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U. Sosyetesi 
Sancak mes'elesi hakkındaki 

notamızı tetkik etti 

t. . Aras, lskenderun hakkında beyanatta bulundu, da
vamızın samimiyetle0konuşulacağından eminim, dedi ·---· Seller, Mersin ve Tarsust'a 

da büyük zararlar yaptı 

Bazı köylerle henüz irtibat 
tesis edilememiştir ------

Fransız kurşunile şehid düşen bir kardeşimiz ve sokakla1da Fransızlar faaliyette Halkın Atatürk'e şükranı-938 evin yıkılması-Akı-
1'. R. Aras Avrupaya geçti. Beyaz • 
~tabın üçüncü ve dördüncüsü de çıktı 

beti meçhul köyler, yıkılmağa0rnamzed binalar 
Sovyet, Amerika ve Bulgar elçileri teessurrerini bildirdiler 

Sancak'ta halkın emniyet Ankara, 9 (A.. ) - 1 -1\ehir 
sularının yavaş yavaş çekilmesi 
üzerine muvasalatı tesis imkanı 

haıoıl olan ve beledi) e hududu da
hilinde bulunan Akkapıda iki) üz ve hayatı endişe içinde! -Alman' [arın asabiyeti! 

r Fransız /\skerleri her tarafı dolduruyor. 'ı Rusya 
\ Türk'leri Sancak'tan kaçırmak istiyorlar Tahşidat ve tah-
'--~~~~--~~~~--~;-_..~~~~~-----J k. " . . k ımat yapıyormus. 
ı obazlar faalıyete geçtı. Yanlarında 100 ta ım Münih, lo (Radyo) - so:yet· 

k l A k h l d 
lerin Finlandiya ve Baltık de\let-

Sarl taşıyor ar. nta ya mu asaraya a rn l ıeri hudu<ltarına yaptıgı talıij>idat 
( ve hudud.larda yaptığı büyük talı-

Ankara, 9 (A.A) - Sancak hak
ltıtıda gazetelerin neşretmekte ol
dııkları haberleri bülteııimize koyu· 
Yoruz. Birer bahane ile Türk'lerin 
Sancak'tan çıkarılması işi bir direk· 
lif halinde tatbik edilmektedir. Ba· 
tan tedbişlerle, hazan tevkiflerle 
Lıızan zorla hudud haricine birta· 
lıın insanları t1evketmekle bu vazi· 
ferıin ifasına çalışılmaktadır. 

İskenderun .h·ansız istihbarat 
hürosu şapka giyen Türk'lerin aley· 
hine mücadeleyi şiddetlendirmiştir. 

Köylerde şapka aleyhine tahrikat 
yapmak maksadile vatan kaçakla
nndan üç yobaz köylere sevkedil
miştir. Bunlar şapka aleyhinde ve 
sarık lehinde tahrikat yapmakta ve 
yanlarında 100 takım sarık bulun· 

durmaktadır. 

Antakya şehri dört taraftan kor
donla çevrilmiştir. Şehirde birçok 
Cezair'li askerler süugüleri takılı 

olduğu halde dolaşmaktadır. Sokak· 
larda sık-sık nöbet bekliyen nokta· 
lara tesadüf edilmektedir. 

U a • • • kimat Alman efkarı umumiyesin<le 
narıcıyecımız heyecan uyandırmıştır. 

ve İngiliz sefiri Alman'lara göre, Almanya Of· 

dusu sırası gcldjği zaman Rus'lara 

Sefir, mülakattan 
sonra gazetecilere 
beyanatta bulundu .. 

lııtanbuJ, 10 (llusus1) - DJ~ 
Bakanımız hareketinden evel İn· 
giliz sefirini kabul ederek uzun 
uzadıya konuştu. 

cevah verebilecek derecede hazır 

ve kuvvetlidir. 

Sefir, mülakatı müteakib ga· 
zetecilere vaki beyanatında, San· 

lng.ıltere-Fransa cak mes'elesininkonseyin bu top· 
lantısında halledileceğinden ilmid 

• • • var bulunduğunu söyledi. 

ltalya ile Akdeniz ve Habeşistan"---____ ..J 
Ankara, 9 (A.A) - Sancak me-

işle rinde nasıl anlaşacaklar selesi~i Milletler cemiyeti konseyin-
de muzakere edecek olan Dış Ba· 

Londra. 10 ( A.A ) - Deyli 
1'~lgraf'ın tahminlerine göre Ak.Je
lıiz nıes'elesinin yeni sene başına 
ka<lar balleııilmesi muhtemeldir. 

M. Mussolini 
lngi 1 tere ile hal ya Ak<lcııiz dev-~ 

lı.:tl eriuin emniyetini celbctmek iste· 
dikleıin<len hcrşey<lcn cv(•l şimdiki 
\'<ıziyetin i<laınesini temin edecek 
olan imkanları tetkik cdl'Ccklenlir. 

Yugoslavya, Türkiye YC Yuna· 
tıistan 1 ıulya ·ya karşı zecri Ledbidc
lin kalJırılnıasındnn sonra dalıi 
İlü}'ük Britanyu'nın mulınfoza ettiği 
15<ırantilerJen istifade etmege devam: 
eueceklcrJir. 

Loıı<l.ra ve Paris Adis-Ababa'daki 
Fransız ve İngiliz diplomatik heyct·l 
letinin statükoların ayn bir mes'ele 
0 larak telakki etmektedirler. Millet· 
ler cemiyeti Mısır'ı uza olarak ka
hil! etmek üzere 1kinciteşrin'de top· 
landıgı takdirde bu fırsattan istifade 
ederek, Habe§istan'da yerlileri tem· 
•il eden hiçbir otoritenin mev<"ud 

olmadığını tesbit edecektir. Bunu 
müteakih Habeşistan'daki Fransız ve 
İngiliz elçiliklerinin ba~ıı:onsolosluk
lara if.rağının kararlaşluılması muh-

- Sonu 5 inci sahifede -

kanımız Dr. Tevfik Rüştü Aras'ın 
riyasetindeki murahhas heyetimiz 
bu akşam Cenevre'ye müteveccihen 
hareket etmiştir. 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

lngiltere kralı taht 
r tan.feragat etti 

Mareşal Voroşilof 
Volkişer Beobııhter diyor ki; 
"Rusya 'oın talışi<lat ve tahki

matı hak.kında gelen haberler, Rus· 
yamn hiçbir taarruz fikri besleme
diği hakkındaki iddiaları filen tek
zih etmektedir.,. Demektedir. 

Kadın hakimler 
o••k o•• y k k d • • Avukatlarla evlene-

U O Or , ar eŞIDID ye- bilirler, takat ayni 

rine kral'~ilan edilecektir kazada bulunamazlar . ... 
Kop enh ag, 

10 (A.A) - İn
giltere kralının 
başmabeyncisi· 

nin bundan bir 
müddet evel Ko-
pehag' a gele· 
rek satılık ma· 
likaneleri gez· 
diği bir gazete· 
de yazılmakta 
ve kralın istifa
dan sonra Da
nimarkada otu· 
racağı haber 
verilmektedir. 

Yeni kral ile kraliçe ve prensesler Londra, 10 
(A.A) - Kabine toplantısı iki saat sürmüştür. Vensmistre 
sarayından alınan malumata göre dün akşama doğru M. Bald
vin kralm Madam Simpson hakkındaki projelerinden vazgeç· 
meğe niyetli olmadığını kabineye bildirmiştir. 

Kanunuesasiden hiçbir inhi· -Sonu 3 üncü ·,ahi/ede-

Adliye bakanı Ş. Saraçoğlu 
İstanbul, 1 O (Hususi) - Adli. 

ye Vekaleti gönderdiği bir tamim
de, avukatlarla evlenen kadın ha
kimlere ayni kazada hakimlik ve 
müd~eiumumilik vazifesi verilemi· 
7eceeini bildirmittir. · 

Adanadan bir manzara 
ada sokağında ikiyüz köprü soka
ğında ve havuzlu bahı;ede, ikiyüz 
elli Midik'te, ikiyüz l\lirza Çelebi
de, yirmi ~Iihmandarda, yirmi Şa· 

hiap;ada, ondört deniz kuyusunda, 
yirmi sekiz ki ceman 938 e\'in 
yıkıldığı anlaşılmı~tır. 

Ilu mıntııkalarda 255 kişinin 

muavcncte muhtaç oldu~u meydana 
çıkmaktadır. , Bunlara da ekmek 
gönderilmiştir. Buralarda nüfusça 
zayiat yoktur. 

2 - K1Z1laya nakdi yardım 

devam etmektedir. Bugünde parti 
merkezinde yapılan toplantıda 3500 
liralık bir teberrüat olmuştur. 

3 - Beş koldan şehirde ba
yanlarımız tarafından kıZllay na· 
mına elbi~ ve çamaşır toplantıaı 

bu akşama kadar deT'am etmiotir. 
Toplanan eşya tasnif çdilmektedir. 
F clakete uğnyanlar içinde en ziya· 
de muavenete muhtaç olanların 

vaziyeti tetkik edilerek bu eşyala
rın tevziatına başlanacaktır. 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Toprağa gömülü uzun ve 
kanlı bir bıçak bulundu 

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

Cinayet kalın bir esrar per<f e-
si arkasında saklıdır 

Maamafih mühim izler vardır. Çıplak 
ayaklı adamla bu kadın kim olsa gerek? 

