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Kfinunusani 937 HergOn sabahları çıkar, siyasaı·gazetedir. Telefon: 2776 

lngiltere-ltalya ne gibi şart- '"r.Ru!1:a~~:a~, bu~ 
1 1 ı t ı ? yurdular ve beraberce ar a an aş ı ar. bir gezinti yaphlar. 

/stanbul, 3 ( A.A) 

Sulh-Akdeniz vaziyeti-A~azi tamamiyeti statüko
su-İtalyanın Cenevreye iştiraki ve İspanyol adaları 
Adana' Lıların 
Kur.tulus Bayramı •• 

~ 

Bugün Adaoa'lılar, yurdlannın 
ve yurddaşlannın Jüşman ellerin· 
den kurtuluşuvıın yıldönümünü oen· 
likleı: yaparak kutlulayorlar. Aziz 
A<lana'lıların bu bayramlarını biz 
de candan kntlulanz. 

Birçok yurd bucak.lannın ol· 
duğu gibi Adana'nın da görüb ge· 
çirdiği ıenrablı akıbetler ve acıklı 
maceralar bizim de başımızdan geç· 
tiği için esaretin ne yaman, kortu· 
luşun ne mu'ud birşey olduğunu 

biz (Ege) lil~r de çok iyi biliriz. 
Bunun içindir ki aradan epiy· 

ce 11eneler geçtiği halde eearet gün· 
!erinin acılarını yüreklerimizde bir 
(lı.öz) yakışı gibi duymaktan ve 
kurtuluo A.nlannın ferah ve saade· 
tini co~l.un heyecanlarla tes'id et· 
mek.teu kendimizi alamıyoruz. 

Görüb geçirdiğimiz felaketli 
maceralar milletimize Ye yurdumu· 
r:a ok.adar ağır fedakarlıklaı·a mal 
olmuştur ki bukadar senelik gay• 
retlerimize rağmen bu lelik.etlerin 
ialeriıü henüa tamamile ortadan 
kaldıramadık: 

Yordun her tarafında bili ha
rabe yığtnlarile göz·gôze yaıamak· 

tayur. Banlar gözlerimizin önünde 
duran ibret levhalandır. 

Yurdumuzu Ye milletimi.ti ne 
kadar büyük fedakblıklarla kor· 
tardığımazın delilleri i!le her evin· 
den en aşağı bir ıehid Yeren dün· 
kfl kahraman nesildir ki bu nesil 
her sene mazide çektiği elemleri 
acı acı hatırlar ve knuotoğu kor· 
tuluı günlerini bayramlaıtınr. 

Kurtardığımız yurdun iman ve 
milletin her bakımdan ilt>rilemesi 
için yaptığımız hamleler bu kal'Bn• 
tık günlerin unutulmaması ve kar
toluı ı:ıaadetlerioin her !lene tadıl· 
matı kaynağından lıtkırmaktadır. 

Felaketler bize intibaht kortu• 
lo~lar bize ileriye doğru hız Ye 

hamle imili oldu. Ve biz iıte bu 
ıeraid içinde hergün daha artan 
bir yurd kıskançlığı ,.e yurddaı 

sevgisi içinde çahııyorn~. 
Kortoiu~ bayramlarımızı kut· 

!ularken kalblerimi:r.i dolduran ııe· 
Yİnç duygulannın biran için dur· 
guolaotığım her ıeue duyarız. Ya
kıcı bir aancı her bayram gününde 
doyduğumuz eevinç beyecınJannı 
derinden burkar. Bll sancı henüz 
kurtulmıyan yurdlanmızın ve yurd· 
daılanmızın mehil hatualandır. 

Hereene duyduğumuz bu acıyıt 

hakkımıza, nefslerimize olan iti· 
mıdlanmıza, ve o mazlum ve esir 
kardeşlerimizi unutmamak lıusu· 

eundaki ahdlarımı7.a ve nihayet bu 
adaletsiz vaziyetin bebemahal ı~lıih 

~dilecPğioe dair olan imanımıza 

gıiveacr~k n\•unııruz. 

İşte (Adana) nın kurtulu~ hay· 
r.ınıına ra>llıyan bugün de ayni 
t·lcmleri ,.e ümidleri duyduk. Aziz 
(Adana) lıların bayramlarını kol· 
lıılamak ödevini yap:ırken fıu elı.>m· 
lı·ı· ve üınidlt•r göniilJerimizde yer 
Lnttu. Bir yandan Adana'lıları teb
ıik erlerken öbir yandıın komşıı· 

)arının bükük lıoyunları gözlerimizi 
Te kalblcrimizi yaktı. 

Fakat bu ıstırabın ve bu avun· 
maoın daha birçok. seneler yürek
lcrim i"li incitmemeııi lazımdır. Çün· 
kü gelecek kurtuluş bayramlarımı· 
111 elemsiz, kederaiz geçirmemiz 
temenniei her kurtuluş bayramında 
kalblerimizden kopan Ye dudakla· 
nmızda titreyen en aziz bir dilek 
9}mu§tur. Bu dile~in yerine geti• 
rilmesi heroeyden enel insanlık 

iulna~u&ltr. 

