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Amerikada 
Biribirini takiben iki şiddetli 

zelzele oldu 

ltalyan gemileri, İspanyol sularına yaklaştırılmıyacak Başvekilimiz 
KarabUkte bir söylev 

verecekler 

Yahudi düşmanlığı yoktur, sadece 

tabii bir icab vardır A vrupanın havası 48 saat
tenberi birdenbire karardı 

Ankara, 25 (Hususi; - Kara· 
·bük demir ,.e çelik fabrikalanmı~n 
temeli, gelecek hafta Baovekilimiz 
tarafından atılacaktır, 

Gelecek cuma günü Ankara· 
dan hareket edecek olan iki tren, 
Ba~vekil ile temelatma merasimin· 
de bulunacak olaolan Karabiike 
götürecektir. 

Musevi vatandaşlara 
açık mektub 

Halkevinde veya ibadethane
lerinde toplanıp and içsinler! 

• 
l11giltere ve Fransa hükumetleri, Almanya vasıta- Başvekil General ismet İnönü, 

tenıelatma merasimi milnasebetile 
miihim bir nutuk iradedecektir. sile İtalyaya şif ahi bir ültimatom verdiler 
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Gazetemtzin tam zamanında, 
tam bir ciddiyetle kavradığı 
(Türkçe ve Musevi vatandaşlar) 
meselesi, yavaş yavaş, Musevi 
vatandaşların gösterdikleri hüs· 
nüniyetle iyi ve müsbet bir 
safhaya girmiş ve girmek üzere 
bulunuyor. Biz onları, vicdani 
ve dini akidelerile başbaşa 
bırakarak, "Musevi vatandaş· 
lar,, değil, "Musevi kardeşler,,, 
"Musevi Türkler,, olarak gör
mek istiyoruz. Yoksa, Tür~ İ· 
yede, başka birçok memleket· 
lerde olduğu gibi, 11Yahudi 
düşmanlığı,, namı altında lbir 
şey yoktur. Ancak, kanunları
mızın ve mi1li hayatımızın ta· 
bii bir icabı olarak, kendile
rini tamamen 11Türk,, olarak 
görmek istemekte hakkırmz 

vardır. Nitekim, bu hakkımızı 
onlar da inkar etmiyor ve mü· 
nevverlerinin ifadesile, Ana· 
dolu sütunlarında şöyle söylü· 
yorlar: 

Belgrad seyahati Belgrad ı·çt·ımaında B. 
Bu satırlar yazılırken İtalya 

ıı.rieiye ı'azın Kont ciyano da Aras ·da bulunacak 
8clgrada \'armış bulunacak. 

İtalyan Uaşvekilinin birdenbire 
lrahlu "nrbdan avdeti, İspanya ih· 
lilllcite;inio dikkate değer bir 
lllağlübiyeti \'e nihayet Belçika 
~talı Sa Majeste (Leopold) un Lond· 
tı ıiyarcti gibi her biri düoya ei· 
hııetioi alfıkadar eden muhim ha· 
ıliaeıcr dururken Kont Ciyanonun 
lleıgrad seyahatini bepsiue tercih 
tderck bilhassa tebarü:& ettirmeye 
lGıunı görüşfimüz iki sebcbden 

iltri geliyor. 
Evelemirde hu seyahat doğnı· 

dın doğruya bizi alAkadar eden 
hir kısım meaelclerin hallini istih· 
dar f'lmektedir. 1kinci olarak da 
dıınya sulhu ile ilk. Dl&Zıtrda kavra· 
11•nııyacat derce.ede büyük bir ala· 

~•ı vard~r. 
Unutmamalıyız ki Belgrad se· 

t•lıati H"riciye Vekilimizin iki ay 
kadar evel yaptığı Milano mülaka· 
btıtn bir neticesi ve hallA bir ba· 
~ına göre onun bir mııhatab farkı 
ile ••dece bir devamıdır. 

lngil'z donanmasından 
bir gemi 

İstanbul, 25 ( il usıısi ) - İn· 
gilıere ve .Fransa lıükömctleri, Al· 
manya vasıtasilc ltalya hükiluıetine 
~ifahi bir ültimatom vermişlerdir. 

Bu ültimatomda, İngiliz \'e Frao· 
sız donanmalarına, f ıplyan gemile· 
rini İııpanya salıillcriue aok mamaları 
hakkkında emir verildi~i bildiril· 
miştir. 

Paris, 24 (A.A) - Jtalyan mu· 
rabbaslarımn ademi müdahale ko· 
miteeiode Jepanyadaki gönüllüler 
meselesini reddetmesi matbuana 

Bu miikalemelerin hedefi, an
cak Avrupa sulhuna hizmettir 

Bükreş, 25 (Radyo) - Ilari· 
dye Bakanı D. Antonesko, Çe· 
koslovakyaoıo Dükreş sefiri, Yu· 
nan sefiri ve Polonya sefiıi ile 
uzun hir mülakat yapmıştır. Çe· 
koslovakya j sefiri Lugün tPra~a 
dönmüştür. 

Romanya gazetelt>ri, B. Ta· 
tareskonun Prag mülakatından 

sonra B. Sıoyadino\•iı;lc yaptığı 

mülilı..at ve bugünkü miilakatları 

naı:an dikkati calib bulmakta Vt! 

küçilk itilafın saf amlığma delil 
addetmektedirler. 

Belgrad içtimaına, B. Krofta, 
D. Antoncsko ve B. Rüşdü Araa 
iştirak edecektir. 

Vitorul gazeteei: 
"Bu mülikatlar, bu mükile-

me ve müzakerelerin hedefi bir• 
dir ve ancak Avrupa sulhuna B. Tevfik ~üşdü Aras 

umumi bir enc:!ioc uyandırmakta hizmetıen ibarettir.,, demektedir. 
devam ediyor. :A••r .. d, PC (:D. • .:ı .. n) N:--·- :lir 1..r .... •..a-..ıı- 1"-L.-•---• • 

]nur diynr ld· camhur--rcbl B. BeDC:. ..,.. chlEter B. ~ Ra~ A-• 8vls r le ... 
"Şura81 bir vakıadır ki 48 lcceklerdir. Bu münasebetle Balkan antantı ile kilçilk itilaf arasıada 

saattenberi Avrupanın havası bir· bazı müzakereler yapılacaktır. 

"Türk olanın, Türkiyede, 
Türkçe konuşması lazımdır.,, 

Evet, lazımdır. insanın, ek· 
meğini yidiği bir müessesenin 
hususiyet ve şartlarına riayeti 
ne kadar tabii ise, lMusevi 
vatandaşların Türkçe konuş

maları mecburiyeti de o kadar 
tabiidir. Nerede kaldı ki, man· 
tıkan ve aklen böyle olan bu 
keyfiyet, kanun cephesinden 
de ayni şekildedir. işte teşki
latı esasiyemizin kabul ettiği 
maddeler: Türkiye, milliyetçi 
bir devlettir ve bu devletin 
- Sonu 7 inci sahifede -

Almanya ile ticari münasebatımız 

ihracatçılar dün bir 
toplantı yaptılar ·-Bloke edilmif olan paralardan 6ir kısmı-

-•- _, ___ -~-·---·• ............. •••&JV• &"-• 

Belgrad seyahatiııin zeminini 
Qlliciye V ckilimiz Milinoda ha· 
tltlarnışıı. Bir umanlar Atina ile 
~\:aranın biribirine yaklaomaBJnı 
lloına siyasetinin ba:ıırlawıv 'Oldu 

~11lln unutmayan n @iyaseue bile 
lııııneti hizmetle karoılamak esası· 
11• &adık kalan Türk siyaseti Bel· 
ttıd mülakatı ile İtalya -Yugo8lav· 
la )'akınlığana hizmet etmiş olursa 
huııdao hem iki tarafa karoı bes· 
lcdi~i doetluk hisleri namına, hem 
de dünya sulhunun yakın oarkta 
hir derece daha i&tik.ran namına 

- Sona 6ıncı sahifede - \. ·-·-·-·-·-·-·/.. ....................................................................................... 4~···· .............................................. .. 
Milli bir müessesemizin muvaf f akıyeti Siyas{ müsteşarlar 

racatçdar mütlcfll mevkide 
kalmışlardır. Bilhassa bloke 
paralann alınamaması tüccar· 
lan mutazarrır etmiştir. 

Dün, sabah bu mesele için 
şehrimiz ticaret ve sanayi 
odasında toplanan ihracatçı· 
lar, bloke paraların hiç olmaz· 
sa bir kısmının alınabilmesi· 
nin teminini istemişler ve bu 
dileklerini oda vasıtasile Ve· 
kalete bildirmişlc.rdir. 

111cak memnun olacaktır. 
ller \•esile ile söylrdiğimiz gibi 

dıiına tekrar etmekte de fayda 
'•rdır ki, Balkan antantını kuran 
'c huna bütün mevcudiyetlı:rile 
'-dılt kalan de\•letler sadece iUl· 
btııı dünya yüz~nde istikrarı 
g'Yctioi takibetmektcdirler. Balkan 
•ııtantı Lir tecavüz ve i tilti bloku 
değil ancak bir müdafaai mevcuıli· 
)'eı t6mrc!idir. Bizim ve mülle· 
Fjıl · . . h'' 

il erimizin Lütün sıyasetımız, u· 

lGn gayretimiz herkesle dost ol· 
llıılc, dost kalmak esasına islinad 
•der. Harici siya1etlerimiz daima 
htı k .. 
1 

gayeyi istihsal etme ıçın ça· 
10tt:ıaktadar. 

Avrupada iki ?.ümre beliriyor· 
~tıt. Bu zümrel~rden berbnogi hi· 
li i ile bııcu"'i Eurclle alakadar olıır:ık d' ~ ~ 
b'.gerleriue karşı cebhe almak Lizi 

1';hir zaman i~gol ctµıemiş Ye 
eı..... ı ı· n· . -..ııyccek olan Lir mese et ır. ı· 
ıı... · l · · i · be l ··• \"e müttef ık erımız ı;ın, · 
1'ıtıekte olnıı hangi ziinue)e 
ltıensuh olursa olsun iınkli.n bul· i111kça, fır at elJc ~ı ıikçr. lıer dev· 
tile ancak dost ~ olmak. ılostluk 
'~lııııı\aqn1 kun-ctlcndinnck hayati 
hır 'k 'k l esastır. Bizi ekonomi tar.yı · 
ar \cya tuzaklarla munh:ı!Jrau 

ltendilerine bağlamak iddi11sında 
olaıılar bir millet için aradaki ah~ 
'eti · · ı~ı · 1 tın intizamını ıh a ctmış o .· 
ltıaktan başka hiçbir netice elde 
tde-· · · b' · k o .... ıyeceklenoı \ ' e ııım e on · 
?11Yi siyasetimize takdim etmek 
;•iyadında olmadı~1mızı bil~elerdi 
J...Üzuınsuz Lir zahmet ve külfetten 
l.ıttulmuş olurlardı. 

Esnaf ve Ahali Bankası 
heyeti umumiye içtimaı 
Banka, geçen sene 92,505 lira 

kar temin etmiştir 

Dünkü içtimadan iki intiba 

Biz Rusya ile iclame ettiği· 
• ~iı, logiheıe ile kuvvetlendirdiği· 
t~' 

Başbakanımıza teşekkür 
ettiler 

Ankara, 25 {Hu.SU$İ) - Si· 
yasi müsteşarlar bugün ilk 
defa olarak aralarında toplan· 
mışlar ve müteakıben Başve
kalete giderek, General ismet 
lnön~ne teşekkür etmiı1erdir. 

Siyasi mftsteşarlar, bugünkü 
heyeti vekile içtimama da işti· 
rak etmişlerdir. 

/zmir limanından bir görünüş 
Almanya ile klering anlaş

masının bozulması üzerine ih· 

ltalya-Yugoslavya itilaf. 
namesi imzalandı ··-Kont Ciano, yeni itilaf namenin 

ruh ve esası hakkında ne diyor? 
Belgrad, 25 (Radyo)- Kont 

Ciano Romadaki Yugoslavya 
sefirile birlikte bugün -.Bel· 
grada vasıl olmuş ve garda 
resmi surette karşılanmıştır. 
Başvekil ve harbiye bakanile 
diğer bakanlar ve rical tara· 
fından karşılanmıştır. 

Kont Ciano ve Yugoslav 
ricali yolda halk tarafından 
alkışlanmışlar ve Kordoviç vil· 
)asına gitmişlerdir. 

sındaki suitefehhümleri niha

- Sona 6 ıncı sahifede -

• • • 
Berlin Türk ticaret odası, 

Türk-Alman ticari münaseba· 
tının Almanyadaki akisleri 
hakkında ve genel durum et· 
rafında bir rapor hazırlamıştır. 
Şehrimizdeki alakadarlara ge· 
len bu raporun mühim olan 
ve bizi alakadar eden kısmını 
aynen yazıyoruz: 

•Türkiye · Almanya ticareti 
bakımından tacirleri son za· 
manlarda en ziyade alakadar 
eden cihet, Türk-Alman idi· 
ringinde başgösteren güçlük
- Sonu 2 i11ci sahi/ede -

Kont Ciano saraya gitmiş 
prenı Polun ziyaret defterine 
ismini yazdırmıştır. Başvekille 
ilk temasını da yapmıştır. Bun
dan sonra Kont Giano naibi 
hükumet prens Polu da ziya· 
ret etmiş ve öğle yemeğine 
alıkonulmuştur. ispanya tahterevalllsl: 

l ıı ve Franaa ile bozmamaya ça· 
1ttıgımız dostluk rabıtalarını önü· 
'Gıe ilk fırut çıkar çıkmaz naııl 

lzmir Esnaf ve Ahali Ban· avukat B. Ş 'i krü, B. Murad 
kası yıllık heyeti unumiye top· Çınar ve mühendis B. Ömer 
lantısı, dün öğleden sonra Lütfi hazır bulunmuşlardır. 
saat 14 te Ticaret odası sa· Merkez bank direktörü B. 
tonunda banka hissedarlarının Mecid, Doyçe bank direktörü 
iştirakile yapılmıştır. Toplan· B. Politi, lı bankası adına B. 

Resmi Vereme gazetesi, bu 
ziyaret hakkında bir makale 
neıretmit ve ıunları yazmııbr: 

Bir tarafla B. Muuolioi, General Fraoko Ye B. Bitler, bir tarafta d• 
B. Stalin, Genual Miaya Ye B. Blum.. Ortada ıerçi bir aauvaacne. var: 
dır. Fakat İngiltere, iki taraf tan lwıgiırini tataatmı t1eflamektedır ki 

Hamdi NüzlatJt Çançar "Bu · iki devlet ara· 
ıılıfllllllİllııiılımiıilıiil 

bau 16n •••IMM Uf1111kdı. 
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Eski zevk 
~en z P.ee talebesi cjqu unu ~ilcfircn bif ~E~ bııpa yeııi &ıkardılJ 

iir kitabındPnJ mutaleamı yazmamı htiyeı-ek, bir nü ha öndumif, 

P0Aru4ap dQğruya f'&eri hakkında sJejiJ•I' bile, dolayıeile bende uyan• 

#lırdığı 4ilfUµ,ceJerj Je pjt elQJ.C~~ bu arzu7p yr.ıiııe geJjrpıjı oJa.ca_ğımı 
§DDlfOfUIJı, 

lpıo ıfze ki aptan geliıi giiıel J>ir kıt ; 
Gene ~ı.dınetJere garkoldu cibıııı .. 
Gene bi,cr~n .. Kararın utkuma baktım 
Eleminden tu~uş n yoll:ıra ktım. 

Dudağımdan eriyip aknı1Jda "hayat!,. 
Bunu okuyunca biraz dıırakladığınızı görür gibiyim. Otuz yıl önceki 

bir tiir kitabından önünüze Lir yaprak mı açılmıa olduğunu kendi ken• 
dinize euruyoreunuz. • 

Atotilrk dcvriuin t;enç Lir liselisi, taze ruhunu bu köhne h11vanın 
kan uyu tıırııcu ahengine nasıl kaptırmışur? Ve bu zevki ona kim 

ıı~ılanııştır? 
Muhiti mi? Hayır, biç 'üphesiz, ona en eağl:ım bir edcbt zevk ver· 

melde miikcllef olan mektc!Ji. 
Yirmi yıl önce bir gazel yaprağı üzm-iode durnıut ve o zamandan 

heri, memleketle bütün bayat tecellileri gilıi zevkin de asırlarca meıafe 
katetnıi' olılıığundıın hnberııiz kalmış bir öı.-eımen1 onun, körpe ve ye· 
niliklere su ıımıt dimağını uki ve kıymetten dütmüt bir &iirü malu· 

matla \ ' C \'ezin kalıplorile dolılurmaktan ba~ka birşey yapmamıştır. 
Lise 11ralonndan eonra, hepimiz sibi, bu genç tc devrinin düşünce 

ve zevk &eviycaine eri9mek için, lr.aybetmit olduğu en kıymetli yıllacmı 
telafiye uğraıııcaktır. 

Önüne hürmetle caket kavuşturup oturduğu boca&ı 1 ona, her utın 
ayn ayrı teııkid edilmeğe ve hele b:ığh olduğu e tetik tel&kki kö~ünden 
b . ltalanmıya oıulıtaç yo;:ıları, eşi yozılmıyacok tahe erler diye &öster
miştir. Yıllarca o lıu lötü örnekler içinde dü§üp kalkmıe, manaaı olmı· 
yan bir sürü metinlerde ruana aram:ıkla ömür tükctmi~tir. 

Ve lise &ıralarını daha terketmedeu eldu ettiği kıymetli bilgilf'!rin 

ve iko,ını, önümüze bir eiir mecmuae1 halinde eürmiittür. Bu eger bir 

ıu,u, mesuliyeti onun dc-ğildir. 
füki nesil orasında ok um ak itiyadını alamamıı olanlann kötü teıir· 

lerinden !)CllÇ ııeeil daba uzun zaman kendini lr.urtarııınıyacaktır. Onuu, 
bu te irlr.re karşı tek mücadele silahı .kitaptır. Ancak yeni nefriyatı talip 
etmek şartilcdir ki, bilgi namı altında önüne ıwilen ıeyler araunda 

gerekli olan ayık.lamayı yapabilel·ektir. 
Edebiyat, mektepte öğrenildiği ~ek.ilde aynen daha aonraki neale 

nakledilecek bir emanet değildir: Ve böyle bir kanaatle hareket ederek, 
zosrıanlanm tok.ip etmiyenlerin ctraflann:ı faydadan siya<lc ı:ararlan 

dokunabilir. 
Gençliği ve hele liee gençliğini, ı ğlam bir edebt ~evkl• cibazlamalt 

i~in okumaya alı~tıralım. Ögretmeııio Teremedi~ni o, kitaplardno aloıayı 
<iArenmelidir. 

