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KAnunusani 937 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir.' 

olduğunu yazmaktadır. Bu gazete 
ilave ediyor: 

İngiliz • ita lyan gerginliğioin 
pirıikolojik eııbııbı zail olmuş oldu· 
~ıından iki devlet bu mes'clc hak
kınclıı müıakereler yapmaktan vaz 
geçmişlerdir. 

- Sonu 6 ıncı sahifede-

tlursrı'da şid
detli soğuklar. 
Apolyand 
gölü dondu .• 
Birkaç bahkçı kayıöı 
buzlar arasında kaldı .. 

İııtanbul 5 (Hususi) - Bursa· 
Fransız donanması dan gelen haberlere göre, Apolyand 

Loncha, 4 (A.A) - Royter bil· Daili Ekepree'in eiyaet muhar· gölü donmuı ve birçok balıkçı ka· 
diriyor: riri ayni imkanı aerpiı etmekte ve yıldan, gölün orta&ında kalmıştır. 

Franu, İngiliı. İta1yao beyan· İngiltere hazinesinin ecnebi mem· Buzlar arasında kııyıklann parça· 
Dameeinin imzası müna1ebetile ne· leketlere ikrazat yııpılmaaının mem· lanmaıı muhtemel olduğundan bir 
ticelenen müzakerelerden haberdar nôi•etine dair olan karannın ref· kaç balıkçının bayatı tehlikededir. 
lutulmuı re beyannamenin nc~rin· fedilccC'ğioi tahmin eyleınekteclir. Fdıiketzedt"lere yardım edileLilıne· 
den enci bu teminat tt'atisi Tür· Morning Post gazetesi Akde· eine çah§ılmaktadır. 
kiye'ye, Yugoslarya"ya ve YunanİS· niz'de Ü!!&Ü bahriler mes'eleai ile Bursa'Ja havalar çok eoğuktur. 
tan•a bililirilmiıtir. iki memleket filosu araeındaki nis· Her taraf karlarla örtülmOf, bem· 

Sanıldığına göre İspanya ihri· bet '!eı'elcııine temaıı edilmemit beyazdır. 
mal dahili barb dolay'Hile bu me8'. J -4 
eleden haberdar tutulmamııtır. tal ya J spanyaya 4000 
Londradaki kanaat Roma anlaıma· k 
nnaan IOnra İtalya'nın Muntrö mu- aa er daha g6r dermiı 

Telçfon: 2716 

Ali Çetinkaya'yı 
tebrik ettiler. 

lstanbul 5 (Hususi) 
Reisicumhur Atatürk Şark 
demirgolunun satın alın

ması münasebetile Nafıa 
Vekili Ali Çetinkaga'nın 
telgrafına cevap vermiş-
ler ve: • 

- Hattın devlete inti
kalinden dolagı gurddaş
ların dugduklorı sevinç ve 
hassasiyetten çok mütehas
sis oldum. 
Buyurmuşlardır. 

Başvekil ismet lnönü 
de telgrafında, bilhassa 
Ali Çetinkaga'gı kutlula
makta: 

- Şark hattı~ın alın
masile bütün demiryol ları 
devletin elinde birleşmiş, 
milli menfaat ve mülaha
zaya lıtikim olmuştur. Bu, 
ideal kuflfletinizin eseridir. 

Demektedir. 
\.. .1 

kneleııi ile Lonılra deniz mukave· 
leline iltihakı için de geniı ihti· 
mailer ac;hğı merkezindedir. 

M. Hitler'in de rol oyna- Hazer denizinde 
dığı iddiası var! IJir Facia Mahlm olduğu ilzere haJya 

•ecri tedbirler dol•yıeile bu iki 
mce'ele de tam rolünü oynayama· 

Al b
. l . 500 Balıkçı, 

man za ıt erı kumandasında buzlar arasında 
bir Alman fırkası da varmış aç, SU$U% kaldı .. 

Moskon, 5 • (Radyo) - 350 
bahk(ı kayığı, Bahri Hyer"de ant 
hir donma yiiıünden oldukları yer· 
do kalmı~tır. 500 balıkçı, tahtelıı· 
fır 20 derecede ve p~k ~iddctli bir 
ao~ukta tehlıke i~iııdedir. Bunlııra 

yarılım için tayyare . gönderilıni~tir. 
Fakat kayıkların, buzların tazyiki 
ile parçalanmıt olmasıudan .kor· 
kulmaktadır. 
---------------------~~~-

Japonya 
Hariciye nazırı Almanya-Ja
ponya anlaşmasını anlatıyor 

1 • -
Partı Kamutay Grubunda hararetli müza. 
kereler oldu. Fransanın Sancak mes,ele. 

sinde takip ettiği sıyaset tenkid edildi 

Hariciye Vekilimiz Rifot Menemencioğlu ile ıörii.şügor 
Ankara, 5 (A.A) - Telefonla: hal eur~ti bulmak lüsumund~ 111'81' 

C. il. Partil!i kamutay gurubu ettiğini ve yılbaıı miiııaeebetile bir 
bugün Trabzon ınylavı il. Saka'mn kaç gün istirahattan eonra Sancak 
baokanlığını1a top1andı. işile kendisinin de iotigal edecetini 

Doktor Aras Cenevrc'de ve söyleroio ve diğer taraftan Sancak 
Parie'te Sancak mes'desi iizerinde için Fransa hariciyesincc taınvur 

g,.çen müzakereleri \"e murahhas edilen ve fili aabada bizi tatmip 
heyetimizin çalışmasını G. H. U. edebilecek mahiyette ~annedilen 
içtimaında hulii•a etti. Bu hulusa (Rejimi, adı hilihare görüfiilmek 
geçen hafta P. G. tebliğinde zikre· üzere) eeae itibarile mütalea etmek.-. 
dilmiştir. liğimizi .ietemio ve böyle bir :8Afih 

Doktor Aras buna iliiYe olarak teklif a1ınca &\ami hii~nüoiyetlo 
Paris'ten ayrılırken Framız ba, \'e· tedkik ve mütal(a edeceğimizi kf\11• 
kili ile görii~tüğünü ve nıü§arürıi· disine söylenmesi üzerine derhal 
leyhin hakiki bir hfümüniyet gös· Franııa hariciyesine bildirerek böy• 
tererck iki m~nılt·ket arasında iyi le bir teklifin •erilect"ğini Tadeı. 
münasehatı muhafar.a edecek bir - Sonu 6 ıncı sahi/etle -

Bir rüşvet hadisesi 

Ehliyetname almak için 
rüşvet teklif etmiş · -

Şoför Mehmed elli lira para ceza-
sına mahkum edildi 

Dün belediye makine \'e elek· 
trik mühendisliği ile vize kontro· 
lörlü~füıde hir rüş,.·et hadisesi ol· 
muştur. ÖJcmiş'tcn lzmir'e gt>lf'n 
Siilt'Jnıan oğlu Mehmcd adında lıiri, 
~ofiir ehliyetnamr.si almak üzere 
belefliye makine ve elt>klrik nıü· 

hem!i ligine rniiracbııt etmiş ve mü· 
lıf'mlis Hurşid Çıığlar, usulcn iıı\· 

tibnna ,gireceğini kendisine bildir· 
mi~lir. 

:Melımed, 

- imtihanda bana kola): ıual· 
ler rıorun, çok rica eılf;tim. 

Demi~ ve etrafına hakındıktan 
sonra ıofibeodis Hurtid'o bina da· 
ha ııokularak: 

- Sonu 7 inci sahifede -

Amerika İspanya işlerin. 
de hassasiyet gösteriyor 

Heriki taraf için de am
bargo düşünülüyor -

Fakat Almanya ile İspanya ara-
sında henüz bir harp hali yoktur 

Alman Dogçland harp gemisi 
- Yızı11 O mcı aıhlfede -

dm do~uşunaoırakaca ız. tetkıJC •dtlmefctedır. 
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•------------------ANADOLU--~----.... -------~~~-~ 6/1/937 a._ 
Anadolunun hikayesi: 

Am Sayfa 2 

~Q E 
Anormal cocuklarımız 

' 
• 
lzmir lima-

ill LERI 
Telefon kablostı rbağlanamadı 

Samur derisi 
Nasılsınız (Efendim) ? 
Çok teşekkür ederim. 
Siz?. Dün, bir polis önünde hapishaneye doğru giden birkaç küçük ÇO· 

cuk gördüm. Bu çocuklar, biç şüphesiz icra dairesine tırnhhüdlerini yeri· 
De getirememiı ve} a devlete \'ergi borcundan kaçmış, yahud da meyha
nede, sokakta sarhoş olub nara atmıt ve insan vurmu~ değillerdir, 

nında elekt~-ikl-i lzmir:Kcirşıyaka: ~ ara~ın-
vinçler işliyecek. da yeni bir hat çekilecek 

Çok iyi! 
Ve sonra söylemeğe baş· 

ladı: 
Hatırıma gelebilen ya yaramazlıktır veyahuu da hırsızlık .. Bilhassa 

bu ikincisi, daha akla yakındır. Çünkil cemiyetin ihmaline uğramış, 
gerek verasP.t, gerekle muhid tesiri ile anormal olarak yetivmiş bir ço· 
cuktnn beklenen ilk suç, hırııızlığın td ken<li idir. 

~----... ···· -~~~~~~-
Yeni tesisat arasında Kablonun tamirine devam olunuyor. Yeni 

- Mantonuz çok güzel doğ· 
rusu. Beğendim. Boynunuz· 
daki samur derisi de o kadar 
yakışmış ki ... Yüre~imin ne kadar sızladığını anlatacak değilim. Çünkü her insan 

olao, böyle bir manzara karşı ıoda, ayni ıeyi duyar .. Benim düşündü· 
Aüm, memlekeıte, ıokak ortaıında sık-sık rnstgeldiğiıniz, Laşı ho~. ku· 
men ana91z, babasız ve fakir, miilemadiyen birbirile hatrüneşr olan, 
daima en süfli yerlerde, kendileri gibi yetişmiş olanlarla düşüb kalkan 
hu anormal küçük insan kafalarının kurtarılması şeklidir. 

yıkanmak için ban- hat icin Devlet Demiryolları direkle. 
yolar da yaptırılacak · rinden istifade edilecektir 

Mantolu bayan bu medh 
karşısında memnuniyetini giz~ 
)emek için: 

Çiçegi, hayvanı, e ki eserleri, gtnel eıerleri, kanadlı lı.a§lan ıeven 
ve <>nlnr için mües eseler açan cemiyet, acaba <llimayeietfab mües eıeıi 
ile hunu başarabilir mi, buna imklin var mıdır? 

Hayır! 

Bu yanulann ekserisi bünye itibarile normaldirler .. Fakat ruhen, 
terbiye noktasından anormaldirler.. Yaşadıldan muhit ve teıiriııdc kal
dılda?J telkinler, onları doğrudıın doğruya aerserili~r, hır 11.lı(;a, esrar
keıliğe, hatta haydutluğa haıırlamaktadır. Dilencilikle baılıyan ~u bayat 
tarzı, Y"''aı yava~ hu kötü §eyler üzerinde iıiyad, halla bir nevı me lek 
halini alır .. 

Cemiyet, maalesef bununla mfi<'adelc edecek hiçbir teşekküle 
ıahib de~ildir. 

Bu kafi dt'ğilmiş gibi, çocuklar için, suç işledikten ııonra olsun, 
kendilerini terbiye ve ıslıib edecek bir müessesemiz, bir çocuk hapiııha
nemiz, bir çocuk ı lib evimiz yoktur. 

Halbuki çocuk cürümlerinde verilecek mabk.O.miyet ceza~mın, tama· 
men çok terbiye ve ruhi)atına uyan, hususi bir dikkııtle lııtbik ve takibi 
lUıım gelen bir başkalığı, bir farkı vardır. Çocuğu o çağdu kurıarınnk 
mümkündür ve hatta kolaydır.. Yaş ve taze Lir fidan, eğri bile olsa 
onun gonç eleıtikiyeti, doğrultulman için bütün imkı\nları verir. Yaş· 
landıktan vo kartla~tıktan sonra artık buna imkan kaybolur. 

Çocuk ve büyük insan • terbiyesi Te ısllihı kcJfiyeti, tıpkı buna 
benzer, hiç farkı yoktur. 

Liman işletme umum mü
dürlü~üne aid yeni yıl bütçe· 
sinin -fktısad Vekaletince tasdik 
edildiğini yazmıştık. Yeni büt· 
çede limanda mihaniki tesisat 
vücuda getirilmesi ve bazı in· 
şaat yapılması için tahsisat 
ayrılmıştır. Gümrükteki vinç· 
ler, elle işli yen iptirlai şekil
dedir. Bunlar elektrikle işliyen 
mihaniki vinçlerle değiştirile
cektir. Şatlardan gümrüğe çı· 

karılacak malların kışın, ya~

murlu havalarda ıslanmasına 
mani olmak için malların çıka· 
rıldığı yerde bir sundurma 
yaptırılacak, gümrüğün, kışın da 
tamir işlerini başarmak üzere 
gümrük içinde bir tamir atöl· 
yesi vücuda getirilecek, güm· 
rük müstahdemlerinin yıkan· 
malan için muntazam banyolar 
yaptırılacaktır. ----Saime Sadi 

=================Ne kadar 

Gondollara da direktifi 
Malum, ltalya ve Almanya 

direktifle idare olunan iki fa· 
şist memlekettir. Fikir hürri· 
yeti ile alakadar yerlerde di
rektifin matbuata verilen bir 
müdahale emri olduğu kana
ati vardır. Halbuki, matbuat 
bu iki memlekette hükumetin 
ta kendısidir; en sadık me
murlar tarafından idare olu· 
nur. Bu iki memlekette direk
tifler her İş, herşey için ve· 
~ilmekte, bu iki memlekette 

hatta hususi hayat bile emre 
tabidir. Son müdahale .. Ad
riyatik'in İncisi., "Eski Düçe
lerin memleketi,, Venedik gon· 
dollanna yapılmıştır. Gondol· 
lar Venedik'in en güzel ve en 
meraklı şeyleridir. Venedik'in 
kanallarının asırlarca süren 
aşk tarihinin canlı ve hala 
foal mevzularıdır. Düçe cenap· 
ları bunlara şimdi motör ta· 
kılmasını emretmiştir. Yarın 
Dante'nin eserlerinde faşizm 
akidelerini belirtmek için bir 
direktif verilmiyeceği ne belli? 