H.R. ÔkWM 

Bu meyanda ltalya Montrö mu· 
ahedesini de tanıyacak 

~~~~---------~~~-
an-Fransız hariciyecisinin beyanatı ve 

/aşmanın dünyadaki akisleri 
Hayfa ve 12 ada deniz Uslerl 

lngiliz d~niz haua /il osu 
Londrı 4 (Radyo) - İngiltere 

hariciye h•k.anlı~ bir tebliğ neo
retmiıtir. Bu tebliğde, İngiltere ve 
İtalya hariciyeleri ar•eında teati 
edilen notalardan babı Te Balear 
adalan hakkındaki İngiliz notasile 

ftalya'nın verdiği kat'i teminat no· 
taaı huU11 edilmı.>ktedir. 

İtalya, İspanya 'nın tamamiyeti 
mülkiyesini kat'! Tt tam gekilde 
kabul Te taedik etmiotir. 

- Sona 6 ıncı :sahifede -

BeşeryüZ yolcu taşıya
cak yeni vapurlar 

lzm.ir liman ida.resi, Adana felaketzede
lerine beıbin lira gönderiyor 

İzmir liman i~letme idaresi 
umum müdürlüğünün yeni yıl büd· 
çeeit İktıaad Vekaletince taedik 
olnnmuotur. Büdçe hakkında Ve
kilete izahat vermek için Anka· 
ra9ya gitmiş olan ~ehrimiz liman 

ioletme idareııi umum müdürü Hao· 
met Dülge İzmir~ dönmüştür. Ye
ni biidçede ufak-tefek bazı deği· 

oiklikler yapılmıştır. Büdçedeki 
içtimai munenet (aslından biraz 
dıı ilave euretile Adana felaketze· 
delerine begbin liralık yardım ya· 
P'lmaBI kararlaotınlmıotır. İdarenin 

ho yardımı, umumi heyetçe de 
alaka Te takdirle karoılanmıotır. 

fzmir'le Karşıyaka araeında 
yolcu nakliyab için yeni yaptınla· 
eak 500,000 liralık iki vapur için 
büdçede tahsisat aynlmııtrr. Bu 
vapurların planlan da tedk.ik ve 
taedik edilmi§tir. Yalnız kliring 
mukavelesine göre vapurları inşa 
edeeek şirkete paranın tediycei ıek· 
li hakkında bir formül aranmak· 
tadır. 

Yeni vapurlar, beşeı:yiiz yolcu 
alaeak büyüklükte Te her türlü 
konforu havi, seri vapurlar olacaktır. 

Şatlar üzerinde kalan za
hire ve palamutlar --İktısad 
• • 
ıcın 

t 

Vekaleti bunların 
bir vapur temin 

ihracı 
• 

ettı 

lzmir limanı 
BirineikAnun aytnda"' İzmi:r'de

ki muhtelif ihracatçılar tarafından 

dıt piyasalara ihraç edilmek üzere 
1atılmış olan eekhbin ton mikta· 
nnda ıı:abire ,.. sörtbin ten kadar 
Palamar vapur ltolaumaman y6-

zünden tüccar elinde Te şatlar üze· 
rinde kalmıştır. 

Son zamanlarda Almanya ta
cirleri tarafından yeniden mühim 
birçok 11ipari9lerde bulunulmu~ ,.e 

- S.nıı 5 in~i ıtıhi/•de -

Reisicumhur Atatürk Ha
riciye Vekili Dr. Tevfik 
Rüştü Aras' ı bugün saat 
17 de Dolmabahçe sara
yında kabul buyurmuşlar 
ve bir müddet görüşmüş
lerdir. 
Mülakatı müteakib Ata

türk Dr. Aras'ı otomobil
lerine alarak şehir içinde 
bir gezinti yaptıktan son
ra hep beraber motörle 
Ragdarpaşa'ya geçmişler 
be rıhtıma çıkarak Anka
ra'ga hareket etmekte olan 
Hariciye Vekilimizi teşgi 
etmişlerdir. 

/stanbul, 4 {Hususi. mu· 
habirimizden ) - Şehri
mizde bulunmakla olan 
Cumhur Reisimiz Atatürk 
bugün şehrimizde otomo
bil le bir gezinti yapmış
lar, Vefa'da bozacı Sinan'a 
ujrıgarak boza içmişlerdir. 

'- ""' 
Bulgar-Yugos-
lav anlaşması .• 

Bulgar gazeteleri 
sevinç içinde .. 

Bulgar kralı boris 
Sofyı 3 (A.A) - Bulgar Ajan· 

sı bildiriyor: 
Gazeteler yakında imzalanacak 

olan Bulgur·Yugo!lav dostluk paktı 
hakkında urun yazılar yazarak bu 
hadisenin bılyük ehemmiyetini te· 
harü.z ettirmektedirler. 

Mir gazetesi diyor ki: 

- Sonu 5 i ine sahifede -
-------------

~Kttea 
Nevgork 4 (Radyo) -

Şehrin en kalabalık gerin
de Ban/ey mağazası, gan
sterler tarafın:lan soyul
muştur. Mağa7ada doksan
dan fazla müşteri ve müs
tahdem vardı. 

Hagdudlar, mitralyöz ve 
tabancalarla orada bula
nanları tehdid ederek ka
salardaki para ve mücev
heratı alarak kaçmışlardır. 
Para ve mücevheratın tu
tarı 40,000 dolardır. 

Haydudlar, evvela tele· 
fon tel /erini kesmiş olduk
ları için mağazada bulu
nanlar, zabıtayı haberdar 
etmek hususunda telefon· 
dan istifade edememiş· 
l•ıdir. 

, ' 
Bitaraf heyet 

Dünden itibaren Sancak 'ta 
işe başlamıştlr 

Bitaraf heyetin ilk işi 

Müşahidler, lskenderun, 
~Antakyada işe başladı. 

---------------
-İlk iş, etraf ta ki şehir ve kasaba

ları gezmek olmuştur. 

Hatay bayrağı 
Antakya, 4 (A.A) - Mil- sosyetesinin Sancak'a gönder· 

Jetler cemiyetinin Sancak'a diği müşahidler Antakya'da 
çalı~mağa başlamışlardır. 

gönderdiği müşahidler, işlerine 
Müşahidler; Sancak.'taki akal

başlamışlardır. Müşahidler, ilk liyet statükosunun Fransız-Sur· 
iş olarak etraftaki şehir ve ye muahedesi ile ne dereceye 
kasabaları gezmişlerdir. kadar uygun olduğunu tetkik 

Paris, 4 (Radyo) - Uluslar etmişlerdir. 

Deniz saltanatı rekabeti 

Fransa hükumeti yeni 
gemiler yaptırıyor 

----------.~ . 
Almanya, Japonya, ltalya ve ln-

giltere de faaliyette berdevam 
Paris; 4 (Radyo) - Deniz !lıı.ltanatı rekabeti 1937 ıe,neai ilk. gftnün· 

denberi ıiddetle başlamışur. 14 aenedenheri mer'i buluna• Vatington 
deni• uzlaoma!lının hitamı hu faaliyete eebeb olmu§tur. 

Franea, yeni eeneye 35,000 tonluk lan Bart zırhıı ile faaliyete geç• 
mit ve bunu daha birçok yeni in~aat takibedecekıir, İtalya. 193 7 sene• 
ıinde filoıana 35,000 tonluk iki harb sefiaesini filen katacaktır. Daha 
bir takım inıtaat ta denm edecektir. 

lngiltere'de bahıi inoaıta emsalsiz bir Toıı'at vernıiotir. İngiltere 
1936 da 60 bin ton harb eefineıi yapmıştır. Bu eene 220,000 ton harb 
sef ineei denize indirecektir. 35.000 tonluk. beoinci yal Corç •e Pr~na 
Dö Gal zırhlılan da hu yektlna dahildir. 

Almanya'da büyük Ye hummalı bir faaliyet urc1ır. Bu eene 300,000 
ton harb ıefine&. inoa edilecektir. Bunlann bir kısmı lOtOOO tonlUk ceb 
krovuörd olacaktır. - Sonu 6 ıncı Hhifede -

Milisler bazı şehirleri aldılar: Asiler 
bir Fransız vapuruna ateş açmışlar 

ltalya yeniden 
beşbin asker göriderdi 
Bir Alman gemisi bir lngiliz 
vapuruna ateş açtı. Almanya, 
1ıanlaşmaya girmek istemiyor 

r.Asilerin de muvaffakıyet haberleri var 
t. 

Barselon limanından bir görünüş 
Avilla, 4 (Radyo) - llan11 Hükumet kıtalarının bu mn· 

Ajansı bildiriyor: rahhasları ecnebi komüniet gonül· 
General Franko kmvetlerinin lüleri hiınayeeindedir. Milis tefi 

Brünete yaptıkları taarruz, tama· Mangada, .Madrid'in bazı oartl•rla 
men muvaffak olmuştur; asi Jruv. teslimini istemi~tir. General Franko 
vetler yedi kilometre ilerlemİ§tİr. bu teklifi reddetmittir. 
Bu euretle üç köy i~gal cdilmiotir. Barselon 4 (Radyo) - Barae· 
Eaküryalda miliı k.unetleri lıilerin !ondaki hükdmet, tehirde hutıle 
at•ti altında kilmıttır. - Sonu 6 ıneı ıchi/ed~--
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Sayfa 2 ~------------------ANADOLU ----------------Iİllİİliillll 

mra 
5'1 . 9S7 

Ziraat mehteb· 
ferinden istifade 

lnebolu laciaaı 
mulıakemeai 

Maha~k ki, bo derci bisde, birçok eemiyetleriokioiea daha atır, 
daha mihim Ye daha mes'uliyetli bir ıima arzediyor. İıtikbali, költG 
16klmle durdutu A6ylenen bir Tuba ağaeı gibi muallakta değil. kafalı, 
,..arıu, ııhlurtlı terbiyeli b' ı· · · Şahitle dl 1 dl . d • ır genç ığın omusunda yflkeeltmek mecbun· r n eneme • 
yelin e oldut~muau hepimiz de itiraf ediyoruz. Mühim nokta ondur: gelmemltlerdl. 

••••• 
Fuar~hazırlılıları devam .. ediyor M. Müdürü 

Kültürparkta turizm kö- ~c::''!ı6t!!~· Ege • k bölgesinde son tedkik aeya-

şeS I urulacak batine çıkbkıan sırada; ziraat 
mekteblerinin durumu ile de de h '&o. Y~.ıın:~· hem kıea bir saman içinde tahakkuk edecekıir. Hem lnebolu faciası maznunları· 

unaa ıçın ızde henüz liyıkile etüdü bile yapılmamıı olan yeti tir- h '- · h • -1 • 
me •balan, 't'allta ve UDi lar h ı L • • ·' nın mu a1temesme ağırceza ma • Bır ue Fuar okuma odaaı yapılıyor "'enı J.ii' •. ur ı azır anacaa.br. Yanı normalin fevkinde ,_ • d d d"I . . • .f 1 

yakından alakadar olmuşlar 
ve bu mekteblerin daha ve-eDerJi lllrietmeli ve a.drici tekimillıi bir tarafa bırakıh cart Kemeıın e evam e ı mıştir. ~ 'ci t /ı ı -1. 

ialbaalı ~ makaad tta1ıauu1t edebilain.. yflrllyGte Mahkeme salonu, bu mühim ,-uar pıı nı amamen azırıanuı rimli bir bale getirilmesi için 

~~=- .~ ~ çok ~~e ~ohtaç? davayı di~l~mek için ~elen· Belediye reiıi doktor Beh- şık bir bina olacak, iki büyük 
C...:ligçliti Yet1ttırmek ıçm bılmukabele cemiyet de nelere muhtaç? lerle dolu ıdı. Fakat dınlen· çet Uz, dün sabah, berabe· salon, üç küçük oda, üst katta 

lılr •abit ~m.enell, milmkıin olduğu kadar döaene koomuı bir aile, mek üzere çağanlan şahitler rinde belediye mühendisleri fuar komitesi için iki daire, 

çalışılmasını emir buyurm1119 
)ardı. 

Ge.çlik mekteb • . gelmemiıti. Bu sebeble muha· olduğu halde Kültürparka git- altta da fuar posta, telgraf ve 
~. -..ıı utıyor. Mekteb haricindeki gençlilin de bir okuma k b k - b k 1 t · · f l" h kk telefon merkezı' bulunacaktır. 

Ziraat Vekili ·Muhlis Erk· 
men, Ziraat mekteblerinde ya· 
pılacak ıslahat için, memleke
timizdeki bütün ziraat mek· 
tebleri müdürlerini Ankara' da 
toplantıya davet etmiştir. 

~ ..-uuır. eme aş a gune ıra ı mış ır. mış -ve yem uar p anı a ın· 

Geaçli.k. terbiyeye mabtaçbr. lstanbttl'da bulunan bazı da, mahallinde tatbikat yap- Okuma odasında, her lisan-
=''~k. ~r i~kAnlarından ve tetkilluudan mahnımdnr. şahitlerin istinabe suretile ifa· mıştır. dan gazeteler, mecmualar ve 

~ .. o:-. ıdealin buluodutu yere kadar götlrülmek 1Aaımdır. Yani delerinin alınması hakkındaki Yeni plana göre, ıimdiki kitablar bulundurulacaktır. 
•·" L~eal budur,. diye dnanıo tarifini yapmah Ye ondan eonra talimata cevab gelmediğinden paviyonlardan bir kısmı, ge· Fuar yerinde, bu sene bı"r 
..., oaa ta-kkolt ettir d bı ı·d· Y · 'd l ·· · LL bd b f l k '- 1 k Iİte llla...U ed • " e • ı ır. anı ı eo OJıyı. mlrea.ae en •· tekid yazılmasına , stanb"Jl'da ece sene yıK'tan aca ve d . k . - d 

Burnava' da ziraat mektebi 
' 

müdürü Hilmi, bu toplantıda 
. "rek bır meı'uliyetle beraber gençliğe vermelidir. b I d ki I ' l meydan daha geniş tutulacak- e turızm öıest vucu e ge· 

Geatlile. ha1t ve --ri'e te d.. ·ı . h malı _1: u un u an an aşı an ve kaza tı'rı·lecektı'r Burada enformasyon lla _.__..1_ ...... " u llll'etı e, onu ıte a fhr ve ıen"ı&&- tır. Bundan başka, ilk sıralar- · 
hazır bulunmak üzere dün 
sabahki trenle Ankara'ya git
miştir. Toplantı bu ayın al· 
tasında Ziraat Vekilinin riya· 
setinde olacak ve ziraat mek
teblerinden yeti,en talebeden 
daha iyi şekilde istifade edil
mesi için bazı kararlar alına· 
caktır. 

·---. eemiyet faaliyetine ittirakten dotao bir prnr yara~ ve hakkında mahkemeye mühim d k bürosu bulunacak, memleketi· 
W.C..ilele .gençlik; •abakkak iuetinefıle ,,.,.his -..l!l-eJidir. maf ümat verecekleri anlaşılan 8 üçük küçük paviyonlarda 

