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1 k 1 d Rusya aleyhine olan merasim e arşı an ı bloka dahil olmak 
şartile bize neler 

~~~~----iml--~~~-

Y u gosla vya Saltanat Naibi Prens Pol, Dr. R. 
Aras'ı kabul ederek kendisile konuştu 

--~~~~~--~~~~~~ 

Almanya 
Müstemleke 
istemekte haklıdır .• 

Alınao'lann Londra sefiri ve 
Bitler'io muhakkak en sözü geçer 
siya i müşaviri Fon Rihentrop Ber
lin 'de nas yon al ıwsynlizıııin c.Iürılün
cü yılılönüuıü ınünası·hetilc yapılan 
şenliklerde hazır bulunduktan \ 'C 

Şansölye'nio Uayiştag
0

ılaki son nut
kunu dinledikten sonra f..ondra'da 

vazifesi başma döomü~tür. 

vadetmiş ..• 
lstanbul, 5 (Hasusi)

Bazı Fransız gareteleri, 
Rusya aleyhine olan bloka 
dahil olmak şartile ltal
ya'nın, hükumetimize Azer-: 
baycan ile Ukranya'nm 
bir ko.smını ve Kırım'ın 
tamamını teklif ettiğini 
yazıyorlar. Bu şekil'deki 
haberlerin nereden çıktığı 
ve Fransız gazetelerinin 
hangi membalara istinad 
ettikleri anlaşılmış değil
dir. Alakadar mahaf il, bu 

' haberleri hayretle karşı
lamıştır. 

\...~~~~~~·~~-~ 

M. Eden 

Taarruz devam edi:yor 

Madrid'in tahliyesi artık 
emrivaki halini almıştır . -

ihtilalciler, donanma ve hava kuv 
vetlerinin himayesinde Malaga 

cephesinde ilerliyorlar 

Herhangi Lir tarafa herhangi 
Lir eeyabati daima yeni hir mes'e
ı~nin müjdeei gibi telakki cdilmi~ 

olan bu zatın hu def:ı da Londra· 
ya siyasi valizi yeni lt•klif lede do· 
hı olarak dönmekte olduğunu id· 
dia edenler var. Bu siyası valizin 
içinde sefirin kirli çamaşırlan mı 
,·ar, yoksa hakikaten iddia edildiği 
gibi İngiliz kabinesini yuınuşatacak 
yeni ve cazih teklifler nıi bulunu· 
yor; kimbilir... Jf'akat muhakkak 
olan ~u ki Ilitler'in son nutkundan 
sonra Almaoya'nın müstemleke ta
lclıi } ep·yeni ve herhalde had bir 
~aflıaya dahil olınu~tur. Avrupa 
kendi ve dünya huzuru namına is
ter istemez hunn bir hal ~aresi 

lmlınıya mecburdur. 

Hariciye Vekilimiz Belgrad'da 
Dclgrad, 5 (Radyo) - Türkiye dan şehrimize gelmiş ve istasyonda 

Hariciye Vekili doktor Te,·fik hariciye vekaleti müsteşan 1\larti· 

Bir müddet Paris'te t 

istirahat edecek .. 

• 

Alman·lann müstemleke cliıvi

eını tedkik ctmiyc kalkanlar Av· 
rupa sulhünün belki de hu en eon 
dü~üoıünü mensub olılukları devlet 
ır.iiıuresiııe göre ayn ayrı iki ha· 
kundan uıütalea ediyorlar. 

Alınan'lar ıre Alman siyasetine 
herlı:ıngi bir sebepten dolayı mii· 
temnyil <>lanlar lıu talebi iktısadi 

Lir ihtiyacın meyd:ınn atmış ol<lu· 
ğıı bir zaruret ~eklinde görüyor, 
Avrup:ı'nın merkezimle ı;uk dar bir 
saha iı;iı.e sıkışmış olan yl!tmiş 

milyon Alman'ın nefes almak, ça
lışmak, fazla nüfusunu boşultınak 

ve nihayet nıasııuatıua m:ıhreı;lcr 

lıulmıık lı:ıJ..,mından bu ihtiyaca 
hayatı ile bağlı olduğunu ileri ~Ü· 
riiyorlar. 

Alman'lara muarız olanlar ve 
lıu müstemleke talebini kendi iş· 

sal veya mandalan altındaki top· 
raklarla tatmin etmek mevkiinde 
bulunanlar ise işi büsbütün siyasi 
hir za\iyeden mütalea ediyorlar. 
Onlara göre Almanya kendi ine ve· 
rilmcsi temin edilen iptidai madde· 
lcre rağmen müstemleke talebinde 
ısrar ediyorsa Jıununla siyasetini 
\e otoritesini sırf AYı;,npa sabasın· 
dıın çıkararak bütün dünyaya teş· 

nıil etmek, dünyanın muhtelif yer· 
lerindeki müetemlekelerini birer 
üssüllıareke haline getirerek onlıır 
\asıtasile cihanın umuıııi iktısad ve 
askerlik yollanna tnbakkilnı etmek, 
)'annın harLı için mulıtnç olduğu 

İlk maddeleri herhangi bir ecnebi 
''eya düşman hükumeıfo kontrolü 
altından uzak bulunan kendi müs· 
tenılckeleriııden temin ve tedarik 
ederek sanayide oldugu gibi ilk 
!tıaddelerde de istiklalini emniyet 
•ltına almak: maksadını takibet· 
bıektedir. 

Ramdi Nüzhet Çançar 
- Sonu 2 infi Mllıi/-4• -

Rü)dü Aras ve maiyeti erkfinı, bu nas, hususi kalem müclürü, Tür- Pariı 5 (A. 
abalıki semplon ekspresi ile Milüno· kiye dçisi Ali Haydar, 'l'ı1rkiye A) ...- Övr {;a· 

zetesine göre, - askeri ataşesi ve Balkan devletleri 

Ribenlrop Belgrad elçileri tarafıodan karşı
lanmıştır. 

Birçok işler 
karıştırmış 

M. Ribenlrop 
Londra 5 (Raclyo) - l\I. Eden 

ile Alınanya'nın J,ondra 8efiri Von 
Ribcntrop arasında ~icldetli bir ih· 
tilUf çıkınıştır. Gazetelerden bir 
;Jnsmı fübentrop'u tenkicl etmek· 
tedirler. 

Dün ıarayda yapılan eiyasi 
resmi kabulde Yon Rilıentrop kralı 
IIitler usulü sellimlamı~ ve o::\Iu
knd<lcs Hitler!> Diye bağırmıştır. 
Bunılan Lnşkıı tayin edildiği za· 
nıandanlıeri eke eri} a nzi fc~i başın·I 
dan uzakta ,.e Dcrlin'dc geçinniş 
olmakla itham edilmektedir. 

Ayni zamanda, Jilıcral ve mn

hafuznkfır partiler arıı!!ıntlan Lazı 

kiınsclNi Fcansa ve Husya aleyhine 
lıir Alman-İngiliz uzlaşmasına ıeş
Yik ettiğindt'D şikayet edilmektedir. 

Londra Alman ı:cfurctbnnesi 

tamiratı için Almanyadau 129 ame· 
le getirmesi Von Ribcntrop'un 
me\'kiini çok earsmıştır. Von Ri· 
bentrop Lord Loudon Deri 
ve Lo yan'ın Berlin ııefiri tayin 
edilmesi etrafındaki mesaisi garib 
ve manasız görülmektedir. 

M. Eden'e yakın olan mahafil 
Alman ıef irinin hu hareketlerinden 

-Sonu 6 ıncı slllıijede -

Türkiye Hariciye Vekili, hu· 
gfin öğleyin, Yugoslavya saltanat 
naibi Prens Pol tarafından kabul 

edilmiştir. 

Rüşdü Arae, başvekil M. Sto· 
yadinoviı; ile iki mülakat yapmış 
ve uzan müddet görüşmüştür. Bu 
mülakatlarda, l\lil:ino müzakereleri 

• ile Balkan antantı baridye nazırla· 
nnın Atina toplantısı mevzuubahs 
oldu~u tahmin edilmekt~clir. 

Türkiye Hariciye \'ekili, yann 

- Sonu 6 rncı sahi/ ede -

İngiliz;hariciye 
nazın :M. Eden 
Cote Dazur'a 
yapacağı seya• 
baltan istifade 
ederek Paris
te duracak ve 
Fransız harici· 
yesilc mülakat· 
ta lmlunacaktır M. Eden 

Londra 5 (Radyo) - M. Eden 
15gün müddetle Fransa' da Revyera· 
da istirahate karar vermi~ ve yarın 
Fransn'ya gidecektir. 

M. Eden 'i bu müddet zarfında 
Lor'1 Halifaks temsil edecektir. 

Rusya'da galeyan artıyor 

M. Voroşilof'un Kremlin 
sarayına taarruz ettiği 

söylenmektedir 
M. 

~~~~~~~--~~~~~~~ 

Litvinof, zevcesinin nezaret altına 
alınması keyfiyetini protesto etti 

Kremlin sarayı 
Londrn, 5 (Radyo) - Rusya· llu!)ünlerde tevkif at 10,000 ade· 

dan alınan haberlere göre Kremlin di bulmuştur. 
a~eyhine gele~a? artmaktadır. Lit- Londra 5 (Radyo) _ Alınan 
\'ınof, ze,·cesının nezaret altında . ' • .. 
bulundurulmasını protesto etmiştir. hır _ra~lyo haherıne gore, l\loskova· 

M. Litvinof'un yeriııe Kali· da ıhtılıil çıkmıştır. 
nof'un geçeee~i söylenilmektedir. Mercoal Vorooilof'un Kremlin 

M. Litvinof bir ıefarele tayin urayına taarruz ettiği eöylenilmek· 
edilecektir. tedir. Fakat ba§ka tafli1't ;yoktur. 

Madrid tahlige ediliyor 
Paris, 5 ( Radyo ) - OycJo Pııris katolik fakültesi ve edebiyat 

üniversitesi profesörü :!\I. Leopold fakültesi General Franko'dan hu 
Alas'ın asiler tarafından idama kararın infaz edilmemesini rica Cl• 

mahkum edildiği haberi üzerine - Sonu 6 ıncı sahifede -.. --
Uzüm kongresi hazırlıkları 

Dün Ticaret Odasında 
bir toplantı oldu . 

Dünkü taplantıdan bir intiba 
On ınartta Ankara'da toplana· 

cak olan üziim kongresine l'Cril
mek üzere ihracaıçılar ve ıalaka· 
darlann ıuütalea1annı ihtiva ede· 
cek bir rapor hazırlanmak iı;io 

clün oelırimfaı ticaret ve sanayi 
odasında bir toplantı olmu~tur. 

Toplantı, ögleden eonr11 eaat 
15 de Laşlamış, bütün ibrııcatçılar, 

üzüm üzerine i~ yapanlar ile fız(im 
kurumu müdürü lsmııil llokkı Ve

ral, v.irant bankası müdürü Aşkı 
.L\aili Eren, \illiyet ziraat müdürü 
.l\'adır, Burnava mücadele ütaeyonu 
şefi ü:r:üm mfitabassı~ı Onaran içti
mada hazır bulunmuşlardır. 

Müzakerat ba~tan haşa üzüm 
standardizasyonu mevzuu üıerincle 
cereyan etmio ,.e üzümün bağdan 
beynelmilel piyasaya gidinceye ka· 
dar geçirdiği aafhalnr birer, birer 
tetkik edilmiş, üzümcülüğüuıüzün 

umumi menfaatlerine uygun bir 
tarzda inkişafı Te pntik bir neti· 

ceye varma11 içiıı birçok müıbet 

fikirler 'Ve teklifler ortaya atıl· 
mıştır. 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

~H:KH(a 
Bükreş, 5 ( Radyo ) -

Romanya hariciye nazırı 
M. Anlonesko, önümüzdeki 
pazartesi günü buradan Is· 
tanbul'a hareket edecek ve 
oradan da Ankara'ya ge· 
çerek Türkiye ricali ile 
konuşacaktır. 

M. A.ntonesko, gazeteci· 
fere flaki beyanatında, Bal· 
kan ve Küçük itilaf defi· 
letleri arasında tam bir 
ahenk ve çok kuvvetli bir 
dostluk hakim oldıılunıı 

söılemiıtir. 



..a Sayfa 2 ---------------------ANADOLU 

r.>.~.:.. - ... - Musiki ve bizler 
Giinılüzleri, ağızlannı eokaklara çeviren gramafonlar, hoparlörle bü· 

yütiilen şarkılon, agır ağır, damla damla, insan ruhuna dökilliib müte• 
mıdiyen plaklar aktanyorlar. 

Bu şarkılonn · çoğu hayatın, neş'd ve ııaadetin değil, tabtenuura 
yerleşmiş lıir ıstırabın iniltisidir ki, şark musikisinin he,iğinıle doğmuş· 
tur. Du ağır, bu derin, ruhi Vct 'do:vamlı inilti, hötün bir ıarka bakim 
olmuş görünen eeki ııtıraL felsefesinin tevekkül ve vecdi içinde, bir 
mevlevt ne)i derinliği ile halli üflenib duruyor. 

Sıra eıra kahvehanelerin içinden, gramafon dediğimiz, hoparlör, 
radyo dediğimiz medeni aletler, en derin ruh ağrılannı nakletmekte 
berdevam dırlar. 

Bu musikinin en zayıf taraflanndan biri de, eadeco mistik bir elem 
içinde kalmaeıdır. Onun, beş çizgiden mürekkeb muaiki sazının üstünde 
koşan seei, ne tabiati alıyor, ne hayatın bir sevgisini diişünilyor, ne in· 
ıan ruhunun geniş, aydınlık kö~elerine doğm esme~i ve orada yeni 
alemler yaratmoğı istiyor. O, ağır takat lezzetli bir şarap earhoşluğu ile, 
devamlı bir ısurabı yaşatmak istiyor. Bunun içindir ki, şarkılar az gülü· 
yor. Bunun içindir ki biz şarklılann kahkahaları gayri tabiidir, gülerken 
dişlerimiz bil•ı gözülıtmiyor. Gene bunun tesiriledir .k.i, güzlerimizde neş· 
eli bir bayat felsefe ve görüeünün parıltısı yoktur. 

Musikinin kudretine inananlar, onun tesirlerini de bilirler. Bu 
a!lrda musiki ile hastalık tedavi edilirken, asırlara karışmış bir musiki 
havasının tencf füsil içinde, insan varlığının da .. cndine başka bir ruh 
kalıbı dökeceğine inanmamak hatadır. 

Giizel, temiz, berrak bir kahkaha düşünilnüz: 
Ruhumuzda ne akisler yapıyor? 

Bu, sadece bir muzik hadise idir. Keza, Tahşi bir hayvanın, korkunç, 
fırtınalı bir kış gecesinde dağlardan acı acı bağırdığını bir an için ta· 
&} yül ediniz. Duyduğunuz hissin yegane saiki gene musikidir. 

lıte, bizıle, şark musikisinin yeknesak, elemli ve şark semasının 
rehavet, tevekkül, sessizlik ve hareketsizlik dolu lıavaı;ına kapıldığımız 
içindir ki, vakt\nden evel ihtiyarlıyor, musikimizin yanında işret sofra· 
smı kuruyor, hayatın bize verebileceği ııaadet ve neı'eyi aramıyor, içi· 
mizi çekib, boynumuzu hüküb düşünüyor, onu dinliyoruz. 

Şark musikisinin bu mistik tarafı kadar ıan'atlr.llrane ve tabii tarafı 
da kuvvetli olaydı, zaran yoktu. Fakat ne çareki, vaziyet hiç te öyle değil. 

Birinci smıf bir kocal 
Amerika gazetelerinden bi· 

risi "Birleşik Amerika'nın en 
iyi kocası kimdir?,, Esası üze· 
rinde bir anket yapmış ve bi
rinciliği kazanan kocanın şu 
şartları haiz olduğu anlaşıl
mıştır. 

Birinci sınıf bir koca: 
1 - Sabahları keyifli olur; 
2 - Yemek zamanları mun-

tazamdır; 

3 - Ev idaresini karısına 
bırakır ve hiçbir şekilde ka
nşmaz; 

4 - Karısını11 -hatta kendi 
annesinden daha güzel olmak 
üzere· mükemmel yemc.k pi· 
şirdiğini söyler; 

5 - iyi kal pli ve seciyesi 
sağlamdır; 

6 - Evini kulübünden faz. 
la sever; 

7 - Cemiyet hayatında 
nazik ve iyidir; 

8 - Kadın güzelliği hak
krnda hususi fikirlere malik 
bulunur! 
6 Saniyede hır otomobil 

Londra'da neşredilmiş bir 
ticaret rehberine göre, ' 1936 
senesinde tam 5,200,000 oto
mobil yapılmıştır, ki her on 
dakikada 100 otomobil de· 
mektir. 

Saime Sadi 

Şu hesaba göre arz üzerin· 
de her altı saniyede bir oto
mobil yapılmıştır! 