16,000 vergi kaçağsl 
Bir tayyare, Hindistanda 

uçarken bir tesadüf eseri ola
rak ormanlar arasında ve su
reti mahsusada gizlenmiş bir 
şekilde bir şehir keşfetmiş ve 
bu keşfini hemen Hind umu· 
mi valiliğine haber vermiştir. 

Yapılan tahkikatta 16,000 
nüfusa malik olan bu şehir 
halkının şimdiye kadar lngiliz 
ve. Hind maliye memurlarının 
gözünden kaçtığı anlaşılmıştır. 

Bu şehrin rüesası lngilizlere: 
- Vergiler çok ağır oldu· 

ğu için bu suretle hareket et· 
tik ve senelerdenberi vergi 
vermemekteyiz! demişlerdir. 

lngilizler de bu şehir hal· 
kına bütün Hindistanda verı· 

gilerden çok hafif bir vergı 
tarhdmişlerdir. 

BUlbUI sesi 
Radyo n~riyatında hakiki 

bülbül nağmesini almak ve 
neşretmek çok güç bir iştir. 

Bu vahşi kuş mikrofon karşısın· 
da, sesinin bütün güzelliği ile 
öttürmek çok defa mümkün 
olamamıştır. 

Büyük radyo neşriyat şir· 
keti beş dakikalık bir bülbül 
sesi nakledebilmek için 40,000 
dolar sarfına mecbur kalmıştır. 

Malum olduğu ü:ıere bülbül 
her yerde ve her zaman ayni 
güzellikle ötmc:ı. Bülbülün 
en iyi öttüğü yer ve zamanı 

bulmak ve sonra hayvanı zer
rece ürkütmemek cidden çok 
güçtür! 
Bir filim için neler IAzım? 

Holivud istatistiklerine göre 
Holivudda bir filimi vücuda 

getirmek ıçın vasati olarak 
90,000 adet biçilmiş tahta, 
200 ton çimento, 400 ton bo
ya, bin ton çıvı, 16 kilo
metre elbiselik kumaş ve 500 
dudak boyası lfızımdırl 

Deli mi? 
Bir falcı, Amerikanın Patcı· 

son şehrinde mukim ve Cui 
Pip isminde bir delikanlıya 
eğer yirmi yedinci yaşında ise 
ve tam üç ay karyoladan çık
madığı takdil'de zengin olaca· 
ğını söylemişi 

Falcr, mesleği ve san'atı 
icabı tabii mütemadiyen atari 
Fakat bu delikanlının 23 Ka
nunuevel 1936 dan 26 Mart 
1937 ye kadar yataktan çık· 

mamak şartile zengin olaca· 
ğına inanmasına ve böylece 
hareket etmesine ne demeli? 

{ ' Bugün doğacak 
çocuklar .. 

Dün olcluğu gibi bugün dt' 

Uıaret ile Zubalin t •irleri altın· 
da bulunacağız. İ§lerimiz,Je mil· 
tet'nniyane hareket ururfdir, 

Çünkü eababtan ö~le) e kadar 
yıldızların te!iri çok fena ve 

menfi olacaktır. Ü~leclen aonra, 
yeni tc~irltr altında \'a7.iyet dü· 
ulecek fuıı;at insanlarda tabam· 
mdl u Hhat kuvveti kuılmıo 

bulonauktır. Akıaıu erkeuce yat· 
mak en ihtiyatlı olaraktır. 

.Bugııo do~aı·~k çocuklar inat· 
çı olacaklarsa da, hak ve haki· 

kati kabul edeceklerdir. Bugün 
doğacak çocuklar pratik hayata 

malik qlacaklanndan çok mukte

ılid, batta bııei olııcaklıırdır. 