__ .4:L L- -.. cuıua - d t' ·1 k b l mize gelecek seyyahlara her 
:: L.2...., uu ..... da berferle beraber ..Ur•:&• hamrlmmıı bu- istikbal vapuru birinci kap· vucu e ge ın ece ve ura arı 
... "'!l!"-..._..a.ıur11ur ne t 1 k k- .. ,_ zaman için broşürler dağıb-

B .. 1.._: · bir tam Mustafa ve ikinci kaptanı gaye ucuz o ara uçu11; es· 
--. geocı 1 .. bo af L! ·ı k · B lacak, istenilen malumat veri· 

1ılır ..,.. balind .. ratavara eokub tahlil eder gibi, bqlı bqına Ômer'in ifadeleri lstanbul ağır· n a ~raya ven ece tar. u 
• ele almalı. ODUD .. ı. .. -ı. ukat aoLa-1--nı ... a. .. :.,etiıı' • • arada bu"yük pavı'yo l dan lecektir. 

uiyf Ye ailik eibetlen' b -'~ • -aı-a.UIUIDih • ,......,, • ceza mahkemesınce alınmak ' n ar • 
1ıir illik U8f rmllll, onu cemıylllRUI tıyacuı• mftYası .. • 1 gayri zamanlarda da istifade Turizm köşesinde, geçen 

•mete dopa harekete getirmelidir. Bu da, bir program itidir. uzere talamat yazılmasına, ne· d Ak 
Sainw Sdtli bolu vapuru ateşçilerinden Da- edilebilecek, resim sergisi ve· sene Yunan paviyonun a • Cazalandırllan tUtUncOler 

:::;;:::::==::==========~~==g:~~ wd ve Receb'in ifadelerinin sair sergiler açılabilecektir. ropolun oldutu gibi, Efes, 
de ayni suretle ahnmasına, Kültürparkta bir de fuar Bergama ve diter tarihi ha· 
kaza hakkında fazla malumah okuma okuması kurulacaktır. rabelerin birer küçük müce• 
oldutu anlaşılan lnebolu atet· Okuma odası, kuleli ve gayet sem tekilleri bulunacaktır. 

Ziraata zarar veren birçok 
haşerelerin üremesine sebebi
yet veren tütün tarlalarandaki 
tütün köklerini sökmiyen Ôde-

Yeni bir dana 
Amerib'nm mqhur dansc111 

Fred Aster her mevsim için 
oynanacak dansları tayin eden 
beynelmilel bir şöhrettir (1.) 
Karyoka dansının uallbu b11 
adamındır; son filimlerde de 
Kontinantal ve Pikfoluiı oyun· 
lanna da danı alemine hediye 
etmiştir. Şimdi de •Suing 
Tayrm. danamı tertip etmiıtir. 

Nevyork danı muallimleri 
fimdi bir harika olduğu söy
lenen bu yeni dan11 meşkedi
yorlarl. 

Mektebler Açıldı 
Yılbaşı münuebetile üç gün 

tatil edilen mektebler dün 
açılmış ve talebe, dün sabah 
denlere başlamıılardır. 

l:.iae ve Ortamekteblerdeki 
ilk yoklama imtihanları da so
na ermiftir. 

Bugdn dolacak 
çocuklar .. 

çilerinden uzun zamandanberi 
ar-andığı halde bulunamıyan 

Hasan otlu Mustafa'nın da 
arattınlıp buldurulmasına -ve 
phid 11fatile ifadesinin alınma· 
sına karar verilmiıtir. Muha· 
kemeye 8 şubat tarihincle de· 
vam edilecektir. . 

Arabça ezan okuyan 
Ratld'ln muhakemesi. 

Ara* ezaJt w Said 
olcagan RflfÜ/ 

Kuşadası kazaaınan Belevi 
köyünde minareye çıkarak yat· 
ıı zamanı arabça ezan okuyan 
ve Sali veren Rqid Labon'un 
tevkif edilerek lzmir' e getiril
diğini y.azmıştık. Halkın dini 

- Din - hislerini tahrik etmek ıuçun· 
Gtlallı mi}ıim bir kumında dan şehrimiz ağırceza mahke-

unnuı ile mlfterİDİD fena tesir- mesinde yakında muhakeme· 
leri altıacla blacaAıs;:mumaf ih b 1 __ , ..... _ 
akt4Hklerle mileadeJe kadnıtini sine aş anactıKur. 
~ IMirı;-w.-baı;deceiili. Belediyece 
Banan ~ -bugb itiDi -bilenle;: 1 cezelendırll•nlar •• 
ticarette munFfak olacaklardır. Yerlere tükürdütü görülen 
Aktam heri subalin teairi ile 17 kişi beşer lira, kaçak inf&· 
aakin ve miıterib bir vasiyet at yapan iki usta kırkar lira; 
bath~md. . yeni yapb{dıtı bir eve, bele· 

--e- Oi•eak çocuklar ıra· d" hh" . I 
deleri kuvvetli Te kendileri mG· ıyece ıı ı muayenesı yapı • 
him tabaiyetler olacaklar · ve dai· madan taşınan bir şahısta be-
111• kamanda meTküni iltiye- lediyece 150 lira para ceza· 
ceklerdir. sına çarptmlmışlardır. 

- Bıııiln - Bir Asllyeceza hlklmllGI 
Bapta, ~ tıbıtaa Jıiuedi. deha kuruluyor. 

!:,~1~· .A1 ile dbrenin lstanbul Asliyeceza bikimi 
-r uır t9liıi ........ 'UI Ü- Ra rfİan lzm• A -ı· nirluiııi fasla oyaataaktar Ol(e. mazan, te ır l'U ıye 

den eoara qk rabıtaları ~blikeli ceıa hikimlitine tiyin edil· 
anlu ı~klerdir. Meribiıı te- miıtir. Hikim Ramazan, evelce 
*i Nyeeinde o,.. aakia ve lzmir' de bir müddet ceza re-
•laterilı ,..utir. islitinde : bulunmuı ve kendi· 

BagGn dotaeak toeaklu iyi sini sevdirmiş bir zattır. iz· 
~ ve faal elaeaklanhr. Bira mir'e tekrar ıelecrği haberi 
hatet elaeaklan ipn mekteb ha- k d' . . l . ' 
yatında arlan L F en ısını - seven erı memnun 

ur ~atar. Ula • . 
f~liyet .,.. tetebbas kabiliyeti ia· etmışt~r. .. . . , 
üyen İf)enl., ~k Mlylk mavaf(a. Adlıye Vekaletince lzımr de 
~ ..... ı kJeıdir. yeni bir Asliyeceza hikjl'mJWli 

Küçük Menderes eski ~t·ıa!~s :::::~ 1
:" ı:: 

Yatag" ına do·· n ..aıı nakliyesini alan çiftçilerden bu 
UU cezanın 500 liruı tahsil edil· 

______ ,_ mittir. Bundan 10nra tarlala-

Tire 'de ciftciler pamuk ve tiitiin- nndalri ~· ~kıeriai aöküb 
• • yakmıyan çıftçıler, daha atır 

den bqşka birşey d6şünmüyorlar şekilde cezalandınlacaldardar. 
Tire kazasına giderek zi· atini de ihmal etmemeleri Sırt hammallıfı 

raat işlerimizi tedlcik eden kendileri İçİll bayırlı olar ••· Kallnyor" 
lzmir ziraat müdürü Nadir narım. . Gelecek heftedenberl 
U!s~l ıehrimize dö~~stür. Ar . Sırtta efya ta9ınmwyacak. 
T!re de Mend~~ n~~nn~n es· T ganıstan Dahiliye V~kileti Belediye· 
k~ yatağı te~ndıp lçın ~e- Bir ~yva m&. lere gönderdiği bir timimde, 
hır, gene eski yatağına don• sırt bammalJağlDID yasak edil· 
mit ve bu surelJı\mübim ibik· telıaııu.ı iıtiyor.. mesini bildirmişti. Belediye 
tarda münbit arazj meydana Afganistan büküme,ti, fktısad riyasetince bammallara verilen 
çı~mııbr. . Tire ~~çileri,. ~ Vekaletine m6raeat ederek, müsaade gelecek hafta bit· 
~ze~ arazıden ııtifade ıçın memleketimizden bir Yat mey· mektedir. Haftaya Pazarertesi 
tımdıden hamhldara baıla· va kurutma mütehassısı gön· gününden . itibaren, bamınallar 
mıtlardır. Ziraat müdürü Na· derilmesini istemiştir. semer ile yük taşıyamıyacak· 
dir Uysal, Tire' deki tedkikleri Vekaletten bu hususıa şeb· lar ve hu suretle hareket eden· 
hakkında gazetemize ıu ma· rimiz Ticaret odasana gelen ler cezalandınlacaklarct.r. 
1.. b · · emir üzerine, bir meyva ku· uma verauştir: Ham mallar, arkalıfc yerine 

T. ' kad "d l rutma mütehaw11sı buldunıl-
- ıre ye ar il ip ge · . · l"'kad 1 bl' küçu-k el arabaları tedarik et· 

8 ması ıçın a a ar ara te ıgat 
dim. u kış devamlı- yatmur· yapılmış ve birkaç kişi odaya miye batlamlflardır. Yüklerini 
lar yağmadıtandan bat, bahçe mÜt'acaat etmiştir. bundan böyle, bu arabalarla 
ve tarla işleri durmamıştır. Bunların evrakları tetkik tapyacaklardır. 
Yazlık ziraata hazırlık olarak edildikten sonra lktısad Veki- S ,_- - ·~ı • 
Nadas yapılmakta. bilhassa pa· afif ROOperaflT.ı erı 
muk ve tütün yerlerine haz Jetine bildirilecek ve diğer şe- Ankara' dan şehrimizdeki 
verilmektedir. Tütün tabtaJa.. birlerden aynlan mütehassıslar alakadarlara gelen malumata 
nna fidelik tütün tohumları arasından biri seçilerek Afga· göre dün lkbsad vekaletinde 
ekimi bitmif gibidir. ;Köylünün nistan'a 'gönderilecektir. satış kooperatifleri için mühim 
ümidi, fazla tütün ve pamuk Ayin yapanlar bir toplantı yapılmıfbr. Bu 
hazırlığındadır. Bulgurca'da ketlf yepddı.. toplantıda 1937 yıb içinde 

Önümüzdeki yıl, geçen yıl- Bulgurca köyünde iyin yap- memleketin muhtelif yerlerinde 
dan daha fazla amele sıkınbsı malda maznun- şeb Halil'le vücuda getirilecek satıı koo
çekilecek gibi görünüyor. Gjin· arkadaşlan baklandaki tahki- peratifleri teşkilibnın, ne de
delikler, daha timdi den yük· kata dün de sorgu bikimli- recede iş yapacağı ve ne mile· 
selmiıtir. Hatti.utlalarda üçün· tinde devam edilmiş, gayri dar istibsalitm aabflnı deruhte 
CÜ el toplanmamıı pamuk ol- mevkuf maznunlarla birçok şa· edeceği kararlaştınlmışbr. 
dupnu söylenem tatmaayınız. bitler dinlenmiılerdir. Alakadarlar. bu mühim ve 
Mevcud yerli amelt biru bol· Öğleden evel müddeiuuıumi yeni teıekkül hakkında Anka· 
lak rôrünce olur olmaZ işler bat~uavini Mazhar Yuca ile ra'daki toplanblanl)a devam 
için kendini Üzll)İyor. sorgu hakimi Hasan Basri edeceklerdir. 

Kaia Tüccarları bile aldık· Bulgurca köyüne giderek iyin r----------..... 
1arı kozaları ıiftiyecek, yani yapı1c1t11 bildirilen yerele ke- T eıekk-ar 
çititli pamup kapçıktan çıka· ıif yapmıılardır. Sevgili babamızın ölümü 

:ncak bdan amele bulmakta Eski boru are1ıctler1 ile kalbimizde açılan 
sılanb çektiklerinden piyasadan Belediye riyaşeti Emniyet derin acıya ittirak eden ka-
yeni koza almata cesaret; ede·. müdürlütüne müracaat ederek. dirşinu muhterem Turptla 
miyorlar. eski kurşun ve demir boru halkına, kıymetli, münewer 

Bugünkü amele bubranmı• çı""1nak maksadile rastgeldik· g_ençlerimizden Belediye reial 
göze alarak yazlık ürGnler., leri yerleri kazan ve su, ha-va Cevdet'le beraber bizi testi· 
için timdiden amele tedarikini} gazı borulanm patlatan kim· liye gelen saygı deter ark.-
ve: mıntakalara yerleştirilme.:. selerin zabıtaca takib edilme- daşlanna IODIUZ minnet ve 

şükranlarımızı IUDUIZ. 
sini ~temin etmelHir. Aslen lerini (istemiıtir. Belediye de, Merhum D .. ada 
pamukçu ve tütincü oı.a Tire iki belediye zabıta baeQaurunu Memd 
~--~-·~· ı ~ ... 
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Yugoslavya
Bulgaristan ----··----Muahedesi Bal-
kan antantına 
aykırı değildir .. 

lstanbul, 4 (Hususi muha· 
birimizden) - Bulgar gazete
leri, Yugoslavya - Bulgaristan 
arasında aktedilecek muahe· 
denin, yeni Balkan anlaşma-
sına esas teşkil edeceğini ya· 
zıyorlar. Bulgar'lar, ayni şe· 
kilde muahedeler akdi için 
diğer Balkan hükumetlerine de 
mürscaat edeceklerdir. Atina· 
dan bildirildiğine göre hüku
met, resmi bir tebliğ neşretmiş, 
Yugoslavya-Bulgaristan anlaş-
masının, Balkan antantına ay· 
kırı ilan eylemiştir. 

Eski Kral 
Madam Simpson'la 
Mayısta evlenecek .. 

Viyana, 4 (Radyo) - Sabık 
lngiltere kralı, Mayısta madam 
Simpsonla evlenecek ve ev-
lenme merasimi, hususi surette 
ve davetsiz olarak Anglıkan 

kilisesinde olacaktır. Eski kral, 
evlendikten sonra Yugoslav-
ya'nın Dobrovnik kasabasına 
giderek orada otı.ıracaktır. 

Ziraat planı 
lstanbul, (Hususi muhabiri· 

mizden ) - Hazırlanmakta 
olan yeni ve mühim ziraat 
planında köy kalkınma planı· 
na göre mühim kısımlar ilave 
edilmiştir. Köyler, mıntak:alara 
ayrılmakta, asri ziraat vasıta· 

larile iş yapmak hususu ziraat 
memurlarının nezaretine hıra· 
kılmaktadır. Köy mıotakaları, 
gruplara bağlanacaktır. Bu 
fllühim ziraat planı, şimdilik 

lzmir'in Gediz mıntakasında 
Menemen'de ve Adana' da tat
bik edılecektir. 

Pamuk ve hububat ekimine 
ehemm:yet verilecektir. 

Trakya' da 
Nehirler dondu 

lstanbul, 4 ( Hususi muha· 
birimizden) - Trakya'da ne· 