Maktul Salih, ce
-;edi ve cesedi;-
-bul;;ndağu yer · 

Burnava nahiyesinin Işıklar 
ve Pınarbaşı köyleri arasında 

·~bir bekçiye aid metruk kulede 
ıjbulunan 25 yerinden yaralı ve 

. başt taşla ezilmiş cesed hak
.kındaki tahkikata adliyece de· 
vam edilmektedir. Tahkikatı 

~~~I 
:A\Da.KiKo. 

yapan müddeiumumi muavmt 
Şevki Suner, dün sabah hadise 
yerine giderek cinayetin işlen
diği yerle civarda mevcud iz
leri tetkik etmiştir. Bu izler 
tetkik edilirken yeni kazılmış 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Londra 10 (Radyo) - Bütün gazeteler, /ngiltere ile 
ltalya arasında devam eden Akdeniz müzakerelerinden 
bahsediyorlar. Jngiliz matbuatı, iki devlet arasında ak· 
tolunacak muahedenin, günün en mühim mes'elesi ol· 
duğunu kaydedigorlar. 
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tJtKt-Q 
Ankara Yolu 

Sabah, keskin ve sert bir ayazla sokaklan, binaları, uyuşturub kan
burlaftınyor. Ankara'ya yolcu uğurlayorum. Basmane istasyonunda bilet 
aldık, Üç büyük, iki küçük yolcu. Biraz sonra tren harekete geldi, 
onlan aldı ve ufkun silik, yeni uyanan gölgeleri arasında ıslıklar çala 
çıla kaybolub gitti. 

Ben de Ankııra'ya tam 6 yıl evel gitmiştim. Gene böyle bir kıştı. 
Kar yağıyordu. Vagonlar, hirer dondurma kutusunu andırıyordu . Kıılö

rifer tertibatı bozuktu. Birinci mevki bir bilet için, cüzdanımdaki muh· 
ıeviyatın tam dörtte birini vermi§tim. 

Ayni kompartımanda bir dostum \'ardı. 
- -Ah -diyordu· Afyon'a varsak! 
Mera\:: etmiş ve sormuştum. 

- Afyon'a varsak ne olacak sanki?. Oraııı §İmdi yaz mevsiminde 
değil ya! 

- Anlamadın -dedi- burada bili Osmanlılığın enkazı yatıyor. Af· 
yonda iee Türkiye ve Ankara başlıyacak! 

Tam gece yarısı Eski§ehir trenine binince baktım ki, bir Avrupa 
ekspresinin konforu, temizliği, itinası, intizamı, sıcaklığı tamamen burada 
da mevcud. O dakikada arkadaşımın maksadını anladım. 

Dün de yolculanmın arkaeıodan bakarken ayni düşünce içindeydim: 
Ankara ve Tiirk.iye, nihayet ·demiryolları ile de· İzmir.den başlı· 

yor. Yolcularım benim o yıllarda \'erdiğim paranın nısfını bile \'erme· 
miftiler. Ben Afyon'a kadar, sokakta ıslanıp ta mermer ııalon köşesine 

fırlatılmış bir mahlıik gibi titriyerek gitmiştim. Onlarsa rahat rahat 
gidiyorlardı. 

Ankara'ya giden yollar, hep böyledir ve daima böyle olacak!. 

Esrarengiz Uçladaml 
Londra hayvanat bahçesinin 

filleri ara-sıra Filbanlar tara
fından gezmeğe çıkarılır; her 
defuında da filin arkasından 
üç kişi peyda olur ve ara·sıra 
yere eğilerek birşeyler top· 
larlar. 

Bunlar, file kudsiyet., atf e· 
den Hindu Brahmanları de· 
ğildirler, fakat fillerden ken
dilitinden . düşecek kılları top· 
lamak imtiyazının sahibidirler. 

Filler üz~rinden kendiliğin· 
den düşen kıllar, kimin üze· 
rinde bulunursa, o insana saa· 
det bahşedermiş ... 
Altm etrafmda tedbirler! 

Cihanın en zengin hükfi· 
meti Birleşik Amerika hüku
metidir; bu hükumetin altın 
ihtiyat mevcudu her devletten 
fazladır. 

Bu altınları Amerika'nın 
usta hırsızlarından korumak 
bir iş olmuştur ve Kentuki 
eyaletinde Nat kalesinde bu 
altınlar için hususi mahzenler 
ve kasalar yapılmıştır. 

Altınların Nat kalesine nakli 
sırasında hırsızların bir taar· 
ruzuna uğramaması için düşü· 
nülen tedbir, mevcud altınları 
dörder bin kiloluk külçeler 
haline koymak olmuştur. 

Beyhude tedbir... Amerika
ka'mn hırsızı için ağırlık bir 
mani teşkil eder mi acaba? 
Tallktan korkan hAkiml 

Amerika hakimlerinden bi
risi, talik miktarının fevkalade 

bir şekilde artmasından endişeye 
düşmüş, gördüğü tecrübelere 
istinad ederek fU kocaların 
aile aaadetini temin edeceğine 
karar vermiştir. 

Kocaların kadınlara mahsus 
kısmı şunlardır: 

Tembel ve geveze olmayı
nız, evinizi temiz tutunuz, hiz
metçilerle çok uğraşmayınız, 
süslenmelcten geri kalmayınız 
fakat ... l?iğer erkeklerin çok 
hoıuna gitmeğe meydan bırak
mayınız! 

Erkeklere mahsus tavsiye· 
ler de hanlardır: 

Evde hakimiyet gösteriniz, 
fakat ev ve kadın itlerine ka-
111maymız; zevcenizi azarlama· 
yıınz, evd~ ten olunuz, çünkü 

Saime Sadi 

kadın sinirleri üzerine :erkek~ 
şenliği kadar hakim hiçbirşey 
yoktur. 

Hakimin bu tavsiyelerine 
rağmen bulunduğu yerde ta· 
lakların nihayet bulmadığını 
gazeteler yazmaktadırlar! 
Sigorta •.. Fakat 

yal)mura karşl! 
Garib i~lerin başında gele

cek bir iştir, bu yağmur si
gortasıl 

Sigortanın ziraatla alakası 
yoktur. Ve mevzuu şudur: 

Avrupa'da bilhassa lngilte
re' de yaz tatiline büyük bir 
ehemmiyet verilir ve herkes 
bu münasebetle seyahata çı· 
kar. Bu sigortaya yazılmış 
olanlar, eğer tatil seyahatı es· 
nasında mevsim yağmurlu ge· 
çerse bütün ı;eyahat masraf· 
larını sigorta şirketinden alır· 
larl, 

Buna, lngiliz hesabiliği 
ve dürbinliği demek çok doğ
ru olacaktır. 

Lehistan 
Sosyete ıslahatı 
ıçin ne diyor ? . 

Varşova, 10 (Radyo)- Le· 
histan hükumeti Uluslar sos· 
yetesi ıslahatı hakkında nok· 
tai nazarını bildirmiştir. 

Lehistan notası, sosyetenin 
universal şekil dahilinde ısla

hatta ısrar etmektedir. 
Bu vahdet ve umumiyet elde 

edilmezse sosyete nazariyat 
vadisinden filiyata hiçbir za· 
man geçemiyecektir. Çünkü 
bir devletin muhalifi, kararla· 
rın kıymetini iskat etmektedir. 

Bugün doğan 
çocuklar .. 

' 
- Bugün -

Bugünlerde utaridiıı tesirleri 
fazla hissedilecektir; bugün ura
nus ile olan müşterek te irler, 
arz için köıil olacaktır. Bugün 
ferdi taarruzlara maruz kalmak 
çok muhtemeldir. Akşam müşte· 

rinin mes'ud bir tesiri altında 

vaziyet düzelecekıir. 

Bugün doğacak çocukların 

fenne kabiliyet ve iatidadları çok 
büyük olacaktır. Fakat mahcub 
tabiatli olacaklar, bu yüzden fenni 
iktidarlanndao az istifade ede
ceklerdir. 

~EHiRMABl:RLERi 
---:; Valimizj 

fAnkara'dan 
Ne vakit gelecek? 

Valiler konseyi toplantısına 
iştirak etmek üzere Ankara'ya 
gitmiş olan Valimiz Fazlı Gü· 
leç'in bu akşam Ankara'dan 
şehrimize geleceği hakkında 
dün bir şayia vardı. Vilayet
ten yaptığımız tahkikata göre 
Fazlı Güleç'in bu akşam ge
leceği hakkında henüz bir ma· 
liimat yoktur. ----i. T. Haf tası 
Gazi meydanında 
Tezahürat var .. 

Yedinci Yerli Mallar ve Ar· 
tırım haftası, yarın başlamak· 
tadır. Bu münasebetle yarın 
saat 15 de Gazi heykeli önün· 
de büyük bir toplantı yapıla
cak, söylevler erilecektir. Top· 
lantıya, bütün devair müdiran 
ve memurini, Esnaf te~ekkül
leri, mektepler talebesi iştirak 
edeceklerdir. Belediye Reisi 
Behçet Uz da, Artırım haftası 
hakkında bir söylev verecek
tir. Tasarruf haftası esnasında, 
Kültürpark'taki Küçük san'at· 
lar sergisi de açık kalacaktır. 

Balıkcılar kon. . 
gresinin kararları. 
bahkçılardan rUsum alm
mıyacak, yUzde 5 ba· 
hkhaneya ahkonacak. 
Ankara' da toplanan balıkçı-

lar kongresine iştirak eden 
murahhaslar dönmüşlerdir. 
Kongrede balıkçılığın inkişafı 

için mühim kararlar alınmıştır. 

Balıkçılara faaliyet tezkere· 
!erinin meccanen verilmesi, 
voli yerleri sahiplerince işletil
mediği takdirde buradan her 
balıkçının istifade edebilmesi 
için kurulacak olan Denizbank 
tarafından işletilmesi ve kira
ya verilmesi; deniz mahsulleri 
avlıyanlara kredi aı;ılması ka· 
rarlaştmlmıştır. 

Bundan başka balıkçıların 
müşkülatlarını halletmek üzere 
balıkhanelerde inzibat meclisi 
ku~rulacak ve balıkçılardan alı· 
nan her nevi rüsum kalkacak, 
yalnız balıkhane için yüzde 
beş alınacaktır. 

Göçmenler 
Evlerin derhal inşasma 

başlanacak. 

Vilayet iskan müdürlüğü, 
muhtelif kazalarda göçmenler 
için inşa edilecek köy ve ev· 
lerin yerleri hakkında şimdi· 
den tedkiklere başlamıştır. in· 
şaat için kereste ihtiyacının 
temini hususunda çalışılmak· 
tadır. Kereste ihtiyacı şimdi
den temin edilirse havalar iyi 
gittiği için göçmen evlerinin 
inşasına derhal başlanacaktır. 

Piyasada 
Mahsullerimize kartı 

bUyUk istek var. 
Birçok memleketlerden Türk

ofis' egelen mektuplarda, muh· 
telif mahsullerimiz üzerine iş 

yapan müesseselerimizin ad· 
resleri istenmektedir. 

Hayfa'dan zeytinyağı, huğ· 
day, hububat; Danimarka'dan 
ayakkabı imalinde ve cüzdan 
sanayiinde kullanılmak üzere 
işlenmiş deri; Yeni Zelanda
dan da incir, badem, ceviz 
ve zeytinyağı istenmektedir. 

MAHKEMELERDE 

Çitak köyündeki:sil8hll 
baskın nas il olmüŞ? ~ 

Kadının 2500 lirasını ve katar 
altınlarını nasıl almışlar 

Menemen kazasının Çitak 
köyünde bakkal Salih'in evini 
geceleyin silahlı olarak bas· 
mış ve karısının 2500 lira 
bankanotu ile katar altınlarım 
zorla almakla maznun Berga
ma'h Hüseyin ile suç arkadaş· 
ları Osman, Kazım ve Musta· 
fa'nın muhakemelerine dün 
şehrimiz ağırceza mahkeme· 
sinde d14ıVam edilmiştir. 

Mahkemece, geçen celsede 
amme hukuku şahidi sıfatile 
bakkal Salih'in karısı Emine 
ile anası Elife'nin dinlenme
lerine karar verilmişti. Dünkü 
celsede bu şahitler dinlen· 
mişlerdir. Salih'in karısı Emine 
vak' ayı anlatarak demiştir ki: 

- Gece uyurken sokak 
kapısı zorlandı ve açıldı, sonra 
yatak odasına giren iki kişi 
kocam Salih'in başrncuna di· 
kildiler. Ben ve kocam ya
takta yatıyorduk, 

- Para çıkarın . 
Dediler. Boynumdaki katar 

altınlarını aldılar, sonra san
dığımı açtılar, orada paralarım 
vardı, onları da aldtlar. içeri 
girenler, burada bulunan maz· 
nunlardan Hüseyin'le burada 
bulunmıyan Osman, kapı önün· 

Adalara 
Yapılacak ihracat. 
Beş yUz lirayı geçmezse 
Ruhsatname ahnmıyacak. 

Şehrimiz Ticaret odası, Ada
lar denizindeki bütün adalar 
ile Girid ve Kıbrıs adaları da 
dahil olmak üzere yapılan ih
racatın diğer büyük ihraç .li· 
manlarımızın tabi oldukları 
kayıtlardan azade bulunması· 
nın ticari menfaatlerimiz icabı 
olduğunu bildirmiş ve hususi 
siparişler mahiyetini aşmıyan 
bu gibi ihracatlarda ihraç ve· 
sikalarının aranmamasının mu· 
vafık olacağı mütaleasında bu· 
lunmuştu. 

Odanın bu husustaki müta· 
leası lktısad Vekaletince alın
dığı gelen haberlerden anla
şılmaktadır. 

Hemhudut limanlardan ya
pılan ihracatın ruhsatsız ol· 
ması hakkındaki Vekiller he· 
yeti kararnamesi alakadarlara 
bildirilmiştir. 

Bu kararnameye göre, hem· 
hudut memleketlerin Adalar 
denizindeki bütün adaları, Gi· 
rid, Kıbrıs adaları da dahil 
olmak üzere diğer adalara bazı 
müstesnalarla 500 liraya kadar 
her nevi eşya ruhsatsız olarak 
ihraç edilebilecektir. 

Tayin 
Vilayet nüfus müdürlüğü 

eski nüfus memurlarından 
Zeki, Seferihisar nüfus me· 
murluğuna tayin edilmiştir. 

Maliye tayinleri 
Torbalı kazası malmüdürü 

Salih; Salihli kazası malmü· 
dürlüğüne ve Salihli kazası 
malmüdürü Sabri İzmir varidat 
mü<lürlüğü tahsilat kontrol 
memurluğuna tayin edilmiş
lerdir. Başdurak maliye şubesi 
tahsil şefi Mehmed Şevki'nin 
maaşı 30 liraya çıkarılmıştır. 

de bir kişi dineliyordu, o da 
gene buradaki maznunlardan 
İsmail' dir. 

Diğer şahid Elife, ihtiyar 
olduğunu söyliyerek gözleri 
görmediğini, eve girenlerin 
kimler olduklarını da bilme· 
diğini söylemiştir. 

Jandarma karakol kuman· 
danı Seyfi, vak'a yerinde tah
kikat yaptığını, izleri tesbit 
ederek zabıt varakası tuttu· 
ğunu, fakat faillerin kim ol· 
duklarını anlıyamadığını söy· 
lemiştir. 

Gelmemiş olan bazı şahitle· 
rin celbi için muhakeme talik 
edilmiştir. 

Dava sukut etti 
Çeşme kazasının Alaçah 

nahiyesinde Hakkı Demiray'ı 
kahvede oturduğu sırada ka· 
til kasdile tabanca kurşunile 
yaralamakla maznun Apo Meh
med 'in muhakemesine dün 
ağırcezada devam edilecekti. 
Müddeiumumilikten gelen bir 
tezkerede maznun Mehmed'in 
uzun zamandanberi hasta bu· 
lunduğu ve hastanede öldüğü 
bildirilmişti. Bu tezkere okun
duktan sonra mahkeme heyeti, 
davanın sukutuna karar ver· 
miştir. 

Şoförler imtihana 
tabi tutuluyor 

Şehir dahilinde ve Karşıya· 
ka, Buca, Burnava arasında 
işliyen otobüslerin şoförleri, 

belediyece imtihana tabi tu· 
tulmaktadırlar. 

Şimdiye kadar otuz şoför 
imtihan edilmiş, bunlardan 
ancak on beşi muvaffak ol cııuş 

ve ehliyet alabilmiştir. Diğer 
şoförler işten menedilmişlerdir. 

Halbuki bu seferleri yapan 
otobüsler yetmişten fazladır. 

Şimdi bunları işletecek şoför 
bulunamamaktadır. 

Dün, bazı otobüı sahibleri 
belediyeye müracaat ederek, 
buna bir çare bulunmasını İs· 
tem işlerdir. 

Yeni Fuar planı 
Belediye fen heyeti dün 

belediye reisinin başkanlığında 

toplanmış ve yeni fuar planı 

üzerinde görüşmeler yapmış· 
lardır. 
~ ....................... ilmi 

Umumi müfettiş 
ler kongresinde 

Ankara, 9 (A.A) - Umumi 
müfettişler kongresinde bugün 

ikinci umumi müfettiş General 
Kazım Dirik'in raporu okun· 

muş ve gümrük muhafaza ku
mandanı General Seyfi'nin ka
çakçılık hakkında verdiği iza· 
hat dinlenmiştir. 

Fransa'da kar 
Paris, 10 (Radyo) - Paris 

ve civarında mebzul kar yağ· 
maktadır. 

Soğuk artmıştır. Fakat şark 
mıntakasında, henüz kar yağ· 
mamış olmakla beraber soğuk 
her far aftan fazladır. 

IA ~Akdeniz_fitiliıfı 
Son Japon-Alman itilafının or 

taya çıkardığı gürültülü münaka~ 
lar biraz sükftncl blllduktan sonra 
Akdeniz işi yeııiılen mevzuubabl 
olmıya başladı; Akdeniz mea'clesi 
herşeyden evel bir İngiliz.İtalyao 
rekabeti mes'ele&idir. Daha düne 
kadar İngiltere'nio Ak<lenizde bahri 
tefevvukunu teslim etmekte bulun· 
muş ve bu vaziyet icabatma ur 
muş olan İtalya ~on Habeş ihtili· 
fındanheri hattı hareketini değif• 
tirmiş bulunuyor. 

1talya bilhassa bava kuvveıi 
itibarile lngiltere'nin Akdenizdeki 
kuvvetlerine tefevvuk etmekte ol· 
duğunu anladığı zamandaoberi 
kendisini hareketlerinde dalıa ser· 
beı:ıt gönniye başlamış ve işte Ha· 
beş işinde olduğu gibi daha serbeıı 
hareket etmek.ten de çekinmemiştir. 

Ancak İngiltere dünyada tefe'" 
\'ukurlun tehlikeye Clüşmekte oldu· 
ğuou takdir ederek yeniden eilfih· 
lanmıya başlayıoea işin rengi de
ğişti. İngiltere nihayet belki bit 
sene sonra ha\·a kuvvetleri itibarile 
dünyanın en ku,•vetli ha\•a filolı· 

nna malik devletlere bile tefevvuk 
edecektir. 

Diğer taraf tan geçenlerde de 
bilmukayese kaydettiğim gibi haly• 
eoğrafi vaziyeti itibarile Almany• 
ile devamlı bir ittifak akdedemez. 
Avusturya mes'elesi İtalya'yı ürküt• 
miyecck, Almanya'yı da tatmin 
edecek bir şekilde halledilmedikçe 
hu iki hükumetin barba kadar sü· 
recek bir surette talihlerini birbir• 
!erine bağlamalarına imkln tasav· 
VW' edilemez. 

İtalya meıhur Streza cebheain• 
deki yerini alabilmek için ol8' 

olsa Alman itiliifını nihayet bir deıı• 
tek olarak kullanabilir. Son Alman• 
Japon itilifnameainin meydana çık• 
masındanberi İtalya'nın bu hesa
bında aldanmadığı da anlatılmıt ve 

nitekim İngiltere ile İtalya araaınd• 
derhal müzakerelere başlanmııtır. 

DGnkil telgnflaT hO nrilsıkeo 

relerin hayli ilerlemiş olduğunu 't'e 
pek yakında iki taraf haıvekilleri• 
nin Akdenizde ıtaUlkonun muha
fazaunı taabhüd eder yolda beya· 
natta bulunacaklannı haber ver• 
mek.tedirler. 

Akdenizde eıatükonon muh .. 
faueı tabirinden bu denizde İogi· 
liz tefenukunun devam etmekte 
olacağını ve İtalya'nın nihayet yola 
geldiği manasını anlamak lazımdır. 
Nitekim ayni telgraflar bu itilafın 
Türkiye, Yunanietan ve Yugoslavya· 
yı memnun edecek bir mahiyette 
olacağını da iliive ediyorlar ki bu 
üç hükumetle İngiltere araaındaki 
zımni anlaşmaya nazaran da bun· 
dan daha tabii birşey olamaz. 

Bu itibarla Akdenizde sulhu 
koruyan hflkdmetler zümrcıine İtal· 
yanın da iştirake temayül etmiı 

olmasını memnuniyetle kartılamak 
lhımdır. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Tayyare bulunamadı 
Paris, 1 O (Radyo) - F ran· 

sız koli tayyaresi bütün araı
tırmalara rağmen bulunama· 
mıştır. Bir Alman ve bir Fran· 
sız tayyaresi ile bir Fransız 
topçekeri tayyareyi aramak· 
tadır. 

Yeni hava hatb 
Konas [Kavno] 10(Radyo)

Ko11as ile Filistin arasında bir 
hava hattı tesis edilecektir. 
Hat Konas · Berlin • Dresd • 
Tiryeste • Ati na' dan geçecek 
Kudüs'te nihayet bulacaktır. 

ltalya dol)u Afrika'ya 
amele sevkediyor .• 

Roma, 10 (Radyo)- Askeri 
disipline tabi 30,000 amele 
Kanunusani içinde doğu Afri· 
ka'ya sevkedilmek üzere ha· 
zırlanmaktadır. 

Macar Nazırı 
Peşte, 10 (Radyo) - Ma· 

car Dahiliye Oa:<anı Berlin· 
den gelmiş ve seyahati etra· 
fında kabineye malumat ver 
miştir. 
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Sancak mes'elesi derhal konuşulacak 

Uluslar sosyetesi konseyi 
dün s~bah toplandı 

=-~~-------~~~~ 
Dk toplanbda, hükumetimizin Sancak mes'e-
lesi hakkında vermiş olduğu nota ile ispanya 

mes' elesi gözden geçirilmiştir 
- . Cenevre, 10 (Radyo) - Şili hükumetinin Londra sefiri ve Uluslar sosyetesi konseyi baş-

kanı, bu sabah genel sekreter M. Avenol ve lngiliz delegesi ile uzun müddet konuşmuştur. 
Jspanya Hariciye Nazırı Alvares dö Valpodo lngiliz murahhası ile konuş nuştur. 
Cenevre, 10 (Radyo) - Uluslar sosyetesi konseyi, bugün öğleden sonra saat 17 buçukta 

Şili murahhası M. Edvar'm riyaseti altında hususi bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıda, lngil
tere ve Fransa tarafından İspanya muhariplerine sulh teklif edilmesi hakkmda verilen muhtı· 
ranın konuşulduğu söyleniyor. 

Konsey, ispanya mes'elesinden başka Sancak işi hakkında Türkiye'nin verdiği notayı da 
tetkik etmiştir. Sancak mes'elesinin, sür'atle müzakere edilmesi mukarrerdir. 

~~~~~~--------.... -....... 
Inhisarlarda Fransa'da büdce müza-

Satış işle
rinin ıslahı 

lstanbul, 10 (Hususi) - in
hisarlar idaresinin sataş işle
rini ıslah için getirtilen müte
hassıs Uri, Avrupa'ya seya
hate çıkmıştır. Mütehassıs; 
muhtelif memleketlerde inhi
aann bayi teşkilatını ve sonra 
Mısır'a geçerek oradaki fab· 
rikayı da tedkik edecektir. 

