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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
~es: İzmir ikinci Beyler sokağı 
~şartları: Scncli~i 700, altı aylı~ 400 kuruş 
~Resmi ilfinJnr için: 1\Ianrif cemiyeti iJiinnt 

flsunn müracaat edilmelidir. 
~s1._~ilanlar: _ i~rehanede kararl~ş~rılır ~~:::ı.;ıı;;~s:_~jJ 
~dığı yer: (ANADOLU) Matbaası İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 
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Ramazan: 17 
Çarşamba 

Öğle 
S D 

12 12 

İkindi Akşam 
S D S D 

14 48 16 59 

Yatsı imsak 
S D S D 

18 33 5 24 
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Fiati (100) Para 

ivas - ErzurumM d • ·ı K t ) t .. ~:.:ı:d~~h.7:::."ı~!:~'~: a rı , un yya e ı e onsey op an ı · 
·~~;~'euı~~~~~~y~:kiki ce•- bombardıman edı•J ı· Sl kısa olacak 
.~tini anlıyan ve daima ondan , 
·.dığı kuvvetle yürüyen azim
~r hükumetimiz, demiryolu 
Yasasını ehemmiyetle yürüt
ekte ve her gün biraz daha 
1an bir hızla bu büyük eseri 
<ıtı ale çalışmaktadır. 
Arkada bıraktığı muazzam 
~rleri hesaba katmak iste-
1Yen ve yalnız ileriyi göste
:tek gözleri kamaştıran bir 
'llratıe merhaleler a~an ismet 
·Cnü hükumeti, umarız ki, 
akın bir zamanda Sivas - Er
tum hattını da bitirecek 

t İcraat plançosuna en büyiik 
erlerden birini daha kata

~ktır 
Siv . E h .. h .. . as - rzurum attı ıçın u-
11\etimizin çıkardığı dört bu-

riık milyon liralık tah~ ilatın 
~tdun her yerinde olduğu gibi 
11lıir'de de büyük bir rağbete 
-aıhar olduğunu görmek, in

a milli bir zevk veriyor. 
A.sırlardanberi ihmal edilen 
k yurdunun en mühim ih· 
~!arını sezerek ona göre 
an ve bükülmez bir kolla 

~ 1 1 1 .. .. h-k~ Sarı an smet nonu u u· 
li, hiç şüphesiz çok büyük 

~ler yaratmıştır .. ~akat. bu 
tler arasında, Turk mılle· 

~e gurur veren, ancak de· 
:ıyolu inşaatıdır. Demiryolu 

''Ptnak, kolay değildir. Bu iş 
·~nYanın her tarafında, müş· 
tek sermayelere ihtiyaç gös· 
~en muazzam bir iştir. Bu 
:'kikati herkes teslim eder. 
qkat İsmet lnönü hükumeti, 
ıı Cesur devlet adamlarının 
le korktukları bu işe, yorul

~a'l. bir: ~z~mle ~aşlamış. ve 
Zaman ıçınde bınlerce kılo· 

~tre demiryolu yaparak, ya-

arıcıların dahi takdirlerini 
-l)Plamıştır. 

1'iirk yurdunda daha yakın 
•t mazide ne vardı? Bu su

,,~ 

Vereceğimiz cevap, tered-

~lsüz şu olabilir: Hiç. 
lakin bugünkü vaziyet o 

t~ılde değildir. Bugün, yeni 
~tkiye<lc, büyük şefin ve on· 
arı ilham alan ismet lnönü 
~kunıetinin azmi S3} esinde 
tışey vardır. 
~ Mıllet işlerinde tam v~ ka· 

ıl bir surette muvaffak ol
~ ak, herkese nasip olamaz. 

·ı:l\unla beraber diyebiliriz 

r ismet lnönü hükumeti, 

k az bir zamanda bu mu· 
~ffe . d , tıyete ermiş, yur a en 
~~YGk hizmetleri yapmağa 
~ ~Vaffak olmuş bir hüku
~ltir. 
s· ~1,tas -Erzurum tahvilatı, 

n· 1 zamanda çok karlı bir 
~t't· Hiçbir banka, bu tahvi
~ 1rı lemin ettiği faizi vere

~k Bunu takdir eden lzmi~ 
~ ı, satışın sona ereceğı 

~artesindcn evvel, hiç ol
q a birer aded edinmiş 
.ltı&k ve ayni zamanda vatani 

"aıifeyi ifa etmiş bulun-

-------------------ispanya' a ahili harbın, b••tün kış evam lngiltereyi M. Eden ve Fransa-
edeceği söy eniyor. ün ü muharebe çok yı~ .IvonDel uştemsiledecek 

şiddetli bir suret e g ç işti 

Paris 2 (Radyo)- Soıı gelen 
haberlere gör~, asilerle milisler 
arasında dün çok kanlı bir 
harp olmuştur. Madrid'in ce
nubunda, .sabahtan.. akşama 

kadar cehennemi b~r ates var 

Dr. Şaht 
Rodostan tayyare ile 
Berline hareket etti; 

Dr. Şaht 
Rodos 2 (Radyo) - Al

manya iktısad Nazırı ve Ra· 
yiş bank genel direktörü dok-

tor Şaht, tayyare ile Berlin 'e 
müteveccihen hareket etmiştir. 

---··---
Amerika 

Diplomatları yaban
cı kadınlarla evle

nemiyecekler 
Vaşington, 2 ( Radyo ) -

Amerika hariciye nezareti, 

muhtelif memleketlerdeki Ame· 
rikan diplomatlarının ecnebi 
kadınlarla evlenmelerini mu
vafık görmemiş ve neşrettiği 
bir emirnamede, M. Ruzvelt'in 
emri olmadan hariciye memur
larından kimsenin cvlenemi· 
yeceğini bildirmiştir. 

idi. Milislerin gösterClikleri mu~ 
kavemet, fevkalade idi. 

Sevil, 2 (Radyo) - İhtilal
ciler, Madrid'in cenubunda 
yeniden bazı yerler işgal et· 
mislerdir. Milic:IPr v11L·11h11lıın 

çarpışmalarda yüz ölü bıraka· 
rak kaçmışlardır. 

İhtilalcilerin işgal ettikleri 

Homera köyü ahalisi, general 
Fıanko ordusunu tezahüratla 

karşılamı~tır. 
Son gelen haberlere göre, 

ihtilalciler, bugün de 27 tay· 
yare ile Madrid'i bombardı
man etıni~ler ve milislerin 

dlindeki mahalleleri kısmen 

yakmışlardır. 

Paris 2 (Radyo) - İspan
ya Cumhur reisi M. Azana 
ile general Bartines Baryo ile 
uzun müzakerelerde bulun· 
muşlar ve milis ordularının, 
Madrid' <len çekilerek Katalon· 
ya'da toplanmasını ve orada 
bir müdafaa hattı tesıs etme· 
sini muvafık bulmuşlardır. 

Londra 2 (Radyo) - Ka
diks'ten Sevile gönderilen Al-

man askerlerinin, iki bin ile 
beş bin arasında olduğu ve 
fakat bunların askeri elbise 

giydiklerini tesbit edecek hiç 

bir haber gelmediği bildiril

mektedir. 
Cebelüttarık 2 (Radyo} -

ınuıaıcııer, r-..aı taıen at: t-::ızıı 

gemilerden dört tanesini ba

tırmışlardır. Bundan ba~ka, 

Ardribron hava istasyonunu 
da yakılmıştır. 