Dikensiz gUll 
Şark ~airlerini bülbül ağ· 

zından i'Sırlarca şikayet etti-
r 

' Bugün doğacak 
çocuklar .• 

ren gülün dikeni artık salta
natını kaybediyor! 

Amerikada bir nebatat mü
tahassısı kara gül elde etti; 
penbesinin, kızılının, sansının 
ve daha sair birçok rengin 
ve şekillerinin güzelliği meş
hur olan gülün siyahında biz 
bir zevk bulamıyoruz. Matem· 
zedelere gelince: Matem çe· 
ken gül takmaz, çelenklerde 
gül bulunmazsa sanki kıya
met mi kopar? 

Bizce,., dikensiz gül yetişti· 

ren nebatlar mütahassısı tak
dire layiktir. En güzel bir çi· 
çek, güzel ve vefasız bir ka· 
dm gibi olmaktan kurtulmuş· 
tur. Ne büyük mazhariyeti 

Rokfeller en zengin 
adam değil? 

Kariler kusura bakmasınlar .. 
Gene zenginlerin parası kale· 
mimizi aşındıracak! 

Arzın en zengin adamı ola· 
rak Rokfeller gösterilir. Hanri 

Et Yidik .. 
---~···----

Bir yılda kesilen 
Hayvan mikdarı .. 

9J6 yılında lzmir mezbaha· 
sında kesilen hayvan mikdarı 

hakkında bir istatistik hazır· 

lanmıştır. Buna göre bir yıl 

içinde kesilen hayvan mikdarı 
şudur: 

12998 Karaman, 38365 Dağ
lıç koyunu, 2054 Keçi, 67699 
Kuzu, 1569 Oğlak, 487 Manda, 
4981 Öküz, 8173 İnek, 5088 
Dana, 49 Malak, 39 Deve, 
87 Domuz olmak üzere 141589 
baş hayvan kesilmiştir. 

Birinci Kanun ayında kesi· 
len hayvan mikdarı şudur: 

3113 Karaman, 5090 Dağ· 
lıç koyun, 308 Keçi, 654 Kuzu, 
41 Oğlak, 85 Manda, 430 
Öküz, 820 inek, 548 Malak, 
11 Deve, 27 Domuz olmak 
üzere 11132 baş hayvan ke· 
silmiştir. 

Ayrıca dışarıya kesilmiş olan 
15 Kuzu, 29 Oğlak, 44 Do· 
muz kesilmiş olarak Mezbaha· 
ya getirilmiş, muayene edil· 
miş ve satışa çıkarılmıştır. 

Ford'un da en zengin insan S h /d• 
olduğunu iddia edenler yok e Y ya ge ı 
değildir. Dün limanımıza uğrıyan Te· 

Fakat halen en zengin in· ofil Gotye vapuru ile 30 ka-
san ne Rokfeller, ne de F ord dar seyyah gelmiş ve karaya 
değil imişi çıkarak şehrin şayanı temaşa 

Bir Amerika gazetesi, ci- semtlerini, . müzeyi, eski lzmir 
hanın en zengin adamının ne harabelerini gezmiştir. 
Amerika ve ne de Avrupa' da Şoförlerin imtiham 
olmadığını fakat Japonya'da Otobüs şoförlerirıin imtihanı 
Baron Miçyo isminde bir fab- 15 güne kadar bitecektir. Bun-

Bu~üo ana ayın fena, urnnu. rikatör olduğunu iddia et- dan sonra taksi şoförleri de 
ınn da iyi tesirleri b!tkim ola- mektedir. imtihana tabi tutulacaklar ve 
caktır. Birçok ıuitefclıhürulcr lıı" r· AA IA Y f k" d 

a... a en a ır a am yeniden ehliyet almıyanlar şo-birioi taldb edecek ve Lnzı ho• k ? B d ki 
• • v imdir unu üşünen yo fo""rlük yapamıyacaklardır. gurllnmıyecek bAdi eler., ıcbeb 

olacaktır. Ev hayatında da hir~Ok Göte ve zelzele! -
gürültülere şahid olacağız. San SaJvador' da müthiş bir - Şu anda her halde bir 

Dugiln doğacak çocuklar bir zelzele oldu; guya bu zelze· yerde zelzele oldul Demiştir. 
çok cihetlerden knfi derecede leyi <'lmazdan evel hissedenler Katibi ve ertesi gün katibi· 
zekavet göstereceklerdir. Çok faal olmuş! nin anlattıkları kimseler buna 
olacaklar fakat hayatı kafi dere. Bunun ne kadar doğru ol- inanmamışlar. Fakat birkaç 
cedc anlamıyacaklardır. Kız ,·eya d · d s· ·1 

uğunu bilmiyorum: yalnız gün sonra aynı gece e ıcı • erkek keodileriac hayat ortağı 
geçerlerken, gerek ya~ ve gerek ölmez faüstün sahibi Göte ya' da ve Kalayerba' da müthiş 
me•ki itibarile kendi denklerini 1783 senesi şubatının 5·6 ıncı bir hareketiarz olduğu ve Me-
aeçmiycceklerdir. gecesi titreyerek yerinden fır· sina nehrinin bir yığın ankaz 

Karşıyaka ile f zmir arasında 
telefon kablosunun tamirine 
devam edilmektedir. Bu kab
lodan, 1200 metrelik bir par
çanın koptuğu tesbit edilmiş 
ve bu parçalar denizden çı· 
karılmış, kopuk olan iki uç ta 
bulunmuştur. Dün; bu . araya 

Telefon şirketi, Karşıyaka 

lzmir arasında telefon irtiba· 

eklenec~k olan yeni kablonun tifade edilmesine müsaade is-
döşenmesine çalışılmışsa da, temiştir. işletme müdürlüğü; 

tını temin için karadan bir hat 
çekmeği muvafık görmüş ve 
Devlet demiryolları 7 inci iş

letme müdürlüğüne müracaat 
ederek, idareye aid telgraf 
direklerinden muvakkaten is· 

öğleye doğru fazla rüzgar çık· bunda bir mahzur görmedi· 
tığından ve deniz dalgalı ol· 

ğinden, şirketin bu teklifine duğundan şat üzerinde uğra-
müsbet cevab vermiştir: şılamamış ve faaliyetten sarfı· 

nazar edilmiştir. Bugün! bu hattın çekilme-

- Hiç ne olacak, dedi. 
Herkes öyle söylüyor, yakış
mış, diyor. Fakat bilmem ne· 
den; ben o kadar bir fevkala
delik göremiyorum. 

Biraz sustu. Kafasında bir
şey arıyormuş gibiydi. Sonra: 

- insan -dedi· burada her 
arzusunu tatmin edemiyor ki, 
değiştirmedik modist bırak· 
madım. Yalnız evet şu samur 
derisi benim de biraz hoşuma 
gitti. 

Bugün, hava müsaid olursa sine başlanacak;;ve şimdilik Kar· 
işe devam olunacak ve bu şıyaka ile fzmir arasında san· 

Ve bunda tereddütü varmış 
gibi biraz d ikilerek, hayran· 
lıkla aynaya baktı. Elile boy· 
nundaki deriyi sa§'a itti. Ve 
yerinde oturarak eldivenlerini 
düzeltmeğe ba~ladı. 

hafta içinde hattın ikmaline tral dclaletile bu tek hattan 
çalışılacaktır. konuşulabilecektir. 

~--~~..;;;:=======--== 

Çiftçiler mevsimin kurak Orta boylu idi. Az yuvar· 
lak ve biraz etli yüzü pomatla 
yağlanmış yanakları hafif kır· 
mızı bir boy"' ile kızarmıştı. 
Büyük kara, yakıcı gözleri, 
ve onlan kaplıyan uzun kir· 
pikleri ve bunların üzerinde 
ince iki eğri çizgi gibj duran 
kaşları vardı. 

geçmesinden endişede 
--------

Bağlarla bahçelerde alınması lazımgelen 
tedbirler vardır. Hububat vaziyeti 

Uzun zamandanberi mınta· 
kaya yağmur yağmadığından 
ekilmiş olan hububat tarlaları 
yağmursuz kalmıştır. Bu sıra· 
da hububat tarlalarının yağ· 
mura fazla ihtiyacı vardır. 

Bazı çiftçil~r, yağmur yağ· 
mağa başlamazsa kuraklıktan 

endişe ediyorlar. Bağ ve mey
va bahçeleri için bazı tedbir· 
ler almak suretile kuraktan 
müteessir olmamalarını temin 
etmek mümkündür. Fakat huğ· 
day, arpa ve diğer hububat 
taneleri ekilmiş olan yerler 
için vaziyet böyle değildir. 
Dün ziraat müdürü Nadir 
Uysal, alınması lazım ge1en 
tedbirler hakkında bize şu 

kıymetli malumatı verdi: 
- Son soğuklarda İzmir 

mıntakasında ziraat bakımın· 
dan son soğukların zararı ol· 
mamıştır. Yalnız ekilen hubu· 
bat yağmur istemektedir. 

On gündenberi devam eden 
ve bazı geceler sıfırın altında 
üÇe kadar inen soğuklardan 
açıkta bulunan sebzder ve 
ağaçlardan toplanmamış olan 
Portakallar zarar görmemiştir. 
Yalnız meyvesinden ziyade 
parklarda, ev bahçelerinde 
yeşillik ve süs olsun diye di
kilen portakal ve mandalin 
fidanlarının (pek açıkta bulu· 
nan yerlerde) filizlerile taze 
yaprakları solmuştur. Açıkta 
yetiştirilen sebzelerle soğuk
lardan müteessir olan ağaçlar 
daha bedenlerindeki su çekil· 
meden gelen sonbahar so
ğu~ larile gene bedenlerine 
su yürümeğe başladığı zama
na rastgelen ilkbahar soğuk· 

!arından fazlaca korkarlar. 

miş olur. Sebze ve meyve ba
kımından soğuklardan korlca
cak bir vaziyet yoktur. Ancak 
bir aydan beri yağmur yağ
madığından ekilen hububat 
tarlaları sıkılmağa başlamıştır. 

Bilhassa su tutmıyan bayırlara, 
kır tarlalara ekilen buğday ve 
arpaların kökleri pençelenmek, 

d iğer bir tabirle kardaşlan. 
mak için yağmura muhtaçtır. 

Mıntakamızda havalar bu
günlerde açık ve rüzgarlı git
tiğinden ara~sıra düşen kırağı 
ve çiğ hububatın istediği ru· 
tubeti temin edemiyor. Bina· 
enaleyh bugünlerde hububat 
bakımından ılık ve kapalı ha
vaya ve biraz da yağmura ih
tiyaç vardır. Yoksa bağ, bahçe 
ve tarla işleri için bu havalara 
bir diyecek yoktur. .. 

Uç küçük hırsız 
Gündüzleri faaliyette 
Bulunurken yakalandılar. 

Karantina ve Karataş semt
lerindeki bazı evlerden hırsız· 

lık yapılıyordu. Zabıta; aldığı 
tedbirlerle bu hırsızları yaka-

lamıştır. Hırsızlar, Yuda oğlu 
11 yaşında Davi ile lsak oğlu 
12 yaşında Doben ve 16 ya· 
şında Muiz' dir. Bunlar; suç 
üstü tutulmuşlar ve ifadelerin· 
de gündüzleri hırsızlık yap· 
tıklarım itiraf etmişlerdir. 

Bunların Halil Rif at paşa 

caddesinden Ali oğlu Eba 
Müslim'in evinden 3 çuval, 
Mazalto'nun evinden bir şem
siye ve 9 Eylul sokağında 
Hakkı'nın evinden bir panto· 
lon, Karantina' da bir evden 
bir pardesü çaldıkları anlaşıl· 
mıştır. Suçlu çocuklar, dün 
adliyeye verilmişlerdir. 

Parti işleri 

Aydın C. H. Partisi mcr: 
kez ilçesine seçilen arkadaş
lar, aralarında iş bölümü yap· 
mışlardır. Başkanlığa doktor 
Nafiz Yazgan, Sağışman ve 
sekreterliğe de Asaf Gökbcl 

Tombul esmer, fakat lekesiz 
çizgisiz nasırsız elleri hiçbir 
iş yapmadığını, besli bir ta· 
vuk gibi sadece hazır yidiğini 
anlatıyordu. 