birler donmuştur. Çocuklar; 
buzlar üstünde yurüyeyerek 
oynamakta ve mekteplerine 
gitmektedirler. 

Ponson 
lstanbul' a geldi 
lstanbul, 4 (Hususi muha· 

birimizden) - Paris'te bulun
makta olan Fransa'nın Ankara 
büyük elçisi M. Ponson bu 
sabah Paris'ten lstanbul'a gel· 
miş ve öğle trenile Ankara'ya 
hareket etmiştir. 

Dünkü mac 
' Vefa yenildi 

lstanbul, 4 ( Hususi muha· 
birimizden ) - Fener takımı, 
Güneş takını1nı 1-0, Galata
saray takımı; Vefa takımını 

· 3-0 yenmişlerdir. 

' Ankarapalas 
Büyük bir titizlik ve inti

zamla kurduğumuz büyük 
Ankarapalas otelinin kalori· 
fer tertibata da bitirilmiş ve 
otel, artık yeni kalorifer te
sisatile ısıtılmağa başlan· 

MUdUrlyet 

- .... _ Fransızlara göre /ngiliz-ltal. 
:::-~ • ,_ r J..l!J . yan anlaşması ve Almanya 

il 

1 ~ ~Bazı mahafil, bu 
lstanbul'lu fbahçeı1anlar. - -" ••• Edemeyiz!,, bir iğfaldir diyorlar 

Istanbula turfanda sebze gön- Dünyanın dört bucağından • - ' • • n 
yükselen, muhtelif dillerdeki Al 't l r -' b 

derl·ımem " • • t• 1 manya, Jj aya menaTııne aar e 
esını ıs ıyor ar ve muhtelif tonlardaki bir yı· b ·ı k . . . i l 

-----·-· ğın ses ve sözün sonunda ek- vura ı ece vazıyette ımış ve ıta .. 
Buna imkan görülemedi. Mutahassıslar, seriya, "Edemeyiz,, kelimesi e 

b l k k bulunmağa başladı. Yeniçeri'- ya gene esarette kalıyormuş • 
i a is ışın da seb.z.e yetiştirilerek ih- !erimizin tarihinde, bir "iste· 

racına taraf tardır/ar. mezük,, vardı. Yirminci asıra, Ve anlaşma, b. hassa Şarki Ak-· 
İstanbul 4 (Hususi) - Is· cektir. Hatta mütahassıslar, daha doğrusunu çapraşık ni· • • la 

tanbul bahçevanları alakadar çam fidanlıklar arttırıldığı tak· zamlar devrine de "Edemeyiz,, deDIZ IŞ)erİne mÜtea)Iİk İmİş .. 
makamata müracaat ederek,iki·üç tirde, bazı mıntakalarda kışın kelimesi musallat olmuştur.. Paris, 4 (A.A) - Fransız daha az nikbin görünmekte· 
ay eve!, fzmir, Adana ve diğer bile turfanda sebze yetiştirile- Almanya Bağırıyor: siyasi mahafilinde Habeş mu- dir. Bu mahafil son hadisele-

yetlerden lstanbul'a turfanda bileceğini söylemektedirler. - Müstemleke istiyoruz. harebesinin neticesi olarak in- rin beslenilen ümitleri boşa 
sebze gönderilmesine manı Bu suretle yalnız memleket Aksi takdirde elimizi, ayağı- giltere ile İtalya arasında hasıl çıkarmış olduğunu beyan et· 
olunmasını iştemişlerdir. dahiline değil, harice, bilhassa mızı büküb boğulmakla mü- olan gerginlik ve bunun üze· mektedirler. İspanyol-Alman 

ı t b 1 b h 1 "k" savi bir harekete tahammül s an u a çevan an, ı ı Almanya'ya yaş meyva ibra- rine Streze cephesinin yıkıl- deniz hadiseleri Almanyanm ~ 
ay evel gelen turfandalar yü- catı mümkün olacaktır. Bu- edemeyiz.,, ması ve bunu ltalyan·Alınan ispanyaya karşı asla uzlaşma .. 
zünd.en, İstanbul sebzeciliğinin Sovyet Rusya ses veriyor: mukarenetinin takib eylemesi yoluna gitmek niyetinde ol· 

nun için, ikinci beş yıllık plan- "D" ')"hl F k t 
ölmekte olduğunu, yetiştirilen unya sı a anıyor. a a Paris'de sulh sistemine indiril· madığını ispat etmiş olup 

h il k b h da kararlaştırıldığı· veçhile bazı K zılordu mu"daf a h d 1 ma su erin yo a asına sa· ı ' aay azır ır. miş öldürücü bir darbe gibi daha dün talyan askerlerinin 
tıldığını beyan eylemişlerdir. yerlerde soğuk ha\ a depoları Emperyalizmin tasavvurlarına telakki edilmekteydi. geldiğine dair Cebelüttarıktan 

kurulacaktır. k "k"t d · Alakadarlar, bittabi buna arşı su u e emeyız.,, O andanberi siyasi mahafil gelen haberler son zamanlarda 
· k" ı d ğ k d'l · fstanbul'daki seb.zeler'n d Muahede tadilcilerinin fer- 1 1 ım an o ma ı mı en ı erme ı u· talyan - ngiliz münasebetinin ileriye sürülmüş olan nikbina• 
bildirmişlerdir. rumuna gelince, mutahassıs, yadı şöyledir: yeniden normal bir şekil al· ne mütaleaları tekzip eder 

Yapılan tetkiklere göre nak· Kartal' da bir konserva fahri- "Bize hayat ve silahlanma masını halin pek yakında vu· -mahiyette idi. 
liyat ve sevkiyat işleri yoluna kası kurulması lüzumunu gös· hakkı verilmelidir. Hiçbir za· kua geleceğini ümid ediyor- Zannolunduğuna göre lngi· 
koyulduğu taktirde, turfanda termiştir. Bu taktirde Kartal, man bu dileklerden feragat lardı. İtalya ile Almanya'nın Jiz-ltalyan itilafları bilhassa ,. 
sebze daha çabuk ve daha daha güzelleşecek ve kalaba· edemeyiz.,, fspanyol işlerinde faal ve müş· şarki Akdeniz' e müteallik bu· n 
kolaylıkla her: yere gönderile· lıklaşacaktır. Onların aleyhtarlara da ce· terek bir siyaset takib etme· Junmakta ve Balear adalan \c 

· vah veriyorlar: leri üzerine Paris' de endişe ve müstesna olmak üzere ispanya 8 
Uzak Şark'ta "Böyle bir hareket; derhal huzursuzluk artmıştır. vekayiinden bahsetmemektedir. 11 

A • 1 d vaziyeti en vahim safhalara ltalya ile Almanya'nın müş- Siyasi mahafil ltaJyan gaze· 
51 genera e sürükliyebilir. Kanla kazanıl- ter-ek gayretleri ademi müda- telerinin lngıliz·ltalyan muka· • • h t ff d • ı • mış olan haklarımızdan feda- hale siyasetini kısmen aka- renetinin Alman} a ile teşriki .. 

nı aye a e 1 dı karlık edemeyiz." mete uğratmıştır. Bununla be- mesaiye mani olmıyacağı sure- • 
------ - ispanya' da karşı-karşıya du· raber ltalya'nın. lngiltere ile tindeki yazıları hakkında da • 

F' akat asker arasındaki isvanın ran iki cephenin naralarını da mukarenet tesis etmesi üzerine uzun mütalealar serdetmekte-
'J' tesbit edelim. Biri diyor ki: yavaş yavaş lspanyol işlerin- dirler. Hatta bazı mahafil in· ,. 

devam ettiği söylenmektedir "fspanya'nın komünistleşme· den elini çekeceği bekleniyor giliz-ltalyan itilaflarını bir nevi 1 

sine imkanı yok, müsamaha ve ltalya'mn bu suretle hare- iğfal diye tavsif etmekte ve ~ 

Şan-Kay-Şek re/ ikasıgle birlikte Nankine dönerken . 
Şanghay, 3 (A.A) - Mev· edilmiyeceği henüz belli de-

suk haber alan menabiden ğildir. 
öğrenildiğine göre Sianfu'da Nankin, 4 (Radyo) - Ma-
Çang Sue Liang ve Hang Su reşal Şan Şulyang affedilerek 
San askerleri arasında isyan serbest bırakılmıştır. 
hareketleri devam etmektedir. 
Şayialara göre bu askerler 
bütün partileri ve ezcümle 
komünist partisini de ihtiva 
eylemek üzere bir tek cebhe 
hükumeti kurulmasını istemek
tedir. 

Nankin'in kendisini bu isya
nın muhakkak surette bastır
mak mecburiyetinde hisset· 
mesi muhtemeldir. 

Sensi eyaletine bitişik Ko· 

r nan eyaleti askeri valisi ge
neral Liusze karargahı umu· 

misini Lungi Sianfu demiryolu 
üzerinde kain Loyang şehrine 
nakletmiştir. 

Nankin, 4 (A.A) - Çang 
Sue Liang devlet meclisince 

affedilmiştir. Sianfu kıt' aları 
kumandanlığında ipka edilib 
-----·-
Bulgar ticaret nazırı 
IKabineden çekUecek mi? 

lstanbul, 4 (Hususi) - Bul
gar ticaret nazın M. Azenki'nin 
istifası beklenmektedir. 13u 
vekalete kimin getirileceği 

Denizli'de kar 
Tavas yolu kapandı 
otomobiler işlemiyor. 

Denizli (Hususi) - Bir haf
tadanberi şehrimize, şimdiye 

kadar görülmemiş derecede 
fazla kar düşmüştür. Karl~rın 
fazlalığından Denizli· Tavas yo· 
lu kapanmış. otomobil sefer
leri durmuştur. 

Adana felaketzedelerine 
yardım. 

Hayırsever Denizli halkı, 
Adana felaketzedelerine yar-

dıma koşmakta devam etmek· 
tedirler. Şimdiye kadar yal-

nız Denizli' de bin lira toplan· 
mış ve Kızılay vasıtasile fela
ketzedelere gönderilmiştir. 

Yeni posta tetkilAtl 
Yeni posta, telgraf teşkilatı 

kanunu meriyete girmiş bu
lunduğundan, Denizli posta 
teşkilatı İzmir' den ayrılmış ve 
burada bir merkez memurlu
ğu ihdas olunmuştur. 

Yeni müdür Vehip Altuğ 

edemeyiz.,, ketinin Almanya'nın da İspan· bu itilafların herhangi esasla 
Diğeri de ayni taşla muka- ya'ya karşı takib etmekte ol· bir taviz mukabilinde olmak-

bele ediyor: duğu siyasetini değiştirmesi sızın ltalya'nın Akdeniz'deki 
"Biz demokrasi istiyoruz. gibi bir netice vereceği ümid vaziyetini tarsin etmesine me· -1 

Hakkımızı faşizm diktatörası- olunuyordu. dar olacak mahiyette olduğunu 
na feda edemeyiz. ,, 

Kont Rossin Baleares ada· ilave eylemektedirler. 
Bunlar, dünya denilen yu- i · 

!arından hareketi ve talyan • Ayni mahafil ltalyan siyase· 
varlağı radyo ile saniyede bir 1 l 

ngiliz itilafnamesinde talya· tinin Almanya'nın esiri vaziye· 
kerre dolaşan siyaset ve iç-

nın Balear adaları üzerinde tinde kalmakta olduğunu zira 
timai nizam polemiğinin mu·. 
ayyen uçurtmalarıdır ki, hep· hiçbir emeli olmadığını beyan Almanya'nın merkezi Avrupa· 
sinin de kuyruğunda bir "Ede- etmekte olduğuna dair olan da ve bilhassa Avusturya'da 
meyiz" kelimesi dolaşıyor. Bu şayialar Paris'in ümidlerini İtalyan menafiine şiddetli dar· 
terane acaba ne vakite kadar takviye etmiş idi. beler indirilel ilecek bir ınev-
böyle devam edecek?. Ayni zamanda ltalya ile kide bulundu~unu ehemmiyet-

0. R. G. Almanya İspanya'ya gönüllü le kaydetmektedirler. 

D i 1ek1 eg: 

Sinemalarda 
Biraz daha dikkatli ve 
Hassas davranmahyız. 

Bir kariimiz, son zamanlar
da sinemalarda görülen laüba· 
lilik hakkında alakadarların 
nazarı dikkatini celbetmek üze· 
re bize şunları söyledi: 

- Maruf bir sinemaya git· 
tim. Dehşetli bir kalabalık. O 
kadar ki, müşterilere delalet 
edenler de artık ortadan kay· 
bolmuşlar.. Biletim, mevki bi· 
Jeti idi. Baktım ki, ne mevki 
gösteren var, ne de mevkide 
yer .. Herkesin tabi olduğu ce
reyana ben de, refikamla be
raber karıştım. Öyle zannedi
yorum ki, Belediye ahkamı, bu 
gibi kargaşalık ve kalabalık
lara müsaid değildir. Sinema· 
ların bir istiab haddi vardır. 
Ayni za.nanda ınüşleriye, pa
rasını verdiği mevkii göster
mek lazımdır. Bu hem ne1a
ket işidir, hem de ticaret ka· 
idesinin borcu.. Halbuki her 
ikisi de yapılmamıştı. 

Düşündüm: 

Bir yangın, bir felaket olsa, 
· bu kalabalık, nereden girecek, 

nereden çıkacaktı? Ne gibi 
tertibat alınmıştı?. Meçhul! 

inema müeueıeleri, bu ka· 

gönderilmesinin menedilmesi Umumi intiba Temps gaze-
hakkındaki lngiliz·F ransız te- tesinin bir başmakalesinde ifa-
şebbüsünün muvaffakıyetle ne· de ve telhis edilmiştir. Bu 
ticelenmesi için kapıyı açık yazıda ezcümle deniliyor ki: 
bırakıyorlardı. İngiliz - İtalyan itilafnameıi 

Diğer taraftan Fransa ve İngiliz-Fransız siyasetile hem· 
İngiltere, İtalya ve Almanyaya ahenk olan ve Habeş buhranı 
karşı muslihane bir hatlı ha- üzerine yıkılan ve yerine müş• 
reket takip etmişler ve bunun terek ltalyan ·Alman faaliyef •a 
için Habeşistanın fethini filen formülü kaim olmuş bulunan 
tanımışlar ve siyasetini zecri eski italyan siyasetine rü 
surette tadil etmesi takdirinde edebileceğinden bahsedilme-
Almanyaya iktısadi menafi mektedir. Maamafih bu itilif r 
temin etmek teklifinde bulun· İtalya'nın iki büyük garb cJ .. 