Milis hükumeti deniz baka· 

nı, ispanya muharebesinin, 
bütün kış devam edeceğini 
ve Madıid'in kolayca teslim 
olmıyacağını söylemiştir. __________ .... ------

Fransız pa ıa 
da müna a 

e os 
rol 

n
u 

Ameleler patronlar arasındaki 
ihtilaflara mani olacak ka

nunu beğenmediler 

M. Herige, bir hatibi dinlerken 
Paris 2 (Radyo) - Fransız layihanın, amelelerle patron-

parlamentosu, dün de toplan· lar arasında mevcud mevzuat 

mış ve ameleler ile patronlar dahilinde yapıldığını söyliye· 
arasındaki ihtilafların halli için rek bu kanunun biran evvel 

tanzim olunan kanun layiha- tasdik edilmesini istemiştir. 
sının müzakeresine başlamıştır. 

Saylavlardan Pol Renyo, Başbakanın izahatı, kafi gö· 
söz alarak bu kanunu şiddet- rülmemiş ve daha bazı say· 
le tenkid etmiştir. lavlar söz alarak tenkidlerde 

Uluslar sosgetesi toplantı halinde 
Paris, 2 (Radyo) - Ulus- riyasetinde toplanacaktır. 

lar sosyetesi konseyinin, bu lngiltere'nin, hariciye nazırı 
ayın onuncu günü yapacağı M. Eden'den ve Fransa'nm da 
toplantı, gayet kısa olacaktır. M. (İvon Delboş) tarafından 
Konsey, Şili hükumetinin temsil edilecekleri bildiril-
Londra sefiri M. (Edvar) ın mektedir. 

şanlı dôii31ımamız 
-------~~·~~~---~---

Donanmamız, bu akşam Sela-
niğe var-ınış b lunacaktır 

L•tanbul, 2 ( Rnıl yo ) - Şanlı 
clonnnmaınızın, Lu akşam Sdaniğe 

yaracağı ve orada da biiyiik teza· 

hüratla knr~ılanacağı lıilJirilınck· 

tedir. 

İstanbul, 2 (llu!<usi) - Yunan 
kralı l\Juje,,te ikinci Jorj, bugün 

Fal er de bulunnu Ya,·uz zırhlımızı 

ziyaret etmi~tir. 

Kral, fevkahide merasimle 

kar.,ılanmı~, top atılmış ve Yavuz 

zırlılımna Yunan krallık hayrn~ı 

c;ck.ilmi~tir. 
)faje_ta Jorj il, gemiyi gczmi~, 

Yerilen izahatı büyük bir a\filı.a ile 

dinlcuıi~ ve gördüğü intizamılan 

çok mcnınun kaldıAını Eöylcnıi~. 

amiral !';iükrü Okan 'ı tehrik eyle· 
mi~tir. . 

Donanma, yarın Selfınik"e lıa· 

rckct edecektir. 

Harp felaketi 
Yetmiyormuş gibi 

bir de fırtına başla lı 
Paris 2 (Radyo ) - Barse

londa şimdiye kadar görülme

miş derecede şiddetli fırtına· 

lar baş göstermiştir. Aramis 
adında bir vapur hasarata uğ· 

ıamıştır. .. , 
Sıvas - Erzurum 

Demiryolu 
Kendi elimiz ve kendi pa

ramızla bitecektir 
mak için Sivas · Erzurum tah
vilatına büyük bir rağbet 
göstermektedir. Tahvilatın sa
tışında görülen hararet ve 
heyecanı kaydederken, İzmir 
halkını takdir etmeii de bir 
borç biliriz. 

Başbakan Müsyü Leon bulunmuşlardır. 
Blum saylavların tenkitle· Celse, geç vakte kadar 
rine vermış ve devam etmiştir. 

Bu kazançh fırsat. ka
çırmıyalım 

1 ... , ........................................ . 
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- (Ulusal Birlik) 

Adsız • 

.~ .. · ·~ lngiliz p lisi, b ·:yak 
Yuzuk ~ak~llık şebekesi pe 

Zabıta Romanı 9• b• J k t• h d t k • 
Nakili: Fethi Y. Eralp. ıç ır mem e e ın u u unu anımıyan, uv 

Komiser; hiç üzülmeyiniz. Çok vetlerini nazara a ıyan bu şebekenin tayya-
geçmeden Adsız yüzüğünüze ka- releri, filotillası ve antrepoları varmış .. 

VUŞacag., ınıza eminim dedi fngiltere'de şimdiye kadar Bu kaçakçılığın lngiltere ile Bu teşki~atın emrinde altı 
görülmemiş bir kaçakçılık şe- Fransa arasında yapıldığı an· tayyare, bırçok yat, balıkçı 

- ~ut~ açık olmas~ . o adam törüm filan bilmem f bekesi meydana çıkarılmıştır. !aşılmıştı. Fakat nasıl yapılı- gemisi, motör bulunmakta~ır. 
yuzuğü nasıl aşırabılır. Hem - Ne zamandanberi Günlük Bu kaçakçılık şebekesi adeta d 1 B l" d .. ' ld" Kaçırılan mallar, hali arazıde, 
k. k k·ı·d· b' l H b d . . ? yor u. u ına um egı ı. . 1 d 

ı utunun ı ı ıne ırşey o - a er esınız büyük bir şirket halindedir. .. .. .. .. k db. l re deniz kıyılarındakı mağar~ a: a 
mamış. İşte siz onu kapat- - Üç ay oldu . K k l it t . bir Ç unku, butun sı ı te ır e saklanmakta, oradan, gızlıce 
ma°ğı unuttunuz. Fakat bunun - Peki bu üç ay içınde ne akça çtıtarın ~t ı akyky"alrbe~ı, .. D rağmen , limanlarda ve garlarda şehirlere naklolunmaktadır. 

ço ya an mu eşe ı ır e . . . . . . . 
böyle olduğunu hatırlamıyor- iş yaptınız ? . f'l t"ll" h tt" t l kaçakçılar ele geçırılememıştı . Bugün bunlar b ılınıyor, fa-

y nız ı o ı ası,, a a ayyare e· . 
sunuzl. - Ne iş yapmadım .. azı Havadan diişen kaçak kon· kat, henüz katiyetle elde edı -

Ôyle zannediyorum ki bu yazdım. rinin indiği ve hareket ettiği yak şişeleri ü zerine, gizli polis len ne bir iz var, ned e şüp · 
bu adam böyle birşey gör- Direktör alaylı bir tavırla: gizli tayyare meydanları var- kaç.nkç ı lığın havadan yapıldı- heli adam .. Bu da, kaçakç ·'a· 

memiştir. Ve bu yüzden onun - Yazı mı !. Hiç kıymeti dır f ğını düşündü ve tahkikata baş rın kendilerini gizlemekte 
Y l Adeta başlı: başına küçük b · k b ' h h"b' kıymetini bilemez. olmıyan haberler.. angın ar.. ladı . iıyü ır me aret sa ı ı 

ı l B l bir hükumet. Hem de, hiçbir ld ki b Onun bir karısı vardır. Bel- ntiharlar .. Cinayet er.. un ara Şimdiye kadar yapılan araş- 0 u arını ve unun ıçın 
ki bu yüzük karının parma· yazı mı diyorsunuz. memleketini hududunu ve ka- tırmalara göre, yukarıda da pl~nla hareket ettiklerini gös-

ğına uyar diye almıştır. _ Buna rağmen . . nununu tammıyan bir hükii- I d "b' b k k terıyor. 
Al t l B d d 1 söy e iğimiz gı ı, u aça çı- Adam da kaçırıyorlarmış I 

mış ır - un an a an amam .. · met.. l ğ · k t 'b" b"' ··k bı"r 

2 Birinci kanun 936 _.. 

g 

ce 
H amburg fındık piyasası 

normal durumda bulunmakta· 
dır. Fiatlara gelince: Türk 
ihracatçıları iç fmdıklarıınıZ 
için 100 kilo başına cif Ham· 
burg 73 - 74 lira üzerinden 
teklif yapmışlardır. 