K. Müsteşarı 
••• 

ava is asyonu ve 
angar inşaatı 

~~~-----~__,.~~-

26131931 

Belgrad sey.ahati 
- Başı 7 inci sag/ada -

lıalya ile de inde etmekte Jiueur 
etmemiş ek yonn ekonomik iın· 

kdnlan harici emcllerfo hizmet~i 
rapmoktan ~"azg~tiğiıı~ gôrdü8il· 
müz giln nyni dQstluk münasebet• 
}erini Almanya ile de kuvverlen• 

dirmeye amade plduğumo~a ~er~et 
emip olqıohdır. 

Bu akıam /zmire 
geliyor 

Kültür B kanlığı müsteşara 
Bay Rıdvan Nafiz Edgüer bu 
akşam Ankaradan şehrimize 
gelecektir. Müsteşar, Kızılçul· 
luda satın alınan Kollej bina
sında önümüzdeki ders yılı 
başında açılacak olan köy 
öğretmeni kursları İQin tetkik
ler yapacaktır. 

Nafıa Vekaleti, İzn1ir istasyonu· 
Balkan sntantı11a bugün dnoy:• 

nizamında haiz olcJuğu bfiyiÜ 
ehemmiyeti VArdircn yeg4oe Aıoil, 
harici •iya&etlerind"ki bu vuzuh vo 
her türlü gidi emellerden uzalı: 
olan bir ıulh endiş eidir. 

"""""~"""""'-

Su ve elektrik 
Tarif eler inde ten
zilat yapılacak mı? 

Su tarifesinin 12 kuruşa ve 
elektrik tarife.sinin de münasip 
bir miktara tenzili hakkında 
tarife komisyonunca verilen 
kararların hu günlerde Nafıa 
Vekaletince tasdik ve iade 
edileceği kuvvdle tahmin olun· 
maktadır. Vekaletin, yeni tari
felerde herhalde tenzilat yapa· 
cağı ümid ediliyor. 

Bu kadın 
Ço,.uğunu 

öldürmüş mü? 
Turanda doğurduğu çocu· 

ğun göbeğini kesmiyerek ölü· 
müne sebebiyet vermekle maz· 
nun Mustafa karısı Şerifenin 1 

muhakeme.sine dün şehrimiz 
Ağırceza mahkemesinde de
vam edilmiştir. Maznun Şerife, 
çocuğun ölü doğduğunu ve 
kendisinin öldürmediğini söy-. 
!emiştir. Bazı şahitlerin ifade· 
J ... ; .. :... ..J,"''"~"' irin v::a •71J:ın 
talimatlara henüz cevap gel· 
mediği anlaşılmış ve muhake· 
merıin devamı başka bir güne 

1 
bırakılmıştır. . ~~~~ 

işçilerin vaziyetil 
Odaca f otograf 

toplanıyor.. 
Meksika coğrafya cemiyeti· 

nin dünya işçilerinin yaşayış· 
lan hakkında tetkikat yap· 
makta olduğu ve Türkiyedeki 
işçilerin yaşayışları hakkında 

malumat ve resim istediği 
lktısad Vekaletinden şehrimiz 
ticaret odasına bildirilmiştir. 
Ticaret odası, lzmirde ışçı 
kullanan bütün muessese ve 
fabrikalara müracaat ederek 
müessese ve fabrikalarm re
simleri ile işçilerinin çalışma, 
istirahat ve yemek zamanla
rındaki vaziyetlerine dair be
şer resim istemiştir. Bu re· 
simler, lktısad Vekaleti vası
tasile Meksika coğrafya ce 
miyetine gönderilecek ve ica· 
bında odaca kullanılacaktır. 

Borsa büdcesi • 
Şehrimiz Ticaret ve Sanayi 

odası onümüıdeki hafta içinde 
toplanacak ve borsanın yeni 
yıl büdçesini müzakere ve 
tasdik edecektir. 

Vilayet büdçesi 
Vilayet umumi limcesi, bu

gün .saat onbcşte vali Bay 
Fazlı Güleçin başkanlığı al· 
tında toplanacak ve vilayet 
büdçesi üzerinde müzakerede 
bulunacaktır. 

Yaralamak 
İkiçeşmelikte Hasan oğlu 

Fethiyi bıçakla başından ve 
sol kolundan yaralıyan Ha.san 
ogJu Ahl1led yakalanmıştır. 

nun biran evvel inşasını istiyor 
ı Nafıa Vekaleti hava yolları 

umum müdürlüğü, mayıs ayın· 
da Ankara • istanbul ve lzmir 
arasında daimi hava postaları 
işletıneğe başlıyacağı için İz. 
mir hava istasyonunun biran 
eve\ inşasına büyük ehemmi· 
yet vermektedir. Cumaovası 

istasyonu civarında inşa edi· 
lecek istasyon hangarının keş
finin yapılması Nafıa Vckale· 
tinden vilayete bildirilmişti. 

Keşif, bugünlerde yapılacak 

ve proje tasdik için Vekalete 
gönderilecektir. Nafıa Vekaleti 

İzmir ve Adana daimi hava is· 
tasyonlarının İnşasına büyük 

ehemmiyet vermektedir. Ada· 
na istasyonu da inşa edilince 

bu yıl Adanaya da posta tay· 
yareleri gidip gelecektir. lzmir 

hava istasyonunun, posta tay· 

yarelerinin inip kalkabilecek· 

leri bir hale getirilmesi için 
yapılacak hazırlıkları tesbit 

etmek üzere hava yolları umum 
müdürlüğü baş pilotlarından 

Abdullah bugünlerde Ankara· 
dan şehrimize gelecektir. 

Balkon antantı düne kaıfar 
demokratik zümre tabir edilen 

devletlerle ivi münasebetler idanıe 
ediyor, fak~t toıaliı r devletlerle 
olan müııa ı•hetlr.rini tnıızim içiıı 
de fırsaı kollamaktan hali kolnıt' 
vorclu. • itrkim ilk fırı;ııllo Türkift! 
italya ile olan münasehetioi e ki 
dostluk },nvusıııa irca etmekte te• 

rechlüd etmediği gibi kendi miitlC
f iklerilc İtıılya nra ındaki J>iiTüzleri 

ayıklamak hu u~unda da hizmetiııİ 
arzl!tmckten hali kalmadı. 

Bugün tahakkuk etmekte olall 
Kont Ciyanonun Bclı;rad seyııboti 
işte bu meşkur hizmetin semcrcle• 

rinden biridir. 

•ık k ,_,;..~----d---.------------ı İtalya Balkon antaotım teşkil 1 o u ar ye 1 eden dört devleıten üçü ile yaııi 
Türkiye, Yuo:ınil!tan \'e Rumony• 

haz•ra a kapanacak ile esasen iyi münasebetler te i9 
\'C iılaıııe etmektedir. Bul:jÜn Horİ· - ı ciye .Na~ırınm bu seyahati ile Yu· 

İmtihanlar 
menlere 

hakkında başög., ret• goslııvya ile de ruünaEebetlerioİ 
tanzim ederse bundan en çok tt' 

tebligat "apıldı vinecek olanlar ı;e.nc Balkan aıı· 
J tantı deTletleri olacaktır. 

ilköğretim kurulu kararına 
göre, nahiye ve köy okulları 
15 Mayıs 937 tarihinde, lz\l'lir, 
Ödemiş, Bergama, Tire ve 
Menemen içindeki okullar 7 
Haziran 937 tarihinde ve bu 
kazalardan başka diğer kaza
larla kararın ikinci maddesin· 
de yazılı okullarda da 31 Ma
yıs 937 tarihinde derslere son 
verilecektir. Köy okullarını bi· 
tjrecek talehe le rP uı>r il t>relc_ 
tasdiknameler.in hazırlanma işi· 
nin uzamaması için lazımgelen 
pul ve fotoğrafiler şimdiden 
talebeden istenecek ve alına
caktır. 

Diploma ve tasdiknamelere 
hal ve gidiş, jimnastik, musiki 
ve ev idaresi dersleri notları 
da geçirilecektir. 

Almanya ile ticari 
münasebatımız __ .................. __ 

- Başı 1 inci sahi/ede -
)erdir. Gerçekten Türk ve Al
man evleri arasında muamele 
son günlerde pek azalmıştır. 
Dikkate değer ki, işlerin bu 
derece gerilemesi, Türk ihra· 
catçılarının Almanyaya şimdi
lik satış yapmamalarının yanı· 
başında ilgili Alman dairele· 
ri de Türkiyeden ithalat için 
müsaadeleri artık asgari bir 
dereceye indirmişlerdir. Bu 
itibarla tekmil ilgililer iki mem
leket ticaretinde başgösteren 

güçlüklerin biran evel kaldı· 
rılmasını dilemektedirler. Mayıs 
1936 tarihli mukavele bitmek 
üzere olduğundan Türkiye ile 
Almanya arasında yeni bir an· 
laşma için müzakereler yapıla· 
cağı beklenmekte ise de, gö· 
rüşmelerin Ankarada mı, yoksa 
Berlinde mi olacağı hakkında 
henüz kat'i bir şey bilinme
mektedir.,, 

Almanya ile Fransa arasında 
ticaret görüşmelerine 4 Martta 
Berlinde başlanmıştır. Bu arada 
aynı zamanda büyük Paris ser
gisi münasebetile Almanyadan 
Fransaya yapılacak seynhatler.c 
ait İ§lerin dahi görüşülcc(•ği 

zannediliyor. Fransız heyeti, 
Fransa Ticaret Nezareti Tica· 
ret mukaveleleri Şubesi şefinin 
reisliiinde bulunmaktadır. " -- ----

Talimatnamenin 75 inci mad· 
desine göre, üç sınıflı köy 
okullarının son sınıflarında 
Türkçeden (orta) not alan ta· 
!ebelere tasdikname verilmi· 
yecektir. 

Ma:ımafih hu sevnlıntio toha~· . 
kuku ile herşeyi olnıuo bitmiş te-

Umumi imtihan cedvelleri 1 
doldurulacak karne defterleri de 

lakki edecek kacl:ır acul olmama· 
lıyız. Do tumuz İtalya ile müttefr 
nıiz Yugo~lovya arasında halledile< 
<'r.k çok me.scldcr \'ardır. Ye bil· 
lıa6ea bnnl:ırdıın Bolknnlorda nüfuS 
rnırıtokası id<l:rtıırıoa, Adriyııtilı: 
eahillerimlc rakıb• " hakimiyet ec'f" 
tlalarına teıı1hik eden kıı11oıları çol> 
mühim, çok Çf'tindir. Bunların bit 
itilafa zcmiu tceldl etmesi herşef 
den C\'el lıir zaman mesele idir. 

noksan bırakılmıyaacaktır. Beş 
sınıflı okullarla üç sınıflı köy 
okulu başöğretmenleri okulu 
hitir.nıp ve biitünleme imtihan· 
larını yapt ktaıı :;uıııa diplo
ma ve tasdiknameleri hazırla· 
mak için derhal kültür direk· 
törlüğüne göndereceklerdir. 
Bundan sonra tasdik edilmek 
üzere gönderilecek diploma 
ve tasdikname et•dvellerinde 
okulu bıtirtn 11-16 yaşların· 
daki talebenin erkek ve kız 
olarak kaç kişi olduğu da ya
zı lac:ıktır. 

Bunları yapmıyacnk olan 
başöğretmenler 702 :numaralı 
kanuna göre cezalandırılacak· 
lardır. 

Yeni neşriyat: 

Fikirler 
İzmir Halkevi tarafından 

çıkarılmakta olan ••Fikirler,, 
mecmuasının 144 üncü sayısı 
zengin münderecatla intişar 
eylemiştir. Karilerimize tavsiye 
ederiz. 

Sulh cemiyeti 
Kararlarım bildirdi. 

Paris, 25 (Radyo) - Bay 
Delbos bugün hariciye daire· 
sindP. Sulh cemiyeti murah
haslarını kabul etmiştir. Bay 
Pol Boıikur bu heyetin başın· 
dadır. Ve Cenevrede Sulh ce-
miyetinin son kararını Bay 
Delbosa vermiştir. Bu karar, 
İspanya hadiselerinde daha 
dikkatle hareket lüzumuna da
irdir. 

Bay Delbos, Bay Pol Bon· 
kura, bu hususta Fransanın 
en temiz ve dürüst hareket 
ettiğini bildirmiştir. 

Ayni Şekilde birer karar 
Londrada Bay Edene ve Brük
sclde Bay Starka verilıni~tir. 

Bay Delbos hariciye daire· 
sinde Çekoslovakyanın ParJs 
sefirini de kabul etmiş ve 
mesaili hazıra iizerinde müda
velei ıfkirda bulunmu hı . 

1 

Bugiin için ortada müsbet olıı· 
rak tek lıir hakikat vıırdır: İki bil· 
kiımet de aralarındııki ihtilaflı, 
pürüzlü meseleleri hallctınçk, ayı~· 
lom:ık liizuınunu takdir etmişl('r ~t 
hun uu it;iu ııaıuiıui) et lcrindc:ıı şüp· 
he cılilenıif""''t'k hilcniiniyetlerlt 
mo~a h:ışınn oturmaya karar ver· 
mi:lı:nlir. 

Tahahet ilminde itimad nnetl 

l tedavinin yarısını teşkil edene &i· 
yaset sahaıuoda da müsbet bir hiis· 
nüniyet erı;eç vusıl olunacnk bit 
iıillifın ilk ve sağlam zeminini tc~· 

kil eder. 
Bu itibarla Kont Ciyanonuı> 

Belgrnd se.yohotini hararet ve meaı· 
nuniyetle karşılamak, ouun mü bel 
neticelere yol açmasını temc:nııİ 
etmek Balkan antantıoı teşkil edell 
de' let ler ic;in sn mimi bir vazifedir· 

Hamdi Nüzhet Çançar 
-~-~~---- ../ 

Muazzam geçid 
• 

resmı 

Londra, 25 (Radyo) - ln
giliz bahriye amirallığı, lngili~ 
kralının taç giyme merasirnı 

münasebetile 126 büyük harp 
.sefinesi tarafından muazzaııı 

bir resmi geçid yapılacağını 
bildirmiştir. 

Habeşistanda 
Müselli\h çete kalmamış 

Londra, 25 (Radyo) - Man· 
çester Gardiyan gazetesinin 
Adis-Ababa muhabirinden al· 
dığı haberlere göre, son ha· 
diselerden sonra bütün Habe· 
.şistanda sükun hüküm sür
mektedir. Ras Destanın ida· 
mından sonra müsellah hiç.
bir çete kalmamıştır. 

Yeni ve eski büyük yollarda 
seyahat normaldir. 

Londra şoför/eri 
Grev için hazırlanıyorlar 

Londra, 25 ( Radyo ) -
Paskalya yortuları arefesinde 
bir otobüs grevi tasavvur edi· 
mektedir. Şoför ve biletçiler 

saatlerine itiraı 
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1 
Tali~i harp. cum~uriY.et· ı Zelzele · 

Çiler lehıne dondu ~ Los-Anceıes,25(Radyo)-
-------------

Hükumetçiler, asilerin muhasarcı 
hattınıyarmağa muvaffak .. oldular 

Gerek burada ve gerekse 
Cenubi Kaliforrıiyada biribi
rini takiben iki şiddetli zel
zele olmuştur. Halk, heyecan 
içindedir. Büyük binalar hayli 

Museviler ve Türkce 

:::::::::::~=====~==~·- ='llnn==· ,_Bir Musevi münevveri, fi 
ıs. 60 --- kirlerini açıkça söylüyo 

Meclisin bu son toplantısın· 
da çıkacak bir kanun vardır ki, 
orada şöyle bir ifade göre· 
ceğiz: 

(15) ten (60) şa herkes, bila 
kaydüşart askerdir. 

Bunun fevkaladeliği var 

. -------
1 ş i zamana bırakmamalı, müessi 

çarelere başvurmalı, diyor 
Banko Kommer Çiyalede cağımız dil, ~utlaka Türkçe 

ikinci müdür Bay Bengıyad, olmalıdır. 
Musevilerin Türkçe konuşma- Büyük bir azim ve hiç şüp· 

lstanbul, 25 ( Hususi ) -
ispanya dahili harbi, cumhu
riyetçi kuvvetler llehine dön· 
müstür. Bütün cephelerde he
zimete uğrıyan asiler, ricale 
mecbur kalmışlardır. Son ge
len haberlere göre, hükumet· 
çiler, asilerin muhasara hattını 
yarmağa muvc:ffak olmuşlardır. 

bele edemiyecek bir tayyare~i, 
bir topu, bir harp sefinesi 
mevcud olmadığına hükmet· 
mek Jaıımgelmektedir. 

sallanmıştır. 

\...-~~~~~~----~ ..J mıdır? 
Diye bana sorsalar, ben 

ları lüzumu hakkında muharri- hesiz temiz bir niyetle açtı· 
rimize şunları söylemiştir: ğınız bu çığırdan dolayı (Ana· 

Valensiya, 25 (A.A) - Ha
\ras ajansı muhabirinden: 

Guadalajar~ cephesinde esir 
edilmiş olan ftalyanların ye· 
kunu halihazırda 1300 kişiye 
baliğ bulunmakta olup daha 
ziyade artacağı tahmin olun
maktadır. Bunlardan dördü 
zabit olmak üzere 290 zı Va
lensiyaya götürülmüş olup 
orada bir kışlanın mühim bir 
kısmını işgal etmektedirler. 

Valensiyada serbestçe gez
mesine müsaade edilmiş olan 
yegane esir çavuş Giovanni 
Vahdellidir. Zira çavuş hüku· 
met saflarına kendi ihtiyarile 

fıeçmiştir. htiUUciler de biz kaza· 
myoruz diyorlar 

Cebelüttarık, 25 (Radyo) -
Askeri harekatın betaet kes
betmesine rağmen asi tayya· 
releri~ faaliyeti çok artmıştır. 
Dün 40 ltalyan tayyaresi Gu· 
vadalaharayı bombardımana 
teşebbüs etmiştir. 

Asılerc göre ou teşebbüs 

milislere pckçok zarar vermiş
tir. Hatta General Miyaha bu 
bombardımandan çok kork· 
muş, fakat hareket ve siperler 
vaziyetinde hiçbir netice elde 
edilememiştir. 

Bu haberin hayrete şayan 
noktası, milislerin hiçbir tay
yaresinin mukabelesinden bahs
etmemesidir. Bunun için Fran· 
ko mehafiline teselli vermek 
Üzere tertip edilmiş bir haber 
addedilmektedir. 

Diğer haberlere göre Gene· 
ral Franko emrindeki tayya· 
reler milisler üzerinde cehen
nemler yaratmıştır. 

Kastelyon askeri fabrikası
nın da tahrip edildiği haberi 
Cebelüttarıkta hiçbir kimseyi 
inandırmam ıştır. 

Asi harp sefineleri de Ka· 
talonya sahillerini bombarar· 
dıman etmişlerdir. Madridde 
de milisler şiddetle top ateşi
ne tutulmuşlardır. 

Neticeye göre, bütün bu 
faaliyetlere Milislerin muka.. 

ANADOLU 
--·--

Günlük siyasal gazete 
Suhip ,.c }rnşynzgaııı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umu mi ncfrİ) at ve yazı işleri 

hlüdürü : Hamdi Nü~het Çonı;ar 
ld -:ırelıancsi: 

İzmir İkinci Beyler soka~ı 
C. l lnlk Partisi lıinası iı;incle 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 - Posta kutusu 405 

y ABONE ŞERAİTi 
ıllığı l 200. altı aylığı 700, üç 

Y aylığı 500 kurıı~tıır. 
abaııcı ınemlt•kctler iı;iıı senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Rcı yerde 5 kuruştur 

Gfln -~ geçmie nüshalar 25 kuruştur. 

Madrldı 25 (A.A) - Gece 
geç vakit asilerin tayyareleri 
Madrid üzerinden uçmuş ve 
şehri bombardıman etmiştir. 
Tafsilat yoktur. 

Havr, 25 (Radyo) - il dö 
Frans ve reis Ruzvelt trans· 
lantikleri Amerikadan 220 ko
münist gönüllüsü getirmişler· 
dir. Bunlar Meksikalı ve Leh· 
Jidir. Bunlar ispanyaya gide
cekler ve Valens hükumeti 
hizmetine gireceklerdir. 

Madrid, 25 (A.A)- Müda· 
faa komitesi dün öğle vakti 
tebliğ etmiştir: 

Geçenlerde yapmış olduk
.lan ve muvaffakıyetle netice· 
lendirdikleri taarruz sırasında 
hükumet kuvvetleri tarafından 
elde edilmiş olan mevzileri 
tahkim etmişlerdir. Cumhuri
yetçi kuvvetler asilerin Jarama 
cephesindeki şiddetli bir ta
arruzlarını defetmişlerdir. 

Londra, 25 (A.A) - Mor· 
ning Post gazetesinin Cebe
lüttarık muhabirine göre, hali 
hazırda ispanyada 90 bin ec· 
nebi muharip bulunmaktadır. 
Bunların 55 bini asi saflarında 
çarpışmaktadır. Rıı aske.r'JeriA 
30 bini İtalyan, 20 bini Alman 
ve 3 bini lrlandalıdır. Geri 
kalan 2 bin kişi hakkında 
malumat yaktur. Hükumet kuv
vetlerile birlikte çarpışan 35 
ecnebiden bin tanesi lngiliz· 
dir. ltalya asilere motörlü kı
talar göndermiştir. Asiler ta· 
rafında 285 ltalyan ve 103 
Alman tayyaresi vardır. Hüku
metçilcrin hizmetinde bulunan 
Sovyet tayyarelerinin miktarı 
900 dür. 

Japon ordusu 
Diktatörlük kurmak 
niyetinde değildir. 

Tokyo, 25 (A. A) - Har· 
biye Nazırı bugün Meb'usan 
meclisinde beyanatta buluna· 
rak ezcümle demiştir ki: 

"Ordunun dikratörlük kur· 
mak niyetinde olduğunu söy· 
lemek manasızdır. Harbiye 
Nazırı sıfatile benim yapmak 
istediğim, Japonyanın hukuki 
şeraitine uygun bir parlamento 
Eliyasctinin meşru bir surette 
inkişafıdıdır. 

Ordu ve donanmanın iste
diği Japonyanın coğrafi vazi· 
yetinin istilzam ettiği miktarda 
kara ve deniz silahları bulun
masıdır.Taki Japonya bununla 
uzak şarkta sulhun idamesine 
müessir surette hizmet edebil
sin. Fakat bu hiçbir zaman 
Japonyanın bir silahlanma ya
rışına iştirak etmek niyetinde 
olduğu demek değildir. ,, 

Hi se senetlerini 
aldılar 

Şanghay, 25 (A.A) - Çin 
hükumeti hususi bankalar üze
rinde devlet kontrolünü tesis 
etmek işine devam ederek 
Şangbaydaki üç bankanın his· 

Vekiller Heyeti 
toplandı. 

Ankara, 2S (A.A) ..... İcra 
vekilleri heyeti dün Başvekil 
f smet lnönün reisliği altında 
toplinanık muhtelif işler üze
rinde görüşmelerde bulunmuş 
ve bu işlere ait kararlar ver· 
miştir. 

Belediye müruriyesi 
Azamt surette indirilecek 

Ankara, 25 (Hususi) - Hil
kumet, hayatı ucuzlatmak için 
yeni tedbirler almaktadır. Bu 
meyanda iskele ve limanlar· 
dan alınan belediye müruriye
sinin azami surette indirilmesi 
kararlaştıra lmıştır. 

ltalya 
Montrö mukavelesini 

tasdik edecek 
lstanbul, 25 (Hususi)-ltalya 

hükumeti, Montrö Boğazlar 
muahedenamesini tasdika ka
rar vermiş ve bu kararını hü
kumetimize bildirmiştir. Tas
dik için, mukavelenamenin 
müzakeresine yakında başla· 
nacaktır. 

Mekteblerde 
Gazete okumak aevaiai 

fçtn vara 
lstanbul, 25 (Husust) -

Maarif Vekaleti, ilkmekteb 
müfredat programlarına gazete 
okumak sevgisi dersini koy· 
muştur. Bundan böyle mu
allimler, çocukları alakadar 
eden gazete yazıları hakkında 
talebeye izahat vereceklerdir. 

Kamutay 
Reis vekillil1ine Bay 

Hilmi seçildi 
Ankara, 25 (Hususi) - B. 

M. Meclisinin bugünkü toplar.
tısında, müteveffa Nuri Con· 
kerden münhal kalan reis ve· 
killiği seçimi yapılmış ve Sey
han saylavı Bay Hilmi, reis 
vekili intihap edilmiştir. 

Standardizasyon fa. 
aliyeti artıyor 

Ankara, 25 (Hususi) -
Üzüm standardizasyonu ve 
diğer işler için Ege mmtaka
sında derhal faaliyete geçile
cektir. Bu hususta teşkilat 
yapmak ve hazırlıklarda bu· 
lunmak üzere, iç ticaret umum 
müdür muavini Salaheddin ile 
tarifeler müdürü İzmir üzüm 
kurumuna tayin edilmişlerdir. 

Bay T ataresko 
Ankaraya gelecek 

lstanbul, 25 (Hususi)- Ro
manya Başvekili Bay Tataresko, 
4 Nisanda Ankarada buluna
caktır. 

Dost ve müttefik Romanya 
Başvekili lstanbulda ve Anka
rada merasimle karşılanacaktır. 

Akvam cemiyeti 
ltalya aleyhi-
ne çevrilecekmiş .• 

lstanbul, 25 (Hususi) - Ste· 
fani ajansı, lngilterenin Cemi
yeti akvamı ltalya aleyhine 

şöyle bir cevab veririm: 
- Bu ne jesttir, ne yaban· 

cı bulunduğumuz birşeydir, ne 
de gözdağı vermektir. Türk 
milleti, çok şükür, onbeşten 
altmışa değil, beşikten mezara 
giden bir asker veya asker
liktir. Yalnız, tarihin muayyen 
devresinde, bir griz geçirmiş
tir. Bünyesinde sarsıntılar ol
muştur. Fakat şimdi, kendi 
hakiki ve asil benliğine kavuş· 
makla bugünkü dünya muva· 
zenesiiliği ve ümidsizliğine 
karşı da bir müdafaa tedbiri 
almış oluyor. 

Bir harb takdirinde canlı 
cansız herşeyin, esasen dev· 
lete aidiyetini kabul etmiş bu
lunan bir millet, istikbaıin du
varı arkasında pusu kurmuş 
her hangi kötü bir maksada 
karşı da elbette ki onbeşten 
altmışa kadar vatanının müda-
faasına koşacaktır. Yapılan 
şey, bunu kanunlaştırmak, or
ganize etmek, devletin müda
faa kadrosunu daha hesaplı 
olarak kavramaktır.. Türkün 
adı "Mehmedcik .. le sembolü
nü yapmıştır. "Mehmedcik,, 
deyince de hatıra gelen, hu-
dudda silaha dayanmış, ba· 
kır yüzünü ufuklara çeviroıİf 
8...:. .Jca...._.n •••dır,. 

Evet onbeşten altmışa! 
Bunu böyle kabul ederken, 

ayni zamanda hu yaşlar içinde 
herkesin vazifesini bilm~si ve 
başarabilmesi icabeder. As· 
kerliği, milli bir karekter, milli 
bir terbiye olarak mekteblerde 
kurmalıyız. Erkek de, kız da 
ayni şartlarla askeri tedris ve 
talime tabi tutulmalıdır. Ana 
da asker, baba da asker ol
malıdır. Herkes, herşeyden 
evci, her meslekten, her te
lakkiden, her fikirden, her 
prensipten önce, evvela bir as
ker terbiyesi, bir askerlik bil
gisi, telakkisi ve disiplini ta· 
şımalı ve onlara malik ol
malıdır. 

Asker doktor, asker ebe, 
asker muallim, asker çiftçi, 
asker ana, askerde de, asker 
kunduracı, asker memur gibi .. 
Yani evvela askerlik, sonra ce
miyette iş bölümü ve meslek .. 

Yani, bizim yaradılışımızda
ki askerliği, tekniğe, terbiye 
ve talime, teşkilata, bilgiye 
sokmalı ve onlarla ıslah ve 
tanzim etmelidir. Türkiye, dün
yanın bu parçasında, daima 