Bu muazzam otomobil inşa
atının yüzde yetmiş yedisi Bir· 
leşik Amerika' da yüzde sekizi 
lngiltere' de, yüzde beşi Al· 
manya' da, yüzde üçü Kana
da' da ve yüzde biri de ltal· 
ya' da yapılmıştır. 
Yarım saat gömülen fakir 

Şimali Hindistan'da Masu
lipotam şehrinde Yugi deni· 
len fakirlerden birisi diri, diri 
olarak yarım saat gömülmüş 
ve gene canlı olarak toprak 
altından çıkarılmışbr. 

Bu garip tecrübe birçok 
yerli ve yabancı önünde ya· 
pılmış ve bir hileye imkan 
kalmamak üzere birçok da 
tedbirler ittihaz edilmiştir. 

Fakir, bu tecrübesini, 100 
lngiliz liralık bir bahse mu· 
kabil yapılmış ve tabii bu pa· 
rayı kazanmıştır. 

En pahalı hayatlar 
Birleşik Amerika sigorta 

şirketleri umumi bürosunun 
neşrettiği bir risaleye göre, 
en pahalı hayatlar Amerika· 
dadır. 

Rokfeİler kendisini 5 mil
yon dolar, sigorta ettirmiştir. 
Amerika harp sanayii serma· 

r 
Bugün doğacak 

çocuklar •• 

"'\ yedarlarından Pon dö Nemur· 
di de yedi milyon dolara si· 
gortalıdır. Ailesi erkanının her 
birini 5,000,000 dolara sigor· 

Bugün utarut ile müşteri ara· 
sında arza olacak iyi bir tesir 
sayeeinde i~lerde büyük bir ko· 
!aylık ve bolluk görülecektir. 

Bugün elde edilecek fırsatlar· 
dan istifade imkônı hiiyüktfrr. 
Fakat öğleye kadar aşk ve gönül 
işlerinde bazı tehlikeler vardır, 
bir kısım ni~anlılnr .k.üçiik \·e se· 
bebsiz kavgalar yüzünden aynla· 
callardır. 

Bugün doğacak çocuklar ser· 
best, samimi ve cesur olacaklar· 
dır. Kızlar, koı:a bulmakta güçlük 
~keceklerdir. 

ta ettirmiştir. 
Şikago' da Marsd Fild is· 

minde bir zengin 5 buçuk 
milyon dolara sigortalıdır. 

Arz üzerinde bunlardan baş
ka hiçbir ~mse kendisini bu 
kadar yüksek bir paraya mu· 
kabil sigorta ettirmiş değildir. 

Pratik bir buluş 
Londra'da bir lokantanın 

·küçük ve hususi bölmelere 
konmuş güzel ve rahat kar· 
yolalar vardır. 

Lokanta dedik otel de ·ı. 

Kilov.at tarifesi Mühim 'bir sahtekarlık davası ___ ...... _., ___ _ 
Komisyon için ha. 

zırlık yapılıyor 
Elektirik kilovat ücretinin 

yeniden tesbiti için tarife ko· 
misyonu yakında toplanacaktır. 
Tarifenin tesbitine esas olmak 
üzere kömür ve işçi ücretleri 
ile muhtelif gıda maddelerinin 
fiatleri hakkında ticaret oda· 
sından malumat istenmiştir. 
Nafıa · komiserliği, bu malu· 
matı topladıktan sonra tarife 
komisyonunu toplantıya davet 
edecektir. 

Aile faciası 
.Bir kadın, kocasını 
baldızı ile yakaladı 

Evelki akşam Damlacık'ta 
bir aile faciası olmuş; Mus
tafa oğlu Avni adında biri, 
kendisini baldızı ile fena va· 
ziyette yakalıyan karısını ağır 
surette yaralamıştır. 

Yaptığımız tahkikata göre 
hadise şöyle cereyan etmiştir. 

Avni, evelki gece eve gel
diği zaman baldızını yalnız 
bulmuş ve bir müddet baş·ba 
şa kalmıştır. Bu sırada evine 
dönen Avni'nin karısı Hacer, 
kendi anahtarı ile kapıyı aç· 
mış ve içeri girerek yatak 
odasına geçtiği zaman kocası 
ile kız karde~ini fena bir va· 
ziyette görmüş ve feryadı bas· 
mıştır. Bu cürmümeşhuda fena 
halde içerliyen Avni, derhal 
karısının üzerine atllm1ş ve 
kendisini yaralamıştır. Zabıta
ca tahkikata başlanmıştır. 

G. 1. R. 
Cam şişeler için de· 

ğişiklik yaplldı 
İktısad Vekaletinden şehri· 

miz Türkofis şubesine gönde· 
rilen bir yazıda; genel ithalat 
rejimi tarifesinin 494 A po
zisyonuna göre ince cam şi· 

şelerin İcra Vekilleri Heyeti 
kararile M. listesinden 4 K. 
listesine alındığı bildirilmek· 
tedir. 

Bu hususta bir yanlışlığa 
mahal bırakmamak üzere, 4 
K. listesine alınmış olan ince 
cam şişelerin, (Gülyağı, esans, 
müstahzerat ampulleri vesair 
gibi riketleri boyamağa mah· 
sus ince camdan yapılmış 
ufak şişeler) olduğu yazıl
maktadır. 

Hayırlı bir eğlence 
C.H.P. Buca kamunu sos

yal işler komitesi tarafından 
bu akşam saat 20 de Buca 
belediye dairesinde fakir ço· 
cuklar menfaatine güzel bir 
eğlence tertip edilmiştir. 
Bergama'da ne kadar 

Et yemişler 
lkincikanun ayında Bergama 

Belediye mezbahasında 140 
koyun, 84 keçi, 65 kuzu, 19 
manda, 79 öküz, 11 inek, 32 
dana, 10 malak ve 1 deve ol· 
mak üzere 826 baş hayvan 
kesilmiştir. .................... 
Bunu teminden sonra yazımı· 
zın kusurunu da yazıyoruz: 

Lokanta sahibi, pek çok 
kimselerin öğle yemeğinden 
sonra biraz hyuyarak, bizim 
tabirle bir şekerleme yaptık· 
larını bildiği için yemek ma· 
salan gibi müşterilerine birer· 
de karyola hasretmcği muva· 
fık bulmuş imiş. 

Fena bir bul 

Karataş'ta satılan his
seli bir ev .. 

Halide'nin mühürü ile alınan 
1300 lirayı kim almış? 

Karataş'ta Halide adında 
bir kadının sattığı hisseli evi· 
nin parası olan 1300 lirayı 
sahte bir mühürle almak ve 
zimmetine geçirmekle maznun 
Buldan'da avukat ve fzmir 
Sulh Hukuk mahkerµesi · eski 
başkatibi Bekir Sıdkı'nın mu· 
hakemesine dün şehrimiz Ağır 
Ceza mahkemesinde başlan· 
mıştır. Evvela dava hakkında 
izahat verelim: 

Halide'nin, Roza adında bir 
kadınla hisseli olan Karataş'ta 
l 10 numaralı evi Roza satmak 
ve hissesini para olarak almak 
istemiş. Fakat Halide evi sat· 
mağa razı olmamıştı. 1929 
yılında mahkemenin gıyap ka
rarile ve Roza'nın müracaatı 
üzerine ev icra marifetile sa· 
tılmış, Roza kendi hissesini 
aldıktan sonra Halide'nin his
sesine düşen 1300 lirayı mah· 
kemede bırakmıştı. 

Halide, kendi hissesini al-

mak üzere mahkemeye müra· 
caat ettiği vakit parasının 

(Halide) mühürü basılmak sure
tile alınmış olduğunu anlamış 
ve asıl parayı alanı meydana 

çıkarmak için müddeiumumi
liğe şikayet etmişti. 

Halide, bu paranın o vakit 
sahte bir mühürle mahkeme 

başkatibi olan Bekir Sıdkı 
tarafından alındığını iddia et· 

mişti. Dünkü muhakeme cel· 
sesinde Halide gene bulun· 
mamıştı. Bekir Sıdkı: 

- Parayı Halide almıştır. 
Ben kendim verdim, mühürünü 
bastı ve aldı. Demiştir. Kadı· 

nın okunan ifadesinde parayı 
almadığı zikrediliyordu. Asliye 

ceza mahkemesinde de bu me· 
seleye dair bir dosya bulun· 
duğu anlaşıldığından bu dos· 
yanın celbine karar verilmiş 

ve muhakeme, başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Dayaktan ölen ihtiyar 

Ahmed dayı bir kuzu yü
zünden öldürüldü .. . ----~~~----

1 h ti yarın karısı mahkeme huzurunda: Bir 
insan bu kadar dövülür mü? dedi. 

Cumaovası nahiyesinin Sandı 
köyünde 70 yaşında Ahmed 
dayıyı döverek ölümüne sebe· 

. biyet vermekle maznün Sandı 
köyü muhtarı Hasan'ın muha
kemesine dün şehrimiz ağır· 
ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Ahmed dayı, bir 
gün kırda muhtar Hasan'ın 
bir kuzusunu görmüş ve bu 
kuzuyu kesmişti. O sırada 
muhtar Hasan gelmiş ve ku· 
zunun kesildiğini görünce ih· 
tiyarı dövmüştü. 

Bu celsede dayaktan ölen 
Ahmed dayının karısı 80 ya· 
şında Ümmi şahid sıfatile din· 
lenmiştir. İhtiyar kadın demiş
tir ki: 

- Ölen Ahmed dayı be
nim kocamdı, Hasan'ın kuzu
sunu görmüş ve kesmiş. An· 
ladık, fakat bir kuzu kesti 
diye bir adam bu kadar dö· 
vülür mü? Öldü işte. 

Kocamın bulunduğu yerde 
bir uçurum varmış da oradan 
düştüğü için yaralanmış diyor
larmış, ben yerinden kalkamı
yacak derecede dövülen ve 
yaralanan Ahmed dayıyı eve 
getirmek için kıra gitmiştim, 
kestiği kuzu da yanıbaşında 
idi. Orası düzlüktü, ne yar, 
ne de uçurum vardı. 

Maznun Hasan'a, şahid Üm· 
mü kadının bu ifadesine karşı 
ne diyeceği soruldu, Hasan: 

- Orada yar vardı, düş-
müş, yaralanmış olacak. 

Kadın, 

- Böyle şey yoktur. Dedi. 
Geçen celsede dinlenen ve 

evelce verdikleri ifadede muh· 

şahid, mahkemede ilk sözle· 
rini inkar ederek bir şey gör· 
mediklerini söylemişlerdi. Ya· 
lan yere şahitlik etmek suçun· 
dan bu çocuklar hakkında 
müddeiumumi, takibata başla· 
mıştır. 

Ümmi kadın, evelce jandar
ma karakolunda ifadesinin alın· 
dığını söylemiş ve bu ifadenin 
dava dosy~sında bulunmadığı 
anlaşılmıştır. Jandarma kara
kol kumandanının celbi için 
muhakeme, başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Halk türküleri 
----··---

Kıyafet, oyun rakıs. 
lar tesbit ettiriliyor 

Kültür Bakanlığınca memle· 
kette ulusal muzik reform ve 
organizasyonuna başlandığı 

için ilk evel Halk türkülerile 
kıyafet, oyun ve rakıslarının 
dokümanter bir surette tesbit 
ettirilmesine başlanmıştır. Bu 
ulusal işe vilayetlerce büyük 
ehemmiyet verilmesi ve derle· 
menin kısa bir zamanda biti· 
rilmesi Dahiliye vekaletinden 
vilayete bildirilmiştir. 

Göçmen işleri 
Bergama'nın Kınık nahiyesi 

ile Çandarlıda iskan edilen 
göçmenler ıçın yaptırılacak 

yeni köylerin yerlerini tesbit 
ile meşgul olan komisyon, 
Bergama ve Çeşme kazaları 
dahilinde tetkiklerini bitirmiş 
ve şehrimize dönmüştür. 

Komisyon, tetkikatı netice
sine dair raporunu derhal vi
layete verecektir. Göçmen 
köylerinin inşaasına yakında 
b lanacaktır. 
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Almanya 
müstemleke 
istemekte haklıdır .. ----·-····---- Başı 7 irıci sahi/ede -

İki tarafın f!ırf kemli dlivfılnn· 
nı haklı göstermek için ileri sür· 
düğü hu delillerin hakikatte ikiei 
de doğrudur. 

Almanya müstemlekelerini geri 
istemekle hem kendi iddia elliği 

gibi iktısaden ve hem de muarız· 
lannın ileri sürdüğü gibi askerlik 
bakımından dünyadaki mcvkiini 
kuvvetlendirmek emelindeılir. 

Avrupa'nın şimdiki müstemle· 
keci, ilik emici zihniyeti Lnki ol· 
dukça, bugün müstemleke vaziye· 
tinde bulunan memleketler kendi 
kuvvetlerine dayanarak: fuzuli ınüs· 
tevlilerini topraklarından süpürmek 
kudretini elde edemedikçe Alman· 
ya'nın bu talebini tabii görmek ve 
dünya sulbü namına da ister iste· 
mez tatmin etmek zarureti vardır. 
Güneş Jngiltere'niıı i~gali altındııki 
topraklarda bir saniye bile gurub 
etmedikçe, 'Fransa denizler ötesi 
Fransa'sı namı ve maskesi altında 
dünyanın mühim bir kısmını işgali 
altında tuttukça ve nihayet Millet• 
ler cemiyeti daha bir sene evvel 
bile bir Avrupa hükumetinin müe· 
temleke edinmek hır ile kendi 
azasından bir hükumetini baştan 

ba~a istila etmesine karşı ellerini 
oğÜşturın:ıktan başka bir~ey yapa· 
madıkça Avrupa'nın göbeğine sı· 

kışmış olan yetmiş milyonluk ça· 
lışkan, teşkilatçı ve müstamereci 
bir Alman kütlesi yeni müstemle
keler talebinde elbette haklı ola· 
caktır. 

Nitekim dünkü gaıetelerJe çı· 

kan bazı telgraflar İngiltere'<le Al· 
manya'nın bu talebini gizliden giz· 
liye terviç etmiye mütemayil ku\'· 
vetli bir cereyan belirmiye haşla

dığını haber verdiği gihi Franea'da 
da " Almanya tarafından buna dair 
yapılacak hPrhııngi bir teklif in bir 
AVI'upa mes'elesi telfikki olunarak 
müzakere edilmesi mümkün olduğu,, 
anlaşılmıya başlandığını bildirmek· 
tedirler. 

Dünyanın belli·başlı -çe eıı kuv
vetliJ iki müstemlekeci memleketi 
olan İngiltere ile FranRa·da böyle 
cereyan \'C kanaatlerin belirme i 
sulh davasının gittikçe yayılmakta 

olduğuna çok kuvYetli bir delil gi· 
bi telakki olunabilir. 

Ne yapalım dünyanın bir müd· 
elet daha ımlh içinde yaiamaaı, ra· 
hat nefes alabilmesi için Afrika'da· 
ki yerli ve zavallı halkın bir kerre 
daha metbulımnı ve bayraklarını 
değiştirmeleri lô.zımgdiyor. 

Ferdi \'e içtimai bayatta esa· 
reti ilga etmiş olmak iddiasile 
övünen imanlar siyasi \'e l\Iillctler 
arası hayatta birbirlerini köle gibi 
kullanmak illetimlen henüz şifayab 
olamadılar. 