Ayni piyasada İtalya ve Is· 
panya iç fındıklarından pek 
az bahsedilmektedir. italy3 

menşeli mallardan piyasada 
hemen yalnız kabuklu fındık-
i .. . d 1 ol· ar uzerın en muame e . 
maktadır. Sicilya ve Napolı 
fındıkları dahile 100 kilo 1630 şına loco Hamburg 59 -
mark, yani yuvarlak hesaP 
29,50 • 30 lira üzerinden tek· 

lif olunmaktadır. Türk kab~k~ 
lu fındıklarının fıatları 15 

ltalyan malları fiatlarına nis· 
betle biraz daha ehven bu· 
lunmaktadır. . 

ı t 1 b't 1 Mes'ele nasıl meydana rıktı ı ın, şır e gı 1 uyu Diğer taraftan, hiçbir hu-ş e o up ı en şey er bun- Hiçbir iş görmüyorsunuz·· ,.. I teşki lat ta rafından idare edil- d l . d' l d 
d ·b tt' H 1 k bu Vazifeniz iyi esaslı haberler Bundan dört gün evvel, n- ut muame esı [ m eme e 
ak~ldı arle ır.t ırsız ı ·ı 'd b" k"' .. b" diği anlaşılıyor. memleketten memlekete ge-

şe ı e o muş ur. toplamak, enteressan makale- gı tere e ır oyun ıraz b"l b k"I 1 
H . ·· ··ı · · s· k sa ler yazmaktır . ilerisindeki çayırda köylüler Birinci icra memurluğundarı: çe ı en u na ı vasıta arının 

Almanya' da Türk cevizlerı· 

ne talep son hafta .. d~h~. d:: ·~ 
vam etmiştir. 1935 urunu ~l 
vizlerin dahi arandiğı bildirı 6 tas 
mektedir. Bunun da 193. 
rekoltesinin büyük bir kısn11 • 

ıç uzu meyınız. ır aç -
t "Ad ·· ··k elı"ı ·ı _ Evet o"yle. dört tahta sandık buluyorlar. Ahmed'e 142 lira borcundan pasaportsuz yolcu taşıdığı da a sonra sız yuzu " ı - . . .. .. 

ze geçer. Direktör gittikç köpürü- Sandıklar parçalanmış bir hal- dolayı borçlu Numan'ın tahtı zannedılmektedır. Çunku, gene 
Komiser bu sözleri 0 kadar yordu. 

1 
dedir. Köylüler merakla bakı- hacze alınıp bu kere paraya 1

1
ngiliz bpolisi

1
, mbemle

1
kette rast-

k k - Peki. bugu··n ne haber 1 yorlar: Sandıkların içinde kı- ç evrilmesine karar verilen De- anan azı ya ancı ann pasa-samimiyetle söylemişti i a-

k d 

1 

rık konyak şişeleri var. debaşı Ahırkuyu'<la Menemen port memurluklan udan geçme-n oca inan ılar. getirdiniz? d ki 
Hadiseden haberdar olan caddesinde kain üzeri açık ve i erini öğrenmiştir. Komı'ser gene söylüyordu: Genç muharr'ır bı"raz düşü-

nerek: Poıı·s vak'a mahalline gelip dört dıvardan ibaret 125 No. Bu itibarla, bu ka1çakçılık - Adamı ele geçirmek 
tetkiklerine başlıyor: lu istimale gayrisalih bir bap şirketi Fransa ile ngiltere 

için biran önce harekete ge· - Bugün.. k 
50 1 h arasında büyük bir rol oyna-

b k b. Sandıkların çok yüksekten diik an 1 ira mu ammen 
çelim. Vakit kay etme ıze Diye kekeledi. Direktör ge- maktadır. Şimdi lngiliz polisi, 
Zorluklar Verebı~ı·r. ·· l · d atıldıgvı anlaşılıyor, Çünkü kıynıetile 4/ 1/937 tarihine mü-

11 ne soy enıyor u: bir ordu halinde, kaçakçıların 
S ff d k b k 1 sadif Pazartesi glinü saat 11 de onra Muza ere sor u: - Herhalde saçma sapan toprağa büyü ir uvvet e peşine düşmüş bulunuyor. 

E d 1 f d d.ı :remizce açık artırma sure· 
- viniz e te e on var ır şeyler!. Zehirlenmiş köpekler saplanmıştır. B Kaç.akçıların başında bulunan 

der..il mi?. Bu vaziyet karşısında, ha- tile satıhğa çıkarılacaktır. u adamın Pariste oldug" u ve giz-
6 vesaire... d t b d l' h 
- Evet. Hiç ufak bir cinayeti. dise büyük bir esrarengizlik artırma a sa ış e e 1 mu anı· li bir hayat sürerek her işi 
- Öyle ise telefon başına Hiçbir facia!. göstermektedir. O zama~J~ men kıymetinin % 75 ini bul- büyük bir dikkatle idare et-

gidelim. Biraz sonra Muzaffer- H' f H. 1 - ---· - ----- madığı takdirde en çok artı- tig" i tahmin olunuyor. Bu ada-
ıç .. ıç .. giltere'nin meşhur gizli polis ranın taahhüdü baki kalmak 

·1er1 
nın satılmış olmksından ı . 
geldiği kaydedilmektedir. fı~ 
atlere gelince: 1936 mahs~l~ 
yüzde 85 sağlam Türk cevıı. 
)eri için kilo başına cif Ha~. 
burg 46 mark, 23 liraya . 
dar fiat istenmiştir. Rakı_P 
ürünlerden en iyi ceviz)erı;. 
fiati 220 marka kadar çı 
maktadır. ~ 

- ---------...o-:'__.,-' . ı ·ııı 
mı ele geçirmek ıçın, ogt ... 

ı . k"l" d 111ıl gi zlı po ıs teş 1 atın a en ı-~ 
him mevki :alan bir müfet ı, 
Parise gitmek üzeredir. 

kuJt.9!Di~P.r telefonun yanında B" icı: 8nvlfi devam edefll_eZ. ,., 1 . .... _ 1 _ _ c __ ... , __ ~J vA_,J.:, • ,., J • 1 c o::_ .l-LA • ONft o 

K . ıye ır e masa us une işe başlıyor. 
omıser: elini hızla vurdu. tılarak ikinci artıranın 20/ 1/937 

dat ektörıU-ı~ıniı· bayınd r ı 
Ba a · ı: • • ·· Bu sandıklann bir kaçakçı "h ' ·· d"f Ç b ·· ·· - n ' sız o aşçıyı gon- Bay Ali hiçöir şey - söyle- tarı ıne musa ı .. arşam a gunu 

deren dostunuzun telefon nu- tayyaresi tarafından atıldığı saat 1 ı de yapılacaktır. 
marasını söyler misiniz? 

