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Klnunusani937 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

/ngiliz.ltalyan anlafması imzalandı 

Anlaşmanın Akdeniz sta
tükosu Üzerine müesses ol
duğuna inanmalı imişiz! 

--·--ltalya, artık ihtirasını tatmin etmiş. ltalyan 
gazeteleri sevinç içindedirler 

r 

feiefon: 2776 

Dört Senelik 
Ziraat planı, kôy kalkınma 

planıyle birleştiriliyor 

Şefimi~ 
'Asiler yeni bir Madrid 

taarruzuna hazırlanırken; 
Milletine 
teşekkür ediyor. 

/stanbul, 2 ( A.A)- Ri
yaseti Cumhur umumi ka
tipliğinden: 

Yılbaşı memleketin lıer 
yerinden gelen w vatan
daşl ann hegecan ve temiz 
laisleri ile samimi temeh
nilerini bildiren telgraf
lardan Atatürk mütehassis 
olmuşlar w teşekkürlerini 
ve geni yıl ıçın saadet 
dileklerini iletmeğe Ana
dolu Ajansını memur et
mişlerdir. 

'-~~-----------------

Milisler faşistlerin 937 de 
yıkılacağını Söylüyorlar! 
~ -

Asiler bir /ngiliz gemisine ateş açtılar. 
G. Franko yeni beyanatta buluntlu. 

Roma; 2 (nadyo] - Hariciye 
dairesinde Kont Ciyano ve prot1r 

kol tefi hnzır olduğu ha1de lngil· 
terenin Roma sefiri arasında öğle 
Yak.ti İngiliz-İtalyan itilafı imaalan· 
mı ıtır. ' Şarlt vilAyetleri ıçm 

Sir Erik Drumond, Kont Ciya· 
no ile biraz görilttükten aonra, 
~&ete muhabirlerine: 

- Bu uzlaıma ne Franaa Te 
ne de batka bir devlet aleyhine 
değildir. Prafe edilmeden imzalan· 
mıı Te bugilııden itibaren mer'idir. 
Uzlatmanan bir protokolo da nrdır. 
Bu ull.tmanm metni pazartesi 
&flııü ber ild devlet tarafandau ayni 
umqda nqredileceklir. Uzlll§rua 
mucibince iki devlet birbirinin 
Ymyetini tanıt•akta. Akdenizde 
teyrdeef'er terbeıtilİ Ye ıolh itlerin-
4e mlfterek. mesai e\mek.tir. 

Deiılifür. 
Roma, 2 (Ra.lyo} - iyi ..mer 

alaa mahaf ile göre l•giliz-lıaly1111 
uzlaımaaı, oarU Akdeniz dnletleri 
aruında endite uyandırmııhr. Ba 
mabaf'il bilhassa Anltan•nın bu 
ealatmanın •dece Akdenis atatüko· 
MI iberiae mtlıie .... -0lduAana İAaD· 
.... lhamdar, kanaatindedir. 

ltalya•nın arui ihtiraıından 

Ot; 1ngi1 i :i.rkaaıntn 
mutterek beyannamesi 

Sulhun mu
hafazası lazım 
Almanya-
Ruaya yan.yana 
oturabilecekleT mi? 

'yeni tedbirler ahmyor 

Romadatt bir manzara 
babaeden gaaeteler Habeo iıtiliaı 

ile bu ihtinıtan eser kalmadw•· 
claa lıaberdar M~ldirler. ftalya 
pmdi yeni anıdai ile mefPldür. 

Roma, 2 (Radyo) - İtalyan 
~eteleri lngiliz-halyan uzlaıması· 
nın imubnmaıı ilıerine ucun Ye 

- Son• 6 ıncı salai/t1de-

Bitaraf (!) müşahid heyet 
Antakya'ya vardı .. 

Haleb'den hareketinde, mi1.sellah 
bir kuvvet heyetle beraberdi .• 
Beyrut ~ (A:,A) - Bn .. Ajann bildiriyor: 
Milletler cemiyetinin fskendCTOn için gönderdiği delegeler gece 

Haleb'e •armıılar n Antakya'ya değru yollanna devam etmiılerdir. 
Hiçbir blctiııe iaydedilmemittir. 

Deleogelerin mu• ... lAtını müteakib bir piyade bölftğft ile 6ç oto mit· 
ralyözden mftrekkep olan tak't'iye kuneti Haleb'e dftnmOetGr. Bir hafif 
eüHn lııölüp Harim'i• cenubana çekilmittir •• 

Cumhuriyetin bir eaeri daha 

Edirne'ye gidip gelen 
• ilk trenimiz -· 

-lir yıllık f aa
liyet randımanı .. 
Şark'ta devlet 
otoritesi tam bir 
hürmet görüyor .. 

Madridden bir görünüş 
Vulansiya, 2 (A.A) - Harbiye " Bu kuvvetler Kordoyu itgalden 

müstc~ıan general Asaension Havaıı eonra Jabeıı eyaletine de geçmiıtir., 
ajansı muhabirine aoağıdak.i beya· demittir. 
nalla bu1unmuctur. Asilerin aldıklan airler ara· 

1937 Senesinde fspanya'da bey· aında Fransıs ve Ruslar da vardır. 
nelrnilel fııtizmin tamamile yıkıl- Karaota ıehri itgal edilmiıtir. Asi· 
dığına ~abid olacağız. Faıist .mil· lere birçok Milialer iltihak etmek• 
Jetleri asilere uker ve malzeme tedirler. 
göndermeıinin arkası alınır ahn· Di~er haberlere ~nı Malagaya 
DlBZ fatizm fspanya'da yıldınm da büyiik bir taarruz yapılKdbr. 
sür'atile yıkılacaktır, Zaten ecnebi Madrid, 1 ( A , A ) - 1ngilis 
memleketlerden Franko'ya yardım mOltecilerindı-n bir guruli otomo-
gelmeseydi muharebe çoktan aona billerle Alikante ietilametiae hare. 
ermio bulunacaktı. ket etmiıtir. Oradan np .. i.i-. 

Bayou, 2 (Radyo) - Bilbao'· rek Marailya'y• gideceklenlit. a.. 
dan gelco haberlere gare Baak nun ~behi Lagili& eefattrthJaeeinje 
muhtar hik\\mdi reiai M. Agin Valaoaiya'ya blcbrıl.....aır. 
:iaaifa etmittir, Londra, 1 ( A.A ) - Timesia 

Bu iıtifanın aebebi kom6niet Ce_belüuank. muhabirine Cflre iami 
bir kabine teoJUli arzuauna muha· ve milliyeti gidi tutulan bir npur 
lefeuir. Mal1tga limanına girerken Lir mn· 

Salamao\:, 2 ( Radyo ) - Ast na çarpmıı Te çok ağır bir rahlle 
kunetler Endtılils cebhesinde iler· almı§hr. 
}emektedir. General Keyo Dolyano, - Sona 6 ıncı salii/eü -

Dahiliye Vekili Şükrü Kaga B • • Ad 'd k• 
mır!~~.::~ :a~:~u:l~a~:;:r~ ugun ana a 1 
Raporda, Şark'a g6nderilecek me· felaA ketzedeler 
murlann elyak. kimseler olınHı 

• • 
ıçın -------------

Göztepe, K.S.K oe Altay, Altınort/U mala. 
telitleri biT maç verec~kler 

-

Halkın tezahüratına payan yoktu. Bir 
Yanan mülreze•i tren geçerken heyetimi. 

zi selamladı, halk ta alkışladı 

Uzımgeldiği, köy mektebleri açıl· 

maııı icabeıiigi bildirilmektedir. 
Bundan baoka Şark'ta ıehirler arası 
telefon oebekeainin terian genitle· 
tilmelli ve birinci plana alınma11 

bilhassa kaydt>dilmektedir. Şark 

viliiyı·tlcrimizJc asayio ioleri mem
nuniyete oayan bir oe1Lildedir. Dör
düncü umumi müfeuitJik faaliyete 
geceli henüz bir eene olmadığı hal
de, cinayetler veaair hAdiıeler yüz
de 90 niıbetiode azalmıotır. Artık 

Şark'ta, devlet otoritel!İne karıı tam 
bir hürmet ve büktlmet kunetle· 
rine itimad vardır. 

Bugün Alııan~a'k '8tadyumunda Adana felılketaedelerine yardım malt• 
eadile bölge tarafından tertib t"dtlen büyük bir maç eeyredeCt"ğia. Gözte
pe. fzmir!!por'dan i11ıifa eden oyuncular ve K. S. K. tan alacağı eleman· 
)arla takviyt>li bir takım ktkil edecek Ye Ahay-Altınordu lbirlefik takı· 
mile oynanacaktır. Bu suretle izmir'de ıoueud en iyi oyuncular iki 
takım halinde kartı karşıya gelecektir. Bu müsabaka epor menklılannı 
oldukça tatmin edl'cektir ve tüpheeiz çok yerinde Te lam zamanında 
tertib cdilmiıtir. Takımlar iki~n birleşik ekib olarak kartılapcaltlann· 
dan maç batıraeı olmak üzere ortaya iki kup11 konmuoıur. Galib gelecek 
olan birleıik. takını her iki kupııyı kaaaoacaktır. Bu vasiyet lbaçua 
ebemmiyrtini bir kat dahıı arttırmaktadır. Çilnlı.6 her iki ekip kupalan 
k~ndi kulilblerine gf"tirrnek için var kunetlerile çalu•acak.lardır Te bu 
ıuretle heyecanlı ve alakalı bir 11por günü yaıanacaktır. 

lngiliz başvekili M. BalJoin 
Londra, 2 (Radyo) - İngi!te· 

renin üç büyük farkası t.-rafıııdan 

nır ıterek bir tebliğ ııl'ıredilmiotir. 
Bu tebliğ de: 

"Sulhun muhafazası Jbımdır. 
Ve ıulh, uluslar eoıyetesi takviye 
ediHrae muhafaza edilebilir. Sosye· 
teye ittirak eden dellt't1Cr taah 
hödlcrine hdrmet Ye icabında as· 
kert dahi olıa liım11gelen tedbirleri 
ittibaa ederlerte, ıulb hiçbir nkit 
boaulmaı. 

So.yete erkim milttef ik Ye 
mfittebid oluna, herhangi bir ibti
llftan da korkmamak lbımdır. Ve 
hitCla mualllk meı'elelerde llarb 
ilatiaWi olmadan kobyca ballolu
nabilir. Kunetli bir nlualar eoıye• 
teai, ihtilaf' ların harb sat' hasına 
girmesine mani olacakbr. Dcnil· 
mekftdir.,. 

Bn teblilftki nolrtıi ...... ıLr, 
F..-'am ltlıb aiyaal ricali nan.;. 

,_... •aWıtak 16r6lmektedir. 

Nltll••-

Edirneden 6ir manzara 
Edirnf', 2 (A.A) - Husuıl mu

babirimis bildiriyor: 
Bu eabah eaat 8,50 de fsıan· 

bul garı ve civanm dolduran hin· 
lerce halkın alkıolar, ara!lnda kal· 
kan Devlet demiryollannın ilk trrni 
ual 20,15 de çok canlı Te büyük 
tezabtırat arasında Edirne echir is· 
ta&yonuoa nrmıttır. 

Tren bugfta eerriae yeni giren 
yeni lokomotif' ve vagonlardan mil-

rekkepti. İetaayonlarda birbiri Oze· 
liDe Jl&ılaa balkm n mekteblile

da~ 1W11 ..... blla'İ 

ara81nda grçen tren Edime'ye va· 
nncaya kadıır ÜZt"rleri Atatilrk'iln 
resimlerile eüslü taklar kurulmuş, 
olan her iataıyonda m6lki ve as
keri rical, mahalli memurlar, C. 
H. Parıiei er'kAnı ve billıa111a hat
ta uzıtk kasaba ve köylerden halk 
ve mektebliler tarafından karşılan· 
mıı ve ugurlanmıour. Halk' her 
yerde lokomotif in önünde kurban· 
lar keaerelı. Cumhuriyet idaresinin 
Tdrk topraklanndan öz 1'üı k malı 

elarak geçirttiji bu ilk. ueni kal· 

- Sen• 6 ınot ıalai/ed• -

Rapor, yakında Vekiller heye· 
tine verilecektir. 

İ,uanhul, 2 (Hıısuıt l\fubabiri
miz1len ) - U muwi müfottioler, 
mıatakalarıodaki iolrr bakkıoıla 

mühim bir rapor hazırlamaktadır· 

lar. Bu raporlar, Dahiliye Vekile· 
tine gtlnderilecektir. Yapılacak mü· 

him imar ioleri i~in bu raporlarda 
malumat bulunacaktır. 

" Uzüm 
mahsulümüz 
Bu sene daha 
fazla para tuttu .. 

Tariş üzüm kurumunun isıa

tiııtiklerine göre 936-937 mahsul 
mevsimi hidayeti olan 20 ağustos 
1936 tarihinden 31 birinci klioun 
1936 akşamına kadar İzmir lima
nından ecnebi memleketler~ ihraç 
edilen çekirdeksiz kuru üzüm mik· 
tan 51,171,l 90 kilodur. 

Bu miktardan Almanya'ya 26, 
197,659, Hollanda'ya 4,084,0il, 
İngiltere'ye 9.968.335, muhtelif 
memleketlere 10,921,125 kilo git· 
miştir. 

Gene Üzüm Kurumunun gün
lük fiat grafiklerine göre mev-im 
bidayetinden yılhaıına kadarki fiat 
vasatileri ounlardır. 

7 Numara Üzüm 13,5 kuruı, 
9 naman 16 k11r11f, 10 numara 

19 kmuf. 

Atina elçimiz 
Ruşen Eşref.. 
M. Metaksas'la 
uzun ıttiiddet göriiştiJ 

Atioa, 2 (Hosuıi) - Tilrk.iye 
bfiyük elçisi Ruten Eşref, Hariciye 
müsteıannı siyaret ederek, iki dn· 
leti alakadar eden mes'eleler etn• 
fanda uzun müddet görü'tmOıtfir. 

-------
Halbl,lki ğeçen senenin fiat 

\'asatileri 7 numara 13,25 kurut. 9 
numara 14,5 kuruı, 10 numara 
16,5 kuruttu. 

62-65 Bin ton tahmin edilen 
bu eeneki rekolteden memleketi· 
mizde ancak 13-14 bin ton ıtok 

vardır. Bu miktann yeni mahıul 

senesine kada kimilen ihtaç edil· 
miı olacağı tilpbeıizdir. 

Ü7.üm mahsulümüz, fiat farkı 
sebebile, buaene memleketimiM 
geçen Mnekindea f'aala para ptie 
neek.til'. 

Eiliiio::aiüc:=::=-::....:l~~~~ınm:~~~mm:::rıımı:D.:111UJtmn::unm •-.w.ı.ıll.:..-1-.~c..1.LL~ı:6...,,;~ı.sa&.m<ı........~c:u:ııo.ırJ.ıa:ı.ız.....L_aı.n.....ac.ın:LSUıııa=:ı»tl1'1.Clam~~:::.:.:::ı::::tıı!tklliE::ai:ııtm~llfiir"tflr . 
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Politika: 

~Q 
Leyla ile Mecnun 

~eşeriyet ve sulh, J,eyla ile Mecnun'u andınyor. Leyla kimbilir 
hangı kaf dağın arknsıoda<lır. Hangi demir pençeler 11açlarını çözmekte 
ve zavallıyı, mt'!çhul uçurumlara doğru siirüklemeklerlir; hilen yok!. 