İngiltere, Fransa, ftalya ve da· 
ha birçok milletler dünyanın yarı· 

şından çok fazlasını muhtelif iııim· 
ler altında kendi huzur ve refah· 
lannın kölesi gibi kullanmakta 
devam ettikçe Almanya da ayni 
yolu takibetmekte ve umumi harb· 
tan e\'Vclki mfütenılekelerinin ken· 
d.iıı.ine geri verilmesini istemekte 
haklı olacaktır ,.e f,'Ok yakında bu 
hakkını istilı11al de edecektir. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
-~~~~----~~----• 
lngiltere ve 
dominyon/ar 

Kap, 5 (A.A) Royter 
Ajansı bildiriyor: 

Cenubi Afrika birliği meb
usan meclisi 16 reye karşı 88 
reyle tetevvüç yemini hakkın· 
daki kanun projesini tasvip 
eylemiştir .t 

Başbakan Hortzog kralın 
bütün dominyonler için bir· 
den kollektif yemin etmesinin 
kararlaştırıldığını bildirmiş ve 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

Artık Bü}'ük Britanya'nın 
malı değiliz. Büyük Anne etek· 
lerine yapışık vaziyette bulun· 
mıyoruz. Büyük Annc'ye karşı 
büyük hürmet besliyoruz. Fa· 
kat artık onunla ayni musavat 
mertebesinde iz. 
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IM.IStoyadinoviç, Skopçinada~beyanatta bulunduı 

Harbiye ve b-8Jll-iye bÜdÇe~ 
leri müzakere edilmeden 

kabul edilmiştir 
--~---.----------Balkan antantı, Avrupa sulhunu muhafaza 

için vücuda getirilmiş siyasal bir teşekküldür 
Belgrad, 5 (Radyo)-Skop- hatırlarsınız. Mezkilr harbda mızda da komşularımız vardır 

çinanın bugünkü toplantısında, hiçbir alakamız bulunmamakla ve en mühim komşumuz, şüp· 
Harbiye ve Bahriye Nezareti beraber, sulha karşı sadakatı- hesiz ki İtalya krallığıdır. 
büdçelerİ!lin kabulü münase· mızı göstermiş, Milletler çe- Adriyatik denizinin karşılık· 
betile bir nutuk irat eden miyetine ve sulhsever devlet· lı iki sahilinde yer almış olan 
Başvekil M. Stoyadinoviç, Yu- lere verdiğimiz sözü tutmuş devletlerimiz arasındaki mü-
goslavya'nm dahili vaziyetin· olduk. nasebatın iyi olmamasını şüp-
den bahsetmiş ve Yugoslav Romanya, Çekoslovakya ile hesiz ki hiçbirimiz istemeyiz. 
ordusu hakkında ezcümle de· aranuzda bir ittifak mevcuttur. İtalya krallığı, memleketimiz 

hakkında fena tenvir edilmişKüçük itilaf adını taşıyan bu nıiştir ki: 
- Haı biye ve Bahriye büd

çesini .bi) a müzakere kabul 
etmekle, yüksek vatan sever· 
litinizi göstermiş oldunuz. Biz, 
ordumuzu,, her hükumete isti
nadgah olaıcak şekilde tanzime 
çalışıyoruz. Geçen sene Har· 
biye Nazıı ·ı ile yaptığım seya
hatlarda, <>rdumuzun mükem
meliyetini gördüm ve iftihar 
duydum. Bu sene top. malze
melerinin memleketimizde imal 
edilmesi ~üphesizdir ki hepi· 
mizi sevindirmiştir, Ordumuz, 
bir milyon beş yüz bin kişi· 
den ibaret olup, her an için 
hazırdır. Yalnız şunu da söy
lemek isterim ki, Yugoslav 
topraklarını müdafaa için ha
zırlanmış olan ordumuzun, 
başkalannın dış politikasına 
alet olmaması için çok dikkat 
etmemiz lazımdır. 

Daima barba hazır bulun
mağa çalışırken, sulh politi· 
kamız esas tutulmaktadır. Ulu· 
sumuz kadar harb mefhumunu, 
felaketini yakından tanımış bir 
millet olmasa gerektir: Bizim 
başkalarının topraklarında gö
zümüz olmadığından ve bir 
gaye beslemediğimizden ara· 
dığımız şey, sulhtür. 

Sulh ün mu haf azası için her 
teşebbüste biz de yer alıyoruz 
Gayesi sulh olan Milletler ce· 
miyeti mesaisine samimiyetle 
iştirak ettik. Sulhün muhafa· 
zası için en mühim varlığın 
Milletler cemiyeti olduğuna 
kaniyiz 

ltalya • Habeş harbında, 
Milletler cemiyeti kararı ile 
ltalya aleyhine tatbik edilen 
zecri tedbirlere iştirak etmekle 
Uğradığımız zararları her halde 

ANADOLU ___ , __ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve baoyazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumt neşriyat ve yazı işleri 

lbudürü: Hamdi Nüzhet Çançar -İdarehanesi : 
İzmir İkinci Beyler soka~ı 
C. Halk Partisi binatn içinde 

Ttlgraf: İzmir - ANADOLU 
l'eı.ron: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
'Yıllıtı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylıAı 500 kuru~tur. 
)'•hancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Beı yerde 5 kuruştur -ilnfl geçmiı Düshalar 25 kuruıtur. 

tir. Aramızda bir anlaşma ya· 
ittifak, hiç kimsenin menafii 1 

pılması, ş;;phesiz ki talya'nın 
aleyhinde bulunmamaktadır. olduğu kı:.dar bizim de men· 
BağJı bulunduğumuz ikinci faatimizdir. 
arsıulusal teşekkül de, Türkiye, İtalya ile İngiltere arasında, 
Romanya, Yunanistan ile ara· Akdeniz statükosunun muha
mızda olan Balkan anlaşma- fazası için bir misak aktedil
sıdır ki, bununla Balkanlar da miştir. Mezkur misakla derpiş 
ve diğeri ile şimalde sulhu edilen Akdeniz statükosuna, 
temine çalışmaktayız. Balkan Yugoslavya'nın da iştirak et-
antantı ve küçük itilaf, gayesi tirildiği hükumeti kraliyemize 
sulh olan 70 milyon nüfusluk tebliğ olunmuştur. 
bir kütledir. Biz, f tal ya 'yı Akdeniz' de mÜ· 

Bugünlerde, bu ittifaklara him bir unsur olarak tanıyo-
bir misak daha ilave etmiş ruz. Milano nutkunda M. Mus-
bulunuyor ve bununla Balkan solini'nin bize el uzattığını ha-
birliğini mes'ud surette tamam· tırlıyorsunuz sanırım. 
lamış olduğumuz fikrindeyiz. İtalya Başvekilinin aşari söz-

En yakın dost ve müttefik lerine tevafuk ettiği takdirde, 
devletler, misakın akdini ka· dostlukta zerre kadar tered· 
bul etmişlerdir. Bu hususta düd göstermiyeceğiz. Nete· 
Türkiye, Yunanistan, Roman- kim, son zamanlarda ltalya ile 
ya ve Çekoslovakya hükumet- münasebatımız gayet samimi-
lerinin fikirleri istimzaç edil· dir. Kimseyi incitmeden dost-
miştir. Bu devletlerden hiçbiri luklarımm takviyeye çalışı-
misak aleyhinde bulunmamış· yoruz. 
lardır. Takibettiğimiz politika, ne 

Bulgar · Yugoslav hudud- lngiliz, ne Fransız, ne Alman 
)arının bekçisi, artık top ağız- ve ne de ltalyan politikasıdır. 
ları, kurd mağaralarına sığın- Politikamız doğrudan doğruya 
mış askerler, çelik tel örgüler Yu2'oslavya politikasıdır. Ga· 
değil, Yugoslav • Bulgar mi- yemiz, emelir;niz Yugoslavya· 
sakı olacaktır. nın yükselmesi ve refaha ka-

Şimal ve garb hududları· vuşmasıdır." 

Teşkilatı esasiye kanu
nundaki tadilat ittifakla 

kabul edilmiştir 
Büyük Millet Meclisinin dünkü 

celsesi çok h~yecanlı geçti 
Ankara, 5 (Hususi)-Büyük 

Millet Meclisi bugün öğleden 
sonra toplandı. Bütün Saylav· 
lar bu celsede hazır bulunu· 
yorlardı. Teşkilatı esasiye ka
nunumuzda yapılacak tadilat 
hakkında müzakere cereyan 
edecekti. Bu münasebetle mec· 
mecliste derin bir sükut ve gizli 
bir heyecan vardı, evvela dahili
ye Vekili Cumuriyet Halk partisi 
genel sekreteri Şükrü Kaya, 
kürsüye gelerek uzun bir söy· 
lev vermiş ve Teşkilatı esasiye 
kanununda yapılması lazımgelen 
tadilatın zaruri olduğunu be
yan eylemiştir. 

Bunun üzerine Kılınç Hakkı 
kürsüye gelerek trıdilat lehine 
söylemiştir. Kılırç Hakkı' dan 
sonra Muğla saylavı Halil 
Menteşe, Şemsiddin ( Sıvas ), 
eneral R fet lstanbul) söz 

söylediler. Celse heyecanlı ve 
çok münakaşalı oldu, Dahiliy~ 
vekilimiz, tekrar kürsüye ge· 
lerek hatiplere cevap vermiş 
ve müteakiben Teşkilatı esa
siye kanununda yapılan tadi· 
lat, ittifakla kabul edilmiştir. 

Tekaüd 
Edilecek hakimler 
İstanbul, 5 (Hususi) - Ka· 

nuni yaşlarını ikmal etmiş olan 
hakimlerin, tekaüde çıkarılma· 
lan kararlaştırılmıştır. 

Gümrük 
Müfettişleri kongre

si toplanıyor .. 
Ankara, 5 (Hususi) - Pa

zartesi günü, burada gümrük 
müfettişleri kongre halinde top
lanacaklardır. 

........................................... ~~·3 
Fenni bir hadise 

Bir hasta, karanlıktan 
., ışığa kavuştu 

T opragımız.. • M h.d·d. ,. ld t 
Memlekette bu yıldan itiba·D Dr. F aık u 1 ın ın e e e .. 

ren, modern, teknik ve bil- tigv i fenni, gu·· zel bir netice •• 
hassa bünyemize çok uygun 

bir ziraat sistemi başlıyacak- G l ko••r l b • 
tır. " Zirai kombinalar ,, adı- Öz eri O an lT genç, on .. 
nı alan bu yeni sistem hare· ı·kı· saat sonra babasırıı tanıdı 
keti, topraklarımızın doğurum 
ve verim kabiliyetini, bol ve 
fenni istihsal kudreti ile bera· 
berce yürüterek biran evvel 
yeni zirai bünyeyi kurmağa 

matuftur. 
Türkiye'de toprağın kendi 

Öz cevherindeki yükseklik ol· 
masaydı, yedi asırdır üstünde 
durduğumuz bu kabukta, ge
çirdiğimiz atalet ve yaşattığı

mız iptidai ziraat sistemile, 
açlıktan ölen dedelerimizin 
kemiklerinden başka birşey 
bulamıyacaktık. 

Toprakta, tarlada besledi· 
ğimiz, sütünü, yününü, etini, 
derisini, gübresini · aldığımız 

hayvan sürülerine benzer. On
ların ağzına yılda bir tutam 
ot vermek suretile hergün 
onar kilo süt almağa kalk
mak ne kadar abes ve gülünç 
bir arzu ise, toprağın üst ta
bakasma saplanıb ayni çürü· 
müş aletle, ayni bozulmuş ve 
soysuzlaşmış tohumla, ayni 
ziraat usulü ile ondan dünya 
anbarlarını dolduracak mah
sul beklemek de okadar ga
rib ve ham bir davadır. Ne 
keyfiyet, ne de kemiyet bakı· 
mından, fennin ve mantığın 
buna yanaşacağına artık kim· 
senin aklı ermez olmuştur .. 

Binaenaleyh, tekniğin, mo· 
dern ziraat kafasının ve ale-
tinin, bu başıboş, yerli-yersiz 
nisbetli nisbetsiz toprak is· 
tihsalini kendi ellerine alarak 
organize etmesi, genç Türki· 
ye'nin müsbet ve şuurlu te· 
lakkisinden beklenen birşeydi. 

Kayalıklar üstünde dünya-
nın en güzel çiçek bahçelerini 
ve ormanlarını yetiştiren fen, 
metoda ve devlet yardımına 
da dayanmak suretile, bu ve
lud toprağın verimini ve bu 
verimin nefasetini, hem kısa 
bir zamanda, hem de büyük 
bir kolaylıkla mükemmelen 
temin edebilir .. 

Kombina, şefli, mütehassısh, 
programlı, aletli, iyi tohumlu 
bir nevi halk çiftliklerinin 
sembolü demektir. Orada çift
çi, bir toprak sahibidir. Yani 
tarihi toprak esaretinden kur
tulmuş, ektiği yere ve yetiş· 
tirdiği şeye sahib ve malik 
bir unsurdur. Onun hürriyeti, 
ancak ihtisasın ve fennin emir· 
leri dahilinde tahdit edilebi· 
lir. O da gene onun lehine. 
Mesela, kara sabanla sürmi· 
yecektir tarlayı.. Suyu sadece 
gökten beklemiyecektir. Rast· 
gele tohumu toprağa atamıya· 
caktır. Tarlasını makine ile 
sürecektir vesaire. Elbette ki, 
Türk çiftçisi, böyle bir dev· 
let müdahalesini ve şartını, 
saadetin en büyüğü olarak 
telakki eder. Hakimiyet fende 
malikiyet çiftçide, muavenet 
de devlet kuvvetinde ... 

Yeni zirai kalkınma işte 
budur. 

Orhan Rahmi Gökçe 
------

ÖOretmen tayini 
Ödemiş Cumhuriyet mekte

bi öğretmeni Fethiye İltan, 
sıhhi mazereti nazarı dik· 
kate alınarak İzmir Vali Ka
zımpaşa mektebi öğtttmenli
ğinc nakledilmi§tir. 

Dr. Faik Muhiddin 
İzmir hekimlik muhiti, iki, 

üç gündenberi, mühim bir 
mesleki hadise ile alakadar 
bulunmakta ve bir Türk he· 
kiminin elde ettiği mühim 
neticeyi takdir ve iftiharla 
konuşmaktadır. 

Hadise şudur: 
lrgatpazarı civarında 20·22 

yaşlarında Alberto namında 
bir genç, ani bir şekilde ra
hatsızlanmıştır. Şiddetli bir 
baş ağrısı, kusmak, nabıza 

betaet, ahvali umumiyede çok 
düşkünlük gibi tezahürat gös
termiştir. Yani şiddetli ve 
gripimsi birşey .. Bunu mütea· 
kip derhal gözleri görmez 
olmuştur. Ne gecenin, ne de 
gündüzün farkındadır, Hekim· 
lik bu illete "Menenjit seröz" 
ismini vermektedir. Hastalık 

malum olmakla berab~r vaktın· 
da yetişmek, tam bir teşhis 

koymak ve bunu laboratuvar 
maineleri ile tesbit ve teyid 
eylemek te lazımdır. Bunu 
müteakip derhal cerrahi bir 
müdahale yapılma~ şarttır. 

Hastalığın teşhisinde tereddüd 
ve teehhür vuku bulur, cerrahi 
müdahale de gecikirse, hasta, 
gözlerini ebediyyen kaybet-
meğe mahkumdur. Ameliyatın 

dimağdan yapılması icap etti
ğine göre, burada da ayrı bir 
tehlike vardır. 

Hastalıktan en çok mütees
sir olan asabı basaridir. O, 
tazyik altında kalınca, hurey· 
medeki ozima da müteessir 
oluyor. 

Binaenaleyh tedavi için tam 
zamanında beyni açarak, esaslı 
ve tam bir müdahale ile asabı 
basariyi tesir altından kurtar· 
mak lazımdır. Fakat bu bile, 
asabta husule gelen tahribat 

. dolayısile gözün görmek kud
retinin bazen kurtulup iadesi· 
ne mani olmaktadır. 

Kaldı ki, teşhis çok zordur. 
Çünkü hastalık dimağidir ve 
ayni zamanda müdahale ka
rarını vermek, hekim ıçın çok 
ezalı, elemli ve ruhi bir ha
disedir. 

Keza, müdahaleyi tatbik te 
ayrıca bir safha arzetmektedir. 
Nihayet üçgün zarfında teşhis 
koymuş, laboratuvar tetkikle
rile bunu teyid etmiş, müda
haleye karar vermiş ve müda
haleyi yapmış olmak lazımdır. 
Şurada burada sık sık rast 
geldiğimiz ve " Bakar kör " 
dediğimiz hastalar, i~te bu 
şekilde, tam teşhis konamıyan 
veya vaktinde müdahale edil· 

miyen bu hastalığın ortada 
kalan bedbaht simalarıdır ve 
onlar için artık eski körlük 
kudretini elde edebilmek, inı 
kansızdı r. 

İşte bütün bu sebebled ir ki, 
böyle bir hastal ık karşısında 
bulunan teşhisini vaz' eden ve· 
ya tereddüd gösteren veya· 
hut ta teşhisini vaz'edemiyen 
hekim manevi üzüntülerle kar
şı - karşıya kal ı r. 

Bahsettiğimiz hastada bu 
tezahürat olunca, ailesi efradı 
kıymetli akliye ve asabiyecimiz 
Faik Muhiddin'e başvurarak 
hastanın tedavisini istemişler· 
dir. Ailenin mali vaziyeti de 
pek iyi değildir. Faik Muhid· 
din mesleğinin insani cephesi 
ile harekete gelerek hastaya 
gidince bu fevkalade vaziyetle 
karşılaşmış, dimağa aid bir 
hadise olmasına rağmen, der· 
hal teşhisini koymuştur: 

Menenjit. seröz 
Bunu müteakib te labora· 

tuvar mainelerine başvurmuş 
ve netice, bu ilk teşhisi teyid 
etmiştir . Doktor bu vaziyette, 
derhal bir cerrahi müdahaleye 
kanaat getirmiş ve mad J i, ma· 

nevi her mes'uliyeti, her fedakar
lığı göze almıştır. Ameliyat için 
Fransız hastanesi operatöruMitatı 
ameliyatı beraberce takip için de 

doktor lsmail Vasıf'ı temin 
etmiştir. Ameliyat yapılmış ve 
neticede, hastanın bir gozu 
tamamen kurtulmuştur, diğe· 
rinde inkişaf ağırdır .. 