ve daima "asker bir millet,, 
olarak yaşıyacaktır. En geniş, 
en açık ve berrak sulh seması 
altında bile, mektebin yanında 
kışla, tarlanın kenarında asker 
çadırı, ormanın içinde nöbetçi 
ve dişinden tırnağına kadar 
silah ve silahlı bulunmalıdır. 
Acı tecrübelerin ve hadisele
rin derslerini belleyip hazmet
tik.. Bu yuvarlak ve ihtiyar 
toprak ise, daha çok asırlar 

mücadelelere ve maceralara 
omuz verecektir. Biz de, bu 
toprak göklerde koptuğu yere 
dönünciye kadar yaşamağa 
ahdetmişizdir. Binaenaleyh; 

- Bu mühim mesele etra- dolu) yu ve tahrir heyetinizi 
fında söylenecek çok şeyler samimi olarak takdir ve teb-
vardır. rik etmek isterim. Davanız, 

Dünyada mevcud bütün mil- çok mühim ve Yahudi unsuru 
Jetler, yalnız kendi hudutları için büyük bir dikkatle takip 
dahilinde · değil, hariç mcmle- edilecek kadar haklıdır.,, 
ketlerde dahi lisanlarını ta· - ------•• 

mim için büyük masraflar ih· Lehistanda 
tiyar ederler ve bu hususta • • 

her çareye başvururfarken, bi- Sosyalist parti/er 
zim Yahudilerin, Türkiye da-
hilinde hala lspanyolcay. kul- lağvedildi. 
lanmaları, hakikaten çok garip Varşova, 25 ( Radyo ) -
olduğu kadar ayıptır da. Bazı Sosyal demokrat vesair Sos-
kimseler, bu ayıbı maziye yalist partiler fesih ve lağvedil-
yükletmek istiyorlar. Bu ka· miş ve bu münasebetle bir-
naat, büsbütün çürük değil- çok müessese ve evlerde ta· 
dir. Ancak, şunu kabul etmek harriyat yapılmıştır. Diğer şe· 
lazımdır ki, Cumhuriyetin kud- hirlerde de ayni şekilde tahar· 
retli eli, maziden kalmış bir riyat yapılmış ve komünist 
çok çıbanları tamamen dene- mehafilinc.Je 166 şüpheli kimse 
cek derecede ortadan kaldır· tevkif edilmiştir. 
mışken ve kendi kendimize Yukarı Silezyada da 60 
doğru yolu fark edecek kadar şüpheli komünist tevkif edil-
bir saha açmışken, her kusuru miştir. 
geçmişe atfedip eli bağlı bir Münhal mebusluklar 
halde durmak, ulaşmak iste· için namzed olanlar 
diğimiz gayeye biran evel var-
mamıza mani teşkil eder. lstanbul, 25 ( Hususi ) -

Çok iyi takdir edersiniz ki, Maliye müsteşarı Bay Faik, 

J
• ln:ıisarlar müsteşarı Bay Adil 
ısan meselesi zannedildiai 

kadar kolay detildir. Bununla ile Hariciye Vekaleti umumi 
~.~ ...... ~ .... ..,._4:ı. L:. ı.-ı..ı... ~aJitibi Bay Numan Rifat gıün· 
ve bir c.fiifpfm cfaliffin«ıe ça- mebusluklara seçılerek ıı· 
lışılır, kat'i bir mecburiyet yasi müsteşar tayin edilecek

lerdir. 
olmadıkça, kendi dilimiz olan 
Türkçeden başka bir dil ko· Kömür sergisi 
nuşulmazsa, az bir zaman Ankara, 25 (Hususi) - 23 
içinde çok parlak neticeler nisanda açılzcak olan beynel-
istihsal olunabilir. milel komür sergisi münase· 

Bu işin, zamanla olan ala· betile, Devlet demiryolları 
kasını inkar etmek istemiyo- tren tarifelerinde mühim ten· 
rum. Fakat, iş, zamanla kendi zilat yapmağa karar vermiştir. 
kendine halledilecektir, diye- Tenzilatlı tarife, sergi açıla· 
rek bati hareket edecek olur· cağına yakın tatbik edilecektir. 

sak, çok vakit kaybetmiş ola· Maden müesseselerı· 
cağız. 

Vahim bir hastalığa yaka· işlerini kısaltmak mec-
lanmış bir adamı kurtarmak buriyetinde kalacaklar 
için, nasıl vakit kaybetmemek Paris, 25 (Radyo) - Fran· 
ve en müessir ilacı kullanmak sız maden müesseselerinin mu· 
zaruri ise, bizim de bu işte rahhasları B. Bluma bir muh-
ayni suretle hareket etmemiz tıra vermişler vt şimdiki va-
lazımdır. Bir hasta tasavvur ziyet önünde işlerde hiçbir 
eder misiniz ki, iyi olmak için salah görülmediğini ve bilakis 
doktorun kendisine tavsiye işleri kısaltmak mecburiyetin-
ettiği ilaçlar ne derece acı de kalacaklarını bildirmişlerdir. 

olursa olsun onları kullanmak- Amerika 
fan imtina etsin? 

Hiç Türkçe bilmiyen Ya
hudiler, belki öğreninciye ka· 
dar zahmet çekeceklerdir. Fa· 
kat unutmamalıdır ki, ne olursa 
olsun, bu, vicdani bir borç, 
milli bir vazifedir. 

Alacaklarım baöışlıyor mu? 
Vaşington, 25 (A.A) -

Mümessiller meclisi azasından 
Bay Sirovitch meclise bir ka· 
rar sureti tevı:li etmiştir. Ka
vanin encümenine tevdi edilen 
bu karar suretinde lngiltere 
ve Fransanın harb borçlarının 
ilgası derpiş edilmektedir. 

TAKVİM 

Kendi dilimiz olan Türkçeyi 
biran evel öğrenmek ve bu 
dili konuşmak zarureti kat'idir. 
Zorluk meselesi mevzubahs de· 
ğildir. Sebat, gayret ve müte· 
madi bir say karşısında bütün Rumi· 1353 1 Arabi-1356 
manialar yıkılır. Mart 13 Muharrem 13 

Lisanın büyük ehemmiyetini 
takdir edersiniz. Biribirinin di· 
]inden anlamayan iki ferdin 
anlaşması nasılki kolay de· 
ğilse, ayrı ayrı dil konuşan 
iki unsurun kaynaşması da 
ayni derecede müşküldür. 

Çok lisan bilmek, şüphe
siz ki faydalıdır. Şu kadar 

-
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A m""da le omi- ~ 
te ·nde konuşulanlar 

B so 
-·-· Rus murahhası tarafından ileri sürülen 

teklif, Almanya, ltalya ve Portekiz 
murahhaslarının itirazile karşılandı 

l,.or dr.a, 25 (Redyo)- Lord 
!Plimut, Rus sefirine halyanlar 
aleyhine bir tahkik heyeti gön· 
.d~r;ilmesi hakkındaki teklifinde 
ıısrar etmesini tavsiye etmiştir. 

Bay Grandi, bu teklifin Fa· 
şizrTH! karşı yeni bir Moskova 
taarruzu olduğunu söylemiştir. 

Alman murahhası da ayni 
~ide talea dermiyan et· 
rniştir. Portekiz murahhası da 
bittabi ayni şrkilde beyanatta 
bulunmuş ve Rusların bu tale
binin ademi müdahale ssasla· 
nna muğayir olduğunu ilave 
etmiştir. 

Lord Plimut, bu içtima hak
kında tabliğ neşretmemeğe ka
rar vermiş, fakat Grandi bu 
münakaşanın geniş mikyasta 
neşri lüzumunu ileri sürmüştür. 

Londra, 25 (A.A) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

"Dün ademi müdahale ko· 
dahale komitesinde Sovyet 
Rusyanın Londra sefiri Bay 
Maiski Valansiya hükumeti ta
fından geçenlerde İngiltere ve 
f'ransaya gönderilmiş olan no· 
tayı tevdi ettikten sonra İtal
yanın general Frankoya vasi 
mikyasta yatdım etmekte ol· 
duğunu söylemesi üzerine Bay 
Grandi ile aralarında şiddetli 
bir münakaşa çıkmıştır. 

Bay Grandi Sovyetlerin mua· 
hczesini kabul edemiyeceğini 

ve hükumetinin bu muahezeye 
ir:ıbPdPrı .cevabları verece!li 
ınukabeJesınde bulunmuştur. 

ltalyan sefiri ilave etmiştir: 
- Bütün bunlar kominter· 

nin çevirmekte oldıığu manev
ralardan başka birşey değildir. 

Bunun üzerine Bay Von Ri
bentrop söz alarak uzun bir 
nutuk söylemiş ve bu nutkun
da komünizme hücum etmiştir. 

Ademi müdahale komitesi 
azasından bazıları dünkü içti· 
maın bir intihap mitingini an-
dırmış olduğunu beyan etmek· 
tedirler. 

Londra, 2S (A.A) - Ade
mi müdahale komitesinin öu 
günkü toplantısında Sovyet 
büyük elçisi Bc.y Maiski ltal
yan hükumetinin ispanyaya 
mütemadiyen artan müdahalesi 
üzerine hükumetinden aldığı 
talimat mucibince komitenin 
nazarı dikkatini celbetmiş ve 
Şubat ortalarında ispanyada 
60 binden fazla ltalyan bulun· 
duğunu ve o zamandanberi 
bu mühim miktarın artmış ol
duğunu söyliycrck bu, İtalya-

nın ecnebı bir memleketi as· 
keri bir tarzda istilasına ben· 
zemektedir, demiştir. 

Bay Maiski derhal hususi 
bir komisyon teşkili ile 1-20 
Şubattan sonra ltalyanların fs
panyaya asker ve harp leva· 
zımı yolladığını ve harekata 
iştirak ettiklerini tahkik etmek 
üzere ispanyaya gönderilme· 
sini teklif etmiştir. 

Bay Grandi ve B. Ribentrop 
hükumetleı inden talimat isti· 
yeceklerini söylemişlerdir. 

Meselenin heyeti umumiye
sile tali komisyona havalesi 
kararlaŞtırılmıştır. 

Londra, 25 (A.A) - Ade· 
mi müdahale komitesinin dün· 
kü celsesinde ltalyanın müda
halesini bildiren ve Valansi· 
yadan gönderilmiş olan no· 
tayı ve Alman murahhasları 

ile ltalyan murahhaslarının ce· 
vaplarını tevdi eden B. Mais· 
kinin müdaha1esinden sonra 
Fransız murahhası B. Maiski 
tarafından ortaya atı!an mese· 
lenin tali komite tarafından 

tetkik edilmesi lazımgelmekte 
olduğunu söylemiştir. 

Lord Plymonth Fransız mü· 
mcssilinin noktai nazarına mu
zaharet etmiştir. 

Bunun üzerine Rovyet mu· 
rahhası adcuıi müdahale iti
lafını ihlal eden vakalara ta
alluk eden bir meseleyi ortaya 
atınağa hakkı olduğunu ve 
hükumetinin bu işte müdaha· 
Jt::Ut:: :Uuıuıııııa,:,111111 \..l\ . .h.JJ ..," 

beplere müstenid bulunduğunu 
söylemiştir. 

Sovyet murahhası meselenin 
tali komite tarafından müza
kere edilmesini kabul etmiştir. 
Ve Sovyet murahhası tarafın
dan İtalya hükumeti hakkında 
yapılan imalar meselt•sinde hü
kumetinin kendi vaziyetini ta· 
yin hakkını muhafaza eylemek· 
te bulunduğunu beyan eyle
miştir. 

Çin komünistleri 
ve Rusya 

Şanghay, 25 ( Radyo ) 
So\'yet hükumeti Nankin mas
lahatgüzarını, Moskovanın Çin 
komünistlerile hiçbir alakası 
olmadığını bildirmeğe memur 
etmiştir. 

Japon gazeteleri, Rusyanın 
bu hareketini zevahiri kurtar· 
mağa matuf bir manevra ad 
ve Rusyayı Japon-Nankin mü· 
nasebetlerini ihlale çalışmakla 
itham etmektedirler. 

Tavuk hırsızları yakalandı 
Dolaplıkuyuôa Ali oğlu Mus· 

tafanm evinden üç tavuk ile 
bir horoz çalan Mustafa oğlu 
Ali ve Yaşar oğlu Nasuh ya· 
kalanmışlardır. 

DöQmek 
Kemeraltmda Gün hanında 

Nuri oğlu Selimi döğen Mev
lud oğlu Abdullah, Alsancak· 
ta Belediye çöpçüsü Mustafayı 
tokatlıyan Akif oğlu Şevki ve 
gene Kemeraltında boyacı Os· 
mana dayak alan Eyüp ile 
Ahmed zabıtaca tutulmuşlar 

ve Adliyeye verilmişlerdir. 
Kaza 

Abdullahefendi mahallesin· 
de bir kaza olmuş, 7 yaşında 
Orhan isminde bir çocuk, oy· 
mak üzere evinin damına çı

karken düşmüş ve yaralanmış· 
tır. Orhan hastaneye kaldırıl-
mıştır. 

B. Eden 
Japonya için ne 

diyor 
Londra, 25 (A.A) - Avam 

kamarasında B. Eden Japon 
nazırlarının yaptıkları beyana· 
ta dair demiştir ki: 

- İngiltere hükumeti yeni 
Japon Başvekilinin ve Harici-

ye Nazırının lngiltere ile teş· 
riki mesai arzusunu izhar et

tikleri nutukları okumakla bah· 
tiyar olmuştur. İngiltere hü-

kümeti de Japonya ile ahenkli 
münasebat kurmak için elin
den geleni yapmak arzusun· 
dadır. Diğer taraftan Japon· 
Çin münasebatında husule ge· 

lecek her iyiliği hiisnü suretle 
karşılıyacaktır. 

Çünkü lngiltere hükumeti
nin kanaati şudur ki Çinin 
sulh içinde refahı komşuları

nın alelumum bütün dünyanın 
menfaati icabındandır. 

Avusl'1rya Nazileri 
Viyana, 25 (A.A) - Nazi

lerin iki propaganda merkezi· 
nin merkezi meydana çıkarıl· 
mıştır. 

Bunlardan birisi Oesterriph 
İscher Beobachter isminde gizli 
bir gazete çıkarıyordu. Birçok 
tevkifat yapılmıştır. 

Belçika seçimi 
Gazeteler, iki rakibe mü
tareke teklif ediyorlar 

Prüksel, 25 (Radyo) - Ka· 
tolik fırkalarına mensup gaze· 
teler, Paskalya münasebetile 
Degrel ve Van Zelan arasında 
bir mütareke yapılmasını teklif 
etmektedirler. 

• • ve ng z z r 
Morning Post gazetesi, son nutkun tecavüzkara

ne bir mahiyette olduğunu ileri sürüyor 
Londra, 25 (Radyo)- lngi

liz gazeteleri ademi rpüdahale ~ 
komitesinin son içtimaından 
bahsederek: 

"halynnm son hattı hareketi 
fngiliz-ltalyan münasebetlerine 
menfi bir tesir yapmıyacaktır.,, 
demektedir. 

Dcyli Meyl: 
"ingiliz hükumeti, İtalya ile 

olan bütün muallak meselelerin 
halline karar vermiştir: Bu me· 
yanda ispanya meseleleri de 
vardır.,, 

Morning Post: 
· "Mussolininin son nutukları 

tecavüzkaranedir. Bilhassa İn· 
giliz papnzlarma ve Faşizm 
aleyhtarlrırına şiddetle hücum 
etmektedir. ,, 

Evening Standar: 
"lngiliz· ftalyan münasebet· 

leri Faşizmin ifratından bo
zulmaktadır. ltalya, lngiliz zi· 
mamdarlarında anti faşistlik 

değil, kendi siyasetinde hata 
aramalıdır. Bu ğibi hareketler 
iki devlet münasebctl•!rini boz· 
mağa kafi gelebilir. Burıun 
için bu siyaset artık bırakıl· 

malıdır." demektedir. 

Fransız gazeteleri ne 
yazıyorlar? 

lstanbul, 25 ( Hususi ) -
Havas ajansı bildiriyor: 

Gazeteler; halyan politika
sının ~"" fp7_:ıhiir!lhnı htiyük 
bir dikkatle takib etmekte· 
dirler. B. Mussolininirı söyle
vini tedkik eden Amie Du 
Peuple gazetesi diyor ki: 

" B. Mussolini İngiltere 
aleyhinde pek şiddetli bir 
nutuk söylemişiir. Büyük ve 
ban~:• bir milletin izzeti nef· 
sini yaralıyacak imalarla daha 
dün bahsettiği Avrupa işbir· 
liğine B. Mussolininin nasıl 

vermek istediği suale dei~r 
bir keyfiyettir." 

Excesior gazetesi diyor ki: 
" Nutuktaki aksi tezahürler 

Fransız ve İngiliz mümessille
rini acı bir surette müteessir 
etmiştir. Çünkü Fransızlar da, 
lngilizler de İtalyayı İspanya 
işlerinde, Avrupa sükununu te· 
min edecek en iyi plan olan 
bir tavassuhı imtina etmek 
ümidinden sarfınazar etme· 

Bay Mussolini 
katibi umumiye müracaat ede-~~ 
rek cemiyeti akvam konseyi
nin içtiınaa davet edilmesi 
talebinde buluna·.ağmı ihsas 
etmektedir. Lord Branborun 
ledelhace böyle bir talebe ln
giliz hükumetinin de rnuzahe· 
ret edeceğine dair olan nut
kundan sonra ispanya hüku· 
metinin bu talebine zaten 
intizar edilebilirdi. Gerek bu 
hadise, gerek f talyan fırkası
nın Madrid önündeki muvaf · 
fakıy(•tsizli2"i ve gerr.k İtalyan 
askerleri arasında görülen fi
rar keyfiyetleri neticesi olarak 
Bay Mussolinin Trablustaki 
ikametini kısaltmıştır, denile
bilir. Acaba İspanyaya yeni 
İtalyan kıtaatı gönderilecek 
midir? Vaziyeti karıştıracak 
olan böyle bir harekete mey
dan verilmiyeceğini ümid et· 
mek isteriz. ,, 

Kont Cianonun Belgrad 
seyahatini ayrıca mevzubah 
eden Pertinax miitalealarına 
şu suretle devam etmektedir: 

"Öyle zannolunuyor ki, her 
ne bahasına olursa olsun dost· 
luklar tesis ederek Fransız 
sistemini bozguna uğratmak 

arzusu B. Cianoyu Yugoslavya 
lehine olarak evelce Arnavut· 
luk ile akdetmiş olduğu iki 
Avlonya muahedesinde tadi· 
Iat yapmak manasına gelen 
yeni bir muahedeyi B. Stoya· 
dinoviçc tt:klifc sevkedecektir. 

mişlerdir.,, O muahedeler ki, Arnavutluk 
Eko Dö Paris gazetesi de üzerinde İtalya himayesini tesis 

şu mutaleaları ileri sürüyor: etmiştir. Acaba bu hal İtalya 

olan vaziyetin etrafında bey: 
nelmilel bir buhranın başlan: 
gıcı mıdır? Bugünkü hadise~ 
leı i iyice takdir edebilmek 
için şurasını da gözden uzalC 
tutmamak lazımdır ki, Reich 
hükumeti Almanyanın bugün
kü vaziyette uzun hir ihtilafa 

girişıneğe iktidarı olmadığı ka
naatindedir. lşte bu hal ltal
yan siyasetinin zayıf nokta· 
sıdır.,, 

Populer gazetesi diyor ki: 
"İtalya tarafından alınan son 

vaziyetin ağırlığı gözden kaç· 
mamaktadır. Emniyet olunacak 
mahfellerden gelen haberlere 
göre, B. Grandi son hadise· 
lerden sonra İtalyanın asker· 
!erini geri ç ; 'miyeceğini ve 
çünkü İtalyan bayrağının şerefi 
mevzubahs olduğunu bildir· 
miştir. Demek oluyor ki İtalyan 
hükumeti kendi bayrağının 

yani ordusunun lspanyol işle· 
rine karıştığını resmen itiraf 
etmiştir. ,, 

Humanite gazetesinde Gab· 
riel Peri şu mutaleaları yürüt
mektedir: 

"Bizım istediğimiz ltalyan 
st>rgüzeştinin daha uzun müd
det devam etmesine müsaade 
etmiy~ccğini Fransanın bildir
mesidir. Bu beyanatı teyid et· 
mek için bir tek top atmağa 

bile ihtiyaç yoktur. Yalnız 
Fransa ile ispanya arasında 
normal münasebetleri iade et· 
mek buna kifayet edecektir. 
Bu yolda hareket edilirse sulhu 
muhafaza kabil olabilir.,, 

Yunoni standa 
Milli bayram 

Atina, 25 (Radyo) - Bü· 
tün Yunanistan bugün 25 Mart 
milli bayramını tes'id etmek
tedir. Kral bulvardan geçer
ken şiddetle alkışlanmıştır. 

Gece, her taraf tenvir edil
miştir. 

Paskalya tatili 
Paris, 25 (Radyo) - Fran

sız meb'usan ve ayan meclis· 
leri paskalya tatili yapmışlar· 

dır. Bu tatil onbeş gün kadar 
sürecektir. 

Grev sona erdi 
Paris, 25 ( Radyo ) - Tü

tün amelesi grevi son bir uz· 
laşma üzerine bugün nihayet 
bulacaktır . "Valans hükumeti yakında tarafından Akdenizde alınmış 
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40 
böyle bir ameliyat görmüş 
olanlar, şuur ve hafızalarına 
tekrar malik oldukları zaman 
beş, on günlük hayatlarından 
hiçbir şey hatırlıyamazlar, 
u:ıun bir baygınlıktan ayıldık· 
larını sanırlar. 

P'ılcat, Trolveş ~atosunun 
askeri kumandam olan Ploçun 
eline düşen esirler, her zaman

kilerden büsbütün başka idiler. 
. ~loçun geldiki zaman ze

azın tesiri 

NakledtJn : F. Ş. Benlioğlu 

girdiği vakit, tepe pencere· 
sinden gelen ziyaya bir de 
elektrik ziyası ilave etti. 

Lükün Gizci ile arasında 
teessüs etmiş olan hissi müna· 
sebat, barbar Almanın Lüke 
karşı derin bir kin besleme-
sini mucip <ılmuştu. Fakat şu 
nazik dakikada Ploç hissiyatına 
hakim olmak lüzumunu his
setti; güzel delikanlıdan hissi 
bir imikam almakla beraber, 
buraya niçin geldiklerini de 

Fransızcayı hatasız ve mükem· pekala.. Benden hiçbir şey 
mel bilen bir Almandı. lca- öğrenemiyecektir. Fakat kar· 
hında da bir hayat ve cemi- nım ne kadar aç, susuzluktan 
yet adamı görünmeğe de da bayılıyorum. Puslayı kay-
muktedirdi. betmemek lazımdır. İlk ış 

Lük gözlerini açtığı vakit, yemek temini olacaktır,, diye 
tam bir terbiye ve nezaketle: düşündü ve doğrularak kalktı 

- Mösyö Oberten, bonjur! seri bir hareketle dört adım 
dedi, görüyorum uyanmış bu· geri çekilerek Vikonta: 
lunuyorsunuz. Benimle biraz - Arzu ettiğiniz muhave-
konuşmak arzu eder misiniz? reye tamamen hazırım. Fakat, 
Ben Ploç Trolveş, Kont Si- uzun müddettenberi midem 
gisbert Trolyeşin küçük kar- boş kaldığı için ne dimağım, 
deşiyim. Yani yaraladığınız ve ne de hançerem istediğiniz 
yarasının tehlikesiz olduğunu şekilde işliyemiyor. Eğer he· 
bildirmek mecburiyetinde bu- sabım doğru is~ ve lütfen 
lunduğum zatın kardeşiyim. bileğimde bıraktığınız saate 

Lük kendi kendisine: "Za- göre yirmi dört saattir ki 
vallı güzel Gizelin mukadder birşey yememiş bulunuyorum . 
ve mevut olduğu adam işte Bunun için bana biraz pe}ı İr 

n verilmesini em-

dolu bir pipo içmek de ade
timdir. Pipomu ve tütün kese
mi de iade buyurur musunuz? 
Tabii çakmağımı da vermek 
icap edecektir. Karnımı do· 
yurduktan sonra, sizinle mü
kemmelen görüşebileceğime 
eminim! 

Ploç kısn bir tebessümden 
sonra, Liikün soğukkanlılığına 
da hayrPtini saklayamıyarak: 

- Ah.. Tam bir Fran· 
sızsınızl. 

Dedi. 
- Tabii!.. Tam bir Fransız 

olmakla iftihar ederim. Fakat 
herşeydrn evvel şu tuvalet 
kabinesine girmek ihtiyacın· 

dayım. Müsaade eder misiniz? 
Lük, Atmanın birşcy söyle-

mesini beklemeden tuvalet 

karnını doyurmuş ve piposunu 
da içmiş bulunuyordu. 

Ploç: 
- Mösyö, dedi, siz ve ma· 

kinisliniz hile, muhtelif şekil· 
lerde tecavüz ve masuniyeti 
şahsiyeyi ayak altına alma ve 
suikasdlarla Trolveş malikine· 
sine niçin girdiniz? 

Lük hemen cevap vermek 
istedi; fakat Ploç sözüne de· 
vam ederek: 

- Evvelfı şunu söyliyeyim 
ki, sizin bana hakikati söyli· 
yeceğinize inanacak kadar saf 
değilim. Bunun için vereceği· 
niz cevabın beni tatmin et· 
memesi çok muhtemeldir. Siz 
ve şeriki cürmünüz, neticeleri 
daima müsbet olan bir u!ul 
dahilinde söylettirileceksiniı. 



Kral, derhal Baıbakanla Hariciye Nazı. 
rrm ~afırmıf, uzun nriidtlet göTiifmüftür 

Brülcıel, 25 {Radyo)- Kral tam bir muvaffakıyet teşkil 
leopold, bupı Lmadradan etmiı olduğunu beyan etmek· 
dönmüş ve Baıvelcil Bay Van- tedir. Bu mehafil Fransa tek

lindla hariciye Nazm Bay lifinin kral Leopoldun Lond· 
~kı davet ederek kendile· rada yeni iÖrüşmelere ihtiyaç 
rı1e uzun müddet konuımuttur. bırakmamtt oldutunu ilave 

Londra, 25 (A.A) - Siyasi etmaktedir. Yalanda Fransız-

E
bafil ~elçika kralı Leopol~un larla lngilizlerin müşterek bir 
ndrayı ziyaretinin bilhassa , beyanname neşretmeleri bek· 
lçikayı zamin devletler ta· lenilmektedır. Bu beyanname 

liıh.üdabmn kaffesinden beri yakında Brüluelde yapılacak 
.:ıan Fransa teıebbüsü üzeri:. teşrii intihabatta Bay Dt'grd
b lee kar41 Bey V anze lan ıçın 

:.?alkevi köşesi büyük bir kuvvet teşkil ede· 
.._ cektir. 

Halk.evinde ıan dersleri 
1 - Mandolin, kitara ve 

lan derıi almak istiyen halkı· 
lbtıa kolaylık olmak üzere 
lialkcvinde meccani kurslar 
'tılmlftır. 24 Mart 937 tari
hinden itibaren başhyan bu 
deralerin kayıtları yakında ka· 
Plnacağından heveıkarlann 
'eele etmeleri. 

2 - Geçen yıl olduğu gibi 
~ tahsili bitirmiyen vatandaş· 
1
_ a ilkokulu bütünleme kurs-

1411'1 açılacaktır. Bir Nisan Per· 
leaıbe günü derslere .Eşrefpa· 
lada Tmaztepede, Tepecikte 
Şehid Fadıl ve Arapfırını cad
~eainde Dumlupınar ilkoku!· 
~nda başlanacaktır. Kayde
~~~ek istiyenler P.azardan 
1"" beı- gün Dumhq>ınar 
• le okulu .Başöğretmenlikine 
llıiiı-acaatları (Okul telefon nu· 
..._ası 347 j tür.) 