Beşeriyet, ayağında demir çarık ve elindo asa; diyar diyar dolaşıyor. 
Her taştnn, her kargadan, her martiden onu sorııyor: 

- Leyla'yı gören var mı diye! 

Gerçi Leylfl'nın öldüğünii kimse söylemiyor. Nüfus kaydı açık ve 
cenazesi de top arabası üstünde mezarlığa taşınmadı amma, .Mecnun'a 
onuu nerede bulunduğunu söyleyib teselli veren de yok. 

Mecnun'a acımamak imkanı var mıdır. 
Onlan harb sonraaında büyük. devletler, nişanlamışlardı. Zavallı 

Mecnun, merasimde Leyla'ıım uzaktan bir cam arkasında gördü .. Artık 
ebedi ,·uslat iimidlerinin doğ<luğunu sandı. Fakat 0 güıı, Lngüıı, hala ve 
halli, iki sevgilinin arasına dağlar, ıü.ngüden ormanlar, dişine, tırnağına 
kadar çeliklenmiş yığınlar girdi.. . 

Top arabalannın ve gökleıi alay alay kartallar gibi dolduran tayyare 
gürültülerinin arasında; ne zavallı kızın: 

- Mecnun! ... Mecnun nerdesin! 

Diye bağırdığını, ne de zavallı l\lecnun'un; 

- Leyl& ile vu latımız ne güne kaldı ey Cenevre! 

Diye inlediğini <luyan var .. Bu, dramatik ıışk, günden güne ümidini 
kaybetmektedir. 

Kürsüde jest yapan diplomat, Mecnun'a mütf'madiyen kan ve hayat 
ıcerketmek istiyor. Fakat .Mı:cnun'uo takalı, mulLavemeti de o kadar çü· 
rumüll ve yıpranım~ ki; böyle doktordan ne şifa umuyur, ne meded! 

Hulasa, gPler:ek asırlar, yirminci asrın bu Leyla ile Mecnun'un ma· 
1alu11 yazarken; korkarım lfr 

- Zanllıların ikisi de ;auıb kül oldular ve murada eremediler. 
Diyecekler. 

