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Yeni 

11cıyındırlık bakanı Ali 
Çetin kaya 

h ~nkara 25 (Hususi) - Ba-
111?dıtlık bakanlığı, memleketi· 
,.ı~in birçok yerlerindeki ne· 
~~!erle göller için mühim ve 
t""llı bir metod dairesinde 

Telefon: 2776 

Sul. 

nun için beş sene zarfında tat· 
bik edilmek üzere bir ıslahat 
programı tanzim eylemiştir. 

Bu programa göre; şimdiye 
kadar çalışılan mıntakalardan 
başka, Marmara havzasında 
Susgurluk ve tabileri, Ege 
merkez havzasında Bakırçay, 
Gediz nehri, Koma çayı ve 
Büyük Menderes nehirlerile, 
Adana havalisinde Seyhan, 
Ceyhan, Yerban; Silifke' de 
Köksu, Malatya havalisinde 
Harata, Hasma ve Derme, 
Karadeniz havzasında Yesil 
/Devamı 4 üncü sahifede/ 

--•ı&• .. -~-es---
Parıs'te 

Yortu hazırlıkları 
Paris, 24 (Radyo) - Yor· 

tular münasebetile Paris'te 
çok büyük bir hareket hüküm 
sürüyor. Mülhakattan binlerce 
halk Paris' e gelmiştir. Gazi· 
nolar, barlar ve bütün umumi 
yerler sabaha kadar açıktır. 
Kiliselerde de gece yarılarına 

lJLU8AL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir . 

- Cuma - 25 Birinci kanun 1936 

nıa a un 

M. Hitler arkapaşlarile birlikle 
Paris, 24 (Radyo) - (Peti bulunacağını yazmaktadır. Bu 

Tizron) gazetesi, 1937 sene· gazetenin neşriyatına göre, 
sinin, kat'i neticelerle mahmul Hitler, f lkbaharda bütün dev· · 
bir sene olduğunu ve bu sene letlere bir ültimatom verecek 
zarfında Almanya'mn eski ve kendisinin, iptidai madde· 
müstcmlekelerini istirdad için lerden mahrum bir halde bu· 

Japonya 
Çin ihtilalinden istifade 

ederek Çin eyaletinin bir 
kaçını ilhak etmeğe hazır
lanıyor. 

Fiati (100) Para 

ı iıyor 

General Franko, muha
sematın muvakkaten 

tadilini reddetti ________ _..,_._.. __ ~-----
Mil. si er, Madrid üzerine gelen 

ayyareleri püskürttüler 

ı~: 

••• 
M. Eden,Fransız sefirile mühim 
meseleler etyafında konuştu 

Londra, 25 (Radyo) - M. 
Eden, dün uzun müddet Fran
sa'nın bura elçisile konuş
muştur. Bu:konuşmaların, yal
nız ispanya hadiselerile ala· 
kadar olmadığı ve Avrupa'nın 
umumi vaziyeti etrafında da 
cereyan ettiği söylenmektedir. 

Londra matbuatının 
neşriyatına hücum 

ediyorlar 
Berlin 25 (Radyo) - Al- , 

man gazeteleri, Londra mat
buatının Almanya hakkındaki 
neşriyatına hücum etmekte, 
lngilterenin Almanya i.;in ha-
yri hahane bir fikir besleme· 
diğini ileri sürmektedirler. 

vete müracaat etmek mecbu· 
riyetinde bulundu~unu bildi· 

Lord Eden 

İngiltere hariciye nezareti 
memurları, yortulara rağmen 

vazifeleri başından ayrılmıya· 

caklar ve siyasal vaziy'!ti günü 
gününe takip ederek M. Edeni 
bütün teferruattan haberdar 
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~\\t- Esir Müteahhidi -v~ FıkRA : 

s TAMA N C Q Büyük Disiplin 
ük De Windsov Tayyare Yılbaşı 

Piyangosu 

-2-
Elinde, İngiliz mamulatı 

olan çifte namlulu iyi bir 
tüfek vardı. Afrika'lı muha
rip, bu kıyafetile kendisini, 
Paris'in müsyü ve Londra'nın 
misterlerinden daha üstün 
tutuyordu. 

Kaptan Lödü, bir müddet 
sessizce durdu. Tamango, 
önünde resmi geçit yapılan 
bir general tavrile ayağa kalk
mış, beyazın üzerinde taptığı 
tesiri görmiye çalışıyordu. 
Lödu, yanındaki adamlardan 
birine dönerek1 alaylı bir le· 
bessümle: 

- işte, tam istediğim gibi 
güçlü kuvvetli bir siyahi-dedi· 
sağ salim Martinik' e vardı
ğımda, en azından bin eküye 
satardım! 

Oturuldu. Y olof dilinden az 
çok anlıyan bir tayfa, tercü· 
manlık ediyordu. ilk kompli· 
man ve iltifatlı sözlerden sonra 
bir muço, rakı şişelerile dolu 
bir sepet getirdi, içtiler. Kap· 
tan. Taman~o'yu tavına koya· 
bilmek için sersemletmek isti· 
yordu. Ona) Napolyon'un ka
bartma bir portresini gösterdi. 
Artık birbirleri)e tanışmışlardı. 
Kulübeden çıkıp bir gölgelikte 
rakı şişelerinin karşısına otur· 
dular. Tamango, esirlerin ge· 
tirilmesi için bir işaret verdi. 

Az sonra; uzun bir sıra 
halinde göründüler. Yorgun
luk ve korkudan iki kat ol
muşlardı. Her birinin boynu, 
iki ucu ileriye doğru çıkmış 
atltı ayak uzunluğunda bir 
çatalın içinde idi. Yürümeğe 
koyuldukları zaman surucu· 
lerden biri, birinci eserin boy
nundaki çatal sapını omzuna 
alır. Diğerleri de birbirleri· 
ninkini kaldırırlar. Duracak
ları [zamanda, sıranın başın· 
daki esir çatalın sivri ucunu 
yere saplar. Ve hepsi onu 
takİid ed;;ek}d~rıa.=:--Asa· 
yiş kendiliğinden temin edil

miştir. Çünküj hiçbir siyahi 

bu yorgunluğun üzerine, boy
nunda asılı altı ayak• uzunlu-

ğundaki ağır sırığı sürükliye
rek kaçmak teşebbüsünde bu
lunmaz. 

• Esirler resmi geçit yapar· 
ken, kaptai'i" erkekleri-.. çeli~-:
siz, kadınları çok genç veya 
çok ihtiyar buluyor, ve ya· 
nındaki fkara renkli tacire, 
mütemadiyen şikayet ediyor
du. 

- Hepsi dejenere olmuş 

ıskartalar. Evvelce çok fark· 
hydı; kadınlar beş ayak altı 
pus boyundaydı. Ve yalnız 
dört adam bir fregateynin 
aşa ZPncirini çeken bocurgadı 
çevirmiye muktedirdi. 