Kollarındaki mebzul bile· 
zikler biraz ibtidai bir zevk 
taşıdığını gösteriyordu. Sağ 
elinin parmaklarından birin· 
deki mavi ta~lı yüzük kem 
nazarlardan korunmağa ve 
manevi şeylere ait inancı gös· 
teriyordu. Fakat karşıdan ba· 
kınca güzeldi. Etrafındakilerin 
gözleri kendiğinden üzerinde 
dolaşıyordu. 

Vapur iskeleye yanaştı. 
Kalktı elile tekrar saçlarını 
düzelttikten sonra biran için 
kapı yanındaki aynadan içer· 
de oturanlara son defa güzel 
yüzünü gösterdi. Sonra1 çıktı 
kayboldu. Saadetini üzerinde 
taşıyordu etsiz varlığım boy
nuna sararak, camdan gözlü 
başını adeta ihtiraslı gözlere 
karşı bir bekçi gibi dolgun 
esmer göğsü üzerine koyarak, 
uyur gibi duran samur onu 
mes'ut etmişti. 

* * ... 
Çok zamanlar saadetin ne 

olduğunu bilmez. Fakat gö· 
ründükten sonra nereden gel
diğini aramak mümkündür. 
Ben de düşündüm. içimde bu
nu anlatır gibi görünen bazı 
karışık intibalar beliriyordu. 
Yavaş yavaş, kafamın içinde 
vuzuhlaşmıya başlıyan bir sah· 
ne peyda olmağa başladı. Bir 
kış günü, Sısam karşısındaki 
sahil köylerinden birinde bu
lunuyordum. Çok soğuk bir 

gündü.Bütün köy erkekleri Sabah 
erkenden kahve sobasının et· 
rafına toplanmış bulunuyordu. 
Kahvenin bulanık penceresin· 
den bakınca, yatıyormuş gibi 
ağır, koyu duman altında ka· 
lan bir dağ gözüküyordu. 

Köylünün biri: 
- Avcılardan haber yok. 

Dedi. 

Yastık ve saksılarda bulu· 
nan çiçek, fide ve soğ~nlar 
cinslerine göre her mevsimde 
tondan müteessir olurlar. Şu 

kadar ki, soğuktan ve dondan 
biraz hırpalanmış olan genç 
ağaçlarda baharda bir temiz· 
leme yapılıp diplerine göre 
~erbeti verilirse bunların kış 

ve ıoA-uk ıerscmliii ıideril· seçilmişlerdir. \._ ....... _________ __...) Iamış vo katibine: haline a-irdiii anlaşılmıştır, 
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Komintere karşı müşterek mücadele 

Japonya dış bakanı, radyo
da bir söylev verdi 

( Arita) Kominterin en şiddetli hücumlarına ma
ruz kalan, Japonya ile Almanya'dır- Diyor. ------Tokyo, 5 (A.A) - Dış işleri bakanı M. Arita buglin radyoda neşredilen nutkunda Alınan 

Japon ittifakından bahsederek bu ittifakın birinci derecede ehemmiyette bir diplomatik hadise 
olduğunu ve beynelrnılcl münasebetler tarihinde yeni merhale teşkil ettiğini söyhyerek de· 
miştir ki: 

Komintere karşı mücadele ancak beynelmilel teşekküller tarafından başarılabilirdi. Almanya 
ile Japonya komintern en şiddetli hücumlarına maruz bulundukları için bu mücadelede bir· 
leşmiş olmaları p('k tab iidir. Fakat bunun Japonya'nın dış sıyasasını bilhassa İngiltere ve 
Amerika'ya karşı hiçbir surette değiştirmiyeceğini kaydetmek lazımdır. 

U. Müfettişler 
Toplantısı --·--·---

Adananın kurtuluş 
bayramı kutlulandı 

Hazırlanan rapor 
Başvekalete verildi 

Ankara, 5 (Hususi)- Umu· 
mi müfettişler, hazırladıkları 
raporu son defa olarak tetkik 
etmişler ve müteakiben Baş
vekalete takdim ederek dağıl
mışlardır. 

Bugün, lktısad Vekaletinin 
yanında toplanan umumi mü· 
fettişler, mıntakalarmdaki iktı
sadi durum hakkında görüş
melerde bulunmuşhr, ihtiyaç
lannı anlatmışlardır. Yarın da 1 

(Bugün) Nafıa vekilile görüşe· 
cekler ve gene mıntakalarma 
aid işleri izah edeceklerdir. 

Halk, yaşasın Atatürk; yaşasın Hataylı 
kardeşlerimiz, diye bağırıyordu 

lngiltere 
Harbiye Nazırı. 
Paris'e gelerek 
M. Daladiye ile görüşmüş. ~ 

Paris, 5 ( A. A ) - Maten 
gazetesi lngiltere Harbiye Na· 
zırı M. Duff Cooperdun hu· 
susi surette Paris'i ziyaret et· 
miş olduğunu haber vermek· 
tedir. lngiliz Nazırı bu fırsat
tan bilistifade M. Daladiye'e 
kısa bir ziyarette bulunmuştur. 

Atina'da 
Halka parasız temsiller 

verilecek 

Şirin Adana' dan güzel bir görünüş 
lstanbul, 5 (Hu~usi) - Adana'nın kurtuluşu, bugün Anka· 

ra'da ve şehrimizde büyük merasimle kutlulanmıştır. 
Adana, 5 (Hususi) - Güzel Adana'rnızın kurtuluş bayramı, 

Şimdiye kadar görülmemiş bir heyecanla kutlulanmıştır. Şehir 
baştan-başa dönanm1ş, sokaklar halkla dolu boşalmıştır. Geçit 
resmi çok parlak olmuş; merasimde bütün Seyhan Saylavları 
ile heyetler bulunmuştur. 

Birçok hatibler tarafından verilen söylevlerde, öz·beöz Türk 
olan Hatay ilinin kurtuluş bayramını da yakın bir zamanda 
kutlulamamız temenni edilmiş, halk, coşktın tezahüratla, "Ya· 
şasın Atatürk; yaşasın Hatay'lı kvrdeşlerimizl,, Diye haykır· 
mışlardır. 

' 

Atina, 5 (A.A) - Atina 
valisi ve bakanlardan M. Kotz· 
yas halkın san'at kültürünün 
yükselmesi için haftalık parasız 
temsiller verilmesi hususunda 
başbakanlıktan mezuniyet al
mıştır. 

Ayni maksad dahilinde ge· 
lecek yazdan itibaren açılacak 
olan halk üniversitelerinde 
mufid dersin ve konferanslar 

Yunan 
hükumeti 
Iskonto f iati-

Karabük De
mer fabrikamız. 
İkiİngiliz mühendisi 

verilecektir. 

, Devlet şurası 
A ı mareşal hakkmdaki 
Kararmda ısrar ediyor •. 

Nankin, 5 (A.A) - Devlet 
mecHsi askeri mahkemenin 
Çang·Şue·Liang hakkında beş 
sene müddetle haklardan mah· 
rumiyet suretinde vermiş ol
duğu kararı ipka etmiştir. 

/. lnönü ve R.f;Aras 
Elen başbakanmm yeni 

yıhn! kutluladılar 

Atina, 5 (A,A) - Gazete
ler yılbaşı münasebctile Baş· 
bakan ve Dışişleri bakanı M. 
Metaksas ile ismet İnönü ve 
Rüştü Aras arasında teati edi
len dostane telgrafların me· 
tialwiai 11etremıktedirler. 

ni indirmiştir.. . 
Atina, 5 (A.A) - İskonto 

fiati yüzde 7 den yüzde 6 ya 
indirilmiştir. 

Atina, 5 (A.A) - Başba
kan muavini ve finans bakanı 
Zavisianos hükumetin iskonto 
faizini bugünden itibaren yüzde 
7 den yüzde altıya indirmek 
hususundaki kararını gazete· 
lere bildirmiş ve şunları ilave 
etmiştir: 

"Hükumetin yorulmaz çalış· 
malarla milli dövizi sağlamlaş
tırması ve memleketin finan· 
sel ıslahına faaliyetle devam 
edilmesi bu tedbirin alınması 
imkanını vermiştir.,, 

Üniversiteliler 
birliği 

lstanbul, 5 (Husust) - Bu
rada bir üniversiteliler birliii 
teşkili dö~ü1tülmekt ~ir. 

İstanbul' a geldi 
İstanbul, .5 (Hususi) - Ka

rabük' de lugiliz şirketince ku· 
rulacak olan Demir ve Çelik 
fabrikalarımızın ilk hazırlıkla· 
rını yapmak üzere, Londra' dan 
iki İngiliz mühendisi şehrimize 
gelmiştir. Bunlar Ankara'ya 
gidecekler, oradan da, fabri
ka'nın kurulacağı Karabük'e 
geçeceklerdir. 

Moris Şövalye 
Ve Mistengel 
Ankara'ya gelecek .. 

lstanbul, 5 (Hususi) - An
kara kömür sergisi 26 Martta 
açılacaktır. 

Kömür sergisinin kiişadı 
münasebetile meşhur Fransız 

artisti Moris Şövalye ile Mis
tengel memleketimize davet 
edilmişler ve her ikisi de bu 
teklifi kabul etmi§lırdir. 

- Kamutoy müzakereleri 

~" ~ ~nkara Aşehri 
G t ·ı·k ---k· ımar planı konuşuldu. aze ecı ı me - ·---
teb veya ensti
tüsü babında 

Dostum Niza
meJJin Nazif'e 

lstanbul' da açılması diişü
nülcn Gazetecilik Enstitiisü 
veya mektebi, şimdiden b;zim 
saflarda o:r ayak gµrültüsü 
ile kar~ılaştı. Arkadaşlar di· 
yorlar ki; 
1- Gazetecilik ve muharrir

lik, hususi bir kabil"yetlc do
ğuşun ve çalışmanın taJ.. ii ne· 
tic sidir. O şartları haiz ol
mıyanı, gazetecilik mekt<>bine 
değil, bilmem nereye soksa
nız, nafile.. Bu iş, bambaşka 
bir iştir. 

2 - Evvela gazeteyi yarat
malı, yani yetişmiş veya yeti· 
şecck olanın çalışacağı sahayı 

tesis etmelidir. Mevcutlar bile 
· birkaç bahtiyar müstesna· 
geçinemezken, yenilerini de 
yetiştirmek fayda değil, zarar 
verır. 

Hakikaten, hu düşüncelerin 

hepsi de yerindedir. Gazete
ciye mesleki bir ihtisas ver
mek lazımdır. Fakat bu ihti· 
sasın yanı başında imkan ve 
hak dediğimiz nesnenin de 
mevcudiyeti şarttır. Hatta ada· 
!etin ve mantığın başında ge
len b'r şart .. 

Bugün gazeteci ve ınuhar
rirlerden birçoğuna atfedilen 
şey, diplomasızlıktır. Bunun 
altında gizli bir cehalet isnadı 
da vşrdır. Çiinkü cemiyette 
diploma, bir kıymet ölçüsü 
olarak' kullanılıyor ve telakki 
ediliyor. Bu telfıkkinin sakat· 
lığı ise güneş gibi aşikardır. 

Diplomayı verirsin eline. Çı· 
kar matbuat kürsüsüne. Çınar 
gibi boy gösterir, fakat kos· 
koca heybetine rağmen, yılda 

bir tarıecik olsun meyve vermez. 
Keza, diğer bir tip; 
Diplomasızdır amma, kültü· 

rünü yapmıştır. Felsefi bir gö
rüşü, orijinal bir alemi, bir 
yaratma kudreti, işliyen ve 
yetiştiren bir kafası vardır. 

Değil yalnız diplomayı, basba· 
yağı kelli-felli münevveri bile, 
kendi fikri muhitinde toplar. 
Onu okutur, onu düşündürür. 
Yani yaradılışının hususiyetini 
atıl bir halde bırakmıyarak ve 
hayatın, hadiselerin biitün taz· 
yiklerinden sıyrılarak, okumuş
tur, cemiyet içinde kendi ken· 
dini yaratmıştır .. 

Yalnız gazeteci ve muharrir 
değil, profesörler bile vardır 
bu şekilde!. 

Onlara, kim, ne hakla ve 
ne cesaretle, aşikar veya gizli 
"Cahildir11 diyebilir?. Eğer 
maksad, bu müstesna yaratılış 
ve kabiliyetleri, modern gaze· 
teciliğin ihtisası ile de teçhiz 
etmek lazımsa ve onları dip
loma ile de cemiyet içinde 
bir kAt daha kuvvetlendirmek 
lazımsa, işe şuradan başlıya· 
cağız: 

Herşeyden önce, bu mes· 
lekte mevcud, bu meslekte 
çalışan ve bütün dünyanın tak· 
dir ettiği mütrkamil Türk ga· 
zetesini çıkaran elemanlara bir 
rüchan hakkı vermek .. 

Türk inkılabında bu eli-yüzü 
matbaa mürekkebi ile bulaş· 
mış kıymetlerin - hem de de· 
vamlı fedakarlık, enerji v~ 

mııuumiyıt içinde yaşıyan kıy· 

Gelecek nesiller, Ankara'nın eski halini 
gösteren bir nümune bulariıryacalı! 

f 
> 

Kamatagdan 

Ankara, 4 (A.A) - B. M. 
:Meclisi bugün Refet Canıtez'in 
başkanlığında toplanarak f nhi· 
sarlar umum müdürlüğü bütçe· 
sinde 117 bin, 1936 umumi 

müvazcnc:sine dahil bazı bütçele· 
rin tertipleri arasında 52 bin 
962 liranın mlinakalesine ve 
Adliye bütçesinin mıJhtelif fa
sıllarının 17 bin 500 lira İn· 

dirilerek 1935 mali yılı tahsi· 
satsız borçlar adıla açılan yeni 
fasla fevkalade tahsisat konul· 
masına ait kanım layihalarını 

kabul etmiştir. 