Hadiseyi işitince Dr. Faik 
Muhiddin' e müracaatla izahat 
istedik. Doktor, bu mesleki 
hadisenin sadece kendi mes· 
lekdaşları arasında kalmasını 
istediğini söyliyerek büyük bir 
mahviyet ve hadise göster· 
miştir. Vaki ısrarımız karşı· 

sında, nihayet şu izahatı ver· 
miştir: 

- Evet, onbeş senedenberi, 
üçüncü defadır ki böyle bir 
hadise ile karşılaştım. Bunlar
dan biri, Değirmen dağında 
oturan bir kadıncağızdır. O 
ilk vak'amdı. Gözlerinin ikisi 
birden açılmıştı. Diğer hastam, 
Cumaovası civarında bir köylü 
kadındı. Hatta hadise, Fransız 
tıb mecmualarında mevzuubahs 
olmuştu. Bu son neticeden 
duyduğum sevinç, evvela müs· 
pet ilmin neler yapmağa ka· 

dir olduğunu, ayni zamanda Türk 
tababetinin, birçok defalar id
dia edilrliği gibi, Avrupa'lı 
meslektaşlarına karş
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Müstemleke mes'elesi 

Al a ya'n n talebi hak .. 
kın a m ·· zakereye giriş
meli mi, Q.irişmemeli mi? 
İngiltere kabinesi, halihazırda bu iki şık 

arasında mütereddid bir vaziyette 
LoRdra, 5 (A.A) - İngil

tere hükumeti müstemleke ta
lepleri hakkında müzakereye 
girişmeli midir? Yoksa Berlin
den bu hususta sarih talepler 
gelinceye kadar hiçbir teşeb· 
büsde bulunmadan beklemeli 
midir? 

Kabine halihazırda bu iki 
şık arasında tereddüd etmek
tedir. Zannedildiğine göre ka
binenin son jçtimaında M. 
Neville Çemberlain Sir Con 
Saymon ve S ir Samuel Hoar 
itilaf ümidlerini büsbütün kes
meden evet M. Hitler'le uyuş
mak için her çareye başvur
mak lazımgeldiği kanaatın ı iz· 
har eylemişlerdir. 

Ancak bundan bu üç na· 
zırın Almanya'nın müstemleke 
taleblerini terviç etmek fik
rinde oldukları manasının çı· 
karılması lazımdır. 

Bununla beraber Almanya 
hükumeti tarafından ileri sü· 
rülen tekliflerin her noktadan 
tetkiki lazımgeldiği çünkü fn
giliz efkarı umumiyesinin Al
manya'nın müstemleke talep· 
lerine karşı bir dereceye ka
dar müzahir olduğu kaydedil
mektedir. 

Diğer cihetten hariciye ne
zareti M. Hitler tarafından 

söylenen nutkun yeni müza
kerelere başlamak için faideli 
esasları ihtiva etmediği kana
atındadır. Zannedildiğine göre 
müstemleke mes'elesi yakında 
lngiliz nazırları ile M. Von 
Ribentrop arasında vukubula
cak mülakat esnasında görü
şülecektir. H er halde nazırlar 

arasındaki fikir mübaycneti 
bir şekil ihtilafından ibarettir. 
Ve kabine müstemlekeler mes· 
elesi hakkında müzakerelere 
başlamadan evel Fransa hü
kümetinin fikrini almak husu· 
sunda müttehittir. 

Paris, 4 (A.A) - Paris ga
zeteleri, Almanya'nın koloni 
istekleri mes' elesile meşgul ol
maktadır. Sabah gazeteleri; 
İngiltere'nin Alman dileklerini 
yerine getirmeye mütemayil 
olmadığını kaydediyorlar. 

Figaro gazetesi Londra hü
kümetinin Londra ve Berlin 

r arasında müzakere yapılma· 
sının şimdilik mevsimsiz oldu
ğu düşünüldüğünü yazmakta
dır. lngiliz hükumetinin bu 

hususta müzakerelere girişme
den evel bazı tasrihat istiye· 
ceği söylenmektedir. 

Ekselsior gazetesi; M. Eden 
ile Fon Ribentrop arasında 
pek yakında ~bir müzakere ya· 
pılacağını yazmaktadır. 

Ôvr gazetesi; koloniler mes
elesinin diğer Avrupa mes'ele

lerinden ayırmak imkansız ol
duğu kanaatındadır. 

Paris, 4 (A.A) - M. Del· 
bos'un dün saylavlar kurulu 
dış işleri komisyonuna verdiği 
raporu tahlil eden Pöti Pa
rizyen gazetesi, Bakanın Al· 
manya'nın koloni dileklerine 
kat'i olarak muhalif olacağını 
söylediğini yazmaktadır. 

Komünist saylav Petri'nin 
hükumetin Sovyet Rusya ile 
olan dostane münasebetlerini 
arttırmak niyetinde olup ol
madığı hakkındaki sualine ce
vap veren M. Delbos Fransız · 

Sovyet münasebetlerinin bir 
Alman Fransız yakınlaşması 
ile kabili telif olabileceğini 

söylemiştir. 

Brüksel, 5 (Radyo)- Belga 
ajansı bildiriyor: 

Belçika hükümeti herhangi 
bir devlete müstemlekelerinden 
hiç bir kısmını vermek niye
tinde değildir. 

Matbuat ve siyasi mahafil, 
Kongo'nun Almanya'ya tekrar 
verilmesine tamamen aleyh· 
tardır. 

Belçika hükumeti bu hu
susta he üz hiç bir noktai 
nazar bildirmemiştir. 

Paris, 5 (A.A) - Müstem
lekeler mes' elesi hakkında bey
nelmilel müzakerelerin yapılıp 
yapılmıyacağı hususu Fransız 
matbuatır.ı çok meşgul etmek
te, bu münasebetle gazeteler 
Eden'in Cote D Azura yapa· 
cağı seyahatı telmih ederek 
Paris'te durarak hariciye neza
retile konuşmalarda bulunaca
ğını kaydetmektedirler. 

Ekscelsior gazetesine göre 
İngiliz mahafili bu mes'ele 
hakkında noktai nazar teati
lerinin yapılması zamanının 

geldiği mütaleasındadır. An
cak Almanya'ya verilmesi 
muhtemel olan müstemlekelc:r
dc hava ve deniz üsleri tesi
sinden endişe edilmektedir. 

Fransa'nın müstemleke men
fea tleri lngiltere'ninkilere sıkı 

l~]!:~n Definesi 
Tarihe mUs~enid zabıta romam 

10 
- Eger biraz daha gelmez

se; hiç şüphe yok, k11cağızı 
şatoda cebren tutan, alıkoyan 
vardır. Bunun için ben de 
şatoya kadar gitmek mecbu
riyetinde kalacağım. 

- Biraz daha sabır mü~yü! 
Bu madmazelin randevularında 
geç kalmak adeti olamaz mı? 
Hatta, gece bile olsa, mad· 
mazelin geleceği hakkında 
ümid kesmek doğru değildir. 

- Pekala... Biraz daha 
bekliyelim. 

- Evet müsyü en doğru 

Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 

Beklemeye başladılar. Fakat 
bu bekleme çok uzun geliyor, 
her beş dakikada bir Lük 
sabırsızlığının bir derece daha 
arttığını gösterecek hareketler 
yapıyordu. 

Saat 21 e kadar Lük, mavi 
gözlü, esrarengiz kızı kulübe
nin kapısında böylece btk· 
ledi. 

Artık gece olmuş demekti. 
Aylı, güzel ve çok sakin bir 
gece başlamıştı. Lük, kat'i 
bir kararla: 

Piyer, dedi, bir saat 

Bir sarhoş 
Elinde çakı sa~a sola 
saldırırken yakalandı 
Sabıkalılardan Ali oğlu Ce

mal, dün fazla sarhoş olarak 
Tilkilik daddesinde dolaşmıya 
ve elinde bir çakı, sağa sola 
saldırmıya başlamıştır. Zabıta, 
halkı rahatsız eden bu sarhoşu 
yakalıyarak adliyeye teslim 
etmiştir. 

Kumarcllar 
Keçeciler' de yeni sokaktaki 

araba damında, sabıkalılardan 
İbrahim oğlu Ali, Tahsin oğlu 
Saffet, Ziya oğlu Galib kumar 
oynarlarken yakalanmışlar ve 
bir deste İskambil kağıdı ile 
15 lira para müsadere edil· 
miştir. Bunlardan Ali'nin üze
rinde üç g"am da esrar çık· 
mıştır. 

Halat hırsızı 
Liman işletme idaresine ait 

bir halat çalarak, başka bir 
kayıkta saklıyan sabıkalılardan 
Kara Mehmed yakalanmış ve 
halat bulunarak sahibine iade 
edilmiştir. 

Para uçmuş 
Devlet demiryolları Alsan

cak istasyonunda çahşan Şa
kir oğlu Salim, zabıtaya müra
caat ederek, soyunma odasın
da, bir zarf içinde ve caketi
nin cebinde bıraktığı 35 lira 
parasının çalındığını bildirmiş

tir. Hırsız aranmaktadır. 
Dövmek 

Karşıyaka' da istasyon civa
rında, Ali oğlu Davud, Mus
tafa oğlu eskici Mehmed'i 
yumrukla dövdüğünden yaka
lanmıştır. 

Sinob 
Vilayet işleri için beş se

nelik imar programı 
hazırlanmıştr 

Sinop, 5 (A.A) - Vilayet 
işleri için beş senelik bir imar 
progrmı hazırlanmaktadır. Bu 
programa göre Sinop,ta elli 
yataklı bir hastane ile bır ay
gır deposu ve bir de nümune 
fidanlığı bu yıl yapılmasına 
başlanacak olan işler arasın
dadır. 

........ ~31 .......... .. 

sıkıya bağlı o:Jıığundan Fran· 
sız hükumeti Lond:-a hükiıme
tinin hattı hareketinden başka 
bir şey takibedemez. 

Ôvr gazetesi de İngiliz ka
binesinin dünkü toplantısında 
Lord Halifex ile Samuel Ho
ar'ın derhal müstemleke me
selesinde konuşmalara girişil
mesi lüzumunda ısrar ettikle
rini fakat Eden'in buna itiraz 
ederek bunun bir müddet daha 
tehirini istediğini yazmaktadır. 

sonra gelmezse, şatoya gide
ceğiz. 

- Nasıl arzu ederseniz 
müsyü! Fakat daha iyi bir iş 
var! 

Ne gibi? 
Beklemek! 
Ne dedin? 
Beklemek daha iyidir, 

diyorum! Fakat sadece gece
nin üçüne kadar. Harpta çok 
işlere muvaffak olduk, yalnız 
gecenin saat üçünden sonra 
giriştiğimizi tabii hatırlarsınız! 

- Hakkın var. 
Bu gece, birinci geceden 

daha uzun, daha heyecanlı ve 
esrarengiz oldu. Liik, genç 
kızın ne için gelmediğini halle 
çalışıyor ve bunun bir tehlıke 
veya cebirden doğduğuna hük
mediyor. Nihayet gece yarı · 

ftalya~ 
Yugoslavya 
Yaklaşması etra. 
fında tahminler .. 

Belgrad, 5 (A.A) - Havas 
Ajansı muhabiri bildiriyor: 

Ôğrenilaiğine göre Balkan 
antantı konferansının toplantısı 

arefesinde vukua gelen ve git
tikçe daha sıklaşan ltalyan
Yugoslav yaklaşmasile aynı 
zamanda tesadüf edep Aras
Ciyano konuşmalarından sonra 
bir İtalyan-Yugoslavya dostluk 
muahedesinin akdi düşünül
mektedir. 

M. Delbos 
Sefiri eri kabul etti 

Paris, 5 (Radyo) - M. 

Bank dö Fransın 
son blancosu 

t •• 
Paris, 4 (A.A) - Fransa 

bankasının blançosu altın mev
cudundan 3 milyar çekildiğiQi 
göstermektedir. Bu parayı, pa· 
ra kanunu mucibince Fransa 
bankası altınını satmak ve 
altın satın almak için daimi 
hc:.kka malik olan kambiyo 
istikrar sandığı çekmiştir. 

Sandığın yaptığı bu mua· 
mele evelce yatırdığı 7 mil· 
yarı, bunun 5 milyarını 9/ 10 
tarihinde ve 2 milyarını da 
23/10 tarihinde yatırmıştır. 

Son İngiliz istikrazlarından 
sonra yapılan bu tedbir istik-
rar sandığının elinde bulunan 
vasıtaları takviye edecek ve 
sandığın piyasadaki icraatını 
daha müessir hale getire-
cektir. 

Milis'ta 
Delbos bugün birbiri ardı sıra 
Yugoslavya' nın Paris sefirini, 
Fransa'nın vatigan sefiri M. 
Şarl Leru'yu ve yeni Irak se
firini kabul etmiştir. 

Zeytincilik işi 
Muğla, 5 (A.A) - Milas'ta 

Afganistan zeytincilik uzmanının idaresi 
altında ve mıntaka zc.ytin me

Başbakanı Eden' le murlarının iştirakile köylülere 

bugün konuştu.. mahsus bir zeytin budama 
Londra, 4 (A.A) - M. kurslJ açılacaktır. Kurs onbeş 

Eden'in misafiri olan Afganis- gün sürecektir. 

tan başbakanı bugün dış işleri Suriye 
bakanile bir mülakat yap-
mıştır. Başbakanı İstanbul-
U zlaşabilecekler mi dan Cenevre'ye geçti 

Brüksel 5 (Radyo) - Dün Roma, 5 (Radyo) - Suriye 
Belçika meb'usan meclisinde kabinesi reisi ve hariciye ba-
Haric:ye bakanından Valans kanından mürekkep Suriye he-
hükümeti ile ~iyasi münase· yeti lstanbul' da 48 saat kal-
betl. ri kesip kesmiyeceği mü- dıktan ~o~ra Cenevre'ye hare-
teaddid meb'uslar tarafından ket etmışt ı r. 
sorulmuştur. İstanbul, 5 (Hususi) - Dün 

M S k şehrimize gelmiş olan Suriye 
. tar : k 

_ Yakın bir anlaşma ümid başve ilinin riyasetindeki he-
~diyorum. Belçika hükumeti yet, sabahleyin vali Muhiddin 
İspanya işlerinde elinden ge- Üstündağ' ı ziyaret etmiş ve 

1 h "f · t Fransız sefarethanesinde öğle en er vazı eyı yapmış ır. 

Demiştir. yemeğini yimiştir. Heyet, bu 

Bir tavzih 
5 Tarihli gazetenizde, do

landırıcılık serlevhasile neşre
dilen zabıta haberini şu şekil
de tavzih ederim: 

Hüseyin bakkal Nazmi he
sabına 100 lirayı bana getir
miş ve 9-1-937 tarihli fatura 
mucibince matlubum olan 102 
lira 73 kuruşa mahsuben ver
miştir. Bugün bakkal Nazmi
den 273 kuruş matlubum var· 
dır. Nazmi'nin gösterdiği liste 
ile istediği eşyalar için de 
bizzat kendisinin gelip görüş
mesi lüzumunu bildirdim. Mes· 
ele bundan ibarettir; ortada 
ne dolandırıcılık ve ne de ya
kalanmak hadisesi yoktur. Hay
siyetimin muhafazası için bu 
tavzihin neşrini rica ederim. 

Eski Kasaplar çarşısında 
Bakkal Rifat 

Ooof, dedi, Piyer, gece 
beni çok sıkıyor, asabileştiri
yor. Yak şu kandili, Allah 
aşkına!. 

- Başüslüne, müsyü! Fakat 
tehlikeyi bir derece daha ya· 
kınlaştırmakta mana ve faide 
yoktur. Bence, tehlike etrafı· 

mızı sarmıştır. Bunun ıçın 

şamdanı dolabın üzerine ko
yacağım . Okumak mı istiyor-
sunuz? 

- Okumağa çalışacağım. 
- Pekala.. Bence mumun 

ışığını dışarı vermiyecek şe
kilde tatbik edeceğim usule 
uyarsanız, daha iyi olur. 

- Pekala, öyle yap! 
Vaziyet, eğer dünkü gil>i 

bir fırtına çıkmazsa, Lük ile 
Piyer'in sinirlerine hakimiye
tini bozmıyacak bir vaziyet 

akşam Paris'e hareket etmiştir. 

Japonya 
Hariciye nezareti 
Tokyo, 5 ( Radyo ) - Ja

ponya Hariciye Bakanlığı, M. 
Sato'nun kabulü hakkında he· 
nüz bir haber yoktur. Parla· 
mento müzakerelere başlama· 
dan evel bu cihet tavazzuh 
edemiyecektir. 

Mısır' a gidiyorlar 
Marsilya, 5 (Radyo) -

Fransız Meb'uslarından mü-
rekkep bir heyet Patriya va
puru ile Mısır'a hareket et
miştir. 

Siyanfu 
İşgal edilmemiş 
İstanbul, 5 (Hususi) - Çin 

komünistlerinin S iyanfu'yu iş

gal ettikleri haberi tekzip 
olunmaktadır. 

şekle uyarak "Atilla tarihini" 
okumağa başladı. 