Bütün: bu tenkitlerde bera· 
ber, siyahilerin en kuvvetli 
ve en güzellerini seçti. Ayır· 
dıklannın bedelini mutat fiat 
üzerinden ödemek. mütebaki· 
si için de oldukça mühim 
bir tenzilat istedi. Tamango 

.da ~sirlerin az~ığındanive ya
sak üzerine buraya getirinci
ye kadar çektiği zorluklardan 
bahsederek malını müdafaa 
ediyordu. 

Bir fiat söyledi ve esirlerin 
hemen gemiye nakledilmesini 
istedi. 

Tercümanlık yapan rcmici, 

•: Çeviren: Besim Akimsar 
Tamango'nun teklifini Fran· 
sızcaya çevirdiği zaman, Lödu 
şaşkınlık ve hiddetle sendele
mekten kendini alamadı. Koyu 
küfürler mırıldanarak, gayri 
mantıki konuşan bu adamla 
yaptığı pazarlığı kesmek üzere 
kalktı. T amango, onu hemen 
durdu. Tekrar oturtmıya güç· 
lükle muvaffak oldu. Yeni 
bir şişe açıldı. Yeniden mü· 
nakaşa başladı. Bu defa si
yahi, beyazinin tekliflerini 
fevkalade ve deJic... buldu. 
Bağırışıldı. Müzakere uzun 
zaman devam etti. Mütemadi
yen içildi. Fakat rakı, her iki 
muhalif taraf üzerinde de tesi· 
rını gösteriyor, farklı bir 
durum hasıl ediyordu. Fransız 
içtikce tekliflerini azaltıyor, 

Afrika'lı içtikçe isteklerinin 
bir kısmından vaz geçiyordu. 
Bu suretle, sepet boşaldığı 
zaman dakor kalındı. 

Bir miktar en fena pamuklu 
kumaş, barut, çakmaktaşı. üç 
varil rakı, elli tane arızalı ek· 
sikli tüfekle 160 esir müba· 
dele edilmi~ti. Kaptan, pazar· 
lığın bittiğini bildirmek için 
siyahinin eline vurdu. Esirler 
hemen Fransız gemicilerine 
teslim edildi. Gemiciler, bo· 
yunlarına demir halka, ellerine 
kelepçe geçirmek üzere, esir· 
lerin odun çatallarını çıkan· 
yorlardı. Bu, Avrupa medeni· 
yetinin Afrika vahşetine tef ev· 
vukunu gösteriyo,..du . 

Otuz esir daha kalmıştı. 
Bunlar da, çocuk, ihtiyar ve 

alil kadınlardı. Gemi dolmuştu 

Tamango bunları ne yapa· 

cağını bilmiyordu. Kaptana, 

her biri için birer şişe rakı 

vermesini teklif etti. Teklif 

cazipti. Lödu, Nant'ta şahit 

olduğu görülen bir manza

rayı hatırladı. Sicilyalıların 

yaptıkları bir ruhani ayinde 

iyice dolu olduğu görülen 

bir parterin, tazyikile, daha 

birçok insan vücutlarını istiap 
ettiğini görmüştü. Otuz esir· 
den, yirmi tane en narin vü· 
cutlusunu seçti. 

Bu defa Tamango, geriye 
kalan on tanesini de birer 
kadeh rakı vererek almasını 
istedi. Lödu, çocukların umu· 
mi nak.l vasıtalarında yarı yer 
kapladıkları için yarım hilete 
tabi tutulduklarını düşünerek, 
yalnız üç çocuk aldı. Fakat 
artık gemisine bir tek siyahi 
bile alamıyacağını bildirdi. 
Tamango, tekrar yedi esirin 
başına kaldığını görünce tü· 
feğini omuzladı. Sıranın ba
şındaki kadına nişan aldı. Bu, 
üç çocuk anası idi. Kaptana: 

- Alıyormusun? · dedi -
yoksa öldüreceğimi Küçük 
bir kadeh rakı, yahut çeki-
yorum! 

Lödu: 
- Alıp ta nereye cehen· 

neme koyacağım?. Diye ce· 
vap verince Tamango, tetiğe 
dokundu. Esir, cansız yere 
yuvarlandı. 

Bu defa tüfeğinin namlusu
nu sakat bir ihtiyar kadına 
çevirdi: 

- Haydi, bir diğerine! 
Küçük bir kadeh rakı veya. 

( Arkası var) 

Avusturya'daki şatoda nasıl yaşıyor. Halka yalnız tasarruf terbi· 
yesi vermek değil, cumhuri· 
yetin asıl fazileti, halka tasar· 
ruf imkanlarını vermektir. Os· 
manh halk yığınlarının devlete 
onun Finans ve ekonomyasına 
yalınız güveni yok değildi, öl· 
miyecek kadar kazanan nesin
den artırabilir ? 

Madam Simpson kraliçeyle görüştü mü? 
1937 Büyük ikramiye yarını 

milyon liradır. 
Ayrıca 400, 100 bin liralık 

mükafat ile 200, 150, 100 bin 
liralık büyük ikramiyeler de 
vardır. 

Osmanlı halkı artırmazda 
harcar mıydı? Çocukluğumuzun 
Türkiyesindeki hayat üslubu 
ile hayat istandardını şimdiki 
zamanla kıyas ediniz. Zevkle· 
rimiz ve ihtiyaçlarımız o kadar 
değişti, çeşitlendi ki bunları 
günü gününe ödeyebilmek bile 
bir mes' eledir : bir de milli 
bankalardaki tasarruf parası 
yekununa bakmızl 

Bu haftanın ikinci bir adı 
var; yerli mal 1 Öyleyse Tür· 
kiye' de bu haftanın bir de andı 
olmalıdır. Yalınız yerli mal, 
yerli yiyecek, yerli içecek, 
yerli giyecek, yerli süs eşyası 
almak! Memleket toprak ve 
makina istihsalleri üzerine 
umumi bir hamle 1 Unutmıya· 
lım ki bizim tarlalarımız, dük
kanlarımız ve fabrikalarımız, 

memlt:ket ekonomyasını bes· 
liyecek olan başlıca tasarruf 
sandıklarımızdır. Yerli için 
harcamak ta biriktirmek de
mektir. 

Fatag 
-------+-tııt..-------

K öp rül er 
Niçin yapılamıyor? 