muşlardır. 

Ancak bazı siyasi mahafil 
----- -

dar kalabalığa, kazançları he· 
sabına, bilet verebilirler amma, 
herhangi bir felaket, bir facia, 
bir yangın karşısında vaziyet 
nice olur? Karşımıza dikilecek 
olan mes'ullerle herşeyi telafi 
etmiş olabilir miyiz? 

Hulasa, lzm1r Belediye riya· 
setinin sinemalar üzerinde ala· 
kadar olması lazımdır. 

Kaldırımlar 
Bir kariimizden aldığımız 

mektapta, Birinci kordon' da 
yeni yapılmış olan kısımlarda 
bazı taşların şimdiden fırlıya· 
rak yolun güzelliğini ve halkın, 
vasıtaların rahatla ge.lib geçi
şini bozdukları bildiriliyor. Bu· 
na bir çare bulunması fena 
olmaz sanırız. 

mokrasisi ile sulhun muha 
zasına matuf ve faal bir t~ 
riki mesai yapmasına med~ 
olacak manevi şeraiti yenide 
ihya ve tesis etmiştir. Avr 
pa' da halihazırda mevcut ola 
ahval ve şerait dahilinde b 
hal nazarı dikkate alınını 
şayandır. Ve hatta bundan b. o 
kaç hafta evel makul bir ı 
rette ümit ve tahmin edile 
lr:cek bir neticeden çok da 
fazla bir şeydir. 

Roma, 4 (Radyo) - ltal 
yan gazeteleri, lngiliz-ltalya 
Akdeniz uzlaşmasına bü .. 
bir alaka göstermekte ve ehe 
miyet vermektedir. 

Bu münasebetle lagiliz 
İtalyan miinasebetleri 
fazla inkişaf edecektir. Bu s 
retle iki devletin Avrupa s 
- Sona 5 inci sahijed• 
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Emniyeti umumiye müdürü bu ıayanı 
dikkat rapor'ı harf ı harf ına okudu 

Emniyeti umumiye müdürü, 
bu şayanı dikkat fakat netice
ısiz raporu harfı harfınn oku
du. Maamafih, zarf içinden 
bir takım vesikalar daha aldı, 
okudu. Bunlar da takriben 
birinci vesika gibi idi, müdür, 
bundan sonra bir zil düğme
sine dokundu, ve hemen bir 
kapı bekçisi yanına geldi; ve: 

- Otomobili hazırlayınız! 

Emrini verdi, ve pekaz son· 
ra emniyeti umumiye müdürü 
erkanı harbiyei umum.ye riya
setine gitti. 

Emniyeti umumiye müdürü, 
erkanı harbiyei umumiye rei
ıiPe Dolores Ban hakkında 
yarım saat kadar izahat verdi 
ve sonunda; erkanı harbiyei 
umumiye reisi: 

- Kanaatim şudur ki, umu
nıl harpten sonra, en korkunç 
bir casusluk işile karşılaşmış 
bulunuyoruz. Ben şahsen Do
lores Ban'm beynelmilel bir 
casusluk şebekesini idare etti-
ğine eminim. Hususi bir şe-

1 kilde bir devletin hesabına 
çalışmamaktadır. 

Bu kadın, elde ettiği esrarı 
kendi nam ve hesabına al
makta ve hangi devlet daha 
fazla para verirse, bunları o 
devlete satmaktadır. 

Dolores'in halen iki pazar
lıkla meşgul olduğunu kuvvet
le tahmin ediyorum. Bunun 
için Dolores'in ikametgahının 
etrafının, muhitinin ve kendisi· 
n'n en mahir memurlc.rımız ve 
casuslarımız tarafından fakat 
belli edilmemek üzere sarıl· 
masını lazım görüyorum. 

- Bu tedbirin de faydası 
kadar zararı vardır; çünkü 
Dolores kendisini muhafaza 
san'atma her casustan fazla 
vikıftır. 

Dedi. 
Emniyeti umumiye müdürü 

dedi ki: 

- Fakat Dolores'in şimdi
ye kadar bazı mühim esrar 
elde etmediğini ve bunları 
düşmanlara vermediğini bize 
kimse temin edemez. Ya, Ma· 
saka yeni tip tayyarelerimiz 
planlarını elde ettiyse.. Çok 
korkuyorum. Dolores'i Fransa 
hudutları haricine defetmek 
lhımdır. Bu da pek kolay bir 
jş değildir. Çünkü yüksek si
yaset erbabından iki kişi, bir 
çok banka müdürleri ve bü-
yük sermaye sahibleri, pekçok 
afiz ve hatırı geçer kimseler 

t 
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bu kadının dostudurlar; hem
de yakmdaııl. 

- Emniyeti umumiye mü
dürü sıfatile iş görmekte ne 
kadar müşkilat içinde kaldık
larını görüyor ve anlıyorum. 
Maamafih, bunların önüne 
geçmek zamanı gelmiştir. 

* * * Fransız erkanıharbiyei umu-
miye reisi ile Paris emniyeti 
umumiye müdürü arasında 

geçtiğini yukarıda yazdığım 

bu muhavereden üç gün sonra 
Viktor Hügo caddesinde bu-
lunan Dolores Ban ·lüks ko· 
nağının elektirilderi birdenbi
bire söndü. Ve tuhaf bir te-
sadüf olmak üzere, bu lspan· 
yol dilberinin konağının bu-
lunduiu adadaki evlerin ve 
mağazaların da elektirikleri 
söndü. 

- Sonu '"" -

Dolandırıcıhk 
Alsancak yangın sahasında 

sabılcalılardan Muhittin oğlu 
Ahmed, Kazım oğlu Hasan'ı 
iğfal ederek 125 kuruş para
sını dolandırdıkından yakalan. 
mıştır. 

§ Alsancak'ta inhisarlar fab
rikası önünde Mehmed oğlu 
Said, Aydın'a gitmek üzere 
istasyona giderken önüne -çı
kan tanımadığı bir şahış tara
fından iğfal edilerek 10 lira 
parasının dolandırıldığını iddia 
ve şikayetten tahkikata baş
lanmıştır. 

BuOday hırsızhOı 
Basmane anbarından Meh-

med oğlu Hüseyin, Develioğlu 
Hüseyin buğday çalarken ya-
kalanmışlardır. 

Hırsızhfta teşebbUs 
Karşıyaka'da Kurtuluş soka

ğında Salih kızı Salime hiz
metçi bulunduğu Mustafa oğlu 
Sabri'nin evinden hırsızlıta te· 
şebbüs ettiğinden yakalan-
mıştır. 

Bıçak çekmek 
Cumhuriyet meydanında Ga

lib oğlu Nusrettin sarhoş ol
duğu halde Hasan: kızı": Per
tev' e bıçak ttşhir ettiğinden 

yakalanmıştır. 
Eve taarruz 

Keçeciler caddesinde Aslan 
oğlu Marko, sarhoş olduğu 
halde 99 sayılı evde oturan 
lsmail karısı Ester'in evine 
taarruz ettiğinden y~kalan

mıştır. 

Tecavüz 
Kemerde umumhaneler ara

sında Mustafa oğlu Riza .sar· 
hoş olduğu halde Süleyman 
oğlu Hüseyin'e tecavüz ettiğin· 

den yakalanmıstır. 

94 Yazan : Orhan Rahmi Gök~ 

- Ben ki, tertemizim... O 
ihtiyar Yunan generalı ile beş 
ay beraber bulundum. Fakat, 
ıene tertemiz, gene Urla'daki 
Riran olarak kaldım .. 

- Sus, yeter, anlatma ar
bkl.. Yalnız şunu söyle bana!. 
Nasıl oldu da bu vazifeye gi· 
rebildin veya girdin? 

Köy odasının penceresinden, 
bol ışı!lar girmeğe başlamıştı .. 
İzan, mor dağlara baktı. 
- Buna da sebeb sen ol

un ... Nernıin'den mektub al- 1 

dın mı hiç? 
Bekir hayretle Rizan 'a baktı: 
- Nermin'den, yani bizim 

çocuktan öyle mi? 
Rizan güldü: 
- Ta kendisinden! O be

nim talebemdi. Onda fotogra
fını gördüm .. Yıllarca aradık
tan sonra seni bulmuştum. 

Fakat sen, Anadolu'ya geç
miştin.. Sizin akrabalardan bir 
Sumru hanım vardı .. 

Evet, eveti 
- Onunla da konuştum, 

Esrar satmak 
fkiçeşmelik'te Hasta mescit 

sokağında oturan Mehmed 
oğlu Muammer, oezaevinde 
yatan arkadaşına esrar vermek 
üzere iken yakalanmış ve ya
pılan sorgusunda bu esrarı 

aldığı yeri bilmediğini ileri 
sürmüş ise de kendisile sıkı 
görüşen Mehmed oğlu Şükrü
nün odasında yapılan aramada 
iki gram esrar ile bir tabanca 
ve bir de süngii görülerek 
alınmış ve her ikisi de adli
yeye verilmiştir. 

Bıçak çakmak 
lkiçeşmelilc Maldere so~a

ğında Cafer Sadık evelce ına
ları açık bulunan Abdullah 
oğlu Osman'a hıç!lk teşhir edib 
kaçtığından araıııyor. 

Yangm 
Karantina merkezinin Sa

dıkbey sokağında dar aokakta 
ltalyan tebaasından Perman'a 
aid zeytinlik içinde bir zey
tin ağacının yanmakta olduğu 
görülerek söndürülmüş ve ya
pılan tahkikatta buradan ge
lib geçen herhangi bir şahsın 
attığı yanık sigaradan otların 
tutuşmasile husule geldiği an
laşılmıştır. 

Kilid kırmak 
lkiçeşmelik'te Azizler soka· 

ğında 6 sayılı aile evinin müs
teciri Mustafa oğlu lbrahim; 
kiracılardan evinin kira bede
lini vermediğinden oda kapı
sındaki kilidi kırarak kapıya 
söktüğü ve dört lira parasını 

çaldığı şikayet edilmiştir. 

Yaralamak 
Meyveter gümrüğü soka

ğında lsmail oğlu Süleyman, 
Ali oğlu Hüseyin'i çakı ile 
yaraladığından yakalanmıştır. 

Dövmek 
Karşıyaka' da Alay bey cad· 

desinde Ali oğlu Şevki, annesi 
Münevveri dövdüğündan yaka
lanmıştır. 
Kanuna aykırı hareket 

Alsancak ikinci kordon'da 
Yunan tebaasından Nikola ve 
lngiliz tebaasından Jozef oğlu 
Sarlo 2007 sayılı kanuna aykırı 
olarak çalıştıkları görülerek 
yakalanmışlardır. 

Eve girmek 
lkiçeşmelik Saçmacı hamam 

sokağında sabıkalılardan Mah
mud oğlu Ahmed sarhoş ol
duğu halde lsak oğlu Hayi
min evine girdiğinden yaka
lanmıştır. 

Zorla girmek 
İkıçeşmelik'te Gündüz so

kağında Mehmet oğlu Ahmed 
sarhoş olduğu halde Avram 
oğlu Yosef'in evine zorla gir
diğinden ,.yakalanmıştır. 

kocası ile beraber İzmir'e gel
diler.. Harikulade bir kadın .. 
Onun da gözlerinin içinde se
nin aksini buldum Bekir .. 

Bekir susuyordu .. 
- Nermin'cik bana herşeyi 

anlattıktan sonra, senden geri 
kalmamağa çalıştım, cephenin 
iç kısmında vazife aldım ... 

Bilmem ki muvaffak oldum mu 
Bel.ir? .. Şerefli bir casusluk, 
bir vatan işi amma, çok teh
likeli, çok zordu.. Sana ver· 
diğim haberlerde .. 

Bekir, Rizanı tekrar kucak
ladı. Dokunduğu yeri yakan 
buselerle dudaklarını kapadı: 

- Hayır, haberler değil, 

emirler de bakayım!.. Sen ba· 
na emrediyordun.. Ben de, 
ateşe atılıyordum.. Bu, hep 
böyle gidecek Rizan, bak, gü
neşler doğdu art1k .. Seni se-

Vilayet halkının bütün dilekleri 
aynen kabul edümiştir 

Aydın vilayet kongresinde rapor okunurken 
Aydın, (Hususi muhabirimiz· 

den) - Aydın il kongresi ilbay 
ve başkan Ôzdemir Günday'ın 
başkanlığında 48 delegenin 
hepsinin iştirakile toplandı. 
Daire amir ve direktörleri de 
hazır bulundular. Birçok par
tililer de miizakerevi takib 

~ 

ediyorlardı. Kongrede şahid 

olarak lzınir saylavı Kamil 
Dur.sun bulundu. Muğla il kon· 
gresinden dönen ve şehrimizde 
bulunan Kütahya saylavı Meh
med Soner de kongreye gel-

. ~. 
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Kongre başkanlığına Etem 
Mendres, sekreterliklere Yusuf 
Salahiddin Eğriboz ve Hilmi 
Fırat seçildiler. 

Büyüklerimize bağlılık ve 
sevgi telgrafları çekilmesi hak
kında Sami Kutluğ'un teklifi 
büyük tezahüratla kabul edildi. 
Bundan sonra ilyönkurulun 
okunması bir saattan fazla 
süren çalşma raporu okundu. 
Kongrenin iki yıllık çalışmalar 

ır-hakkında hesab sormakla be· 
raber bundan sonraki çalışma
lar hakkında da direktif ver
mesi temennisile başhyan ra
porda parti üyelerinin iki yılda 
4425 artınlarak 32615 e çıka
rıldığı, parti a8ına alınan ta· 
şıtsız mallar, iki yıllık hesaplar 
Hatkevleri çalışmaları, büro 
çalışmaları, bundan önceki il 
kongresinde ve geçen yılki 
ocak ve kamun kongrelerinde 
kabul edilen dileklerden yapı
lanlar, yapılması sıraya konu-

ı.lanlar, vilayetin ve onbir ura=
yın iki yıllık başarıları izah 
olunuyordu. 
-Sami Kutlug (Nazilli) ilyön
kurulunun müsbet çalışmala
rını ve başarılarını tebarüz 
ettirdi, raporun kongrenin il-
= 

viyorum Rizan .. Seni yıllarca, 
bir öksüzün yegane tesellisi 
halinde sevdim .. 

- Ya ben ... Ya ben Bekir ... 
Benim içimi bir bilsen .. 

* • * 
Üç sene sonra, yeni doğan 

yavrunun adını koyacaklardı. 
Nermi bey, Şermin hanım, 
Nermin, Bekir, Rizan'ın yattığı 
geniş karyolanın etrafında top· 
!anmışlardı. Rizan, ara-sıra yor
ganı kaldırıyor ve yavruya 
bakıyordu. 

Bekir, babalık gururu ile 
biraz da çocuklaşıp sersem-