Okurken bir babın serlev
hası bilhassa nazarı dikkatini 
celbetti; bu serlevha şu idi: 

"Atilla'nın dört definesi!,. 
Okumağa devam etti. Fakat 

birkaç dakika sonra birden 
durdu, başını kaldırd1, biraz 
durduktan sonra Pi yer' e: 

- Vay, vay.. ·dedi· Bu 
çok tuhaf! .. 

- Ne var Müsyü? 
- Bunu hiçbir yerde oku· 

mamıştım. Kitap bir vakıadan, 
belki de bir masaldan bahse
diyor! 

- Yaa!.. 
- Evet.. Belki sen de bi-

liyorsun ... 45 t senesinde Atil 
la Şalon kurbunda durduruldu 
ve ric'ata icbar edildi. Atılla· 

Bu akşamki program · 
lstanbul radyosu 

12,30 Halk musikisi, 12,50 
Hl!vadisler, 13,05 Hafif mu· 
siki, 13,25 muhtelif plaklar. 

18,30 Dans musikisi, 19 
şehir operetinden nakil, 20 
Türk musiki heyeti, 20,SO 
Arapça neşriyat, 20,45 Münir 
Nurettin ve arkadaşları, 21,15 
Stüdyo orkestrası, 22, 10 ajans 
ve borsa haberleri, 22,30 Sa· 
lolar. 

Sabık rr~ıharip
ler komite teş

kil ettiler .. 
Berlin, 5 (A.A) - 7 Teşri

nisani 1936 da Roma'da teş

kil edilen sabık muharipler 
beynelmilel komitesi 15 ila 18 
Şubatta Berlin'de içtima ede
cektir. Bu içtimaa Almanya, 
Avusturya, Belçika, Bulgaris
tan, Fransa, Yunanistan, lngil· 
tere İtalya, Y1Jgoslavya, Po
lonya, Romanya, Macaristan 
ve Amerika eski muharipleri 
de iştirak edecektir. 

U zlasam.amıslar 
~ ~ 

Paris, 5 (Radyo) - Alsas 
potas madenleri murahhasları 
hakem M. Ramadiye ile hiç
bir itilaf noktası elde edeme
mişlerdir. Bunun için bugün 
Başvekil M. Blum ile görüş
mek istemişlerdir. 

Mussolini 
Tayyara ile uçtu 

Roma, 5 ( Radyo ) - M. 
Mussolini dün saat 14 te Lil
tonyo tayyare karargahından 
tayyare ile uçmuş ve saat 
16, 15 te dönmüştür. 

Mukaveleler Sosye
tece alındı 

Cenevre 5 (Radyo) - U. 
Sosyetesi umumi katipliği Irak 
ve Hicaz hükumetlerinin ara
larında aktettikleri mukaveleyi 
resmen almıştır. 

Afrika'dan dönen 
ltalyan askerleri 

Roma, 5 ·(Radyo) - Bugün 
halk Afrika' dan dön mü olan 
asker lehine tezahürat yap-' 
mıştır. Bu münasebetle askeri 
teşekkÜllerin mümessilleri de 
bu tezahürata iştirak etmiş· 
lerdir. Merasimden sonra as
kerlerin yerlerine iadesine baş
lanmıştır. 

Papa 
lyileşmeğe başladı 

Rom&, 5 (Radyo} - Papa
nın sıhhatı iyidir; Papa artık 
işlerine bizzat bakabilmektedir. 

şini durduran Aetüs, Merove 
vr. Teodor isminde muhtelif 
milletlere mensup üç general 
idi. 

- Tarihi ve generallerin 
ismi hariç olmak şartile bu 
hadiseyi biliyorum, müsyü .. 

- Ala ... Vukuf ve malü· 
matını tebrik lazım . Sen beni 
dinle, bu malumat benim için 
çok yeni ve mühimdir. 

- Fakat müsyü, sesinizin 
titrediğini faıkediyorum .• 

- Bilsen beni hayrete dü· 
şürccek neler var, bilsen .. 

- Yaaa .. 
- Okuyorum, dinle, sen de 

anlarsın. 
Piyer, Lük'un karşısına otur

du ve Lük'ün şu okuduklar•f11 

dinlemeğe başladı: 
"Bu eserin ikinci 
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Amerika'da grevler Şarki f t~ika 'da Ami"..~!. !;f orti IAdeseme çarpqnlar 

Nakliyat şirfleti te'! Sef irimize nişan Deniz inşaatı bu yüzden 
müşkilata uğramıştır Ticarethanede 

satış prensibi 

sis ediyorlar. verdi Bir siyaset hafası 
Roma 5 (A.A) - Lavero Budapeşte 5 (A.A) - Ma· Harb sebebleri, çok def,ılar 

Bahriye nezareti ayni zamanda istediği 
malzemeyi de tedarih edememektedir 

Fascita gazetesinin bildirdi- car Ajansı bildiriyor: bir hiçe istinad ederleri 187Q 
ğine göre Şar~i Afrika'da bir Macaristl!n kral naibi Ami· Prusya-Fr<Jnsa harbı , hiç bir. 
nakliyat şirketi kurulması için ral Horti Türkiye'nin Budapeş· kıymeti olmıyan bir sebebin 
halen ftalya ile fngiltere ara· te elçisi Behiç Erkin' e Macar üzerinde fazla durulmasındaq 
sında müzakereler cereyan et· liyakat nişanmın birinci rütbe· çıkmtştır. 

Vaşington1 5 (A.A) - Hü
kumet ile demir sanayicileri 
arasında çıkan ihtilaf yeni 
deniz inşaatı programını işgal 
etı.ği gibi grevler dolayısile 
esasen gergin bir halde bu· 
lunan endüstri vaziyetini daha 
vahim bir hale koymaktadır. 

Valahhealey kanunun, hü
lcumet siparişleri alan fabri· 
lcalarda kırk saatlik hafta me· 
saisini meburi kıldığından bu
nu tatbik etmek istiyen sana
)"İciler hükUmet siparişlerine 
iştirak etmektedirler. 

Bahriye nazereti iki milyon 
736 bink kiloluk bakırı mü
nakasaya koymuş ve ancak 
şayanı kabul 885 kilo için 

Meksika 
Hükumeti. 

•••• 
Sovyet'lerden pro. 

testo almadı 
Meksiko, 5 (Radyo)- Mek

sika hükumeti, Sovyet hüku
metinden hiç bir protesto al
mamıştır. Troçki,nin Meksika'ya 
girmesini Sovyet'lerin protes· 
tosu manasız görülmektedir. 

Kudüs'te 
Tedhiş hadiseleri 

devam ediyor 
Kudüs, 5 (Radyo) - lngil

tere'nin Filistin komiseri Sir 
Artor Vaşop bugün Erkors 
tayyaresile Süveyş' e hareket 
edecektir. 

Sir Artor Vaşop azimetin
den evel Emir Abdullah ile 
bir mülakat yapmıştır. 

Londra'ya yeni bir Arap 
heyetinin gideceği hakkındaki 
haberler Londra' da tekzip 
edilmiştir. 

Kudüs, 5 (Radyo) - Filis
tin' de tedhiş hadiseleri devam 
etmektedir. Karsaba' da Yahu· 
diler, Arap'lar, otomobilden 
silah atmışlar ve bir Arap 
Yaralamışlardır. 

Balıkçılık 
Kanun hazırlanıyor 

İstanbul, 5 (Hususi) - İk· 
tısad Vekaletince hazırlanmış 
olan Balıkçılık kanunu projesi 
Başvekalete verilmiştir. Bu pro
jede sarfiyatın artması için 
askerlere haftada bir defa ba
lık verilmesi de teklif olun· 
maktadır . 

teklifler almıştır. 
Ayni nezaret 25 milyon ki

loluk çelik için ise ~ayanı ka
bul bir teklif almamıştır. 

Amerika'daki bir arkada
şımdan dün bir mektup aldım. 
Amerika, ticari hayat kaide
lerinde çok pratik olan, fa~ 
kat bu pratikliği adeta Berg· 
san felsefesi gibi kuvvetli bir 
felsefeye dayayan bir diyardır. 
Arkadaşım, bu mektubunda 

mektedir. :sini tevcih etmiş ve bu nişanı Fakat, harbların bir kısmı dq 
Kurulacak olan şirket ltal- hususi bir kabul esnasında yanlışlık üzerine ilan edilmiştirı 

yan ve lngiliz sermayesi ile bizzat elçinin göğsüne tak· 1898 ispanya-Birleşik. \rnerika Bahriye nezareti istediği 
malzemeyi tedarik edemediği 
müddetçe otuz beşer bin ton
luk iki zırhlının inşasına baş
lanamıyacaktır. 

çalışacak ve Harrar ile fngil· mıştır. harbı gibi. 
tere'nin Zeyla ve Berbera li- Bu yüksek tevcih Macar Birleşik Amerika, İspanya• 
manian arasında muntazam efkan umumiyesinde büyük nın Antil adalarile alakasını 
otobüs ve kamyon seferleri bir memnuniyetle karşılan- kesmek ve kendisine ilhak diyor ki: 

Nevhamshire tezgahları ta· 
mamen muattal bir halde bu
lunmaktadır. Bahriye nezareti 
kırk saatlik hafta mesaisi ka· 
nununun çelik hususunda mu
vakkaten kaldırılmasını mesai 
nezaretinden istemiş ise de 
Miss Perkins buna taraftar gö
zükmemektedir. f şçi lideri Le
vis ise tamamile muarızdır. 

"Burada, benim de içinde 
bulunduğum büyük mağaza
lardan birinin " Marşandiz • 
adamı - ki bu zat reisden son
ra ve bazı ahvalde de reisten 
evel gelir ve senede 25 - 60 
bin dolar maaş alır. Bir gün 
mağazanın umum satış memur
larını topladı.. Kaç tane me
mur tasavvur edersiniz?. 

işletecektir. mıştır. etmek emellerini beslemekte 
B tl k fazı 'k Behiç Erkin bu yüksek tev· 

u sure e ço a mı • ve bunun için bu adalarda is· 
t d 1 Ad·s Ababa c· cihten ziyadesile mütehassis ar a o an ı • - ı- yanlar çıkartmakta ve asilere 
buti demiryolu nakliyatında olarak bu nişanı çok büyük 
mahsus bir tenezzül vücuda kıymette bir hatıra olarak sak· yardım etmekte idi. 

l v b'td· · t. Bu vaziyet, ispanya· Am · getirilmiş olacaktır. ıyacagını ı ırmış ır. 

Belcı.ka rika siyasi münasebetlerini 
Ruzvelt , adam. akıllı bozmakta fakat 

Deniz silahları 
programı .. 

Tam 2000 tane! Ben de 
aralarında idim. Bize alış·veriş 
metodlcı.rınm klasik ve modern 
şekilleri üzerinde bir konferans 
verdi ve bu meyanda şunları ---···· .... ···---Londra, 5 (A.A) - Daily söyledi: 

Telgraf gazetesine göre Pa-
11 

- Mağazaya gelen her 
ris'te yeni bir deniz silahları müşterinin cebinde, en aşağı 
programı hazırlanmaktadır. Bu bir dolar vardır. Sizin vazife-
programa göre otuzbeşer bin niz, kanun hükümleri dahilin-
tonilatoluk beş zırhlı yapıla- de bu do' rı, o cepten çıkartıp 
caktır. Bunların ikisi inşa ha· almaktır. Bu maksatladır ki, 
!indedir. Bundan başka . on be· biz sizin önünüze birçok çeşit 
şer bin tonluk iki tayyare ge- mal koyuyoruz. Bu malı, müş
misi, sekiz bin tonluk on kru- terinin cebindeki dolara tah
vazör ve birçok torpido ve vil edemiyen memurun, mağa
denizaltı gemisi de yapılacak· zamızda yeri yoktur. Mağazaya 
tır. Yeni inşaahn mecmu to- cep içinde giren doları, bura· 
nilatosu 273 bin tonilatodur. da alıkoymanın hünerini kav-

Gürü[tü[Ü bir ramalıdır." 
Bu Amerikan vari alış-veriş 

celse sistem ve prensibinin bizim 
memlekette tatbik kabiliyeti 

Paris, 5 (Radyo) - Fransız nedir, diye düşünüyorum da 
Meclisi meb'usanında son celse 

gülüyorum. 
gürültülü olmuştur. Maliye Ba- Bizde müşteriler vardır ki, 
kanı gürültülü müzakereler 
arasında Fransa'nın mali ısla- mağazadan içeriye kolay kolay 

girmezler, vitrinleri temaşa 
hatı için 36 milyar frank lüzu

ederler. Çünkü ceplerinde, 
munda ısrar etmiştir. 

İnşaat layihasını 
hazırladı 

Vaşington, 5 (Radyo)- M. 
Ruzvelt kongreye yeni ve bü
yük nafıa inşaatı layihasını 

vermiştir. 

Polonya.Fransa 
MUnasebatl dostanedir 
Paris, 5 (A. A) - M. Del

bos dün akşam Fransız • Leh 
parlamento grubu tarafından 
Polonya sefiri M. Bukasie
vicz'in şerefine verilen ziya· 
fette bir nutuk söyliyerek ez
cümle demiştir ki: 

- Polonya ile Fransa ara
sındaki bugünkü tesanüd yal· 
nız bu memleketlerin müteka
bil emniyetinin esaslı bir un
suru değil, ayni zamanda Av· 
rupa' da umumi sulha ve sü
kunetin temellerinden biridir. 

Davet 
Kızılay cemiyeti Karşıyaka 

şubesinden: 
Kızılay kurumu Karşıyaka 

kolunun 1937 yılı kongresi 
7-2-1937 Pazar günü saat on 
beşte Karşıyaka Halk parti 
evinde toplanacağından Kızılay 
üyelerinin gelmeleri rica olu-

dolar değil, kuruş bile yoktur. 
Tunus halkı Keza, mağazaya giren müşteri- nur··---------· 

F b lerin çoğu, Amerika' dakinin kasaya aktarmak için elinizden 
ransız za ıtasını aks'ıne olarak, magv aza sahı'hı'nı· l F k .. . ge eni yapınız. a at muşterı· 

Taşladı atlatmağa çalışırlar. mizin zekası bizden yüksek 
Paris, 4 (A.A) - Tunus'ta Bu itibarla, Amerika' daki olduğuna göre, yüz kuruşluk 

yerli fakir ahaliye erzak da· mağaza şefinin kaidesini şu bir malı elli kuruşa kaptırma
ğıtıldığı esnada şiddetli arbe- suretle tebdil etmek lazımdır: mağada dikkat ediniz. Aksi tak-
deler olmuştur. Kendilerine "Vitrinlerin önünde durup ta dirde mağazamızda böyle me· 
dağıtılan erzağı kemiyet ve eşyayı seyredenlere ses çıkar- murların yeri yoktur." 
keyfiyet itibarile beğenmiyen mayınız. Çünkü bu bir rek- Amerika' da dolar, bir in· 
ahali evlerin damına çıkarak lamdır. Fakat pek fazla ilti- sanın cebinde bulunan asgari 
polise karşı taş atmıya başla· fat ta etmeyiniz, belki veresiye para miktarıdır. Bizim paramızla 
mışlardır. mal almak isterler. O takdirde 120-125 kuruş tutar. 

Yerliler daha sonra dük- icra dairesile olan muameleyi Acaba bizim memlekette, 
kanları soymıya teşebbüs et· artırmak endişesi fazladır. vatandaşların cebindeki asgari 
mişlerdir. Kuvvetli polis müf- Mağazaya giren ve cebinde para miktarı nedir, bunu da 
rezeleri harekete geçerek sü- asgari bir lira olduğunu an· hesab etmek lazımdır. 

Almanya' dan iza- harb ilanı için kafi bir vesile 
hazırlıyamamakta idi. 

hat istedi Nihayet, Okibo limanında 
Brüksel 5 (A.A) - Dernier 

Heure gazetesinin haber ver· 
diğine göre Belçika hükumeti 
M. Hitler'in Belçika ile Hol
landa'nın bitaraflığını deruhte 
edeceği hakkındaki beyanatı 
için Alman hükumetinden iza· 
hat istemiştir. 

Ayni gazeteye göre Alman 
hükumeti müphem ve umumi 
beyanatı ihtiva eden ve Bel
çika ile Hollanda'ya sarih hiç· 
bir teklifi muhtevi olmıyan 
30 mart tarihli muhtırasına 
atfen izahat vermiştir. 

Gazete bu izahat ile Al
manya'nın kaçamaklı bir yol 
aramış olduğunu iddia etmek
tedir. 

Hükumet mahafılllerinde 

Almany1'1nm müphem ve şarta 
muallak şartlarının İngiltere 
ile Fransa'gın sarih tekliflerile 
ayni plana konulacağı beyan 
edilmekte olduğu rivayet edil
mektedir. 

Venedik'te komü
nizm aleyhtarlığı 
Venedik, 5 (Radyo) - Ve

nedik piskoposları komünizm 
aleyhine halka bir davetname 
neşretmişlerdir. 

Bu beyannamede faşizm ga· 
lebesinden de bahsedilmiştir. 

