve Kız öğretmen okull arına a l ınacak olan yukR· 
nda y~zılı dört kalem yiyecek ihtiyaçlarının 2·2· 1937 !alı gü· 
nü İzmir kültiir yardirektörliiğü odasında karşılannda yazılı sa· 
atlarda açık eksiltmelcri yapıiacaktır. fsteklıler şsrtnımelcri 
görmek üzere bcrgün kiiltiir direktörlüğiirıe ve ihale ıün ve 
santında da muvakkat teminatlarile komisyona müracaatlan. 

15 20 24 31 

SIHHAT BALIKYAGI 
on•eçya balıkynıiannın en hali5idir. Şerbet gilıi içilir, 2 dcra ıüıülmö~til 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Baoihıuk: Riiyiik Sall'pçio~lu hnm knroıııında 

:'"' . . • .. -:...· j." . . .·I' ' • '! J. ··~ •• --: _,_ . . 

MOcellit Ali Rıza 
caktır. YORK limanları için yük ka- •DURSOTOR,, vapuru 21 bakında bir taahhüde firiti· 

ikinci kordonda FRATEL· bul eder. ikinci kanunda beklenilmek· lem ez. Telefon No. 2007 2008 Yeni Kavaf far çarşısı No. 34 
LI SPERKO vapıuu acenta· ---------------------------------Q•-------------------lığına müracaat edilmeıi rica 1 p •• • 
•lu~:we.: 4142/4221/2"1 u f J en Şahap Tesiri tabii, efsi:z bir m'IJ•hildir. O kadar zararaızdır ki gebelere, kalp, böb

rekleri rahatıız olanlara bil• Doktorlar buna tavai e;y1a1.1' .. ılL-.ı.ı~-----