Kamutay ruznamesine giren 
diğer maddeler ile kazanç ver· 
gisi kanunun 3 üncü madde
sinin bazı fıkralarının tefsirine 
aid mazbata Adliye encüm~
nine verilmiş zabıtai sıhhiyci 

hayvaniye muayene rüsumuna 
aid tarifenin değiştirilmesine 

aid kanun layihasile B. M. 
Meclisinin 1936 yılı lkinciteş· 
rin ayı hesabı hakkındaki en· 
cümen mazbatası tasvib edil
miştir. 

Ankara şehri imkr planı 

mucibince Yenişehir'de Devlet 
mahallesinde inşa edilecek 
olan Kamutay, Riyaseticumhur, 
Başvekalet ve Hariciye veka
leti binaları inşaatı için dört 
milyon 500 bin liraya kadar 
taahhüd icrası için selahiyet 
veren kanun, Kamutayın ka· 
bul ettiği kanun lfiyihaları ara
sında bulunmakta idi. 

Bu sonuncu kanunun mü· 
zakeresi sırasında Süleyman 
Sırrı (Y ozgad) tarafından ileri 
sürülen bazı mütalealara kar· 
şılık olarak Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya şunları söylemiştir: 

metlerin ·şeref ve gurur verici 
bir hakları vardır. Gazete de· 
nilen ticari nesneyi, dünyadaki 
bütün telakkisinden uzaklaştı
rarak, ona rejimin orgam va· 
ziyetini veren ve onu cemiye· 
tin tekamülünde mühim bir 
unsur haline getiren, biziz. 
Yani kısmı mühimmi .. Diplo· 
masız,, olan unsurlar!.. 

Demiyoruz ki, alimiz. Haşa: 
Fakat iddia ediyoruz ki: 

Mesleğimizde~ az·çok nok· 
sanımızla beraber· yani her 
meslek erbabında olduğu gibi· 
liyakatimiz vardır. İçimiıde, 
5-25, hatta 30 sene bu yolda 
kafa yormuş, yığınlarla eser 
vermiş insanlRr vardır.. Eğer 
bunlar bir kıymet olmasalardı, 
cemiyete hakim olan şuur ve 
hatta mesleğin bizatihi kendisi1 

onlara çoktan pasaportunu 
verirdi. 

Bu ciheti unutmıyaeağız ve 
unutmamalıyıı. 

Yarın da tekrar bu mevıuı 
döneceiim. O. R. G. 

bir mnnzara 
Ankara'nın planı, kendi ka

nunun şeraiti dah linde yapıl
mış ve heyeti vekile tasdik 
ettikten sonra bir kanun mec
buriyeti olmuştur. Ankara'nın 
planı uzun münakaşalardan 

sonra kabul edilerek o esa., 
dahilinde tatbik edilegelmek
tedir. Devlet binalarının bir 
arada teksifi o planın icraatın· 
dandır. Eğer hatırlanan mah· 
zurlar varidse o mahzurun mü· 
daf aayı bir arada toplamak 
bakımından burada daha iyi 
olacağını as eri mütehassıslar 
mütalea etmektedirler. 

Şehri güzelleştirmek mes'e· 
lesine gelince, Cumhuriyeti ku· 
ran ·neslimizin bütiin kudreti 
insaniyesini bir arada göster· 
rnek itibarile burası bir nÜ· 
mune olarak gösterilebilecek· 
tir. Ankara'nın bir tarafının 

harab olması inşaatın eski 
noksanlarını gösterir. Yoksa 
Ankara'nın diğer tarafları da 
plan mucibince günden güne 
imar edilmekte ve güzelleş

mekted ır. Ben gelecek nesil
lere Ankara'nm eski halini 
gösterecek bir nümune bula
mıyacağız diye korkuyorum. 

Sabık kral 
Ankara'ya 
geleceği haberi 
tahakkuk ediyor .. 

Ankara 5 (Hususi) - Sa· 
bık lngiltere kralı Dük Dö 
Vindsor'un bir ay sonra An· 
karaya geleceği h~beri tahak
kuk etmektedir. Kralın burada 
ne kadar kalacağı, sonradan 
lstanbul' da oturub oturmıya· 
cağı henüz malum değildir. 

İstanbul'da 
Edebiyat gecesi 
lstanbul 5 (Hususi) - Fran· 

sız tiyatrosunda bir edebiyat 
gecesi ylı ılmıştır. 

Birçok hatibler ve bu arada 
Köprülü zade Fuad, bahsettik
leri asra aid kisveler giyer~k 
söz söylemişlerdir. 

Fransa - ltalyo 
Ekonomik anlaşması 
Roma, 5 (A.A) - Dışişlcri 

bakanı M. Ciyano ile Fransa 
maslahatgüzarı dün şimdiki 
Fransız • ltalyan mübadele re· 
iimini 6 ay ur.atan bir modüs 
vivendi imzalamışlardır. 

ita/ya.Romanya 
ticareti 

Bükreş 5 (Radyo) - Ro
manya hükOmeti İtalya ile olan 
kontenjan muamelesi 3 ay iç.in 
temdid edilmi~tir. 
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I Y r ı n ı n H a r b ı asker tdaha :: göndermiş 
: n'7ı em;T::ıoğru ve;: iğriliğini yapacağı. Bir kadın .M. Hitler'in de rol oyna-

rnız taharriyat neticesinde an/ryacağız Dayak yiyerek Ud çocuk dıg" 1 iddiası var! 
~ ~- dUşOrdU 1J E'ektrik ınemur ve işçileri lerinden üç gün sonra, daha Çorakkapı Mirali mahalle-

hfıdisenin çıktığı bu yere koş- şayanı dikkat bir hadise oldu: sinde Mehmed oğlu Hasan, 
tular, en büyük bir gayret sar- Bu hadisenin olduğunun Merih ve Mehmed oğlu Emin. 
federek elektriklerin tekrar üçüncü giinü, Madam Dolores ayni mahallede oturan Hüse· 
yanmasını temine çalıştılar. Ban'ın evini üç mükellef müs- yin karısı Fatma'yı dövdükle-

Fakat olmaz şey! Elektrik yü, iki polisle birlikte ziyaret rinden yakalanmışlar ve Fat-
leı ccryanıaı bt>ıan ve kesen arza ettiler. Vakit sabah. ve saba- ma'nın, hamile olduğu dayak 
ra bir türlli hulumımıyordu. Tam hın henüz dokuzu idi. neticesi sancılandığı, çocu~u 

bir saat'ık bir buhrandan rnnra Bu üç müsyü, kapıcıya Paris nu düşürmek üzere bulunduğu 
bu odanın elektı iklerini tekrar emniyeti umumiye müdürünün kocasının vaki müracaatından 

·ı k k · k~ ide <l'ld' emrı· mucibı'nce kendilerini l ı ~ ya ma ım ·anı e e 1 
'· anlaşılarak tedavi için mem e-

Fakat Dolorcs'in evi hala ka- hemen madamın nezdine gö· ket hastanesine kaldn ı!mıştı. 
et ranlıktı. Ç,iinkü bu a:lda Ma- türıncsi lüzumunu bildirdiler. Tedavi edilerek hastaneden 
:~~ dan Dolores Ban evinde bu- Ma·rnrnfih, kapıcının veya çıkarılan Fatma'nın dün sekiz 
el)( lunmuyor ve hir davetteydi. oda hizmetçilerinin müsbet aylık iki çocuk düşürdüğü ve 
k C ryan kazasınııı husulünden veya ınenfı bir hareketlerine bu düşürme, ö c ~ki dayak ne· 

yarım saat kac1ar evel çıkmıştı. meydan vermeden hemen yu· ticesi olduğu ger;c h.ocası Hü-
Elektrik memurlarından üç karı, Doloresin yatak odasına seyin tarafından bildirilmiş, 

kişi, Dolores'in evinde bulu- kadar çıktılar. Fatma hastaneye kaldırılarak 
1 nan hızmetçilerinden, tenviratı Dilber İspanyol henüz uyan· tahkikata başlanmıştır. 

iri temin için çalışmak ve eve mıştı. z~bıtanın bu ziyaretini Buldu!)u parayı 
esi girmek müsaadesini istediler. vakıa hemen kabul etti, fakat Sahibine vermemek. 
ek Bu üç elektrikçiden ikisi taş hayret \'e ıstırap içinde idi. ve Karşıyaka Talatbey soka-
ek döşemeli olan bodrum katına - Müsyülcr, bunun şayanı ğında Halim kızı Emsal, Hü-
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f b" · · d b" · · k t t' teessu·· r bı· r suitefehhüm oldu-ırısı e ınncı a a geç 1• sevin kızı Hamide tarafından 
g~ unu sanrna'ıc ı"sterı'm. Çünkü J • Bu birinci katta lüks fakat sokakta düşürülen 10 lira pa· 

k .. ··k b' 1 b" d benim zabıta ile bir ışını uçu ır sa on, ve ır e rayı bulduğu halde sahibine 
yazıhane vardı. Bu salonla yoktur. vermediginden yaka!anarak hak-
yazılıane fspanyol dilberinin Dedi. kında takibata başlanmıştır. 
şahsına mahsustu. Üç müsyüden birisi: Varalanmıya sebebiyet 

Elektrikçi bir elektrometre - Biz aldığımız emri yap· Tepecik Hilal un fabrikası 
·ı d k~ t ;ı.ını makla mu'"kellefiz. Bu emrin ı e ceryanın nere en "ç ı~ önünde Mus' afa oğlu şoför 
tesbit için çalışmağa koyuldu. doğru veya iğriliği tabii ya- Mahmud, idaresinde bulunan 
Bu suretle birinci katın rnuh- pacağımız taharriyat netice· Söke belediyesinde kayıtlı 15 
telif yerlerine ve odalarına sinde, nihayet 5-10 dakika sayılı kamyonu yoldan geçen 
girib çıkmağa başladı. sonra hepimiz için tahakkuk bahçevan Sadık oğlu Mah-

Eğer Dolores evinde bulun- edecektir. mud'a çarptırarak yaralanma-
d b l kt "k - Sonu var -say ı, u e e rı . memurunun sına sebebiyet verdiğinden ya-

ahvalini çok garib bulacaktı. _T_u_r_g_u_d_l_u-:'Ja_y_e_n_i__ kalanmıştır. 
Elektrikçi Dolores'in yazı Dövmek 

ve iş odasında çalışıyorken Mektep hazırlığı • • 
kelimenin tam manasile şık Turgutlu, (Hususi) - Hal-
giyinmiş oda hizmetçisi bir kımızın yardımile Kasabamız· 
kız geldi.Elektrikçi oda biz· da bir orta mektebi yapıla-
metçisine: cağını evelce yazmıştım. Bu 

- Ceryanı on dakika için irfan ocağı için resmen bir 
kesmelerini bildirdiniz mi?. cemiyet kurulmuştur. Cemiyet 

Diye sordu. şu üç heyetten teşekkül et-
Oda hizmetçisi, elektrikçiyi 

bir müddet için yalnız bıraka
rak uzaklaştı. 

Madam Dolores'in yazı oda
sında yalnız kalan elektrikçi
nin, hakiki bir elektrik me
muru olmadığını ve Paris em-
niyeti umumiyesine mer.sub 
mahir bir detektif olduğunu 
söyliyebiliriz. Bu memur, seri 
bir hareketle Üzerinde hiçbir 
şey görünmiyen bir mektupluk 
kağıd aldı; bu kağıdı; küçük 
bir çekmecenin bölmesi ara
sına yerleştirdi, bundan başka 
ayni zamanda bir kanapenin 
bir tarafına da, kadınların du
dak boyalarını mahfazasını an-
dıran uzun, boru şeklinde bir 
kutucuk da yerleştirdi . 

Sahte elektrikçi bu işleri 
gördükten sonra, acele ile tel
lerin yanına gitti, masum bir 
işçi ,'gibi çalışmağa başladı. 
Madam Dolores'in oda hiz· 
metçisi döndüğü zaman elek
trikçiden hiç şüphelenm~di .. 

* * * 
Bu elektrik ceryanının ke-

sildiğinden ve sahte elektrik
çinin Madam Dolores'in yazı 
odasındaki bu şüpheli hareket· 

f ' Ankarapalas 
Büyük bir titizlik ve inti

zamla kurduğumuz büyüle 
Ankarapalas otelinin kalori
fer tertibatı da bitirilmiş ve 

otel, artık yeni kalorifer te
sisatile ısıtılmağa başlan-
mıştır. 

MUdUriyet 
..) 

miştir. 

idare Heyeti 
Belediye reisi Cevdet Ôk· 

tem, parti reisi Nuri Gürelli, 
Keresteci Sabri, Tüccardan 
Osman Sumer, Eczacı Kemal 
Üstüner, Tüccardan Haydar 
Artam, Bakkal Muhtar Kara
gÖ7 lü. 