Sarayköy muhabirimiz yazı
yor: 

Sarayköy ile Denizli yolu 
ve Duacili köyü civarında 
kain birbirini takiben dört 
köprü, Denizli bayındır
lık direktörlüğünce •müna· 
kasaya çıkarılmıştır. Muka
vele mucibince • bu köprülerin 
91 gün zarfında ikmali icap 
ederken, aradan dört ay geç· 
tiği halde köprüler henüz 
yapılmamıştır. Oradan geçmek 
mecbuıiyetinde bulunan nakil 
vasıtaları, yağmurlu havalarda 

lngiliz muhabirlerinin yaz· valde kraliçe Meri son sene 
dığma göre, eski kral Avus- içerisinde Mister Simpsonu 
turya' da Baron Roçildin En· ne görmüş, ne de kendisile 
zefld isimli şatosunun parkın· görüşmüştür. 
da golf oynamakla vakit ge- Bu resmi tek~ip çıkacağı 
çirmektedir. zaman valde kraliçeye, başta 

Şatonun civarındaki polis kadınlar olmak üzere dünya· 
kuvveti ziyadeleştirilmiştir. nın her yerinden yüzlerce mu· 
Hiçbir otomobil ve şatoya habbet ve alaka telgrafı gel-
yaklaşamıyor. Şatoya giren miştir. Bu telgraflarda geçen 
zevat ise eski kralın kartvizi· 1 buhranı hararetle olmasından 
tini hamil bulunmaktadır. dolayı kendisi samimiyetle 

Polis Madam Simpson'u mu· tebrik edilmektedir. 
ha/azaya mecbur kalıgor 

Daily Mail yazıyor: 
Madam Simpson Kan şeh

rine geldiğindenberi ilk defa 
olarak pazara alış veriş yap· 
mağa çıktı ve otomobili so
kakta büyük bir halk tarafın· 
dan kuşatıldı. 

Madam Simpaon alış veriş 
yaptığı dükkandan ayrılırken 

polis kendisini muhafazaya 
mecbur olmuştur. 

Madam Simpson, dün er· 
kenden Nis' deki Amerikan 
konsolosluğuna da giderek 
pasaportunu yenilemiştir. 

Kan belediye reisi, madam 
Simpsona bir büket kırmızı 
gül göndermiş ve kendisinin 
oturduğu villa etrafına meraklı 
halkın toplanması dolayısile 
hasıl olan vaziyette özür dile
miştir. 

Valde Kraliçe Mister Simp
sonla görüştü mü? 

"The Reople ., gazetesi ya
zıyor: 

Son zamanlarda bir lngilize 
haftalık gazetelerde ve İngil· 
tere dışındaki matbuatta şöyle 
bir haber çıkmıştı ; 

"Bugüu artık nihayet bulmuş 
olan buhran esnasında valde 
Kraliçe Mary (Meri) , Misters 
Simpson ile bir müzakerede 
bulunmuştur . 

Resmen öğrenildioine~göre 
c,, .. ' 

lzmir ikinci icra memurlu-
ğundan: Dos. No. 936/4694 

Hüseyine :OO lira vermeğe 
borçlu bayraklı salhanesinde 
mukim Şerif ve karısı Hedi· 
yenin uhdelerinde kayıtlı _ve 
tapunun cilt 1 sayfa 51 sıra 

11 sayılı 12/8/31 (tarihli bay
raklıda salhane menemen •ad
desinde tapu kaydına nazaran 
eski 38 yeni 2/22 sayılı harap 
samanlık ve kahvehane vaziye· 
te nazaran kahvehane 18 sa· 
manhkta 20.sayılıdır. Hududu 
.sağı sokak solu metruk "'irsa 
arkası Hristi Begadan metruk 
ev onu menemen caddesi 
kahvehane ile samanlığa 600 
lira k9nmuştur 3 hisse itibar 
ile 2 hissesi tarihi ilandan 
dan itibaren bir ay müd
detle açık artırmaya çıka
nlmıştır. talip olanların kıy
meti muhammenenin % 7 bu· 
çuğu nisbetinde pey akçası 
veya milli bankanın teminat 
mektubu vermeleri ve artır 
ma 28/1/937 tarihine tesadüf 
eden perşembe günü saat 15 
de dairede icra olunacaktır. 
müşterilere ait bu hususun 
daireye talik olunan açık ar
tırma şartnamesini 18/1/937 
tarihinden itibaren okuyabilir 
hakları tapu sicilli ile sabit ol
mayan ipotekli,alacaklılar ile di-

ğer alacaklıların ve irtifak hak sa 
hiplerinin bu:haklarının ve bu 
hususta faiz ve masarife dair 

Dr. Demir Afi olan iddialarını evrakı müsbi-
v telerile 20 gün içinde icraJ 
n..amçıoğlu dairesine bildirmeleri aksi hal-

tarlalann içinden çamurlara 
saplanmakta ve bu suretle 
nakliyat bin bir müşkülata 
uğramaktadır. 

Cilt ve Tenasül hastalıklar de hakları tapu sicilli ile sa-

ve elektrik tedavisi bi!_ olmadıkça satış bedelinin 

f 
~paylaş~~"i'ild~hariç ·-kala-

zmir • Birinci beyler sokağı· cakları ve tayin edilen zaman· 

Elhamra sineması arkasında dan artırma bedeli,gayri men-

Biletler İzmir Piyango Di· 
rektörlüğü gişesinde ve bayi· 
lerde satılmıya başlamıştır. 

Yeni seneye yeni taliinizle 
girmek için bu bir fırsattır· 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin eden bu piyangoya 
iştirak ediniz. 

Bilet fiatleri: 2,5, 5, 10 li· 
radır. 

---.·-------------------Jzmir sicilli ti-
caret memurlu
ğundan: 

(Eli Kalaçi) ticaret vnvanile 
İzmirde Yorgancılarda 18 nu· 
marada her tü.-fü emtia üze· 
rine ticaret yapan Eli Kalaçi· 
nin işbu ticaret unvanı ticaret 
kanunu hükümlerine göre si· 
cilin 1895 numarasına kayt "e 
tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicilli ticaret memur· 
luğu resmi mühürü ve f. 

Tenik imzası. 

kulün % 75 ini bulmadığı tak" 
dirde en son arttıranın taah· 

hüdü baki kalmak üzere art· 
tırmanın 15 gün daha temdit 
edilmek suretile 12-2-937 
tarihine tesadüf eden Cum• 

günü saat 15 de gayrimenkul en 
çok arttırana ihale edilecektir· 
Satış peşin para iledir, ınal 

bedeli alınmadan teslim edi1l~~ 
mez mal bedeli verilmezse i~' 
kararı feshedilir ve kendindel1 
evvel en yüksek teklifte buh•· 
nan kimse arzetmiş olduğu bt' 
del ile almağa razi olursa on• 
ihale edil;r o da razi ofrıtaZ 

·rı· 
veya bulunmazsa icra dairesı 
ce hemen 15 gün müddetle 
arttırmaya çıkarılır bu arttır
maya alakadarlara tebliğe ha· 

cet olmayıp yalınız ilanla iktif:· 
olunarak en çok artırana iha. e 
edilerek her iki halde birincJ 
ihale edilen kimse iki ihale ar•· 
sındaki farktan ve diğer zarar· 

)ardan mes'ul olduğu ve tapu 
harcının belediye ve vakıf jc• 

ranın ve yüzde iki buçuk del· 
laliyenin müşteriye aid olduA"l 

ilan olunur . 

Yabancı otomobil ve kam· 
yonlar ~ gec~eferleri yapar· 
ken vaziyeti bilmediklerinden 
gü~ün birinde geceleyin köp
rüden aşağıya yuvarlanabilir. 
Zira karanlıkt-;-köprülerin sa- · 
kat olduğunu f arketmek müm-

No.: 55 
,._ ......................... .-. 