Saime Sadi 

~~~i~RM LE i 
Kömür f iatle
rinde yü~seklik -···---Bugünlerde fazla 
kömür gelecektir .• 

Kömür fiatlerinin yüksekliği 
devam etmektedir. Havalar 
nisbeten iyi devam ettiği halde 
kömürün toptaı1 6,5 ve pera
kende 8-9 kuruşt ~ n satılması 

fakir aileleri düşündürmektedir. 
Yaptığımız tahkikata göre açık 
denizlerde fırtınanın devam 
etmesi yüzünden deniz yolile 
İzmir' e kömür de getiri leme· 
mektedir. Eve\ki gün limanı· 
mıza gelen kömür yüklü bir 
kayık Karataş kömür ihraç 
iskelesine yanaşmış ve kömür
lerin ihracına başlanmıştır. 

Poyraz kesildiği takdirde ka
yıkla lzmir' e fazla miktarda 
kömür geleceği anlaşılmak
tadır. 

Ziraat teşkilatımızdaX.«!_
plla-cak-değfŞiklikler 

--------
Ziraat Vekilinin ayın sekizinden 
sonra İzmire gelmesi bekleniyor 

Burnava Ziraat mektebi mü
dürü Hilmi Omay Ziraat Ve
kaletince Ankara'ya davet edil
miş olduğundan bugün Anka
ra' ya hareket edecektir. Şeh
rimizdeki alakadarlara gelen 
haberlere göre Ziraat Vekale
tinde toplanan zeytincilik kon
gresinde Türkiye zeytinciliğinin 
inkişah için mühim kararlar 
alınmıştır. Bu kararlar üzeriae 
mühim bir proje haıırlanarak 
Büyük Millet Meclisine bir 
kanun teklif olunacaktır. 

Layihanın gayesi, memleke
timizde zeytin bakımını ıslah 
etmek ve hersene bol zeytin 

mahsulü almak olacaktır. 8 
lkincikanunda Ziraat Vekale-

tinde mahim bir toplantı daha 
yapılacaktır. Bu toplantıya mem
ketin diğer yerlerinden ziraat 
mütehassısları da çağrılmıştır. 

Memleketin muhtelif yerlerinde 
yeni yıl içınde vücuda getiri-

lecek zirai teşkilat için bu 
toplantıda mühim kararlar alı
nacaktır. 

Ziraat Vekili Muhlis Erk· 
men'in bu toplantıdan sonra 
İzmir' e gelerek zirai işlerimiz 
üzerinde mühim tetkikler ya
pacağı haber alınmıştır. 

J/1/937 .. 
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_ __...__ m~ 4=3~d ~~~;~"2r;2'F":1~ 
'-0-Yılbaşında iki dost hü
~W~ kCirridann söyled"kleri 

Dört yıllık ziraat planımızin~nü'n.ün . 
Bır vecızesı .. 

hazırlanmaktadır 
~~----·----~~-Köylü ziraat makinelerine kavuşacak, bol mahsul 

alacak ve köy/ünü kalkınıncısı ternin edilecektir 
Ankara, 2 (Hususi muhabirimizden) - Ziraat Vekaletinde birinci ziraat plfünnın hazırlan

ması iç n Ziraat Vekili Muhlis Erkmcn'in riyasetinde toplantılar ycıpılmalctadır. Ziraat planı 
dört yıllık olacaktır. Planda en mühim maddelerden biri de ziraat işlerimizde kambina maki
nelerinin tatbikat mevkiine konmasıdır. Kambiııa, tarlayı sürdüğü ve tırm ıkladığı ~ibi mahsul 
yetişince biçmektC' ve harman yapmağa lüzum kalmadan biçilen kemale gelmiş mahsulü ayı
rarak çuvallara doldurmaktadır. Dört yıllık ziraat planı köy kalkınma planı ile telif edilecektir. 

Bu makineyi köylüler, müştereken ve kredi kooperatifleri <lelalf't ve tavassutu ile alarak kul
lanacaklar ve parasını taksitlerle ödeyeceklerdir. Her Kambina, pulluk, biçme ve harman ma

kinesi gibi muhtelif makineleri muhtevi bir cüz.ütam olacc.•ktır. Kültür hizmetlerinde çalışan 
ziraat memurları da bu hizmetlerde çalıştırılacaklardır. Ziraat planımız. CO! mühim esasları ih-
tiva etmektedir. 

-----------~·.....-.·-·· ----
Atatürk 

lsvicre konf edera~-
• 

yon reisini tebrik etti 
Ankara, 2 (A.A) - M. 

Muttan'ın yeniden lsviçre kon
federasyonu başkanlığına ta
yini münasebetile Atalürk'le 
M. Mutta arasında aşağıdaki 
telgraflar teati edilmiştir: 

Ekselans M. Motta, 
lsviçre konfederasyonu baş

kanı, 
Bern 

Ekselansınızın lsviçrc kon
federasyonu başkanlığına yeni
den tayinini büyük bir sevinçle 
öğrendim. Yüksek meziyetle
rinizin müeyyidesinin mes'ut 
bir tesadüf neticesi olarak 
federal Başkanı olarak intiha· 
bınızın Jubilesine tesadüf et
mesini sizi tebrik ederken duy
duğum sevinci arttırmaktadır. 

Bu fırsattan i:>tifade ederek 
gerek lsviçrc'nin refahı gerek 
ekselansınızın şahsi saadeti 
için temennilerimi yeniden te
yid ederim. 

Ekselans Kamfıl Atatürk 
Türkiye Cumuriyeti Başkanı 

Ankara 
Ekselansınızın bana gönder

mek lütlunda b~unduğu t~ 
menniler beni son derece mü· 
tehassis etti. Size samimi bir 
şekilde teşekkür eder ve Tür
kiye'nin mütezayit refahı ile 
onun parlak .kalkınmasını ida
re eden mümtaz devlet ada· 
rnının şahsi saadeti ıçm en 
derin temennilerde bulunurum. 

İki mil-
yar drahmi 
Yunanistan da 
silahlanmıya 
ehemmiyet veı:iyoı·. 

Atina, 2 (Hususi) - Baş· 
vekil general Metaksas, baş-
vekil muavini ve başvekalet 
:nüsteşarı, dün toplanmışlar ve 
uzun müddet çalışmışlardır. 

Başvekil ve muavinleri, Yu
nanistan'ın harici siyasetinin 
çok iyi bulunduğunu müşahede 
etmişlerdir. 

Toplantıyı müteakib beya
natta bulunan başvekil mua
vini, partilerin şimdiye kadar 
yapageldikleri fenalıkların or· 
tadan kaldırılmakta olduğunu, 
Yunan hükumetinin.• milli mü
dafaaya büyük bir ehemmiyet 
verdiğini, sekiz senede silah
lanma için 2 milyar 1 drahmi 
sarfedileceğini, silahların Al
manya' dan alınacağını söyle· 
IBİfl'İr. 

Yugoslav-Bulg<lr <cınlaşması 
_,.......a=-ı_ ..... .,,.,....,,. __ -~-...... ..:..---

1 

Ve an/asmanın. bir sulh ve sükun 
' aınili olduğunu söylüyor. 

Sofya, 2 (Radyo) - Yugos
lav-Bulgar uzlaşması haberi 
umumi bir memnuniyetle kar
şılanmıştır. Başvekil Köpe lva
nof beycmatta bulunarak: 

- Yeni seneye giıerken bu 
güzel haberi verdiğim için 
memnunum. 

Bu uzlaşma son Cenevre 
döni.işünde kararlaştırılmış ve 
bir senedenberi müzakeresi 
yapılmış bir uzl.ıışmadır. 

Bu Bulgar - Yngoslav uzlaş
ması, Türkiye ile yapmış ol
duğumuz uzlaşın.mm aynidir. 
Muhtelif Balkan devletlerile 
bağlı olan Yugoslavya ile yap
tığımız bu uzlaşma, Balkan' da 
sulh ve sükün havasını kuv
vetlendirecekti~. demiştir. 

Sofya, 2 (A. A) - Yugos
lavya ile bir dostluk paktı 
akdine dair olan haber bütiin 
Bulgar mahfeller.inde yeni se
nenin başlangıcında Balkanlar 
barışı için bir fahhayır olarak 
karşılamaktadır. 

Sofya, 2 (A.A) - Başbakan 

ve dış işleri bakanı Köse f va
nof dün Sofya radyosunda 
Bulgar milletini tebrik ederek 
Bulgar hükumetinin iç nizamı 
kuvvetlendirmek ve Bulgaris
tan' ın lkomşularile iyi müna
sebette bulunmak, büyük dev
letlerin itimadını kazanmak 
hususunda sarfettiği mesaiden 
bahsetmiş ve bu mesainin müs
bet semereler verdiğini kay
dctmıştir. 

Başbakari" Bund~n sonra Bul
garistan 'la dost Yugoslavya 
arasında pek yakında bir dost
luk paktı imza edileceğini ha
ber vermiştir. 

Başbakandan sonra bir hi
tabede bulunan iç bakanı be
lediye seçimleri hakkında yeni 
bir kanun yapılacağını ve iç 
vaziyetin normalleşmesi için 
böyle bir kanunun elzem ol
duğunu söylemiştir. 

Sofya 2 (Radyo)- Gazete
ler, yılbaşı münasebetile dün 
intişar etmemişlerdir. Bugiin 
öğleden sonra çıkan gazeteler, 
Yugoslavya ile Bulgaristan: 
müzakereleri hakkında uzun 
makaleler yazmaktadırlar. Bu 
gazeteler; uzun süren bir ta
lihsizlik neticesi olarak çok· 

tanberi birbirine zıd bir halde 
bulunan iki kardeş milletin, 
artık uzlaşmağa doğru yol 
aldığını ilave ediyorlar. 

Yunan gazeteleri, pek ya
kında Bulgaristan'la Yunanis
tan ve Romanya arasında da 
anlaşmalar olacağını haber 
veriyorlar. 

Londra 2 (Radyo) - İngi
liz gazeteleri, Yugoslav·Bnlgar 
misakının, Yugoslavya başba
kanı M. Stoyadinoviç'in eseri 
olduğunu yazıyorlar. Taymis 
gazetesi, M. Stoyadinoviç'in 
muhtelif memleketlere yaphğı 
seyahatlerde bu misak için 
devletlerin muvafakatlerini al
mış olduğunu da ilave ediyor. 

Belgrad 2 (Radyo) - Yu· 
goslavya-Bulgaristan misakının 
ehemmiyeti hakkında Bulgar 
başbakanı M. Köse İvanof'un 
Sofya radyosunda irad ettiği 
nutuk; Bulgaristanda müsaid 
bir surette karşılanmıştır. Bir
çok yerler, Sofya misakı met
ninin ne vakit imza edileceğini 
sormuşlardır. 1912 de Bulga
ristanla Sırbistan arasında bir 
misak aktedilmişti. 

Son misak hakkında radyo
daki teyanat esnasında 1912 
de hasıl olan sevinç halkta 
göriilmüştiır. Bulgar gazeteleri 
bu suretle iki hükümetin 1912 
misakı mefküresine avdet ettik
lerini yazıyorlar. 

Jandarma 
meslek mektebi .. 

Ankara, 2 (Hususi) - Jan
darma meslek mektebi inşası 

bitmek üzeredir. Bundan başka 
Anknra' da bir de Gediklilere 
mahsus mekteb açılacaktır. 

Kim 'acaba? 
Bir mütehassıs 
hakkında karar verildi .. 

Ankara, 2 (Hususi) - Sui
niyetle hareket ettiğinden do
layı bir mütehassısın, hundan 
böyle devlet alım işlerine ka · 
rıştırılmaması kararlaştırılmıştır. 

Havalar 
Ankara, 2 (Hususi) - Dün 

Türkiye'nin bertarafında herta
rafında hararet derecesi sıfırın 
altındaydı. Ankara'da nakıs 
17 ye kadar düşmüştür. 

Başbakanımızın, Türk bası
nı hakkındaki veciz sözlerini 
burada tekrar edeceğim .. 

" Vatandaşların hergün bir 
gazete arama1 arı ümid ve zevk 
veren birşeyd;r ,, 

Eğer beş rl kudretin imka
nına çıkmak inıkf nı bulunsa 
idi, l u sözu, grcelerı bir mih
yc l alinde, giindüzlt: rı de ge-
ne gü lc~i rl'ıık \.C kuvv,·tin· 
dekı ışık nrla gök Jediğimi z 

ınavı tavaııın iistüne boydan 
boya yazdırırdım. 

Bütiin Türk m l\ ti, onu 
gece glinduz okusun ve g .z · 
te bir cemiyette, l,ütu:. b r 
insan hayatının hiçbir ıı.aı a~ı 

olamıyacağını anlasın dıye?. 
Gazetesiz insan. o~urr.ıyan 

insan, yani cemiyetin i;i ve 

dışı ile olan irtıl: atını kaybet
miş, şahsının ve menrn '-.> bu-
luı duğu topluluğun gittiği 
yolu, dün} anın tepetakla mı, 
-soidaıı saga mı dönmcğe baş
lac.lığıııı anlaınıyan insan, ne 
bedba~ttır?. 

Gazete, dağ başındaki köy
lüniiıı, dünya ufuklaı ına açı-
lan penceresic.lir. Gazete, muh
telif haber merkezlerinin, muh-
telıf fikir kürsülerinin bir yı
ğın dünya hareketlerinin iki 
el arasında - hem de beş ku · 
ruş veya yüz para mukabilin
de • sığabilen gündelik ve 
kağ,ttan nıamul bir radyodur. 
Gazete, bilhassa bir vatanda
şa, kendi milletinden. kendi 
hükumetinden ve kendisile 
alakadar olan her işten ve 
herşeyden haber getiren sa
dık, vefakar bir postacıdır. 
Dağ başında arkadaşlık eder, 
maden kuyusunda yorgun iş· 

çiyi arar bulur, deniz altında
ki gemiye de gelir ve konu
şur. Şehirlinin masasına baş· 

vurur, evde oturan kadının 

yanına da uğrar, dostça se· 
lam verir. 

Fakat bunu bir türlü an
latamıyoruz, anlatanıadık. A
ğustos böceğinin vızıltısı gibi 
asabiyetle karşılayanlar bile 
vardır. 

Barda, meyhanede bir ak
şam beşyüz, bin kuruş harca
rız. yılda on liiks kravat de
ğiştiririz, boşa, neler neler 
:sarfederiz. Fakat hergün, bir 
kaç kuruş verib, bir gazete 
okumayız. Otobüs, tramvay 
ve vapurlarda yanıbaşımız ve-

• ya karşımızd~ki yolcunun ga
zetesine gözucu ile musallat 
olur, yahud da iç, dış sahi
felerini alarak Llifndeye ç.a
lışırız. Bunu da yapamayınca, 
bir kahvehane köşesine çe
kilir, beş kuruşa hem kahve 
içer, hem de sıra ile ve ade
ta diğer müşterilerin ellerin
deki gazeteleri ısrarla kova
lıyarak hepsini birer birer oku
mıya çalışırız. Bütün matbuat 
erkanının dili ile, başbakanı
mızın bu vecizesini tekrarlıya
rak yazımı bitireceğim: 

" Vatandaşların hergürı bir 
gazete aramaları, ümid ve 
zevk veren birşeydir.,, 

Orhan Rahmi Gökçe 
-w 

KUtahya'da fakirlere iş 
Kütahya, 2 (A,A) - Mem

leket fakirlerini korumak ve 
iş bulmak için teşekkül eden 
cemiyet, bugün yıllık toplan· 
tısını yapmıştır. Kongrede fay
dalı kararlar verilmiş ve idare 
heyeti !cçilmiştir. 

Herikisi de milletleri uğrunda ça
lışacaklarını temin ettiler 

lngiltere Kralı VI ncı }ori ve ailesi efradı 
Bükreş, 1 (A.A) -Yeni yıl - Tevarüs ettiğim necib 

münasebetile kral Karo! dün vazifenin mes'uliyetini takdir 
gece radyoda memlekrte hita- ediyorum. Bütiin hayatımda 
ben beyanatta bulunarak de· Britanya imparatorluğu millet-
miştir ki: lerile hükümdar arasındaki 

Milletime hnraretli refah, münasebet1erin esasını teşkil 
sulh ve saadet temennilerinde eden itimad ve muhabbeti tak-
bulunmakla b~~tiyarım. Her viye etmeğe çalışacağım. 
sene olduğu gıbı bu sene de 
iyi niyet sahibi adnmıarın yar- Artist 
dımile ve herkesin muhabbet 
ve imanına istinaden memle
keti terakki ve iyilik yolunda 
ilerlefmiye l ütün kalbimle ça 
lışacağım. 

Ruhumdan milletim için co
şan muhabbetin anlaşılacağına 
ve milletimin de buna ayni 
muhabbet ve imanla mukabele 
edeceğine kaniim. Azmim ve 
bütün gayelerim iyi yapmayı 
ve çok aziz milletimi tabii mu
kadderatına doğru scvketmcyi 
istihdaf cyliycccktir. 

Bükrcş, 2 (Radyo) - Ro
manya Başbakanı M. Tata
resko, Nazırlar meclisinde be
yanatında, yeni yılın, geçen 
yıl gibi gayet vahim ve ağır 

şerait içinde başlamış oldu~u
nu, fakat buna rağmen bütün 
dünyn milldlerinin barış iste
diklerini söylemiştir. 

Londra, 1 (A.A) - Yılbaşı 

münascbetile kral tarafından 
millete hitaben neşredilmiş 

olan bir tebliğde ezcümle de
niliyor ki: 

Zozo Dalmas 
Tokatlıyan'da bir 

' . t garson a şışe a mış, 
ayna' yı kırmış .. 

lstanbul, 2 ( Hususi ınuha· 