İstanbul'da 
Bitişik üçüz çocuklar 

lstanbul, 10 (Hususi) -
Ekmekçi mahallesinde Fatma 
adında bir kadın bir batında 
Üç çocuk doğurmuştur. Bun· 
lardan ikisi yapışık biri ayn· 
dır. Ayn olan çocuk ölmüş, 

Yapışık karclcşlerde ancak birgün 
Yaşayabilmişlerdir. Fatma'nın 
•ıhhi vaziyeti iyidir. Bu kadın, 
ıeçen sene de bir batında iki 
Çocuk doğurmuştu. 

Ne feci? 
Bir mektep çatısı 
ÇiJktii, yüzlerce 
Ôlü ve yaralı var. 

Lizbon, 10 (A.A) - Porto 
De Poz' da bir mektep yıkıl
mıştır. Şimdiye kadar enkaz 
altından 9-10 yaşında 44 ço· 
cuk cesedi çıkarılmıştır. Bun
dan başka 200 yaralı çocuk 
vardır. 

ltava hücumla. 
rrndan korunma .. 

Ankara, 10 (Hususi)-Hava 
hücumlanndan korqnma kanun 
layihuı son şeklini almış ve 
Büyük Millet Meclisine sevke
dilmiştir. Proje de, kadın, er
kek her vatandaşın vazifeleri 
gösterilmekte ve vazifelerini 
)'apmıyanlann cezalandmlma
ları yazılmaktadır. 

TAKViM, 
BiRiNCi KANUN 

Cuma 
Arabt 1355 
ltAMAZAN 

26 --ltomt 1352 
Tqrinieani 

28 

11 
1936 

Alaf- net Alat. saat 

7,15 Güneı 2,34 
12,07 Öğle 7,26 
14,28 tkiodi 9,5 7 
16,40 Akfam 12,00 
18,20 Yataı 1,39 

kereleri başladı 
~------------------------

Yeni büdcenin varidat kısmı 43 küsur 
milyar, masraf ise 48 milyar frank 

Paris, 10 (Radyo) - Fran
sız parlamentosu, dün toplan
mış ve finans kanununu tet· 
kik ve müzakereden sonra 
aynen kabul etmiştir. 

Parlamento, saat 21 de de 
toplanmış ve büdce müzake
relerine başlamıştır. Yeni büd
cenin varidat kısmı, 43 milyar 
689 milyon franktır. Masari
fat kısmı ise, 48 milyar 328 
milyondur. 

Büdce kanununda, bu sene 
yirmi milyon franklık nikel ya
pılacağı ve varidat kısmının, 

masarifat nisbetinde çıkanl
ması için muhtelif tertibat 
alındığı zikrolunmaktadır. 

Büdce encümeni mazbata 
muhaı riri, söz alarak, Fransa
nın hariç memleketlerde pro
paganda için sarfetmekte ol
duğu paranın çok az olduğu
nu söylemiş ve Almanya'nın 
her sahada propaganda ıçın 
milyonlar sarfettiğini ıleri sür
müştür. 

Hatib, Almanya'nın Fran
sayı tecrid için silahlanmada 

·çok ileri gitmekte olduğunu 
~öyledikten sonra, Rus-Fran
sız paktının daha sıkı bir su
rette tatbik edilmesini Ren ve 
Alp hududlarının muhafazası 
için ne yapılmak lazımsa ya· 
pılmasını .istemiştir. 

lngiltere kralı taht 
tan feragat etti 

-· - Başı 1 inci sahifede -
raf mevzzuubahs olmadığın
dan parlamento mehafili kra· 
im tahttan vazgeçmesini buh· 
ram halledecek yegane çare 
olacağı kanaatini beslemekte
dirler. 

Bununla beraber herşeyin 
kralın bugün alacağı kat'i ka· 
ra~ bağlı olduğu ilave olun
maktadır. 

Londra, 1 O (A.A) - Roy
ter Ajansının parlamento mu
habirinin söyledığine göre kral 
tahttan feragat etmeğe karar 
verdiği takdirde feragat~karar· 
namesi derhal imza edilecek 
ve Dük Dö York tahta çıka
caktır. 

Bu husustaki kanuni tedbir
lerin şimdiden alınmış olduğu 
ve kanun projesinin yarın ak-
şam Avam kamarasına tevdi 

f edileceği söylenmektedir. Bu 
kanun lüzumu takdirinde hafta 
sonundan evel her iki meclis 
tarafından tasvib edilebilecektir. 

Londra, 10 (A.A) - Deyli 
Telgraf gazetesi, geçen gece 
:dolaşmakta olan şayiaları mev
zuu bahsetmektedir. Bu şayi
alara göre kralın tahttan fera
gat etmesi şimdiki buhranı 

izale edecektir. Kabinenin bu 

memesi şayanı dikkattır. 
Morning Post gazetesi ka· 

bine kral ve Madam Simpson 
arasındaki müzakerelere bağ
lanan ümitlerin hemen-hemen 
tamamen zail olduğunu yaz
maktadır. 

1700 s€nesinde nesredilen 
kanunların değiştirilerek kral 
Edvard tahtı mirasının kardeşi 
Y ork Düküne geçmesi temin 
edilmelidir. 

Londra, 10 (A. A) - Dün 
akşam siyasi mehafilde kralın 
tahtından feragatının artık pek: 
yakın olduğu rsöylenmekte idi.~ 
Hatta bazı zevat kral'ın M.I 
Baldvin'e karşı mukavemeti 
feragatnamenin hatta bu gece 
imza edilmesini .. mümkün kıla· 
cak derecede zayiflamış oldu
ğunu söyliyecek derecede ileri 
varmaktadırlar. 

Kralı mukavemete teşci et
mekte olan kimselerin cesa
retleri dün akşam kırılmıştı ve 
bizzat kendileri artık feragat
tan başka çare kalmamış ol
duğunu söylemekte idiler. 

Londra, 10 (A.A) - Kral 
Sekizinci Edvard tahttan fe. 
ragat etmiştir. 

Başbakan M. Baldvin saat 
16,40 ta kral Sekizinci Edvar· 

......................................... s.~ı3 

Şöhretler 
Spiritualistler, ruhları ikiye 

ayırırlar: 

Ervahı latife, ervahı habise! 
Onlar, latif ruhlara karşı 

ne kadar derin bir hürmet ve 
sevgi taşıyorlarsa, habis erva
hı da o nisbette düşmanıdırlar. 

Şöhretler de öyledir: 
Ya habistir, ya latif. 
Bunların haricinde kalanlar, 

tabii bir ömrün çerçevesinden 
gelib geçib de, bayrak dikme· 
miş olanlardır. Şöhret iki 
türlü kurulur: 

Biri iyilik, yükseklik ve fazi
letle, diğeri de bunun tam 
zıddına olarak kötülük, alçak· 
lık ve ahlaksızlıkla.. Bu iki 
kutbun herikisindt! de şöhret
lerin merdivenleri vardır ve 
bu merdivenin yanıbaşında bir 
abide durmaktadır. Merdiveni 
tırmanan, bayrağı oraya diker. 
Bazıları yarı yolda kalır, ba
zıları ilk basamaktan döner· 
ler .. 

Vasi! Zaharof, ervahı habi· 
senin uçuştuğu menfi kutba, 
altın yaldızla ve kanla işlen-
miş bayrağını dikerek cehen
nemde şeytana kavuştu. 

Ben, şöyle düşünüyorum da, 
yarın öbürgün, ölüm denilen 
köprüyü dikince, bayraklarını 
cehennem mekan Muğla'lı Za· 
harof yadigarının yanıbaşına 
dikecek birçok kahramanlar 
görüyorum. 

İsim lazım değil, büyük bir 
şöhret tanırım: 

Alimdi, kamildi, faziletliydi. 
Fakat sanki, insan denilen 

nesnenin, ayni zamanda alçak· 
lık, bayağılık ve reziletini is
pat etmeğe gelmiş gibi, onları 
da kendi varlığına çekmişti.. 

Bir gün -Öldü ya- bana; 
- Ben, dedi, ölünce ne 

diyecekler acaba? 
- Darılma amma -Cevabı

nı verdim· geride kalanları 
epiyce müşkil vaziyette bıra· 
kacağını ve herkesi terletece· 
ğini saıııyorum. Çünkü bayra-
ğını hangi tarafa dikeceklerini 
kestiremiyecekler. Herikisi de 
kemal devresinde.: Hiçolmazsa 
iki tane bayrak bırakabilsey
din de birini müspete, birini 
menfiye çekselerdi .. 

Vasil Zaharof'un gazete sü
tunlarında dolaşan korkunç 
tabutu, bana işte bunlan ha
tırlattı ve düşündürdü. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Yunanistan' da 
MUdhiş sol)uklar 
ve bir metre kar var. 

Atina, 10 (Radyo) - Ma· 
kedonya ve Trakya' da müdhiş 
kar ve soğuk hüküm sürmekte 
ve birçok yerde bir metre 
kar vardır. Birçok köylerin 
yolları kapanmıştır. Soğuk, 
sıfırdan aşağı 7 derecedir. 
------
tahta kardeşi Dük Dö Yorkun 
geçeceğini bildirmiştir. 

Londra, 10 (A.A) - M. 
Baldvin bu sabah validei kra
liçeyi ziyaret et\niş ve ondan 
sonra başbakanlığa dönerek 
bu sabah Kan'dan dönen 
Madam Simpson'un avukatı 
M. Goddar ile görüşmüştür. 

M. Baldvin saat 15,30 da 
Avam kamarasına varmış ve 
Avam kamarası içtimaına saat 
15,45 te başlamıştır. 

Londra, 10 (A.A) - VaJi
dei kraliçe tahta geçecek olan 
Dük Dö York'u ziyaret et-

Erzurumda yapılan işler 

Bütün faaliyet hep halkın 
refahı içindir 

Yurdun doğusunda hummalı bir 
çalışma göze çarpmaktadır 

--------
Erzurum, - Çok ihmale 

maruz kalmış olan Türkiye'nin 
doğusunda. Üçüncü umumi 
müfettişlik teşekkül ettikten 
sonra hummalı bir faaliyete 
girişilmiş \ e halkın refahına, 
yurdun imarına aid eser yer· 
yer görünmeğe başlamıştır. 

Maarif işleri en evel ele 
alınmış, ilk mekteblerden ha
rab olanlar inşa mevsimi olan 
geçen üç ayın içinde gayretli 
bir çalışma ile tamir edilerek 
harab b ir tek mekteb bıra
kılmamış ve en ziyade ihtiyaç 
hissolunan kazalarda yeniden 
mektebler yapılmıştır. 

Bu cümleden olarak Tortum 
kazasında beş sınıflı asri bir 
mektep yaptırılarak Cumhu
riyet yıldönümünde merasimle 
açılmış, Hınıs kazasının Kara
çoban nahiyesinde gene beş 

sınıflı ve pansiyonlu olmak 
üzere bir ve ayni kazanın Taş
keş~n nahiyesindt: bir olmak 
üzere iki mektebin daha inşa
sına başlanıb pek yakında 
bunlar da açılmak üzere bu
lunmuştur. 

Erzurum· Tortum arasında 
ve çok bozuk bir halde bu
lıınan 31 kilomttrelik yol da 
bu kısa zaman içinde tama· 
men yenibaştan yapılmı$tır. 

Şehir, batı tarafına doğru 
yayılırsa sağlık ve şirinlik ba
kımından daha faydalı bir hale 
geleceği düşünülerek o tarafa 
açılan Cumhuriyet caddesi 
üzerinde küçük parklar tesis 
edilmiş ve bu büyük cadde
nin ortasında bırakılmış olan 
yaya yolları kamilen teşçir 
edilmiştir. Bu caddenin Tebriz 
kapısına kadar uzatılması için· 
de istimlak · işine başlanmış 
ve cadde üzerinde öbek-öbek 
binalar yapılmakta bulunmuş-

~tur. Fevzi Çı:tkmak askeri hasta
nesi bu cl\dde üzerindeki büyük 
ve modern binaların en!büyüğü 
ve en güzeli olduğu gibi ge· 
rek dahili teşkilatının asrın son 
son terakkiyatına muvafık bu
lunması, gerekse idaresinin en 
nazik ellere verilmiş olma.,,ı 

hasebile büyük bir ih t iyacı te
min etmiştir. Bu hastanenin 
karşısındaki nümune hastanesi 
ise güzel tarhlarla bezenilmiş 
şirin bahçesi, modern binasile 
cadde üzerinde göze çarpan 
binalardan biri bulunmuştur. 

Bu hastanenin büyük noksanı 
olan kalorifer tesisatı işi de 
bitirilmiştir. 

Tortum - Oltu ve Erzurum -
Çatyollarının toprak tesviyeleri 
bitirilmiş ve bu yol üzerinde 

yeniden dört köprü yapılmış· 
hr. Bir yandan toprak tesvi· 
yesine çalışılmakta olan Hınıs 
yolu üzeri9de de iki büyük, 
üç te küçük köprü inşa edil
miştir. 

Erzurum· Tercan yolu üs
tünde bir köprü yapıldığı gibi 
yolun inşası da ihale edil
miştir. Bu işler arasında nefis 
Erzurum şehri de ihmal edil· 
memektedir. 

Sokaklar mütemadiyen te· 
mizlenmekte, büyük işlen
miş taşlarla yer veya kaldı· 
rımları yaptırılmakta olduğu 
gibi şimdiye kadar ihmal edil-

nlmış, şehre güzel bir mcz· 
baha yaptırılmıştır. 

ilin bütün kazalannda tele· 
fon tesisatına başlanmış ve 
malzemesi ısmarlanmış oldu
ğundan pek yakında bu eksık 
te tamamlanmış olacaktır. 

Gene büyük ihtimallerden 
biri olan matbaa işi ehemmi
yetle gözönüne alınmış, şehrin 
matbaası için yeni hurufat 
celbine tevessül edilmiştir. 
Velhasıl bütün Türkeline 

nur ve refah saçan cumhuri· 
yetimizin feyizlerine doğu ili
nın bu köşesi de kavuşmuştur. _ _.:.._ ___ _ 

Japon'lar 
Çin hakkın
daki taleplerin-
de ısrar ediyorlar .• 

Tokyo, 1 O (A.A) - Dış 
işleri bakanlığı bugün Nankin 
hükiimetile yapılan müzakere
ler hakkında bir tebliğ neşre· 
derek bu müzakerelerin inkı
taından sonra Japonya'nın Çi· 
n 'e karşı olan vaziyetini tesbit 
eylemiştir. 

Tebliğ Japonya'nın Çin hak· 
kındaki taleplerini tam surette 
muhafaza eylediğini tebarüz 
ettirmekte ve ayni zamanda 
bunların kabulü için yeniden 
müzakere zımnında muvahk 
bir zamana intizar edeceğini 
ilave eylemiştir. 

ihracat 
Ruhsatnameleri 
Memleketimize gelmi, 
Olan ecnebiler 
Nasıl hareket edecekler .. 

lstan"ul, 10 ( Hususi ) -
Bu ayın onbeşinde11 sonra, 
gümrüklere ruhsatname ibraz 
etmiyen tacirler ihracat yapa· 
mıyacaklardır. 

Memleketimize bizzat gelmiş 
olan yabancı tacirler ise, mal
ları beraberlerinde götürmek 
şartile ruhsatsız ihracat yapa· 
caklardır. 

• • • 
Dünkü nüshamızda 54 ihra· 

catçının ruhsatnamesinin henüz 
gelmediğini yazmıştık. Vaki 
müracaat üzerine bunlardan 
bir kısmı gönderilmiştir. 

Ticaret ve borçlar 
kanununda 

Yapılacak tadillt için ra
por hazırlamyor. 

lstanbul, 20 (Hususi)-Yeni 
ticaret ve borçlar kanununda 
yapılacak tadilat etrafında ra• 
por hazırlanmak üzere, maruf 
maliyeciler, tacirler ve hukuk
çular bugün ticaret odasında 
bir toplantı yapmışlar ve uzun 
uzadıya görüşmüşlerdir. 

Meclisin 
bayram tatili. 

Ankara, 10 (Hususi)- Bü
yük Millet Meclisi, yannki top
lantısında bayram tatili yapa
caktır. 

lstanbul, 10 ( Hususi) -
Mersin ve Tarsus'ta da seylip 
olmuş, seller bazı evleri yık
mıştır. Epiy zarar vardır. 

Evlenme kô.f ıtları 
lstanbul, 10 (Hususi)- Bi· 

rinci ve ikinci sınıf evlenme 
lciğıtlarından maadası, parasız 
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7eei harb nasıl olacaktır? Bunu ancak 
yaşayanlar görebileceklerdir. 