Deyli Ekspres 
Gazetesinin hususi 

tayyaresi parçalandı 
Londra, 5 (Radyo) - Deyli 

Ekspres'in kazaya uğrayan tay
yaresi 12 tayyare tarafından 
aranmakta idi. Tayyarenin an
kazı Liverpol ile Glaskot ara· 
smda bulunmuştur. Dört kişi 
de yanmışlardır. Bunlar ara
sında Maiur Harold Kander
son da vardır. 

Birleşik Amerika hükumetinin 
Maine sefinesinin bir deniz· 
altı torpilile batması bir harb 
sebebi oldu. Çünkü Birleşik 
Amerika hükumeti bu hadiseyi 
ispanya hükumetinin tertib 
ettiği bir suikasd eseri olarak 
kabul, buna mukabil ispanya 
hükumeti de bu isnadı bütün 
kuvvetile reddetmişti . 

Birleşik Amerika hükumeti 
harbı ilan etmiş, zafer kazan· 
mış ve lspanya'nın ayağını 
Amerika'dan kesmiş olmasına 
rağmen bu hadisenin tetkikini 
bir komisyona havale etmişti. 
O zamandan -yani 38 seneden
beri - tetkikatına devam eden 
komisyon, hadise hakkında 
tetkiklerini bitirmiş ve bu in
filak hadisesinde ispanya hü
kumetinin zerrece alaka ve
kusuru olmadığını kararlaş

tırmıştır. 

Siyaset aleminin belki de 
en feci hadisesi ve hatası bu· 
dur. Adli hatalarda muayyen 
şartlar dahilinde hatanın ta· 
miri cihetine gidilebilmektedir. 
Bu siyasi hatanın tamiri için 
şu sırada acaba ne yapmak 
lazımdır? F. Benli oğlu 

Çelik müzakereleri 
Londra, 5 (A.A) - Royter 

Ajansı bildiriyor: 
Türk hükumeti ile İngiliz 

çelik firmaları arasında neti
celenen müzakereler sonunda 
sekiz firma için imzalanan tak
riben üç milyon İngiliz liralık 
mukaveleler Türkiye'ni!l ikinci 
beş yıllık planına dahil bu
lunmaktadır. 

Eğer halen icra edilmekte 
olan müzakerelerde neticele
nirse beş milyon lngiliz liralık 
yeni başka sipariş daha alına· 
caktı r. kunu tesis etmişlerdir. ladığınız müsteriye de, o lirayı Çimdik 
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Fırtına Ali ! 
BUyUk Korsan Romanı --·-·---

• 73- Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

p .. tro, Cezayir'li gemide yap· 
tığı gibi burada da kendisini 
çar-çabuk sevdirdi. Osman 
reisi, bünlardan deli Ahmed 
na .,.undaki genci çağırmış. 

- Oğlum • demişti • işte 
bir tanrı misafiri size .. Deniz· 
lerden çıkıp geldi. Birkaç gün 
~inlensin, ya bizde kalacak, 
ısterse gidecek. 

Deli Ahmed, saf bir Türk 
delikanlısıydı. Diğer iki de· 
nizcilerden biri bacağından 

Psakattı, diğeri de kolundan. 
etro bilahare öğrcndiki, bunlar 

sinde korsanlık ederken bir 
harbte sakatlanmış ve Osman 
reis te onları, kendi konağına 
alarak bu şekilde tekaüde çı
karmış. 

Petro şüpheyi uyandırma
mak iç.in, artık hiçbir şey sor
mamağa ıcarar vermişti. Yalnız 
dinlemekle iktifa edecekti. Fa
kat kendisini çar-çabuk sev
dirmek için, geldikten biraz 
sonra, öyle hayaller, öyle ya
lanlar savurmuştu ki, bu inan· 
dırış kabiliyetine, bu yalanla
rın düzgünlüğüne kendisi bile 

mı tı. 

Deli Ahmed, denizci olma- şarkısı, konağın harem tara· 
dığı için pek anlamıyor, fakat fından da duyulmuş ve Zeliha, 
lezzet ve merakla dinliyordu. sofaya çıkıp dinlemişti. Sonra 
Diğer iki uşak ta can kulağile babasına sormuştu: 
alakadar olmuşlardı. - Baba, bi?.İm uşaklardan 

Gece yarısı geçtiği halde, kim çalıyor bunu? 

onlar; - Yeni biri geldi. Genç 
- Anlat Allahaşkına Mus- bir şey, gemileri batmış, sahile 

tafa, anlat bel dümüş, o olacak! 
Deyip duruyorlardı.. Mus· _ Ne de güzel değil mi? 

tafa, onlara saz da çalmıştı. - Evet, hem güzel çalıyor, 
Ahmed'in bir sazı vardı ki, hem de iyi sesi var. 
zavallı, öğrenmek için almış, 

Petro, gece geç vakit, ra· 
fakat usta bulamamıştı. Petro, 
güzel sesi ile terennüme de hat-rahat, yumuşak bir yatağa 
başlayınca, üç uşağın keyfi uzanmıştı. Mariya'nın kendi
artık son raddeyi bulmuştu. sini merak edeceğinden emindi. 

- Yaşşa be Mustafa - di- Şimdi, Zeliha'nın konağında, 
yorlardı - Yaşşa seni. Sakın ondan elli altmış metre mesa
köyüne gideyim, deme.. Biz fede bulunduğunu bilseydi, 
her işi görürüz. Sen sadece acaba ne kadar sevinecekti? 
otur, ara sıra eğlenelim yeter.. Arkadaşları uyumuşlardı. 

Sahte Mustafa'nın sazı ve O da derin bir uykuya daldı. 

Osman reis, çok düşünceli 
görünüyordu. Bu geceyi buh
ranla geçirmişti. Karısı, bir 
köye misafir gitmişti. Harem 
kısmında yalnız kızı Zeliha 
vardı. Osman reis, yalnız dü
şünceli değil, ayni zamanda 
asabiydi de.. Sık sık, bıyıkla
rını dişlerinin arasına alıyor, 

onları çekiştiriyordu. 

Sabah namazın ı kıldıktan 
biraz sonra Zelihanın odasına 
doğru gitti: 

- Zeliha! 
Diye seslendi. Zeliha çoktan 

uyanmıştı: 

- Buyurun baba! 
- Namazını kıldın mı? 
- Kıldım. 

- Öyleyse biraz bana gel 
de, konuşalım .. 

- Geliyorum babal. 

Osman reis, sofada yumu
şak bir mindere bağdaş kur· 
muş, dirseğini dıvar yastığına 

dayamış, çubuğunu çekiştir

miye başlamıştı. 

Zeliha gelince, kızına sevgi 
ve biraz da merhametle baktı. 
Güzel kız, babasının gözle· 
rinde bir yorgunluk, çehre
sinde mı:;çhul bir keder, bir 
endişe sezer gibi oldu. Diz 
çokerek karşısına oturdu. 

- Seninle konuşmak iste· 
dim de kızım .. 

iyi ettin babacığım. 
- Şu I"işanlının vaziyeti, 

beni son günlerde sıkmıya 
başladı doğrusu .. 

Zeliha, endişe ile, bakışla· 

rını babasına dikti. Ne di. "''< 
istiy.ordu acaba! 

- Sonu var -
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teşkili mes'elesi 
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Futbol ajanı Adnan buna taraf· 
tar olduğunu söylüyor 

Geçenlerde "Eski bir spor
cu,, imzası ile yazı yazan bir 
arkadaşımız, bu sütunlarda 
şöyle bir tez müdafaa etmişti: 

"f zmir kulübleri de, Anka· 
ra'da olduğu gibi, ikiye indi
rilmelidir. Firma ve forma 
üzerinde durmıya mana yoktur. 
Böyle bir birleşme, fzmir spo· 
runu diriltmeğe kafi gelecek, 
elemanlar, :vasıtalar, gelirler 
VI! temin edilen yardımlar iki 
müesseseye münhasır kalacak, 
çalışma, antrenör getirme im
kanları artacak, harice karşı 
lzmir' de sporun haysiyeti yük · 
selecektir.,. 

Bu fikir, spor efkarı umu
miyesinde alakalı bir tesir 
yaratmıştır. Dün, futbol ajanı 

Adnan'ı gördük fikrini sorduk. 
Bize şunları söyledi: 

- Benim kanaatime göre 
fzmir' de hakikaten kulüb de· 
necek tek kulüb mevcud de
ğildir. Tam teşkilatlı, biribi
rine rakip olabiiecek vaziyette 
ve yenibaştan iki kulübün vü· 
cuda getirilmesi, her halde 
memleket gençlerinin hakiki 
spor kulübü çatıları altında 
çalışabilmelerine medar ola· 
bilecektir. 

Fakat bu iki kulübü kurar· 
ken bunların bütün tesisat ve 
spor teçhizatlarını baştan he
saplamak icabeder. Mevcud 
kulüblerin de bütün eksiklik
leri ve (Yok) denilecek şe
kilde kalmalarına amil olan, 
bilhassa bu iki noktanın ek
sikliğidir. iki kulübün yeni 
baştan kurulmaları lazımdır. 
Üçüncü ve dördüncüye ise, 
bugünkü maddi şartlar altında 
imkan yok~ur, kanaatindeyim. 

ileride - Bu ideal iki kulüb 
kurulduktan sonra ve bu ana
ların yavruları olacak yuvalar 
da bunlara bağlandıktan son
ra eğer ihtiyaç cılursa bir 
üçüncü ve dördüncüsünün ku
rulmasına doğru gitmelidir. 

Bugün partinin yapmış ol· 
duğu yardımla ve Partinin 
kuvvetli otoritesini kullanmak 
şartile bu iki kulübün tesisi, 
zannedildiği kadar zor bır iş 
değildir. Tatbikatına geçerken 
nefsi fzmir' de bu kulüblerin 
merkezleri olmak üzere, Ka· 
rataş'ta yanık kutu fabrikası 

arsası üzerine birinci, ayrıca 
atlısporun yanında kapalı sa
lon inşası düşünülen arsa üze· 
rine de ikinci kulübün jimnas
tik salonunu yapmalıdır. Bun
dan sonra, kuvvetli bir kütle 
haline gelecek olan bu iki 
sosyeteyi b irkaç resmi mües· 
seseye de dayamak ve bura
lardan bunları alimantc etmek 
mümkün olacaktır. Bu iki ide· 
al .kulübün, senelik büdçe
leri, yaptığım hesaba göre 
asgari beşer bin lira olacaktır. 
Atletizm, fudbol, bisiklet, 
denizcilik, güreş, atıcılık şu
beleri olmak üzere bu heriki 
kulüp, yeni baştan bu altı 
spor şubesile meşgul olmalı

dırlar. Fikrimce, muhitimizde 
kolay bir şekilde pratike edile
bilecek spor şübeleri de bun
lardır. 

takdirde pek eskiden esaslı 
bir şekilde kurulmuş İstanbul 
kulüplerine ve şimdi de büyük 
yardımlar yapılmakta olan An
kara kulüplerine yaklaşmak ve 
onlarla boy ölçüşmek imkan· 
ları İzmirspÖrculuğuna da na
sib olacaktır. 

Lik macları 
' - - -··---

En mühim 
maç Göztepe - . 
Altay karşılaşması .. 

Pazar günü yapılacak lik 
maçları ve hakemleri şu su
retle teshit edilmiştir: 

Alsancak sahasında A ta· 
kımlan: 

Alan gözcüsü Alaeddin 
Altay. 

Saat 9 da Egespor - Demir· 
spor; orta hakemi Sabri, yan 
hakemler Fethi, Zihni. 

Saat 11 de lzmirspor - Buca, 
orta hakemi Ferid Göztepe, 
yan hakemler Mustafa Şenkal, 
Fehmi. 

Saat 13 te Altınordu • Bur· 
nava, orta hakemi Sabri, yan 
hakemler Fethi, Zihni. 

Saat 15 te Göztepe - Altay, 
orta hakemi Esad K. S. K, 
yan hakemleri; Mustafa Şen· 
kal, Kadri. 

Halk sahasında B. takımları: 
Saha gözcüsü Ahmed Ôz

gırgın. 

Saat 9 da Göztepe - Altay, 
orta hakemi Ahmed Ôzgirgin, 
yan hakemleri; Şahap, Behlül. 

Saat 11 de Altınordu - Bur
nava, orta hakemi Şahap, yan 
hakemleri Kadri, Behlül. 

Saat 13 te fzmirspor · Buca, 
orta hakemi Ahmed Ôzgirgin, 
yan hakemleri; Şerif, Hüsnü. 

Saat 15 te Egespor · De
m irspor, orta hakemi Fehmi 
A. O. yan hakemleri; Şerif, 
Hüsnü. 

İngilt~re 
Spor işlerine büyük 
ehemmiyet veriyor 

Londra 5 (A.A) - Hüku
met beden terbiyesinin inki
şafı hakkındaki hükumet prog· 
ramı hakkında bir beyaz ki· 
tap neşretmiştir. Hükumet 
mekteplerde beden terbiyesi· 
nin daha ziyade inkişafı için 
birçok yeni tedbirler almak 
niyetindedir. Müteaddid yeni 
spor sahaları, yüzme havuz
ları vesaire inşa edilecektir. 
Hükumet bu iş için iki mil· 
yon İngiliz liralık masraf ya· 
pacak ve iş için ayrıca senevi 
150 bin lngiliz liralık bir kre
di de tahsis edecektir. 

Klmhrst 
İngiltere'nin Ankara 

hava Ataşeliğine 
tayin edildi 

Londra, .S (A.A) - lngil
tere' nin Ankara hava ataşeli· 

ğine tayin olunan Klmhrst 
bugün Türkiye'ye hareket et· 
miştir. Kim hı .. t lngiltere'nin 
Türkiye nezdine giden ilk 

ıid' 

mükemmeliyet müşahede edildi. 
Belgrad, 5 ( Radyo ) - Bugün çıkan resmi bir tebliğde; 

Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüşdü Aras ile Yugoslavya 
Başbakanı ve Hariciye Nazırı Milan Stoyadinoviç arasında 
vukubulan müzakerelerde Türkiyenin harici siyasada fevkalade 
bir mükemmeliyet müşahede edildiği ve Milano mülakatında 
konuşulan mes'elelerde Yusroslavya'nm da mutabık olduğu 
ve Türkiye, ltalya ve Yugoslavya beyninde samimi bir dost
luk sahası açıldığı bildirilmektedir. 

Dış Bakanımız Bel.IMadrid'in tahliyesi 
grad'da merasimle artık emrivaki ha. 

karşılandı.. /ini almıştır .. ...... 
• ilaşı 1 inci sahifede -

sahalı (Bu 1abab) aemplon ek.apre i 
ile fetanbul'a dönı><'ı-ktir. 

Triyeste, 5 (Radyo)- Dün 
Doktor Tevfik Rüşdü Aras, 
Triyeste' den geçerken Pikolo 
gazetesi muharririni kabul et· 
miş ve şu beyanatta bulun
muştur: 

Milano mülakatı iyi netice 
vermiştir. ltalya ile Yugoslavya 
arasındaki münasebat iyidir. 
Kont Ciyano'ya Balkan itilafı 
devletlerinin dostane duygula
rını bildirmiştir. 

Balkan itilafı, sair Avrupa 
devletlerine güzel bir nümune 
teşkil etmektedir. 

Roma, 5 (A.A) - Milano 
mülakatını tefsir eden Cerrie-
ra Della Serra gazetesi ez· 
cümle diyor ki: 

Bu konuşmaların hedefi 
İtalya ve Türkiye'nin hakiki 
siyasi temayüllerini aydınlat-

mak ve tam bir emniyetten 
mülhem yapıcı münasebetlerin 
yeniden başlaması için bir 
esas bulmak idi. Türkiye'nin 
ltalya'ya karşı olan suizannı
nın tamamen haksız olduğu
nu tanıması çok mühimdir. 
ltalya'nın Leros'taki tahkimatı 
mes'elesi ile Türkiye'nin Ça
nakkale'deki müdafaa tertibatı 
mes'elesinin tavazzuhundan son
ra Roma ve Ankara iki mem
leketin menfaatlerine karşı va
ziyetlerinin tesbiti lazımgelen 
mes' eleleri normal diplomatik 
yollarla daha kolay tedkik 
edebileceklerdir. 

Roma, 5 (A.A) - İyi ha
ber alan halrn mahafili Kont 
Ciyano ile Yugoslavya ve Yu
nanistan hariciye nazırları ara
sında yakında konuşmalarda 

bulunulacağı hakkındaki ha
berleri yalanlamamaktadır.Yal
nız bu mülakatlar için bu ane 
kadar hiçbir tarih tesbit edil
miş olmadığı tebarüz ettiril
mektedir. 

İstanbul, 5 (Hususi - Ha· 
riciye Vekilimiz Rüşdü Aras, 
Pazar günü sabahleyin şehri· 
mize gelecek ve merasimle 
karşılanacaktır. 