Diye sordu. 
- Fakat bu saatte kimseyi 

bulamayız ki, mağazası kapan
mıştır. Hem onunla konuşmak
tan ne gibi bir istifadeniz ola· 
cak? 

miyordu. 
D l l muhakkaktır. Çünkü konyak- Bu artırmada dahi satış be-i i tutu muştu sanki. 

lar kaçak maldır. Fakat, ni- d l" h k · 0 1 

- Abonelerimiz, okuyucu- çin atılmış? Bunun da sebebi e ı mu ammen ıymetın ,o 
1 75 ni bulmazsa en çok artırana arımız hep şikayette.. kolayca anlaşılıyor·. · 

ihale olunacaktır. işbu gayri Hakları da yok değil. Bü- Havada bir müşkülatla kar-
menkul üzerinde herhangi bir 

yarar . şılaşan tayyare, düşmek tehli- şekilde hak talebinde bulunan· 

ğünden; o· 
2521 lira 28 kuruş keşif bedelli Burnava Ziraat okulu l13

01
• 

gar çatısının yapısı 15 gün müddetle açık eksiltmeye koJl si 
muştur. Bu işin eksiltmesi 12 birinci kanun 936 cumıırte u· 

günü saat 12 de Bayındırlık dairesindeki komisyonu -~ah~ıı· 
sunda yapılacağından isteklilerin 2490 sayılı yasaya gore 

- Hiç olmazsa bulduğu 
adamın nerede oturduğunu 

yük bir gazetede işe 

bir haber olmaması ne 
_şeyi 

acı kesi karşısında, ağırlığını ların işbu ilanın tarihi neşrin-
azaltmak istiyor ve yükünün den itibaren yirmi gün zar-

Nerede bundan önceki ya
zıcılarım. Ne iyi ne taze ha
berler getirirlerdi! 

bir kısmını - veya hepsini - fında ellerindeki vesaikle bir-

zırlıyacakları teminat ve ehliyet vesikalarile birlikte yukarıda 
yazılı gün ve saatta komisyona gelmeleri. • 

Proje ve keşiflerini görmek ve fazla bilgi edinmek istiyen ~-. 
lerin Bayındırlık direktörlüğüne başvurmaları. 13_;/ 'u 

öğrenirim. 

- Bu iş kolay. O dostu· 
mun evinin adresini biliyorum. 
Oradan sorarız. 

O adresi söyler misiniz? 
"Geniş sokak No: 11" 
Dostunuzun ismi? 
Bay Cavit 

* • • 
Biraz sonra komiser evden 

ayrılırken Necla ile Muzaf
fer' e: 

- Hiç üzülmeyiniz. Çok 
geçmeden "Adsız yüzüğünüze 
tekrar kavuşacağınıza kuvvetle 
emmım.,, 

Dedi. 

* 4 • 

- Bana bak oğlum! 
Bu sözü "Günlük haber., 

gazetesinin direktörü bir oda· 
cıya söylemişti. 

- Bay .. Ali,, yi bana çağı
rıverl. Çok geçmeaen gazete· 
nin genç muharrirlerinden Bay 
Ali direktörün yanma gel· 
mişti. 

Direktör önüne bakarak: 
- Vazifenizden memnun 

değilim. 
Dedi. 
Gen yazıcı şaşırmıştı. Hay

retle: 
- Fakat direktörüm ... 
Direktör bıraksaydı belki 

birşeyler daha söyliyecekti. 
- Ben direktörüm, mirek-

boşluğa bırakıyor. likte dairemize müracaatları 

O günleri aramamak kabil-
Kaçakçıların izi üzerinde lazımdır. Aksi takdirde tapu 

mi? Gazetemiz 
giderdi. 

Esasen, bundan bir müddet sicilli ile sabit olmıyanlar pa-
kapış kapışa - evvel lngilterede =kaçakçılıkla raların paylaşmasından hariç 

Şimdi ise! 
Müveziler birkaç nüshayı 

çırpına çırpına güçlükle sata
biliyorlar mış! 

Satış çok hem pek çok 
düştl!. işte ben bütün bunla
rın önüne geçilmesini istiyo-
rum. 

iyi dinleyiniz: 
Şayet yirmi dört saat zar

fında bana beş sütun tutacak 
kadar bir dram veya bir 
hırsızlık veya bir cinayet 
haberi getirmezseniz burada 
işinizin kalmadığına emin ola
bilirsiniz! 

Şayet istediğim şeyler ge
lirse yevmiyeniz üç misli artar. 

işte size masraflarınız için 
beş lira.. Bu parayı alınız. 

Bu sözleri söylemekle bera
ber gazete sahibi genç mu
harrire cebinden çıkardığı beş 
lirayı uzatmıştı. 

Bay Ali çok geçmeden ken
dinden istenilen şeyleri top
lıyabilmel ıçin gazete idare
hanesinde ayrılmış bulunu
yordu. 

Vakit epeyce geç olmuştu!. 
Saat ona gelmişti. 

( Arkası var) 

mücadele teşkilatı gizli polise bırakılacı:klardır. 16-12-936 
[müracaatla önüne geçilmiyen ~t~;ihi~de~ itibaı~Şartnaıne _ _. __ - --

bir kaçakçılıktan bahsetmişti. herkes açık bulundurulacaktı;: 
• Artırmaya iştirak etmek isti-

Birinci sınıf mutahassıs yenlerin % 7 ,50 pey akçesi 

Dr. Demir Ali 
veya milli bank itibar mektu
bunu hamilen 36/1159 dosya 

v [ ile icra münadisine müracaat-
n.amçıoğ U lan lazımdır. 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 1 Dokto- r 
ve elektrik tedavisi 

İzmir - Birinci beyler sokağı- Ali AgaJı 
Elhamra si~~;-ark-a~ı~da-

No.: 55 

.... ULb 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

İkinciBeylerSokağı No. 68 
• • Telefon 3452 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveç.ya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

Baş dur k . Büyiik Salepçi oğlu hanı 
a . karşısında 

'~~A~,lfuA~~~~==....,~-~-==~=-==~==~~--~-~~-~ 
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yurdunun göklrriııe birkaç filo katmış olursun. Bu yo;ir· 
Z<!ngindcn birinin de senin olmıyacağmı kim iddia cdeb• 
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t W.F. H. Van vapur acen ası 
RoY AL NEERLANoAıs Der Zee ...._ Yer var mı? da işile gücüyle uğraşıyor, 

Diye soruyorlar, dalgın ve saki, bize hiç bak-
...._ Yok, diye cevap veri- mıyordu bile ,. 