! kü~-değildi;:-Bin~leyh:
alakadar makamatın, bu hali 
nazarı dikkate- köprülerin bir 
an evvel İnşasını temin - et-
meleri lazımdır. "' 

Mücellit 

Ali RIZA 
DoktOr 

1
1 

Ali Agfilı Sür'at, zar~fet 
Ç k, H 1 ki Ve ehvenıyet 

ocu asta ı arı 
. . mütehassısı t YENi KAVAFLAR Çarşısı 

lkıncıBeylerSokağı No. 68 Numara . 34 
• Telefon 3452 • · 

~·~~~~~~~~~ ~.= • 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Baş J.urak.· Büyük Salepçioğlu hanı 
aı karşısında 

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

1937 
TÜRK HA VA KURUMU 

Y il başı piyangosLI 
ADET LiRA 

1 Mükafat 400,000 

1 " 100,000 

1 ikramiye 500,000 
1 .. 200,000 
1 u 150,000 
1 " 100,000 

1 " 70,000 

1 " 60,000 
1 il 50,000 

1 " 30,000 

1 " 20,000 
1 " 15,000 

10 " (10,000) 100,000 
20 u (5,000) 100,000 

60 " (2,000) 120,000 

100 .. (l,000) 100,000 

400 .. (500) 200,000 

8000 
.. (SO) 400,000 - -8600 2,715,000 

500 Müklfat -9100 
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\ ı vapur acentası 

- Almancadan, bir açıkgözün eğlencali macerası - r ROYAL NEERLANDAIS 
Kari Bollerman, Afrika' da Kari Bollerman, nihayet j KUMPANYASI 

(Ulusal BirlikJ 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
seyahat ettiğini iddia ederdi. "AIJer Bory,, bira fabrikasının I " BACCHUS ,, vapuru 14 
"Rekord,, isimli motosikletile, müsabakasına da iştirak etti. birinci kanundan 19 birinci DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
bir müddet seyahat etnıişti. Birinci mükafat, 2,500 marki kanundan 19 birinci kanuna 

& Co. 
A G. m. b. H.- HAMBURG frika'da; kendi ifadesine ba- Mükafat miktarının yüksekli· kadar ROTTERDAM, AMS- "CHIOS,, vapuru 23 birinci 
kılırsal Kendisini dinlemek ğini göz önünde tutan açı k TERDAM ve HAMBURG li· 
· kanunda bekleniyor. 26 sına ıstiyen çıkarsa, Afrika orman· göz, bu kadar külliyetli para manian için yük alacaktır. kadar ROTTERDAM, HAM-larından geçişini ballandıra elde edeceğine göre, kendisi 
b ORESTES,, vapuru 28 bi· BURG ve BREMEN için yük allandıra anlatır ve anlatmak de bir parça masrafa katlan-
. rinci kanundan 3 ikinci ka- alacaktır. tçin de, dinlemek istiyeni mağı uygun görmüş ve bah-
evine sürüklerdi. çesinin en loş, en kuytu köşe· nuna kadar ROTTERDAM, AMERICAN EXPORT LINES 

Evinde, bir "Afrika köşesi,, sinde tahta perdelerden ve AMSTERDAM ve HAMBURG THE EXPORT STEAMSAIP 
Vücuda getirmişti. işte, bu samandan bir zenci kulübesi limanları için yük alacaktır. CORPORATION • NEVYORK 
torpik iklimde raslanılan silah- kurmuştu. Bu kulübenin önün- SVENSKA ORIENT LINES .. EXMOUTH,, vapuru 19 
lar, işle bir arslan postu ve de, zenci Ovamba, cengaver 
b " SMALAND ., motörü 10 birinci kanunda bekleniyor, aşka ganimetler, Yerlilerin kıyafetine girmiş olarak otur· NEVYORK ı· · · ··kı· 

d b k bl.rı'ncı· ka"nunda ROTTER- ımanı ıçın yu ı· mızrakları v.s. Bunlar an aş a muş vaziyette idi. Elinde de yecektir. 
l<arl Bollermanı motosikletile üç litrelik bir "Aller Bory.. DAM, HAMBURG, GDYNIA " EXECUTIV ,, vapuru 3 
Ve iki zenci reisle birlikte, testisini tutuyor, ağzına götü· SKANDINAVYA ı· l 

ve ıman arı ikinci kanunda bekleniyor, 
cengaver vaziyetinde gösteren rüyor, içindekini i~tahla içi- için yük alacaktır. NEVYORK limanı için yük 
bir de fotoğraf! yordu. Şaşılacak derecede 

Günün birinde " Konfutti·., sahici bir görünüş! Mükafat, "ISA,. motörü 21 birinci alacaktır. 
Bonbon fabrikası, mükafatlı muhakkak bu resme verilse kanunda beklenmekte olup .. EXMOOR,, vapuru 13 ikinci 
bir müsabaka hazırladı. Bu gerekti! ROTTERDAM HAMBURG kanunda bekleniyor, NEV-

, YORK için yük alacektır. müsabaka, fabrikanın marka- Bu fotoğrafın gönderilme- ve SKANDINAVY A limanları 
sını taşıyan tatlı şeyleri, resim- sinden üç gün sonra, Kari 
de dünyanın beş kıt'asından :e"""C;ııermanın evinin önünde 
herhangi birinde göstermek büybk bir otomobil belirdi. 

İçin yük alacaktır. 

esasındandı. En ziyade reklam Otomobilden, yazlık elbise 
ltıahiyetini alacak fotoğraf en giyinmi~, kalıbı kıyafeti yerin· 
Uygun bir yerde gösterecek de bir zat indi. Bu aralık, 1 1 k l k 
fotoğraf olacaktı, en bcğenile- evsahibi, bahçesinde kurduğu iman arı için yü a aca tır. 

11 AASNE,, vapuru 4 ikinci 
kanunda ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve SKANDNAVYA 

C~k fotoğraf için de, sahibine zenci kulübesinin önünde idi. SERViCE MARITIME 
bırinci mükafat verilecekti . Yeni bir resim çekmek için ROUMAIN 
100 mark l uğraşıyordu. Davetsiz misafir, 
..,Kari Bollerman, ilanı okudu. ev sahibini meşhut suç halinde 
l\.onfutti bonbonlara nedir, na· bastırdı. Gürültülü bir kah-
sıldır bilmiyordu. Ne bundan kaha attı: 
bahsedildiğini işitmişti, ne de - Bakındı hele! Dedi, işte 
bundan bir tane olsun tatmıştı. Afrika ormanlarındaki hayalet, 
~ununla beraber, müsabakaya "IGırŞımızdal 
ıştirak edebileceğini düşündü. Kari Bollerman, gelen zata 
Bunu düşünürken de:duvarda hayretle baktı: 
ilsılı duran ve kendisini Afri· - Siz kimsiniz ki kuzum? 
kada bir orman kenarında gös- -" Aller - BrAy., bira fab-
t:ren fotoğrafı, uzun uzun rikasmın genel direktörü MnT-· 
lUzdü J •• 1 M k •v·· . · . . . er, azızım era cttıgım ve 
b Gıttı, bır kutu Konfuttı bo~- bilmek istediğim şey, şudur: 
~lu al~ı, ~ı.va~da. a~ıh ~fr~- Siz, acaba bizim fırmamızın 
Mı 1 elbısesını . ındırdı, gı~dı. üç litrelik testisini, geçen yıl 

"SUÇEAVA,. vapuru 16 
birinci kanunda MALTA, 
MARSIL YA ve CEZAIR' e ha-
reket .. edecektir. 