Belgrad, 5 (A.A) - Doktor 
Tevfik Rüşdü Aras buraya 
gelmiştir. Belgrad'da yirmidört 
saat kalacak ve M. Stoyadi
noviç'le görüşecektir. 

Nis'de 
Karnaval 
eğlenceleri .. 

Paris, 5 (Radyo) - Nis kar· 
naval eğlenceleri on sedenberi 
görülmemiş bir fevkaladelikle 
başlamıştır. Çiçek muharebesi 
emsalsiz olmuştur. Tayyareler 
şehre mütemadiyen çiçek at
mışlardır. 

Eğlenceler sabaha kadar 
devam etmiş ve Frans ız Ak
deniz donanması da Vil Franş'e 
vasıl olmuştur. Yarın karnaval 
e le lerine " ·rak edecektir. 

---··· -Başı 1 inci sayfada-
mi~tir. 

Salamank, 5 ( Radyo ) -
General Franko, Alkazar'ın ta
mirini emretmiştir. 

Yüzlerce esir, bu inşaatta 
kullanılmak üzere Alkazar'a 
~evkedilmiştir. 

Perpinan 5 (Radyo) - Alı
nan haberlere göre Barselon
da büyük karışıklıklar olmuş
tur. Bu karışıklık arazi müş
terek tasarrufu hakkındaki ka
nun yüzünden çıkmıştır. Hü
kumet bu scbeble kanunu hü
kümden ıskata karar vermiştir. 

Madrid, 5 (Radyo) - Dün 
bütün cephelerde şiddetli mu
harebeler devam ediyor. Asi
lerin hücumuna, şiddetle mu
kavemet edilmektedir. Mala· 
ga' da iki asi bombardıman 
t<.yyaresi düşürülmüştür. 

Paris, 5 (Radyo) - Mad· 
rid' den alınan haberlere göre, 
ihtilalcilerle milisler arasında 
yeni harplerin başlaması mu· 
karrer olduğundan, Valans 
hükumeti, halkı kırdırmamak 
için Madrid'in tahliyesini mu
vafık bulmuştur. 

Paris 4 (A.A) - Eko Dö 
Paris gazetesi lspanyol hüku
met kuvvetlerine iltihak etmek 
üzere giden yeni gönüllü Sl!V

kıyatını haber vermektedir. 
Bu gazetenin yazdığına göre 
çarşamba ve cuma günleri 30 

~kadar gönüllü Bordeuks şeh· 
flrinden İspanya'ya gitmişlerdir. 
!2~ikinci kanunda Toulous'dan 
gelen takriben 240 gönüllü 
Portbron yakinindeki Fransız
fspanya hududundan geçmiş· 
tir. 29 fikinci kanunda Rita 
Gorcia gemisi Santandere mü
teveccihen Bordesuks' den ha
reket etmiştir. Bu vapurda 
66 gönüllü ve mühim miktar· 
da harp malzemesi vardır. 

Balkan konseyi 
Bu ayın 15 nde Ati. 
na' da toplanıyor. 
İstanbul 5 (Hususi) - Yu

nan hükumeti, Balkan antantı 
Hariciye Nazırları konseyinin 
15 Şubatta Atina'da topla
nacağı hakkında bir tebliğ 
neşretmiştir. 

Millet Meclisi 
Kış tatili yapacak 

lstanbul, 5 (Hususi) - B. 
M. Meclisi, cuma günkü top· 
lantısında kış tatili için karar 
verecektir. 

Kamutayın bugünkü top· 
lantısında, teşkilatı esasiye 
kanununda yapılacak değişik

lik müzakere edilmiştir. 

Londra'da 
Gripten ölenler 

Londra, 5· (Radyo)-Geçen 
hafta gripten Londra~ve Skoç· 
ya' da 1326 kişi ölmüştür. 

İstanbul, 5 (Hususi) - Po· 
polo D'İtalya gazetesi, Türk· 
İtalyan dostluğu hakkında mü· 
him bir makale neşretmiştir. 
Bu makalede, "Türk toprak
ları Türkiye'nindir. Bunlarda 
hiç kimsenin gözü yoktur ve 
olamaz." 

Denilmekte ve 12 Adadaki 
tahkimatın, yalnız adaların 

müdafaası için yapıldığı, bun
ların Türkiye aleyhine müte
veccih olmadığı yazılmak
tadır. 

'- . ..) •• 
Uzüm kongresi 
hazırlıkları 

- Başı 1 inci sayfada -
Kurum müdürü İsmail Hakkı 

Veral; standardizeden kasdcdilen 

manayı anlatmı~, ve hunun yapıl· 
ması için rençbere, mutavaı:ısıta, 

ihracatçıya balta komisyoncuya va· 
rıncaya kudur Jiişen vazifelerden 

bahsetmiş, üzümlerin taşsız, top· 
rak~ız ve karaböcesiz ihracı im-

kunlan üzerinde beliğ bir ifade 
ile durarcık. ihraç ettiı!imiz üziım· 

lerin her ibraratçıya aid tip olarak 

değil, bir tip, bir memleket, bir 

Türkiye tipi olarak ihracı lüzumu· 
nu anlatmıştır. 

Veral'm izahat ve mütalea111n· 
da müştetek bir mutabakat hasıl 

oldukıan sonra standardize işinin 

teknik cihetleri üzerinde bıızı esas· 

Jarı tesbit etmek üzere Jı;:nı:ıil 
Ycral, Sahihidllin, Kazım Kırk· 

a~açlı, Mazhar fzmirli oğlıı, ziraat 
müdürii ~ı dır, ruüt:ıbası<ıs llüse

yin, Şarl Jiro \'e oda umumi kati
lıi Mehmed Ali'den mürekkeb bir 
komisyon ::ıynlmıştır. 

Koıuis) on tinii miizdcki pazar· 

lC!'İ giiııü saat 11 d c toplanarak 

me!!aisinc başlıyacak ve ik.inci ib · 
zari toplantı iı;in bir rapor lıazll'· 

lıyacakıır. 

Ribentrop birçok 
işler karıştırmış 

- Başı 1 inci sahifede -
-çok biz'lr kaldığını ~öylemt>kledirlcr. 

Londra 5 (A.A) - Ekseri-

yetle tefsirlerde bulunmaktan 
imtina etmelerine rağmen ga· 

zeteler dün yeni kralın sefir
ler heyetinin kabulü merasi-

minde M. Ribentrop'un ·nazi 
usulile selam vermiş olduğunu 

kaydetmektedirler. Deyli He
rald gazetesi diyor ki: 

Fon Ribentrop'a takdim 
edilmek sırası gelince krala 

doğru ilerlemiş ve sonra du· 
rarak topuklarını birleştirmiş 

ve sağ kolunu kaldırarak nazi 
usulile selam vermiştir. Bun-

dan sonra ileri doğru üç adım 
daha atmış ve \{ene topukla-

rını birleştirdikten sonra bir 
kere daha nazi usulile selam 

vermiştir. Bundan sonra yeni
den üç adım daha atıp üçün
cü defa olarak topuklarını 

birleştirmiş ve nazi selamını 
tekrar eylemiştir. 

Kral Alman sefirinin sela· 
mını iade etmek için eğil· 
miştir. 

Nevs Chronicle gazetesi 
şöyle yazıyor: 

Londra'nın diplomatik mah
fellerinde Fon Ribentrop hak· 
kında bazı endişler izhar edil
mektedir. Muhafazakarlar par
tisinin azaları meyanında se
firin birçok nüfuzlu dostları 
inkar edilmez ise de keı.disi 
lngilterc'dc propaganda faali
yetlerinde bulunmakla itham 
edilmektedir. 

(Ylacaristan 'da 
---···---
Akalliyetleri n 

vaziyeti 
Peşte, 5 (Radya) - Yugos

lavya' daki Macar akalliyetle· 
rinin umumi vaziyetinde hü· 
yük bir salah vardır. Bu va· 
ziyetin daha ziyade iyileşeceği 
ümid edilmektedir. 

Macar siyasi mehafili, Bul
gar • Yugoslav anlaşması im

~-nını görmektedtr. 

Taymis 
Gazetesinin 

Fevkalade nüshası 
lstanbul, 5 Hususi)- Tay

mis gazetesinin fe\kalade nüs-

hasında, Başvekil İsmet lnö· 
nü'nün de, ( Türkiye Cumuri-

yetini yaratan Atatürk ) baş
lığı altında bir makalesi vardır. 

Devlet 
matbaasında 
Yangın çıktı ve 

söndürüldü 
lstanbul, 5 (Hususi)-Devlet 

matbaasında bir kaza netice
sinde yangın çıkmışsada, ateş 
derhal söndürülmüştür. 

Adana • 
trenı 

Kaza geçirdi 
lstanbul, 5 ( Hususi ) 

Adana treni, Zeytinli istasyo· 

nu civarında, kar temizleme 
makinesine çarpmıştır. Adana 

treni vagonlarından birkaçı 
devrilmiştir. Nüfusça zayiat 
yoktur. 

Felemenk 
Mektep gemisi ls

tanbul'da 
İstanbul, 5 (Hususi) - F e

lemenk mektep gemisi bugün 
limanımıza gelmiş ve mutat 
merasimle karşılanmıştır. 

Kacakcılık . ' 
Ankara, 5 (A.A) - Geçen 

bir hafta içinde gümrük mu· 

hafaza örgütü 16 kaçakçı, 908 
kilo gümrük kaçağı, 50 Türk 

lirası, 7 5 altın lira, 87 bin 103 
defter sigara kağıclile 13 ka
çakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

OORSA 
Ozum sahşları 

Çu. Alıcı K. S. 
267 İnhisar 10 75 
215 Esnaf ban. 11 25 
124 S. Gomel 12 
105 Kurum 12 50 
76 H. Alyoti 15 
67 A. R. üzüm. 12 50 
59 Ş. Riza ha. 13 50 
50 Beşikçi o. 11 50 
31 Kazım Taner 15 50 
24 Y. 1. Talat 14 25 
20 Vitel ş. 12 75 
16 Alyoti bira 23 
10 S. Emin 16 50 
9 A. inkişaf 14 25 
9 E. Feheı 15 
7 J. Taranto 17 
1099 

404635 
405734 

Zahire sahfları 

K. S. 
12 50 
16 75 
13 50 
17 25 
16 50 
15 50 
15 50 
12 50 
17 
14 25 
12 75 
23 
16 50 
14 25 
15 
19 

Çu. Ginsi K. S. K. S. 
2877 Buğday 6 375 6 625 
448 B. pamuk 47 50 50 

8000 Kilo p. çekir. 3 25 3 2.S 
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Fenni 
bir hadise .. 

- Başı 3 ncü sahifede -
ziyette bulunmadığını ispata 
imkan elde ettiğim içindir. 
Bu neticeyi Türk hekiminin 
şerefi namına tesbit ederken 
bir daha kanaat getirdim ki, 
memleket ecnebi ve hıristiyan 
hekimlerden kurtulup da sıhhi 
selametimiz Türk hekimlerinin 
namuslu ellerine verildikten 
sonra, müşkül vaziyette kalma· 
mıştır. Hadise, hakikaten sizin 
de işittiğiniz gibidir. Teşhis 
koyduktan sonra, müdahaleye 
karar vermek çok ehemmiyet
liydi. Hastanın masada kalması 
muhtemeldi. Teşhiste isabeti 
ispat eden bir amel iyattan 
sonra hastanın kurtu 1 amaması, 

hekimin mesleki ve mlnevi 
cephesini takviye edebilir. Fa· 
kat, bunu hasta sahiplerine 
anlatmak zordur. Kaldı ki di
mağa aid teşhislerin güçlüğü 
dolayısile.. Mesela, ameliyat 
neticesinb, ilk teşhisi teyid 
etmemesi de "'muhtemeldi. 

Muvaffakıyet b'r rızka bağ
lıydı. Onu da göze almıştım. 
Ameliyatı kıymetli operatorla-

rımızdan Mitat derul te etmişti. 
Arkadaşım lsmail Vasıf da 
vaki ricam üzerine ameliyatı, 
sonuna kadar benimle bera· 
her takip etti. Böyle mühim 
bir ameliyenin vasıtai icraiyesi 
olmak dolayısile operator Mi· 
tat' ın faziletine işaret işaret 
etmeği vicdani bir borç bili
rim. Ameliyat başlamıştı. Ben 
de heyecan içindeydim. Dimağ 
dışarıya çıktı. Nabzan görün
mez olmuştu. 

Teşhisimde aldanmamıştım. 

10 Santimden fazla bir iğne, 
dimağın, buteynin içine girdi. 
Biz de kritiğimizi yapıyorduk. 
Bu arada hastanın nabzını, 
kalbini takviye edecek tedbir
ler aldık. 

Ameliyattan 12 saat sonra 
hasta, babasını tanıdı. Düşü-
nünüz, ebediyen kör kalması 
ihtimali vardı. Sonra yavaş 

Yavaş renkleri, daha sonra 
saatı görmeğe başladı. Sağ 

gözü, hali tabiiye girdi.. Sol
daki göz henüz karanlıktır. 
Neticesi meşkı1ktur. Müteakib 
tedavi!erle iyileşmesi muhte
meldir. Fakat açılmasa bile, 
bir gözün kurtulmuş olması, 
kafidir. Çünkü göz, başka bir 
Şeye benzemez." 

Doktorumuzun sözleri bu
tada bitmektedir. Filhakika 
bu parlak neticeyi, Türk he-

kimliği hesabına şerefli ve if· 
tihar verici bir hadise olarak 
kaydetmek ve bunu başaran 
Doktor Faik Muhiddin'i de 
tebrik eylemek vazifemizdir. 

Evlenme kağıtları 
fstanbul, 5 (Hususi) - Da· 

hiliyt Vekaleti evlenme kağıt
ları hakkında bir kanun Jayi· 
hası projesi hazırlamıştır. Bu-

na göre, evlenme kağıtları 
damga resminden ve her tür

lü puldan muaf tutulacak cüz· 
danlar ve ra "Jorlar parasız 

..::_arak verilecektir. 

• 
lzmir tramvay ve 

elektrik sirketinden: 
~ 

• 1 Şebeken ameliyah dolayı· 
Sı 

e cereyanın 7 /2/ 19317 de 

::kt 10 dan 12 ye kadar Bay· 
n lı, Turan, Karşıyaka ve 
•btnava 'da kesileceği sayın 

• 
0rıelerimizce bilinmek üzere 

olunur. 

İzmir icra m. dan: 
lbrahim'in emlak ve eytam 

bankasından ödünç aldığı pa· 
raya mukabil bankaya ipotek 
eylediği hmirde Natırzade ma· 
hallesinde lkiçeşmelik Zümre 
çıkmazında ada 117 parsel 
64 numaralı iki katlı bir met
hal, üç oda iki sofa bir mut· 
bak bir helası olan 600 lira 
kıymetli bu evin mülkiyeti açık 
artırma suretile ve 844 numa
ralıEmlak ve Eytam Bankası 
kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak şartile artır
ması 22/3/ 1937 pazartesi gü
nü saat 11 de icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere 30 giin 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde sa· 
tış bedeli tahmin olunan kıy
metin yüzde yetmiş beşini bu
lursa en çok artırdna ihalesi 
yapılacaktır. Aksi takdirde 
2280 numaralı kanuna göre 
satış geri bırakılacaktır. Sa
tış peşin para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki 
buçuk dellaliye masrafı alınır. 
İşbu gayri menkul üzerinde 
her hangi bir şekilde hak 
talebinde bulunanlar ellerin
deki resmi vesaik ile birlikte 
yirmi gün zarfında f zmir icra
sına müracaatları lazımdır. 

Aksi halde hakları Tapu 
sicilince malum olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalırlar. 
101311937 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. Ta
lip olanların yüzde yedi bu
çuk teminat akçası veya milli 
bir banka itibar mektubu ve 
37 /1003 dosya numarasile İz
mir 1 nci icra memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 

H. iş. No 115 

lzmir icra m. dan: 
Saraç Hüseyin ustanın em· 

lak ve eytam bankasından 
ödünç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eylediği Ka· 
saba'da paıar camii cadde
sinde cammi kebir mahalle· 
sinde sağı 72f, numaralı arsa, 
Molla Selim oğlu vereseleri 
kahvesi solu 725 numaralı 

arsa sahibi göbekli oğlu Nuri 
dükkanı, arkası 727 numaralı 
arsa sahibi Selim ağa vere· 
sesi kah·ıesi, önü yol ile çev· 
rili ve üstünde bir odayı havi 
300 lira kıymetli dükkanın 
mülkiyeti açık artırma suretile 
ve 844 numaralı emlak ve ey· 
tam bankası kanunu mucibince 
bir defaya mahsus folmak şar
tile artırması 13/3/937 cumar
tesi günü saat 11 de icra daire· 
miz içinde yapılu ak üzere 30 
gün müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde sa
tış bedeli tahmin olunan kıy

metin yüzde yetmiş beşini 
bulursa en çok artırana iha
lesi yapılacaktır: Aksi tak
dirde 2280 numaralı kanuna 
göre satış geri bırakılacaktır. 
Satış peşin para ile olup müş 
teriden yalnız yüzde ikibuçuk 
dell5liye masrafı alınır. işbu 
gayri menkul üzerinde her 
hangi bir şekilde hak tale
binde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile hirHkte yirmi 
gün zarfında lzmir icrasına 
müracaatları lazımdır. 