Sözüne devam ederek: 
- Fakat, dilber casusun 

>toğraf aldığı yerde, bir oda
a rontken şuaı cihazı ve faa
~eti vardı. Zavallı kızcağız, 

aha resim almazdan birçok 
aman evel, fotoğrafın filmi· 
in bozulmuş olduğunda ha· 
erdar değildi! Casusluk var· 
a, müthiş mukabil casusluk 
a vardır ve Avusturya mu
:abil casusluk zafer kazanır. 

Dedi. 

* * * 
Dönüb dolaşıb iş, Zaharof-

1a [*) kaldı; Zaharof, kendisine 
nahsus fakat adedi az bir 
ınıfın nümunesidir. Bunların 
ıatanı yoktur; milliyetlerini 
;oktan unutmuşlardır. Fakat 
Jütün memleketlerin en yük
ıek casus teşkilatile yakından 
alakadardırlar. 

Bunlara " Harb ticaretini 
meslek ittihaz etmiş,, adamlar 

• demek lazımdır. 

Sir Bazil Zaharof, filvaki 
J_;zevkine çok düşkün olmakla 

beraber, her bulunduğu yerde, 
it her saatta ticaretini takibeder 

cihanın dört tarafından gelmiş 
veya getirtilmiş esrarengiz 
adamlarla mülakatlar yapar, 
milyonlar üzerine çekler verir, 
alırdı. Bu çok esrarengiz mü
lakat ve alıb·vermelerin hüla
sası daima harb, ihtilal ve 
isyandırli 

Umumi harb bu zümrenin 
eseri olmuştur. ip uçlan bu 
zümrenin elinde olan cihan 
casusları hariciye dairelerini 
birbirine katmak suretile silah 
fabrikatorlarının servetlerini 
azami hadde çıkarmışlardır. 

- Pekala.. Dedim. Bugün 
vaziyet nasıldır? 

- Pek sarih .. 1937 de bar
ba koşuyoruz. 

- Umumi harbın fecayiini 
filen görmüş bir nesil mevcud 
oldukça buna imkan var mı· 
dır? 

- irade ve şuur hakim 
olsa, bu noktai nazar doğru
dur; fakat vaziyet böyle de
ğildir. Harb, artık bir emri 
vaki demektir. 

şebeke 1918 denberi ç~lışmak· 
tadır; 1914 den evelki çalış
malarından başka bir cephe
den devamı demektir. 

Yeni harb nasıl olacal tır .. 
Bunu da yaşıyanlar görecek· 
lerdir. 

* *. 
Yarının harbına ve bugünün 

vaziyetine dair olan bu eser 
burada bitti. Eserin ikinci kıs
mı, miralay Z. Kotrel'in ese
ridir. 

Bu zat, Entellicens servisin 
belli-başlı şahsiyetlerinden bi
risidir; bütün Avrupa hariciye
lerindeki esrara, bütün Avrupa 
erkanıharbiye çelik kasaların· 
da bulunan harb ve kuvvet 
planlarına vakıftır. Ve eserini, 
yeni cihan harbını çıkmış far
zederek harb safhalarını tensib 
edl!r şekilde yazmıştır. 

Yarından itibaren bu kısma 
başlıyacağız. 

ı•J Znlıarof malünı ol(Ju~u üzere 
bugiiııler<le l·id<li olarak iHmüştür! 
----~--------

Bozdoğan' da ....... 
Parti kongresi 

1 Ve iyi çalışmalar. 
Aydın, (Hususi) - Bozdo· 

ğan }içesinin parti kongresi 
dün ilbay Ôzdemir Günday'ın 
Başkanlığında toplandı. 

Büyük Atamıza ve parti 
büyüklerine kongrenin tazim· 
!eri sunuldu. 

Hesap, büdçe ve dilekler 
konuşuldu. Yeni ilçe yönkurul 
üyeliklerine Vefa Tarhan, Hil
mi Alsan, Sami Çinar, Mecit 
Ôzkan, Sabri ispir, Hakkı 
Tavas, Hakkı Siber tekrar ve 
ittifakla seçildiler. 

il kongresine gidecek dele
geliklere de fsmail Tarhan, 
Hilmi Alsan, Hakkı Siber, 
Mehmet Dikici, Hasan Çiftçi 
ve Sabri Eser ayrıldılar. Kong
renin sonunda ilbay; gösterilen 
birlik ve tesanüde tesekkür 
ederek partide faal ödev alan 
arkadaşların bütün yurddaş
ları partiye toplamak ödev
lerini hatırlattı ve (parti salon
larında sık-sık halk toplantı· 

ları yapın, bu toplantılar hal-
: kın sosyal ve siyasal terbiye
~ sinin yükselmesi için çok fay
dalıdır) sözlerile kongreye son 
verdi. 

Hırsızhk 
Karşıyaka' da Kemalpaşa 

caddesinde 15 numaralı dük
kanda tulumba tamircisi Is
mail oğlu Tevfik, dükkanından 
altı lira kıymetinde bir mak
kabın çalındı2mı ve bunu 
çalanın Selim oğlu Kerim ol
duğunu zabıtaya bildirmiştir. 
tahkikata başlanmıştır. 

Yangm 
Çorakkapı'da Hacı Ali cad

desinde oturan Ahmed oğlu 
Hasan, komşusuna gittiği sı
rada evinde yangın çıkmıştır. 

Yanmış olarak bırakılan man
galdan sıçrayan kıvılcımın bazı 
eşyayı yakmasından çıkan yan
gın derhal söndürülmüştür. Ev 
sigortasızdı. 

Hakaret 

Asilerin son taarruzları 
da püskürtülmüştür 

-------
Birçok asi tayyareleri düşürüldü. Alman 

askerler ve mühimmat gelmektedir 

Bugünkü Program 
lstanbul radyosu 

Ôğze neşriyatı: 
Saal 12,.30 plakla Türk mu· 

sikisi, 12,50 havadis, 13,5 
plakla hafif muzik, 13,25-14 
muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 
Saat 10 Üniversiteden inkı

lab dersleri: Receb Peker ta· 
...,rafından, 18,30 plakla dans 

musikisi, 19,30 spor müsaha· 
:heleri: Eşref Şefik tarafından, 

20 Vedia Riza ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20,30 Cemal 
Kamil ve arkadaşları, 21 or· 
kestra: -

1 - Keler - Bela; (halie
nische schau spiel) uvertür. 

Madrid civarında.asi ~topçular faaliyetle 2 _ Renner: (Schönbrun) 
[ısta;-but-10 (Hususi) - toplar için 25 bin ··-m-e_r_m_i-dahi valsi. 

Alsancak iskelesinde Hamid Rus menabiinden verilen ha- yola çıkanlmaktadır. ltalya' da- 3 - Schalkovski: (Casse 
oğlu Kadir, Osman oğlu Meh- bcrlere göre, son günlerde ki bu işlere general Franko Noisette). 
med'e hakaret ettiğinden ya- üçbin kadar Alman askeri, biraderi olan tayyareci Franko 1 - Çinli dansı. 
kalanmıştır. aller cephesinde Fransız hudu-; nezaret etmektedir. 2 - Mirliton dansı. 

Memura hakaret duna yakın ~!arak yerleştiril· Cebelüttarık, 10 (Radyo) - 4 - Delibes: (Kopelya ba-
Balcılar caddesinde Manav miştir. Havaların çok fena olması lesinden Mazurka) 

Mehmed oğlu Hasan, Belediye Hükumetçiler, son harekatta hasebile Madrid cephesinde 5 - Granichstetten: (Orlof) 
memuru Muhlis'e hakaret etti- tamamile hakim vaziyettedir- harekat durmuş gibidir. operdsinden parçalar . 
ğindcn zabıtacl\ tutulmuştur. ler. Hava muharebelerinde asi- Madrid' deki yiyecek fıkdanı Saat 22 Ajans ve borsa ha-

D • [ , J v lcrin muhtelif tayyareleri dü- çok feci bir hal almıştır. Bu berleri. 22,30 plakla sololar 
enız i ae ı angın 23 son. 

şiirülmiiş ve yaptıklnrı birçok sebeple milislerin Madrid'j 
Denizli 9 (Hususi - Dün k k d.kl · ·· ı Ankara radyosu taarruzlar püskürtülmüştür. ter ·e arar ver ı · erı soy en-

gece saat üç raddelerinde Roma, 10 (Radyo} _ Me- mektedir. 12, 30 halk musikisi, 13 
Saltak mahallesinde incirli- i 1 1 aı·ans haberleri, 13,15 • 13,30 sajero gazetesi bugün span· Tanca, 10 (Radyo) - ta -
Pınar caddesinde Kaklık kö- b l ·1 l hafif musiki. ya'mn Paris sefirinin bir mek- ya'nm sefiri ve eyne mı e 
Yünden Alabaş oğullarından f k M R · 17 inkılab konferansı, 19 tubunu neşretmiştir. Sefir dün bitara mınta a reisi . osı 
Atimed'in kira ile oturdug" u • l h Türk musikisi, 20 lngilizce Fc rnando Del Riyobu mek· dö Liyon, Fransa nın so cena 
evin ahırında yangın çıkmış 1 T b' f ders, 20,20 dans musikisi, t upta Fransa'nın ticari bir uz- gazete erinin anca ıtara 
ve etrafa sirayete meydan laşma mucibince lspanya'ya si· mm takasında mühim tevkifat 20,40 ajans hP-J.: erleri, 21 stod-
verilmeden yalnız ahırın yan- 1 h I ld h b 1 · · k ·b t yo salon orkestrası. a ve mü ıimmat satacağını yapı ığı a er erını te zı e -
masile yangın söndürülmüştür. bildirmektedir. Bu uı;laşma miştir. lüici Pirandello 6/d'IJ 
Yangın hakkında tahkikat ya- mllli müdafaa bakanlarının da Sevil, 10 (Radyo) - Ge-
pılmaktadır. Bu zat maruf bir 
----------- muvafakati ile imzalan mı ~tır. neral Kiyepo Jülyano, bugün ltalyan edibi idi .. 

Londra, 10 (A.A) - Ade- radyo ile Valans hUkiimetinin R 10 (R d ) y · 
Urayın yaptıracaX-ı hal ve b oma, a yo - em 

li mi müdahale komitesi, tali ko· neşrettiği haberleri tekzi et- I b -k 
geçen yıl yıkılan köprünün talya edebiyatının en üyu 

mitenin raporunu kabul et- mektedir. L p d 11 
malzemeleri hazırlanmıştır. Köy ediblerinden üici İran e o 

miştir. Bu rapor şunları tav· "Valansiya hükumetinin çı-
büdçeleri yeniden ele alınarak b l d ölmüştür. siye etmektedir: kardığı ha erler ya an ır ve d l 
beş yıllık çalışma proO",ramla- Pirandello " Piran e izm " 

Doğrudan doğruya veya siyasi bir entirika eseridir.,, edebi mektebinin müessisidir. 
rına göre tadilat yapılmaktadır. dolayısile yapılacak her türlü denilmektedir. 1 

Evelki yıl yanan ilkokul ye- talyan akademisinin azasın-
müdahale şeklinin önüne geç· lstanbul, 10 (Hususi) - d ·d· N b l d b' t ·· 

rine 20 bin lira sarfile yaptı- an 1 ı. 0 e e e ıya mu-
mek için tedbirler almak. Buraya gelen haberlere göre, k f d l 

rılan Okul binası bitirilmiş, I a atını a a mıştır. 
Talevera, !O (A.A) - Dük 60 bin talyan askeri, general Edibin en başlı eserleri 

talebeler yerleşmiştir. Eksik- Fe:rnan Unez cebhede maktul Franko'ya y11.rdıın için lspan-
dramlarıdır. Son olarak " Dağ 

leri de tamamlanmaktadır. Köy düşmüştür. ya'ya gtitmek üzeredir. 
Yol ·ışlerı' de cı'ddı'yetle yu .. ru... p · 10 (R d ) M d .d haydudu ,, piyesini haıırlamak-

arıs, a yo - a rı Londra, 1 O (A.A) - Daily ta idi. 
tülmektedir. gazetelerinin yazdıklarına göre Mail gazetesinin Valansiya'dan Ölümü Avrupada teessür 

Bozdoğan tüccar ve müstah- payitaht yeni bir bom bardı- aldıg" ı bir habere göre, Mar-
uyandırmıştır. 

sillerinin bir dileği var: man karşısında bulunuyor. kisist şefler Pazartesi günü ___ " _______ _ 

Devlet demiryollarının tüc- Çünkü general Franko'ya ita!- kendilerine verilen Fransız· lerdir. Asi askerlerden birçoğu 
car eşyasile mahsulatı daha ya' dan ve Almanya'dan yeni lngiliz uzlaştırma proıesını teslim olmuştur. Bunlar, Fran-
çabuk nakletmesi! yardımcılar ve mühimmat gel- müttefikan reddetmişlerdir. ko'nun Madrid'i muhasaradan 

Nazilli müstahsillerinin de miştir. Hamburg'tan beş mil- Bu şefler fspanya'nın elinde sonra derhal zaptedeceklerini 
iştirak ettiği bu dilek hakika- yon altın Mark kıymetinde bulunan kısmında demokratik sandıklarını ve şiddetli müdf.l· 
ten çok önemli ve yerindedir. cephane yüklü iki vapur yeni- bir esas dairesinde reyiama faa karşısında asi askerlerin 

Bozdoğan, (Hususi)- Mcr- den hareket ettiği gibi ltalya- müracaat etmek imkanı olma- hayal inkisarına uğradıklarını 

Ve bu harb, 1914-1918 har
bından başka olacaktır. Me
sela Almanya'nın adedi bol, 
maddi terbiyesi kuvvetli piya
desinin rolü pekçok olmak 
şart ile. * * * kez hükumet tababeti ne Dr. dan da üç gün zarfında, her dığı kanaatindedirler. söylemektedirler. 

* * * Yeni ilçebay Akif Altıntaş, Cemil Tüksel tayin edilmiştir. biri 800 mevcutlu olmak üzere Madrid, 10 (Radyo)- Bask gazeteleri, Alman ve 
Verilen izahat, mühimdi. şuurlu ve tecrübeli çalışmala- Hakim muavinliğine de 30 on sekiz tabur gönüllü yola bao'da müdhiş bombardıman\ ltaly~n mümessillerinin 24 sa• 

Avrupa'da, merkezi Avrupa'da rile kısa zamanda Bozdoğan'da lira m ... aşlı Kemalpaşa sorgu çıkarılmaktadır. Bundan başka rağmen Milisler ele geçirdik- at zarfında memleketi terket· 
menhus bir şebeke vardır; bu bir kalkınma yaratmıştır. hakimi Rasim tayin edilmiştir. Ceneve' de 105 milimetrelik leri mevzileri tahkim etmiş- melerini yazmaktadırlar . ................................................................... ~ ................................................................. ... 
~ 
~. 
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reketini yapmıştı. Yüzlerce 
kişinin ortasına çıkmış ve gür 
sesi ile, bu büyük f claketin, 
milli ıstırabını anlatmıştı. Her
kes ona bakıyordu: 

- Ne dersin, mesela Sum
ru için ne düşünürsün? 