birimizden ) - Yılbaşı gecesi 
sinema ve operet artisti Yu
nan 'lı Zozo Dalmas, Tokat· 
lıyan'da bir hadise çıkarmıştır. 
Sarhoş olan artist kadın, gar
son' dan viski istemiş ve fazla 
sarhoş olduğundan kendisine 
viski getirmiyen garson'a boş 
bir şişeyi atarak başından ya
ralamış ve büyük bir aynayı 
parçalamıştır. 

Meşhud suçlar kanununa 
göre mahkemeye verılen Zozo 
Dalmas, mahkemede on lira 
para cezasile ayna parasını 

tazmine mahkum edilmiştir. 
Fransa'nın yeni bUdçesi 

Paris, 2 (Radyo) - Fransa 
ayan meclisi 1937-1938 senesi 
büdçesini tasdik etmiştir. 

---~---------- - - ----
Bari'de Türk'çe neşriyat: 

Türki eve tal ya --=-----Profesör, 14 yıl önce dünyayı hayrette bırakan bir 
hamle ile yaratılmış olan Kamal Atatürk TUr

kiye'sini selamlarız, dedi. 
İtalya, Bari radyosu, dün ilk Türk'çe neşriyatın~ başlamıştır. 

Evvela istiklal marşımız çahnmıştır, Bunu sipikerin kısa birkaç 
sözü ve daha sonra Roma Üniversitesi Türkiyat profesörü M. 
Ektore Rossi'nin bir açılma nutku takib etmiştir. Profesör bo· 
zuk Türkçe ile şunları söylemiştir: • 

Bu muvasala vasıtasının açılma töreninde bulunmakla ne 
kadar bahtiyar olduğumu tarif edemem. :fürk dili ve tsrihi 
ile uğraşanlardanım. Memleketlerini gezm · ş ve Türk'ler ara
sında yaşayıp onlara iyi dost olmuş bir adamım. Bugünkü 
açılma hadisesinden sevineceğim pek tabiidir. 

Bundan sonra haftanın muayyen günlerinde kültür, ilim mev
zuları, musiki ve haberler üzerine neşriyat yapılacaktır. Rad
yonun sesi, ayni denizlerde yaşayan, birbirine yakın ve dost 
olan iki ulus arasında manevi bir köprü olacaktır. Biz Türkiye 
ile ltalya arasındaki dostluk münasebetlerinin her iki memle· 
ket için faydalı olduğuna inanıyoruz. 

14 yıl evel dünyayı hayrette bırakan uir hamle ile yeni 
ba:tan yaratılmış olan Kamil Atatürk Türki~sini selamlarız. 
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Har b ı 1 ı terinde mııkabeıei bilmi•li ~ _ 
! - Biıbao hükumeti Almanyanın i.iiii' ,,,_ 

Teceaaüs İflerinde fevkalade mehareti Kumarcı t kl•f• • dd tti Bu akşamki program 
olan üç ~abit, bllife meımır edildi e ı ını re e lstanbul radyosu 

B . Suç üstü tutuldu - Gündüz neşriyatı: Saat 12, 
u ıQtimadan tam beş gi:n "Paris'teki hayat burada da lsmetpqa bulvarında Hasan Alman harp gemileri de bir /spanyol ge. 30-14 halk türküleri, havadis-

so~r~ ~aris emniyeti umumiye aynen başlamııtı. Biraz sonra otlu Bekir, Ali oğlu Nadir, • • / • • k / d / ler, hafif muzik. 
muduru yazıhanesine geldi. Viktör Hügo sokağında 125 lbrahim oğlu Cemal, adındaki mısıne ateş açtı ar ve gemıyı ya a a ı ar. Akşam neşriyatı: Saat 18,30 
~~k yorgun ve düşünceli numaraya nakletti. şahışlar iskambil kağıdı ile Vahım had seferden korka/uyar Ambasadordan naklen varyete 
1 ı. Dolores'i takib en güç İş· kumar oynarlarken 167 kuruş 19,30 konferans (Selim Sırn 

Emniyeti umumiye müdüru··, l••de-~ı·r. r::.-'-u .. •·onax.ındakı· .1 b 1 k . Tarcan) tarafından, 20 Müzey· b 1 ... uu ~" K ı; para ı e ir i te suç üstü ya-
ya ancı ar ve istihbarat şubesi lüzmetçn•rın· L•.nsı· de lapan- k 1 1 d y n ve arkadaşları tarafından 
müdürü il d .. •-r a anmış ar ır. Türk mus•kisi, 20,30 Bdma 
" - e uzun uza ıya aö- vol veya 0-·-··=z'lı"dı·r. Bun· B. . . A . . L k ıu muş b "b • 1 rvn.~IU ırıncı zız ye Kırım so a· ve arkadasları tamından Türk 

ve azı mu im tedbir- lann da ~~· umumi barbde t d T b 1ırl K· ·ı·· ler ittıhaz etmişti. ~"' m a a ur Oa u amı ın nıusikisı, 21 stüdyo orkt"strası, 

M 
Franaa'da kalaış, Franıız'larla evinde Hüseyin oğlu Nuri, Ali 22 Ajans ve borsa haberleri, 

udürün önünde ecnebı· b be L- b •- ı d" 1 ki 1 1 
b 

• era r 11t1r etmiş 11imıe er ır: oğlu Ali, Mırza oğlu Ahmed, p a a so o ar. 
ta ıiy t nden Fraı sız tabı"ı"ye- B ı--d b 1 k d . u "" m ve maiyeti a.. ın a Mustafa oğlu Ali, Yusuf oğlu 
tınc geçmiş olanl•n' is"m ve şüpbel.r büyüktür. Fakat buna Hasan, Mehmed Abbas o'Ilu 
~;;~~rini havi Lüyük bir zarf rajmen eıaalı bir takib ica- Hüseyin, Mahmud oğlu Aı A) 

Lehist<ı.n 'ın 

E bettirecek şüpheli bir kimse Yusuf, Ahmed oğlu lbrahim, 
.?1niy~ti umumiye müdürü, ile hiçbirisinin teması yoktur. Ahmed oğlu Mu t1f '· Hihe-yin 

~üyu~ zarfın içind n aidatı Tak b ve tecessüs işlerinde otlu Mustafa, Ah oğlu Mus-

bı~ıncı detkrecedeki zarfa ı birer fevkalide mahareti olan üç tafa, Hasan oğlu Mehmed, Esat 
ırer te ik edftıordu M""d·· 
1. ., • u ur zabit bu ite memur edilmiştir. oA-lu Mehmed ve Ali Galib 

e ıne aldıtı zarf üzerinde •un- a 
lan okudu: ... Bunlar muhtelif kıy"fet ve sı· otlu Kadri kumar oynadıkları 

fatlarla Doloreı'in aalonlarına ve ev sahibi Kamil'in kumar· 
- 631 numaralı zarf, Do- airı·p-çıkmıılardır. d Jd ı 1 k d b Al · · 1 8a E e· an mano a ığı an aşı ara Denize in irilmckie olan ir nıan gemısı 

ore.s n.. mniycti umumi· El..J- edı"len mal.l\mata go··re l k 1 d 2252
7 

uc u cüm esi ya a anmışhr. Berlin, 2 (Radyo) - Gaze- fikir dermeyan etmemekte ir. 
y~m~ sayalı vesikaaını u-dam Dolor~s Ban avda Yaralamak I b A P l ' ha 1 E •-~ ha .. ,. ~ 'J te erirı neşriyatına göre Bil ao ragon vapurunun, a os u 

.mı·. r~m rbiyei umu· takrı"bea ıl/{n .... _n 200 b·ın A 'd 1 l l 6 2
7 

JU uc sansör e sınai oğ u 1 hükumeti Balos vapurundan hamulesi iadC' edilinciye kadar 
'b;~dlııİ,, 32 numarasında frank kadar maaraf yapan bir yaşmda Abdullah adındaki ço- al:nan eşyanın ve bir l~pan- serbest bırakılmıyacağı söylen· 

_Emniyeti umumiye müdürü- kadındır. Yabancı devletler- cuk top oyunu mes'e1esinden yol'un iade edılmiy ceğini bil· mektedir. Almanya tatmin edil-
nuo bu zarftan sonra eline den birisinin veliahdı ile mü· 13 yaşında Selami'yi gözünıo: dirmiştir. Alman kruvaıörü mezse daha mühim hadiseler 
aldıtı kiğtt şu idi: nasebeti olduiu söylenmek· vurub yaralamış olduğnndan Kö ıigsburg dü l lspanyol Ara- çıkması tabii görülmektedir. 

.... ~ukabil casusluk teşkilata tedir. Frant1z bank.asanda da yakalanmışt r. gon vapuruna tevakkuf emri Kütahya saylavı Mehmed 
dcancı şubeıi· 18 ~.. 1,200,000 frank mevduab Hakaret vermiş, fakat bu emir d.nl n- Kütah saylavı, isUm işleri 
1936,· · aa ... toı vardır. •Bank of Enaland.dan Şeh·ıtler cadd•ıı"nde Demı"r 1 b · • '" memiştir. ki oş mermıy eski umum müdürü Mehmed, 

•As'en lspanyol olan Do- ayda 2000 lngiliz liralık bir otlu Ahmed bir bahçe mes'e· rağmen bir dolu mern'i en- şehrimize gelerek dün vilayette 
lorta ismindeki kadın Paris'e havale almaktadır. lesinden mümessil Mustafa gay- daht edilmiş ve Aragon va- valimiz Fazlı Güleç'i ziyaret 
1931 ıeneainde yerlqmiştir. Kati olarak teıbit edilemi· biye hakaret ettiğinden yaka- F''"tı sahile baştnn kara etmiş etmiştir. 

bir 'kararı 
Va 'ü\ 1 (R dyo) - Le· 

hi·t n 1 iiku ti bır kanunu· 
sani 937 <len ıtibaren Litvanya 
otomobillerinin L h arazisin
den geçmesini memtmiş ve 
bu suretle Litvanya'mn g.ırp 
ile olan yol münakalatını ilga 
etmiştir. 

Bu tedbir' rin Litvanya'daki 
Leh akal ) etine karşı yapıl· 
makta >lan muameleye bir 
muka',ele olduğu söylenmek-
tedir, 

Karrya oturan vapur 
lstanbul, 2 (Hususi) - Bir 

hafta evet lzmid körfezinde 
karaya oturar 1500 tonluk 
Yunan bandır... Grodo vapu· 
ru, Türk tahlisiye şirketi va· 
purian tarafmdan kurtanlmış
tır. Vapur krom yüklüdür. 

ilk zamanlarda Pıc ot 1. d yen fakat Madam Dolores'in lanmıştır. Vf'. mürettebatı tarafından terk 
L ) C tn e b• 1 d d a:a .mış ve burada Mısır prens- son marttan ır ay eve nere e Belediye me- e ilmiştir. 
lermden Ebr11k ile ..... - b bulunduğudur. Bazı haberlere mur unu tahkir Alman kruvazörü, fspanyol Amerika hükQmeti 

-------------tut 
... unase et 

muıtur. göre Kan şehrinde idi. Bu Balcılar caddesinde Abdur· vapurunu çekerek asi liman-
•Dolores Ban bu M 'I hususta müıbet bir malUınat rahman oğlu Süleyman bele- !ardan birisine götürmüştür. 

d ısır ı 
a amla 1933 ıcnesi martına yoktur; belki tayyare ile gidip diye memuru Bahri oğlu Hü- Bu şcdid tedbirler Balos'tan 
kadar beraber Y-..mıştar. Bu gelmiştir. ıeyin'e hakaret ettiğinden ya· alınan eşya ve lspanyol'un ia· 

Yeniden geniş mikyasta deniz si
lahları inşasına başlıyacaktır. 

lsp~n!.ol kadınının salonları, lngiliz easus tcşkilib veya kalanmışbr. desi temin için ittihaz edil-
Paraı an güzide halkan b. Alman'lar ile bir münasebeti Sinemayı kapatmamıt miştir. 
müddet telaki yeri olm:ştu; de teabit edilememiftir. Karşıyaka'da Mehmed oğlu Londra, 2 (Radyo) - Al-
Salonun müdavimleri arasında P. Anseln ve B. Kays Necati muayyen vakitte sine- manya'nın ispanya sularındaki 
11Esteze de Serld kulüb" " - 3-lfu y.,. - masmı kapatmadığmdan hak- gayri kanuni hareketleri vazi-
erkinı da vardı M• 

1 
unun Ô - ----- kında muamele yapılmışhr. yeti büsbütün i~lak edecektir. 

, . ııır ı prens ı~retmenler Mısırlı prens de bu kul"b- e Hakaret etmit Gazeteler bu hadiseler üzerine 

k.. u un J K k ' A k h .. . t p 1 er anandandır. Bundan bqka Araaınua • • arşıya a da n ara paza- enuz neşrıya ya mamış ar 
civarda bul rında lbrahim oğlu Hasan, fakat bir-iki cümle ile veha-

. unan suvui f1rkası Kara•a• Ortaokul fen bil-zabıtleri de Madam O I • Y beledıye memuru Şükrü'ye metini ilan etmişlerdir. 
,. l o o- ıisi ötretmeni Ahmed. Hakkı h k .. d '- Berlin, 2 (Radyo) - Doyçe 

r~• ~n sa onlannda sık· sık gö- Savac lzmı·r •rkek lisesi fen- a aret ettığın en yaK-anmıştır. 
ruı1.11v la d n __ ,_ y ... Bı~ak çekmek Nahrihten büro bir tebliğ neş · 

..-ıor r 1• U11DKerler de bu bı"lgı·sı· o·· .ıı..etm•nlı" A-ı"n•, Kar•ı- .,,. i salo k k 6" " 6 "' v N • ht A · ı k rederek spanyol Aragon va· 

la d
nu sa ·sı ziyaret ediyor- yaka Ortaokul T arib, Coll..af. amazga a zız er so a. 

r ı. 
8 0

a• tında Hasan oğlu lsmail, ba· puru hadisesinin ancak hır 
.. 1933 Se ötretmeni Nigir, uca rta- hk satmak mes'elesinden ba- mukabelei bilmisil olduğunu 

nesi Şubatında okuluna nakil ve Erkek lisesi b d Prenı J:Lrok Bo ha I lak-ı Nesim 01.lu Hayımm il irmiştir. 
a,.u ' rsa ve va Fransızca ötretmenlijine S· ..,. 

6 Tebliğ: 
oyu~~~. pek çok para kay· tanbul'dan Celil, Buca Orta· evine giderek kendisini kapı· I bettıAN .,.10 Kabı"r , d" ya ça>1.mb bır•k çekmiş ve "Kızıl spanyollar Alınanya-

a• . ..,. e ye onme· okul fenbı"lgisi yardımcı o-ı.. 5 v- b dd l• mecbur •--•au b V b ıs kaçmış oldu1.u cikayet edildi· nın metali atını re etmiştir; 
~ 1 '· e u retmenlitine açıktan Hadi ta- 6 

y Af manya da bu haydudca ha-
ıamapdan -- da F ' ğinden aranmaktadır. ~ . .-.... raoaa ya yin edilmi•lerdir. rckete mukabeleye mecbur 
donmemiftir. y 

B 
lıteğile tekaüde çıkarılan okul öğretmenlerinden Halet kalmıştır. Balos vapuru lspan· 

• u vaziyet üzerine DolA.. 
A 1 ..,.. ve Karşıyaka Türk birliği oku· Ödemiş Cumhuriyet okul Öğ· yol sularından 23 mil uzakta 

res t as deniıi sahillerinde 1 
Kop-Fera'ya, Paris'te iken u baş öğretmeni Dani~ Be· retmf'nli :ne, Siva5 • Şukış- tevklf <'dilmiştir., Dcmekt('dir. 
t L sen'e 41 lira 60 kuruş tekaüd fanın C pni okulu öğretmeni Berlin. 2 (Radyo) - Berlin 
anıştağı ord Nesley'in yam· ayhr.ı ba,.lanmıştır. R d ı·· , . .k. . k l . ~ h f" ı· B lb . .. na gitmiştir. 6 6 <'Şa , ıre nm 1 mcı o u sıyası rııa a ı ı, ı ao oııun-

•::-••-:••••••;._~T~ir=e~k~az::u:ı~n~m:.:K~a:h~ra~t•k~ö~y~ü~~ö~ğ~r:et~m~e~n~l~iğ~in:e:.:a~ta~n:m~ı:~l~a~rd~ı~r.,-~d~eki hadise hakkında hiçbir - . r Rizan kendinden geçmişti... - Beni affet Rizan.. Bu, 
:;; Derin derin inliyordu.. Başın- öyle bir tesadüf ki .. 

' da derin bir yara vardı. Omu- Rizan tatlı tatlı gülümsedi. 

93 Yazan : Orhan Ra,,,,.i Gilc~ 
Bekir, şuurunu 

gibı batardı: 
kaybctmiı - Çabuk Mebmed çavuş, 

- Ne dedin, ne dedin? 
-. Şafak'a... Kırmızı ııık. 

Y eııl cevab veriyor... Kay
malılp claiılWl etetinde... Bir 
bula la. 

Kadm IOliinü tamımhya
madı. Bekir, bir deli gibi onu 
kucakladı: 

- Rizanl.. Rizan.. Sevdi
ğim... Canım! .. 

sargı, pamuk, oksijen, tentir 
dö iyot .. 

Diye batırdı.. Evet, kimse 
biroey anlayamıyordu. Mebmed 
çavuo bile aauk şu lcadannı 
anlamıotı: 

Batını Mebıned 
'"'virdi: 

Yunan ıeıteralinin sevıilisi 
olarak dolqan lcadıa, Odc· 
mit'tea gidi direktifleri verert 
ve önce Kaymaktı civarında 
relib kumandaala konuoan ka

çavuta ~- dınmış. .. M•r kumaac:lan onu 
taalyeraQf ••• 

zundaki bir bıçak ~yarasından Gözlerinde, derin ve doyul· 
da kan sızdığt görülüyordu.. maz bir saadetin ağırhğı ve 

Hukes yavaş yavaş, ayak esrarı vardı. 
ucuna basarak çekiliyordu.. - Sonra anlatırsın artık 

Bir zeybek, arkadaşmın ku- RizanL 
lağına fısıkladı: - Ne var anlatacak Bf'kirl 

- O da bayıldı kahbeye.. Herşey malum: Bana biraz 
Güzel karıyı görünce, kopçayı yardım etsen de şu yastıklara 
kulaj'ı sahverdi.. sırtımı dayayıp biraz otursam. 