Aksi halde hakları ta· 
pu sicilince malum olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalırlar. 

11311931 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. Ta
lip olanların yüzde yedibuçuk 
teminat akçesi veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 
37/ 1441 dosya numarasile iz. 
mir 1 inci ve şartnamesinin 

açık bulunduğu 34/759 dosya 
numarası ile Kasaba icra mt" 
murluğuna müracaatkrı ilan 
olunur. H, lşNo. 189 

ANADOLU---------------------- 7 Sayfa 9ıı.. 
/zmfr Komutanlığı ilanları ~,------------

İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: lzmir Yün Mensucatı 
1 - Tayyare alayının Reşadiyedeki hamam içinde yaptırı· Türk A. Şirketinin 

2 

3 

4 
5 

lacak olan etü makinesinin yapılmasına talip çıkma· 
dığından yeniden pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 299 lira 25 kuruş olup muvak
kat teminatı 22 lira 44 kuruştur. 
ihalesi 8/Şubat/937 pazartesi günü saat 10 da Mst. 
Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Evsaf ve şeraiti komisyonda görülebilir. 
Eksiltmı-ye İştirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 
olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve :{ üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılıvesi· 
kalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkard ığı kumaşlar 

Sağlam 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 FAHRİ KANDEMIROGLU -----~----b_i_r_s_a_at __ e_vv_e_l_k_o_m __ is_yo_n_a __ v_e_rm __ el_e_ri_.~------~-3-75 ____ J~1t1İr j 
lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

daimi encümeninden: 
1 - Tayyare alayının göstereceği yerde 17000 lira bedeli Kapalı eksiltmeye konulan iş: 

Keşif tutarı 
Dikili - Ayvalık yolunun yapısı 
25987 lira 39 kuruştur. 

2 

3 
4-
5-

keşifli yaptırılacak cephanelikler kapalı zarf usulile ek
siltmeye konmuştur. 
İhalesi 8 Şubat 937 pazartesi günü saat 16 da İz. 
mir' de kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 1275 liradır. 
Şartname ve projesi her gün komisyonda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları ve şartnamesinde yazılı fenni ehliyetname ve dip· 
lamayı haiz bulunmaları şart olmakla beraber 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenilen 
belgelerile birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en geç bir saat evvel komisyona vermeleri. 

23 28 2 6 204 

Bu işe ait şartname ve 
evraklar aşağı yazılmıştır 

istekliler 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel şart· 

namesi. 
D - Fenni şaıtname 
C - Grafik • proje 
Bu şartname ve evrakı f zmir -
Ankara · lstanbul bayındırlık 
direktörlüklerinde görüp incele· 
ye bilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer : 
tarih gün ve saati lzmir ili daimi encümeninde 1 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 231 mart 937 cumartesi günü saat 
11 de kapalı zarf usulile. 

1 - Ankara garnizon birliklerinin ihtiyacı için 40000 kilo 
k t rf k 1 /2/9 Eksiltmeye girebilmek için : 

sadeyağının apa ı za la e si tmesi 10 37 çarşam· gereken belgeler 937 takvim yılı için bayındırlık 
ha günü saat 15 te levazım amirliği satın alma komis· bakanlığından alınmış müteah-

yonunda yapılacaktır. hitlik ve ticaret odası belgeleri. 
2 - Yağın tutarı 36000 lira olup muvakkat teminatı 2700 Muvakkat teminat miktarı : 1950 liradır. 

liradır. Teklif mektupları 5 inci maddede yazılı saatten bir saat ev· 
3 - Şartnamesi 180 kuruş mukabilinde Ankara levazım veline kadar lzmir ili daimi encümeni başkanlığına makbuz 

amirliği satın alma komisyonundan verilir. mukabilinde vereceklerdir. 377 
4 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde- ' 

lerindeki vesikalarile birlikte teminat makbuz ve tek· ı' j Z M j R 
lif mektuplarını ihale gün ve saatından en geç bir 

_ __ saa_t _e ... _ve_lin_e _ka_da_r k_om_is_yo_na_v_erm_e_ler_i. _2_4 _29_2_6_ pamuk mensucatı 

. ' . . t· .. ·. . ·' • ' '<). ' • • ' •.• 

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

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge
yik ve Leylek markalarını havi hernevi kapat h.ezi imal 
eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensucatına 

faiktir. 
Telefon No. 2211 ve 3067 ı 

Telgraf adresi Bayrak lzmir 

En iyi damızlıklardan aşılanmış meyva fidanları (15-1 O) 
çok iyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar (5) kuruştan 
satılmaktadır. Toptan mübayaa olunduğu taktirde ayrıca 
% 1 O tenzilat yapılacaktır. isti yenlerin İzmir' de Başdu
rak'ta İmam hanında Sebze ve Meyva satış kooperati· 

fine müracaatları. 

hakimliğin· 

den: 
Hashoca mahallesinden Ah

met kızı Zehranın kocası Bursa 
lnegölünde Sinan bey mahal
lesinden Hasan oğlu Hiiseyin 
aleyhine açtığı boşanma da
vası üzerine davalının ikamet
gahı meçhnl olmasına mebni 
ilanen vaki tebliğata rağmen 
mahkemeye gelmediğinden 

hakkında gıyap kararı ittihaz 
edilerek gelecek celsede delil
lerin tetkiki ve müttehaz gı· 
yap kararının !lanen tebliğat 

için mahkeme 19-2-937 cuma 
günü saat 9 za talik kılındı· 
ğından vakti mezkurde mah· 
kemede hazır bulunması aksi 
taktirde mahkemenin gıyabın
da bakılacağı ilanen tebliğ 
olunur. 371 -----

0 • f iN .. ~ .- ' "ı'Iİ' •:"\ '· • • ' '.. : • \ • 0 ., .... O 0 • • • .. .. l . t \ . • 

S I HHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarının en ha/isidir. Şerbet gibi içilir 

Sıhhat Eczahanesi 
Başdurak Büyük Salepçioğlu Hanı karşısında 



Sayfa 8 

Frate li Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEDERLAND 
VAPUR KUMPANYASI 

S/S "HERMES,, vapuru 612/37 
günü beklemekte olup yükünü 
tahliyeden sonra BURGAZ, 
V ARNA ve KÖSTENCE li
manları için yükleyecektir. 

0/040 

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

o·kka 
Telefon Kılavuzu Hakkında 
1937 yılı kılavuzunda bazı tashihat yap1lacağıııdan sayın 

abonelerimizden, bugüne kadar kılavuz almış olanların elle
rindeki rehberleri şirketteki musahhah kılavuzlarla değiştir
meleri ilan olunur. 

Telefon Sirkeli 
' SiS "UL YESSES,, vapuru 

tahmil için 8/2/37 günü ge-
lerek ROTTERDAM, "AMS
TERDAM, HAMBURG li
manlanna yük alacaktır. 

Metali um 
''D -

'' Lambalarını heryerde 
Doktor .. ııııııuıııııııııınıııınnııı 

aramalıdırlar. 

SiS "GANYMEDES,, va- • ay . ent Elektirik. radyo 
puru 1812/37 tarihine doğru Telefonn Evi 
tahliye için bekleniyor. BUR-
GA~ VARNA ft KÔSTEN-: ~~~S7ı~~~m~e~n~s~fi~a~~~i~k~a~fu~r~ı~m~u~·m~~~s~U~i~~~R~e~#~e~m~a~k~ı~fu~r~7~7~0~9~~~ 
CE için mal yükleyecektir. 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
(Verem ve saire) ---

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
KUMPANYASININ 

_ Bllsmahanı: istasyonu karşısınılaki Dibek rnknk b:ıitn<Jn 30 rnyılı -

S/S .,"GUNBORG,, 11/2/37 
tarihine doğru limanımıza ge
lerek yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA ve SKANDİNAVYA 
limanlarına hamule kabul ede
cektir. 

S/S "NORRUNA,, vapuru 
: 2712/37 de limanımıza tahmil~ 

için ğeI;:{ies(bekl;nmekte olup 
HAMBURG ve SKANA VY A 
limanları için yükleyecektir. 

SERVİS MARiTİM RU
MEN KUMPANYASI 

SiS "PELEŞ,, 12/2/37 tari
hine limanımıza gelip PİRE, 
MAL TA ve MARS İL YA için 
tahmilatta bulunacaktır. 

SiS "ALBA JULİA,, 281'2 
37 gününe doğru beklenmek
te olup PiRE, MALTA ve 
MARSIL YA limanlarına yolcu 

Te yükalmk-ha~ket - ede:
cektir. 

S/S "SUCEAVA,,- vapuru 
21 mart 1937 tarihine doğru 

limanımıza gelerek PİRE, MAL 
.-TA ve -MARSıLY A ... fimanla;;· 
-için-hamul; ve-y~ıc; alac~kt;;.-

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil Tahliye binası 

N~A. 
" -or-

011 ıu u•' 
~ 

- 1 

> 

= ev ve mu:ıyeuchancsiııde sabah saııt 8 ılcu akşam saat G ya = 
- k adar lınstnlannı knhul eder 

iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 lllllllli 

lzm • Lis ve orta okullar 
satın alma komisyon d n: 
Cinsi Miktarı Kilo fiatı Teminatı ihale saatı 

Toz şeker 6700 26,5 131,67 15 
Yumurta 46600 lOOadedi 180K. 26,91 15,30 
lzmir Kız erkek liseleri ve Buca orta okulu pansiyonlarile Kız 
öğretmen, bölge san'at okulları ihtiyacı için alınacak olan yu
karda nicelikleri yazılı yiyeceğin 2 /2/ 1937 tarihindeki açık 
eksiltmelerine talip çıkmadığından açık eksiltmeleri 16 /2/ 937 
tarihinde karşılarında yazılı saatlerde ~ksiltmeleri yapılmak 
üzere uzatılmıştır. 

Açık eksiltme lzmir Kültür yar direktörlüğü odasında yapı
lacaktır. İstekliler şartnameyi görmek üzere her gün Kültür 
direktörlüğüne ve eksiltme günü de teminat alıtları ile birlikte 
komisyona müracaatları. 

OTOO 
Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Zevkinizi okşayacak poz 

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

~kasında FRATELLi SPE~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:~ ~ < ' 

KO vapur acentalığına müra- w F H VAN l)SmilSZllll:llm::mll!l!E--~·11 oı· . T M K vC'~ t - s ıvıre ve • . '"· s. ~:-·. caat edilmesi rica olunur. • • • Birinci ınıf Mulahassıs '"' 

Telefon: 4142/m:il42!12m1~126 .. 63• Der ZEE & CO. Dr. Demir Ali Şürekisı BÜ VÜ 1( _ .... ~--
"UM DAL,, Umu- V. N. Kamçı oğlu Limited · 

mi Deniz Acenta- DEUTSCHE LEVAN- Cilt ve Tenasül hastahk· Vapur Acentası ::c-:e:, .- .; 
l L d TE LİNIE. HAMBURG ları ve elektrik tedavisi Birinci kordon Rees binası .#' "':.:;-
ığı t • l İzmir - Birinci beyler sokağı '''•"'~L 

H il 
"MAN SSA,, vapuru 3 şu- Tel. 2443 ,, 

e e • t• Elhamra Sineması arkasında LONDRA H 4( ,1111;1 ı DIC DeS batta bekleniyor. ROTTER- ATTI v,. . '"' '"''"" ~ 
DAM, HAMBURG ve BRE- Telefon : 3479 "THURSO,, vapuru 7 şu- ı / - Jr;;ft ·ı " ~~:::.. . ~: 

Limited MEN limanları için yükleye· batta gelip LONDRA . ve ·. vu 
BREMEN limanları için yük Pl~~NGO ba~~~EL~~?e~iİ;:rt~u l~d·r~ ce~~~lLOS,, vapuru 17 şıı- kabul eder. H~~~~t~. y~:P:ı;:ak;~rbatın 1 v~ 

TERDAM HAMBURG JOHNSTON WARREN Lİ- d L ' ve batta beklenmektedir. ROT- sonun a ONDRA, HOLL / I 
AalaNcVakEtRırs. limanları için yük TERDAM, HAMBURG ve NES Ltd. ve ANVERS'ten gelip yük 2 --, 1 M R.Arı rt ı= ~~ 

"JESSMORE,, vapuru 7 şu· ka acakt ~/ • 
"TURKİA,, vapuru 28 şu- BREMEN limanları için yük- batta beklenilmektedir. LI- çı. ~IVER

1

~00L HATTI a , & . ..,lff\~FA\ T -\'Afı .· 
batta beklenilmekte ROTTER- leyecektir. "11 9 ' f 
DAM, HAMBURG ve AN- "ANGORA,, vapuru 28 şu· VERPUL ve ANVERS'ten "DRAGO,. vapuru 15 şu· .- , , '-
VERS limanları için yük ala- batta beklenilmektedir. HAM- yük çıkaracaktır. BURGAS, balta LİVERPOOL ve SVAN- • : 1 1( E/ 1) ~ .Al f,ı • &. 

SEA'dan gelip yük çıkara· 2 , 119 -• ~411P"' caktır. BURG ve ANVERS'ten yük VARNA ve KÖSTENE liman- ~ ..a 50 
caktır. • ,,_,. ~ A /~ PHELPS LINE get:rip boşaltacaktır. lan için yük k.:ıbul eder. • ~ ' 

PHELPS BROS & co INC. DEUTSCHE - LEVANTE .. : €U ~,so· ,~ 
NEV-YORK AMERiCAN EXPORT LfNES D. T. R. T. LINİE ~ A 

"IDEFJORD,, vapuru 18 THE EXPORT STEAMSHIP "DUNA,, vapuru 15 şu- "GALILEA,, vapuru 2 şu- : ~.., -1 --,50 // 
şubbatta beklenilmekte NEY· CORPORATION batta beklenilmekte olup BEL· batta HAMBURG, BREMEN : <I ~ .a co 
YORK limanı için yük ala- "EKSMİNSTER,, va?uru 4 GRAD, NOVİZAD, BUDA- ve ANVERS'ten gelip yük ... /, .a' ~ I~ 
caktır. şubatta beklenilmektedir. NEY- PEŞTE, BRATISLAVA, Vİ- çıkaracaktır. : // ~ S // 

"BRETGNE,, vapuru mar- YORK için yük kabul eder. YANA ve LİNZ limanları için Tarih ve navlunlardaki de· 9 -
tin onbeşinden sonra NEV- "EXILONA 7 " ,·apuru şu- yük kabul eder. ğişikliklerden acenta mes'u· 
YORK limanı için yük ala- batta beklenilmektedir. NEV- livet kabul etmez. • 
caktır. YORK içın yükleyecektir. DEN NORSKE MIDDEL-

"ARYLENSEN,,;vapuru ni- REEDEREI H. SCHULDT HAVSLİNJE OSLO 1 Iktısat Vekaleti i~ dairesi 4 
sanın onbeşinden sonra NEV- HAMBURG "BOSPHORUS,, vapuru 12 u•• cel ı ı•t 1 y 

-~- ....... ,.,.... ;r, . . ,., .... ı--.:.-.. ~' .• • 1, ~!-,.·. ~•' ..... • ı . ...... ·-·~=9" ·,' •• ~ ••• • • ) :#-.ıı..'' . ,, •• 

~~:r~ limanı için yük ala- "DUBURG,, vapuru 12 şu- şubatta beklenilmektedir. Pi-

1 

ÜDCÜ bölge amir İğ•nde 
batta beklenilmektedir. ROT- RE iSKENDERİYE, DİYEP A ı • R J J • •k ~ ~ Vapurların isimleri, gelme . 1 iZ ş veren e•ın nazarı atın~ TERDAM, HAMBURG ve ve NORVEÇ limanları için a , tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında bir taahhüde girişi- BREMEN limanları için yük yükleyecektir. İş yerlerinde vukubulan iş kazaları hakkında (24) saat za: 
Jemez. kabul eder. Vapurların isimleri gelme Yeni Kavaf far fında dairemize malUmat verilmesinin lüzumu ve bu mecbur•· 

Birinci kordonda "UMDAL,, "MARITZA,, vapur..ı 28 şu· tarihleri ve navlun tarifeleri yete riayet etmiyenler hakkında 3008 numaralı "İş kanun"•' 
UMUMi DENİZ ACENTA- batta beklenilmektedir. ROT- hakında bir taahhüde girişi- çarşısı No. 34 nun (144) üncü maddesi hükümleri mucibince takibat yapılır 
LiGi LTD. vapuru .. acentalı- TERDAM, HAMBURG ve lcmez. Telefon No. 2007 2008 cağı tekiden ilan olunur. 3 6 342 
~ına müracaat edilmesi rica ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

olunur. • rı· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb 
Riz ;~Icf~~d~ ~71 166 rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