Birkaç gün sonra, bütün 
memleketi yerinden oynatan 

• kara haberler, simsiyah bir 
yağmur sağnağı halinde düş
meğe başladı. Artık hiçbir 
ümid kalmamıştı. Mağlubiyet 

tahakkuk etmişti. Çok geçme
den, düşman, İzmir kapısını 
çalmıştı ve işgal olmuştu. Ya· 
ık Bekir o "n Maıathk'taki 

Sanki bir gençlik onun ru
hunda · şahlanmış ve devleş

mişti. Bekir'in son sözü şu 
olmuştu: 

- Namuslu olanlar, silah 
başmal 

Bu söz, yatağından fırlamış 
bir sel gibi oradakilerin ru-

lar arasında, yüzlerce ses yük- Bekir, bir kurşun hızı ile ka tarafa çevirdi ve doğruldu. beraberce çıktılar. Nermi bey 
selmişti: eve girdi. Annesi biraz hasta - Biraz otur da oğlum! bu karar karşısında sendeler 

- Silah başına! idi. Yaklaşh, elini öptü. Sesi. anneliğin bütün şefkat gibi oldu. Etrafı ağarmış saç• 
Soruyorlardı: Bu da ne demek yav- ve heyecanı ile titriyordu. Be· larını parmakları ile uzun uza• 
- Kim bu delikanlı, kimin ruml kir onun öz oğlu idi. O kaç dıya çekiştirdi ve başını ka· 

nesi bu? - Gidiyorum anne! Şimdi defalar; şıdı. 
Fakat kimse onu tanımı- gidiyorum. Babamı da göre- - Öz oğlum olsaydı, belki Nermi bey düşünceli 'Oldu .. 

yordu. Bekir kalabalık arasın· miyeceğim. böyle asil evlad yetiştirmek ğu zamanlarda, hep böyle 
dan ayrılırken bir kadın sesi, Nevin hanım birdenbire doğ- bahtiyarlığına eremiyecektim. yapardı. 
ince, titrek bir ses onu ça- ruldu ve hayretle ona baktı: Demişti. Nermi bey de ayni iyi düşündün mü oğ· 
ğırdı. Nereye gidiyo.sun Bekir! fikirdeydi. Nevin hanım, oğ· 

- Bekir, Bekir, Yanık - Namuslu olanların ya- !unun ruhundan gelen bu se· 
Bekir! nına, silah başına gidiyorum. se karşı, itiraz edecek de-

Delikanlı bunu duymamıştı. Nevin hanım taş gibi ke- ğildi. Yalnız bu ani ayrılışı 
Kendinden geçmiş, şuur ve silmişti. Cevab veremiyordu. birdenbire havsalası alma-
müvazenesini kaybetmiş bir Sık sık nefes aldı ve sonra mıştı. 
halde, koşarak uzaklaştı.. kendini topladı: - Beraberce babana ka-

Eğer bu sesi duymuş ol- - Demek ki ... dar gid lim, olmaı mı Bekir'? 
saxdı. senelerce geride kalan - Evet, evet, bizler, eli - Hastasın anne. 
ve hiila yaşıyan bir hatıra, silah tutanlar gitmeliyiz. Nevin hanım, gözyaşlarını 
bütiin tazeliği ve hakikatı ile - Babanı görseydin bir sessizce iç.ine akıtıyordu. 
karşısına dıkilecekti. kere yavrum.. - Hayır evladım, değilim. 

.. ~iun vnrdu. Nevin hanım, özlerini baş- Biraz sonra hazırlanmıştı ve 

lum? 
Düşünülecek bir cihet 

kalmadı ki baba!.. Bu, böyle 
lazımdır. 

- Peki oğlum!.. Derhal gi· 
decek misini 

- Evet; hiçolmazsa öğle• 
den sonra!.. Bir tabur kuman• 
danı ile mutabık:kaldım. 

Karı-koca biribirine bak• 
tı1ar. 

- Peki oğlum. Otur d 
biraz beni dinle •.• 



ıttına Ali, kuşağının ara
an bir kutu ve onun için· 
de bir yüzük çıkardı. Bu, 
, fakat içinde garip işa-

er bulunan bir yüzüktü : 
Uzat parmağını Şaşı. 

U daima işte bu sağ elinin 
Parmağında taşıyacaksın. 
hem benim bir armaga· 

dır, hem de Türk deniz-
ti ile karşılaşıp ta başına 
felaket geleceği veya im

istiyeceğin zamanlarda 
a Yarayacaktır. 
Üzüğü gösterdin mi, bizim 
suların korsanları hemen 

İnle el-ele verirler. 
:" Teşekkür ederim Fırtına 
' teşekkür ederim. Türk 
&dığıma o kadar yüreğim 
1Yor kil. Müslüman olsam 
Para etmez. Halis bir Türk 
1 taşımalıydım. 

...._ Merd ol, er ol, Türklü
Yaklaşırsın. Paran var mı? 

...._ Var Fırtına!. Babalığın 
lrlişti.. 

...._ Öyleyse, sen gemide kal, 
11 şimdi Ahmed'i ve diğer 
daşlan yollarım, hazırlığı

Ytparsın. imkan bulsaydım 
di giderdim. 

...._ Şu halde? 

...._ Y ann şafak sökerken 
l!ıir alıp gideceğim. 
...._ Haydi öyleyse, git sela
~le!. Denizlerde gene görü
z. Yolun Midilli'ye düşer· 

' l'ürk bayrağını çek, gir 
ti>'e.. Evi de öğrendin yal 
...._ Sarmaşmıyacak mıyız 
lttına! 
...._ Sarmaşahm Şaşı kaptan! 
Birbirini kucakladılar ve Fır· 

lla, bir ceylan gibi fırladı, 
•1astan sıçrayarak sahile indi, 
u~ıir Ahmed'i çağırdı, emir· 

ni verdi. 
.\li'nin bir adeti vardı : 
~idilli'ye her gelişinde ka-
. anın köşe, bucağını, şöyle 

t dolaşırdı. Bu onun ruhun
!\ gelen bir ihtiyaçtı. Ço
kluğu bu sokaklarda, bu 
e:ydanlarda geçmişti. Sanki 
er taşta, her avuç toprakta, 

Çocukluk günlerinden kal
ı~ birer hatıra vardı. 
~idilli'yi o kadar seviyordu. 
Ali, limandan çarşı içine, 

tadan da sokaklara daldı. 
'ttına'nın geçişi, hakikaten, 
~. duman, kaldıran bir fır· 
llayı andırıyordu. 
Sağdan, soldan; 
- Fırtına hoş geldin!. 
- Hoş geldin yiğit! 
Avazeleri yükseliyordu. Ço

~klar kapılara çıkıyor, onu 
ıtı~layorlardı. 

L_~elihanın kurtuluşu, onun 
~ramanlığı adeta, şaşılacak 

....... ..._.,.....__ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve baoyazganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
llttıumi neşriyat ve yazı işleri 
--~ürü: Hamdi Nüzhet Çançar 
1t.rehuıesi: -
lanıir İkinci Beyler eokağı 

(!. Halk partisi binası içinde 
't l'elgraf: İzmir - ANADOLU 
tltfon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
\'ıllağı 1200, altı aylığı 700, üç 

aylı~ı 500 kuruotur 
\'•hancı memleketler için senelik 

abone 'ücreti 27 liradır 
lleı yerde 5 .konıtor -fl geçmio nöıballlr 25 koruotur. 

ve b.ıyük bir masal şekline 
dökmüştü. 

Kapılar aralanıyor, pencere
lerden örtülü kadın başlan 
uzanıyordu. Fırtına, mağrur 
değil, sevinçli ve mütebessim, 
hazan çocuklan okşayarak, ba
zan yolda rastgeldiği ihtiyar
ların elini öperek, gençlerle 
kucaklaşarak eve gidiyordu. 

Zeliha, Osman reis ve ka· 
rısı onu bekliyorlardı. 

- Ne oldu evlad? 
- Tamam baba!. Gemiyi 

verdik. Bir de yiizük taktım 

parmağına .. Gavur oğlu, adam 
olsa, merd çıksa bari .. 

- Belki çıkar Alil. Bu ka· 
dar insanlığı anası, babası 
bile göstermemiştir ona!. 

- Doğru soylüyorsun ba· 
ba; fakat dünyada herkes iyi· 
tikten anlamış olsaydı, insan 
oğulları toprak yüzünde kurt
lar kuzu gibi birbirini yemez
lerdi. 

Ali, pencereden sokağa doğ 
ru baktı. 

iki kişi geçiyor ve Pandeli· 
ye bakıyorlardı. Biri; 

- Ben de ·diyordu- şÜp· 

helendim heriften. Fakat bir 
de parmağına bakınca gördüm 
ki, Fırtına'nın yüzüğü var . 
Rüzgar Ahmed de işaret edin· 
ce anladım: 

Bize geçmiş bir herif. 
Ali, gülümseyerek pencere· 

den çekildi. 
Zeliha, ateş gibi parlıyan 

bir aşkın bütün hayranlığı ile 
?\Ji'ye bakıyordu.:Bazen göz 
göze gelince, kızarıyor ve 
terliyen avuçlarını mendille 

siliyordu. 
Bu sırada Davud reıs go· 

ründü: 
- Yaha -diyerek odaya 

girdi· biz Allahın sevgili kul· 
larıyız çok şükürl. Bütün ada, 
bizim mes' eleyi konuşuyor. 

Bir gemiyi kalafata çekmiş· 
ler, yanından geçerken duy· 
dum; neler söylemiyorlar, 
neleri. Peykelere bağdaş ku
rup yangelen ağalar, delikan
lılar, anlata anlata bitiremi· 

yorlar. 
Şaşıyı gören bir defa ona 

doğru yürüyor, sonra çekili
yor. Çok iyi etmişsin de Ali, 
yüzüğü vermişsin.. Yoksa bu 
herifi adadan sağ çıkarmaz
lardı. 

- Ben de farkına vardım 
onun, Davud amucal 

Osman Reis, 
- Eeee ·dedi· şimdi de 

kendi planımızı düşünelim .. 
Zeliha, Ali'nin vereceği ce· 

vahı bekliyordu: 
_ Planı, milanı yok, baba! 

Ben kararımı verdim. O, şa· 
fakla beraber kalkacak, bir 
saat sonra da ben açılacağım. 

- Demek yarıP gidiyor
sun!.. 

- Evet, yarından tezi yok! 
Zelihaya söz verdim ve onu 
aldım, getirdim. Fakat o he· 
rif te beni korkup kaçtı sanı· 
yor galiba!.. Umarım}ki, kısa 
bir zamanda karşı karşıya aşık 
atacağız. 