3 - Halk dersaneleri ve 
lc.aıeıar komitesinin kararile bu 
:_da Fransızca, Jngilizce ve 
~ _kurslar ~caktar
;,tr•ler bir Niıan Perşembe 
~n~nden itibaren başhyaca
"','lltlan kaydedilmek istiyenle
~ ~--relen başka her gün 
~upmar ilkokulu Bqöğ· 
~lijiıae müracaatları. 
1 ~ . - Halkevi resim amatör· 
~ çalışmaları için her le
·~ lamam bir resim atöl-
~ ~maştır. HeYftkir ren~
~n her pa Halkevine 
~ çahtmalara batlama· 
t 'fe yaptıkları işleri de 
;:. HalkeYinin seçtiti kıy· 
flJı ı resim öfretmenleri tara
r..~ haftanın Cumartesi ve 
ı;::aınba günleri gelerek üzer· 
-.ı. de düzeltmelerde bulun· 

n temin edilmiştit. 

" S - Halkevin yönkurulu· 

1~ 26-3-9l7 Cuma günü saat 
de toplanbsı vardır. 
~ .~ Dil, tarih, edebiyat 
~-nin 26 Mart 937 Cu
~l'inu uat 16 da komite 
~ vardır. 

iyi bir menbadan bildirildi
ğine göre Belçika İngiltereye 
ecnehi tayyarelerinin Belçika 
arazisi üzerinden uçmaları me· 
selesinde teminat vermiştir. 

Uzak Şarkta 
KomOnistlık aleyginde 

mücadele 
Tokyo, 24 (A.A) - Siyaıi 

ve iktısadi mebafil Hm-icıye 
Nazarı H. Sate ile birlikte 
ananevi japon-ln2iliz dostlu· 
ğuna avdet taraftarıdır. Fakat 
ordu ve donanmanın bir kıs· 
mı AJmanya ile ittifakı terviç 
etmekte \fe lngiliz aleyhindeki 
harekete mani olmaktadır. Ko· 
müniatlik aleyhinde mücadele 
etmek üzere teşekkül eden 
Japon-Alman komitesindeki 
Japoa askeri erkim bu anlaş. 
maya ltalyayı da iltihak ettire
rek Alman-Japon blokunu 
kuvvetlendirmek ve Hariciye 
Nazırı B. Satonun da gayret· 
lerini boşa çıkarruak istemek· 
tc;._dir. MeziOr mehınrde par .. 
limento daftldıktan sonra 
B. Sato siyaseti aleyhindeki 
tazyikinin artması beklenmek· 
tedir. 

Kırgız Cumhuriyeti 
Betincl Sovyeller fevkal· 

ide kongresi bitti 
Moskova, 25 (A.A) - Kır

gız cumhuriyetinin beşinci 
Sovyetler fevkalade kongresi 
cwnhuriyet kanunu esasisini 
ittifakla kabul ederek meıa· 
isini bitirmiıtir. 

Gongre yüksek seçim ni
za~namesile seçim tarihinin 
tesbitine merkezi icra komite· 
sini memur etmiştir. 

Keza Ermenistan dokuzuncu 
Sovyetler fevkalade kon~resi· 
de Ermcnistan cwnhuriyetinin 
anayasasını kabul etmiştir. 

Tirede teftiş 
Tire, (Hususi) - Ziraat 

bankası müfettişlerinden Müfid 
Yazıcıoğlu, yıllık teftişini yap· 
mak üzere şe\ırimize gelmiştir. 

Fırtina Ali 
BOyGk Korsan Romanı ........ - .... 

• l 03 • Yazan : M. AgAan, Faik Ş=11Uedtlin 

~bt. hem de çok bed· Kendi kendine.. Deıaizler 
ı._:-.. _.oldutwıu anlıyordu. At.. melikesi adım verae de laakh 
~ batırmak ihtiyacı ile idi. Çünkü ne Adalar deni· 
~ tutuşuyordu. Kadınlık zinde, ne de Akdeaizde ken· 

it-~ ~alip acliyordu. dili gibi miiaellih ve dilber 
1a1ı~i Uz.an o kadar yal.. bir bdm korsan yolctu.. O, 
~.:a~ kadar .teaelliye muhtaç bu güzellikle gönül değil, ik· 
c~ordu ki... linıler bile fethedebilirdi. 8.unu 
'-ir ~i. Zenaindi, tanınmıı kendiai ele biliyor.do. Fakat o, 
~~nan km idi. Bupn h~psinden vazgeçiyordu: 
~ ge11e ve Yananistana Yalnız bir kişinin, Fırtma 
"-a ' bütün Yunan rençleri, A1inin gönlünü istiyordu. Onu 

lokten inmiı bir me1ek kazanması, kendisine dünyayı 
f.ellklci edecekleıdi. Buna kıbcı önOnde etmek kadar 

Arslan sütü 
Bizim M. Ayhan lzmir tari· 

hinden parçalar anlatırken, 
birkaç yüz yıl evel lzmrrde 
iki yüz meyhane bulunduğunu, 
bilahare bunların kapatılması 
üzerine meyhane düşkünlerinin 
bozacı dükkanlarına sarıldık
larını anlatıyordu: 

' . , ihtiyaçları •• 
'Elde Jıal4:ı; ·;._,ltlor 
ve bağlarda haşer.81er 
1 Turgutlu, (Hususi) - Hü· 
kametimiıin göndefditi pamulc 

- O tarihlerde rakıya ars 
lan sütü derlerdi. 

tohumu halka dağ-ıtıfmap baş· 
' lanm~bT. Ahalimi%, bu yar-

dımdan derin bir sevinç için• 
dedtr. 

Pamuk zer~yabreçeru~n.,. 
nazaran pek fazladır. Bu .
bt ple, gelen tohum halluaura 

Diyor. Mübarek, . ,Uah için 1 

arslan sütüdür ya?.. Ben bir 
zat taamm. Haddi zatında 

halim, selim görünür, konuşur
ken daima mutedil ve müte- ' 
vazıdır. Fakat akşamdan sonra, 
arslan sütü.. denilen nesne 
ile beraber kalıbının içine bir 
başka ruh da girer.. Bağıra 
bağıra konuşur, ara sıra teh
did amiz ve korkunç kahka· 
balar savurur. Bazan insanın 
yüzüne ters ters bakarak diş
lerini gıcırdatır. ikide bir, 
gözlerini göğe kaldırır; göğ· 

sün en derin noktasından ge· 
len bir sesle: 

Denizli Vilayet Umumi Meclisi azaları 

t ihtiyacım tatmin •clemtmiftir • 
Daha bir miktar ı<mde.rilaıcli 
bugünkü şiikran ve miauti 
arttıracaktır. 

Denizli, (Hususi) - il gc· Nafıa işlerine (19855), ma· 

- Ooooof, ofl 
Diye homurdamr.. Ona, sık 

sık, rastgelirim, hayret ede
rim .. Ziya paşa: 

Bedmaye olan anlaşılır 
Meclisi meyde 

işret güheri idemi 
Temyize mibektir 

Beyti ile, insanın hakiki ka
rakterinin sarhoşluğunda mey-
dana çaktıtını söyler.. Halbuki 
bu benim .tanıdığım zatın, 
aarhot olduğu zamanlarda gö
rdüğüm şekilde bir insan ol· 
masına, kat'iyyen ihtimal ver· 
mew. O, olu olsa ancak "ars
ı.o sütü a9iti smidi :dmijan• 
tüttürdüğü müddetçe arslanla
şır. Halbuki gündüzleri, bir 
tavuk kadar korkaktır. Elinizi 
kaldırsanız, korkudan bayılır .. 

Fakat "arslan sütü" nün in
sanlar üzerinde başka tesirleri 
ve tecellileri de vardır. Bunu 
itiraf ederim. Tamdığlm tip· 
leri, rözönüne getirerek söyli
yebilirim: 

Bazılara, sarhoş olduktan 
sonra, dudaklarım, tutkalla 
yapışbnlmış gibi, kapar ve 
hiç konuşmazlar.. Sanki dut 
yimiş bülbiıtdürler .. 

Bazdan, neşenin orta za· 
mamnda, yavaş yavaş: 

Nolaydı ah olaydı yar 
bide dolduraydı .. 

Diye tuttururlar, ta!lanniye 
başlarlar.. Evvela mırıldanır 
gibi söylerier, sonra yavaş ya· 
vaş en yüksek perdeye çıkar· 
lar.. Gene bazıları vardır ki; 
kafayı tütsüleyince, ak\amağa 
başlarlar.. Neden ağladıkları 

Yaklatmıyordu. YakfaŞtrsa, 
pençelerini a~ıyor ve parçala· 
mak istiyordu ve o anslan1, 
başka birisi büyülemişti. Onu 
Hptedecelc olan yalnız bir 
kişi vardı: 

Zeliha!.. 
Bunu, diitündükçe, Zelibarı 

luka1Y1or, delireı:ek gibi olu· 
yordu. Zeliba, timdi kamara· 
!ardan biri.rad.e kapatllmış ve 
kendisinin icabında öldüriip 
atabileceği,, dilerse bir pa· 
zarda haraç mezat satabilece· 
ği lialettayin bir esirdi. Fakat 
Mariya biliyordu ki, o esir, 
hiç olmazsa manen mesuttu. 
Çünkü Fırtına Ali gibi bir 
deniz kahramanı, onu sevi· 
yordu. Kendisi ise, o kızı esir 
etmiş olmasına raJmen, muz-. 

nel kurulumuz çalışmalarını arif işlerine (1.., 1 ,328), ziraat 
bitirmiştir. ve baytarlık işlerine (14348) 

937 senesi için yol parası sıhhat .ve hayır işlerine 
( 467 J 6) lıra ayrılmışbr. 

altı lira olarak kabul olun· il daimi encümcni9C Rasim 
muştur. Sürücü (Denizli), Hamza Tilık-
937 senesi büdçesi 441,420 lira men (Tavas), Gcınal Öncel 
adi \'e 157,570 lira fevkalade (Buldan), Faik Asal (A~pa
olmak üzere (598,990) liradır. y.am) seçilmişl~rdir. 

Bayındır köylerinde pazar 

Falak pazarının açılma töreninden intibalar 
Bayındır, (Hususi)- Baym· maruftur ve yüz elll haneden 

dırın Falaka köyü nefis Por· fazla olan bu şirin köyün halkı 
takat ve Tütün yetiştirmekle son derece çalışkan, zeki ve 

belli değildir.. Bu, zaptedil
mez, membaı meçhul bir at· 
lay•ştır .. Gene bazıları vard1r 
ki, kafa dumanlanınca, he· 
m~n eski günleri, eski sevgili
leri anmağa başlarlar. Gü.Je
riD tesellisiz hatıraları içinde 
yanıp, tutuşurlar .. 

Gene bazılannı lanınm: 
Dördüncü kadehte sarkıntı· 

lığln, duvara bıçak sürtmenin, 
havaya nara sıkmanm rekor· 
larmı ktrİnağa başlatlM.:" -v;
artık .arslan sütü·, bu gibilerin 

:midesinde eqimiş, cıv1k ve 
pis nesne haline gelmiş .. de· 
mektir .. 

içmek, marifet değil, içmeği 
bilmek marifettir. Ne dersiniz?. 

Çimdik 

- Petrol • diye bağırdı • 
Şarap getirin bana! 

Ve sonra başını, ti gerideki 
dümenciye .çevirdi: 

- Kır biraz dümeni!.. Gi· 
ride doğru açılalım .. 

Gemi, yavaş yavaş istika
metini değiştirdi. Müsait bir 
rüzgar esiyordu.. Güneşin ilk 
ışıklan altında gözün alabildi
ğine kadar uzayan denizin 
yüzü, sanki bir gümüş parıl· 
tısı içinde idi. Baktıkça göz· 
1 ·ri kamaŞtyordu. 

Petro, elinde bir şarap şi· 
şesi ve Mariyanm kendi bar· 
dağı olduğu halde geldı: 

- Kaptanım, böyle sabah 
sabah şarap içmek doğru mu? 