KUMPANYASI & c 
"HERMES,, vapuru 24-11- Oe 

ruz, amma hepsinin gözü, Fakat birden, elleri çabuk 
lasyonda ~işi olan arkadaşın çabuk, sinirli sinirli, ceplerine 

!rinde.. Derhal: girip çıkmağa başladı. iç cep· 

936 günü gelip yükünü boşalt-

tıktan sonra BURGAS, VAR

NA ve KÔSTENCE için yük ...._ O yerin sahibi var, di- lerine, yan ceplerine, yelek 
· raftaki bavulunu gösteri- ceplerine, pantalon ceplerine tahmil edip ayni gün hareket 
tuz. edecek. p acele acele bakıyor, her ce· 
akat bir iki değil ki.. İş· binden yığınlarla bükülmüş, "ULYSSES,, vapuru 30-11-

. gene kapı gırç! etti. içeri kıvrılmış türlü türlü kağıtlar 936 günü beklenmekte olup 

.aba dokuma elbiseli, kolun· çıkarıyor, bunları karma karı· 5-12-36 gününe kadar ROT
.q Paltosu, şişmanca, orta şık ediyor, gene iç ceplerine TERDAM, AMSTERDAM ve 
~1.1 bir adam girdi. Ankara yan ceplerine, yelek eeplerine HAMBURG limanları için yük 
·Cıvar k asalar arasında do- pantalon ceplerine deli gibi alacaktır. 
~n bir küçük ~tüccara ben- saldırıyordu. Hatta altına min· SVENSKA ORIENT LINES 
Ordu. Elinde eski püskü der gibi yaydığı paltosunun cep "NORDLAND,, motörül22-
.acık bir bavul. Yeleğinin lerini bile 0 telaşla, belki on defa 11-36 günü gelerek tahliyeden 
t cebinden öbür cebine ka- yokladı. Yok. Yokl. Aradığı· ' sonra ROTTERDAM, HAM
~ san bir saat kösteği. m bir türlü bulamıyordu. iki BURG ve STOKHOLM li
~steğin ucunda bir eski za· kaşının ortası, endişeden kes-
n parası asılı! kin bir bıçakla yarılmış gibi, 
l\apıya en yakın oturan derinleşmişti. Benzi sap·sarı 
daşı: idi. Şakaklarından zırıl zırıl 

k- Yer yok birader, diye· ter akıyordu. iki de bir: 
kapıyı tutmak istedi. - Bir mühim yere koydum 

1
Ôbürü hiç aldırış etmeden, amma, nereye koydum, diye 
~sYonda işi olan arkadaşın söyleniyordu. Deminki siyah 

~tıni gizlemek için seyrek kaplı defterin yaprakları fırtı· 
Utan 3 yolcuyu sıklaştırıp naya tutulmuşçasına, boyuna 
~n o boş yere oturuverdi. çevriliyordu. Fakat mümkün 
, 
0ğrusu hepimiz isyan et· değil, bulamıyordu aradığını! 

ıştik.. Gerçi o yerin kefili Yol arkadaşlarından bir 
ahaten siyah baş örtülü ka- kaçı, artık dayanamıyarak, 

,ııdı. Aslında bize halt etmek ona: "Aradığın ne?,, Diye 
~erdi amma, bir hakkın sordular. Perişan adam kısa· 
to~endiğinin:görüp susmak ta ca: 

ay değil 1. - Biletimi, dedi. Aylık 
~Yeni gelen adam, bizim bu biletim vardı. Acaba nerede. 
.~manca tavırlarımızı göre- Mühim bir yere koydum am· 
:ti asabileşiyor, burun delik- ma, nereye koydum! 

fart furt açılıp kapanıyor- Ve gene elbisesinin ceple-
. Bir taraftan rafta çanta- rini kanşhrmağa başladı. 
. sepetler, çıkınlar, su şişe- Üçüncü mevki aylık bilet-
1 arasında bavuluna yer ler kırmızı renkte olduğu hal· 
ağa çalışıyor, bir taraftan de, - hoş o şimdi bunu 

hiddetli hiddeili: düşünecek halde mi?- beyaz 
t ~ Bu yerin sahibi varsa, kağıtları da birer birer göz-
~ 'D yerinde oturaydı, diye den geçiriyor, fakat o mühim 
~~leniyordu. Yoksa bu yerin yere koyduğunu söylediği bi
cP~sunu mu almış!. O para Jetini bulamıyordu işte! O te· 
~tıYor da, biz vermiyor mu· laşla ortalığa saçılan kağıtları 
~ ~ sanki.. Yoksa onun ver· da kaybetmemek için bir yan-

manlarına yük alacaktır. 
"AASNE,, motörü 21-12-36 

tarihine beklenmekte olup 
26-12-36 ya kadar ROTTER-

DAM, HAMBURG ve SKAN-

DİNAVYA limanları için yük 
tahmil edecektir. 

FINSKA AGFERTYGS 
KUMPANYASI 

"SAVONMAA,, motörü 28-
11-36 günü limanımıza gele

rek 3-12-36 gününe kadar 

ANVERS ve FINLANDlY A 
için yük ... alacaktır. 
ZEGLUGA POLSKA KUM

PANYASININ 

"SARMACJA,, vapuru 7-
12-36 günü beklenmekte olup 

12-12-36 gününe kadar AN
VERS ve GDYNIA için mal 
yükliyecektir . 

SERViCE MARITIME RU-

MEN KUMPANYASININ 
"StJÇEAVA,, vapuru 16· 

12-36 günü gelerek MALTA, 
MARSIL YA ve ALGER li-
manlarına yükliyecektir. 

İlanlardaki hareket tarihle
rile navlonlardaki değişiklik· 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

"SAMOS,, vapuru 7 birinci 

kanunda beklenilmekte ve 12 

birinci kanuna kadar ROT

TERDAM, HAMBURG ve 

BREMEN limanlarına yük ala· 
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 

"EXPRESS,, vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor ve NEV

YORK için yük alacaktır. 
EXCELLO,, vapuru 6 ilk 

kanunda bekleniyor, NEV-

YORK için yük alacaktır. 
"EXMOUTH,, vapuru 18 

ilk kanunda bekleniyor, NEV

YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 26 

ilk kanunda bekleniyor, NEV

YORK için yük alacaktır. 

"EXTAVıE .. vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEY . 
YORK için yük alacaktır. 

EXMOOR,, vapuru 13 ikinci 
kanunda beldeniyor, NEV
YORK için yükliyecektir. 

PiRE AKTARMASI SERİ 
SEFERLER 

" EXOCHORDA .. vapuru 
4 ilk kanundan PIRE'den 
BOSTON ve NEVYORK 
için hareket edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapuru 18 
birinci kanunda PiRE' den 
BOS"fON ve NEVYORK 
için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL
ı ıAVSLINJE 

OSLO 
"BOSTON,, vapuru 16 ilk 

kanunda bekleniyor, ISKEN
DERIYF, HAYFA, DIEPPE 
ve NORVEÇ limanları için 
yükliyecektir. -- - -SERViCE MARITlME 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Ha kap a maş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağam 

uc 
Yeni >:aptıracağınız elbiseler ıçın bu mamulatı tercih ediniz 

• 
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Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRıı 
KANDEMİR Oğlu 
'zgı:~~~~~~~-----..m:m ________ , 

1 

p ensucatı 
Türk Anonim Sirke ti , 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen ,

1 Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elg af adresi: ayrak Izmir 

ilk kanunda bekleniyor, KôS
TF.NCF.. Sl JJ .INA l,AJ.A(' 

aktarması olarak BELGRAD, 

NOVISAD , BUDAPESTE , 

BRA TISLA VA VlY ANA ve 

LINZ için yük alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında bir taahhüde giri-

Ü~cllil 
-• 

Ali RIZA 
Sür' at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

.ı~ çil akçe de bizimki çakıl dan .bunları da toplamağa 
~1 rnı?. 

lerden ··acente mcsuliyet kabul 
etmez. Daha fazla tafsilat için 
ikinci Kordonda FRA TELLi ROUMAIN şilınez. 0 

Numara : 34 
A.. çalışıyordu. 

lllma da belalı adammış Zorba yolcunun yüzündeki 
~" Herifin gözünü kan bü- eza, artık beni de muztarip 
'ıı dü. Dövmeğe, dövüşmeğe etmeğe başlamıştı. içimden: 
~~ağa vuruşmağa, en azı Ah bulsa biletini. Zavallının 
; up saymağa müheyya .. Ce- çektiği yeter! Diye adeta s1z· 
ap vermeğe gelmez, yok }anıyordum. Fakat ne gezer! 