- Sonu var-
~~~~~-----~~~~ 

ltalya sefiri dün Yunan 
başvekili ile konuştu 
Atina, 10 (Radyo) - ltal

ya'nın Atina sefiri bugün Baş-j. 
vekil M. Metaksas'ı ziyaret 

ANADOLU MATBAASINDA etmiş ve uzun müddet görüş· 

!llll••B·A·S·JLM_I.ŞT·I·R·--a!I. müştür. 

Derya dil bir bektaşi, ak· 
şam ezanına doğru, bir kö
yün yolunu tutmuş, gidiyor· 
muş. Ay, ramazan ayı. Bir:de 
bak'Tlış ki, hocanın biri, ace· 
le acele geliyor .. Bektaşi ken· 
di kendine: 

- Açlıktan sakalı titriyor 
biçarenin. iftarı evde yapma
ğa koşuyor galiba! 

Diye söylenmiş. Nihayet 
hoca yaklaşmış ve başlamış
lar konuşmağa. Şundan, bun· 
dan dem vurduktan sonra bak· 
mış ki, hoca pek acele edi
yor: 

- Hocam - demiş • ne o, 
pek acele ediyorsun!. Nereye 
gidiyorsun böyle! 

Hoca, bektaşi ile eğlenmek 
istemiş: 

- Cennete gidiyorum eren· 
ler, cennete! 

- A hocam, orada ne ya· 
pacaksın, gel de seni cehen· 
neme götüreyim, biraz eğle· 
nirsin, gönlün, gözün açılır. 
dünyada birşey yapamadın . 
Orada telafi edersin .. 

- A erenler, ben de seni 
akıllı birşey sanmıştım. Huri 
de, gılman da, kevser şarabı 
da mübarek cennettedir. Ce· 
hennem Je ne bulunabilir ki! 

- Ne mi bulunur; ne İs· 
tersen a hocam, akiına, zev· 
kine ne gelirse, hepsi var 1 

Ya meyhaneciler orada. Ha· 
lis üzüm rakısını düşiin bir 
kerre. Mübareği ağzına alma· 
dınsa bilmezsin. Tiyatrocular 
top-yekun orada perde kur· 
muşlar. Bizim çalgıcılar da 
Udu, Kemanı, Tefi, Tanbuıu, 
Kanunu almışlar oraya göç 
etmişler. Düşün bir kerre, 

sazlar başladı mı çalmağa ... 
Gelsin karafalar, oynasın ahu
lar .. Açılsın tiyatro perdesi 
şıngır da şıngır!.. Oooh; gel 
keyfim gel! 

Hoca, başlamış afallamağa. 
Zeki bektaşi, istediği tesiri 
yaptığını farkedince devam 
etmiş: 

- Hani sokaklarda görüp 
de göz ucu ile içinden ah 
çekib seyrettiğin bar kızları, 

sinema artistleri yok mu: 

Onlar da orada.. Hepsi bi
zimkilerle beraber. Düşün bir-

kerre, saz, söz, naz, işve, 
ney, bir alem ki, allah 
cümleye nasib eylesin. 

Hoca gayri ihtiyari; 
- Amin. 

mey, 
cemı 

Diye ağzından kaçırmış. Bek· 
taşi duymamış gibi Eyaparak 
sormuş: 

- Ne dersin, cehennem mi 
cennet mi, hangisini tercih 
ediyorsun? 

- Vallahi erenler, sen be· 
nim niyetimi bozdun, attın .. 
Biraz düşüneyim de cevab ve· 
reyım. 

Çimdik 

M. Hörst 
Nihayet Ruzvelt dUşman· 

lı~mdan ayrıldı mı? 

Vaşington, 10 (Radyo) -
Amerika matbuat kralı Hörst, 
Ruzvelt aleyhtarlığından vaz 
geçmiştir. Hörst, Ruzvelt'in 
damadını en büyük gazetele
rinden birine direktör tayin 
etmiştir. Bundan başka kendi 
müesseselerinde Ruzvelt'in haf· 
ta tatili usulünü de tatbike 
başlamıştır. 

M. Eden temaslara başladı.Rusya 
buna muvafakat etmiyormuş 
Londra 10 (Hususi) - Lord 

Eden avam kamarasında İs· 
panya mes' elesi hakkında be· 
yanatta bulunmuş ve demiş· 
tir ki: 

- Hükumet, İspanya' daki 
sivil halka yardım mes'elesile 
meşguldür. Hükiimelimin fik· 
rince milletler cemiyeti nez· 
dindeki komisyon bu işle tav· 
zif olunacaktır. Yardım pl5nı· 
nın tanzimi için de komisyo· 
nun içtimaa davetini istedik. 
Hükumetimiz de yardım için 
bir plan hazırlamakla meş· 
guldür. 

Paris, 10 (Radyo) - is
panya muhasamatına tavassut 
teklifi, Delbos tarafından İn-
·~_..._-.. 

M. Eden 
giliz hariciyesinin iştirakile ka· 
rarlaştırılmıştır. Bu teklif, ev· 
vela her iki tarafa silah ve 
mühimmat verilmemek üzere 
alakadar devletlere yapılacaktır. 

Bu teklif müşterek nota şek
linde ve 4 kanunuevelde Al
manya, İtalya, Portekiz ve 
Rusya hükumetlerine yapıl

mıştır. Bu notada bu devlet· 
)erden, bilvasıta veya bila va
sıta, ispanya' daki muhasamatı 
takviyeden vazgeçmeleri ve 
müsmir bir kontrol tesişi rica 
edilmiştir. 

Nota, bu kanlı nıuhasama· 

tın insani bir müdahale ile 
nihayete erdirilmesi esasına 

müstenittir. 
Nota: 

1- Bütün İspanya Karade
niz hudutlarında sıkı bir kont
rol tesisi, 

2- Muhasımlar arasında bir 
mütareke akdi, 

3- ispanya' da kat'i bir sü
kıin temini için arayı umumi· 
yeye müracaat esaslarından 

bahsetmektedir. 

Fransa ve lngiltere bu nota 
hakkında İtalya, Almanya, 
Portekiz ve Rusya hükumetle
rinin cevabını beklemektedirler. 

Yalnız Moskava, bu teklifi, 
diğer üç devletin kabulü anın· 
da kabule hazır olduğunu bil· 
dirmiştir. Fakat diğer iiç dev· 
let, bu mevzuu tetkik ettikle· 
rini bildirmişlerdir. 

M. Delbos, dün Paris Sov· 
yet sefareti müsteşarına bu 
vaziyeti bildirmiştir. 

Ve dün İtalya'nın Paris se· 
firi Kont Çeroti'nin bir ziya
retini kabul etmiş ve bu nota 
etrafında görüşmüştür. 

M. Delbos, Fransa ile İtal· 
ya arasındaki suitefehhümlerin 
ispanya işlerinin salahından 

sonra kalkacağını da söyle· 
miştir. 

Paris ve Eondra hükumet
leri vaziyetten Birleşik Ame
rika 'yı, Cenubi Amerika dev· 
Jetlerini ve Vatikan'ı da ha· 
berdar etmişler ve ispanya 
ihtilafında maddi ve manevi 
yardımlarını istemişlerdir. 

Dün M. Delbos konseye gi· 
derek Fransız murahhaslarına 
izahat ve d irektif vermiştir. Bu 
direktifler, Londra ispanya iş

lerine ademi müdahale k<•mi· 
lesinin konsey tarafından bu 
ihtilafı halle memur edilmesi 
esasına müstenittir. 

Londra, 10 (Radyo) - M. 
Eden'in dün Alman ve ltalya 
sefirlerile yaptığı mülakatta 
lrıgiltere ve Fransa'nın ispanya 
işleri hakkındaki notası görü
şülmüştür. 

Moskova, 10 ( Radyo ) -
Sovyet siyasi mahafili, İspan· 
ya' daki muhasımlar arasında 
bir tavassut teşebbüsünü doğ· 
ru bulmamaktadır. 

Berlin, 10 (Radyo) - Fran· 
sız ve f ngiliz notası etrafında 
siyasi mehafil hiçbir noktai 
nazar ileri sürmemektedir. Fa
kat bu teşbiiüsün geç kaldığı 
için akim kalacağı tahmin edil· 
mektedir. 

Londra 10 (Radyo) - Al· 
manya, ltalya ve Portekiz hü· 
kiimetleri Fransa-İngiliz mÜş· 
terek notasının tetkiki için 
bir mühlet istemişlerdir. 

Vatikan teklifi kabul et· 
miştir. 

İngiltere· Fransa 
-Başı 1 inci say/ ada -

temeldir. 

Paris, 10 (Radyo) - M. 
Delbos'un Kont Çeroni ile 
dünkü mülakatında Habeş 

mes'elesinden de bahsedil
miştir. 

Ôvr gazetesi: 

"Fransa'nın yeni Roma se· 
firi M. Sen Kenten Roma'ya 
gittiği vakit, İngiltere ile müt· 
tehiden Habeşistan'ın ilhakını 
tasdik edecektir,, demektedir. 

Londra, 1 O (Radyo)-Adis 
Ababa'da İngiliz ve Fransız 
konsolosluklarının tesisi ltalya
lngiltere·F ransa arasında bir 
uzlaşmaya delil addedilmek· 

tedir. 

Önümüzdeki kanunusanide 
uluslar sosyetesinin mutad iç· 

timaında Necaşi'nin ve Habeş 
hükumeti namına bir murah· 
hasın hazır bulundurulmıya· 
cağı da kuvvetle sanılmak· 

tadır. Bu suretle üç devlet ve 
halya ile Sosyete arasındaki 
soğukluk kalkmış olacaktır. 

Uşak'ta .stadyum 
Uşak, 10 ( A.A ) - Uşak 

şehri stadyomunun planı atle· 
tizm federasyonunca yapılarak 
yollanmıştır. 

Nisan 937 ayı başında ya· 
pıya başlanacaktır. 

Fransa 
Borcunu ödedi .. 

~aris, 10 (Radyo) - Fran· 
sa hükumeti, lngiltere' den is· 
tikraz ettiği 40 milyon İngiliz 
lirasını tamamen ödemi~tir. 

1936 senesi sonuncu ayında 
bulunuyor. Yeni girecek sene 
nasıl olacak, busene içinde 
ne gibi hadiseler çıkacaktır? 

Garp müneccimlerinden M. 
Kerneş'in geçen sene hakkın· 
daki düşündüklerini yazmıştık. 
Bu düşüncelerin mühim bir 
kısmı vekayie çok uygun ç ı k
mıştır. Buseneki tahminleri· 
nin mümkün olduğu kndar ya· 
lan çıkmasını istiyoruz. Çünkii 
bu müneccim 1937 senesinde 
kanlı ve biiyük bir harp gö
ruyor. 

Vebali düşünenin boynuna, 
biz müneccimin düşündüklerini 
naklediyoruz : 

Başlamak üzere bulunan yeni 
sene, seyri en bati seyyarele· 
rin semavata hakim olduğu 

bir sırada geçecektir ve sey
yarelerin arz üzerine, arıda 
mesai için tesirleri çok men· 
fi ve gayri müsaid olacaktır. 

Oran us l 935 ten beri bu me
şum tesiri yapmaktadır; bu te
sir ancak 1938 de bitecektir. 
Burçların bu vaziyeti tak· 
ribi olarak her 84 senede bir 
tekerrür eder, ki daima ve 
bilhassa Fransa'da siyasi inkı
lapları icabettirmiştir. 

Tarihin çok eski hadisele· 
rine kadar gitmiye lüzum yok· 
tur. Fransa'da 1598 de mahud 
Nant fermanı neşredilmiş ve 
1685 te bu ferman lağvolun· 
muştur. 1768 Korsika Fran· 
sa'ya ilhak edilmiş. 1769 da 
Napolyon doğmuş, 1852 de de 
yeğeni Üçüncü Napolyon F ran· 
sa'da imparator ilan edilmiştir . 
Aradan yeniden 84 sene geç
miş olmasır.a göre Fransa, 
yeni bir siyasi inkı\ab olgun· 
luğuna girmiş bulunmaktadır. 

Bundan başka çok daha 
uzun devreli seyyareler daire· 
leri vardır ki, bunların da 
nüfuzu nihayete varmış gibi· 
dir. Bu devreler bizi tarihten 
evel zamanlara, beşerin henüz 
hicret devrini yaşadığı zaman
lara sürükler. 

insan, esas itibarile "Hicret., 
için yaratılmış bir mahluk de· 
mentir. Medeniyetin bu kadar 
terakkisine rağmen seyyar ol
maktan -Az veya çok· kurtul· 
muş değildir. Normal zaman· 
larda insan, bu tabiatı ikti· 
zasına hiçolmazsa c;eyahat ile 
mukabele eder! Fakat ecramın 
nüfuz ve tesiri ile bu seyahat 
ve hicret arzuları kollektif bir 
hal alır. Buna bir felaketten 
kaçmak, veya başka bir yeri 
işgal hırsı diyebileceğimiz za· 
manlar olur! 

İlmi nücuma göre, insanlar 
gene ıbu cinnet, bu istila, bu 
kaçma yani hicret arzularına 
kapılacakları devirde de bu· 
lunmaktadırlar! Bu devirde de 
müşterek hareketlerden başka 
ferdi cinayet temayülleri de 
artacaktır. 

BUyUk bir şahsiyet doQdu 
1936 senesinde beşeriyet, 

bu içtinabı ve reddi gayrika
bil devrenin en buhranlı za· 
manını yaşamıştır. Emsalsiz 
ehemmiyetini farkedemediği· 
miz büyük ve tarihi hadiseler 
olmuştur, Bunlar arasında al
tın ve gümüşün galebesi de 
vardır. Binlerce senelik dini 
itikatlar (Almanya' da Naziler, 
Rusya' da Bolşevikler tarafın· 
dan yapıldığı gibi) esaslı su-

- Sonu 7 inci şahi/etl• -
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M if / f küme 
Ve şehircilik .. ___ .. ..._.. ___ _ 
Yazarı: Yusuf Aysal-Uşak 
İki, üç ay önce ortaya atılan 

ve her giin üzerinde bir par· 
ça durularak fikir ve mütalea 
yürütülen milli küme hakkında 
Uşak spor mahafilinde de ye· 
ni, yeni görüşmelere tesadüf 
edilmektedir. 

Geçen gün Stadyumdn spor· 
cu ve idareci bir arkadaşım 
benden Milli kümenin istihdaf 
ettiği gayeleri ve niçin bu 
müsabakalara Ankara, f stanbul 
ve fzmir'in katıldığını, diğer· 
(erinin bundan mahrum edil· 
diğini sordu. Bu mevzu üze· 
rinde haylıca durduk, görüş
tük ve tam bir fikir mutaba
katile ayrıldık. 

Garbi Anadolunun bir spor 
mihrakı olan Uşak'm Milli kü
meden bnhsetmesi ve bu hu· 
susta duygularım tebarüz ettir· 
mesi kadar tabii bir hal ta· 
savvur olunamaz. 

1 - Bütün Uşak'm sevib 
saydığı ve bağlandığı arkada· 
şım lzmir'li Cemal Ahmed'in 
gazetenizde çıkan yazısını bü· 
yük bir ilgi ile okudum ve 
üzerinde durdum. Bu arkada
şım bizim en esaslı dertleri· 
mize temas ediyor. Muayyen 
maksatlarımızı belirtiyordu. 
Türkiye'de Milli küme esasının 
kurulmasını hararetle müdafaa 
ve münakaşa eden Cemal Ah
med arkadaşımızın temas et· 
tiği esaslı noktaların gerçek 
bulunduğunu ben de işaret 
edeceğim. 

Milli küme fikrinin ortaya 
atıldığı zamanı hatırlıyarak, 
aklımıza hemen gelecek biri· 
cik nokta; fstanbul spor ku
lüplerile bölge arasında çıkan 
ihtilaflardır. Bu ihtilaflar de· 
rinleşince ve çıkmaza sarınca 
bir barış ve anlaşma sembol 
ve yolunu daima futbol F e· 
derasyonumuz bulmağa uğra· 
şır ve Milli kümeyi hemen or· 
taya atar. Bu tavassutu şayanı 
memnuniyet bir şekilde telak· 
ki ettiğimizi her zaman söyli· 
yebiliriz. Ancak Milli küme 
bu şekilde bir araç olmaktan 
çıkmalı ve istihdaf ettiği ha· 
kiki gayeleri taşımalıdır. Yoksa 
bir ihtilafın halli vesilesi olur, 
diye ortaya atılmamalıdır. 

2 - Milli küme mevzuu 
bahsolurken her zaman hatıra 
gelen ve öne sürülen üç şehir 
olmaktadır. Ankara, lstanbul, 
lzmir ... 

Eğer bu ayırma, bir kuvvet 
esasına istinad etmekte ise 
sayın Federasyonun daha ge· 
niş ve şamil düşünmesi iktiza 

l eder. Milli küme maçları bü
yük organizasyonları ve mas· 
rafı mucib olacaksa ve bu 
yönden üç şehir takımlarına 
inhisar ettirilmekte ise yapıl· 
mamasını daha faydalı gör
mekteyım. Bu nıaçlann hiç ol· 
mazsa Tiirkiye Futbol Birinci· 
lıkierindeki tasnif usulüne uy· 
gun bulunmasını gönül çok 
i.sterdi. Bu maçlar yapılırken 
Türkiye beş grupa ayrılmıştır. 

Milli kümenin beş şehre in
hisar ettirilmesi daha yerinde, 
faydalı ve güzel gayelerimizin 
belirmesi bakımından çok ge
rekli olacaktır. 

3 - fstanbul'dan dört, An· 
kara ve fzmir' den ikişer takı
mın Milli kümeye alındıkları 
ve aldıkları derece sırasınca 
katılacaklarını öğrenmiş bulu· 
nuyoruz. 
Bu iş yapılırken her zaman 
güçlerini ve başarılarını gör-

' a a kın emnıyet 8 Sanca • 
1 

ve ayalı endişe ıçinde! 
-Başı 1 inci sahifede -
Hi}ascticumlıur Umumi Katibi 

B. Hasan Hıza Soyak ve Dışişleri 
t: rnunıi Kfiıibi B. ' uman Mene
mcncioğlu'nun du dahil bulunduğu 
ıuurnhhn heyetimiz i tasyondıı Baş
bakanımız, Vekiller, 1eh'u lnr, Kor
diplomatik ve kalabalık bir halk 

kütle i tarnfıııdau teşyi edilmi~tir. 

Paris, 10 (Radyo) - Bu
gün toplanacak olan konse· 
yin birinci içtimaı ya'lnız is
panya mcs' elesine hasredile· 
cek ve pazartesi günü yapıla
cak içtimada lskenderun me
selesi görüşülecektir. 

Paris siyasi nıehafili bazı 
siyasi muhitlerin tasavvur et
tikleri veçhile bir Türk. Fran· 
sız ihtilafı mevcut olmadığı 
iddiasındadır. Mes'ele bir man· 
da mes' el esidir ve bu ihtilafı 
halletmek kudreti sadece ulus· 
lar sosyetesinin elindedir. 

Cenevre, 10 (Radyo)- Fran
sız hariciye bakanlığı müste· 
şan M. Viyens ve M. Mosigli, 
M. Lagard ve M. Berar'dan 
mürekkeb Fransız murahhas 
heyeti buraya gelmiştir: 

Sair devletlere l\)ensub mu
rahhas heyetleri de gelmiştir. 

Cenevre, 1 O {Hususi) -Tür· 
kiye Cumhuriyeti hükumeti, 
Antakya mes' el esinin de kon· 
seyin ruznamesine ithalini is
temiştir. 

Marn, 10 (Hususi) - An· 
takya, dört tarafından askeri 
kordonla çevrilmiştir. Şehir 
sokaklarında Cezair'li askerler 