"PELEŞ,, vapuru 24 birinci 
kanunda MALTA ve MAR
SILYA'ya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 

acente mesuliyct kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
Kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 

1 ırak v. s. Y1 de beraberıne Afrikada iken nasıl elde et· 
a arak Kap otelinin zenci ka· v ff k ld ? z· SPERCO vapur acentası. 
Pı .k. . . k' 1 mege muva a o unuz ıra T l f 004/2005/2663 cı.sını J ı saat ıçın ıra ayıp biz bu testiyi, daha ancak e e on: 2 
§ehır parkına yollandı. Ağaç- .. - ·· - - · - · ·---------
lıır.. k b .. 1 dort haf tadır pıyasaya çıkar- oıı·vı·er .. 
«in en Si Ve en ya anı ça 1 dk d h k d- h f ve ~u-

Çırp d ı · · f 1 k ı , a a anca ort a ta- ~ ı o u yerını, on o ara 
Seçt"ı z . k d danberidir, ki bununla bira rekaAsı ,Lı·mı·ted . . encı apıcı soyun u, . . . 
8'Yah derisine beyaz boya ile ıhraç edıyoruz fabrıkamızdanf 
tesimler yaptı, çizgiler çizdi, Açıkgözü~ nu~~u tutulmuş· Vapur acentası 
l\onfutti bonbon kutusunu elin· tu. Genel dırektor, bol bol 
d~ tutarak ve içindekilerden kah~aha atara~ ora~a .. duran 
b~rkaçını avuçlayıp ağzına gö· zencı ~vamba ya ~ondu: 
lı.ırerek durdu, poz verdi Kari - Bız Kap otelınden tan~-
~ollerman da, bonbon yer \'&· ~.ıyoruz .hiri?irimizle galiba, 
~1Yette, onun yanına geçti ve oyle değıl ~ı ·? .. .. .. 
~urduğu fotoğraf aleti, objek- .. Genel _d_ırektorun gulerek 
lıfinden, ikisini yanyana filme b~yle .d~yışıne karşı, <?,va~ba 
aks tt• d" d t b"t tt" gozlerını fıldır fıldır dondure· e 1r ı, ora a es ı e ı : b k 
bu l K f tt' b b 1 rek smttı. Tam u aralı da suret e on u ı on on arı 
ta, Afrikaya kadar gitmiş ve açıkgöz, kendini topladı ve 
~enciler tarafındr.n da iştahla aklına gelen birşeyi, hemence-
}Utulmuş oluyordu işte! yerİnt' getirdi: fotoğraf maki-
. Açık göz ndam, Konfutti nesini kaptı, yukarıya kaldırdı t1kolata fabrikasının müsaba· ve genel direktörün resmini 
asını kazandı; 14 gün sonra çekiverdi, lahzada: Şıppadak! 
~~~ markı kendisine ödediler. Bu tarihten dört gün)onra, 

1rınci mükafat I fotoğraf bir gazetede basıldı. 
Bir müddet sonra Derviş ci- Altında şu tarif vardı: "Aller-

~ara fabrikası 1000 marklık Broy,, bira fabrikasının genel 
ltıükafatlı bir müsabaka orta· direktörii Müller, Afrika or· 
ta koydu. Onu Mclinda sa- manlarında çalılar arasında, 

Unu fabrikasının 500 marklık biz bu resimde kendisini Ban-
tt •• ] 
•Usabakası takip etti. Sonra tu zencir erinir( reisi Ovamba 
a Vass-:rfiks paddelbot fab- ile hararetli bir konuşma sıra
bkasının 1000 marklık müsa· sında görüyoruz! 
I akasma sıra geldi. Kari Bol- Kari Bollermhna gelince, o 
errnana bir teviye iş çıktı, her bu resmin gazetede ne~rolun· 
~Üsabakaya İştirakle, hemen duğu zaman çoktan., açık de-
ep birinci mükafatlara nail nize açılmıştı. Bu resimle el-

nldu, bu hususta pek işine de ettiği paranın ötedenberi 
~aııyan zenci kapıcı Ovamba biriktirdiğine katılmasile, ken-
t<>ktan yanma girmiş ücretli disine bir Afrika seyahatine 
-~anıı olmuştu bu yaman açık yetecek kadar para temin et-
~Ün 1 rniş bulunuyordu. 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 
"AD JUT ANT" vapuru 22 

ikinci kanunda gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru ikinci 
kanun iptidasında LONDRA, 
HULL' den gelip yük çıkarıp 
ve ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır . 

"GRODNO,, vapuru 15 ikin· 
ci kanunda LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve rayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

LINERPOOL HATTI 
"EGYPTIAN,, vapuru 25 

birinci kanunda LIVERPOOL 
ve SWENSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

" AL GERi AN .. vapuru 1 O 
ikinci kanunda gelip LIVER
POOL ve SWENSEA'c!an 
yük çıkaracaktır ... 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"ANGORA,. vapuru lima· 

nımızda olup yüklerini çıkar
maktadır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BÜ KREŞ 
"DUROSTOR,. vapuru 23 

birinci kanunda bekleniyor, 
KôSTENCE, SULINA, GA
LA TZ için yükliyecektir. G.-\
LATZ'a aktarma suretile BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRA TISLA VA VI-
y ANA ve LINZ için yük ka
bul edecektir. 

AMERICAN • EXPORT LINES
THE EXPORT STEAMS

HIP CORPORAT10N 
PiRE' den AKTARMALI 
"EXCALIBUR,, vapuru 18 

birinci kanun PiRE' den hare-
ket edececektir. BOSTON ve 
NEVYORK limanları için yük 
alacaktır. 

"EXETER" vapuru 1 ikinci"' 
kanun PiRE' den hareket ede· 
cektir. BOSTON ve NEV
YORK için kabul eder. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gündür 

PIRE..NEVYORK 18 gündür .,. " 
DEN NORSKE MIDDEL-

HAVSLINJE 
OSLO 

"BOSPHORUS,, vapuru 19 

J 

25 Bırıncı kanun 9.36 

Halka ı ar 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

1 

e uz 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

s y r 
Birinci Kordonda 186 numarada SARK 

~ 

HAii T. A. Ş. 
caddesinde F AHRı Mimar Kemalettin 

KANDEMİR Oğlu 
, ............... D'Z~:!!!:52:3Q:m~:r::?Si~z.lf!:m:.; .. # 

p m 