leşmişti. Bu, bir nevi saadet 
sarhoşluğuna da benziyordu. 

Nermi bey: 
- E -Dedi- kimse söyle

miyor ya, ne koyacağız toru· 
numun adını! 

Nihayet Nermin atıldı: 

yönkurula takdir hislerini izhar 
ederek kabulünü teklifetti. 
Başkan ve İlbay, kendisinin 
parti başına geldiğinde işleri 

çok düzgün bulduğunu başa
rılan işlerin çoğunu eski Baş
kan zamanında yapıldığını, 
kendisinin de eski Başkana ve 
ilyönkurul arkadaşlarına teşek
kür ettiğini bildirdi. 

Buna Etem Mendres karşı
lık vererek, Başkanla kongre 
üyelerine kendisinin ve arka
daşlarının teşekkürlerini bil
dirdi. 

Başarılan işler parti örgü
tünde ödev alan küçük büyük 
bütün arkadaşların eseridir. 
Dedi. Saylav Kamil Dursun' da 
raporda kendisi ve arkadaıı 

hakkında izhar olunan sevgiye 
teşekkür etti. Bu biiyük eserin 
Atatürk'ün Türk ulusuna bah
şettiği bin bir nimetten birisi 
olduğunu söyliyerek kongre
lerin önemini tebarüz ettirdi. 

B:rinci günü toplantısı daha 
bazı kısa müzakerelerden sonra 
komisyonlar seçilerek ertesi 
güne bırakıldı • ve o akşam 
parti [tarafından bir ziyafet 
verildi. 

Kongre ertesi gün öğleden 
evel tekrar toplanarak, komis
yonların mazbatalarını okudu. 
Bütçe ·20400 lira olarak kabul 
olundu. Bundan sonra dilekle· 

lrin heyeti umumiyesi Üzerinde 
konuşularak komisyon mazba
tası aynen kabul olundu. De
legelerden birçoğu söz alarak 
yenı tekliflerde bulundular. 

Bunlnr üzerinde uzun!görüşüme· 
lcr yapılarak çoğu kabul olun
du. Delegeler ittifakla bir tak
rir vererek seçimin açık olma
sını teklif ediyor ve eski ilyön 
kurul üyelerini tekrar namzet 

- Ben buldum baba! Sum
ru koyalım.. Rahmetli abla
mın da ismi sönmemiş olur. 

Bekir şaşırır gibi, sararır 

gibi oldu .. Zavallı Sumrucuk, 
çoktan toprak olub gitmişti. 

,Nermin de bunu nereden çıka
rıb gelmişti? Karısına baktı.. 

Rizan gülüyordu. 
- Çok güzel Nermin -Dedi

aferini.. Ben de bu ismi se-

vıyorum .. 
Biraz sonra, Nermin bir fır

sat bulub ağabeyinin yanına 
geldi ve f ısıldaqı: 

- Ağabey -Dedi- sarardı
ğının farkındayım. Fakat bana 
bunu, yengem söyledi.. Bu 
ismi o buldu. 

Bekir, od~ boşalınca kar
yolaya c~ildi. Karısını alnın
dan öptü: 

- Sen, Melekler kadar i i 

5/1 937 

... - -·-".'©>~ ·.,,.:..- - ..., , - -
- - . -

~- ... . ... 

.. ıır ... ~: ,,4-- ... -::- • • ~ 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı: Saat 12,30· 
14 halk türküleri, havadisler, 
hafif musiki neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: Saat 17 

Üniversiteden naklen inkdab 
dersleri, 18,30 plakla hafif mu
siki, 19,30 konferans doktor 
Etem Raşid tarafından 20 Re· 
bia Rıza ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi, 20,30 
Leman Sabri ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi, 21 
Şehir opereti san'atkarlan tara
fından bir temsil, 22 Ajans 
ve borsa haberleri ve solc,lar. 

gösteriyordu. Etem Mendres, 
Neşet Akkor ve Raif Aydoğdu 
söz alarak bu takririn geri 
alınmasını ve seçimin kapalı 
yapılmasını istediler. 

Buna karşı Mehmed Yunus, 
Asaf Gökbel, Ahmed Emin 

Arkayn ve Sami Kutluğ'la 
Eyüb Ôzbaş kongrenin eski 

ilyönkurula itimat ve takdirini 
dünkü celsede izhar ettiğini, 

binaenaleyh kongrenin mütte· 
fikan verdiği takririn reye ko· 

nulmasını istediler. ilbay; ev· 
veli eski ilyönkurul üyelerinin 
teklifini reye koydu, ittifakla 
reddedildi. 

Seçimin açık yapılması hak
kındaki müttefikan verilen tak-

rir ittifakla kabul edilerek asıl 
üyeliklere Bayan Ruhiye Telli, 
Etem Menderec; Nafiz Kara
budak, Neş'et Akkor, Raif 

Günaydın, Raif Aydoğdu ve 
Şevket Levent, yedek üyelik-

lere Dr. Nafiz Yazgan, Yusuf 
Eğriboz, Refia Necib, Ömer 

Ayaydın, Ahmed Şakiroğlu, 
Dr. Ziya, Ahmed Emin Ar-

kayn, O~man Bircan, büyük 
kongre delegeliklerine Etem 
Mendres Neş'et Akkor, Yu
suf Eğriboz, Sami Kutluğ, Dr. 
Şakir Şener, yedek delegelik
lere Zahire Mendres, Raif 
Aydoğdu, lsmail Tarhan, Nuri 

Güngör, Ahmed Emin Arkayn 
seçildiler. 

Gerek başkan, gerekse say
lav Kamil Dursun samimiyet 
ve sevgi dolu havayı işarile 

takdir ve teşekkürlerini bildir
diler. Kamil Dursun, kongre
nin vilayeti tamamen temsil 
ettiğini söyliyerek Atatürk'üıı 

adını tazimle anmağa kongreyi 
davet etti. Atatürk'e kongre 
ayakta uzun ve sürekli ı.lkış
larla bağlılık ve tazimlerini 
izhar ettiler, başkan da ayni 
temenniyi izhar ederek kong
reyi kapadı. 

ve güzelsin, Rizan! 
Dedi. 

Tashih 
Romanın 92 inci tefrikası 

şöyle bitiyordu: 
- Susuyorsun. Mezarlar gibi 

susuyorsun. Orospuluğun dal
lara kadar duyuldu. Türk top· 
rağmda r.e!cs alan kurtlar bile, 
senin vücuduna diş uzatmak
tan iğrenirler. 

Bundan sonra 93 üncü tef.l 
rika (Yani Pazar günü çıkan 
kısım) ba..,larken, küçük bir 
parça maalesef unutulmuş, ter
tib edilmemiştir. Aynen şöy·· 
ledir: 

"Kadın bir inilti halinde 
cevab verdi: 

- Ben, orospu değilim. 
Bekir, acı bir kahkaha attı. 

Gözleri asab bozuklutunun 
- Soltfl 1 iui ."*'4~ 



.. 
ANADOLU --·--Günlük siyasal gazete 
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Sahip ve başyar.ganı Yunanistan' nını 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Umumi neşriyat \C ) 8 7.I işleri Amerika <:"!sefiri. 

müdlirü: Ha~üzheı Çançor DUn lzmir hafriyahnt 
1darobanesi: Ve MUzeyi gezdi. 

İzmir İkinci Beyler sokağı y 
C. Halk Pnrti!i binaeı içinde unanistan'ın Amerika bü-

Telgraf: İzmir - ANADOLU yük elçisi M. Makvi, berabe· 
Telefon: 2776 .. Posta kutusu 405 rinde karısı, kızı ve Amerika 

ABONE. ŞERAiTi tebaasından diğer bir zat bu-
Yıllı~ 1200, alb aylığı 700, üç lunduğu halde şehrimize gel· 

ayJığı 500 kuru~ıur. miş ve dün, Amerikan'ın lzmir 
Yabancı memleketler için ~enelik konsolosu ile birlikte, eski 

abone ücreti 27 )iradır 
Heı yerde 5 kuruotur İzmir hafriyatını, müzeyi gez· 

- miştir. Müze müdürü Selahid· Gü:nfi geçmİ§ nüshalar 25 kuru§tur. 
din Kantar, hasta olduğundan 
kendilerine refakat edem • 

Ozum satışları 
Çu. Alıcı K. S. 

164 Ü. kurumu 13 50 
90 inhisar ida. 12 25 
73 Be_şikçi z. bi. lfi 875 
63,5A. R. üzüm. 12 50 
57 D. Arditi 14 
48 M. j. Taran. 15 
30 Vitel 11 
17 M. Arditi 15 375 

542,5 
384967 
385509,5 

Zahire sat.şiarı 
Çu. Ginsi K. S. 

2520 Buğday 6 25 
135 Arpa 4 75 

K. S. 
19 50 
12 25 
21 
13 
14 
15 25 
12 

15 375 

K. S. 
7 25 
4 75 
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Milisler bazı şehirleri aldılar. Asiler ı •ıt 1 1 J •b • 
bir FransızJ,papuruna ateş açmışlar ngı ere- ta yanegı Jşart-
ltalyan'lar yeniden (5000) larla anlaştılar? 

asker daha gönderdiler 
- Başı 1 inci sahifede -

gelen kalabalığı dağltmağa karar 
vermi~tir. Dışandan gelmi~ olan 
Madrid'li vesait' yerlere mensub 
halk köylerde ve sayfiyelerde iskan 
edilecektir. 

Salamank •l (Radyo) - Hükı1· 

uıet kuvvetleri Madrid cebhef!inde 
Beotya Delmonte de ihata edilmiş· 
lerdir. Endülüs cebhesiode Asi kuv· 
vetler Jahen istikametiode ilerliye· 
rek }eni mevkiler i~gal etmiştir. 
Son müsademelerde hükumet kuv· 
vetlcri 200 maktul bırak.mışlardll'. 

Bunların çoğu yabancııhr. 

Toledo, 4 (Radyo) - Bil
dirildiğine göre Madrid'in 
teslimi için general Mangar'a 
teklifatta bulunmuş fakat bu 
teklif kabul edilmemiştir. 

Paris, 4 (Radyo) - Köniks 
berg Standar açıklarında is
panya hükumetine mensub 
Marta Bongera vapurunu tev· 
kif etmişlerdir. Bu vapur 670 
tondur. Bu vapur Standardan 
Bilbao'ya patates götürmekte 
idi. 

Valans, 4 (Radyo) - is
panya hükumeti bir tebliğ neş· 
retmiş ve Balos vapuru hadi· 
sesi hasebile Alman hub se· 
finelerinin lspanyol ticaret se
finelerine yaptığı taarruzlara 
nazan dikkati celbetmiş ve bu 
hadiselerin muhtelif sahillerde 
tekerrür ettiğini bildirmiştir. 

Bugün Alman amiralı, is
panya hükumetine ültimatom 
mahiyetinde bir nota vermiş ve: 

" Zaptettiğim üç ticaret 
vapurunu iadeye ve bu taar· 
ruz hareketlerini hemen dur· 
durmağa hazmın, şu şartla ki 
Balos vapurundan alınmış 
olan İspanyol ile hamule ia· 
de edilmelidir. 

" Bu hususta Gönigsberg 
kruvazörü üzerinden cevab 
bekliyorum. ,, Demiştir. 

lspanyol hükumeti, bu tek· 
lifi kabulden istinkaf etmiş ve 
hatta cevab dahi vermemiştir. 
Bu teklif, f spanya hükumeti 
tarafından hukuku hükmürani· 
ye mugayir görülmüştür. 

Ayni tebliğ, müsellah bir 
ihtilaf tehlikesinin büyüdüğünü 
ve çıkacak herhangi müessif 
hadise mes'uliyeti kabul edil· 
miyeceğini ve diplomasi tari
kile bazı teşebbüsatta bulu
nulduğunu bildirmiştir. 

Londra 4 (Radyo) - Deyli 
Meyl'in yazdığına göre, Ga· 
laskovda bir vapur Skoçya 
komünistlerini ve mühim mik· 
tar mühimmat almış ve lspan· 
yaya gitnıeğe hazırlanmıştır. 

Paris 4 (A.A) - Milletler 
cemiyetinin İspanya'ya gön· 
dermiş olduğu doktorlar he· 
yeti dün Madrid'e varmıştır. 

Meksika, 3 (A.A)-lspanya 
sefiri M. Orgaz zevcesi ve 
kızı ile birlikte tayyare ile 
Vaşington'a gelmiştir. Sefirin 
M. Delosrios'a iltihak ederek 
M. Ruzvelt'ten lspanya'ya si
lah gönderilmesine müsaade 
edilmesini ve bazı memleket
lerin asilere yaptıktan yardım 
hakkında tahkikatta bulunmak 
üzere lspanya'ya bir heyet 
gönderilmesini istiyeceği zan
nedilmektedir. 

Bayonne, 3 (A.A) - Asi· 
lerin aç gemisi f Ianchevein 
takriben beş mil açıklarında 
sefer etmekte olan bir Fransız 

1 

man etmiştir. lspanyol gemi· 
leri yirmiden fazla top atmış· 
lardır. Hükumet tayyareleri 
mes' el eden haberdar edilir 
edilmez hemen bunları araş

tırmağa çıkmışlardır. 
Cebelüttarık, 4 (A.A) -

Sevil'den bildirildiğine göre 
son üç gün zarfında İtalyan 
hat b gemileri Cadiks' a 5 bin· 
den fazla asker ihrac etmiş· 
lerdir. Bunlar derhal Sevil ve 
Cordoba cephelerine sevke
dilmiştir. 

Bu haber resmen teyid edil
memişse de dün Cebelüttarık'a 
giden Jurez ahalisinden birkaç 
kişi Cordoba ve Sevil' e git· 
mek üzere Cadiks yolunda 
Jerez' den geçen İtalyan kıt'a
larma rastgeldiklerini bildir· 
miş\erdir. 

Berlin, 3 (A.A) - Diplo· 
masi mahafili Königsberg So· 
ton hadisesi dolayısile son de· 
rece endişe izhar etmektedir. 
Bu mahafil bu hadisenin Al
manya'n ın ispanya dahili har
binin beynelmilel bir ihtilaf 
haline gelmesine mani omak 
için diğer devletlerin izhar et· 
mekte oldukları arzuya iştirak 
etmek istememesinden kork
maktadırlar. 

Madrid, 4 (A.A) - Madrid 
cephesinde, Valdemorills ve 
Pozuela mıntakalarında asile
rin şiddetli bir hücumu hüku· 
metçiler tarafından püskürtül
müştür. 

Bayonne 4 (A.A) - Pcher 
Ronge ismindeki Fransız va· 
puru Santander açıklarında 
İspanyol hükumetine mensub 
bir harb gemisi tarafından 

aranmış ve bazı sualleri mü· 
teakib yoluna devam etmesine 
müsaade edilmiştir. 