süngü takarak dolaşmakta· 

dırlar. Bazı köşlerde de toplu 

düğümüz ve duyduğumuz Eski
şehir ve Samsun takımlarının· 
da dikkat gözüne alınmasını 
isterdik. 

Eskişehir bölgesi şampiyonu 
Demirspor'un gücünü~ ve oyun 
kabiliyetini yakından bilirim. 
Bu takımımız; her zaman milli 
kümede yer alabilir. Niçin 
ihmal ediliyor ve neden ka
zanmış olduğu bir haktan 
mahrum ediliyor? Bizleri üzen 
ve düşündüren noktalar bun· 
]ardır. 

Samsun bölgesinin fudbol 
güç ve kabiliyeti hakkında da 
gereği kadar fikre sahih bu
lunmaktayız. lstanbul ve An· 
kara takımlarının bu şehrimize 
yapt~kları-gezil~ V'e aldık!Mı 
neticel~f"düşü~~-~i~in"bir mü.:-.., 
eyyedesi mahiyetindedir. Bu 

:düşüncelerimizi ortaya a"t~;ken
Uşak'tan bahsetmiyorum. Onun 
fudboldaki varlığını, tanıyan· 
lara bırakarak geçiyorum. 
kümeye Uşak'tan bir takımın 
girme kudretinin olup olma· 
dığını gene bizi yakından ta· 
nıyanlara bırakarak geçiyorum. 

4 - Eğer milli küme mem· 
leket fudboluna faydalar ge· 
tirecekse, herşeyden önce Ana· 
dolu'ya göz atmak, ora şehir
lerindeki ileri fudbol kabili
yetlerini himaye etmek ve 
yükselmesine çalışmak lazım· 

dır. Yoksa milli küme her za· 
man gördüğümüz ve temsili 
mahiyet verdiğimiz maçlardan 
dcıha faydalı olmıyacaktır. 

Eskişehir ve Samsun bölge 
birincilerini de milli küme 
manzumesine almak çok ye· 
rinde ve faydalı bir iştir. Be· 
lecek seneler milli küme man· 
zur.ıesine daha bir iki şehri 
almak suretile hakiki gaye ve 
maksadlara ulaşmak mümkün 

-----------kuvvetlere rast gelinmektedir. 
Roma, 10 (Radyo) - Suri

ye' den gelen haberlere göre 
Suriye, hükumeti Türkiye hu· 
dudundaki kuvvetlerini arttır· 
maktadır. 

Fransız ve Suriye kuvvetleri 
Sancak'ta Türkiye lehine pro· 
pagandaları tamamile durdur· 
mağa çalışmaktadırlar. 

Cenevre, 10 (Radyo) -
Türkiye cumuriyetinin Snncak 
mf's' elesin in konseyin bu iç· 
timaında müzakere edilmesi 
hakkındaki ısrarı Fransız me· 
hafilinde endişe uyandırmıştır. 

Fransa hükumeti bu ısrar 

hasebile, Cenevre'ye Fransayı 
temsil için M. Pol Bonkur 
yerine hariciye müsteşarını 

göndermiştir. 

M. Viyeno Suriye mes' ele· 
lerine en ziyade vakıf bir 
Fransız siyasisidir. Fransa, Su
riye'nin ekalliyetlere hürmet 
hususunda vadini konseye ar
zedeceıdir. Bu vadin Fransız· 
Suriye muahedesine resmen 
dercedilmiş olması hasebile 
Türk akalliyeti için tehlike 
yoktur. Bunun için Fransa san· 
cağın muhtariyetini de muva
fık bulmamaktadır. 

Fransa hükumeti, mandat~r 
bir hükumet olmak itibarile 
mes'eleyi doğrudan doğruya 
Uluslar sosyetesine vermiştir. 

14 Kanunuevvelde Konsey 
Sancak mes'elesirıi tetkik ede· 
cektir. 

Pnris ve Suriye mahafi\i, 
muhtariyet nazariyesini kabul 

olacaktır. Üç ş~ir arasında 
yapılması kararlaştırılan ve ha
zırlıklarına başlandığı duyulan 
milli kümenin organizasyon 
masrafı Türkiye fudbol birin· 
cilikleri :masrafını tutacak ve 
belki de geçecektir. Mahiyet 
ve ehemmiyet itibarile de Tür· 
kiye fudbol birinciliklerindeki 
faydaları veremiyecek, o kadar 
alaka ve sevgi toplıyamıya

caktır. 

Düşüncelerimizi gerçeğe ne 
kadar uygun olduğunu hadisat 
pek güzel belirtecek ve gös
terecektir. 

5 - Milli küme fikri ortaya 
atılırken şu ve bu taraf ve 
kulübün tatmin edilmesi gibi 
yersiz bir *düşüncenin hakim 
olmamasını gönül çok ister. 
Biz esasen milli küme siste· 
minin kurulmasına muarızız. 

Çünkü beklenilen faydalar 
elde eclııenıiyccektir. 

Her yıl yapılan Türkiye bi
rincilikleri, yurdda fudbol sev· 
gisini, spor zevkını geniş öl
çüde uyandırmak ve genel 
sevgiyi toplamak bnkımından
da faydalı neticeler vermek· 
tedir. 

Mademki milli küme fik
rini selahiyettarlar ortaya atmış 
bulunuyorlar ve bundan da 
fayda umuyorlar. O halde üç 
şehir takımları düşüncesinden 

tecerrüd ederek biraz daha 
geniş düşünmeleri ve beş şc· 
hir takımlarına inhisar ettir
ettirmeleri fstanbul'dan dört, 
Ankara ve lzmir' den ikişer, 
Eskişehir ve Samsun'dan bi
rer takım almaları daha uy
gun olur kanaatindeyiz. 

Bu konu iizerinde gerek
dikce fikir ve düşüncelt'nınizi 

açıkça belirteceğiz. 

Yusuf Aysal 

etmemektedir. 
lstanbul, 10 (Hususi)- Ha· 

riciye Vekilimiz, Cemiyeti Ak· 
vama müracaat ederek, San· 
cak Türk'lerinin emni~eti için 
tertibat alınmasını istemiştir. 

lstanbul, 10 (Hususi)- San· 
cak Türk'lerine karşı tazyik 
devam etmek•edir. Türk'ler, 
birer bahane ile zorla veya 
tedhişlerle hudud haricine çı· 

karılmaktadırlar. Şapka giyen 
Türk'lcr aleyhine şiddetli bir 
mücadele açılmıştır. Şapka 
aleyhine ve sarık lehine köy· 
lerde tahrikat yapmak ü:ıere 
üç vatan haini yobaz Sancak 
köylerinde dolaştınlmaktadır. 
Bunların yanlarınna yüzden faz· 
in sarık vardır. 

lstanbul, 10 ( Hususi ) -
Hariciye Vekili Dr. Tevfik 
Rüşdü Aras; bu sabahki An
kara ekspresile şehrimize gel· 
miş ve Haydarpaşa' da mera
simle karşılanmıştır. 

Rlişdü Aras; gazetecileri 
kabul ederek, Cenevre scya· 
hati ve Sancak nıes'elesi hak
kında beyara t \ bulunmuş ve 
demiştir ki: 

- Sancak'tan aldığımız ha
berler, halkın hayati emniyeti 
üzerinde endişe verecek ma
lı 'ye. tte olmasa idi , mes' elenin 
Uluslar sosyetesi konseyinde: 
görüşülmesini normal toplan· 
tıya hırakacaktık. 

Milletler cemiyetinde An
tnkya davamız draf ındaki mü· 

zakerclerin samimi bir hava 
içinde geçtiğini ümid ediyo· 
rum. Fransız başbakaoı M. 

Leon Blum'un Türk dostlu· 
ğuna kıymet veren beyanatı 
da bu ümidimi takviye eder 
mahiyettedir. Sancak mes'ele· 
sini konseye mütekaddim ve 
esas mes'elt<: olarak götiirdiik. 
Bu itibarin en ba~ta konuşu· 
lacağı şüphesizdir. 

Milletler cemiyeti içtimala
rında noktai nazarımız hari· 
cinde bir tez ileri sürmek bi
zim için mümkün değildir. 

Beyaz kitabın üçüncü ve dör
düncüsü de çıktı. 

Rüştü Aras'ın riyasetindeki 
ve Hariciye Vekaleti umumi 
katibi Numan Rifat, Riyaseti 
Cumhur umumi katibi, emni· 
yeti umumiye müdürü ve bir 
katipten müteşekkil heyet ak· 
şam Semplon <'kspresile Ce· 
nevre'ye hareket etmiş ve Sir· 
keci garında merasimle uğur
lanmıştır. 

Pasiç'in ölümünün 
1 O ncu yıldönümü .. 

Belgrad, 10 (Radyo)~ -
Müteveffa Yugoslavya devlet 

adamlarından Pasiç'in ölümü
nün onuncu yıldönümü miina
sebetile bugün mezarı başında 
büyük merasim yapılmış, M. 
Stoyadinoviç bir söylev ver· 
miştir. 

Fransa ticaret nazı
rına ziyafet verildi. 

Belgrad, 10 (Radyo)- Baş· 
vekil M. Stoyadinoviç dün 
akşam Fransa ticaret nnzırı 
M. Bastid şeı efine bir zıyafct 
vermiş, ziyafette her iki dev· 
let adamı da, Fıansız-Yugos· 
lav dostluğu etrafında nutuk· 
lar irad ctmişlardır. 

- Başı 1 inci sahifede -
4 - ismet İnönü enstitüsü 

atölye haline ifrağ edilerek 
mevcuda ilaveten muhtelif ma· 
hallerden alınan yirmiye yakın 
dikiş makinesiyle, fabrikalar 
ve bu hususa bütün aile ba
yanlarımız yardım etmektedir. 
Ayrıca şehirdeki terzi esnafı 

bu yardıma iştirak ediyorlar. 
5 - Cami, mescit ve ha

mamlarda iaşe edilen ve mjk
tarı bugün 1950 olarak tes· 
bit edilen felaketzedelerin sıh
hi durumları iyidir. 

6 - Henüz su içinde ol· 
duğundan nehir yatağı boyun· 
ca Tozla mıntakasına kadar 
olan yerlerdeki köylerle irtibat 
tesisine imkfın hasıl olmamış· 

tır. Bunlarla da irtibat tesisine 
çalışılıyor. 

7 - Kerpiç evlerin bir kıs· 
mı peyderpey çökmekte oldu
ğundan şimdiye kadar yıkıl· 
dığı bildirilen miktarın arta· 
cağı tabiidir. 

8 - Seddin y kılan kısmı· 
nın tamiratı için su müdüri· 
yetile keşif yaptırılmitktadır. 

Adana, 10 {Hususi) - Şeh· 

rin cenub kısmında sular çe· 
kilmeğe başlamıştır. Burada 
altı köyle irtibat temin edil· 
mıştır. Bu köylerde mühim 
hasarat yoktur. Burada bulun· 
makta olan sıhhiye müsteşarı 

tetkiklerine devam etmektedir. 
Kızılay da yardıma devam et· 
mektedir. Şimdiye kadar te· 
berrüler 10 bin lirayı bul· 
muştur. Büyük Şef Atatürk'ün 
yardımları, binlerce vatandaşı 
sevindirmiş ve bu lütufu şük· 
ranla karşılanmıştır. Felaket· 
zedelerin sıhhi vaziyetleri iyi
dir. ilk mekteplerin bir kısmı 
ile Ticaret mektebi kapahdır. 
Caddelerdeki ankaz ve çamur· 
!arın kaldırılmasına başlan· 
mıştır. 

Ankara, 9 (A.A) - Ame· 
rika birleşik devletleri büyük 
elçisi ile Bulgar elçisi Adana 
feyezam felaketi önünde duy· 
dukları teessürlerini hükume
timize bildirmişlerdir. 

Ankara, 10 (Hususi)- Sov· 
yetler b;rliğinin Ankara elçisi 
Karah2n da, Adana feyezanı 
münasebetile Sovyet hükume
tini~ teessürlerini bildirmiştir. 

Toprağa gömülü uzun ve 
kanlı bir biçak bulundu 

- Başı 1 inci sahifede 
bir toprak görülmüş, burası 
açılınca uzun ve kanlı bir 
bıçak meydana çıkmıştır. 

Afyonlu Ahmed oğlu Sa· 
lih'e aid olan cesedin elbisesi 
üzerinde bir de mühür bulun
muştur ve bunda (Salih) adı 
yazılıdır. Bu suretle cesedin, 
Salih' c aid olduğu kat'i ola· 
rak anlaşılmıştır. 

Metruk kule, Işıklar köyü 
bekçisi Süleyman'a aiddir. ve 
üç aydanberi boş bulunduğu 
tesbit edilmiştir: Hadise ye· 
rinde bulunan kanlı bıçakla 
taş yontmağa mahsus ucu 
keskin demir parçası, kanlı 
kadın çorapları bir kağıda sa· 
rılarak mühürlenmiştir. Ayak 
izleri üzerinde yapılan tedkik· 
ler çok mühim netice ver· 
ınişlir. 

Yağmurlu bir havada kule-
1 

ye gelen iki kişinin ayak izleri 
tcsbit edilmiştir. Bunlardan 
bir çifti kadın iskarpini izi, 
diğerle"i de bir erkek ayak-

kabısına aid izlerdir. Kemalpa· 
şa şosesinden başlıyarak cina· 
yetin vukubulduğu kuleye ka· 
dar gitmekte ve kulenin kapı· 
sında sona ermektedir. Diğer 
bir yerden başlıyan çıplak bir 
çift ayak izi de kuleye kadar 
gelmekte, kulenin kapısında 
bitmektedir. Cinayetten sonra 
bu çıplak ayaklı şahısla kadın 
arasında kulenin arka tarafın· 
da ve şose kısmında bir mü
cadele g-eçtiği anlaşılmıştır. 

Kadın iskarpininin izleri ile 
çıplak ayak izleri, bu iki iz 
sahibinin birbirile uğraştıkla
rına delalet etmektedir. 

Kadının, bu şahsın istediği 
yere gitmek istemediği, fakat 
sonra birlikte gitmiye razı ol· 
duğu anlaşılıyor. Bu yerde 16 
kadar iz vardır ve izler, bu· 
radan yan-yana lzmir'e doğru 
tarla içinden yürüyerek şosede 
kaybolmaktadır. 

Katil, çok hunri:~ane hare· 
ket etmiştir, Afyon'lu Salih'i 
öldürdükten soma üzerindeki 
parasını ve hatta ayakkabıla

rını da alarak kadınla birlikle 
kuleden çıkmış, gitmiştir. 

Salih'in cesedinde, bilhassa 
göğsü ile sırtında sol tarafın· 
da çok derin yaralar vardır. 
Ciğerleri parça parça bir hal· 

dedir, başı da yaya kaldırımla· 
rın kenar ta· rından birile 
ezilmiş, yassı bir hale getiril· 
miştir. Şehrimiz ınüddeiumu· 

miliği, Afyon müddeiumumi· 
liğinden yazılan bir telgrafla 
Afyon'lu Salih'in işi vesaire 
hakkında malumat istemiştir. 

Cinayetin failleri, hala esrar 
içindedir, zabıtanın bunları 
meydana çıkarmak için müca· 
dele edeceği zannolunuyor. 
Katiller lzmir' e gelmişlerdir, 
fakat nerededir? 

Tahkikata göre cinayet para 
veya kadın mes'elcsinden doğ· 
muştur. izlere göre maktül 
Salih, kadınla birlikte kuleye 
gelmiş ve orada ateş yakmış· 
!ardır. Bir müddet sora çıplak 
ayaklı adam gelmiş, ya parası 
veya kadın için Salih'i öldür· 
müştür, belki de paralı bir 
adam olan Salih'i öldürüp 
paralarını almak için bir du· 
zak kurulmuştur. 

Adliyemizin yaptığı tahkikat, 
bu esrar perdesini kaldıracak 
ve şephesiz katilleri meydana 
çıkaracak, işin ıçyüzü de ao· 
laşılacaktır. 

Salihli, 10 (·Hususi muha: 
birimizden ) - Bugün Partı 
binasında, ilçebay Fikri'nio 
Başkanlığında ve parti yönku· 
rul üyelerinin işlirakile topla· 
nan bir heyet, Adana felaket· 
zedeleri için halkı yardımB 
davet etmiş, iki saat içinde 
hamiyetli Salihli .halkının te· 
berruu üç yüz lirayı bulmuştur· 

Bundan sonra belediye eıı• 
cümeni de hemen toplanmış 
ve pek dar büdçcsile elli Jir9 
yardıma karar vermiştir. sıı 
paralar seylabzedelere gönde· 
rilmiştir. Teberrular devaı11 

etmektedir. 

Müsamere 
Geçen hafta Halkevimizde 

muvaffakıyetle temsil edili~ 
çok iyi bir sükse yapan .. Nero~1 il 

piyesi yarın akşam saat 20,30 k 
da gene Halkevinde oynantr ~ 

caktır. Eser, Mülyer'indir. ve 
Ahmed Vefik paşa taraf ındsfl 
dilimize çevrilmi~tir. 



... Sayfa 7 ---------------IEl::!m ______ _ 
Cezasını cektihten sonra ıslahı • 
nefs edeceğinden ümitvarmış 

Yaman hırsız Şükrü Çet·ncin 1927 de 
başlıyan marifetlerini anlatıyor 

Dünkü nüshamızda, lzmir
de Çetincin namı müstearını 
taşıyan Aşçı Şükrü isminde 
bir Arsen Lüpen müsveddesi
nin yakalandığını yazmıştık. 
Mesleğinde cidden cür' etkar 
olan bu cin ile konuşmak fır
satını bulduk. 

Birçok vak' alarm kahrama
nı, zayif, uzun boylu, elmacık 
kemikleri çıkık, atlet vücudlu 
genç, evela mahcup bir vazi
yet takınırken bilahare içinde 
hayrete şayan esrar saklayan 
bir kutu gibi açılmış ve yidi
ği naneleri şöylece anlatmıştır: 

"26 yaşındayım. Hırsızlığa 
evela 927 senesinde Alaşehir
de başladım. O zamanlar ah
ç•lık yapıyordum. Akçalızade 

Kazım Beyin dükkanını soy
dum. Beşyüz lira kadar para, 
beşi bir yerde altın ve saire 
çaldım. Sonra da saatçı 
Paşanın dükkanından 85 lira, 
25 saat, 450 liralık damga 
pulu küpe ve [saire aşırdım. 

Doğruca İzmir' e geldim. An
kara, lstanbul, diğer şehirleri 
de dolaştım. Parasız kalınca 
tekrar f zmir' e döndüm. 

--karak ve lağım borularına tu-
tunmak suretile oradaki bir 
sedde kadar indim. Burası; 
yerden 13 · 14 metre kadar 
yüksekti, altında da taş yığın· 
ları vardı. Etrafta kimse bu
lunmadığını anlayınca kendimi 
aşağı attım ve kurtuldum .. 

Fakat belim incinmişti. Yer· 
den güçlükle kalktım, ağır-ağır 
Değirmendere 'de bir tanıdığın 

Eevine gittim .. Treni kaçırdığı-

Şükrü Çetincin 
mı, burada sabahlıyacağımı 

söyledim; belime ilaç yaptır
dım ve müsaade alarak evin 
bir odasında kaldım. Saat üçe 
geliyordu ki, kapu hızlı-hızlı 
çalındı. Ben, polislerin geldi· 
ğini anlamıştım. Yorganı ba
Jımdan aşağı çekerek uyur 
g~bi yaptım.. Birkaç dakika 
sonra gözlerimi açınca, komi· 
ser başımda bekliyordu .. Ka