Yctd 
~- en yıldırım mahkemesine Derken, derin bir düşünce· 
;~Şüp, İstanbul'a gideyim ye kaldı; sonunda: 
'tıCt~e.n, hapishaneye boyla- - Bu sabah Necip efendi-
a ışden bile değil. nin dükkkanmda evrakımı ka· 
boğrusu birden pas!. Göz rıştırdımdı, dedi. Sakın bileti 

b~~Yla yerin kefili olan kadına orada düşürmüş olmıyayırnl 
-t~I hın. O yeni bir sigara Ve bundan emin olarak, 
~- endirmiş'. Hiç te oralı kag" ıtlarını cebine yerleştirdi, 

SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

ELLERMAN LINES L TD. 
"THURSO,, vapuru 20 ikin· 

ci teşrinde LONDRA, HULL 
ve ANVERS''ten gelip yük 

'\!~ili. ayağa kalktı, paltosunu top- çıkaracak ve ayni zamanda 
d Zorba yolcu paltosunu min· ladı, bavulunu raftan idirdi. LIVERPOOL ve GLASKOW 
,
1
et gibi altına yaydı. Şapka- Söve saya kompartimandan için yük alacaktır. 
~1 asacak bir yer aradı; da çıktı gittil. Onun arkasın· "POLO,, vapuru 3 birinci 

~ ?rnaymca tekrar başına dan da istasyonda işini biti- kanunda LONDRA, HULL ve 
'o~ltdi. Yorgun ve hiddetli, ren yolcu dönüp boş duran ANVERS'tcn gelip yük çıka· 
~~Ut gibi, göğsünü indire yerine oturdu, tren kalktı, racak ve ayni zamanda LON-

BUC.\REST Birinci Kordon, telefon 
"DUROSTOR,, vapuru 23 No. 200- 2008 _______________________________________________ ..:;::;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;.~----~-------

~a1. d.ıra birkoç nefes aldı. Ben gene göz ucilc siyah 
1:. ORA ve HULL için yük ala· 
•iı'n.ın tersile alnıııın terini baş örtülü kadına baktım. ~ 
L dı. Sonra cebinden siyah Gözlerinde "Hak yerini bul- caktır. ~ 
il~~ d 1 d. ff b. 'f d "DRAGO,, vapuru 10 birin· 1 f laklidi kaplı bir küçük u ., ıyen muza er ır ı a e . 
(~ter ç:kardı. Yapraklarını vardı. Sigarasını yakmak isti- ci kanunda LIVERPOOL ve N J 

vışt d s· 'k d k d k. d ın b SWENSEA'dan gelip yük çı· 
tgki ırki. l ılr ı i ~critn he, yefn darşıstm ~kr,ama catt• as u karacaktır. -
tib' ta am ar a, cemı, ~ ar , se er e a eş ı ı. on- d 

ta. ı, hesaplar yapa. Dudak- ra, Haydarpaşa' da yardım GENERAL STIM o 11 ıu a·· ~ 
~~' "Elde var biı, elde var vaadcden yolcuya: "PHILOMEL" vapuru 18 K n n PO n , 

., Diye kımıldıyordu. - Size para vereyım, va· ikinci teşrinde gelip LONDRA r.Ao .. . /.,, UJ1 U U .Q( 
~ ~onıpartımanda sükiinct_te· pur biletini de siz alırsınız, için yük alacaktır. p~ \ 
~Sus etmişti. Belli ki, istas· değil mi?. Tarih ve navlunlardaki deği- 11/ r ~ - F _, ~ 
~:tıda İşi olan yolcuyu düşü· Diye sordu: . şik.liklerdcn mes'uliyet kabul l v_ 1 &ırça01 .B<;:N'-<A\.!J 
~Yoktu. Yeni gelen adam Bıllı edılmez. 

~ •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar za_rarsızdır ki gebelere kalp,~öbreklerı 
UrjeD a aprahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 

--
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• 
• 
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(Ulusal Birlik) 

en iden 
dırıyor 

Pay/oma cephe· 
sinde taarruza ·geçmiştir. Hudud çarpışmaları tehlikeli oluyor. 

Tokyo 2 (Radyo)- İç Mongolistan ordula~ı, tekrar harekete ~elmi~lerdir. Son gelen haberlere göre, Prens Tek'in kuman

Prens Tek, kumandasındaki Mongol kuvvetleri, 

dasındaki Mongol askerleri, Payloma cephesınde taarruza geçmışlerdır. 
Bu haber, Moskova' da iyi tesir yapmamıştır. 
Paris 2 (Radyo)- iç Mongolistan ordularile Rus hudut muhafızları arasında başlayan hudut çarpışmaları, alakadar mahafili 

endişeye düşürmektedir. Bu çarpışmaların kanlı bir harbın başlangıcı diye tefsir olunuyor. . ... . . . . ............ ~·-------
Alman y ın bes1Romanyakralının 
lediği ıkir ne imiş dünkü ... söylevi 
(Debas); Alm~nyanın, daima Romanya ordusu, kendi top
başkaları a taarruz e ek ni raklarını korumağa hazırdır 

• d• Bükreş, 2 ıne n milletinin, sair mi\letler-yet • nde olduğun a e yor (Radyo) - den çok daha fazla söyledi-

Paris, 2 (Radyo) - Deba Ayni gazete, Rapallo mua- Kral Sa Ma ğini ilave eylemiştir. 
gazetesi. Alnıanya'nın resmi hedesindc Almanya'ca -Rusya- jl' ste Karo l Kral, söylevine devamla de-
gazetesinde çıkan bir makale- ya kredi açıldığı halde, bu Transilvan- miştir ki: 
den dolayı şiddetli yazılar seferde Rusya aleyhine terli- yanın ilhak - Bugünü, Romen milleti 
yazmakta, Almanların, hissi- bat aldığını kay<lettikten sonra edildiği gü- hiçbir zaman unutmamalıdır. 
) ata tabi olarak Fransa'ya Almanya'nın daima tecavüz- niin 18 inci Bugün, gelecek olan nesle 
düşmanlık gösterdiklerini ilave kar bir fikir beslediğini ilave yıl dönümü bildirecektir. Kardeşlerimizden 
eylemektedir. eylemektedir. müna sebe- yüzbinlcrce kişi, uzun bir za-

______ .,_ ....... _... tile dün ya- man devam eden yabancı bir 

Pan Amer.ıkan on pılan me· devletin boyonduruğu altında 
rasim de bir yaşamıştır. 