Onlar, böyle söylemekte, - Fakat rahatsız olacaksın? 
böyle düşünmekte hakla idiler. Bekir' e bakıyordu... Sesi 

• • • 
Rizan ıöılerini açtatı vakit, 

kendini bir lcöy odaıunda bal· 
du. Başucunda, esmer, yüzü 
astırab içinde buruşmuş, göz
leri hala eski siyah parıltıları 
muhafaza eden Bekir'i gördü .. 

R. ' - ızan ... 
- Bekiıl.. 

yakın, samimi ve sevgi ile"ür
permişti. Titreyen ellerini Be
kir'in başına götürdü, saçla· 
rını hafif hafıf okşaJı: 

- Bekir!.. Tam benim 
lil ettiğim gibi oldun.. B n 
seni, rüyalarımda. tıpkı böyle 
bir erkek olarak gorüyordum .. 
Seo hu•lan bilmezainl.. ( .•. ) ı 

Amerikan donanması 
Vasington, 2 (Radyo) - Hükümden sakıt olan Vaşington 

deniz muahedesi mucibince lngiltere hükumeti gibi Birleşik 
Amerika hükumeti de yeni bir deniz programı yapacaktar. 

Bahri muhiti kebir üssübahrilerinin takviyesi ve tahkimi de 
hemen başlıyacaktır. Muahede mucibince 1936 sonuna kadar 
Londra resmen bir fikir dermeyan etmediği için Amerika ha
rekatında serbest kalmıştır. Bundan böyle deniz silahlanma 
faaliyeti muahedeye değil, devletlerin bütcelerinin vüs'atine 
bağlı olacaktır. 

Paris, 2 (Radyo) - Fransız siyasi ınahafıli M. Ruzvelt'in 
deniz silahlanması etrafında muslihane b 'r hareket yapacağı 
kanaatindedir. 

köyünde, sevmiştim seni ... 
Hiç usanmadan, şikayet etme
den, unutmadan, yıllarca seni 
içimde taşıdım. 

Bekir eğildi. Onu dudakla
rından uzun uzun öptü: 

- O koku!.. Rizan .. Tıpkı, 
o dağdakı koku .. Senin kc•kun .. 
S n o g~ce dağda kaybolup 
gittıkten sonra, bilmezsin ne 
heyecanlar geçirdim .. 

- Bekir!., Orada ben ken
dimi belli edemezdim. Esasen 
beni unutmuş olabilecegini de 
düşünüyordum.. Sevgimin ya· 
nında daima bu şüphe, bu ıs
tırap ve tereddücl de beraber 
) sa ı.. l i ~ 11 :zclı• çün
kü ortad bir vazife 'ardı .. 
Şüphel ıın t bıl imkan v r· 
memek için sa.ı kasden o 
sualleri sordu n Halbuki ben, 
seni, sesıni duyuncaye katlar 

tanımıştım. Heyecanlarımız, 
belki vazifemizi aksatırdı. Ta-

hammül edemedim. sadece 
seni kucakladım .. Seni serbest 

bırakmak ta doğru olamazdı. 
Çünkü ayni suretle bana sa· 

rılmış olsaydın, artık bir daha 
ayrılmak imkanı doğmayacak· 

tı Bekir!.. Düşün, o dakika 
benim için ne fevkalade, ne 

acı, ne zorlu idi?.. Seni yıl· 
)arca sonra bulmu~tum. Ümid 

ve muhayyile haricinde bir 
buluştu bul.. Kendimi tutmak 

için sa"rfettiğim enerji ne ka

dar büyüktü anlıyamazsın., 

Kim bilir, belki de senin na· 
zannda, arbk ben ... 

Rizan biraz durdu. Sonra 
tlevam etti: 
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.47_ Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

Belki sen de bilirsin ki kızım; 
Baban, tehlikesiz görünce 

ve fırsat bulunca, Venedik ve 
Ceneviz gemilerini durdurmak
tan geri kalmazdı. Hatta, bir 
defa Adriyatik denizi içinqe 
ikimiz, ipek yüklü bir Vene· 
n~dik gemisini soymuş, gemi
yı yakmış ve içindekileri öl
dürmüştür .. 

Andon reis, biraz durdu: 
- Şhıdi kızım, yapmağa 

mecbur olduğun şeyleri anlat· 
tım sanırım .. 

- Evet reisi 
- Bir de şunu düşünelim: 
Bıınları yapmak ve başar

mak için de epiycr para la
zımdır. 

E . ' - vet n:ıs ... 
- Bu ciheti de hesaba kat-

tın mı?. 

Göz-göze geldiler. Andon 
rei~ ayağa kalktı ve kapıyı 
açarak, dişarıda kimsenin bu
lunub bulunmadığına baktı. 
Sonra tekrar yerine oturdu: 

- Korkma kızım .. O hazi
nenin yerini, üç kişi biliyordu: 

Biri baban, biri sen, biri 
bent. 

Mariya bunu duyunca yerin· 
den fırladı ve hafif bir çığlık 
attı: 

Demek ki ... 
Andon reis gülerek başını 

salladı: 

- Ya kızım, yal... işte böy· 
lef. Bana aid bir sır da vardı, 
baban bilirdi.. Bu vaziyet, ara· 
mızdaki yakınlığı gösterir, ar
tık açık konuşabiliriz. 

Mariya, il~ defa olarak ka
dınca bir heyecan ve sevinç 
gösterdi, Andon reisin ellerini 

.ıuttu: 

- Oh Andan reis, bilsen 
ne kadar sevindim?. Artık her 
şeyde beraberiz, gizli saklı hiç 
birşeyimiz yok .. 

Andon reis, Mariya'nm sarı 
saçlarını okşadı: 

- Korkma kızım, bu işde 
daima beni yanında bulacak
sın.. Sen şimdi söyle baka
yım: 

Mağaranın yerini biliyor 
musun? 

- Biliyorum: 
- Hazineyi gördün mü hiç? 

' - Hayır!. 
- Bak, onu da ben söyli

yeyim sana .. 
- Demek ki sen gördün? 
- Tabii.. Hatta onu bera-

berce gömdük .. Bu, deniz di
binde bir mağaradır. Sular 
yükseldiği vakit tamamen de
nize gömülür. Şüphe hasıl ol
maması için, bu yeri ben seç
miştim ve baban da hayret 
etmişti .• Bu mağara, beni d'i-

ANADOLU 
--·--

Günlük siyasal gazete 
Sahip ve baıyazganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumf neşriyu ve yazı İ§leri 

müdllrii : Hamdi 6zbet Çançar -f darehaneAi : 
İzmir İkinci Beyler &okağı 
C. Halk ParriAi binan içiode 

Telgraf: İzmir A ADOLU 
Telefon: 2776 - Po&ta kutusu 405 .. 

ABONE ŞERAiTi 
Yılhlt 1200, alb aylıtı 700, üç 

ayhtı 500 kuroıtur. 
Y abaneı memleketler için eenelik 

abone üereti 2 7 liradır 
Heı yerde 5 kuruıtur -geçmiı aüahalar 25 kuruıtur. 

ha başka türlü de alakadar 
eder .. 

- Anlamadım Andon reisi 
- Çünkü orada benim de 

bir dünyalığını gizlidir. 
- Yaaa! 
- Ve baban, onu da bi-

lirdi. İşte sözün doğrusu ... 
Sen gemiden ayrılma! Ben 
gidıb küçük bir kayık bula
yım. Mağara buraya iki saatlik 
ıntsafed<·dir. Hava da bugtin 
çok güzel.. Ôğ.eden sonra be· 
raberce giderız, kınısenin bızi 
görmemesi la1.ımdır. Bu itibaı l ı 
ben ka) ıgı, köyiin şu knycılık 

sahill rıııin dibiıw çcktirece· 
ğiın.. Hazinf n:n dört e bir, 
bu ışl ri ıııÜ~l'mmclt•n başa
rır, lıL·m de dinde ihtiyat pa
ra ela bulunur. 

Mariya hayretle Andon re
ise baktı: 

- Demek ki hazine bu ka
dar zengin! 

- Tabii kızım, yılların ser
mayesi ve serveti!.. Baban on· 
ları, uzun emeklerle, alınterile 
değil, kan dökerek kazandı. 

Haydi bakalım, sen beni bu· 
rada bekle, iki saate kadar 
gelirim... Allaha ısmarladık 
Mariyal 

- Selametle Andon relsl. 
Andan reis gemiyi terket

tikten sonra Mariya gene ka
marasına döndü. Şimdi cesa· 
reti büsbütün artmıştı. Tatlı 
bir heyecan ve hayal içindeydi. 

Muvaffakıyet ümitleri epice 
artmıştı. 

Bir lahza düşündü: 
- Ah onu yakalıyabilirsem! 
Üstündeki siyah elbiseyi çı-

kardı. içinde ince bir gecelik 
vardı. Kapıyı arkasından sür
meledi. Sonra yatağına uzandı: 

Dilber Yunan kızı, gözlerini 
tavana dikti. Düşünüyor ve 
Fırtına AJi'yi görüyor gibiydi .. 
Derin bir hazla dolgun göğüs
leri kabardı. 

Mariya şu hali ile, hakika
ten bir insanı çıldırtacak ka
dar şahane ve emsalsiz bir 
manzaı a arzediyordu. Beyaz 
kollarını başının altına koy· 
muştu .. Bacakları çırılçıplaktı. 

İçini çekti. 
- Şimdi burada bulun

saydı! 

. Diye mırıldandı ve sonra, 
yüzünün kızardığım, kalbinin 
çarptığını duydu. Fırtına Aliyi, 
gittikçe şahlanan, hızını artı

ran bir aşkla seviyordu.. Da
kikalar oluyordu ki, çıldırasıya 
bir hale geliyordu. 

Onu, o dakikada yanınJa 
görmek istiyordu. Fırtına Ali
nin çelik kolları arasına atıl
mak, onun erkel bakışları al
tında yanıb tutuşmak ve onu 
da damla-damla erittikten son
ra, tam kalbinin üstüne bir 
hançer saplamak istiyordu .. 
Çünkü kendi gurur ve haki
miyetini bu kadar paçavraya 
çevıren bir aşka tahammülü 
yoktu. 

- Sonu var -
------

ikinci Klnun ayhkları 
Resmi daireler memurlarına 

dün lkincikanun aylıkları Def
terdarlıkça dağıtılmıştır. 
lnabolu faciası davası 

lnebolu faciası maznunları· 
nın muhakemelerine yarın sa
at 10 da şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde devam edile
cektir. Bu celsede şabid sıfa
tile dinlenmek üzere istikbal 
vapuru suvarisi ve üçüncü su
varisi aranıyordu. 
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Poliste futbol 
lzmir polis müdürü, polis 

teşkilatımız için spor yapmak 
lüzumuna kanaat hasıl etmiş 
ve bu meyanda bir de futbol 
takımı teşkilıne karar vermiş. 

Bu tasavvuru takdir ederim. 
Dünyanın her yerinde, tayya
reci, bahriyeli, kara askeri, 
polis, jandarma itfaiye, bele· 
diye zabıta memuru gibi mes
lek erhabının böyle teşekkül
leri vardır. Sporun muhtelif 
şubel<'ri iizerindr çalışıı la~ .. 

Dijn sabaha karşı < rkence 
uyandım. Hiımetçi gazeteyi 
getirdi. Bu hab( ri okııdukta ı 

s~ınra hrr nas lsa te1nar uy· 
kuya dalmışım. Rüya gö meğ~ 
ı a~'ad m. 

Sahada imiş•m. [Ne yalan 
söyliyeyim, eski bir sporcu 
olduğm için saha, rii.rama bile 
girmekte berdevamdır.] Bir 
polis takımile bir şehir takımı 
oynıyacakmış. 

Bizim polis müdür muavini 
İsmail de takımının kalecisi. 
Şöyle bir baktım: 

Şube rüesası, fanilaları, pan
talonları, ayakkabılarını geçir· 
miş, takımda yer almışlar!. 

Hakem, bizim doktor Hüse
yin Hulki .. 

Şehir takımı ilk dakikalarda, 
polislerin kalesini tazyike baş
ladı. Bizim lsmail Hakkı ya
man sıçrayışlar yapıyor. Plon
jonları mükemmel.. 

Olur ya. Ben öyle bir gru
bun arasında yer almışım ki, 
hepsi de zabıtaca müseccel 
insanlar. 

Kimi hırsız, kimi yankesici, 
kimi manitacı, kimi papelci, 
kimi esrarcı, kimi belalılardan. 

Aralarında konuşuyorlar: 
- Kazık Ahmed çok ba

ğırma, Kısmıadli reisi sesini 
duymuş da sana bakıyor .. 

- Şu sağiçte oynıyan kim?. 
Kemer komiseri mi?. Amman 
dikkat edelim, dehşetli koşu
yor.. Hani bir marifetimiz 
olduğu gün, bacaklarından ya· 
kayı kurtaramayız vallahi! 

- Amma, farkındamısın, 
manevra yapamıyor. Baksan a, 
çok koşuyor amma, topu çe
vıremıyor .. 

Tam bu sırada polis muha
cimler, karşı kaleye indiler. 
Sıkı bir şut: gol.. Herkes po
lisleri alkışlıyor. Fakat benim 
etrafımdakiler sap-sarı oldular: 

- Vay canına be -Diyorlar
demir misin be mübarek?. 

- Ahmed, Ahmed, biz de 
biraz alkışlayıverelim, vallahi 
aynalılar bize bakıyorlar ... 

Ellerini crplı--rinden çıkardı 
la"r, alkışlamağa başladılaı .. 
Şimdi de karşı takımın muha
cimleri tazyikte: Hırsız, uğur
suz güruhu bağırışıyor: 

- Yaşayın be arslanlar ha· 
bire kahramanlar.. Açığı gör, 
açığı gör.. Haşşöyle.. Ha ba
kalım, siz de bir ıska geçin .. 
Tüüüüh, olmadı. Şu polrs mü
dlir muavini yaman bel. Şiş· 
man, mişman amma, demir 
gibi şütü leblebi gibi yaka
ladı .. 

- Yok canım, karşısındaki 
dümbelekte kabahati. 

- Ah ben olsaydım karşı
sında! 

- Ne yapardın sanki? 
- Ne mi yapardım?Vallahi 

yirmi tane gol atardım .. 
- Birazını gelecek nüshaya 

bırak .. Köpoğlusu, peliıler kar· 
tıdan yüzüne bakınca, betin 

Devletler ispanya mes'elesinde bir 
anlaşma fehli bulabilecehler mi? 

lzvestiya, General F ra:ıko 
hezimete uğradı, diyor. 

Almanya, bazı şartlar ileri sürecektir. M. Hitler'in 
• 

cevabı merakla bekleniyor. l talya cevap verdi 

Alman devle! 
Loııdra, 2 (Radyo) - Lord 

Plimot, Sir Robet Vansitar'a 
Bmgoz ve Valans hükumetle-

f rine bahri ve berri kontrol 
teklifini yapmasını bildirmiştir. 
Sir Rober Vansitar iki ispanya 
idaresinden 1 O Kanun usan iden 
evel bu teklife cevab istiye
cektir. 

Bu kontrol için 600,000 İn
giliz lirası masraf lazımdır. 

ltalya'nın cevabı dün gel· 
miştir. ltalya hiikı'.imeti ispanya 
bankasında eşha45a aid paralar 
için mütekabil teklif atta bulun
makta ve hariçten iane sevki
nin mcn'iııi istemektedir. 

ltalya notasına göre, lspan
ya'ya gidecek her yabancının 
beynelmilel bir vizeye tabi 
olması da lazımdır. İtalya'nın 
cevabı, beş Kanunu sanide 
Londra ademi müdahale ko
mitesinde tetkik edilecektir. 

Beri in, 2 ( Radyo) - Fon 
Nörat bugün Fransız ve in· 
giliz sefirlerini davet etmiş, 

fakat cevabi notayı hala ver
memiştir. 

Bu mülakat, müdavelei ef -
k5.r için yapılmıştır. Almanya
nın notası henüz hazırlanma· 
mıştır. 

Moskova, 1 (A.A) - Tas 
Ajansı bildiriyor: 

ispanya askeri harekatına 
iştirak etmek istiyan vatandaş· 
ların memleketten çıkmasınm 
Fra'lsız ve lngiliz hükumetl!ri 
tarafından yasak edilmesi mes
el,..sini mevıu•Jbahseden lzves· 
tiya gazetesi diyor ki: 

General Franko Madrid ka
pılarında hezimete uğr..adı ve 
ordusu eridi. Şimdi Franko 
faşizmden nefret eden ahaliyi 
silah altına çağırmaktan kork
maktadır. Askeri harekatın 
ikinci merhalesi Almanya ve 
ltalya tarafından yapılan as
keri müdahaleler şeklinde te-.......................... 
benzin atı~or, badışita yimiş 
uyuz eşşek gibi titriyorsun yal. 

Bir aralık, hepsi de topar· 
landılar: 

Bir polis onlara doğru ge
liyordu .. Etrafımdan çözüldü
ler. Tam bu sırada, bir gol 
sesi yükseldi. Polisler bir gol 
daha atmışlardı. Polis başını 

çevirinciye kadar onhlr da 
mezarlık dıvarına sıçramış ve 
öbür tarafa geçmişlerdi. Ben 
de uyanıverdim. 

Çi111dik 

reisi M. Hitler 
celli etmektedir. Sözde ademi 
müdahalenin tatbiki için 6 
aylık bir dahili harb devresi 
lazım geldi. Faşistlerin ispan
ya' da ne yaptıklarının büyük 
Fransız ve lnğiliz demokrasi
leri tarafından anlaşılması için 
de Almanya ve ltalya'nm ka
nuni yollarla intihab edilmiş 
olan İspanyol demokrasi dev