Mariya kaşlarını çattı: 
- Sus -dedi- akıl hocaltğı 

.. m· ..... ıeodenı. Sen it te 

namuslu inHnlardır. Köy kal~ 
kınmalarmda çok çall§M Fala
kalılar başta muhtarları .S.y 
Tahir Akm old•iu haJde-köy
lerinin ticari ve ikttaadi vazi· 

yetinde ehemmiyetli bir hare
ket noktası tetkil edeceğine 
kuvvetle kanaat getirdtlderi 
( Köy pazarı ) mesele1ini de 
halletmişler ve hafta tatili gh· 
!erinde .. Falaka pazan" namile 
köylerinde bir pazar kttrmağl 
kararlaıtırmışlardır. Bu Mina
sebetle Bayındır Kaymakaau, 
Belediye ve TiCM'~ odası reisi, 
Jandarma Komutanı ve Parti 
Başkanının huzwile pazarın 
kütat resmi yapılmıştır. Mera· 
sime Bayındır Halkevi bando
su da iştirAk etmiştir. 

pısı dibinde .bir kedi fi~ıv· 
rıl, yat ve yaltaklan .. 

Petro, Mariyanm h. acı ve 
müstehzi sözleri kartıaanda Iİ· 
nirlenir gibi oldu~ 

- Ona göıterea::ğim ben 
kaptan .. Sen de görece.bin. 

- Elimizde e.sir .baluadutu 
için buna inanırım. Fakat~ 
başa, serbest kalsanız, seni 
parçalıyacCJğa benziyor .• 

- Beni incitiyorsun kapLual 
Mariya güldii .. Petro cesar.etı 

aldı: 
- Ben de biraz yan111ızda 

kalabilir miyim? 
- Hayır, hayır .. Yalnız kal· 

mak ihtiyacındayım. Biraz dü
şünmek istiyorum. Haydi, sen 
çekil bakayım .. 

Petro, başka söz söyleme
den, dudakıanıınn _ 

Mü•aade11in temdidi 
Hükumetimiz halkım12ın elin· 

de müfic;I ola{Jlıyec:ak ~ekildeW 
pauıuklann .aym yiroıiıioe ka
dar elden çıkaralmasını emret .. 
miştir. 

Halkımız bıt. bşbçelere ~ 
yılmıştır. Yüz birler~ lira r.:
mülmüştür. Reçberler, d\11 •· 
dınlar bu haberi layıkilc işite· 
memişlerdir. Halbuki, fabrika
ların faaliyeti de meıı-:dılmiflir. 
Bu itibarla halkımız mfiteessir 
ve mustariptir. 

lkiyilz bin dönüm bir araziye 
yayılan pamukçutardan bazıla
rnun ellerinde bu eam .. ~ 
rnedtklerinden birpk ftlewnne
mit pamuk lcalmıftır. Budan 
mutaumr ole smm.ı icintJBi.f 
saadenin :temdidiJ.ü.,.timi..
den yalvarılmakt..hr. 

IJııllanla lıöoei 
Bupntaıdc;bağwı _ _,. 

aıuncıık tibW eciilea ..böeek ... 
irız olm.-. AciMn bir -. 
t 19iiıımd ~iden· 
meldedir. 

Fronıacla 
Seyllp. kar v• soOuk UP 

Paria, 25 ~adyo) - Avin· 
yondan alnaaıı hab•rleı~Fre, 
Ron nehri birçok köyleri da· 
ha aular altuıda barakmııhr .
Hükumet müstacel yardım ted· 
birleri 41Jnıştır. 

Boker ve Mcnfanda «liiıı 
0,0 ıııetre olan ıular, bugtla 
6 metre 20 santimetreye 1flk· 
se1miştir. 

Şiddetli bir soğuktan do
layı don b~şlamıı ve mera 
ağaçlerına zarar vermittir· 

Ekstc kar mGnablib kes
miş ve bazı yerlerde bir met· 
reyi buhnuştur. Klermo.nda •e 
lzerde kar ovaya iıtmiftir. 

---------- ... -· . -
Da~lHere Falak•ha. tara· 

fmdan ku&u dol•alarile mi
kemmel bir ziyafet laefide e•il· 
wriştw. 

boyaurıu biıkaek ç.ekild;. U.. 
riya, gö.zlerile onu tckiHct.t. • 
plüyor. 

- .Ş.şıao if•k ~,. aöile· 
niyordu. goolünü yddazT.ra 
uçurmuş... BuMla ... 

Mariya bunu IQÜteakıp ka
dehini doldurdu ve günewe 
doJru kak:hrdi: 

Koyu ktrmızı şarap, IÜftetİn 
.... h.nkulide gümel -
renk ...... Bardats ~ 
larına ~urda .. Bir ,aclUm· 
tla hıef'sini içti. T*• •ı.. 
derdu ve ~. S... tlinej& 
yastıta dayadı, gözllrW. _..... 
lara dikti .. 

Şimdi de arbk Fırı....AAri 
y.akalM1ak liıwıdı .. Fabl j,1 
bvaya ıeli.nce, le.af••• ye..;. 
kalbi htreke~ pliyj)rclu.. Y_IQi, 
aşk .n 9kıyor "(• plhınl 
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.ltalya-Yugoslavya itilaf- ltalyan gemileri ispanya ~ · 
namesi imzalandı SUlar1na yaklaŞİlrllmıyor Milli Küme ma ,~la~,,~~~ 

- Başı 1 inci sahifede - Roma, 25 ( A.A ) - Gior· - Başı 1 nci sahifede - tada hastahane gemisi Mamis, Ç 
yete erdirmekte ve yeni bir nale Ditalia Belgraddaki ltal- denbire kararmıştır. Bütün hükt1· ~al.mada Gipoy torpido muh· u·· çok yarın Beşı·kta 
dostluk devri açmaktadır. yan - Yugoslav müzakerelerin- metler hakikt bir endişe içindedir. rıbı, Gartagenede Acre ve ' 

B h d y l k B. Muısolini bir muvaffaluyetsizliğin G f h l C k 
u seya at sa e ugos av· den bahsederek diyor i: altında kalmuını sevmez. Bunun ra tan mu rip e.ri, ebeliit- ı• ı e karşı I aşaca 

yayı değil bütün Balkan ve "Biri siyasi, biri iktısadi içindir ki hariçte bu muvaffaluyet· tankta Guen Elızabet ve 4 
küçük itilafı da alakadar et- imzalanan iki muahede ltalyan sizliğin akeülameli büyük bir en· torpido muhribi, Tancada 
mektedir.,, Yugoslav münasebatında yeni dişe ile beklenmektedir . ., Devenshire kruvazörü ve Gar-

Belgrad, 25 ( Radyo ) - bir devir açmaktadır. Şura- Ôvr de eöyle yazıyor: land muhribi, Saint Jean De 
İtalya Hariciye Nazırı Kont sını kaydetmek lüzumsuzdur ki "Romada mevcud fikir Mus· Luzda 4 torpido muhribi ve 
Ciano, refakatinde İtalya ha- İtalya - Yugoslav anlaşmasile solininin İspanyol eiyasetini şiddet· Vigoda Brazil muhribi bulun· 

lendireceği, en kısa bir müddet 
riciye vekaleti daire müdürü açılan ve yalnız iki memleket durulacaktır. içinde zehirli gazlar kullanacağı ve J 
ve memurları ile, Yugoşlavya- münasebetlerine değil bütün mutlak ıurette bir muvaffakıyet talga matbuatının profes'osu 
nın Roma elçisi olduğu halde Tuna havzasına ve Balkan· elde etmeğe çalı~acağı merke· Roma, 25 (A.A) - Messa-
huduttaki Rakek istasyonuna larda tatbik edilecek olan si- zindedir . ., gero gazetesi lngiliz matbuatı 
gelmiş ve hariciye memurları yaset Avrupanın bu mıntaka· Populaire gazetesi de ftalyanın tarafından ftalya aleyhinde bu 
tarafından karşılanmıştır. sında her devlet için bir is· İapanyadaki müdahalesini dünya son günler zarfında kullanılan 

ef Urı umumiyesi önünde takbih 
Kont Ciano, bu istasyonda tikrar ve emniyet unsuru ola- edilmesini ve derhal kontrollar ya· lisanı protesto etmektedir. Bu 

gazetecileri kabul ederek şu caktır." pılmasını istemektedir. gazete diyor ki: 
beyanatta bulunmuştur: Prağ, 24 (A.A) - B. Cia- Paris, 25 (A.A) - Bay "Bu lisan tahammülün hu· 

" - Toprağınıza ilk ayak nonun Belgradı ziyareti Prağ· Delbosun Sir Klerk ve Bay dudlarını geçmektedir. Eğer 
bastığım şu anda, böyle bir da hayretle karşılanmamıştır. Velezek ile yapmış olduğu bu hıl devam ederse İngiltere 
vazife ile memleketinize gel· Zira Yugoslavya cereyan eden görüşmeler hakkında mutalea· İtalyanın iktısadi muhaUra-
diğimden sevinç duymakta- müzakereler hakkında Çekos- }ar serdeden salahiyettar me- sından sonra bu kadar güç-
yım. Yugoslavyada kuvveden lovakyaya muntazaman malU- hafi}, Fransanın şimdiye kadar lükle teessüs eden İtalya ile 
fiile geçireceğimiz eserin, Bal· mat vermiştir. Burada beyan bir uzlaştırma zihniyeti takip iyi münasebetlerinin mevzuhahs 
kanlar ve cihan barışı için edildiğine göre Çekoslovakya etmiş ve ademi müdahale iti- edilmesi tehlikesine maruz ka--
faydalı olacağına eminim." ltalya, Yugoslavya münaseba- lafının müteaddit d'!falar ihlal lanaktır. 

Kont Giano, hususi trenle tının a\dığl şekilden ancak edilmiş olmasına rağmen bü· ltalya aleyhindeki bu hücum· 
buradan Belgrada hareket memnun olabilir. Çünkü Pra- yük bir sabır göstermiş oldu· ların muhtelif temayüllerin na· 
etmiş ve saat 9,30 da Bel- ğın Roma ile çok arzu ettiği ğunu hatırlatmaktadır. şiri efkarı olan bütün gazete-
grada gelmiştir. teşriki mesaiye hazan imkan Paris, 25 (A.A)- Nevyork ler tarafından müttefikan ya-

ltalya Hariciye Nazırı Bel- hasıl olmaması ltalya ile Yu· Herald Tribüne gazetesinin pılması bu tahrikatın siyasi 
grad istesyonunda Başvekil goslavya arasındaki münase· Avrupa nüshasına göre, dün ricalin telkinlerile yapılmakta 
B. Stoyadinoviç, nazırlar, Tür· batın uzun müddet pek az Bay Delbos ile lngiliz sefiri olduğu hakkındaki şüpheleri 
kiye elçisi Ali Haydar, Alman, memnuniyeti mucib bir şe- Sir Jorj Klerk arasında yapı· muhik göstermektedir. ,, 
Yunan ve Macar elçilerile Ar- kilde olmasından ve Çekos- lan görüşme esnasında İtalya· -
navutluk işgüderi ve ellerin- lovakyanın da bunu hesaba nın ispanyadaki gönüllüleri ._1!51~B 
de bayraklar taşıyan ltalyan katmak mecburiyetinde bulun- geri çekmekten imtinada de-
kolonisi tarafından karşılanmış masından ileri gelmiştir. vamı halinde bütün lspanyol 

ev bir kıt'a asker resmi selamı Çekoslovakya gazetes bu limanlarının Fransa ve lngil-
ifa eylemiştir. husustaki yazısında orta Av- tere tarafından abluka edil-

Kont Ciano, trenden inince rupadaki vaziyetin halen nok· mesi derpiş edilmiştir. 
nazırların ve elçilerin ellerini tai nazar yaklaşmasına Bay Londra, 25 (A.A) - ltal-
sıkmış ve ikametine tahsis Şuşnig ve Daranyinin ihtiyatlı yanın ademi müdahale komi· 
edilen köşke gitmistir. siyasetleri sayesinde her za- tesinde göniillüler meselesini 

ftalya Hariciye Nazırı, Prens mankinden daha müsait oldu- müzakere etmekten imtina et-
Pol tarafından beyaz kartal ğnnu bildirmekt;>dir. mesile tahaddüs eden vaziye-
nişanı ile taltif edilmiştir. Belgrad, 25 ( Radyo ) - tin vahim olduğu noktasında 

Öğleden sönra saat 16 da ltalya Hariciye Nazırı Kont bütün matbuat müttefiktir. 
Başvekalet dairesinde ikinci Ciano geç vakit matbuat mü- Deyli Meyi gazetesi bu hu-
bir konferans akdedilmiş ve messillerini kabul ederek baş· susta şöyle yazıyor: 
bu içtimada Kont Cianoya re· bakan B. Milan Stoyadinovi· "Grandinin beyanatı lspan· 
fakat eden İtalyan hariciye çin huzurile şu beyanatta bu· yaya açıkça müdahale yolun· 
memurları da hazır bulun· lunmuştur: daki engelleri kaldırmıştır.,, 
muştur. - Bu akşam B. Milan Sto- Nevs Charonicle diyor ki: 

Yugoslavya Başvekili Bay yadinoviçle imzaladığımız iti- "Geri kalan yegane ümit 
Milan Stoyadinoviç, İtalya Ha- IAfname, bugünkü ahvale mu· Fransa ile fngilterenin~şiddetli 
riciye Nazırı şerefine akşam tabık bir şekilde ve faşizm müşterek bir harekete karar 
mükellef bir ziyafet vermiş ve İtalyanın metodu dahilinde vermelerindedir. ,, 
bu ziyafeti bir resmi kabul dostluk ve iyi komşuluk mü- "Barselonda Gyolops adın· 
takip eylemir. nasebatının idamesi ve sulhun daki atölye gemisi, Valensi· 

Belgrad, 25 (Radyo)-Prav- muhafazası emrindedir. yada bin ton hacmındaki 
danın Paris muhabiri, Fransa İki devlet; dostluk, sulh ve Shropshire kruvazorü, Alica-
hariciye nezaretinin, f tal ya ha- teşriki mesai için mutabık kal· lngiliz kabinesi toplandı 
riciye nazırı Kont Cianonun mışlar ve müteveffa B. Pasiç Londra, 25 (Radyo)_- iyi 
Belgrad ziyareti münasebetile ile B. Mussolini arasında mu- haber alan mehafile göre, 
gazetelere bir tebliğ verdiğini kaddema imzalanan itilafname- dün toplanmış olan İngiliz 
ve endişeye mahal olmadığını yi teyit eylemişlerdir. kabinesi bilhassa ftalya-lngil· 
bildirdi2'ini yazmaktadır. Bu itilafname, istikbal için tere münasebetlerini tetkik 

Fransa hükumetinin bu teb- iki devlet arasında bir esas etmiş ve vaziyeti temizlemek 
lğinde, Yugoslavyanın ltalya teşkil eylemete ve emniyet kararını vermiştir. Bu karar 
ile müzakerelerinde Fransayı üzerine müessis bulunmaktadır. mucibince, Akdeniz meselesi 
daima haberdar ettiği, Yugos· Her iki komşu devlet, ile- halledilecektir. 
lavvanın Uluslar sosyetesi ve ride herhangi bir mesele hak- Amirallık dairesi terlibat 
küçük itilaf siyasetinin değiş- kında bu ruhla ihtilaflarını aldı 
miyeceği bildirilmektedir. halledeceklerdir. Londra, 24 (A.A) _ fspan-

Jur gazetesi; İtalya· Yugos- B. Mi lan Stoyadinoviçe ta· ya vekayii dolayısile İngiltere 
lavya misakının akdini mütea- ahhüdde bulundum ki, İtalya amirallık dairesi aşağıdaki 
kıp, Belgradda bir resmi teb- dahilinde bulunan Yugoslavya tertibatı almıştır: 
liğ neşredileceğini ve bu mi- tebaasına kendi lisanlarını ko· ---------••• 
sakın, Fransa ve küçük itilaf nuşma serbestisi vereceğiı. nümune olmalıdır.,. 
birliğini zaafa uğratmadığının imzaladığımız itilafname, Av- Kont Cianonun bu beya-
bildirileceğini yazmaktadır. rupa için de yeni bir sulh natı, gazete mümessilleri tara-

Londra, 25 ( Radyo ) - yolu açmaktadır. Devletler, fından alkışlanmıştır. 
Taymis gazetesi Kont Ciano- bizim mutabık kaldığımız gibi Kont Ciano, bu sözleri söy-
nun Belgrad seyahatinden ihtilaflara meydan vermeden }edikten sonra, siyasi sebep· 
bahsedereK: pekala aralarında anlaşabilir- lerden ltalyada mevkuf ve 

"Bu seyahat, fngilterenin ler. Bu suretle herkes sulh mahkum bulunan Yugoslavya 
siyasetine tamamen uygundur içinde yaşıyabilir. tebaasının, itilafname dolayı· 
ve son İngiliz - İtalyan itilafının Aramızda akdolunan iti· sile derhal serbest bırakıldık-
icabatındandır. Yugoslavya ile lafname, Avrupada hakiki sulh larına dair ltalya Başbakanı 

er tarafından mut· Bay Mussolininin bir telgra-

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

12,30 plakla Türk musikisi, 
12,50 havadis, 13,05 · 14 muh· 
telif pl~k ııeşriyatı. 

18,30 dans musikisi plak, 
19,30 spor musahabeleri E~
ref Şefik tarafından, 20 Türk 
musiki heyeti, 20,30 Ömer 
Riza tarafından Arabça neşri· 
yat, 20,45 Vedia Riza ve ar
kadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şerkıları, saat 
ayarı, 21,15 studyo orkestrası, 
22, 15 ajans ve borsa haber
leri, 22,30 - 23 plakla sololar 
ve opera, operet parçaları. 

------
Saatçinin davası 

Romada, garip bir dava 
görülmüş ve bu davanın da 
kahramanı bir saatçi olmuş
tur. Bu adam Amerikalıdır ve 
Romada misafirdir. Bir ak
şam kızını tiyatroya bırakmış 
ve işlerini bitirdikten sonra 
gelip kendisini alacağını söy
lemiştir. 

Amerikalı, işini bitirmiş, 
oturduğu otelin lokantasında 
yemek yimiş ve lokantanın sa· 
atini de gözünden hiç kaçır· 
mamıştır. Muayyen zamandan 
bir çeyrek saat evel tiyatroya 
gittiği vakit, tiyatronun müs
tahdeminin bile dağılmış ve 
İcızının da ortada bulunmadı
ğını görmüştür. 