söylev ver- Kral, Avrupa:nın vaziyetin-
miş ve Ro- den de bahsetmiş ve Romen 
m:ın•v:ı 'n ın. Kral Karo[ ordusunun , Romanya toprak-
her ihtimale karşı daima ınüt- larını korumağa hazır olduğu-

• • • 
gresı nıı;ı 

~---------·.-.----~~~ 

2 Birinci kanun 926 __. 

a ca taki ırktaşlarımıı 
Bundan.sonra zulüm yüzünden 
sokağa da çıkamıyacaklar 
Kilis 30 (A.A) - Mahalli bulmamaktadır. Çünkü münte· 

hükumet Sancak münlehibi hibievel inlihabatına balkırı 
sanilerinden istjfa edenlerin yiizde doksanı iştirak etme· 
istifalarını kabul etmiyerek miştir. İntihap edilen münte· 
cebren jandarma vasıtasile hibisanilerden bir kısmı ise 
geceleri ve kapalı kamyonlar- istifa etmişlerdir. 
la şehirlere getirilmelerini em- Ali komisere bu mes'ele 
retmiştir. hakkında Türk halkı tarafın· 

Bu yüzden birçok müntehibi dan birçok protestolar gön· 
saniler köylerinden kaçmakta- derilmiştir. Bu protestolardan 
dırlar. intihabatın kanunen ve filen 

Antakya'ya Halep'ten yeni- mevcud olmamasına rağmen 
den milis kuvvetleri getirilmiş- meb'us seçiminde ısrar edil-
tir. Sancak'ta heyecan fazladır. mesinden şikayet olunmaktadır . 

Köylerde silah aramak ba- Ankara, 1 (Hususi) - Ha· 
hanesile esasen yaptırılmakta lep'ten bildiriliyor: 
olan tazyik arttırılmıştır. Sancağın ileri gelen Tüık-

Mahalli hükumetçe münte· leri, sancak halkına hitaben 
hibisani listesinde isimleri kay· bir beyanname neşretmişler 
dedilmiş olanlar çağrılmakta ve intihabatta gösterilen bir-
kendilerine bu işi kabul etme- liğin muhafaza edilmesini, Su· 
leri aksi takdirde üç sene riye müntehibisani intihaba· 
hapse konacakları bildirilmek- tına da iştirak edilmemesini, 
tedir. Suriye memurlarının yolsuı· 

Türk'lere yapılan tazyikler luklarına rağmen boykotajın 
gittikçe arttırılmaktadır. Pos- iyi neticeler verdiğini; bu de· 
taya verilen mektuplar ve telg- fa da ayni suretle hareı<et ed:: 
rafların sevki tehir olunmakta lerek cihan efkarı umumiycsı 
ve gizli bir surette kontrol karşısında sancağın Suriye'den 
edilmektedir. ayrı bir varlık olduğunu isbat 

Sancak'ta intihabat mes' ele- etmek lazım geldiğini bildir-
sinden dolayı dükkanlar tama- mişlerdir. 
men kapalıdır. Heyecan fazla· Sancakf a Türk'lerc karşı k 
dır. Köylerde tazyik arttın\- na muameleler devam etmek· 
mıştır. tedir. Türk'lerin sokağa bile 

Adana, 30 (A.A) - Türk çıkmalarına müsaade olun· 
halkı Suriye' de yapılan meb'u mamaktadır. Dışarda dolaşan· 

san intihabatmı kanuna uygun lar tevkif edilmektedir. 
~~------... ~• .. •1..-. .. --~-----

Fransa - lngiltere si-
yasal munasebatı 

M. Ruzvelt, Amerikanin Cenevre 
den uzak kalacağını söylüyor 

.~------·------~ tehhid olmasını söylemiş, Ro- nu beyan eylemiştir. H h d F b k tfe' 
------~· ...... _. arp .zu urun a ransa, ütün uvve 

Boenos-Ayres, 2 (Radyo) .:.__ res'te toplanan Pan Amerikan 
Amerika cumhur reisi M. Ruz· konferansın dan bahsetmekte 
velt ile konuşan gazeteciler, ve bu konferansın, Avrupa ha-
Amerika'nın, uluslar sosyete- riciride siyasal bir bloku istih-
sine girip girmiyeceğini ken- daf eylediğini yazmaktadır. 
<!isinden sormuşlardır. M. Ruz- Ayni gazete diyor ki : 
velt verdiği cevapta, bunun "Amerika hükumetleri, İtal-
•çin hiçbir ümid kalmadığını ya· Habeşistan muharebesinden 
ve Amerika'nın Cenevre' den sonra Uluslar sosyetesine olan 
uzak kalmağı tercih eylediğini itimatlarını kaldırmışlardır. Bun-
beyan etmiştir. dan dolayıdır ki. bu sefer ara-

Roma 2 (Radyo)- Jornale larında bir blok yapmağı dü-
d'İtalya gazetesi, Boenos Ay- şünmüşlerdir. ---------·---.. ·~·------~-----

Yugoslavya Belçika 

Balıkçılar Sivas-Erzurum rini İngiltere'nin emrine verecek 
A k 'd f d T" h ·ı h ı · Paris, 1 (Radyo) - Milll liderlerinden M. Lüi Mareıı 1 

n ara a top an ı 1. a vı atı araret ı müdafaa komitesi dün akşam Meb'usan meclisine bir takrir 
Aııkur:.ı, 1 (llu suı·.i) - İlk ha- b • ft t [ M Bl ' · 

t ır sure e sa r ıyor . um un riyasetinde Baş- vererek Lokarno ihzari müıtı· 
lıkçılık koııgre!!İ, hu Falıah kt1sad 

Yüzde 7 faizli Sıvas • Erzu- vekalet dairesinde toplanmış· kereleri hakkında hükumettefl Vekili Cı•liıl Oayar'ın riyn~etinde 

uçılrııı ~tır. ruın <lemiryolu üçüncü tertip tır. Harbiye, Bahriye ve Ha· izahat istiyecektir. Ayni tak' 
Kongreye, yur<lun Lirı;ok yer· tahvillerine halkımız fevkalade va Bakanlarından başka bu rirde Alınan - Japon paktın 1~1 

leriııdcn gf'len murahhaslar i~ıirıık rağbet göstermiştir. Yalnız tüc· içtimada M. Şotan, M. Viyo· da izahatı istenilecektir. Dı· 
t>tmi,lcrdir. Snylav'lur, Ziraat Ye- carlar ve zenginler arasında let ve Ponkur da hazır bulun· ğcr bir Meb'us ta harici siy3 • 
kiileti, cüıncr L:ınk ve fktı~ad \'e-
kiileliniıı alakadar ıucmurları kon
grellc lıı11.ırdılar. 