letine karşı 6 aylık müdaha
lesi lazım geldi. 

Sovyct hükumeti bu sefer de 
sarih ve kaçamaksız bir cevab 
vermiştir. D(frhal anlaşmanın 

yapılması ve ademi müdaha· 
leye iştirak eden devletlerin 
lspanya'da bulunan resmi ve 
gayri resmi ajanları vasıtasile 
derhal bir kontrol teşkilatı 

yaratılması lazımdır. 
lngiliz ve Fransız siyasal 

mahafili M. Hitleri bir feda
kfırhkta bulunmak lüzumu hak· 
kında ikna edebileceklerini 
ümit etmektedirler. Halbuki 
M. Hitler lspanya'ya olan mü
dahale hareketini şiddetlen

dirmek niyetindedir. Hitlerci 
müşavirler lspanya'nın tabii 
zenginliklerini meşhur " dört 
senelik planlarına " şimdiden 
idhal etmiş bulunmaktadırlar. 
M. Hitleı 'in, avını bugünden 
eline geçmiş saydığı muhak
kaktır. Bu itibarla lspanya'da· 
ki kanlı harbın sona ermesi 
için müdahaleye nihayet ver
miye bakalım, razı olacak
mıdır? 

Faşist kampına mcnsuh ol
mıyan dı..•vlctler ya faşist drv
letlerin kanlı müdahalelerini 
durdurmak istememişler ya-· 
hut ta kendilerine böyle bir 
harekette bulunmak cesaretini 
görememişlerdir. 

Londra komitesi şimdiye 
kadar hiçbir müessir karar 
alamamıştır. 

Londra, 2 (Radyo) - Üni
ted Pres'e göre Almanya hü
kumeti, Fransa ve lngiltere'ye · 
lspanya'da komüniıt bir hü
kumeti kabul etmiyeceği kat'i 
surette bildirmiştir. 

Vereceği notada Almanya, 
gayri kabil kabul şartlar deı • 
meyan edecektir. Bunlar ara
sında lspanya'da bulunan ec
nebi muhariplerin teslimini is
tiyecektir. lngiltere ve Fransa 
ise ancak bundan sonra ya
bancıların ispanya harbına iş
tirakinin men'i taraftarıdır. 

Deylı Meyi gazetesi de: 
"Fransa, fspan a'ya }ardım 

y·pan ilk devlettir. İron'da 
gece ve g'ind z FıcımH ha
dutlarından zabit, a.sker ..• i'iı'1 
ve mü'ıimmat s,.vk ... ii·ıu:stı -. 
Bu "rız'yet İro.ı'u,1 ı~Jııli•l J • 1 

sonra da devam etmiştır.,. Üı:.
mektedir. 

Mos\ova. 2 ( Radyo ) 
Prop:ıgıında ın · d irlı>r;nd n, 

Ka.narad Dıınitrof y ni st>n~ 
rlolayısile fspanya'ya karşı bir 
bevanname neşretmiş V<"' Sov
y le:in siyasetinin komünist· 
lerin zaf .!1 ine yardım olduğu

mı bildirmiştir. 

Paris, 2 (Radyo) - Gren-
fuvar gazetesi yeni bir maka· 
le neşir v~ Fransa' dan gönüllü 
toplanmasını şiddetle tenkid 
etmrştir. 

Roma, 2 (Radyo) - Kont 
Ciyanc. diin Alman sefiri Fon 
Hasel'i kabul etmişti. Bugün 
de Portekiz sefirini kabul et
miştir. Bu mülakatlarda Roma 
Berlin - Lizbon cevabi notası 

esasları üzerine müzakereler ya
pılmıştır. 

- Sonu 6ıncı sahifede -

IAdeseme çarpanlar 

Çelik ev! 
Evet, Beton arme değil, 

Kurunu vüstanın yanmaz yı· 
kılmaz kargir de detil, doğ
rudan doğruya çelikten ve ta· 
bii Amerika' da yapılmış evi 

Ev, ailenin haremidir, bu
nun için her dcYirde ev yapı-
lırken her şeyden evel sağlam
lığı düşünülmüştür. 

Haıvanın şiddetleri, zaman 
ahlakının tehlikeleri için vakıt 
ve yer olmu~tur ki evler en 
metin birer kale halinde inşa 
edilmiştir; Arnavutluktaki ev
lerin bir müdafaa kulesi şek
linde oldukları gibi! 

Jnsan, kendisi ve yakınları 
için en eski zamanlarda dağ 

koğuklaranı kendisine ev ittihaz 
etmiştir, tabiidir ki yağmur· 

dan, soğuktan ve rüzgardan 
ve ... Vahşi hayvanların yahud 
kendi cinsinden düşmanların 
taarruzundan masun kalmak 
ıçın. 

iklimi müsait, muhiti tehli
kesiz yerlerde hali çerden 
çöpten meskenler en eski şek
lini değiştirmemişlerdir! 

Diyeceksiniz ki Amerika' da 
Ohyo'da Middlin şehrinde 
baştan-başa çelikten yapılan 
ev hangi ihtiyaç veya tehlikeyi 
karşı lıyaeaktır? 

Cidden hayret edilecek. bir 
iştir bu çelikten ev! rivayete 
inanılırsa, böyle bir ev, beton 
veya kargir eylerdef\çok ucuza 
mal oluyormuş, " çelikten! " 
deditimize göre evlerin en 
sağlam ve mulcavemetlisi de 
bu olsa gerektir! 

Çelik ev, takriben.ıırlıli;: 
demektir. Ve belki d~ im 
hangi bir haydudun- bir ato
mobili zırhla şekle sokarak 
iki de mitralyöı kullandıtı bir 
muhitte, ihtiyaç ta zırhla veya 
çelikten evedir. 

T. Benliolla 
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Gelmese her /'baharın en sonunda bir hazan, 
Ecel alıp t•tmezdi seni de aram·zdan. 
Ölüm aıP.an vermiyor başa geldiği zaman, 
AnıyorrJz marşınla seni hep bir ağızdan 

Ecl.ebi dünyamızda yarattığın her eser 
~eni seven kalplerde derin bir iz bıraktı. 
Seninle, eserinle nasıl övünmez Türkler? 
Akif! Sana güç veren ayyıldızlı bayraktı 

Yıllarca yüreğini 1sıtan bir inanla 
Tapındığın öz yurdun toprağına yüz siirdün. 
Tabutun taşınırken yüzbinlerce insanla 
Sevildiğini gördün, büyüklüğünü gördün. 

Gelmese her baharın en sonunda bir hazan 
Ecel alıp gitmezdi seni de aramızdan 
Ôlüm aman vermiyor başa geldiği zaman 
Anıyoruz marşmla seni hep bir ağtzdan .. 

Çocuklarımız için; 

Karşıyaka: 2/1/937 
Hamdi Tüzün Türk 

Büyük Şehir 
Sinesinde barınmıştır bir kıt'anın nüfusu, 
Geniş, engin f ersahları kucaklıyor kollatı. .. 
ilk ışıkta keskinleşir, derinden oğultusu. 
Akıp giden ivsan seli uzun uzun yolları ... 

Kat kat çıkan yap ları, sıra sıra dizilmiş, 
Büyük büyük mağazalan birer arı kovanı. 
Her köşeye, her cepheye nurdan hatlar çizilmiş, 
Geceleri gündüz olmuş caddeleri, meydanı. 

Her dakika bin vasıta semti semte bağlıyor ... 
Gelir gider taksileri, tı amvayları, metrosu 
Asır görmüş ağaçları, meşe, çınar, ıhlamur 
Ne güzeldir bahçeleri, mesiresi, korusu ... 

Kenarında fabrikalar harıl harıl tütüyor .. . 
Mektepleri, müzeleri birer saray, abide .. . 
Bir taraftan trenlerinin düdükleri ötüyor .. 
Bir taraftan bitmeyen bir. hareket var sahilde ... 

Brüksel: 29/11/936 
Emin Ali Sipahi 

lzvestiya, G. Franko he
zimete uğradı, diyor 

-Başı 5 inci sagf ada -
Roma, 2 (A.A) - Giorna· 

le D'ltalia Gazetesi ispanya 
mes'elesinde Almanya ile İtal
ya arasında görüş birliği ol· 
duğu noktasında ısrar etmek· 
te ve yakında Fransız ve in· 
giJiz notalarına İtalya tarafın· 
dan verilecek cevabın bu hu· 

sus~a. yeni bir delil teşkil ede· 
ceğını temin eylemektedir. 

Salamanga, 2 (Radyo) _ 
Ma.drid ve Malaga Valileri, 
~aşıstlere mütemayil hissiyat 
ııhar ettiklerinden azlolunmuş· 
]ardır. 

b~adrid.: 2 (Radyo)- Resmi 
te lığ: Dun gece ve bugün 
bütün gün cephelerde top ateşi 
devam etmiş, tayyareler istik
şaf uçuşları yapmışlardır. 

Asi beı nefer, hükumet kuv· 
vetlerine teslim olarak asi or
dusu efradının kuvvei m _ 
. I . ane 

vıye :rı~in _çok bozuk old•Jğu· 
nu bıldırmışlerdir. 

Nevyorl.-, 2 (Radyo) _ Ka
nada hükumeti, şimdiye kadar 
fspanya'ya 1 ,5 milyon Dolar 
kıymetinde 22 bin silah, 85 
makineli tüfek ve top sat-

mıştır. 

Madrid, 2 (Radyo) - Mad
rid müdafaa komitesi, bugün 
neşrettiği resmi tebliğde; (Fran
sız köprüsü) semtinde ihtilal
cilerin yaptığı taarruzda mu
vaifa~. olamadıkları ve (Ojera) 
da mılıs tayyarelerinin, düşman 
menilerine bomba attıkları 
bildirilmektedir. 

ihtilalcilerin resmi tebliğinde 
ise, milis topçularının, Kaja
delkampo 'yo bombardıman et
tiği ve mukabil bir bombar
dımanla kar~ılandığı, Mrdrid'de 

hiçbir tahavvül olmadığı ve 
milislerin Pezoello'da yaptık
ları taarruzun büyük zayiatla 
tardedildiği bildiriliyor. 

Faris, 2 (Radyo) - Siyasi 
mahafiller, ispanya mes'clesi
nin halli için yakında birşey· 
ler yapılacağına kani değil· 
dirler. İtalya hükumeti, İspan
ya işlerine ademi müdahale 
komi esine verdiği cevapta 
Fransa'nın cenub hududun· 
daki ş~hirlerin murakabe al-
tına alınmasını istemiştir. Fran· 
sız gazeteleri, bu dileğe hay· 
ret etmektedirler. 

Almanya, İspanya işlerine 
müdahalede devam edecek 
ve ispanya nasyonalist kuvvet
lerine yardımdan vazgeçmiye· 
cektir. 

Viyana'da 
tevkif at yapıldı 
182 Kifi mahke. 
meye verilmiftir .. 

Viyana, 2 (Husesi) - Za
bıta, yüzlerce siyasi tahrikat-
çıyı tevkif etmiştir. Gizli ola
rak faaliyette bulundukları an
laşılan nasyonal sosyalist ve 
ihtilalci sosyalist merkezleri 
kapatılmış, 182 kişi mahke
meye verilmiştir. 

Amerika'da"-211 
"' bin amele' grev 

ilan etmistir .. ... 
Nevyork, 2 (Radyo) - (Ko-

ro) dan ba~ka, bütün otomo· 
bil fabrikalannın •amelesi grev 
ilan etmiştir. Grevciler, dün
den bugüne kadar 211 bin 
lcişiye balii olmuştur. 

Asiler yeni bir 
Madri:l taarruzuna 
hazırlanırken 

- Başı 1 inci t1ahif ede -
Franko taraftarlarının İııpan· 

ya'nın tark aabillerioe mayo di>k· 
müı oldukları ilAve edilmektedir. 

Paris, 2 (Radyo) - Figaro 
gazetesine göre, inşaat ve yapı 
amelesi, ispanyaya bir gönülJü 
bölük göndermek teşebbüsün
de bulunmuşlardır. 

Salamank, 2 ( Radyo ) -
Kordo ve Jahen cephesinde 
asiler ilerilemektcdi . Portonya 
kasabası da işgal edilmiştir. 

Almodronez'de milislerin bli
yük bir taarruzu püskürtül
müştür. Esir düşen Fransız 
esirler, buraya arzuları hi'afına 
sevkedildikleriPi söylemişlerdir. 

Londra, 2 (Radyo) - f n· 
giliz gautelerinin Avilla'dan 
aldıkları habr r1rre R"0re ge· 
neral Franko Madı id üzerine 
yılbaşından sonra kat'i bir hü· 
cum yapacaktır. 

Salamank 2 (Radyo) -Asi 
generallerden Milan Astray 
yeni yıl münasebetile radyoda 
beş aylık harbın planço<:unu 
neşretmiştir. Bu beyanatta: 

- Asi ordu bu beş ayda 
büyük muvaffakıyetler kazan· 
mış ve hedefine çok yakın
laşmıştır. Bu muzafferiyetleri 
inkar etmek kabil değildir. 

Asilerin elinde 32, hükumetin 
elinde 17 ayalet vardır. 1937 
senesinde bütün lspanya'nın 
Bolşeviklik ateşinden kurtula-
cağını umuyoruz. 

Demiştir. 

General Franko da gazete· 
cilere: 

- Valans'taki kızıl hüku
met ile müzakere edemeyiz. 
Biz ispanya' da ancak kendi 
hakkımızı tanıyoruz. 

Demiştir. 

Salamank, 2 ( Radyo ) 
Endülüs ve Aragonda b.ıyük 

askeri hareketler devam et
mektedir. Kızılların Ueska ve 
Tervel ve Saragos' da büyük 
kuvvetler topladıkları anlaşıl-
mıştır. 

Londra, 2 (A.A) - Liver
pol' a gitmekte olan 1943 ton· 
luk Etrib ismindeki İngiliz ge· 
misine Perşembe günü gene-
ral Franko'nun bayrağını taşı
yan bir İspanyol harb gemisi 
tarafından ateş açıldığı Ami· 
rallık mahafilince istihbar edil
miştir. 

Etrib'in gemisi süvarisi mü· 
tecaviz geminin emirlerini ye
rine getirmiyerek Cebelüttarık'a 
kadar yoluna devam etmiş ve 
oradaki makamata keyfiyeti 
bildirmiştir. 

Etrib Salı veya Çarşamba 
günü Riva'ya muvasalat ede· 
cektir. 

Lehistan'da C. 
reisin nııtkuna .. 
Türkiye elçisi 
cevab verdi .. 

Varşova 2 (A.A) - Yeni 
sene münasebetile cumhur 
reisi elçileri kabul etmiştir. 

Elçilerin en kıdemlisi Tür· 
kiye büyük elçisi Ferid söy· 
lediği nutukta elçiler heyetinin 
Polonya hükumeti ile çok se· 
mereli teşriki mesaide bulun· 
duğunu çünkü Polonya siya· 
setinin esaslı bir tarzda sulh· 
çu olduğunu kaydetmiştir. 

Cumhur reisi cevabında Po
lonya'nın en müşkül anlarda 
korucu ve müsbet neticelere 
varan siyasetinde devam ede
ceğini ve beyıwlınilel trşriki 
mescıic.le e:ı sağlam ec:asın 

milletlerin mütekabilen şeref· 
lerine ve mcnfaatlarına riayet 
etmeleri olduğunu söylemiştir. 

İr giliz • /talyan Edirne' ye Sovyet Rusya'd;ı 

anlaşması imzalandı gidip gelen 
-Başı 1 inci sahifede - ilk trenimiz 
dostane makaleler neşeımektedirler. 

Dıı mukavelenin kıymeti ve 
ehemmiyeti büyüktür. fJd devlet 
araeındaki bütün ibtilaflan hallet· 
miştir. Bu uzlaşma hir ittifak de
gildir; ayni zamaudn hiçbir devlet 
aleyhine matuf değildir. Akdeııizin 
mukadderatını da te&hit etmekte· 
dir. Fran a bo uzlaşmayı tehir için 
çalışmıştır; buna rııgmen bu uzlaş· 
ıııa Fransa aleyhine değildir. Hu 
ıızlıı,nıa ile lıalyıı'mn fspıınya hak
kıncl:ıki ııokıai rııızarı da teshit 

edilrııi~tir. 

'frilrnnn gnzrtPsİ: 

••Bıı uzla~ııı.ı ile lıii) iik ,·e 
tı hlikt li lıir gerg'nli~e rıilı ıyet ,., •• 

ı ilıni~tir. ~ı)aci lııılııtlar nrtık ıl,t· 

ğ1tılııııştır. V.- Akdeniz mürnz nrci 

de t••e •ii ı•ınıieıir,, Demektedir. 

Roma, 2 ( Radyo ) - (La· 
dorekaşişe) gazetesı, İtalya ile 
Almanya arasındaki muahe· 
denin, lngiliz • italyan anlaş· 
masile daha kuvvetli bir hale 
geldiğini yazmaktadır. 

Paris, 2 ( Radyo ) - lngil· 
tere - ftalya anlaşmasının im
zalanm<ısı keyfiyeti; bugiin si
yasal mahafilde birinci derede 
de bir hadise olarak telakki 
olunuyor. 
Anlaşmanın irnzasmdan son

ra on satırdan ibaret olarak 
neşroluna"l resmi tebliğ: ar· 
}aşmanın, İtalya namına Hari· 
ciye nazırı Kont Ciyano ve 
lngiltere namına da İngiltt"re· 
nin Roma sefiri Sir Erig Dro · 
mon tarf ıııdan imzalandığını 
ve metninin, Pazartesi (yarın) 
r.eşrolunacağını haber vermek
t ·dir. 
İngiltere Hariciye nazırı M. 
Eden, anlaşmanın bir suretini 
Fransa'nın Londra sefirine 
vermiş ve hükumetine bildir· 
mesini söylemiştir. 

Uurnale D'ltalya) gazetesi, 
bu anlaşma miinasebetile yaz
dığı bir makalede bunun bir 
mukaddime olduğunu ve mü· 
teakiben İngiltere ile İtalya 
arasında daha esaslı anlaş· 
malar husule geleceğini yaz
maktadır. 

Ayni gazete diyor ki: 