Kız, bir kelime bile ltal· 
yanca bilmediği için kaybol
muş ve tam 24 saat sonra bir 
karakolda casus sanılarak ne· 
zaret altında tutulduğu halde 
bulunmuştur. 

Amerikalı, bu çok sıkıntılı 
vaziyetten otelcinin yanlış sa
atinin mesul olduğunu iddia 
etmiştir. 

Yapılan tahkikatta, müşte
rileri hiçolmazsa bir gün da
ha fazla otelinde alıkoymak 
ıçın otelcinin saati bililtizam 

Fenerbahçf'yi mağlup eden Beşiktaş pazar 
günü de Doğanspora karşı oynıyacak 
Yarın ve pazar günü öğle

den sonra Alsancak sahasında 
iki mühim temasa şahid ola· 
cağız. 

B~şiktaş takımı ilk maçım 

yarın saat 16 da Üçok takı· 
mımızla, pazar günü de ayni 
sahada Doğanspor takımı ile 
yapacaktır. Beşiktaşlılar bugün 
geleceklerdir. Dünkü sayımızda· 
ki telgrafta bir ifade hatası 
olmuş ve takımın dün gele
ceği yazılmıştı. 

Beşiktaş takımı son vaziyeti 
ile Türkiyenin en kuvvetli ta
kımlarını y'!nmiş vaziyettedir. 
Bilhassa yeni sezon içinde 
İstanbul şampiyonu ve Türki· 
ye birincisi Fenerbahçe ile 
yaptığı lik maçında ve hususi 
karşılaşmalarda çok iyi neti· 
celer almıştır. Mesela lik ma· 
çını 2-1 kaybetmiş, diğerlerin
de ya beraber kalmış veyahut 
ta galip olarak sahadan ay
rılmıştır . 

Halbuki, geçen hafta miJli 
küme temaslarına başlaması 
yüzünden F enerbahçe ile yap· 
tığı son temasta oyunu 2-1 
kazanmıştır. Beşiktaş takımı 
Pazar günü Türkiye şampiyo
nunu mağliib etmekle milli 
küme takımları arasında en 
kuvvetli bir mevkide bulundu
ğunu göstermiş olmaktadır. Bu 
itibarladır ki, Beşiktaşın İzmir· 
de yapacağı temaslar her iki 
İzmir takımı için çok mü· 
himdir. 

Takımlanmıza gelince; Do· 
ğaospor takımı tam ahengini 
ve kuvvetini bulmuş bir ta· 
kımdır. Geçen hafta O ok ta· 
kımına karşı çok güzel oyna· 
mış, en ufak bir tarafı bile 
aksamamıştır. Azami yapacağı 
tadilat müdafi 1rfanın yerine 
daha tecrübeli ve daha güzel 
oynıyan Zihniyi ikame etmek 
olabilir. 

Üçokspor takımına gelince: 
Mezkur kulübün teknik komi· 
tesini teşkil edenler takım ter' 
tibinde çok titiz davranmalı· 
dırlar. Çünkü Üçok takımı 
şimdiye kadar yaptığı temas· 
larda takımın fena tertip 
edilmesi yüzünden beklediği· 
miz güzel oyunu vermemiştir• 

Nitekim Yamanlarla yaptığı 
maçta rakımın aksayan yerleri 
tesbit edilmesi lazımgelirkeO 
bu cihet ihmal edilmiş ve bu 
suretle Doğnnspora karşı feo8 
vaziyette kalmıştır. Fikrimizce 
bu takım şöyle bir kadro ile 
çıkmalıdır: 

Nejad, Ali, Ziya, Adil, En· 
ver, Cemil, llyas, Said, Şiik· 

·· B · Namık.. Cemille ru, asrı, 

antrenör arasındaki hadise 
mutlaka izale dilmek gerektir· 
Antrenör centilmen bir hoca· 
dır. Cemil de takımına faydalı 
olabilecek bir elemandır. Şahd 
siyat ve hislerden tecerrü 
ederek buna bir nihayet ver 
melidir. 

Milli bir müessesemizin muvaf f akıyeti 
- Başı 7 nci sahi/ede - ve en kolay şekillerde muıı· 

Cahid, Akseki bankası direk· mele yapmayı daima vazife 
törü B. Hasan, Türkofis ikinci bildik." 
direktörü B. Rahmi toplan- Gene raporun okunması, 
tıda bulunmuşlardır. lktısad blançonun heyeti umumiyeye 
Vekaleti komiseri olarak bor- arzından öğrendik ki bank8' 
sa komiseri B. Şevki müzake- nın 936 yılındaki karı 92505 
releri takib etmiştir. lira 60 kuruştur. Hissedarlarl 

yüzde sekiz temettü dağıtı ' 
Toplantıya başlanırken ko- ması mümkün olacaktır. 

miser B. Şevki fevkalade iç- Rapor, milli bankacılık ale· 
tima devresinin başlaması için minde Esnaf ve Ahali Bankll' 
kanunun aradığı ekseriyet te- sının hissesine düşen muvııf' 
min edilemediğinden alelade fakıyeti ortaya koyması, diğe1 
içtimaın açıldığını bildirmiş bir bakımdan da mıntakamıf 
ve bankanın idare meclisi re- da iş hacmının genişlemekte 
isi B. Hamdi Akyürek riyaset olduğunu göstermesi itibarile 
yerini işgal etmiştir. şayanı dikkattir. . 

B. H. Akyü?"ek ruzname Heyeti nmum:Jenin tasvibi' 
mucibince evvela idare mec- ne arzedilen rapor ve blanç.O 
lisi ve mürakıp raporlarının alkışlarla ve tam bir ittifak!' 
okunacağını söylemiş ve ban· kabul edilmiştir. Meclisi idS' 
kanın nmumi direktörü B. reyi ibra eden bu karar üı~ 

1 rine bankanın .renel direktöril 
Atıf nan mesai raporunu oku- ,., 

B. Atıf inan, heyeti umumiye· 
mıya başlamıştır. ye teşekkürlerini bildirmiş ve 

Halkın kendi içinden çıkan banka aleyhine ortaya atıl• 
bir bankanın kısa yıllarda mak istenilen bazı dedikodıl' 
muhitte kazandığı büyük iti- lara teessüfle işaret etmiştir· 
barı ve rasyonel çalışma neti- Guya bir pamuk işinde~ 
cesi ortaya çıkan büyük bir bankanın 200,000 liralık b1 

eseri tebarüz ettiren bu rapo- zarar ettiği şeklinde ilerı sii' 
run heyeti umumiyesi alkıştan· rülen iddialar, bankanın btl 
mıya değer. Nitekim idare işten karla çıktığını gösteretl 
meclisi raporundaki şu cüm- müsbet rakamlar önünde stı5 

leler bankayı idare edenlerin muştur. Heyeti umumiye Bo> 
çalışmalarındaki hedefi ortaya Atıfın bu husustaki izahatı11' 
koyuyor: alkışlarla karşılamıştır. 

11 Her zaman olduğu gibi Bundan sonra nizamnaf11' 
son yılda da, küçük kredi mucibince idare meclisinded 
ihtiyacında olanları, toprak müstafi sayılan Bay Mehnıe1 işile uğraşan ve borç sadaka· Akosman, Bay Rahmi Filibe 
tini şiar edinmiş olan müs· ve Bay Şerafettin tekrar idtt'' 
tahsılları birinci sırada müşteri meclisine seçilın' şlerdir. 

Nazmi İlker ve Kamil Ocs1" 
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Musevi vatandaşlara 
açık mektup 

~ Başı 7 inci sahifede =
,re.smi dili de Türkçedir. 

.tf er Türk v~tandaşın bu 
Jcanun ~ı.rşısmda el bağJaması 
şarttır. Mesela, bizde komü· 
nizm prop~ğandası yapılamaz, 
din Jıuıuıunda müdahale ya· 
.aaktır. Jktaaadt ıi&temde dev· 
letçilitin aleyhine hareket edi· 
lemez ilh.. Çünkü bunlar Tet• 
kilitı Esasiye kanununun ihtiva 
ettiği ana esaslar ve prensip
lerdir. Keza, milliyetçilik, bir 
camianın dil, hars, kültür ve 
~oğrafya, iklim birliğinden te· 
şekkül ettiğine nazaran, o ca
mıaya mensup vatandaşların 
bu mevzu Üzerinde tam bir 
topluluk ve inkiyad gösterme
leri de şarttır. Ve binaenaleyh, 
Türkçe konuşmıyan Türk -M~
sevi de dahil olduğu halde
Teşkilitı Esasiye kanununa 
hürmet etmiyor demektir ki, 
bu gibiler hakkında, tıpkı, la· 
yikliğe, devletçiliğe, halkçılığa, 
inkilipçılığa aleyhdarlık eden
ler şeklinde takibat icrası la
zımdır. Musevi vatandaş, ta
bii, medeni, iktısadi ve içti
mai haklarından tam bir va· 
tandaş vaziyetinde istifade gör· 
düğü memleketin kanunlarını 
çiğnemek ister mi?. Ya evet, 
yahud hayırl.. Hiç şüphesiz, 
evet değil, hayırl.. Çünkü 
böyle bir hareket, kendi men· 
faatinin aleyhindedir. Saniyen 
kendisine karşı bu kadar ali
cenabane ve civanmerdane dav· 
ranmış hakim bir millete hür· 
ınet etmek JizımgeJdiğioi de 
pekala takdir eder. 

Gene onların da itiraf ettik
lerine nazaran, kullandıkları 
dil, lspanyolcadır. Yani tarihte 
kendilerini çiğniyen, denize 
döken bir milletin dilidir. Ke
za lbranice de dini bir lisan· 
dır. Büyük bir Musevi ekseri· 
Yeti, onun manasından • tıpkı 
bizim vaktile Kur' andan hiç 
anlamadığımız gibi· tamamen 
habersiıdir. Şu halde, Musevi 
Vatandaşın, millet ve camia 
bakımından lisanı, ne lspan
Yolcadır, ne de lbranice .. Olsa 
olsa, Türkçedir. Çünkü Türki
Yede yerleşmiştir. Türkiyede 
Yatamaktadır ve Türkiyede 
lcalacaktır. Hem de hukuken 
Ve ismen Türk olarak... Bu
rada mantıkın gayet tabii ola
talr tevcih ettiği bir sual 
Vardır: 

- Madamki öyledir, şu 
halde niçin konuşuyorlar?. 
b Biz, tam bir hüsnü niyetle 
b ~nu fena bir ihyada, fena 
ır Verasete ve eski idarenin 

~talanna, eski millet telakki
li . 

nan gaflet ve hatasına vere· 
Ceğiz. Dünkü Osmanlı impa
~torluğu, bir Babil kulesiydi. 

er çcşid ırk ve millet, her 
~id mezheb ve din kalaba-
11 ları burada yerleşmişti. Mil· :t dctil, " Tebaai şahane ,. 
b~rdı. Şimdi "tebaa,. hukuki 
b~r keyfiyettir ve başlı başına 

Uzağa gitmeğc ne hacet: 
Şimdi Fransayı avuçlarında 

tutan Baf bakan B. Blum bile 
Musevidir. fakat o artık Fran
lfJZ olmuştur. Bütün Fransız 
mjlletinin mukadderatını idare 
etm~ktedir. Amerikada, ltal· 
yada, Almanyada İspanyolca 
yoktur, bırakmazlar çünkü •.• 
Onların tabiiyetine girmemiş 
olanlar bile, s&dece ltalyanca, 
Almanca, Fransızca konuşurlar. 

Bu bakımdan da bizim Mu· 
ıeviler, bir mazeret göstermek 
kudretinde değildirler. Şu hal
de kendilerine kucak açmış 
büyük Türk milletinin varlığı 
içinde. Türkçe konuşmak, 

Türk,Çe okuyup yazmak, Tür
kü.n içtimai, mi!li, harsi hare· 
ketlerine karışmak suretile ta· 
rihin ve Türk vatandaşlığının 

kendilerine tevcih ettiği bu 
şerefli vazifenin ifasına baş· 
lamalıdırlar. 

Bu sütunlarda kendilerine 
hitab ediyorum: 

Ya ibadethanelerinde, ya· 
hut ta Halkevinde bir toplantı 
yapsınlar, matbuat erkanını, 

memleketin Türk ve milliyetçi 
münevverlerini davet etsinler. 
Oıada bir hasbıhal yapılsın ve 
derhal Türkçeden başka bir 
dil kullı.rıılmamağa andiçilsin .• 
Zaman zaman yükselen çok 
sert fikirleri ve acı sözleri, 
onlar da işitmektedirler. Sa· 
mimiyet ve dürüstlükle bütün 
bunların kasa bir zamanda 
tatmini imkanı pekala vardır 

ve bu imkan kendi eJlerin
dedir. 

Mesela, dediğim gibi, ilk 
defa böyle bir toplantı ile 
işe ba~lamak ve bunu müte
akıp içtimaa gelememiş Mu· 
sevi vatandaŞları bu karar ve 
aed' dan haberdar etmek çok 
kolaydır. 

Bunu takiben, ya·ıaş yavaş 
cemaat teşkilatını ve mektep
leri de tatil ederler... Hatta 
ve hatta, Türkçe ibadete bile 
başlıyabilirler... Nitekim biz 
öyle yapıyoruz. Tanrının hu
zuruna, kendi bildiğimiz ve 
anladığımız dille çıkıyoruz .. 

Kendilerine şunu da teklif 
edeceğim: 

Halkevinde yapılan toplan· 
tılara, verilen konferaslara, 
konserlere, temsillere iştirak 

etsinler. Davet beklememelidir. 
Orası halkın evidir, hepimiz 
de bu halk yığını içindeyiz. 

Teklif ettiğim toplantı ka
rarını duyarsak, vatandaşlığı

mızda büyük bir yenilik ve 
saadet devresi başlıyacağma 
biz de inanacağız; bekliyoruz. 

Saime Sadi 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oilu 

Cl~t ve Tenasül haatahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 y de "millet. ifadesi vardır. 
•lrJahu~i vatandaşlar, kanunun, 
lkı 1 &elımin icablarına ve diğer 

1 CQı)ekctlerde başka millet· 
erle le 
rı arışmış Musevi yığınla· 
nın va · . .. '- d' 

Tokyoda 
Müthiş bir infilak .. 

v zıyetıne gore, "en ı 

1'~Pbklarım tedkik ederlerse, 
..:~le ınilletinin gösterdiği has
~cti hürmet ve takdirle 
ı· 11-..lar. Fransada tek ke
'llle J " spanyolca konuşulmaz. 
Vred 
ı. • ancak ve ancak Fransız 
"IUae .. • ili vısı vardır ve Musa di· 

ile lllerbut, fakat tam F ran· 

Tokyo, 25 (Radyo) - Ka
pemayo üssülbahrisinde bir 
infilak olmu§ ve. 12 nefer öl· 
müştür. 

infilakın, meçhul şahıslar 
tarafından yerleştirilmiş olan 
bombaların ansızın patlama· 
sandan ileri geldiki söyleniyor. 

HükGmet, tahkikata bqla· 

ANADOLU_. .. c:;;:=..~:cıı1 .................................... ... 
/~mir Komutanlığı ilanları 

M. M. V. Satın Alma Komisyonundan: 
, - Beher metresine biçilen ederi (57) buçuk kuruş olan 

(250) ili (350) bin metre yazlık elbiselik bez kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 71Nisan/937 çarşamba günü saat 15 tedir. 
3 - İlk teminatı (11312) lira (50) kuruştur . 
.4 - Şartnamesi on lira yedi kuruşa M. M. V. Sat, Alma 

ko. dan alınır, 
~ - Eksiltmeye $İreceklerin ticaret odasında kayıtlı olma· 

ları şart olmakla beraber 2490 sayıh kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve ıartnamelerinde yazılı veıi· 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektupları ihale &aa· 
tından en geç bir saat evvel M. M. V. Sat. Al. ko· 
misyonuna vermeleri. 21 26 31 4 836 

Mst. Mv. Satın Alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alay ihtiyacı için (2:B6) lira (34) kuruş be· 

del keşifli nizam karakolu binasının yapılması açık 
eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 

2 - fhaleri 7/Nisan/937 çarşamba günü saat 11 de Mst. 
Mv. Sat. Al. Ko da yapılacaktır. 

3 - flk teminat parası (175) lira (23) kuruştur. 
4 - Keşifname ve şartnamesi Mst. Mv. satın alma komis· 

yonunda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtiı olma

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamel"rinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından 
bir saat evvel Mst. Mv. sat. alma komisyonuna ver-
meleri. 21 26 31 4 834 

M. M. V. Satın Alma Komısyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 85 kuruş olan 32000 

metre arka çantalık bez kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 ihalesi 7 /Nisan/937 çarşamba ı{ÜnÜ saat 14 tedir. 
3 - JJk teminatı (2040) liradır. 
4 - Şartnamesi 136 kruşa M. M. V. sat. al. komisyonun

dan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma

lara şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerınde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından en geç bir saat evvel M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 21 26 31 4 835 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - İstanbul okulları için 5 aded, Bursa lisesi için 1 aded, 

Erzincan askeri orta okulu için 1 ad~d ki cem'an 7 
aded bula§ık makinesinin 13 Mayıs 937 perşembe 
günü saat 15,30 da lstanbul Tophane satın alma ko
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli beher makine lstanbul için 3000 lira, 
Bursa için 3200 lira, Erzincan İçin 3400 liradır. 

3 - Hepsinin teminat parası 1620 liradır. 
4 - Şartnamesi Tophane sahn 'lllma komisyonunda gö

rüJebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından en geç bir saat evvel Tophane sat. al. 
ko. nuna vermeleri. 26 10 25 11 888 

Müstahkem Mv. Sat. Al. Komisyonundan: 
1 - Harp okulundan bu sene yarsubay çıkacak öğrenciler 

için (3500) metre haki elbiselik kumaş, (1050) çift 
vidala çizme, (1050) adet ağaçtan portatif çadır kılıfı 
i'e beraber, (1050) adet alaminyom matra ve askı ka
yışlarile beraber, (1050) adet sırma takımlari1e bera· 
her kılıç, (1050) adet battaniye, (1050) adet manevra 
sandığı, (1050) adet manevra kayışı Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonunca alınacaktır. 