Murakabe heyeti 
Ticaret odası reisi Riıa Bo

ran: Tüccar ve uncu Ali Gü
ven, Tüccardan Zühdü Akıncı. 
Tenvir ve irşad heyeti 

Kaymakam, Alay Komutanı, 
Müddeiumumi, Jandarma Ko
mutanı, Askerlik şubesi reisi, 
Malmüdürü, Maarif memuru, 
İnhisarlar memuru, Noter Ab· 
dürrahınan Madakbaş, Müftü 
Hasan Mutlu, Tütüncü Tik
veşli Veli, Yağcı Hüseyin Te· 
keli, Ahmed Er, Bakkal Riza 
Kökten, Halkevi spor şubesi 
Başkanı İlyas Karpat, Saraf 
Süleyman Akça, Bakkal Ramiz, 
Manifaturacı Maralı Hüseyindir. 

Bugünlerde bilgiye susamış 
halkımızın düşüncesini yalnız 
mektep teşkil etmektedir. Tur
gudlu, gelecek yıla kadar bu 
emeline kavuşmuş olacaktır. 

Alarım dUdU!)U 
Turgutlu belediyesi hu de· 

fa halkı vakitten haberdar et
mek Üzere askeri binbaşısı 
Ahmed 'in delaleti le fstanbul
dan alarım düdükfi getirt· 
miştir. 

Diplomıuuz ebeler 
Turgutlu'd~ yirmi ikı bin 

nüfus vardır. Doğum ihtiya· 
eını tatmin etmek üare biri 

Tepecik'te sürmeli sokağın· 
da arabacı Derviş oğlu Ah-

' med, Arab Melek'in genel 
evinde Amerikan tebaasından 
Filipina'ya bila sebep tokat 
attığından yakalanm1ştır. 

Ray hırsızhğı 
Bahribaba parkı ve Halke

vi önünde, Kamil oğlu Receb 
ve Ahmed oğlu Mehmed, 
Mehmed oğlu Sabri'n"n bir 
ray demirini çaldıkları görül
müş üçü de yakalanmıştır. 

Hırsızhk 
İkiçeşmelik Kadriye mahal

lesinde cami arkasında Ali 
oğlu Mehmcd Sadık oğlu 
Mehmed'in kapı kilidini kıra
rak içeriye girib hırsızlığa te-
şebbüs etmişse de yakalan· 
mıştır. 

Dolandırıcılık 
Jozef oğlu Vantora zabıta· 

ya müracaatla Mehmed oğlu 
İsıı.ail tarafından 17 adet ca· 
mının dolandırıldığını şikayet 
ettiğinden mumaileyh yakalan· 
mıştır. 

Yaralamak 
Alsancak Dr. Mustafa bey 

caddesinde Ahmed oğlu Meh· 
med, Receb oğlu Recai'yi 
taşla başından hafif surette 
yaralad,ğından yakalanmıştır. 

§ - Kemera]tı caddesinde 
Osman oğlu Celal bila sebeb 
Mecit oğlu Hüseyin'i sopa ile 
başından yaraladığmdan ya
ka' anmıştır. 

belediye diğeri serbest olarak 
iki diplomalı ebe mevcuttur. 

Kasaba'da ayda 70-80 do· 
ğum olduğu kayden sabittir. 
Bu do2umların onbe~inde dip· 
tornalı ebeler, diğerlerinde de 
ehliyetsiz. beceriksiz ebeler 
bulunmaktadır, Fennin hakim 
olduğu şu zamanda bu dip· 
lomasızların faaliyetine niha
yet verdirilmesini Turgutlu 
müddeiumumisinden bekluiz. 

--'-------
Alman zabitleri kumandasında 

bir Alman fırkası da varmış 

Alman askerleri 
rıu<la J,füli~rler. kor11ıınlık mahiye· Londra 4 (A.A) - Mes'ul 
tinıle v:ık'alar hirbirini takibct- mahafil Alınan harb gemileri 
nıektt-ılir. farafından İspanyol yük vapur-

Alman harp sefinelerinden !arının zaptedilmesini bilahare 
b.:ışka General Franko idare- İspanyaya kolayca müdahale 
sinde fsp 1 nyol gemileri de edebilmek için M. Hitler ta· 
korsanlıkta devam etmekte· rafından icad edilmiş bir ba-

dirler. hane olmasından korkmaktadır~ 
Bunlar, Genemi Franko'nun Londra ,5 (A.A) _ İngiliz 

"Mağlubiyetine tahammül ede· menabiinden Londra siyasi 
miyecı?ğini ve ci hanı ate~e mahııfilinin aldığı haberlere 
vermeğe hazır olduğu hak- göre, bir Kanunusanide Ka· 
kında ki beyanatını teyit et- diks' e 4000 İtalyan çıkarıl-
mektedir." mıştır. Öyle zannediliyor ki 
Oıdr da diyor ki: bunlar iyi teçhiz edilmiş ve 
Almanya, İspanya' da ne arı- muntazam bir kıt' ayı teşkil 

yor? İstediği müstemleke yok- ediyorlardı. Gaeta'dan Lom-
sa. ispanya mıdır.? bardiya vapurile getirilmiştir. 

Fakat İngiltere ve Fransa Royter ajansının bildirdiğine 
bunu kabul edecek midir? göre mütekabil tcmi:rnlı ihtiva 

Demektedir. ecleıı İtalyan· İngiliz anlaşına-
Valans, 5 (Radyo) - Al- sının Roma'da imzasından bir 

man harb sefinelcrinin ihdas gliıı cvel İspanya'ya dört bin 
ettiği karışık ve gayri kanuni İtalyan göniillüsünün ihracı 
hadiseler hasebile İspanya hü- Londra'nın diplomatik ınaha-
kumeti Londra ademi müda- filiııde derin oir hayret uyan· 
hale ve Uluslar sosyetesine dırmıştır. Maamafih resmi me· 
paktın 11 inci maddesi muci- hafilin noktai nazarına göre 
hince şikayet edecektir. mezkur teminatın İspanya iş-

Berlin, 5 ( Radyo ) - Gö· lerine müdahale veya ademi 
ningsberg Alman kruvazörü· müdahale ile hiçbir alakası 
nün f spanya hükumetine ver- yoktur. Bu ancak İspanya'nın 
diği ultimatom üç günlüktür. tamamiyeti mü)kiyesi:ıc ait~ir. 
Bu müddetin hitamında Al- İngiltere ile Fransa'nın bu 
man harb sefineleri müsadere son İtalyan gönüllü kafilesi 
edecekleri İspanyol vapur ve mes'elesiııi ciddi bir surette 
hamulelerini satacaklardır. Bun- h.tkik etmeden evel Alman ve 
dan başka yeni taksitlere de İtalyan cevablarını beklemeleri 
teşebbüs edilecektir. muhtemeldir. Bu cevapların 

Londra, 5 (Radyo) _ Deyli üç dört gün içinde vürudu 
Meyi sol cenah matbuatını beklenmektedir. 

Almanya'nın İspanya siyase- A/ 
tini tenkid ettikleri için yanlış man 
hareketle itham etmektedir. 

Paris, 5 (Radyo) - Fran· 
sa'nın müstemlekelerle alaka
dar mahafili, İspanyol Fası 
mukadderatı üzerine endişe 
göstermektedir. 

Largo .Kaballero vaziyete 
hakim olamazsa, lspanyol Fa· 
sının Almanya'nın eline diiş· 
mesi muhakkak addedilmek
tedir. 

Roma, 5 (Radyo)-Matbuat 
Bakanı, Kadiksa İtalyan as
keri ihraç edildiğini tekzib 
etmekte ve bu haberin kasden 
işae edildiğini bildirmektedir. 

Paris, 5 (Radyo) - Porte· 
kiz'in Londra sefiri, Fransız
İngiliz notasına hükumetinin 
cevabını vermiştir. 

Yarın Almanya'nın cevabı· 
da beklenmektedir. Bu, ft:tl
ya'nın Berlin sefirinin ıı.iı 1.ı· 
halesi iizerine kararlcıştırılmı~tır. 

Almanya ve İtalya'nın · ce· 
vahları birbirinin aynı ola-

gazeteleri 
Hücum ediyorlar .. 

Berlin, 55{Radyo) - Alman 
gazeteleri; Madrid hükumetine 
mensub harb gemilerinin ser
azad bir halde bulunduklarını 
ve rastgeldjklcri posta vapur
larına taarruz ettiklerini yaza
rak şiddetli hücumlar da bulu
nuyorlar. 

Çocuklarımıza 
yardım ediliyor. 

Ankara, 5 (A.A) - Çocuk 
esirgeme kurumu genel mer
kezi tarafından 1 1121 1936 
tarihinden 1 111 937 tarihine 
kadar 2981 çocuğa yardım 
edilmiştir. 

Çankırı'da. zelzele 
Çankırı, 5 (A.A) - Bu sa· 

bah beşe onbeş kala yer dcp
rentisi olmuştur. Sarsıntı bir 
çk kimseleri uykudan uyandır
mıştır. HaıJar yo.dur. 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

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

18,30 Dans musikisi, 19,30 
konferans, 20 Türk musikisi 
Müzeyyen ve arkadaşları, 20,30 
Türk musiki heyeti, 21 Radyo 
orkestrası, 22 Ajans ve borsa 
haberleri, 22,r Sololar. 
-----~------

Belçika 
gazeteleri 

---~~···~--
Madrid 
hükumetine 
ateş püsl~ürüyorlar 

Brüksel, 5 (Radyo) - Öl
dürülen Belçika'nın Madrid 
sefiri hakkındaki tahkikata de 
vam olunuyor. Gaıeteler, bu 
hadise etrafında ' uzun maka· 
leler yazmakta ve Belçika'nın 
hemen Madrid hükumetile 
olan siybal münasebatını kes· 
mesi 1 uzum unu ileri sürmek· 
tedir\er. 

Yunan 
bankaları 

Faiz miktarını 
i:ıdirdiler. 

Atina, 5 (Radyo) - Ban· 
kalar, faiz miktarını yüzde ye
diden altıya indirmişlerdir. 

Bulgar Kralı 
Üçyüz mah-
kumu affetti 

Sofya, 5 (Radyo) - Miladı 
İsa yortusu münasebetile kral 
Boris, mahkumlardan üç.yüz 
kişinin affı için bir irade ım
zalamıştır. 

Fransa 
Beri in sefirini 
nicin cag" ırttı .... 

, J 

Paris, 5 (Radyo) - Fran· 
sa'nın Berlin sefiri, bugün bu
raya gelmiştir. Sefirin muva
salatı üzerine bir resmi tebliğ 
intişdr etmiş ve sefirin gelme· 
sinde bir fevkaladelik olmadığı 
yalnız hariciye nezaretile bazı 
mes'eleleri konuşmak üzere 
davet edildiği bildirilmiştir. 

lngiltere 
İspanya'ya 
seyahati yasak etti 

Londra, 5 (Radyo) - Daili 
Mail gazetesi, fngiltereden hiç 
kimsenin İspanya'ya gitmeme· 
sini temin için hükumetçe te
dabir alındığını yazmaktadır. 

Ameleler 
Mecburi as
kerlik aleyhinde 

Londra 5 (Radyo) - Ame· 
le partisi, mecburi askerlik 
aleyhine şimdiden bir cereyan 
açmağa ve bu hususta sebat 
etmeğe karar vermiştir. 

General l'onen 
Kahire'ye uğradı 

Kahire, 5 (Radyo) - Fran· 
sa'nın Çin müstemlekelerini 
gezmek ve orada askeri tet
kikat yapmağa gitmi~ olan 
general (Donen) Paris' e dön
mek üzere bugün buruya vasıl 
olmuş ve merasimle karşılan
mı~tır. 
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Hükfimet reaml teblit nefretti Amerika l•panya iılerin M. Eden • • v k•ı• • D R de Vıa•aaaiyet •6•teriyor Dün muhtelif 

arıcıye e 1 ımız r • • Heriki taraf için de am- me•'eıe1erıe 

ras, Fransız ricalile yap-' bargo düşünülüyor :~!=~.1:E=~~·· :: 
Fakat Almanva ile ispanya ara- Eden, dün de m~bteıiı mea· 

t W t 1 1 tt .., elelerle meşgul olmuştur. Ali· 
ıgı emas arı an a 1 sında heni1z bir harb hali yoktur •. ~·~ar ma.hafi_l, lngiliz ıiyue· 

tinm, vazıyeti kurtaracağı ka· 
- &ııı 1 inci Mllıi/etle -

oldapna aakldmifıir. 
..... Pni 'tea avdet etmit 

Fraau lrilyftk elçi•İnİD bir 
f'i hamil o1madı&ını Ye boa. 6· 
iadnı kt!yf iyeti d•rbal eorarak 
~ gine kadar ba baıaıta bir 

Yab verebileCf'tini bildinnittir. 

Doktor Aras'm b~yanatm
~ mcı' elenin nasıl bir revis 
ilacatına tasavvur etmek müm

olmadıAı an18$1hyordu. 
Söz alan hatipler, Franaa· 
~kibettiti müzakere usa· 

.. fiddetle tenkid et.nişler 
tııPk ve anlaşı1ır bir usulü Tür
~ efkin umumiyesinin daha 
~e takdir edeceğioi söyle
•lerdir. 