Vaşington 4 (A.A) - Mek
sika hükumeti Amerika' dan 
satın alınan tayyarelerle harb 
malzemesinin lspanya'ya sev
kedilmiyeceği hakkında Ame
rika hükumetine resmen temi
nat vermiştir. 

Londra 4 (A.A) - Daili 
Mail gazetesi önümüzdeki cu· 
ma günü yeniden bir takım 
İngiliz markisistlerinin f span· 
yaya nakledilecekleri haberini 
vermektedir. Bunlar Glasgov· 
dan hareket edecektir. 

Bu işi İskoçya komünist 
fırkası tertib etmiştir. 

Berlin 4 (A.A) - Königs
kruvazörünün Blakchil ismin· 
deki lngiliz yük gemisini tev· 
kif ettiği hakkındaki haberler 
resmen tekzib edilmektedir. 

Madrıd, 4 (Padyo) - Asi
lerin yeni hücumları püskür
tülmüştür. Cumuriyetçiler: sev
külceyş mühim kıymeti bulu
nan Mdanares mevkiini zab
tetmişlerdir. Beş asi tayyaresi 
düşürülmüştiir. Eski cumur re
isi Zamora'nın oğlu, komünist 
partisine girmek için müracaat 
etmiş ve kabul edilmiştir. 

Milletler cemiyetinin lspan· 
ya'ya gönderdiği murahhas 
doktor Laşir Madrid'e gel· 
miştir. İspanya sosyalist genç
leri, batırılan Sovyet vapuru 
yerine yenisinin inşası için ara· 
larında para toplamağa baş
lamışlardır. 

Valansiya, 4 ( Radyo ) -
r! - .1 1 f 1 ı ••••• 

rülen Fransız posta tayyare
sinin asi tayyareleri tarafından 
düşürüldüğü Fransa hükume· 

tine resmen bildirilmiş ve 
bunun tahkiki iç.in bir komis
yon teşkili istenmiştir. 

Berlin, 4 (Radyo) - Alman· 
ya'nın Künisberg kruvazörü· 
nün büyük bir lngiliz vapurunu 
zabtettiği haberi yalandır. 
Yalnız geceleyin iki gemi biri
birine rastlayınca mors işaret· 
Jerile adlarını bildirmişlerdir. 

Paris, 4 (Radyo) - Al
manya ve İtalya hükumetleri 
şu ana kadar gönüllü mes' e· 
lesi üzerine İnğiliz ve Fransız 
notasına bir cevab vermemiş· 
lerdir. 

Jurnale Ditalya'nın dün neş
rettiği makaleye göre: 

İtalyan notası 11 kanunsa· 
niden evel verilmiyecektir. 
Şu vaziyete göre Almanya 

da ancak bu tarihte cevabını 
verecektir. 

Paris 4 (A. A) - Journal 
gazetesinin Roma muhabiri 
Cadikse ihraç edildiği iddia 
edilen 6000 ltalyan askeri 
hakkında seJahiyettar resmi 
bir şahsiyetten izahat istemiş
tir. Bu zat şu cevabı vermiştir: 

"Bu mesele hakkında hiçbir 
şey bilmiyoruz. Bu gibi ha· 
berlere inanmamak lazımdır. 

Moskova, 4 (A. A) - Ôğ· 
renildiğine göre Alman kömü
rü yüklü olarak Brem en' den 
Napoli'ye gitmekte olan Kras· 
siy Projintern adlı Sovyet ge
misi 1 ikinci kanunda Cebe· 
lüttarık boğazında bir İspan
yol asi harb gemisi tarafından 
durdurulmuştur. Gemi Centa 
limanına götürülmüş ve bir 
saat sonra serbest bırakıl· 
mıştır. 

Londra, 4 (A. A) - Bah· 
riye Bakanlığt Blackhil vapu: 
runun Alman kruvazörü Kö. 
nigsberg tarafından tevkif edil· 
diği haberini kat'i surette ya· 
lanlamakta ve F earless dest· 
royerile Blackhil vapuruna ha
len Santanderde bulundukları 
bildirilmektedir. 

Valansia, 4 (A.A) - Hari
ciye vekaletinin matbuat kale
mi tarafından neşredilen bir 
tebliğinde Alman Königsberg 
kruvazörünün bu ayın üçünde 
Punta Ajoks açtklarında 600 
hamule ile Bilbao' dan Santan
der' e gitmekte olan bir lspan· 
yol vapurunu tevkif etmiş ol
duğu bildirilmektedir. 

İspanyol sularındaki Alman 
filosuna kumanda eden amira· 
lın Valence hükumetine bir 
telgraf göndererek Bask hü
kumeti tarafından tevkif edil
miş olan lspanyol yolcusile 
Bask gemisine aid hamulenin 
müsadere edilen kısmı iade 
edildiği takdirde Aragon yük 
gemisini serbest bırakacağını 
ve aldığı mukabelei bilmisil 
tedbirlerinden vazgeçeceğini 

bildirmiş olduğu bu tebliğde 
teyid edilmektedir. 

Saton ve Aragon vapurları· 
nın Alman harb gemileri ta
rafından tevkif ve aranması 
hakkında tebliğ şunları yaz
maktadır: 

Hükumet düvel kaidelerine 
muhalif olan bu hareketler ay-

• • • • ...... * 

- Başı 1 inci sahifede -
Roma, 4 (Radyo) - Roma 

ve Londra'da lngiliz - İtalyan 
Akdeniz uzlaşması neşredil· 
miştir. Uzlaşma beş madde
den mürekkeptir. Bunlar: 

1 - Alakadar menafiin Ak· 
deniz' de tanınmasından. 

2 - Akdeniz' de seyrisefer 
emniyetine riayetten; 

3 - Akdeniz' de sulh ün 
müdafaa ve muhafazası ıçın 

her vasıtaya başvurarak çalış· 
maktan; 

4 - iki devlet tarafmdan 
Akdeniz'in statükosunu tanı· 
mak, mukabil menafie hür· 
metten; 

5 - Mukavelenin bazı te· 
ferruatından ibarettir. 

Maamafih, uzlaşmanın ayrı 
bir protokolu He ltalya'nın 
Balear ve Yugoslavya sahille
rinde hiçbir hususi maksad 
takib etmiyeceği de temin 
edilmiştir. 

Hayfa, Oniki ada üssü bah
rileri hakkında iki dost ve bu 
uzlaşma dahilinde anlaşa· 
caklardır. 

Fransız siyasi mahafiline 
göre, bu uzlaşmayı bir Fransız· 
İtalyan uzlaşması takib ede
cektir. 

Roma, 3 (A. A) - Stefani 
ajansı bildiriyor: 

İtalya dış işleri bakanı Kont 
Ciyano; dün büyük Britanya 
büyük elçisini kabul etmiş ve 
büyük e1çi; M. Ciyano'ya M. 
Eden'in kendisini İngiliz· İtal
yan anlaşmaŞ!nın imzasmdan 
dolayı memnuniyetini ve ayni 
zamanda imza edilen bu an· 
!aşmanın istikbalde iki hükii· 
metin sulh ve beynelmilel em· 
niyet lehindeki işbirliğine bir 
başlangıç teşkil eylemesi hak· 
kmdaki ümidlerini bildirmeğe 

memur ey1emiş olduğunu teb· 
liğ eylemiştir. 

Kont Ciyario; bu lütufkar· 
lıktan dolayı büyük elçiye te· 
şek kür etmiş ve M. Eden' e 
bu memnuniyetle bu ümidlerin 
ayni zamanda ve tamamile 
faşist hükumetinin de memnu· 
niyet ve ümidlerini teşkil ey· 
lemekte olduğunu bildirmesini 
büyük elçiden rica eylemiştir. 

Paris 3 (A.A) - Fransa 
dış bakam B. Delbos Havas 
Ajansının kendisine İngiliz· 
ltalyan anlaşmasının imzası 
hakkında sorduğu suallere 
cevaben şu beyanatta bulun-
muştur: 

- f ngiltere hükumeti ile 
İtalya hükumeti kendi arala· ......................... _ 
miyetine bir tecavüzdür. Cum· 
huriyet hü"umeti vaziyeti ted· 
klk ettikten sonra Alman ami· 
ralinin tazyikine boyun eğme· 
ğe karar vermiştir. İspanya 
hükumeti Königsbergin radyo 
telgrafına esasen devletin ha· 
kimiyetile kabili telif olmiyan 
rolü dolayısile cevab vermi· 
yecektir. 

Beynelmilel bir ihtilaf teh· 
likesinin gittikçe artmakta ol
duğu hakkındaki İspanya hü~ 
kumetinin tezi tamamile te· 
eyyüd etmektedir. Hükumet 
ihtilafın sebepleri sür'atle iza· 
le edilmediği takdirde tamiri 
kabil olmıyan neticeler karşı
sında kalmaktan korkmakta· 
dır. Bunun içindirki Valancia 
hjjkumeti bu hususta icabeden 
diplomatik teşebbüslerde bu· 
- . 

rındaki mÜnAsebetlerin dosta
ne mahiyetini tebarüz ettirmek 
hususunda mutabık kalmış 
görmekle bahtırıyarım. Fran
saya sıkı menfaatler ve anane· 
lerile bağlı kalmış · olan bu 
iki büyük devletin anlaşması 
bizde F ransada daima Akde
nizde bir nizam unsuru ve bir 
sulh unsuru olarak telakki 
edilmiştir. 

Londra hükumeti tarafından 
bu mes'ud müzakerenin esası 
ile ana hatlarından malumat· 
tar edilmiş olmakla Fransa 
hükumeti son Roma anlaşma· 
sının bütün Avrupa' da doğu· 
racak sempatiye tam bir şu
urla iştirak edebilmektedir. 

Londra 4 (A.A) - Royter 
tebliğ ediyor: 

Roma' da İmzalanan lngiliz
ltalyan beyannamesinin metni 
şudur: 

"Sulh ve emniyeti umumi 
davası menafiine kendi ara· 
larındaki münasebetlerle bütün 
diğer Akdeniz devletleri ara· 
larındiki münasebetlerin iyi· 
!eşmesine gittikçe daha fazla 
surette yardım .etmek arzusu 
ile mütehassis bulunan ve bu 
devletlerin hukuk ve menafii
ne hürmete azmetmiş olan 
Büyük Britanya ve ltalya hü· 
kumetleri Akdedize giriş, çı
kış ve transit serbestisinin 
Büyük Britanya imparatorlu
ğunun muhtelif aksamı için ve 
ltalya için hayati bir menfaati 
haiz olduğunu ve bu menfa· 
atlerinin hiçbir suretle birbi
rile gayri kabili telif olunma· 
dığını kabul ederler. 

İki hükumet Akdeniz mın
takasında milli veyahut arazi 
tamamiyeti mülkiyesindeki sta· 
tükoda herhangi bir değişiklik 
vücuda getirmek veyahud ala
kadar bulundukları takdirde 
herhangi bir değişiklik vücu · 
da getirilmesini görmek hu· 
susunda her türlü arzuyu red· 
dederler. 

Bu mıntakada beriki tara
fın hukuk ve menafiine hür· 
met etmeyi taahhüd ederler. 
Ve bu beyannamenin takvi
yesini hedef tuttuğu iyi mü· 
nasebetleri · haleldar edebile· 
cek her türlü faaliyeti boşa 

çıkarmak için en iyi gayret· 
lerini sarfetmeyi tekarrür et· 
tirirler. 

Bu beyanname sulh menafi· 
ine hizmet etmeyi istihdaf ey
lemektedir. Ve hiç bir başka 
devlete karşı müteveccih de· 
ğildir. 

Ayni zamanda 31 Kanunu· 
evvelde f ngiliz büyük elçisile 
İtalya dış işleri bakam ara· 
sında teati edilen noktaların 
metni de neşredilmiştır. Bu 
notalarda B. Ciano Italya'nın 
alakadarlığı takdirinde halen 
lspanya'ya aid arazilerin ta· 
mamiyeti mülkiyesinin masun 
kalacağını ve hiçbir şeraid al
tında değişmiyece'ğini teyid 
eylemektedir. 

Londra, 3 (A.A) - Lond· 
ra• da çıkmakta olan Observer 
gazetesine göre, lngiliz·İtalyan 
itilafı aşağıdaki hususları ih· 
tiva etmektedir: 

1- Şarki Akdeniz devlet· 
lerinin menafiine riayet. 

2- ltalya'nın Balearos ada
ları üzerindeki her türlü emel· 
lerinden vazgeçmesi. 

hassa şark ve yakın şark ta
rafından emisyonları alınmakta 
olan Bari istasyonunun lngil
tere aleyhindeki neşriyatına 

hitam vermesi. 
4 - İtalya'nın Mısır'm Mil

letler cemiyetine girmesine 
muhalefet etmemeği vadetmesi, 

5 - Mısır' da kapitülasyon· 
ların ilgası hususunun ltaiya 
tarafından kabul edilmesi, 

6 - ltalya'nın bilahare 
Montrö muahedenamelerine ve 
Londra deniz muahedesine iş· 
tiraki nazarı dikkate :ılınması, 

7 - Milletler cemiyetine 
karşı yapılan hücumlardan vaz
geçilmesi ve Cenevre müesse
sesi ile tekrar teşriki mesai 
edilmesi. 

Londra, 4 (Radyo) - İtal
ya • İngiltere arasında aktedi
len Akdeniz misakından bahse· 
den gazeteler, bu anlaşmanın 
yakında iki memleket arasın· 
da yeni ve mühim bazı mü
zakerelere yol açacağını yazı
yorlar. Habeşistan'ın iktısadi 
inkişafı için İngiliz htızinesin· 
den ltalya'ya bir istikrazda 
bulunulacağı haber veriliyor. 
Taymis gazetesi, bu hadisenin 
mazideki ihtilafları tasfiye ede· 
ceğini, Habeşistan'ın zıyaı, 
buna mukabil Strezenin tak-
viyesi fikrinin M. Laval' a ait 
bulunduğunu yazıyor. 

Paris, 4 (Radyo) - FransLZ 
gazeteleri, Akedeniz misakma 
makaleler tahsis etmektedirler. 
Lö Jurnal gazc:tesi, bu işte 
Fransa'nın ne rol oynadığını 
soruyor ve gafil avlanmamak 
için acele etmek lazımgeldi· 
ğini ilave ediyor. 

Populer gazetesi, bu anlaş
manın statükoyu muhafaza ve 
daimi ihtilafları halletmekten 
uzak bulunduğunu yazıyor. 

lstanbul, 4 (Hususi muha
birimizden) - İtalya - İngil
tere arasında akdedilen Ak· 
deniz anlaşması esasına tevfi· 
kan İtalyan'lann Montrö bo· 
ğazlar konferansını imza ede
cekleri bildiriliyor. 

Deniz 
saltanatı rekabeti 

-Başı 1 inci sag/ada