2 - Bu eşyanın bilahare münakasası ayrıca ilin edilece
ğinden istekJiJerin eşyalara ait nümunelerini 4/4/937 
tarihine kadar Ankara Harp okuluna teslim etmeleri. 

27 30 901 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Tavas Kızılca Bölük Şarbay-
hğından: 

1 - Eksiltmeye konulan iş Denizli vilayetinin Davas ka
zasına bağlı Kızılcabölük nahiyesinin meskun gayri mesicfın 
kısımlarında 100 hektannın hali hazır haritasının alınmasıdır. 

2 - Bedel muhammen hektarı 18 zer liradan 1800 liradır. 
3 - Şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Şehir ve kasabaların hali hazır haritalarınırı alınmasına 

ait şartname. 
lstiyenler bu evrakı Denizli Nafıa müdürlüğünde gö
rüp inceleyebılirler. 

4 - Eksiltme 12/4/937 paıo.rtesi günü saat 15 de Kızılca
bölük belediyesinde teşekkül edecek encümen huzuruda ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 135 lira muvak
kat teminat akçesi vermesi ve bundan maada &§ağıdaki vesi· 
kayı haiz olması lazımdır. 

1937 senesi için harita işlerine ait Nafıa işleri müteahhitlik 
vesikasını haiz bulunmak. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 4 ncü maddede yazılı saat
tan bir aut evveline "'dar Kmlcabölük belediyesine getirile-

lzı:pir Milli Emlak Müdürlüiündcn: 
No. 
160 Topaltı Kireçlik!Y! S. No. 303 es~i 307 yenf 

Li" 
ıq 

numaralı Ev. ' 
l61 3 üncü Karataş Sult§niye Mülbim Mebmeg 

çıkmazı 12/14 No. lı Ev. 
162 Tepecik Altay S, 21 No. lı dü~kan. l~ 
163 Karllpsman oglu hanı içinpe 26115 Np. h mpğaza ıJ~ 
164 Oruçreis Kirpi S. 23 eski 17 taj No. Jı ı=:v. ~O 
l65 Alsancak bahçeler S. No. ~ dükkan1 24 
Yukarıda )'ftzıh emvalin senelik ic1trları lS giiq pıüqdetl'

artırmaya konulmuştur. lhaleşi 8 /4/ 937 perşembe gijnp lil~\ 
15 tedir. Alıcıların Milli Emllk Müdürlütüne müracaattan. 8Ş4 

Devlet Demiryollarından: 
3,40 - 4X 0,18 X 0,03 eb'adında 5000 adet çam tah• 

tası şartnamesine tevfikan 7 Nisan 937 çarşamba günü saat 
16 da lzmir Alsancakta 8 inci işletme binasında işletme ko· 
misyonunda açık eksiltme suretile satın alınacaktır. isteklilerin 
3321 O kuruş muvakkat teminat vermeleri ve aranılan vesika· 
larla işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyan• 
namelerle muayy~n vakıtta komisyona müracaatları lazımdır. 
Şartnanıeler komisyondan parasız alınır. 26 30 897 

4, 11 , 18, 25 /Nısan 937 tarihine tesadüf eden pazar gün· 
leri Buca alanında yapılacak atkoşuları münasebetile Alsan
caktan koşu yerine ilk hen saat 10,30 da ve son tren 13, 15 te 
hareket etmek üzere müteaddid teneyzüh trenleri yapılacaktır. 
Biletlerde fevkalade tenzilat vardır. 879 

Bayındır Sulh Hukuk Ha
k:mliğinden : 

Aslen Aksekinin Çimi kö
yünden olup Bayındırın Çırpı 
köyünde oturmakta iken has· 
talanarak berayı tedavi gittiği 
lsviçrenin Lem•mt bılanç has
tahanesinde ölen Arif zade 
NiyazİRİn terekesine mahke
memizce el konmuştur. Ölü 
Niyaziden alacaklı veya vere
cekli olanlar varsa tarihi ilan· 
dan itibaren bir ay içinde 
mahkemeye müracaatla def· 
tere kaydettirmeler~ biı:_ ay 
geçtikten sonra müracaat edi
lirse nazara alınmıyacağı ve 
ölünün mirasçıları varsa Türk 
kanunu medenisinin 534 ncü 
maddesine tevfikan üç ayjiçin· 
de sıfatlarır.ı bildirmedikleri 
taktirde ölünün bütün m·etru
katının hazineye devredileceği 
lüzumu ilan olunur. 890 

Kiralık Ev 
Gayet havadar bahçeli gü· 

zel manzaralı kullanışlı kirası 
elverişli Göztepe vapur iske· 
lesine dört dRkika mesafede 
iki ev kiralıktır. 

Göztepe' de Abdülezel so· 
kağında yokuşta bakkal Bay 
Bedri'ye veya telefonla 22.56 
numaraya müracaat. 

FOTO 
OR 

Refik Lütfi Or 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 

Hükumet civarı Kaymakam 
Nihad bey caddesi No. 20 

• 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Halkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Saglam Zarif Ve ucuzdur 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz: 

Satış yerleri: Birinci kordonda 186 numarada 
ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRI KANDEMIROGLU -cektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 4 ncü mad· 
dede yazılı saata kadar gelmiş olması ve dl.f ıarfınan mühür 
mumu ile iyice kapatılmı bu~atall 1 .... mdır. P ...... --· 
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Ege Mmtakası 

Dağcılarına ilan 
Sayfa 8 ---ıı:ıımm::m-----~:ammm-------... ~ ANADOLU 
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Bu sene kükürt acentnhklnn kaltlınlımştu. 
U cuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri Der ZEE& CO. 

İzmir hariç olmak üzen' aşağ11la göster.ilen mıntakalarda kükürt sa· 
tışı zirant bauknlnrı ~ubc ve sandıklarınca hizalannda yazılı perakende -

Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 
f fotlcrile yapılacaktır. - a a t ç 

fzmire hağlı olan Karşıyaka, Uurua\'a, Buca, Seydiköy, Torbalı, Ilıca, p__J) ~ m dl OD N n n ~ ~ e a ifil ~ a lr' = 
Bozynkn, Bnlçol"o, Ycniknle tımarı hağcılon ihtiyaçları olan kükürt~c~o = u-ıJ (9J ~ ~ U U ~ ~ _ 
hedclioi şirketin {lzınirtle kapalı yemiş ~ar,ısı ;\o. 4 l) mutemcdlığıne 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE LINlE 

~~~·~:kı:~:~:.k kükürtlerini D:mı~açda taş i keledeki ardiyede tesellüm -Sıhhat Ecza G. M. B. H. 
HAMBURG 

e - "ANGORA,, vapuru 30 an esi martta bekleniliyor. ROTTER 
' DAM, HAMBURG ve BRE-

ikinci eller kaldırılrııı' oldugundan hağcı olmıyanlara kükürt ve

rilmiycccktir. = MEN limanları içm yük kabul Satış Perakende satıt f iati 
l\lıntnkaeı Kimler tararından satılacağı beher torba içio nde bulunur. - edecektir. 

İzmir Keçiborlu kükürtleriT. A. Ş. 
İzmir nıuıemcdli~i kopalı 

Yemiş çarşısı No. 41 
Menemen Ziraat banko .. ı 
l\faniso " " 
Turgudlu il " 
Salihli .. .. 
Alaşehir .. .. 
Akhiııar 

" .. 
Kırka~o~ " .. 
Soma " " 
Balıkesir ,. " 
Bergama " 
Kemalpa)a 

" .. 
Urla 

" " 
Seferihisar ., ,, , 
Çeşme " " 
Ödemi~ ,. 

" 
Tire " 

., 

330 kuru' 
340 ,. 
340 
345 
350 
350 
350 
350 
350 
360 
360 
:i50 
350 
355 
355 
355 
355 

" .. 
,, 
,. 
,, 
,, 

" .. 
,, 
il 

" 
" ., 

" ,, 
Kuşadası ,, ,, 360 ·• 
Kükürtlerimiz kurşun mühürlü (50) şer kiloluk torbalarda satılığa 

~ıkanlmıştır. Beynelmilel eölırcti haiz Londrada (Danif'l Grı f f ıh) laLo· 
ratuvımnda yaptırılan tahlilde kükürllerimiı in, yiizcJe 99,51 safiyetle 

olduğu anlaeılmıştır. 

Kükürtlerimiz bağcılık için eon derece faitleli lıa~s:ılon haiz mu1.ir 
maddelerden tamam ile bri ve en ) ükeek ecnebi kiikürtlerinc muadildir. 

KECİBUHLU K - K - RTLEH( TÜHK 
1 

A:'\O~l.M ŞiRKETi 

•• orucu Istanbullu 
Üçuncü Beyler [Şamlı] sokağı Numara 16 

Örücülükteki büyük mahareti ile herkesce tanınmış olan 
lstanbul'lu örUcU KSmil Meserret otelindeki dukkanını 
Üçüncü Beyler Şamlı sokağında 16 No. ya nakletmiştir. 

Kazaya uğrayan veya yanan her türlü yünlü, ipekli ku
maşlardan mamul erkek ve kadın elbiseleri, mantoları ye
nisinden farklı olmamak üzere örülür ve kıymetli bir el
bise uzun ı.arnaıılc:tı Jalıa kullanıl11cok hale getirilir,.. 

Yapılan işlerin mükemmeliyeti emsalile sabittir. Beğenit
miyen örgü ve tamirlerin parası alınmaz. Fiat ucuzdur ve 
müşteriler her hususta memnun edilmektedir. 

-~ lii 

lzmir Gümrük muhafaza.ta-.. 
buru satın alma komisyonun-
dan: 

Cinsi Miktarı Muhammen Tutan Muvakkat temi-

= rı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı 1111111111111111111ı11111111111111111ı1111111 ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı n-

,. 

JI 1 rı 
'!,;,..!..- ...._ . 

• 

.......... _ .. _ ..... _._ ..... _ _. ....... lll!iiiı:ma .. ~~------mm--

OJivİer ve Kınık belediyesinden 
Şu .. reka" Si 1 - Eksiltmeğe konulan iş: Kınık belediyesi şehir haritası 

2 - Şehir haritasının ihtiva ettiği mesaha: (65) hektar olup 
Limited 

Vapur Acentası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 

32/50 hektarı }!leskun 32/50 hektarı ~gayrı meskun 
arazidir. 

3 - Muhammen bedeli: Meskun kısmı (25) lira gayri mes-
kun kısmı (10) liradır· · 

4 - İhale müddeti onbeş gündür. 
"GRODNO,, vapuru 8 ni- 5 - Yapılacak haritanın fenni keşifnamesi ve krokisi dai-

fiati nat miktarı d LONDRA "HULL san a , ve rede mahfuzdur. Talipler helediyemize başvurarak 
Kilo Gr. Kr. S. Lr. Kr. Lr. Kr. ANVERS'ten gelip yük çıka- öğrenebilirler. 

Zeytinyaiı 635 00 55 00 349 25 26 20 racak ve ayni zamanda LON- fh ı d 
Sabun 600 00 41 00 246 00 18 45 6 - ale kapalı zarf usulü i e ir. 

1 DRA, HULL için yük ala· 7 - ihale 3 nisan 937 cumartesi günü saat 15 te belediye 
1 - zmir Gümrük muhafaza alayı birinci tabur ihtiyacı caktır. encümeni huzurunda ic ı a edilecektir. 

ıçin senelik mukaveleye bağlanan zeytinyağı ve sabunun muka· İ 
"FLAMINIAN,, vapuru 5 B - ştirak edecek talipler % 7,5 teminatı muvakkatayı 

veleleri feshedilmiş olduğundan yukarda cins ve miktarları nı·sanda LIVERPOOL ve SVA b ) d. d c;. t ı · d kt' e e ıye san ı~ına es ım e ece ır. · 
yazılı olduğu şekilde taahhüdün ifa edilmiyen kısmı ayrı ayn T kl f k hl d dd ,.ı ı 
şartnamelerle yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. NSEA' dan gelip yük çıkara- 9 - e i me tu arının y<.' inçi ma t~e ya~ ı ı saatten 

2 _ Zeytinyağının ihalesi 29/3/937 pazartesi günü saat 14 cak ve ayni zamanda LIVER- bir saat evvelir.e kadar Kınık belediye encümenine 
te ve sabunun ihalesi ayni günde saat 14,30 da lzmir'de Gazi POOL ve GLASGOV için yerilmiş veya gönderilmiş olması lazımdır. 

/ yük alacaktır. 10 - İştirak edece.c taliplerin Nafıa Bakanlığından bu se-
bulvarında Ziraat bankası bitişiğinde 6 3 sayılı Gümrük mu- THE GENERAL STEAM neki yaptığı işler hakkında musaddak ehliyetnamesini 
hafaza taburu satın alma komisyonunda yapılacaktır . ibraz etmesi şarttır. 20 23 26 30 823 

3 - Şartnameleri hergün komisyonda parasız olarak ~ö,ü- NAVIGATION C. LTD. 
lebilir. .. AD JUTANT,, vapuru ni~ •111111111111111ııııııııım11ı.. Doktor .ııllllllllllllllllllHlllllllll. 

4 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve- san nihayetinde gelip LON- _ -
sika göstermek mecburiyetindedirler. ORA için yük alacaktır. = A Kemal Ton ay = 

5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayı lı kanunun 2 ve 3 ncü Tarih ve navlunlardaki de- _ • = 
maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarile muvakkat ğişikliklerden acenta mes'u- = Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları -
teminat makbuz veya banka mektuplarını eksiltme saatından livet kabul etmez. = Birinci Sınıf Mutahassısı = 

_c_v_v_el_ko_m_is:..yo_n_a_v_er_m_e_ıe_r_i. ___ 12 __ 1_6_2_0 __ 26 ___ 1_1_5 __ F Jl~S = (Verem ve saire) = 
Jstanbul Defterdarlığından: rate 1 perco = Basmahane istasyonu kar\ı sındaki Uibck sokak J>nşında 30 sayılı = 

ev ve muayenelıaneeinde sab~ılı @ant 8 den akşam ~aat 6 ya = 
Keşif bedeli 22861 lira 69 kuruştan ibaret bulunan koca vapur Acentası = J..odar hastala rını kabul eder = 

Mustafapaşada Sulu manastır mevkiinde eski itfaiye karakolu il lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 411511111111• 
ROY ALL NERLANDA1S ... · 

elyevm samatya maliye şubesi olarak kullanılan bina arsası KUMPANYASI DİNAVIA limanlarına yükle- ı caktır. 
üzerinde yeniden yapılacak maliye şubesi binası inşaat ve te- y k k b ı d 

"HERCULES., vapuru 21 yecektir. olcu ve yü a u e er. 
sisatı işleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. martta BURGAS, VARNA SERViCE MARITfME RO- Daha fazla tafsilat için ikin· 

Mukavele eksiltme, Bayındırlık işleri genel özel ve fenni 
,artnameleri proie keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak ve KôSTENCE limanları için UMAIN ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
yüzkuruş mukabilinde verilm ektedir. isteklilerin 1715 liralık yük alacaktır. "SUÇEAVA,, vapuru 23 binası arkasında FRATELLİ 
teminat mektuplarile teklifnamelerini ve en az on beş bin SVENSKA ORIENT martta gelecek PİRE, MALTA, SPERCO vapur acentalığına 
liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafia Vekaletinden al- LlNİEN ve MARSJL YA limanları için müracaat edilmesi rica olunur. 
mış olduğu Müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarını 29/3/937 "AASNE,, motörü 29 mart· yük alacaktır. Navlunlardaki ve hareket ta-
Pazartesi günü saat on üçe kadar Milli Emlak Müdürlüğünde ta beklenmekte olup yükünü ııPELES,, vapuru 9 nisanda rihlerindeki değişikliklerden 
toplanan komisyona vermeleri ve saat on dörtte de zarflar tahliyeden sonra ROTTER- gelip PiRE MALTA ve MAR acenta mesuliyet kabul etmez. 
açılırken Komisyonda hazır bulunmaları. 14 18 22 26 719 DAM, HAMBURG ve SKAN SILYA limanları için yük ala· Telefon: 4142/4221/2663 

...... .a .................................... ;::;:t .... Eöa ............ ... 

Tesiri tabii e siz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb. 

AMERICAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

" E.AIRIA .. vapuru 22 
marta doğru bekleniyor. NEV 
YORK için yük alacaktır . 

PiRE AKTARMASI SEY
Ri SEFERLER 

"EXOCHORDA,, vapuru 
26 martta PIRE'den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir . 

"EXCALIBUR,, vapura 9 
nisanda PIRE'den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir, 

SEYAHAT MÜDDETi: 
PiRE - BOSTON 16 gündür. 
PiRE · NEVYOKK 18 gündür. 

SERViCE MARITIME RO. 
UMAIN BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 3 
nisanda bekleniliyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TU
NA limanları için yük ala
caktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINIES L TD. LIVERPOOL 

"AVIEMORE,, vapuru 21 
martta bekleniliyor. ANVERS 
ve LIVERPOOL limanların· 
dan yük çıkaracak ve BUR
GAZ, VARNA, KôSTENCE, 
GALA TZ ve SOULINA, li
manlarına yük alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakmda bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2007 2008 

"UMDAL,, Umu. 
mi Deniz Acenta. 

lığı Ltd. 

Hellenic Lines 
Limited 

"GRİGORIOS,, vapuru 24 
25 martla beklenilmekte ROT 
TERDAM, tfAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

"GERMANIA,, vapuru- 25 
nisan beklenilmekte ROTTER 
DAM, HAMBURG ve AN
VERS limanları için yük ala
caktır. 

PHf.~PS LINE 
PHELPS BROS & CO JNC. 

NEV-YORK 
"BRET AGNE,, vapuru 31 

martta beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

"ARYBENSEN,, vapuru 21 
nisan beklenilmekte NEV· 
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

Vapurların isimleri, gelm~ 
tarihleri ve navlun tarif elerı 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lem ez. 

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMİ DENiZ ACENT.A· 
LiGi LTD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi r ic'1 
olunur. 

Riz binasında No. 166 