Hatipler hayret ve infialle· 
i plemiyorlardı. 
Dokter Aru tekrar kürsüye 

Ankara S (Hususi) - Dün Franıız zabit ve askerleri 
buraya gelen Hariciye Vekili· Türk'lerio müşahidlerle görüş· 
miz Rüşdü Aras, bu gece melerine meydan vermemek 
parti grubunda, Cenevre ve için şiddetli tedbirler almış· 
Par is müzakereleri hakkında tardır. 
uzun izahat vermittir. Sancek'da vaziyet 
Fran11z'ların yeni tekllflerl Ankara, 4 (A.A) - Gaze· 

Ankarıı 5 (Hususi) - San· telerin Sancak' dan bugün al
cak mes'el si hakkında, Fran· dıklan haberlere göre Antakya 
11zlarm hükGmetimize yeniden ve lskenderun'daki Türk mi· 
bazı tekliflerde bulunduktan lisler vazifelerinden çılcanlmış 
söylenmektedir. ve yerlerine mulı.te tamamen 
Bitaraf heyetin tetkikata :yabancı kimseler ahnmışbr. 

lstanbul, S (Huıusi) - An- Parla'tekl gllrlltme 
takya'dan lsken-derun'a geçmit Pariı, S (Radyo)- Hariciye 
olan bitaraf heyet, orada da müsteşan M. Vienat, bugün 
Türk'lere yapılan iılcenceleri lsveç'in yeni Paris sefirini ka· 
tesbit etmıttir. Müphidler, bul etmiıtir. Bu aıülikabn, 
civar kasaba ve köylerde tet· lıkenderun ve Antakya mese
kikata başlamıt bulunmakta· I lesi ile alakadar olduğu haber 
dırlar. verilmektedir. 

ple:,;y=~~=vem~; ,ıngiliz-ltalyan muahede-
~yaudıkane nakletmekle tim- • d . 1. dd 1 bU 
:dilik iktifa etftini ve hadisa· sın e gız 1 ma e er -
~.ı:··~ıu ..;ı::~;.:~ lundug .. u tekzip edildi 

;taki.,._ek muvafık oldufunu 
t6Jlemittir. - Baıı 1 inci Mllal/ede - Milletler cemiyetine bu cemi· 

yetin lngiltere'ye olan lüzu· 
mundan fazla lazım olduğu 
gözden kaçmlmamak lazım 
gelecektir. 

Vafington, 5 ( A.A) - Rumi 
mabafil Almanya ile fepanya an
anda barb hali mncud olub olma· 
dıpna dair bir karar vermek tlzere 
İ•pınya Vf!lı:ayiini dikkatle takib 
f'tmeltıe tir. Mahim o!duAa vf'çbile 
böyle bir halin me\•cudiyeti takdi· 
rinde Ame ika Rf'ieicumburn bit•· 
rar lık kanuuıı mucibince ıoubarib
lere kartı ambargo tedbirini tatbi· 
ke karar verebilecc-kair. 

Bununla bf.rabt>r İ.panya'dan 
g~l.-o halterler böyle bir vaaiyetin 
mevcod oldnguna kanuni olarak 
tf'ebite mQeaid addedilmeme1ı;tedir. 
~"mi maba(il Avrupa lıllAmft. 
kri mltalealanaı bildirmeden ev· 
Yel ~merika'nıo bu bapta bir ted· 
bir ittihaa etmeainin akıl ve eiya
ecte mo•afık olmıyacalJ fikrinde 
baf unmaktadırlar. 

Hatırlardadır ki Amerika ltaı. 
y•n · Habq muhaeematı hatlar 
beflamu ıftr'aıle ban-ket f'tmiı ve 
battıl Avrupa devletlerinden evvel 
arat tedbirlere mdraeaat etmitti. 
B6yJe bir tedbire timdilti ahval ve 
tpraid içinde Amerika'yı itidale 
dav• t f"tl,.r gAri.inmelcıedir. 

Vaı;ington, 5 (A.A) - Bu· 
gün kongre pek mühim bir 
içtima akdcdecektir. Bitaraf· 
lık kanunu muanzları ile bu 
kanunun daha şiddetle tatbi· 
kiri istiycnler fimdiki kanuna 
itiraz edeceklerdir. 

idare Reis.cumhura lspan· 
ya'ya gönderilecek silahlara 

Bazı hatiplerin iki tarafa 
clo.tluk rösteren devletlerin 
bu mu' eledeki barekttleri hak· 
kandaki suallerine Doktor Aras 
yalan bir zamanda izahat ve
~ni vadederek cevabı şim
dilik tehir ettijini arzetmiştir. 

Times pzetelİ lngiliz - ltal
yan itilifınan maziyi tasfiye 
edecek mahiyette oldupnu 
yazmaktadır. Milletler oemiye
tinin sarfetmiı oldutu faali· 
yetler akamete utramlfbr. 
Çünkü her müteamz devlet 
cemiyet azasından olan dev· 
Jetleri ıon derece tiddetli ted
birlere müracaattaa tabi1 ola
rak imtina etmelerini laeaba 
katabilirdi. M. Laval Habeti-
tan'm ziyaını Streza cepbai· 
nin muhafuua ile telafi et· 
mek fikrinde bulunmuftur. Pek 
yakın bir iıtikbalde müttebid 
bir lngiliz imparatorluğunun 

Ti•eı gazeteıi ltalyaa hari-
ciye Nazırının l.aalwa'JUn • # 
mtlkt te~ftıetl ... ··~ .,..,.~.,.ere 

lstanbul. S (Hsusi) - Pa· 
riıten gelerek acele Ankara· 
ya giden Fransa' nan Ankara 
Wiyfik elçisi M. Pon10, bugün 
~e Veklletine gelerek 
Dr. Tevfik Rütclü Aru'ı ziya
ret etmiı ve \)ZUn bir müli· 
katta bulunmuttur. 

RllfdO Araa, Parti 
&rubunda izahat verdi 

proteato etmesi için büldlme
tinden talimat alm11 oldupou 
teyid etmektedir. 

Madrid. 5 (A.A) - Aa tay· 
yareler dün Madrid üzerindeki 
uçmalan neticesinde 3S kiti 
ölmüt. 200 kiti yaralanmıştır. 

S.lamank, 5 ( Radyo ) -
Miralay Lilter Dilla Verde'yi 
ifıal etmiftir. 

Tolec:lo, 4 (A.A) - Tama· 
mile itimada pyan bir mem· 
hadan verilea bir habere göre 
Madrid'in vaziyeti gittikçe ta· 
hammül edilmez bir hal almak· 
tadır. Hüldlmet halk kütlele
rile başa Çlamayacak bir hale 
gelmiftir. Madrid' de çıka'l Sin· 
dicaliıte gazetesi ıebrin sokak· 
lannda dün anarşistlerle ko
münistler arasında kanla çar
pıımalar olduğunu yazmakta· 
dar. Hetiki taraftan da ölüler 
'ft yaralılar vardar. Açlık ve 
brppbk halkı ümidlizliğe 
cMrmGttür Kalabalık bir 
W\itıesi p:e Podii& Metre 
İltMyonlannda yabb kalkmak· 
ta.... Hifbir ııbbi tedbir 
almmadılladaa arl bir basta· 
btan çıkmumctan korkuluyor. 
Madrid kumandanı general 
Manpdanın ıehri teslim için 
müzakereler açtıta ötrenilmit
tir. General Franko şehrin bill 
bydü prt teslim edilmesinde 
war etmektedir. . 
, ... .M~JIJOI«. J (A.A)- ... ~ 

dostlan lspanyol bükemetçi
lerine dört seyyar hastane he
diye etmiılerdir. Bu cemiyetin 
başkanı seyyar C hastanelerin 
doktor, hasta bakıcı ve leva· 
zımı ile birlikte yakında ı .. 
panya 'ya hareket edeceklerini 
bildirmiştir. 

Madrid, 5 (A.A) - Evelki 
gün biler tarafından Boadilla 
De La Monte mıntalcasında 
yapılan hicum pek tiddetli 
olmuttur. .,Taamazdan evelJ 
topçu ve.tayyareler tarafından 
bombardıman yapılmıftır. Bil· 
hassa Alman taburlarından 
müteşekkil olan iıi kuvvetleri 
Alman usulü harbı mucibince 
kütle halinde ; ilerlemefe baş
lamışlardır. Milisler ötleye 
kadar tiddetle çarpıtarak hü· 
kOmetçilere aid siperlerin önü· 
ne kadar yaklapn düımana 
muannidane mukavemet etmit
lerdir. 

Saat 11 de üç motörlü üç 
tane Mi tayyareai Majadabon· 
da üzerine bombalv atmıftır. 
Eakat o aralık onlara lcarpJ 
çakan hükOmetçilere aid iç 
avcı tayyareai diifman tayya· 
relerinden ikisini dif&rmiye 
muvaffak olmuıtur. 

Londra 5 (Radyo) - Al
man istihbarat daireıinin ver· 
dili malGmata göre, (Villano· 
eva) dan (Lazı:oju) a kadar 
olan mıntab, ıimendifer hat· 
tit. beraber ~lllcilerin eline 

olan tekliflerinin fimdiki ademi Kabinesi. . 
müdahale siyasetinin e9UIDI 

teVIİ edecek mahiyette addey· 
lemektedir. 
Pranee lqln açık 
kapı bıraluldı. 

Roma. 4-(A.A) - Havas 
m Jbabiri bildiriyor: 

2 Kanunusani tarihli lngiliz 
ltalyan beyannamesi ile Kont 
Ciano ve M. Drumond ara· 
sanda 30 ve 31 kinunuevelde 
teati edilen mektuplann metni 
pazartesinden evel pzeteltrde 
Ç1kmadıj'1ndan, ancak bugün 
ötle üzeri halk tarafından öt· 
renilmiıtir. izhar ~edilen mab· 
zuziyet ~ok derindir. Bu an· 
)aşmanın bitin diler Akde
niz devletleri aruandaki mü· 
nasebetlerin iyilqmesine yar· 
dım edecetini bildiren birinci 
fıkrasının- sarih -suretteFrU
sa'yı iatihJaf eylediti bildiril· 
mektcdir. 

An!a ,,na Jtalya'ya ticareti 
ve doğu Afrikuı ile münase· 
betleri hakkında istediti temi· 
nah vermektedir. Fakat' bil
hassa ıiyul mahafil bu aDlat· 
mayı lngikere'nin dotrudan 
dofruya Sovyetler birlitinin 
nüfuzu albnda bir lapanyol 
komünitt cumhuriyetinin ku· 
rulmasma muhalefet edeceti 
tarzında teflir eylemektedir. 
Roma' da millt blkimiyeti mil· 
kiyeye ait statüko kelimeleri 
bu suretle tefsir olunmaktadır. 

Glzll Madde· yokmut 
-Loadri 5 (A.A)-=- Rami 
bir memba, lnfiliı·ltalyan iti· 
llfnamuindı gizli maddeler 
bulundutu pyiuım tebibet. 
mektedir. 

Deyll Meyl'ln tavsiyesi 
Londra, 4 (A.A) - Daili 

Mail pzetesi lagiliz.ftalyan 
anJafıq•nm iki mtmleket ara-

····-Toplantııını haf. 
taya talik etti ... 

Londra, 5 (Radyo) - lngil· 
tere bbineainin bugün için 
mukarrer olan içtimaı, gelecek 
haftaya tilik edilmiıtir. Bunun 
sebebi, Nazırlardan bazılannan, 
yılbaşı münasebetile henüz 
mülbakattan Londra'ya dön· 
memit balunmalandar. 

Gelecek hafta vukubulacak 
olan, içtimada, umumi vaziyet 
müzakere olunacakbr. 

Alatehlr kaymakamt 
Sangll nahlyealnde ..... 

Sangöl' den yaıalayor: 
Cuma günü kaymakamımız 

ile Alatehir askerlik şubeıi 
reisi, jandarma kumandanı, 
belediye reııı ve posta, 
telgraf direktörü [nahiyemize 
geldiler, kasabamızın muhtelifl 
işleri, ihtiyaçlan üzerinde tel· 
kikler yaphlar ve her yeri 
gezdiler halkla temaı ettiler .. 
Bu temas, nabiyelileri çok se
vindirmittir. 

makta ve bu hadisenin ıumul6 
Milletler cemiyeti tarafından 
şiddetle arzu edilen diğer pakt· 
lannkinden fazla oldutunu kay
dettikten sonra · ıu sabrları 
ilave etmektedir; 

-
11 Milletler cemiyeti da· 

vası utruna lngiltere timdi 
böyle iyi bir dostu bir kere 
daha kaybetmemete gayret 
etmelidir. Bu mes'ele de bu 
ıuretle balledilmit oldutundan, 
diplomatik faaliyet bundan 
sonra Almanya ile de ba $e· 
lcilde bir anlaşma yapılması 

noktasında t~küz etmelıJır. 
Bu yolda biHnlatma dünya· 
nın müteaddid endite mem· 
balannclU biriaini ~-

konacak ambargo'nun tatbiki 
hakkmda takdiri t'"lahiyet veren 
bir tadil teklifi verecektir. Re· 
isicumhur bundan sonra mem· 
nu eşya listesini intibah etmek 
hakkmı istiyecek ve muharib· 
lere açılan kredinin kesilme
sini talebedecektir. 

Bundan maada demokrat 
partisi muvakkat buhran ka
nunlarınm ıslahı için mücadele 
edecek ve şunlan istiyecektir: 

1 - Amelelerin hayat tart· 
larmın ıslahı, 

2 - lı saatlerinin azalbl· 
ması, 

3 - Yevmiyelerin arbrıl· 
ması, 

4 - lhtilif vu\cuunda fede
ral hakemliklerin bir nizamna
meye bağlanmaıı, 

Büdçe hakkmdaki müzake
reler daha toplantmm bida· 
yetinde itı:zlitin tazminatı, 
büyük mikyastaki itler ve hu
susi teş~bbüs!ere yardım mev
zulara etrafında münakaşalara 
sebebiyet verecektir. 