Japonya, busene geçen se

neden başlanmış sefineler bi· 
tirilecektir. Fakat inşaat hu· 
susunda biiyük bir ketumiyet 
vardır. Yalnız Japonya'nın 
kuvvetlerini Birleşik Amerika 
kuvvetleri derecesine çıkarmak 
için çalıştığı malumdur. 

Paris, 4 (A.A) - Bahriye 
bakanı M. Gasnier Dupare 
bugün on gün için Cezair ve 
Tunus'a hareket edecek ve 
orada bahri üslerin müdafaa 
tertibabnı teftiş edecektir. 

Londra, 4 (Radyo) - Lord 
Çurçil, 1937 senesi iptidası 
münasebetile neşrettiği bir ma· 
kalede: 

"Şayanı şükrandtr ki Fransa 
hakumeti, lngiltere'nin vesaya· 
sını dinlememiş ve silahlan· 
mağı bırakmamıştır. Bu sayede 
Fransız ordusunun ktymeti gö· 
rülmektedir. 1937 de Sulhün 
bu kuvvet sayesinde idame 
edileceği görülecek ve hiçbir 
diktatör Fransa'yı tehdid ede-
miyecektir.11 

Demiştir. 
Paris, 4 (Ra..!yo) - Bahriye 

bakanı, amiral Darlan ve hah· 
riye erkanile birlikte Tulen 
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ler tevali ediyor, hakem bun· 
lann hiçbirisini görmiyorda. 
Mütekabil b6cumlarda beriki 
taraf gol abyor, gollerde ha-
kiki rüçhan bazan Altay • Al· 
bnordu muhtelitine, hazan da 
Göıtepe • K. S. K. birleşik 
takıma veriliyordu. Bu teraid 
tahtında devre 3-3 golle bitti. 

lki'lci devrede oyunun; oyu
na benzer tarafı kalmamıfb, 
favuller biribirini takib edi
yordu. -Hakem de ara· sıra bir 
fey yapmak lüzumunu duyu· 
yor, bazan hiç orah bile ol· 
mıyordu. 

Devrenin 15 inci dakikasın
da Göztepe-K. S. K. lehine 
bir penaltı erildi. Halbulci 
bu pena1bdan evel her iki 
kale önünde hakikt penal· 
blar oldu ve verilmemiıti. Son 
penalh gole tahvil edildikten 
sonra oyunun müsavab bqzul
du. Matlüb vuiyde düten 
taraf babız pe•ltıclao fena 
halde sinirlenmifti. Bundan 
istifade eden Göztepe • K. S. K 
muhteliti bİf pi .. çıkarda 
ve oyuna da 3-5 kazandı. 
OyundaD 10nra bu maç için 
alınm11 olan kupalar Göztepe 

lzmir lıariei a.lıerl satın alma ildnlan ~keri fabrikalar u11mm1• ---
Çanakkale Ma. Mv. aabn alma ko. nqndan: 1622 diirlügun"' •• den; 
1 - Çanakkale Mat. Mv~ ihti1aea için kapala zarf ile 363000 

kilo yulaf aabn alınacaldır. 500 Ton Asit Nibik 
2 - Yuıafm mecmu tutan 23595 lira ~~t teminab 

ı 770 liradır. Tahmin edilen bedeli ı 27 ,SOO lira olan yukarda ıısiktan ve 
3 - ihalesi 14/1/937 perşembe günü saat 10 da Çanak· cinai yazılı malzeme Askeri (ıbrilcalar umum m6dürlüp sabq 

kale Mıt. Mv. Mbıı alma komisyonunda yapılacaktır. alına komisyonunca 19/2/937 tarihinde cuma g_iin6 11at ıs te 
4 - Evsaf ve ıeraiti lzmir Mst. Mv. satın a1ma komiıyo- kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname alb lira 37,S kurut 

nunda da gôrelebilir. mukabilinde komisyondan verilir. 
S - isteklilerin ticaret odaaında kayıtlı olmalan tart ol· Taliplerin muvakkat te~inat olan 7925 lirayı havi teklif 

malda beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cli madde- mektuplarını mezkUr ründe saat 14 e kadar komisyona ver· 
lerinde ve prtnamelerinde yazılı veaika ve teminat meleri ve kendilerinin de 2490 No. la kanunun 2 ve 3 üncü 
malcbazlannı ve teklif mektuplarını havi zarflannı ihale- maddelerindeki veaikle mezkür gün ve 11atte komiqona mü-
gün ve 1Ubndan en az bir saat eYel Çaiıakble Mst. racaatlan. 2 4 6 8 1617 
Mv. sabo alma komiayonuaa vermeleri. 29 31 S 12 ı...;;;;;;;;;;jiı;.;.;•hiı-.--lar..----..--------ııım.-ıd~.:nır---

D sar umum mu ur· Çanakkale Mat. Mv. ubn alma ko. nundan: 
ı - Çanakkale kıtaat ihtiyacı için kapalı zUf ile 412500 Jügun" •• den 

kil~ yulaf ubn alınacaktır. 
2 - Yulafın mecmu tutan 26812 lira SO kuruş muvakkat Aded 

teminah 2011 liradır. 
Cinsi Mubama• becleli 

Lira Kuruf 
3 - ihalesi 14/1/937 perıembe günü saat ıs te Çanakkale 

M•t. Mv. sabn alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Evuf ve teraiti lzmir Mst. Mv. satın alma lcomisyo· 

nunda da ıörülebilir. 
S -.. isteklilerin ticaret odasında kayıtb olmalan .. rt ol· 

ıoalda beraber 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 CÜ madde
lerinde yazıh vesika ve teminat makbuzlarını ve teklif 
mektuplannı havi zarflarını ihale gün ve saatmdan 
en az bir saat evel Çanakkale Mst. Mv. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 29 31 5 12 1623 

699 ispanya mamalib 7 .67 
Browinr siatemi 4JIO 

590 ispanya mamulih 6.SS 
Brovning ıiatemi 2581 25 

83 D. W. M. markala 7.65 72' 25 
ı 7 .65 Dreyze •arka 6 25 
2 6.35 Valter ıs 25 

1372 7679 
Y uka•da cinı miktar ve muhammen bedelleri ylllİt 1372 

adet tabanca tartname ve numun~leri m.-cıbince 11-1-937 t&ı
rihine rastlayıp ,.aıtelİ pü aat 10 da puarhkla .-ı.la
caktır. Bu ıilihlan alıp utmata •ezun bulunan isteklilerin 
numuneleri görmek ü~ere her ıün ve pazarlık için de ~yin 
olunan gün v<. uatte yizde 1,5 JÜY~ peraaı olan 576 lira 
ile birlikte Kabatqta inhiurlar levuım ve .abeyeat tibeli 
müdürlütündeki sabt komisyonuna miracaatlan. 27 1 5 9 

lzmir Komutanlıfı il~ 
Clllir Müstahkem mevki ubn alma komil)'oı11ıad1n: 
1 - f1ava için_ 4 adet muhtelif fabrika tezılı. bpala 

-'1a ebiltmeye koaabauttur. 
2 - Tah• edilen bedeli 17000 ita olup iPt Nminat 

.,...... 1275 lndır. 
3 - lbaleıi 8 /D. Kinun/ 937 cuma pnü IUt 15 t~ir. 
4 - ~Dİ M. at V. sabo alına lcomiıyoınıadan bizzat 

alabilirler. 
S - Eksiltmeye peeelderin iacaret odatınc:la ~th ... 

lan pıt Q~ beraber 2490 ~h kanuııun 2 " 
3 üncü maddelerinde istenilen belplerle f>irlikte te-
miDat ye ~ ~farını ihale gün ve uatuıdan 
fen geç bir saat ewel M. M. V9 •bn ahU kôllliay~ 
•una~ 20 S 20 5 1256 
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W. F. H. VAN
Der ZEE& CO. 

V.N. 
AMERiKAN EXPORT LINES 
THE. EXPORT STEAMSHf P 

· CORPORATİON · NEV- YORK 
"EXECUTIV" vapuru 3 

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

EA.MOOR,. vapuru 13 ikin· 
ci kanunda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

AMERICAN Ll.PORT LİNES 
THE EXPORT TSAEAM

SHf P CORPORATİON 
PİRE' den AKT ARMAU 
"EXETER" vapuru 1 ikinci 

kanun, PiRE' den hareket ede
cektir. BOSTON ve NEV
YORK için kabul eder. 

Seyahat müddeti: 
PiRE - BOSTON 16 gündür. 
PİRE - NEVYORK 18 .. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

. . "~ROYBURG,, vapuru 18 
ıkıncı kanunda bekleniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük kabul 
ad er. 

JOHNSON W ARREN Ll
NES L TD. - LIVERPOOL 

.. "DROMORE,, vapuru 10 
ıkmci kanun LIVERPOL ve 

ANVERS'ten bekleniyor. BUR
AZ, GVARNA ve KOSTEN
CE için yük kabul eder. 

Vapu larm isimleri gelme 
tarihten ve navlun tarıteleri 
bakında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2008 2008 

' •mm 

Hellenic Lines 
Limited 

Hamburg - Bremen Rotter· d 1 

nm -Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta· 
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo.Egytian Mail 
line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City" va
puru her ay Pireden munta
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Y_olcu fiatinde tenzilat: 
Pıre-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat 
' 

Port-Sait ve lskenderiye li-
manları 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 Lok l 
Riz binasında. No. 168 a 
Umumi Deniz Acentalığı 

limited 
acentasıJ\a müracaat olunması. 

Telefon : 3171 

ratelli Sperc 
Vapur Acentası 

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

~ 

Elektrik <ımpulu tıfırken aydm

uk:kabiliyetinin ve sarfiyatının 

Va"-(iutgösterilmi§ olmasına dik

~-edi.niz .. Bu suretle tenviratm 

siz.!!,Sııe:derece -ucuza nıa loldu

ğunu:a;ilarsınız. Osram im) lam· 

' baları!_ıın" üç . tarafında ve am· 

b<llajinın'üzerinde bol ziyanın 

teminatı gösterilmektedir: DLm 

:::s:IJekalumen W Vat sarfiyatı. 

Dek<ı 111 me11 l i 

Sayfa 8 

11111111111111111111111ııııııı.. Doktor ... 11111111111111111ıuııııııııı~ 

- A.KemalTonay 1 
=.Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı~ 
=: Basmahane istasyonu kıırşısınılaki dibek Eokak başınJa 30 sayı· :S 
;: h ev ve muayenehanesinde ııaLah aat 8 den akşam saat 6 a kadar ::= 
- b ~ : hastalarını ka ul eılcr. :::; 
:; l\füracaat etlen lıa talara yapılması lfizımgelen sair tnhliliit ve § 
: mikroskopik muııyenclcıi ile veremli ha talara yııpılma ına ce\"za :S: 
~ görülen Pnomotoraks ıııuayenehancsiııılc muntazaman ) apılır. ~ 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililll Telef on: 4115 1111111111! :=-r:-----

.K 

<nnpullaruun Vnt snrfiyotı asguri tleret·cdetlir. 
t:.D"!t ;;:mıu 

Jlı-r 

Olivier VE Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"LESBİAN" vapuru ikinci 
kanun iptidasında EONDRA 
ve HOLL'den gdip yük çıka· 
rıp ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

"GRODNO,. vapuru 15 
ikinci kanunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zaman· 
da LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"EGYPTIAN,, vapuru 26 

birinci kanunda LIVERPOOL 
ve SWANSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"ALGERIAN,. vapuru 10 
ikinci kanunda gelip LIVER
POOL ve SW ANSEA' dan 
yük çıkaracaktır. 

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

{ 

FOT 
Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Z evkinizi okşayacak poz 

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

i fabrikalar umum mÜ· 
"··nden; 

aı-ısabunlu kösele 
'' '' Vakete 

Yılbaşı Münasebetile 
Büyük Tenzilat 

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

için büyük tenzilat yapılacaktır. 

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

Askeri fabrikalar umum mü-
dürlüğünden; . 

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

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

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

1 3 5 . f',7 1; 1-J 

Tahmit' edilen bedeli 26900 lira olan yukarıda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü sat·n 
alma komisyonunca 21 /1/ 937 tarihinde perşembe günü saat 
15 tc kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname bir lira S 

kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 2017 lira 50 kuruşu havi teklif mektuplarını 

mezkür iÜnde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve ken- Mu·· cel ı ı·t Al 1- Rıza dilerinin de 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 

ı vesaikle mezkur ıün ve saatte komiıyona müracaatları. v . v fi AT 
34 rine 4142 

Numara 2005 ye. 
ı 3 s 1 1625 ı enı n.ava ar çarşısı ı .. o . 

................. mm ......... ._ ... , ............. . 

4221 
. 

rıne ahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tav•iye ederler. Pürjen 