Türk Anonim Sirke ti , 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarım havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
ca~ına faiklır. 

Telefon No. 2211 ve 067 
Telgraf adres·: ay ak 

birinci kanunda bekleniyor, 
ISKENDERIYE, HAYFA, Dİ
YEP ve NORVEÇ limanlan 
için yük kabul eder. 

ARMEMENT H. SCHULDT -
HAMBCRG 

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

[ 

LTD.-LIVERPUL 
"DROMOS" vapuru 10 ikin

ci kanun, LINERPUL ve AN
VERS'ten bekleniyor, BUR
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
için yük kabul eder. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

"u·· rı·en Şaha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,~öbreklerı 
r" rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 

, 
" 
• 

---
• 

• 
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1 
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25 Birinci kanun ')26 __ 
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-Ali paşa ve kira Frosini 
Yanya gölünün kanlı f acıası 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu Japonya· <;in' deki ihtilAlden istifade •eirinci kısım: sarar~~ş~soımuş yaprak gibi ... 

eder k b'. k I t• ·ıh k d k a Dini, imanı bozuk oğlan, gül 
. lf a~ eya e 11 a e ece mlŞ gibi karısı üzerine Frosini'yİ 

Asi Mareşalı, Şan-Kay-Şek'i idama sevketmek ve onun yeri- sevmeğe kalkışmış öyle mi? 
ne aponya ara arı ang ır weyı geçırme eme ın e ımış. kunma rica ederim. Çünkü den iyiye sc.vdiklerine şüphe J t ft W S • • • k ı • d • • - Paşa babacığını, ona do- ı iki tarafın da birbirini iyi· 

Moskova, 25 (Hususi) - Tas ajansı bildiriyor: hükumeti başına Wansin Weyin, getirilmesi hakkındaki karan onu çok, canımdan çok sevi· caiz değildi. 
Gazetelerin Şangay'dan ~mi~ bir m~nba~.a~ alarak neşr~~ti-~- kabul ettirmişlerdir. yorum. Sade bu büyücü, şey· Tepedelenli düşündükçe hid· 

leri bir habere göre, dış ışlerı bakanıle goruşen Japon buyuk Japon planları, ihtilafın muslihane bir şekilde hal edilme- tan kadına ceza:;ını ver. Bu 

elçisi Nankin hükumetile Şang-Şolya arasında herhangi bir sine mani olmak ve Şang Şuyan'a karşı bir tenkil kuvveti yol- büyücü kadının meydanda si· 
uzlaşma yapılmasına mani olmakla kalmamış, ayni zamanda 1 k Ş ş k'" ·d · k k k "yaset çinarında bı"r balık gibi 

f · 1 • • J ıyaı a , onu angay e ı ı am ettırmeğe sev etme ma sa· bu generale karşı tecziye se erı yapı masını ıstemış ve aponya asıldığını görmek istiyorum.-
tarafından ileri sürülen şartlar içinde anlaşmaya mütemayil dına matuf idi. 

f d 1 J l Ç 'd b k "k d h J b h Ali paşa da bu fikirde idi. olmıyan unsurların Çin hükumeti tarafından t~s iye e i mesini apon ar, in e üyü mı yasta a i i ir arp uyandıra-
istemiştir. rak, Çin'i taksim etmek ve birkaç vilayetini ilhak etmek niye· Frosini ya kendinin olacak, 

Nankin hükumetinin bazı azalarının Japon hükumetinin di- tindedirler. Wangşin Weyin Şangay Şek'in yerine geçmesi Nan· yahut ta ba?kasını:ı olmiyacak 
kendisi ve onu sevenler de rektiflerinc arka olduğunu söylenmektedir. Bunlar, Şang-Şol· kin hükumetini, Japonya siyasasının Çin' de tatbiki için bir alet 

yan'ın ihtilal hareketinden sonra Şan-Kay-Sek yerine Nankin yapacaktır. mutlaka mahvolacaklardı. 

--------•G' ............... f t-•, .,. • Ali paşa bu düşünce ile 

B b k 1 

başını sallamağa başladı. Hu· 
General. F_ran~o !Büyük Şefimiz, aş a anımız- Bayındırlık Bakan- riye, hakiki sebebini bilme-

r Baştara/ı 1 ıncı sahıfede) ı b. ı·kt M 1 lığının beş senelik memkle ,beraber, intikamının 
sında birçok cesedlerc tesadüf a lr 1 e areşa lmlZI Yanya'nın korkunç valisi ve 
etmişlerse de hiçbir mukave- • t tt•( programı zalimi tarafından alınacağına 
met görmemişlerdir. zıyare e 1 er lloştım~/ı 1 irı<"i sulııfl'de emin oldu, bunun için, daha 

Paris, 25 GRadyo) - fhti· ( Baştara/ı 1 inci sahifede) kara' da devam edilmesi muh· ırmak ve tabi1erinden çeke- fazla durmağa lüzum görmedi 
lalciler, (Kordo) cephesinde atfediyorlar. temel ise de, bu mes'elenin rek, Ters akan, Kilkin ırmak- ve: 
yeniden üç köy işgal eyle- Paris, 25 (Radyo) - Tür· Uluslar sosyetesi konseyinin ları, Orta Anadolu'da Sakarya - Çok teşekkür ederim 
mişlerdir. kiye hariciye vekili doktor 18 Kanunusani toplantısında ve tabileri, Konya' da Sille, paşababacığım .. 

--•· • • Tevfik Rüştü Aras, dün, Tür- görüşüleceği söylenmektedir. Niğde'de Gelere dere>i ile Ben gidiyorum artık! Dedi. 
Finans kiye'nin Parıs büyük elçisi Sancakta tetkikat y lpacak bunlarla münasebetleri bulunan - Haydi uğurlar olsun 

Suad Davas tarafından şere· olan müşahid hey'et birkaç göl, nehir, dere, çay ve kızım sen merak etme. Göre· 
Bakanlığı fine verilen öğle ziyafetinde ' güne kadar Cenevre'den ay- kollarından istifade edilerek ceksin .. Alacağımız intikamın 

bulunmuştur. Bu ziyafette, rılacaktır. sulama yapılması, bataklık· ne kadar müthiş olacağını 
Unların nakli hak- Türk delegasyonu da hazır Istanbul 25 ( Hususi ) - ların kurutulması, ~nehirlerin göreceksin .. 