•· Bugünkü anlaşma, üç esas 

üzerinedir: Sulh, lngiltere • 
italya arasmda mütekabil te
minat ve Akdeniz devletlerin 
tamamiyeti mulkiyelerine ria· 
yet. 

İtalya, İngilterenin Akde· 
nizden Hindistan yolunu ve 
İngiltere de mütekabilen İtal· 
ya'nın Afrika yolunu tanımak
tadır. 

(Jurnale D'İtalya) yeni an· 
!aşmanın, ltalya - Almanya 
muahedesini müteessir edecek 
hiçbir maddeyi ihtiva etmeJi
ğini ilave ederek makalesini 
bitiriyor. 

Roma, 2 (A.A) - Dış iş
leri bakanı Kont Ciyaııo ile 
Sir Drumond bugün 12 de 
Sigi sarayında lngıliz · ltalyan 
gentlemen Agreement muka· 
velenamesini imza etmişlerdir. 
Bu mukavelename bir tek ve· 
sikadan ibarettir. Bu vesikada 
İngiltere ile İtalya bir takım 
teminat teati etmektedirler. 
Bu teminat Akdeniz statükosu 
bu denizde seyrisefer serbes· 
tisi heriki tarafın hukukunun 
sayılması ve iki memleketin 
muslihane arzularına aid bu· 
lunmaktadır. 

Londra, 2 (A.A) - Beşinci 

Jorj zırhlısı bugün Vickers 
Armstrong tezgahlarına ko· 
nulmuştur. Bu r,cminin inc;rısı 

üç sene kaJar sürecektir. 
Yapılmasına geçenlerde ka· 

rar verilen ikinci zırhlı da ke· 
za bugün Birkcnhecd'de tez· 
gaha konulmuştur. 

-Başı 1 inci sayfada-
laınıştır. Kabakçılar bir deve ve 
bir öküz kurban etmişlerdir. Çor· 
lu'<la Kolordu komutanı Kor gene• 
ral Salilı ve maiyeti treni karşıla· 

mışlardır. 

Bu sabah Edirne' den kal· 
kan ilk devlet demiryollan 
treni de Çsrlu'da karşılanmış 

ve iki lokomotifin düdiik ses
lerile selamlaşmışlardır. Tekir
dağı valisi ve maiyeti Mu
ratlı' da, Kırklareli valisi ve 
vilfıyet crkam Alpul!u 'da treni 
karşılamışlar ve Kırklareli va
gonları buradan ayrılarak Kırk
larelı 'ne gitmiştir. 

Uzunköprli'de Edirne'deıı 
gelen üç kişilik bir heyet 1s· 
tanbul frenini karşılıyarak fs-
tanbul' dan gelen heyetlere re
fakat etmiştir. lstanbul treni 
Karaağaç ve Edirne şehir is

tasyonundan Edirne'lilerin iç
ten gelen tezahüratile karşı· 

landı. İstanbul yolcuları kesil
miyen alkışlar arasında tren· 
!erini boşalttılar. Başta Trakya 
miifettişliği baş müşaviri Sabri 
ve Edirne valisi Şahinbaş ve 
bütün mahalli hükumet erkanı, 
belediye reısı ve C. H. P. 
mümessilleri karşılama resmin~ 
iştirak etmişlerdir. 

istasyonda Erkek Muallim 
mektebi bnşmuavini Kemal 
Batu Cumhuriyet hükumetinin 
Edirne halkına verdiği bu 
yeni sevince tercüman oldu. 
Edirne başmühendisi Kemal 
Ölçer ve muallim İhsan heye· 
canlı nutuklar söylemis, İstan· 
bul' dan gelen heyet hazırlanan 
otomobillerle doğruca beledi· 
yeye gelerek şehrin misafiri 
olmuşlardır. 

Devlet dem "ryollarının ilk 
treni bu sabah saal 8,20 de 
buradan lstanbJl'a harekd 
etmiştir. istasyon bayraklarla 
donatılmış ve hemen bütün 
Edirne bu büyük scvi:ıce işti

rak etmiştir. 

Başmüşavir, vali, hu<lud ko· 
mutanı, müfettişlik, vilayet, be· 
lediye, C.H.P. erkanı ve mek· 
teptiler istasyonda bulunuyor
lardı. 

Nafııı müdürü Kemal Ölçer, 
Orta okul yardirektörü İhsan 
Ertekin güzel birer nutuı..laj 
halkın hissiyatına tercüman ol
muşlardır. 

Tren bütün istasyonlarda 
ayni hararetli tezahüratla kar· 
şılanmış ve uğurlanmıştır. Edir· 
ne'dcn kalkan tren Yıınan top
raklarından geçerek lptyonu 
istasyonuııa vardığı zaman bir 
Yunan müfrezesi selam resmini 
ifa etmiş ve halk, memurlar 
Türk trenine büyiik sevgi te· 
zahüratı göstermişlerdir. 

....... ı.. ............. ... 

OORSA 
~'Mk<SPN?!JRP"W rweş 

Üzüm sat.şiarı 
Çu. Alıcı K. S . 

202 inhisar idare. 9 75 
172 Ü. kurumu 14 50 
171A.R.üzüm.11 50 
42 Vitel şüreka. 12 

587 
384380 
384967 

Zahire satlşları 

K. S. 
12 50 
20 50 
14 50 
19 

Çu. Gin~i K. S. K. S. 
12974 Buğday 6 25 7 

18 Arpa 4 625 4 625 
11 Nohut 6 125 6 125 
30 Ton Börü!cc 7 50 7 50 

281 Ken. pala. 265 445 

Stalin kanunu 
Esasisi tabika 
Başlandı 

-·~ "Sovyet gemisi iyi 
Teçhiz ve iyi 
Teslih edilmiştir.,, 

Moskova, 2 (A.A) - Ga· 
zeteler yeni sene için başma
kaleler tahsis etmektedir. Prav
da diyor ki: 

- Dünyadaki bütün hiiklı
metlcrin en eskisi ve en kuv· 
vetlisi olan Sovyet hükumeti 
sağlam Sosyalist temeli üze
rinde sarsılmaz bir surette 
durmaktadır. 1937 senesi ikinci 
beş senelik planın son yılıdır. 
Ve bu plan başladığı kadar 
parlak bitmektedir. 

Sovyctlcr birliği barış taraf
tarıdır. Ve barış için faal bir 
surette hizmet etmektedir. Bu
nunla beraber Sovyetler birliği 
fırtınalardan korkmamaktadır. 
Sovyet gemisi iyi teçhiz ve iyi 
teslih edilm · 'ltir. 

fsvestiya yazıyor: 
- Emperyalizm hararetli 

bir surette süel sergüzeştlere 
hazırlanmaktadır. Memleketi· 
miz ise evelce olduğu gibi 
dünyanın üstiinde insan terak· 
kilerinin ve barışın müdafaası 
için yükselmektedir. 

Gazete; Sovyetler bir1iği 
vatandaşına hitab ederek di
yor ki: 

- Memleket senindir. Onun 
her şeyi sana aittir. Çalışma 
hakkı, istirahat hal.kı, maarif 
ve müsterih ihtiyarlık hakkı 
senindir. Tam bir hukuk İnu
savatına maliksin. Memleket 
yeni seneye Stalin kanunu esa
sisinin nimetleri ile girmektedir. 

Sulhun mu
hafazası lazım 

- Başı 1 inci sahifede -
Londra 1 (A.A) - Gaze

teler vaziyeti uzun uzadıya 
tetkik etmektedirler. Daili 
Telgraf gazetesi sulhun muha· 
fazası anahtarının şimdi Ber· 
linin elinde bulunduğunu ya
zarak diyor ~i: 

Almanya umumi vaziyetin 
çok müşkül olduğu bir sırada 
siyaseten bu kadar kuvvetli 
ve iktı~aden bu kadar hoşnut· 
suz bulunurken dört sene için
de tam bir iktısadi istiklale 
kavuşmak için çalışırken ve 
dahili hiçbir tenkide müsaade 
etmiyen bir hükumet tarafın· 
dan idare olunurken bir insan 
na.,ıl olur da Avrupa'nın'"em-
niyet altında bulunduğu hissi
ni besliyebilir'? Harb muhte
meldir. Ve Berlin ispanya iş· 
!erinde hcrşeyi göze almıştır. 
Maamafih sabru tahammül 
göstererek ihtilafı -mahdut bir 
halde bırakmak Fransa ve 
lngiltere için c-zim bir muvaf
fakıyet olacaL . Müttehid ve 
azimkar garb demokrasileri 
Lokarno paktının akdine ve 
milletler cemiyetini Almanya 
ile Rusyayı yan·yana oturacak 
şekilde tensik~etmiye çalışma

lıdırlar. 

Her tarafta olduğu gibi Al
manya da bugün herkes bili· 
yor ki ispanyada ecnebi mü· 
dahalesinin durdurulması Av· 
rupa sulhunu temin için eksik 
olan şeylerin geniş bir tarzda 
müzakesinc yol açacaktır. Al· 
manya miisavi şerait altında 

teşriki mesaide bulunmak ve
yahut da tamam bir infirada 
düşmekten birini tercih et
melidir. 



• Sayfa ? ~mB!:~-=---~l!B-m. ____ :ıc::::::ı:mm--mn-a.ıı::mm ANADOLU m!iilE!:ll!ma-.aım-~~~~ııc:ll!;!lll!llım!l!l~5rm--1m11!11i!!:Jı::bi111ı:mr:!l!ll!B.ı 
Turgudlu'dd zay de lzmir Komutanlığı ilanları a in mum 

~111931 

Gençlik ve yeni • f k J"' d lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: •• d •• •• v •• 

KUltUr hareketleri. ı e ev 8 a e 1 - 30000 kanat bezinin şartnamesindeki yapılan dcgişik· mu Ur ugu en; 
Turgutlu, ( Husui) - Tur· b ÜyÜk satış lik dolayısile yeniden kapalı zarfla eksiltmeye kon· lzmir vilayatinin merkez kazasına tabi cumaovası nnhiyesi 

gutlu Halkevinin sosyal şubesi muştur. . dahilinde yeni köy karyesinde şimalen imam oğlu, tarlası le· 
Anneler Birli~i kolu tarahn· 3 ikinci kanun 937 pazar 2 Tahmin edilen bedeli 21000 lira olup ilk teminat pa· pesinden başlıyarak sandı köprüsüne doğru hat, şarkan bu 
d:ı.n yılbaşı gecesi alay komu: günü öğleden evvel saat on rası 1575 liradır. 

1 
, köprüden dam tepesine doğru hat, cenuben dam tepesinden 

t~nı ve kaza kaymakamının buçukta Tramvay ~addesinde 3 fh I / 1937 15 d Zümbüllü kayaya doğru hat, garben Zümbüİlü kayadan hudut 
hımayelcrı"nde bı'r balo yapıl· Ko""pru- vapur ı·skelesı· karşısın- a esi 15 1 cuma gün_ü saat te ir. b l 1 • ğl ı · d ğ h · ı h - aş angıcı o an ımam o u tar ası tepesıne o ru atı e ma • 
mıştır. da 681 numaralı hanede ma· 4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 dut 250 hektar arc.zide Osman Nuri tarafından 27/ 2/933 ta· 

Hasılatı ile yoksul çocuklu ruf iki aileye aid birçok lüks ncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı belgelerle rihli ve 1/10 numaralı ruhsatnameye ·dayanarak aranılıp mey· 
kadınlara Süt, Şeker, çamaşır mobilyaları açJk artırma sure- teminat ye teklif mektuplannı ihale gün ve saatından dana çıkarılan Jiğnit madeni 99 sene müddetle mumaileyh 
a~ınacaktır. Balo mahalli şim· tile satılacaktır. bir saat evvel M. M. Vekaleti satın alma komisyo- uhdesine ihale kılınacağından maadin nizamnamesinin 36 ve 
dıye kadar görülmemiş pek Satılacak eşyalar: meyanında nun~ vermeleri. 30 4 . 9 14 •· '. J621 37 · · " dd ı L.... b • · b • - · fı ı ,._ ____ ...... _________ ~---------~· .... ---- . , ın~ı . ma e eri tnuciuınce. u bapta ir guna it razı o an· 
cazib bir şekil ve tarzCl"'a süs- üç ayrıalı mavondan mariı\ıl .. ı 17/11/936 d b d A 
lenmiştir. Helk çok alaka gös- saybur, dört köşe anahtarlı Mst. Mv. satın alma ko. İıundan: ' 18 arın tarihin en iti aren iki ay için e nkara'da 
termiştir. 36 kişilik ceviz yemek masası 1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için pazarlıkla 79200 kilo Li· lktısat Vekaletine ve mahallinde valilik makamına istida ile 

8 "t d k'" ·· ·· l kt müracaat eylemeleri ilan olunur. 17 2 18 3 1105 Konferans ve adet iskemlesi, maruken nı ma en omuru a ınaca ır. 

Fırka Komutanı lsmail Hak· kanape ve iki koltuk, bronz 2 ihalesi 5/1/937 salı günü saat 15 te- kışlada Mst. ~.. ~ 1zmir harici askeri satın alma -zfan1cirı 
kı Alpan dağsporları hakkın· birer buçuk kişilik Avrupa satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
da konferans vermek üzere mamulatından iki adet karyola 3 Mecmu tutarı 831 lira 60 kuruştur. Muvakkat temi· 
ayın birinci günü kasabamıza maasomya, mavun iki kapılı natı 62 lira 37 kuruştur. 
gelmiş ve istasyonda memle- kıristal camlı şifoyeralı ay- 4 Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
ket büyükleri ve gençleri ta· nalı dolan tuvaleti ve iki 5 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 
rafından karşılanmıştır. Kon· komodinusu, fevkalade zazif olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad-
ferans çok istifadeli olmuştur. ve nadide elektirik avizeleri, delerinde yazılı vesikaları ve teminat mektupları ile 

Tam teşkiUUh mektep mükemmel kadifeli kanape ve birlikte ihale saatından evvel komisyona müracaatları. 
Turgudlu'nun Ahmedli na- iki koltuk, mavi yatak odası 

hiyesine bağlı bin sekiz nüfuslu tuvalet komidonsu divan ve 
Urganlı köyünde yedi, sekiz şifonyeralı dolabı, tekrar kır· 
sene evel yapılmasına başlanan mızı yatak odası takımı, Ame· 
mektep, talihsizliği yüzünden rikan kanape iki koltuk, lüks 
yarıda kalmış ve acınacak bir iki adet salod gramafonu ve 
vaziyete gelmiş idi.. birçok plakları ile beraber, 

Maarife büyük ehemiyet ve· yeni bir halde Singer ayaklı 
ren Kaymakam Said Sayın üç çekmeceli elektirikli nakış 
nüfus kesafetine malik elan ve dikiş makinesi. beş lam· 
bu köyün mektebini, ihtiyacı balı Telefonken markalı radyo, 
bertaraf edecek şekilde beş Amerikan dıvar saatı, sarı ve 
dersaneli olarak yaptırmağı bakır mangallar, emsalsiz 16 
düşünmüş ve geçen sene Vi· parça tam bir misafir odası için 
layet muhasebei hususiyesi ve kanape takımı ve perdeleri, 
köy sandığı tarafından yapılan iki adet şemşiyelik, birçok 
yardımla inşaat epice ilerle- perakende Avrupa yemek 
tniş idi. Bu sene köy sandı· iskemleleri, yeni bir halde 
ğından yapılan bin lira yar- madeni sobalar ve boruları, 
dım ile inşaatı 1 bitmesi yak- sepet takımı, etejer sigara 
!aşmıştır. masaları, oyun masası, çift 

Taziyet kanatlı aynalı dolap, tuvalet, 
Büyük Şair Mehmed Akif'in yağlı boya tablolar, bronz 

kızlarından biri kasabamızda kornizalar, perdeler, kübik 
bi~ askeri Baytar binbaşısının orta masası; Amerikan yaziha· 
e~n bulunmaktadır. Pederlerinin ne koltuğu, halı ve birçok 
gaybubeti ebediyesinden hal· Isparta seccadeleri vesaire 
kın teessürlerini nakletmek birçok lüks mobilyalar açık 
Üzere Belediye reisinin hima- artırma suretile satılacaktır. 
yesinde bir heyet evlerine gi- Ayni zamandR bütün konforü 
dip taziyette bulunmuşlardır. haiz ev kiralıktır. 

lilllıııill -Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

Acentamıza ait 
telef on numaraları 
1 ikinci kanun 937 
tarihin'1en itibaren 
aşağıdaki şekilde 
tadil edilmiştir. 
Numara 2004 ye. 

rine 
Numara 
• 

rıne 

4142 
2005 ye. 
4221 

... İzmir birinci icra memurlu
&undan: 

Bir alacağın temini istifası 
enırinde icraeıı mahcuz takım 
elbise pantolon ve sairenin 
açık artırma suretile satılma· 
sına karar verilmiştir. Birinci 
8.ttıı-ması 7 /1/ 937 tarihinde 
Perşembe günü saat on beşte 
~ski müzayede bedesteninde 
ıcra edilecektir. Birinci artır· 
inada tahmin edilen kıymetin 
Ylizde yetmiş beşini bulduğu 
takdirde en çok artırana ihale 