Celal Dayur'ın :ıı;ılış ı,Ö) lnin· 

den sonrn lı:ılıkçılJk sannyiiuin 
uıem lckcı le iıık i, afı için bazı;luuau 
rapor okunmuş ve enciimenlcr -e
çirpi de ynpılııııştır. 

değil, esnaf, öğretmenler ve muştur. set hakkında bir takrir vere· 
memurlar arasında da hükı1- Biraz sonra bu içtimaa Ha-

riciye, Dahiliye ve Maliye Ba-
kanları da iştirak etmişler ve 
müzakere iki saal sürmüştür. itizar 

18 inci yıldönümünü Ordusunun iyi 
Bundan onrıı, Biiyük Şef Ala· 

türk'ı•, Biiyük ::\lillct Mccfüi reisi 
Al>tliillıalik Henda ve Ba;wekil İs

met f nijnii·nc, umumi h eyetin ta
zinılcrinin artına kararlar ,·eril· 

metimizin demiryolu siyasetine 
devam etmesini kolaylaştırmak 
emelile tahvillerden satın alan
lar pek çoktur. Yüzde 7 faiz, 
hiçbir banka tarafından mev
duata vcrilmiyen yüksek bir 
kardır. Hükumetimizin mali 
taahhüdlerine ne derece sadık 
olduğunu bilen halkımız, ban
kalara müracaatla tahvilleri ka-

Londra, 1 (Radyo) - Fran
sız gazetelerinin yazdıklarına 
göre Fransa Dış Bakanı M. 
Delbos Mecliste vereceği iza· 
hatta İngiltere harba girecek 
olursa Fransa'nın bütün askeri 

Yazımızın çokluğu dolayı· 

sile (Ali paşa kira Frosini ) 

adlı tefrikamızı koyamadık· .. ,. ·nı 
Sayın okuyucularımızdan öıu ~ 

kutladı b• h I t• • ı 1 
Belgrad 2 (Radyo) - Yu- lr a ege l!'I~-, 

g~slavya'n~n 18 inci yıld~~~~ü mesi isteniyorı 
munasebetıle burada buyuk 
şenlikle .. yapılmıştır. Brüksel, 2 ( ~adyo) - Belçika 

Yugoslavya'nın Paris sefiri harbiye nazırı general Denis, 
M. Poriç, birinci Petro'nun parlamentonun <lünkü toplan-
he keline giderek bir çelenk tısında bir söylev vermiş ve 
k y t Belçika ordusunun, Belçika 
oymuş ur. . . topraklarını koruyabilecek bir 
Bükreşte de dost devlet ıçın l l t' .1 . IA ld'W · · 

l 
ıa e ge ırı mesı azımge ıgını 

şenlikler yapı mıştır. b t · "h' t h · t ___ __. • eyan e mış, mu ım a sısa 

istemiştir. M. Melison --.. ····---
Hedefe doğru uçuyor lngiltere'de 

Londra, 2 (Radyo) - Meş- S J A J Jd 
hur tayyareci M. Molison, dün ey ap ar 0 U 
(Berkari Kil) e vasıl olmuştur. Londra 2 (Radyo) - fn-
Yarın sabah, hedefinin son giltereniıı birçok yerlerinde 
merhalesine müteveccihen ha- seylaplar olmuştur. Hükumet 
rekeı etmiştir. felaketzedelere yardım ıçın 

- ---• • tedbirler almıştır. 

Ruhsatname 
Almıyan ihracatçılar 

15 Kanunuevvele kadar ih
racat ruhsatnamesi almıyan 

ihracatçılar, o günden lsonra 
ihracat yapamıyacaklardır. Va
kit yaklaştığından ruhsatname 
almak için Odaya müracaat 
edenler, artmıştır. 

ıniftir. 

Encümenler, öğleden sonra top· 
)anarak çalışmoğn bıı.Iamıelardır. • 

Ankara, 1 (A.A) - Balık

çılık kongresi bugün lktısad 
Vekili Celal Bayar'ın bir nul· 
ku ile açılmıştır. Balıkçı mu
rahhaslarile mütehassıslarının 

ve süngercilerinin iştirak et
tikleri kongrenin bu toplantı· 

sında Saylavlar, milli müdafaa, 
Maliye, Gümrük ve İnhisarlar, 
Ziraat, Sıhhat ve lçtir~ai mu
avenet Vekaletleri ve iş, Ziraat 
Sümer bankları mümessilleri 
ve lktısad Vekaleti alakadar 
daireleri reisleri de bulun
makta idiler. 

Celal Bayar'ın açılış nut
kundan sonra kongre reis ve· 
killikleri, umumi katib ve ka
tibleri seçilerek teknik ve 
teşkilat encümenleri ayrılmış 

ve rapor okunmuştur. 

Bundan sonra kongre Cu
mur reisi Atatürk'e, B. M. 
Meclisi reisi Abdülhalik Renda 

pışırcasına satın almaktadırlar. 

Yalnız bir banka iki gün 
içinde 50,000 lira kıymetinde 
tahvilat satmış ve akşam 
üzeri Cumuriyet Merkez ban
kasına müracaatle daha 30 
bin liralık tahvilat istemiştir. 
Hamiyetli ve yurdsever İzmir
lilerin satılmak üzere İzmir' e 
ayrılan tahvilatı iki-üç gün 
gibi kısa bir zamanda satın 
alacakları anlaşılıyor .. 

• * • 
Ankara, 1 (Hususi) - Si-

vas - Erzurum tahvillerinin 4,5 
milyon liralık üçüncü tertibi
nin üçte ikisi satılmıştır. Müd
det bitmeden hepsinin satıla
cağı kuvvetle tahmin olun
maktadır. 

ve Başvekil ismet İnönü'ne 
heyeti umumiyenin tazimleri
nin arzını karar altına almıştır. 

Kongre müteakip toplantı· 
sını encümenler mesaisinin ne-
ticesinde yapacaktır. 

kuvvetlerini bila kaydü şarll 
ingiltere'nin emrine amade bu
lunduracağını söyliyecektir. 

Mancester Gardiyan gazetesi: 
Bu mes' ele, esas ve hayati 

bir mes'eledir. Fransa'nın bü
yük olan kuvvetleri Büyük Bri
tanya' yı müdafaaya hazır bu-

lundukça, İngiltere Dış Baka
nı M. Eden'in dediği gibi bü

tün kuvveti le · Lokarno kon
feransı yeniden akdedilmese 
bile- Fransa'yı müdafaaya ha
zırdır. Bu hakikat Beyaz ki
tabla da bilhassa Almanya'ya 
karşı tasrih edilmiştir. 

Maamafih, Lokarnodan he· 
nüz ümit kesilemez. Alman
ya' nın bu hakikatlere göre 
hareket edeceği melhuzdur. 
Lokarno ne şekil alırsa alsın, 
lngiltere, Fransa'ya karşı ya
pılacak bir taarruzda Fransız
larla birlikte barba hazırdır. 

Demiştir. 

Paris; 1 (Radyo) -
huriyetperver muhalif 

Cum
parti 

dileriz. ,, \fl 
• .J.( • ~ • ~ • • -:- l . ~. . 

Bir tayyare 
Atina'ya gidel'' 

ken düştü 
o· 

Atina 2 (Radyo) - VarŞ 
.1 A . ,.,,arı 

va ı e tına postasını Y<>r"' 
. . def1 

Polonya yolcu tayyarelerın 
biri, Atina'ya yirmi kilometre 

mesafede düşmüştür. Yolc~; 
ların akibeti hakkında hiçb

1 

malumat alınamamıştır. 

---·---
Göring . 

Muhtekir/eri taktP 
edecek 1 

G er" Berlin 2 (Radyo) - en ri 
Göring, halkın gıda maddele~· 
üzerinde ihtikar yapanlar h9 

01 
kında ağır cezalar konacıığı_1, 
söylemiş ve bu gibilerin, es~e 
bir surette tesbit edilme 
olduğunu ilave eylemiştir. 

~Q 