kında yeni bir~emir bulunuyordu. SancaktarTürklere yapılan iş· taşarak hasaratı mucib ol· Huriye, arka, arka çekile-
Verdi Rüştü Aras, öğleden sonra kence, gün geçtikçe artmak- malarına meydan verilmemesi rek Ali paşanın odasından 

harbiye nazırı M. Daladiye'yi tadır. Karakollara götürülen için yapılacak bilumum su çıktı. 
2466 Numaralı buğdayı ko· 

ruma karşılığı kanununun 2643 
numaralı kanunla değişen 9 
uncu maddesi mucibince ver· 
giye tabi değirmen ve f abri
kalardan buğday ve çavdar 
unlarının kurşun mühürsüz ve 
nakliye tezkeresiz olarak ihraç 
ve nakli ve her nerede öğü
tülmüş olursa olsun bu unla· 
rın mühürsüz ve tezkeresiz 

satışa çıkarılması yasak ol· 

masına rağmen bazı kimse· 
lerin kanunun bu hükmüne 
riayet etmedikleri görülmüş
tür. Bunlnr, unları kurşun mü· 
hürlü olarak nakliye tezkere

lerile nakletmektedirler. 

Maliye Vekaletinden vila

yete gelen bir tamimde nakledi-
1 

lccek unların hem kurşun mü

hürlü olması ve hem de nakil 

satıcısının elinde usulüne göre 

verilmiş nakliye tezkeresi bu· 

lunmasının şart olduğu bildi-

rilmiştir. Bunlardan biri bulun· 

madığı taktirde unlar müsa· 

dere edilecek, vergileri üç kat 

alınacak ve ayrıca sahip ve na

killer haklarında kanuni taki-

bat yapılacaktır. ---·---
Ba!ıçılık 

Bir konserve f abri
kası acılacak , 

Ankara'da toplanan balık

çılık kongresine Ticaret odası 
namına iştirak eden Söke dal
yanı sahibi Hüseyin, dün şeh
rimize gelmiş ve kongre mu
karreratı hakkında alakadar· 
Jara izahat vermiştir. 

Bu izahata göre, lktısat ve
kaleti Ege mıntakası iklimi 
sıcak olduğundan balık kon· 
serva fabrikası ya marmara 
veya Karadeniz sahillerinde 
kurulacaktır. 

ziyaret etmiş ve kendisile uzun Türkler, sabahlara kadar ayak- işlerine beş senede 31 milyon Gelini çıktıktan sonra, Te-
müddet görüşmüştür. ta beklenilmekte, döğülmeıdi.r. lira sarfına ve gelecek sene· pedelenli Ali paşa odasında 

Sancak mes' el esi hakkındaki Şapka giyen Türkler, Arap!!: lere de şamil taahhüdat icra· yalnız kaldı, bir müddet dü· 
müzakereler kesilmiş bulundu· !arın hücumlarına uğramakta. sına Nafıa Vekili mezundur. ıünceye daldı. 
ğundan, Türkiye Hariciye Ve- dırlar. Bu sebeple Kırıkhan: .. '•' • Artık vaziyet sarih demekti, 
kili Semplon ckspresile Istan- da bir hadise çıkmış, soka~ Et kaçakçdığı Frosini'nin bir aşıkı var, bu 
bula hareket f!tmistir. ortasında birkaç kişi birbirine aşık da kendi oğlu Muhtar 

Sancak müzakerelerine An- girmiştir. Başı kesik eşek paşa idi. 
______ ._ ....... ._. · bulundu --------•• -------

Bir Yunan gazetesi- Dün Eşrefpaşa'daBeştepe- uçpmar . d 1 ler mevkiinde Söğütlü gölde Civarında bir inek-n ı n uy urma arı etini kaçak olarak satmak hane tesis edilecek 

Valimiz, tamamen hayal mahsulü olan 
bu yazılar hakkında beyanatta bulundu. 

Birkaç dafa yazdık; Atina· 
da çıkan gazetelerin bazıları 
fırsat buldukça aleyhimize 
yazı yazmaktan çekinmemek· 
tedirler. iki memleket arasın-
da tesis etmiş olan dostluğu 
böylece ihtal etıneğe yelten
mek, cidden mucibi teessür· 

dür. Yunaa başbakanının, Atina 
matbuatına talimat verere!: bu 
gibi neşriyattan sakınmalarını 
bildirdiğini yeni işittik. Fakat 
buna rağmen, bazı kötü zih· 
niyetli Yunan gazeteleri, Tür
kiyenin zararına olarak uydur
<lukları haberleri sütünlarına 
geçirmekten adeta zevk alı
yorlar. 

Bu cümleden Atina'da çı
kan (Elefteros Antropos) ga
zetesi, bırkaç gün evvel İz
mir'in nüfus ve sıhhi vaziyeti 
hakkında bir takım yazılar 
uydurmuştur. Tamamen hayal 
mahsulu olan bu yazılar hak
kında valimiz aşağıdaki beya· 
nalla bulunmuştur: 

Aıiıın'da çıknn Elef teros Ant· 
ropos ga7.etesi, hü,iyeıi meçhul 

belki de onhsı bile hakikate mev· 
huın ve muhnyycl bulunan İzmir 
muhabirinden aldıgını iddia ettigi 
bir mckıulıda, lzmir'de sefalet, 
humma lıiiküm siirdü~ünil, her ta· 
rafın bataklık içinde bulunduğunu, 
ölfimüo doğuma niııhctle fazlalaı· 

bit•• yaunk, herkeaia 16&1 lala-

de umran, refah ve sıhhate koşan 
İzıoir'i ve dolayıaile Tilrk.'ün çalı~· 
ma ve ha~arnıo kabiliyetini küçült
mek cür'cıine dü~müştilr. Dün, bu 
husf.ısta Valimiz .Faılı Gülcç'in f İ· . 

kirlerini sorduk ve ou çok yerinde, 
çok veciz cevabı aldık: 

- Elefteros Antropos gazete· 
sinin İzmir hakkmda yazdığı ve 
Türkçe gazcıelcrin ikıiba! ettiği 

sözleri okudum: 

He~cydcn önr.e fzmir'de milli 
bünyeyi talırib edici, hiçbir geçici 
hasıalık olmadı~mı l!lalıihiyetle söy· 
liyt"bilirim. 1zmir'e en l!IOn ve en 
bil) ilk nüfus kütlesini veren mü· 
badele mukavelesinin tatbiki bit· 
tikten eoııra yapılmış olan 927 
ı:üfus s:ıyııııı ile 935 nüfus say1mı 
orasmdııki fazlalık üzcrinılc geçen il· 
mi tl'lkiklerc giirl', hmir şehrinin 
nüfusundaki artma nisLcti en ınÜ· 
rcf fch, en \'clud milletlerin artma 

niııbeıiııe muadil olduğu anla~ıl: 
mıştır. Son günler<le İıınir 'lıintcr· 
Jnnılığrna birkaç bin mulıadr is
kiiu edildiği vakidir. Fnk:ıt hunlar 
he.ılıangi bir bo~luğu doldurmak 
için dc~il, sadece asıl memleketle· 
rinde içiııde ya~adıklorı hayat oart· 
lanua uygun olarak iskan edilmek 