Tahmin edilditine göre Re
isicumhur federal yardım mü
esseseleri için yeni tahsieat 
istiyecektir. Bu müzakerelerin 
hazirandan cvel bitmiyeceği 
zannedilmektedir. 

Çin 
Komünistleri 
Hezimete 
Uğradılar .• 

Şanghay, S (Radyo) - Hü
kumet kuvvetlerile lcomüniıt· 
ler arasmda vukubulan son 
bir müsademede, komünistler 
yüzlerce maktul b1rakarak kaç· 
mışlardır. 

Hollanda hiJlıfimeti 
Alman gazetelerinin 
ne,rlyatını protesto etti. 

Paris, 5 (Radyo) - Lahey 
siyasi mabafili, Alman gaze
telerinin Hollanda prenıi Ser· 
nar'la prenıes julyana •mo iz-

naatindedir. 

Hollanda'da 
Yakalanan 
komüniaıler 

Amsterdam, S (Radyo) -
Hollanda zabıtası, Alman k& 
miiniıtlerinin de dahil bulun
duklan bir komünist ıebelcesi 
meydana çılcakmışhr. Tevkif 
olunanlann, ehemmiyetli bir 
yekuna baliğ olduğu bildiri
liyor. 

/ngiltere'nin 
Maden kllmUrU 
ihracatı azahyor. 

Londra, S (Radyo)-Cenubi 
Gal maden 1 daresinin bir ista· 
tistikine göre 1936 seneli ma• 
den köınürü ihracab 2,S mil· 
yon ton daha azalmııtar. 

Romanya'da 
Suya haç atma 
mera imi yapdacakbr •• 

Bükreş, 5 (Radyo)- Yann 
suya haç atma merasimi yapt
lacaktar. Bu merasim, Roman· 
y~ 'nan eski ananelerinden biri
sidir; kral ve saray erkana da 
bu merasime iştirak edecektir. 

Belediye encUmeni 
Belediye daimi encümeni 

dön belediye reiıi doktor 
Behçet Uz'un riyasetinde top
lanmıştir. .............. 

Yeni Neşriyat 

Yeni Adam 
Yeni Adam 1 S1 inci sayısil, 

4 yaşı'4a girmiştir. Yeni Adam 
eski Darülfünun müderriıle· 
rinden lımail Hakkı Baltacı· 
otlu tarafmdan tesis ediliı ve 
1934 den itibaren her hafta 
muntazaman çıkmışbr. Bilhassa 
kültür ve terbiye· işleri le uğra
şan ve en yeni cereyanlardan 
haber veren bu fikir gazete
sini bu münasebetle dahi lca
rilerimize tavsiye ederiz. 

divacı Uzerine yaphkları menfi OzUm aat1ıa&1aPFlı" 
neşriyattan ademi memnuni· ç Al K S S 

d 
u. ıcı . . . • 

yet göstermekte ir. 384 in ida. 10 75 12 75 
Hollanda' nan Berlin mula- l83 H. yoti 14 625 15 75 

hatgüzan bu neşriyatı protcs· 81 K. Kizım 13 75 5 SO 
to emrini almııtır. 63 Fsnaf ban. 16 18 

Felemenk kraliçesi, bu iz· 19 A. R. üzüm. 13 13 
divaç dolayısile bütün Fe~IC#ltril 9 Y. 1. Tallt 18 .50 18 50 
menle şehirleriliıı Alman bay 4 Beşikçi 1• 19 20 
raldarile süsl~ine ve nu- 2 Vitel ıs tS 
yonal soıyaliat mal'flnın te- 7 45 
rennüm edilmesine lcat'iyyen 3BSS09 
müsaade etmemektedir. 386254 
V-elialacl incir aatıtl•rı 
Yarın evleniyor.. Çu. Alıcı K. S. K. s. 

Labey, S (Radyo) - f ele· 22 M. J. Tar. 13 50 16 
· menk veliahdı!Prenses Julya- 173385 

nan prens Bemar'la izdivaç 173407 
merasimi yann yapılacaktır. Zahire aabflaM 
Dük Dökent lngilt~ıe'yi tem· Çu. Ginsi K. S. 
sil edecektir. 2928 Butday 6 25 

MahkOm oldular 14 Arpa 4 75 4 7 
Kemalpaşa kazasanda k11 13 M. dan 4 875 4 --.. ·o; 

kaçırmak .suretinde şehrimiz 22 Barfllee 10 10 
Ağırceza mahkemesinde mu· 6 Fasulya 9 9 
hakeme edilen Hamza Ali on 100 Çavdar 5 375 5 f/5 
yedi gü:ı ve arlcadglan Muı· 100 BKla S ~ 
tala ile Ramazan on beter SO Af• p. ~. 3 
p b.pse mahktm edilmiş· 5359 Ki. 43 
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lzmir Komutanlığı ilanları 
• Başı 1 inci sahifede S 2 . h d Norvc,..ya Lılıkyaıı.larının en haliaidir. Şerbet ıribi içilir, 2 defa_.&üsülıuilştür C b - onıı ınci $Q ile e - • c o-

e inden beş lira çıkarıb Diğeri cevap verdi: Hamdi Nüzhet Çançar 
~rnı~k istemiştir. Mühendis - Bu havada kapana hay· Sıhhat Eczanesi 

urşıd, rüşvet teklifi kar~ısın· van değil, insanlar tutulur. 
da bulunduğunu görünce der· Fakat illet bu. Kıyamet kopsa 
~kal. ~yağa kalkmış ve sonra gene gidecekler. 

rını değiştirerek: Üçüncü bir köylü ekledi: 
- Bu parayı biraz sonra - illet değil, ekmek götü· 

s~yru ... sefer kontrolörlüğüne ve· rüyor. Gitmeseler ne yapa-
caklar? rırsın. I$imdi dışan çık ta 

bekl I 'h - Bu kapanlar uzakta mı 
e; mtı an suallerini ha· kuruluyor? Dedı"m. 

zırlıyalım. 
Karşımda oturan: 

Demiştir. Hurşid'in maksadı - Hayır, -dedi· köyün dı· 
kendisine rüşvet teklif eden şında, yarım saat uzakta. 
~~ şahsı, suçüstü yakalatmak - Her gün mü? 
1

• ı. Mehmed dışarı çıkınca - Eh, kış olunca hemen 
cıvardaki kantar polis kara· her gün. 
kolundan derhal bir polis me· - Oraya benimle birlikte 
muru çağırtmış ve bu polis gider misiniz? 
rn - Aman bu havada ne 

emuru ile belediye zabıta yapacaksın? Soğuk, dona ka· 
nıemurlarındım birini. seyrü- lırsın. 
sefer kontrolörlüğü dairesinde Arzumun kuvvetli olduğunu 
bulunan bir paravananın arka- ve herhalde gitmiye karar ver· 
sına saklamış ve kontrolör diğimi görünce karşıdan bir 
Hüseyin'i, tekliften haberdar delikanlı dikildi: 
etmiştir. - Ben giderim. dedi. 

Bundan sonra Mchmed, Yola koyulduk. Dar bir yol-
kontr l" ı··k d · · dan, yapraksız ağaçlar, elbi-o or u aıresıne g'rmiş, 
zabıta .. - k semize, ellerimize. yüzümüze ca suçustu ya nlanaca- , 
ğı d çarparak ileriledik. 
h 

n an hiç habe: i olmadığı 
ald Ağaçlar arasına gizlenerek 

e götürüb beş lirayı kon· uzayan birçok yolların, en çok 
trolör H·· . , . . 

useyın e vermıştır. birleştiği bir yere gelmiş bu· 
I O sırada dairede gizle nmiş lunuyorduk. Biraz daha ileri· 

0 an zabıta memurları meydana ledik. 
rıkarak kendisini yakalamış· Gördüğüm şu idi: 
ardır. Vak'a hakkında bir Bir Tilki, bir Domuz, kuru· 
zabıt k 1 k 1 1 D M vara ası tutulmuş ve an apan ara tutu muştu. o· 
~hmed de suçunu itiraf et- muz büyüktü. Çenesinin yan· 

nııştir, Meşhud suçlar kanu- !arından iki diş, iki kama gibi 
nu çıkmıştı. 

na göre Müddeiumumiliğe T 'lk' d h f d -·-d Ver') M ı ı a a eci urum a"' 
. ~ en ehmed, Müddeiumu· idi bir köylü, uzun bir deX--

rnılığin . dd' · ı A ı· ~ 1 ıa namesı e s ıye- nekle ve var kuvvetile vuruyor, 
~eza hakimliğine sevkedilmi~ ayağı kırık hayvan her darbe· 
~~ele muhakeme olunmuştur. nin ııersemliğile ... -yuvarlanıyor. 

e med mahkemede de su· Sonra sıçrıyarak kaçmak isti· 
Çunu 't• 1 ıraf ederek: yordu. Kalın ve uzun değnek 

- Bu beş liradan başka devamlı surette başına ve ka-
Param y kt 8 lk" b l fasına iniyordu, o kaçmak is· 
bi h 

0 
u. e 1 ana ace c tiyor, yıkılıyor, l' tekrar kalkı-

d .~ _ e liyetname verirler diye yordu. 

t.huşunerek bu parayı beni İm· 
ı an d k Bunu görünce içimde bir 

· e ece memura vermek isyan sezdim ve var kuvve-
ıstedi F 
b' rn. akat bu kadar az timle: 
ı·~ Para rüşvet sayılmaz. Tek- - Bırak, neden f tüfeğinle 
1 e bulununca memur: ~ öldürmiyorsun, vurma,· vurma! 

p k Dedim. h "":'" e il dedi, fakat çağırıb 
enı suçüstü yakaladılar. Ben Köylü durdu. Telaşla yüzü-

suçSuzum. me baktı ve yalvarır gibi: 
D - Tüfekle vurulmaz ·dedi· 

Me~lllİ§, ~ğlamata başlamıştır. Derisi b_ozulur o vakit kimıc 
nıed ın vaziyeti hakikateni almaz kıl. 

acın k . ' - - -
(liij~-~~a_ ~ ha~~i· ~~~nd~- Sonra du~mada~ gene dar· 

l şıd Ç8ğlar ve dfier şahit-.. beler tekerrur etmıye başladı. 
er de d' l n s· h b•tk" k ın endikten sonra mah-ı ıraz sonra ayvan, ı ın, 
C':!ıece Mehmed ır r yere serilmişti. Fakat hali kı· 

cezasına hk" e 
1 dı~al ~a~a mıldamyordu. 

Meh ma um e ı mıştır. * • * 
çük rned, yaşı on sekizden kü- Vapurumuz Konak iskele· 
Cez ~lduğundam çok hafif bir sine varmı~tı. Her günkü iti· 
cc a ıle kurtulmuştur. Hakim, yatla kalktım ve ilerilerken 
ed~a hakkındaki kararı tefhim şunu düşündüm: 

ınce Mehmed: Hayatta saadetimiz, çok za-
- C l manda ne kadar ıstırab ve 

Yok . e imde beş kuruşum facialardan doğuyor! 

Batdurak Bilyiik ~alepçiotlu bnnı karşıemda 

lzmir vakıflar direktörlüğün-
den: 40 

1 - lzmir'de Mezarlıkbaşı'nda vakıf arsa üzerine yaptın· 
lacak 5145 lira 94 kuruş bedeli keşifli gazino binası 
inşaatı 5 111 937 tarihinden itibaren 20 gün müd
detle açık eksiltmeye kon .uştur. 

2 - lhale5i 25/1/937 pazartesi günü saat 15 te lzmir vakıflar 
direktörlüğü binasında direktörlük odasında toplanacak 
komisyon önünde yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid inşaat ve eksiltme şartnamesini istekliler 
hergün vakıflar direktörlüğü muhasebesinde görebilirler. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 385 lira 95 kuruştur. Ek· 
siltmeye gireceklerin teminat makbuzunu, banka mek
tubunu Ticaret odasında mukayyet olduklarına ve 

onbin liralık bir binanın inşaatını muvaffakıyetle bitirdiğine 
dair vesaiki komisyona ibraz etmeleri mecburidir. 6-10-14· 19 

il daimi encümeninden: 
868 lira 29 kuruş keşif bedelli bulunan Karşıyaka Bostanlı 

okulunun onarılması işi 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko· 
nuldutundan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacak· 
ları teminat ve müteahhitlik belgesile birlikte 21 ikinci kanun 
937 perşembe günü saat 11 de il daimi encümenine gelmeleri. 

Keşifnamesini görmek ve fazla bilgi edinmek istiyenlerin 
bayındırlık direktörlüğüne baş vurmaları. 41 

İzmir birinci icra memur· 
luğundan: 36/7601 

Eski Sipahi pazarında üç 
numaralı mağazada icrayı 

ticaretle müştegil iken halen 
hali firarda bulunan elbiseci 

Jozef Şaki tarafına 

Halimağa çarşısında : 28 
numarada Jozef Molhoya olan 

-Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Ankara garniı:on kıtaat ·Ve müessesat hayvanatı ihtiyacı 

için 675700 kilo arpa ve yulafın kapalı zarfla eksilt· 
mesi 14 /il. Kan/ 937 perşembe günü saat 15 te le· 
vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Arpanın tutarı 25338 lira 75 kuruş olup muvakkat te· 
minatı 1900 lira 41 kuruştur. Yulafın tutarı 33785 
lira olup muvakkat teminatı 2533 lira 88 kuruştur. 