edileceği aksi takdirde ikinci 
llrtırmaya çıkarılacağı ve ikinci 
llttırmanın 9 111 937 tarihiAe 
llıüsadif cumartesi günü saat 
lQ da ayni mahallede icra 
kılınacağı, isteklilerin nıuryyen 
~nktinde mahallinde bulunına
l~tı ve yüzde iki buçuk della· 
.'.Yenin müşteriye ait olacağı 
'·an olunur. 

J 

Fırsatı kaçırmayınız. 
Fırsat Artırma Salonu 

Aziz Şınık 
Telefon No. 2056 -- -...... , 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T clefon : 3479 

--.am--~·•-•I 
lzmir birinci icra memurlu· 

ğundan: 

Hazır elbiseci mütegayyip 
Jozef Şaki tarafına: 

İzmir' de Halil Ali kardeş· 
ferine olan borcunuzdan dolayı 
2 /1/ 937 tarihinde tahtı hac
ze alınan eşyaya ait zabıt va· 
rakasını görmek ve bir diye
ceğiniz varsa bildirmek üzere 
tarihi ilandan itibaren üç gün 
içinde 36/7563 numara ile da· 
iremize müracaatınız ilan olu
nur. 

fzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Akseki Ticaret bankasının 
alacağından dolayı mezkür 
bankaya merhun 3 kıt'ada be· 
heri yirmi lira kıymeti muham· 
mineli 160 liralık hisse sene· 
datı açık artırma ile 6 /1/ 37 
tarihine müsadif çarşamba gÜ· 
nü saat 14 te Sarraflar içeri
sinde satılığa çıkarılacaktır. 
Talip olanlar mahallinde bu· 
lunan memura müracaatları 

ilan elu11ur. 

Umurlu be ediyesinden 
Umurluya takriben 3500 metre mesafeden getirilecek içme 

suyunun isale mecrası ve köy tevzi şebekesi proje ve keşifna· 
mesinin tanzimi 16-12-36 gününden itibaren bir ay müddetle 
münakasaya konmuştur. İhale 16· 1-~37 cumartesi iÜnü saat 
11 de Umurlu belediyesinde yapılacaktır. Şartnameler Umurlu 
belediyuinden alınabilir. iJ.658 1 3 6 9 12 

Manisa Bağcılar Bankası mu
rakabe heyeti tarafından f ev
kalade toplantıya davet. 

Manisa bağcılar bankası hissedarları 10/12/936 tarihinde 
ikinci defa olarak fevkalade toplantıya davet edilmiş idi. işbu 
toplantı lzmirde münteşir Anadolu ve Yeni · Asır gazeteleri le 
onbeşer gün fasıla ikişer defa ilan ve bütün hissedarlarımız, 
kendilerine ayrı ayrı davetiyeler gönderilmek suretile de ha· 
berdar edildiği halde o gün toplantıya iştirak edenler ticaret 
kanunun 386 ıncı ve esas nizamnamemizin muaddel ellinci 
maddelerine göre nisabı doldurmadıklarından işbu fevkal&de 
toplantı 8/2/937 tarihine rastlıyan pazartesi gününe bırakıl
mıştır. O gün saat ı ı:de bütün hissedarlarımızın Manisa ti
caret v~ zahire borsası civarında hazırlanan daireye gelmeleri 
veyahut taraflarından bir vekil gönerilmek suretile toplantıya 
iştirakleri ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Murakabe heyeti raporunun okunması. 
2 - Heyeti idare intihabı. 
3 - Banka, nizamnamesinin bankalar kanununa -uymıyan 

maddelerinin tadili ve 71 inci maddenin ilgası. 
Ticaret kanununun 386 ıncı maddesi mucibince i;;bu üçüncü 

toplantıda nisabı ekseriyet hasıl olmadığı taktirde ruznamenin 
ikinci maddesinin müzakeresi başka bir~toplantıya bırakılmak 
üzere bu toplantı aşağıdaki mevadın müzakeresine hasredi · 
lecektir. 

1 Murakabe heyeti raporunun okunması. 
2 - Heyeti idare intihabı. 28-K. evvel· 1936 

Manisa bağcılar bankası 
Murakip Murakip 

3 17 (11) Fevzi Lütfi Muammer 

ilan 
Telefon A onelerine 

26.12.1936 tarihinde Alsancak • Karşıyaka arasındaki deniz 
altı kablosu bir vapur tarafından koparıldığından , bu kabloya 
bağlı olan Karşıyaka, Turan, Bayraklı ve civarı abonelerinin 
muhavereleri de bittabi münkati olmuştur. 

1.200 metre badar uzunlukta koparılan bu kablonan tamir 
işinin daha beş gün kadar devam edeceği tahmin edildiğin· 
den, yukarıda yazılı mıntakalardaki abonelerin ve abonelerle 
telefon muhaveresinin ancak 8-ikinci kanun-1937 tarihine doğ· 
ru iadesine imkan hasıl olacağı sayın telefoıı abonelerine ve 
halka ilin olunur. 

Telefon Şirketi Komiseri 

Devlet Demiryollarından: 
7-1-937 tarihinden itibaren Ankara'ddn perşembe ve lzmir

den cumartesi günleri kalkan doğru yolcu trenlerine de bir 
yataklı vagon ve bir yemekli furgon ilavesine başlanacağt sa· 
yın halka bildirilir. 16 

SIHHAT AGI 
Nurveçya balıkyağl:ırının en hulisidir. Şcrlıet Gibi içilir, 2 dcfo_aüı:ülmüetür 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Bafdurak 6J6k 5al•pçiollu bam kaqıwu1a 

sağolsun, derız. 1 vıç arasıntıa aostane l:eıgrar- azetecı, 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı 

Kilo 
Prasa 2200 
Lahna 2200 
Ispanak 800 

1 Ödemişteki taburun ihtiyacı olan yukarda cins ve mik-
tarı yazılı üç kalem sebze açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Açık eksiltmesi 7/ 1/937 perşembe günü saat 15 tedir. 
3 - Umum tahmin tutarı 320 lira olup muvakkat teminatı 

24 liradır. 

4 - Sarteamesi hergün komisyonda görülebilir. 
S - İsteklileirn muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri sa· 

tın alma komisyonuna gelmeleri. 22-26-30·3 1532 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı 

Prasa 
Lahna 
Ispanak 
Taze bakla 

Kilo 
3808 
2992 
1360 
544 

1 Gaziemirdeki kıt'anın ihtiyacı olan yukarıda cins ve 
miktarı dört kalem sebze açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Açık ebiltmesi 7/1/937 perşembe günü saat 10 da 
yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 399 lira olup muvakkat teminab 
30 liradır. 

4 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebir. 
5 - İsteklilerin muayyen vaktinde BurnavadakA Askeri sa· 

tın alma komisyonuna gelmeleri. 22-26-30-3 1531 

Burnova Tümen satın alına komisyonundan: 
Cinsi Miktarı 

Prasa 
Lahna 
Ispanak 
Taze bakla 

Kao 
2100 
1050 
1500 

450 
1 Burnavadaki kıt' anın ihtiyacı olan yukarda cins ve 

miktarı yazılı dört kalem sebze açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

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

3 Umum tahmin tutarı 240 lira olup muvakkat teminah 
26 liradır. 

4 - Şartnamesi hergün komisyonda görelebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri sa· 

tın alma komisyonuna gelmeleri. 22-26·30·1 1529 

lzmir Liman işletme idare
sinden: 

937 takvim yılı içinde lzmir limanına gelecek mazot vaya 
kömür ile işler vapurların münhasıran kömür, kereste yüklü 
vapurlarla 30 rüsum tonilatosundan fazla olmıyan motörler 
hariç yükleme ve boşaltma amele işleri 30/12/936 tarihinden 
11/1/937 tarihine kadar on iki gün müddetle eksiltmeye kon· 
muştur. 

Eksiltme şefler encümeninde yapılacaktır. Talip olanların 
şartnameyi görmek \ e fazla malumat almak üzere liman işlet· 
m" servisi şefliğine müracaatları lazımdır. 31 2 4 1648 

Askeri fahri alar umum mü-
dürlüğünden: 1601 

5/2/937 tarihinde ihalesi yapılacağı ilan edilmiş olan 500 
ton Asit Nitrik hakkındaki ilanın hükmü yoktur. 29 31 1 3 

Milli Emlak Nüdürlüğünden: 
Satış 

No. 
596 Ayavukla Firkat s. 113 arsa. 
597 İsmetpnşa bardakçı çıkmazı s. ada 403 parsel 

26 da 45 metre arsa. 
617 lsmetpaşa bardakçı kiremithane çıkmazı 8 No. lı 

56, 7 5 metre arsa. 
598 İkinci karantina sami s. 15 eski 13 taj No. lı ev. 
615 İsmetpaşa bardakçı 8 No. lı 97,75 metre arsa. 
616 Suvari mahallesi kiremithane s. 21 No. lı 70 

metre arsa, 

Lira K. 

255 00 
50 00 

19 86 

80 00 
34 10 
21 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile onbe~ 
gün müddetle artırmaya konulmuştur. lhale~i 7111931 perşem· 
be günü saat 15 tedir. Alıcıların Milli Emlak ,müdürlüğüne 
müracaatları. 1556 
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(Avni Nu • Meserretçioğ ) 
---......._,-~~· e·r i g ·n adar 

iş ve montajı yapılın k üzeredir. . 
za z a teşh!r e 1 c kti • 

o 
Telefon: 3513 
Telgraf:~ızmir Avni 

ZEE 
V.N. 

AMERiKAN EXPORT LİNES 
THE EXPORT STEAMSHiP 

CORPORATION. NEV-YORK 
"EXECUTiV" vapuru 3 

ikinci kanunda bekleniyor. NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

E.\MOOR,, vapuru 13 ikin
ci kanunda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 
AMERİCAN LlPORT LfNES 

THE EXPORT TSAEAM
SHlP CORPORATİON 
PIRE'den AKTARMAU 

... EXE~ER. vapuru 1 ikinci 
kanun, PIRE' den hareket ede· 

ektir. BOSTON ve NEV
YORK için kabul eder. 

Seyahat müddeti: 
PiRE · BOSTON 16 - d .. 
I gun ur. 

P RE • NEVYORK 18 ,, 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
"TROYBURG. vapuru 18 

ikinci kanunda bekle . 
nıyor. 

ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük kabul 
der. 

JOHNSON WARREN Lf. 
NES LTD .. LIVERPOOL 

11

DROMORE,. vapuru 10 
ikinci kanun LfVERPOL ve 
ANVERS'ten bekleniyor. BUR
AZ. GVARNA ve KôSTEN
CE için yük kabul eder. 

Vapurların isimleri ge!me 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
laakında bir taahhüde · .. 
1 ~n~ 
emez. Telefon No. 2008 2008 

Hellenie Lin;; 
Limited 

Hamburg - Bremen, Roller· 
~am -- Amsterdam ve Anvers 
lımanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 
. Ren, lskandinav ve Baltık 
lımanları için doğru Konşi
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo. Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk 11Cairo City,, va
~uru her ay Pireden munta
zam~n iki sefer hareket ede
cektır. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire·Marsilya seyahat müd

deti 75 saat 
' 

Port-Sait ve lskenderiye li-
manlan için "VELOS,. vapu· 
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz AcentalıOı 

limited 
acentasın• müracaat olunması. 

T cf n: 3171 
. ..,., ......... -- ' ··---, -----

Olivier VE Şürekası ı 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"LESBIAN,. vapuru ikinci 
kanun iptidasında LONDRA 
ve HOLL'dcn gdip yük çıka· 
rıp ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

.. "<":?RODNO,, vapuru 15 
ıkıncı kanunda LONDRA, 
~.ULL ve ANVERS'tcn gelip 
yuk çıkaracak ve ayni zaman· 
da LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"EGYPTIAN,, vapuru 26 

birinci kanunda LIVERPOOL 
ve SWANSEA'dan gelip yük 

·rjen Ş 

v t z 
İkinci kordon~Büyük Kardiçalı han 
a/tında dairei mahsusa No. 20 .. 21 

lktısatl etmek istiyen· 
ler, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az 
olan: 

,, D 
'' anı balarını heryerde 

ramalıdırlar. 

· ELektirik .. radyo 
1 Telef onn Evi 

l 
N«-

J 

, =111111111111111111111111 ııııııı. tor .. 1ıııı:11111111111mır11111111 = 
~ . aı y I· 

.Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı= 
Ba uuıhaıır i"ıa yomı karşısındaki dibek okuk başıııclıı 30 sayı· § = lı ev \"C nıuaj•·ııdı:ıııcsindc salııılı saat 8 <ll'u ok~ıııu sua\ 6 a kadar :::;::: = lıııstol:ırını k.ıbul rtler. := 

- Müracaat eıJcıı lı:ıstularıı yopılnıası liizJmgı•len sair tnhlilüt ve § 
mikro kopik muoytnderi ile veremli hastalara yapılma ına cevz.a § = görülen Pnomoıoraks nnıayt•nt>hanesiıı<le nıurıtnzıınıan yapılır. := 

-lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllillln Telefon: 4115 11111111-

Askerİ fa rikalar umum mü
dürlüğünden; 

10 Ton sarısabunlu kösele 
2 '' " Vakete 

Tahmin edilen bedeli 26900 lira olan yukarıda miktarı ve 
cinıi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 

alma komiıyonunca 21 111 931 tarihinde perşembe ıünü saat 
15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname bir lira 35 
kuruş mukabilinde komiıyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 2017 lira 50 kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve ken· 
dilerinin de 2490 No. h kanunun 2 ve .3 üncü maddeluindeki 
veıaikle mezkılr ıün ve saatte komiıyona müracaatlan. 

1 3 5 7 1625 
. . . - . . . . . . . ... ·, . . . . : . 

FOTO OR 
Refik Lütfi Or ve Halim londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Zevkinizi okşayacak poz • 

Temiz işçilik Keseniz~ aggun f iat 
Hükumet civarı kaymakam Nihad bey cadôesi No. 20 

Milcellit Ali Rıza 
Yeni Kavaflar çarşısı No_. 34 

Askeri · abrikalar umum mü
dürlüğünden; 

ollıuu• 
1 

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

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

çıkaracaktır. 

"ALGERİAN., vapuru 10 
ikinci kanunda gelip LiVER
POOL ve SWANSEA'dan 

yük çıkaracaktır. 

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

Taliplerin muvakkat teminat olan 3150 lirayı havi teklif mek· 
tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerind~ki vesaiklc m\.!zkı'.ir gün ve saatta komisyon müracaatları. 

1 3 5 7 1< ı~ 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HaJkapınar umaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam 

Zarif - Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için ·bu mamulatı tercih ediniz 

Satış yerleri: Birinci kordonda 186 numarada 1 ŞARK HALI T. A. Ş. 
j Mimar Kemalettin caddesinde F AHRI KANDEMlROGLU 

1 

hap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb .. 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar buna tavsiye ederler. 