gayesile buraya yerlc:ıirilıni§lerdir. 

İzmir, Jzmir halkıoın bünyel!lindeki 
artma kabiliyeti ile birkaç sene 
içinde bugünkü nilfusun iki katına 

ııları yıızan gazeteci, kaç ya~ında 
olursa olsun hu mes'ud neticeyi 

muhakkak eağ iken görecektir. Yıl 
ıonu olmak itibarile bugilnlerd,. 

hep idarecilerin benim gibi iılati• 
tik raka•ları lıeriatle tetkikler 

üzere bir eşek kesen çingene 
Ya~ar, belediye memurları ta· 
rafından tutulmuştur. Yaşar, 
eşeğin başını gövdesinden ayır· 
dıktan sonra hayvanı yüzmek 
üzere bulunduğu sırada yaka
lanmıştır. Başı kesik eşek ve 
kaçakçı Yaşar; alınarak be
lediyeye götürülmüştür. 

Tahkikata göre Yaşar, eşeği 
çalmıştır. Eşek, Sülüklügöl ci· 
varında otlamak üzere sahibi 
tarafıııdan bırakılmıştı. Yaşar, 
hayvanı biraz ileriye götürmüş 
ve orada derhal kesmiştir. 

ifadesinde eşek etini, koyun 
eti yerine kaçak olarak sata· 

Ziraat vekaleti tarafından 

gelecek yıl Üçpınar çiftliği 
civarında vücuda getirilecek 
büyük inekhane için mühim 
miktarda arazinin istimlak 
muamelesi yakında nelicele· 
neccktir. Gıda sanayii planına 
göre kurulacak olan modern 
inekhane sayesinde hem mın
takanın süt sanayii ihtiyacı 
kısmen temin edilecek, hem 
de köylümüze sütten muhtelif 
gıda maddelerinin fenni şe· 
kilde istihsali usulleri öğreti
lecektir. 

Ziraat vekaletinin 937 büd· 

cağını söylemiştir. Hakkında çcsinde inekhanenin inşaası 
takibata devam ediliyor. için tahsisat ayrılacaktır. _ __,...·····--
yapmakta ve yıllık blAnı;osunu ha· 
zırlamakta oldukl:ınnı tahmin ede· 
rim. Rakamların hclagııtiuclen aldı· 

ğım güzel bir ııcticcyi ııizc ve sizin 
vasıtanızla bizi ~,·enlere iblıiğ et· 
mck ve gönüllere inşirah vermek 

ilhracat ruhsat· 
nameleri 

isterim. 

l 936 senesindeki Jzmir iktısadi 
mesai hacmi l 911 sencsiodeki ikll· 

aadi mesai hacmine tckal,ül etmek · 
tedir. Bunun manası outlur: 

Bugünkü 170 hin Türk ·lf'n 

miite~ekkil fzmir'li, dünkü 450 lıiu 
muhtelif anasırdan müteşekkil İz· 

mirlinin ioini baoarrnıotır. Dahi\ 
açık hesab edersek bir oabıf, DOr· 

mal olarak çalıoao, takriben ik.i 
buçuk oahl!lın mesaisini başa çıkar- 1 

mıo demektir. Bu harikulade ııeti· 
ceyi istihsal ed~cek büyük azme 

1 
ıabib olmak her faniye müyeuer 
olamaa. Meler ki Atatflrk'fla idı· 

namele ltir Terk eı.u? 

Bazı tacirler, ihracat ruhsat
namesi almadıklarından veya 
ruhsatnamede yazılı bulunmı-

yan maddeler ihraç etmek is· 

kdiklerinden bahisle Joğru· 
da:ı doğruya lktısad vekaletine 
müracaat etmekte ve kendile· 
rinin istisnai muameleye tabi 
tutulmalarını istemektedirler. 

lktısad vekaleti şehrimiz 
ticaret odasına gönderdiği bir 
mektupta, bu gibiler hakkında 
istisnai muamele yapılamıya· 
cağını ve müracaatların Oda 
kanalile olması bildirilmek· 
tedir. 

detleniyor idi; nihayet: 

- Dini, imanı bozuk oğlan· 

Gül gibi karısı üzerine fro· 

sini'yi sevmeğe kalkışmış ben 
ona da Frosini'yi de göstere· 

ceğim. Benden gizli iş yapnıak 
bu memlekette caiz değildir. 

Ben, dünyaya kendime rakip 
olsun, benim zevk ve saade· 
timi çalsın diye çocuk getir 
mediın, diye homurdandı. 

Bunları söylemekle beraber 

Tepedelenli Ali paşa kat'i 
bir karar veremiyordu. B_u 
kararsızlık kendisini daha zı· 

yade kudurtuyordu. Hiddet 

asabiyetinden dolayı ne bir 

d b kl·mse· İş görrürdü, ne e ir 
yi yanına kabul etti: 

-1-
Ali paşanın kararı 

Tepedelenli ertesi ıü• 
kalktığı vakit, vakıd hala hi~ 
detli, fakat düne nazaran cft• 
ha sakin bir halde idi, "" 
sıra opa içinde dolaşıyor, dit• 
lerini gıcırdatıyordu. 

· Arkası '"'~ .. ---· . 
Müfettiş Hulası 
Babasının vefatı üzerine ı:ne

zunen lstanbula gitmiş ol~n 
İzmir gümrükleri teftiş hey t' 
tinden Hulusi dün avdet et" 

miştir. Kederlerine iştirak e4er 
baş sağlığı dileriz . --··· ..... ---Hükômetinıiı 
Çekoslovakya ile 

anlaştı 
Çekoslovakya ile imzalanan 

12 mayıs 936 tarihli ticaret 
. rne· anlaşmasının mer'iyete gır t 

sinden evel (iki memlcke 
btJ" arasında ticaret anlaşması . 

lunmadığı bir sırada) gelnııŞ 
olmaları veya kontenjanları~ 
tükenmesi dolayısile ithal edı
lemiyen ve 23-11 -936 tarihi~e 
kadar gümrüklerimize gelnııŞ 

n" bulunan Çekoslovakya ıne 
bil" şeeli eşyanın, karşılığında . 

susi takas yolu ile kıymetlerı· 
nin asgari yüzde 50 si nisb': 

tinde yumurta ve yüzde 50 ~ 
için de Türkiye - Çekoslo"' 
ki . . l .. e h&J• 

ırıng an aşmasına gor · 1' 
susi takas mevzuu olabilece 
her hangi bir Türk malı aJııı: 

k .. ..k eleler• ma ve gumru muam ·k· 
31-12-936 tarihin:: kadar 1 d 
mal edilmek şartile tcmd~ 
harcı ithallcrini teminen ~.si 
geçen hükumetle nota te•l1 

• 

için Hariciye Vekilliğine S-: 
l"h" ·ı . not a ıyct ven mesı ve r 
teatisi tarihinden itibaren rne •t 
kur malların yukarıdaki şer•' 

e" 
dairesinde gümrüklerden .'·rı 
çirilmesine, lktısad Vekale!'~1

1 
muvafakatine atfen HarıcıYe 

'h" Vekilliğinin 22-12-936 t~rı ,. 
22829·581 sayılı tezkeresıle J,
~,.teklifi üzerine kr• eril" 
killeri heyetince karar " 
mittir. 