3 - Arpanın şartnamesi 127 kuruş, yulafın şartnamesi 169 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve· 
sika ve teminat makbuzlarım havi teklif mektuplarım 
belli gün ve saatten bir saat evveline kadar komis 
yona vermeleri. 27 2 6 10 1607 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 

Adet Cinsi 
33 Dağ halatı 

194 Dağ çantası 
124 Termos çelik matara 
100 Tırmanma çengeli 
22 ispirto takımı 
5 Yükseklik ölçeii 

39 Aş kabı 
284 Hedik 
150 Dağ değneği 

14 Su ~rba~ 
1 -· Yukarda cins ve miktarı yazılı 10 kalem Muğla dat 

tuğ-ayının dağ teçhizatına ait ihtiyacı olan 10 kalem 
dağ teçhizatı malzemesi açık eksiltme suretile müna· 
kasaya konmuştur. 

2 - Açık eksiltmesi 26/1/937 salı günü saat lS te yapıla· 
caktır. 

3 Umum tahmin tutarı 4607 lira olup muvakkat temi· 
nalı 346 liradır. 

4 Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 isteklilerin muayyen vaktinde lzmir·Bnrnavadaki aılcerl 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 6-12-16·21 1 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
Adet Cinsi 

40 Kayak "Bil geri. 
200 Kar gözlüğü 

1 - Muğla dağ tuğayının dağ teçhizatına ait ihtiyacı olan 
yukarda cins ve miktarı yazılı olan iki kaler.ı dağ teç· 
hizalı açık eksiltme suretile münakasaya konulmuştur. 

2 Açık eksiltmesi 26/1/937 salı günü saat 16 da yapı· 
lacaktır. 

~3 Umum tahmin tutan 1748 lira olup muvakkat temi· 
nah 132 liradır. 

4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
= 5 - Jstcklilerin muayyen vaktinde lzmir·Burnavadaki askeri 

ro:o satın alma komisyonuna gelmeleri. 6 12 16 21 2 

Burnava Tümen satın 
Adet 

alma komisyonundan: 
Cinsi 

1-

2 

3 

4 
5 

239 Pantolona suvarilik yerine meşin 
kaplanacak. 

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

Muğlada tuğayının dağ melbusatına ait ihtiyacı olan 
yukarıda cins ve miktarı yazılı olan 5 kalem dağ mel· 
busatı açık eksiltme suretiJe münakasaya konulmuştur. 
Açık eksiltmesı 26/1/937 salı günü saat 10 da yapı· 
lacakbr. 
Umum tahmin tutarı 4330 lira olup· muvakkat temi· 
natı 325 liradır. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin muayyen vaktinde lzmir·Burnavadaki 
satın almn komisyonuna gelmeleri. 6· 12-16-21 

askeri 
3 Ve .' Hıçolmazsa şu beş liramı A. Kültür 

rın d k 
ve O e . arnımı doyurayım 

borcunuzdan dolayı 26-12·930 
tarihinde tahtı hacze alınan 

... aa_. .............. ı -------------------~~-------------------------------
Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 

D demış'e döneyim. 
n emiştir. Fakat hakim, maz-
unun b - - -

bırak u sozunu cevapsız 
..... nııştır. Mehmed, mahke-
·••ece b 
rıd s:r est bırakılınca dışa· 
rin~ .~uhendis Hurşid'in elle-

1 °Pmüş, 
.;- Beni affedin, demiştir. 

Davet 
Göztepe spor kulübü baş

kanlığından: 
Kulübümüzün senelik kon

gresi 9/1/937 cumartesi günü 
saat yirmide kulüp binasında 
toplanacaktır. Azalarımızın 
kongreye gelmeleri rica olu· 
nur. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

lfalkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardıiı kumaşlar 

§.ağlam 

Zarif 

Ve ucuzdur 

S
'( eni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

1 ctb~ yerleri• Birinci kordonda 186 numarada 
. y • ŞARK HALI T. A. Ş. 

'*'Z Munar Kemalettin caddesinde FAHRi KANDEMIROÔLU 

hazır elbiselerin haczine karşı 
bir itirazınız varsa işbu ilanın 

tarihi neşrinden itibaren üç 
gün zarfında daireye müracaat 

ile veya tahriren bildirmeniz 
icra ve iflas kanununun 103 
üncü maddesine tevfikan ta

rafınıza ilanen tebliğ olunur. 

lzmir sicilli ti
caret memur
luğundan: 

Moiz E. Yafe ticaret unvanı 
ile lzmir' de Kuzuoğlu çarşı· 
sında 46 numarada halı kaz. 
mir manifatura vesaire üzerine 

ticaret yapan Moiz E. Yafenın 
işbu ticaret unvanı ticaret ka· 

nunu hükümlerine göre sicilin 

1903 numarasına kayıd ve 
tescil cdildiji ilin elunur. 39 

R O il A T t Z ll ). 
LUMBAGO 
SİYAT1.l: 

•&ıılın T ES K 1 N 
ve iule edu. 

Her eczanede bulunur. 

Çift Cinsi 
284 Tırmanma fotini 
104 Dağ fotini 

1 - Muğla dağ tuğayınm dağ melbusatına ait ihtiyacı olan 
yukarda cins ve miktarı yazılı olan iki kalem dağ 
melbusatı açık eksiltme suretile münakasaya konul· 
muştur . 

2 - Açık eksiltmesi 26/1/937 salı günü saat 11 de yapı· 
lacaktır. 

3 Umum tahmin tutarı 1420 lira olup muvakkat temi· 
nah 107 liradır. 

4 Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 isteklilerin muayyen vaktinde lzmir·Burnavadaki askeri 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 6 12 16 21 4 

lzmir Liman işletme idare
sinden: 

937 Takvim yılı içinde İzmir Limanına gelecek vapurların 
münhasıran kömür kereste yüklü olanlarla motörler hariç ol
mak üzere yükleme ve boşaltma amele işleri 30-12-936 tarih
ten 11-1-937 tarihine kadar on iki gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme şefler encümeninde yapılacaktır. Talip 
olanların şartnameyi görmek ve fazla malumat almak üzere 
liman İ§letmı ıervisi şefliiint müracaatlara liıımdır. 38 

aostane telgrat· mış ve ayaA-ının aa-rııarı dur· 1'ızde ıazetecı, teşekkulsuz dın doiuşuna bıraıcaca]'ız. ~ık eaıımektec:n . 
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W. F. H. VAN-d 
DerZEE& CO. 0/040 

~!-" Yılbaşı Münasebetile 
Büyük Tenzilat 

V.N. 
AMERiKAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION - NEV·YORK 
"EXECUTIV,. vapuru 3 

ikinci kanunda bekleniyor. NEV
YORK limanı için yük ,ala· 
c:aktır. 

EAMOOR,. vapuru 13 ikin· 
9i kanunda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

AMERICAN Ll.PORT LINES 
THE EXPORT TSAEAM· 

SHIP CORPORATION 
PiRE' den AKTARMALl 
"EXETER,. vapuru 1 ikinci 

lcinun, PIRE'den hareket ede· 
c:ektir. BOSTON ve NEV
YORK için kabul eder. 

Seyahat müddeti: 
PiRE • BOSTON 16 gündür. 
PİRE· NEVYORK 18 ,. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"TROYBURG,. vapuru 18 ı 
ikinci kanunda bekleniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük kabul 
eder. 

JOHNSON WARREN Ll
NES LTD. • LIVERPOOL 

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

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
ı.akmda bir taahhüde girişi· 
-lemez. Telefon No. 2008 2008 

-----------H ell eni c Lines 
Limited 

Hamburg - Bremen, Rotter· 
dam -Amsterdam ve Anvers 
1imanlan için her ay munta· 
am iki sefer yapacaktır. 

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

Anglo.Egytian Mail 
Line 

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

Yolcu fiatinde tenzillt: 
Pire·Marsilya seyahat müd· 

deti 7 5 saat, 
Port·Sait ve ls1cenderiye li· 

manları için 11VELOS,, 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 Acentahğı 

Limited 
acentaın11• müracaat olunması. 

Telefon : 3171 
91!11 ............. r.-mtz .. ~ 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

-mm;ı·-

• ..,.. 

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

Metali um 
'' D ~ '' 

Llmbalarını heryerde 
~al~dırlar. 

ent Elektirik-radyo 
1 Telef onn Evi 

1 
7'9.N~A 

.. ~ f -

Hamza ROstem 
Fotofraf atölyesi ve fototraf malze
mesinde Yılbaşından itibaren bir ay 

için büyük tenzilat yapılacaktır. 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~E 

Lise ve Orta okullar satın aı: 
ma komisyon·undan: 

Fenni hususi şartnamelerile keşfine göre lzmir Erkek lisesi 
şubesinde tamiren yaptırılacak oları işlerin açık eksiltmesi7/1/7 
1937 perşembe günü saat 16 da lzmir Kültür direktörlüğü 
odasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. Keşif bedeli 
1050 lira t>2 kuruş ve muvakkat teminatı 78 lira 80 kuruştur. 

1 - Bu işi üzerine almak istiyenler eksiltme günü tarihin· 
den en az sek'z gün evvelki tarihle bayındırlık dırektörlüğün· 
den ehliyet vesikası almalıdırlar. 

2 - Şattnamclcrile keşfini ve işi yerinde görmek istiyenlcr 
her gün Erkek lisesine müracaat etmelidir. 23 27 1 6 , . . ' 

IZMIR 1 
Pamuk mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin merkez ve fabrikası : lzmir'de Halkapınardadır. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekb~şı, Değirmen, Ge· 
yik ve Leylek markalarını havi hernevi kapot bezi imal 
eylemekte olup mallan Avrupa'nm ıayni tip mensucatma 
faiktir. 

1.0 Telefon No. 2211 w 3061 
'---- Telgraf adresi Bayrak lzmir 

T.M. K 
BÜYÜK 

KUrUf · o ı ur 
Olivier VE Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"LESBIAN,. vapuru ikinci 
kanun iptidasında LONDRA 
ve HOLL' den gdip yük çıka
rıp ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük ala2akt ı r. 

"GRODNO,, vapuru 15 
ikinci kanunda LONDRA, 
HULL ve AN'VERS'ten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zaman

da LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"EG YPTİAN,, vapuru 26 

birinci kanunda LİVERPOOL 
ve SW ANSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"ALGERİAN,, vapunı 10 
ikinci kanunda gelip LİVER
POOL ve SW ANSEA' dan 
yük çıkaracaktır. 

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

t 1 

~ 
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En iyi damızlıklardan aşılanmış meyva fidanları (15-10) 
çok iyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar (5) kuruştan 
satılmaktadır. Toptan mübayaa olunduğu taktirde ayrıca 
% 1 O tenzilat yapılacaktır. İsti yenlerin lzmir' de Bqdu
rak 'ta imam hanında Sebze v.e Meyva utış kooperati· 

fine müt"acaatları. 

Acentamız;a ait 
telef on numaraları 
1 ikinci kanun 937 
tarihin'1en itibaren 
aşaRıdaki şekilde 
tadil edilmiştir. 

ı.Gl .. lml ......... ı .... ..-
= 111111111111111111111111.1111". Doktor 

~ 
Umurlu belediyesinden 

Umurluya takriben 3500 metre mesafeden getirilecek i~m• 
suyunu11 isale mecrası ve köy teVzi şebekesi proje ve keşifna· 
mes:nin tanzimi 16·12-36 gününden itibaren bi; ay müddetle 
münakasaya konmuştur. İhale 16·1·937 cumartesi ıünü saat 
11 de Umurlu beleJiyHinde yapılacaktır. Şartnameler Umurht 

Numara 2004 ye-
• 

rıı.ıe 

Numara 
• r 

4142 
2005 ye. 
4221 

Daktilo aranıyor~ A. Kemal Tonay 
Türkiya iş bankasından: -

Bakfeıigolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 
Eirinci mUtahassısı 

~ --§ ---!:Şub~miz servisleri için Türk- =: 
f ç~mta · ·de~c~de- tahsil gör- ; 

- --· - Basmahane i taııp nu kııqı ıııılaki Dibek sokak batında 30 sayılı ::. 
müş ve Fransızca'y-a aşina bir - belediy .. i•clea ahaabilir. 1658 1 3 6 9 12 

ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akıam saat 6 ya 5 
daktiloya ihtiyacımız vardır. = La 1 r h t ı k b ı d = M •• ı ı •t A ı • R 
Müteaddit lisanı olanlar tercih ;;; Verem·Ti/o-Difteri~s,.;e:~

0

~ji;-~i;a:teri "" Kızıl ~ u ce 1 1 ıza 
cdıleccktir. Taliplerin banka· E sair bulaşık hastalıklar E . 
mıza miiracaatlan. -llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 lllllllli Yenı Kavaflar çarşısı No. 34 
..................................... lıiiiııiıı ........................... ..., .............. -.ı .. iııımi ..................... 1 

Pu•• rı·en Şahap Tesiri tab_ii, eşsiz .. bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6 
rekleri rahat••~ olanlara itile liJoldorlar buna taıiii ._ 