çacak yer de yoktu. Çaresiz 
teslim oldum. 

Anlıyamadığım bir nokta 
varsa, hiç kimseye söyleme
diğim halde polislerin beni bu 
evde nasıl bulabildikleridir. 

Açıkgöz hırsız, bütün bu 
işleri bir gaye uğrunda yaptı
ğım ifade etmek ister gibi: 

- Ben -dedi- seyahat me
raklısıyım .. Memleketi baştan
başa dola~tım. Maksadım Av
rupaya da gitmekti. işim mü· 
kemmel, kazancım hol olduğu 
halde ara-sıra aklıma seyahat 
geliyor, dükkanımı kapıyarak 
birkaç vurgun yapıyor ve se· 
yahata çıkıyordum. 

vesini taşımaktadır. Kimisine 
kasaya para koyma diye ihtar· 
da bulunur, kimisine de aç 
kaldım, ihtiyacım var onun 
için çaldım; param olunca bun· 
ları ödeyeceğim diye yazarmış!. 

Üzerinde taşıdığı bir listeye 
göre, bütçesini de şöyle tan
zim eylemiş: 27 Bin liralık bir 
sermaye .. Bunun bin lirası ev· 
lenme masrafı, 1200 liraya..i 
gezmek için iki araba, müs
takbel karısile Avrupa' da se
yahat İçin de 1000 lira, kimse
sizleri de dü~ünmeği ihmal et· 
miyerek fakir çocuklarö 1500 
lira.. Geri kalan para ile de 
büyük bir ticarethane işlet

mek .. 
İşte bu Arsen Lüpen mÜs· 

veddesi, 27 bin lirayı temin 
ettikten sonra bir balayı seya· 
hatı yapacak, fakirleri sevin
direcek ve ıslahı nef sederek 
ticaret hayatına atılacak! Ha
yal içinde bir hayal! 

Yaman hırsız; başka bir 
söyliyeceği kalmadİğı~ı anlat
mak için; 

- Cezamı çekeceğim. Ha
pisten çıktıktan sonra da bir 
daha hırsızlık yapmıyacağım .. 
Hastalığım herhalde orada 
tedavi olunur .. 

Dedi ·ıe ilave etti: 

- Zaten ilk cezamı Allah 
verdi. Baksan a, belim bile 
tutmuyor!.. 

1937 de 
Neler olacak? 

•• 

Her Şeyin 
Ucuzu u 

Güzelini 
ağ lamını 

' .. ~ . ' .. ~ .. 
• ~ .=t • • • 

Almak isterseniz 
Doğru 

Sünıe 
Yerli mallar pazar na gidiniz. 
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yrıca D 
Tasarruf Haftası müna
sebetile yapılacak peşin 

o/o 10 tenzilattan istifade edeceksiniz 
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14 Pazartesi 

ROMATİZMA 
LUMBAGO 
SİYATİK 

ıı&ıllan T E 5 K. 1 .N 
ve •izale eder. 

Müzayede ile 
fevkalade satış 

13/İlk kanun/936 pazar gü
nü sabahleyin saat 10 buçukta 
Reşadiye tramvay caddesi de
niz taratında 1042 No. lı ev
de maruf iki aileye ait fev· 
kalade lüks ve nadide mobil
yaları açık artırma suretile sa· 
tılacaktır. 

Satılacak mobilyalar meya
nında fevkalade lüks 2 adet 
büyük ve küçük boyda kristal 
camlı ceviz kütüphane, İzmir 
San' atlar mektebi mamulatı ce· 
viz kristal camlı büfe, dört köşe 
açılır yemek masası, ve altı 
adet iskemlesi, (G. Pohl Ber
lin) markalı piyano, emsalsiz 
mavun iki kapılı aynalı dolap, 
bronz ve nikelajlı ikişer kişi-

manzaralar, perakende muh
telif Avrupa iskemleleri, ko
luna şapkalık, etejer, salm-
caldık, kadife masa örtüsü, 
peşkirlik, ut, gayet lüks bü-
yük sarı mangal, derspenç ve 
birçok halı kilim ve kıymetli 
seccadeley vesaire birçok lü
zumlu eşyalar açık artırma 
suretile satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız! 
Fırsat artırma salonu 

Aziz Şınık 
Telefon: No. (2056) 

lzmir Kadastro 
komisyonun
dan: 

İkinci Karantina mahalle· 
sinde iskele caddesinde 55, 
57,5711/6 kapı ve 51 tailı 
olup şimalinde 2 ve 10 par· 
sel sayılı hazineye ait arsalar 

Bu zaman zarfında annem, 
babam da ölmüşlerdi. Mem· 
leketime dönünce miras olarak 
kalan evi sattım, bu para ile 
ticarete başladım. Diyarıbekir, 
Elaziz'e kadar gittim. En son 
o~arak 930 da bir dükkan 
soymuş ve altı sene ticaretle 
ıneşgul olmuştum. Fakat ser
tnayem tükenince, perişan ol
tnamak için (!) gene eski mes
leğime avdet ettim ve fzmir'de 
Kemeraltında bir saatçi dük
kanını s~yarak 70-80 saat, 
birkaç parça eşya çaldım. Bir
kaç gün sonra da şekerciler 
içinde üç dükkan, Halimaga 
Çarşısında bir mağaza, Kar· 
şıyaka'da bir bakkaliye, Bal
cılar içinde bir gramofoncu 
dükkanına girdim para ve eş
Ya çaldım. En son olarak soy· 
duğum dükkanlar Kemeral
tındaki Ehram mağazası ile 
Göztepe'dc bir bakkaliye ve 
Moreno Morganato ecza de
Posudur. Esasen yakalanma
ma sebep olan yer de bura
sıdır. Olmadı gitt!. Bir türlü Av· 

rupa'ya gidemedim. Bütün eş
yaları bu arada pantalonu ve 
paltosu sahipleri tarafından 
alındığı için ayağında ancak 
bir pijama pantalonu; sırtında 
da yırtık bir ceket bulunan 
Çitincin: 

- Başı 5 inci sahifede -
rette baltalanmıştır. Müslüman 
memleketlerinde gençler, ho
caların tesirinden kurtulmak 
için kendilerine güzel örnek
ler bulmuşlardır. Çio'de ladi
nilik artmakta, 'Japonya' daki 
koyu itikad sarsılmıştır. Fakat 
Roma imparatorluğ11nun hıris· 
tiyanlığın doğduğu zamandaki 
vaziyeti bugün aynen vakidir! 
Napolyo'nun doğduğu günü, 
ve bu doğan çocuğun insanlar 
için neler hazırladığını bilme· 
yen Avrupa gibi, bugün de 
mühim bir hadiseden haber· 
dar olmıyan Avrupa yaşamak
tadır. .. Biilıl!lmlllll ............. l!ICS 

Ben emınım ki 1936 son İzmir belediyesinden 

lik direksiz karyolalar ve som· 
yaları, komudinular, halis Mun
dus Avrupa sekiz parça ka· 
dife kaplı salon takımı, ş~m-

siyelikler, sigara sehpalan, 
ka'difeli bir kanape 2 koltuk, 

şarkıncia ve cenubunda yıldıı 
tepe sokağı garbında iskele 
caddesi bulunan kargir ev ve Ecza deposunda fazla para 

bulamayınca bir manifaturacı 
dükkanına geçmiştim, Orada 
da para yoktu. Mağazayı ra
hatça aramak için elektriği 
l'akmışhm. Ziya dışarıdan gö· 
tülmüş, bekçiler benim içeride 
Çalıştığımı anlamışlar .. 

Tavan arasında uyurken 
Rürültü duydum, hemen içeri 
fır'.ıdım. Fakat bekçiler beni 
&Örmüşlerdi. Kaçacak yer bu-
1aınadım ve yakalandım. 

Çetincin, çaldığı eşyaları 
Diyarıbekir' de, El aziz' de sat
tığını ve oralarda da birkaç 
dükkan sQyduktan sonra başka 
}°etlere geçtiğini söyliyerek 
dün Bahçeli hanındaki Sulh
~eza mahkemesi binasında 
~andarmaların elinden nasıl 
açtığını şöylece anlatmıştır: 

- Hava karanlıktı. Müsa
~de istiyerek h( laya girdim, 
apıyı sijrmeledim ve gürültü 

~tnıesi için çeşmeyi de açtım, 
tı .. 1 teakiben penrercden sar-

- Olmıyor, olmıyor. Yapa
mıyorum işte ... 

Diyerek ilave etti. 

- Her vak'adan sonra bir 
daha hırsızlığa tövbe ederim. 
Fakat biran gelirdi ki yerimde 
duramaz olurum. Hastalık mı? 
nedir, anlıyanıadım. Buhran 
geçiriyor içimi birşeyler kemi
riyordu. Gene hırsızlığa baş· 
hyordum. Hastalık .. Hastalık .. 
Ben de çalma hastalığı var ... 

Paraşütle atlamakta mahir, 
birçok dükkanları en ümit 
edilmiyecek yerlerden girerek 
soymuş, çengelli ip merdiven
lerle dıvadar aşmış, senelerce 
zabıtanın elinden yakasını s-y r 
mış olan bu hırsız; girdıği 

yerlerde mektup bırakmak he-

baharmm başlangıcında fev
kalade ehemmiyeti haiz bir 
hadise hiç nazarı dikkati ccl
betmeden vukua gelmiştir. Bir
kaç müneccim, mütevazi bir 
beşikte mühim bir şahsiyet 

doğduğunu biliyor!.. 

Amerika 'lılar 
ve sosyete 

Boynez Ayres, 10 (Radyo)
Birleşik Amerika, Arjantin ve 
Brezilya hariciye bakanları, 
Panamerikan kongresi azala· 
rma Uluslar sosyetesine işti
rakte devam edecek Amerika 
devletlerinin Monroe esasına 
sadakat taahhüdünde bulun· 
malan lazım olduğunu bildir· 
mişlerdir. 

lngiliz lirası 
Buenos • Ayres, 10 (A.A)

P t: so fiatı İngiliz lırası başına 
17 Peso yerine 16 Peso ola· 
rak tesbit edilmiştir. 

61 adanın 4 sayılı arsası· 
nın beher metre murabbaı 
225 kuruştan, 7 sayılı arsası· 
nın beher metre murabbaı 250 
kuruştan, 62 adanın 9 sayılı 
arsasının beher metre mural:5-
baı 225 kuruştan, 17, 27, 28 
sayılı arsalarının beher metre 
murabbaı 250 kuruştan ve 63 
sayılı adanın 2 sayılı arsası· 
nın beher metre murabbaı 
17 5 ve 61 sayılı arsasının be
her metre murabbaı 225 ku-
ruştan sekizbin üçyüz otuzyedi 
lira seksen ·dokuz kuruş be-
deli muhammenle başkatip
likteki şartname veçhile 22/ 12 
936 sah günü saat 16 da ka
palı zarflı arttırma ile ihale 
edilecektir. Teklifler mezkur 
arsaların beher metre murab-
ına konulmuş olan muhammen 
bedelleri ayrı ayrı artırmak 
suretile yapılacaktır. İştirak 
için altıyüz yirmi altı liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile 2490 salılı kanununun ta-

2 divan, kısa orta uzun dal· 
galı gramofonlu 7 lambalı 
(Garod) markalı radyo, emaye 
banyo, yeni bir halde Singer 
dikiş ve nakış ayaklı makine, 
yeni bir halde madeni soba 
ve boruları, Amerikan dıvar 
saatı, çay masası, büyük ay
nalı jardinyera, şemine ay
nası, yeni bir tabure piyano 
için, istorlar, bakır mangal, 
Sahibinin st>si çanta gramofon 
ve birçok Türkçe plakları, 
aynalı ceviz tuvalet, basma ..................... 
rifi dairesinde hazırlanmış 
teklifler ihale günü saat on 
beşe kadar encümen reisli· 
ğine verilir. 4-8-11·18 1427 

müştemilatı Fotis Lotiros kili
sesı olup senetsiz olarak ta
sarruf edilmekte iken müba, 
deleye tabi şahıslardan kalma 
olarak hazine adına kadastro
lanıp kaydı yapılmıştır. Bu 
yerin mülkiyetlerile alakadar 
veya bu yerde ayni haklan 
bulunan kimselerin ilan tari· 
hinden itibaren iki ay içinde 
lzmirde Saçmacı hamam so
kağında 20 No. lı binada bu
lunan kadastro komisyonuna· 
belgelerile beraber müracaatla 
haklarını kaydettirmeleri aksi 
halde hazine adına tescil ed;
lip tapu senedi verileceği 2613 
sayılı kadastro kanunu hüküm-
lerine göre ilan olunur. 1456 

OTOOR 
Hükumet Civarı 
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W. F. H. VAN- il 
DerZEE& CO. 

V.N. 
OEUTSHE LEVANTE LINIE 

.. SAMOS" Vapuru 7 birin· 
eikinunda beklenmekte ve 12 
birincikanuna kadar ROTTER-
DAM, HAMBURG, BREMEN 
limanlarına yük alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LİNES 
11 L\ELLO ,, vapuru 6 ilk 

Wnunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXMOUTH,, vapuru ıs: 
ilk kanunda bekleniyor, NEV-: 
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA" vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır . 

.. EXT AVIA" vapuru 5 ikin· 
eikinunda bekleniyor. NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

.. EXOCHORDA,, vapuru 
4 ilkkanunda PiRE' den BOS· 
TON ve NEV-YORK'a hare· 
ket edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapuru 18 
1 nci kanunda PiRE' den BOS· 
TON ve NEV·YORK için: 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDEL· 
HA VSLINLINJE 

OSLO 
11 BOSPHORUS., vapuru 16 

ilk kanunda bekleniyor. İS· 
KENERIYE. HAYFA, DIEP
PE ve NORVEÇ limanları 
için yiikliyecektir. 

SERViCE MARITIME 
RUMAIN BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 23 
ilk kanunda bekleniyor. KÖS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
-aktarması olarak BELGRAD 'a .. 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TISLA VA, VIY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

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

Fratelli" Sperco 

İdaresini bilenler 

METALLUM. 
- Lambalarını daima tercih-;derler;ve salıcı-

lardan bu markayı ararlar. Emsaline nis· 
-beten °r 40 daha az -cereyan ;a;fcder. 

M. Tevfik Baykent 
Elektrik. Radyo· Telefon Evi 

Siemens Fabrika ları mümessili 
~ , - - Pcştemalcılar 77 / 7~1 

Telefon' : 3332 ..-----

.. 
rt. 

.:..ı 

~ ~ 
Y·_N~A_ 

1<uruf ' oflu~ 
r "* 

Vapur Acentası .................................. ._ .............. __ .... ____ , ____ _ 
ROYAL NEERLANDAIS Olivier v E Şürekası SIHHAT BALIKY AGI 

KUMPANYASI Limited 
"ORESTES., vapuru 10 bi· vapur Acentası 

rinci kanunda gelib yükünü Birinci kordon Rees binası 
tahliyeden sonra BUGGAS, Tel 2443 

N•neçya b:ılıkyuğlannan en halisidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa ıüaülmüıtüı 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
llaşdurak.. Bü) ük Salepçin~lu hanı karşı~ınıla 

VARNA ve KOSTENCE li· ELLERMAN LINES LTD. 
manlnrı için yük alacaktır. "THURSO,, vapuru 20 ikin-~ Hellenic Lines 

"BACCHUS,, vapuru 14 ci teşrinde Londra, Hull ve;: L• • d 
• Deri ve Tenasül Hasta· 

lıkları Mütahassısı 

birinci kanundan 19 birinci Anvcrs'ten yük çıkaracak ve 1mıfe 
kanuna kadar ROTTERDAM, ayni zamanda Liverpol ve 

Doktor 
AMSTERDAM ve HAM· Glasgov için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru 3 birinci BURG limanları için yük ala· 
caktır. kanunda Londra, Hull ve An-

versten gelip yük çıkara cak 
"ORESTES,, vapuru 28 bi- ve ayni zamanda Londra ve 

rinci kanundan 3 ikinci kanu· Hull için yük alacaktır. 
na kadar ROTTERDAM, "DRAGO,, vapuru 10 bi· 
AMSTEDAM ve HAMBRG rinci kanunda Liverpol ve 
limanları için yük alacaktır. Svanseadan gelip yük çıka-
SVENSKA ORIENT LINES racaktır. 

"SMALAND,, motörü 10 GENERAL STIM 
birinci kanunda ROTTER· "PHILOMEL,, vapuru 18 
DAM. HAMBMRG, GDYNIA ikinci teşrinde gelip Londra 
ve SKANDINAVYA liman- için yük alacaktır. 
lan için yük alacaktır. Tarih ve navlunlardaki de-

"ISA., motörü 21 birinci ğişikliklerden acenta mes'u· 
kinunda beklenmekte olup livet kabul etmez. 
ROTTERDAM, HAMBURG ----~ 
ve SKANDINAVYA liman· kanunda MALTA ve MAR-
lan için yük alacaktır. SiL Y A'ya hareket edecektir. 

.. AASNE,, vapuru 4 ikin· Yolcu ve yük kabul ede. 
ci kanunda ROTTERDAM, ilandaki hareket tarihlerile 
HAMBURG ve SKAMDI· navlunlardaki değişikliklerden 

Hamburg - Bremen, Rotter· 
dam -- Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta· 
zam iki sefer yapacaktır. 

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

Anglo-Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskendcriye için 
9600 tonluk "Cairo City" va
/)Uru her ay Pireden munta· 
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li· 

manian için "VELOS,, vapu· 
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha· 
reket edecektir. Yolcu ve eşya 

Osman Yunus 
Hergün hastaları sabah 

saat 10 dan akşam altıya 
kadar kabul ve tedavi eder. 

Adres: Kem~raltı Şamlı 
sokak No. 19 ...................... 
lzınir inhisarlar başmüdür· 

lüğünden: 

Panayır yerindeki idaremize 
ait pavyonda yaptırılacak ta· 
mirat pazarlığa konulmuştur. 

Bedeli muhammeni 61,63 te· 
minatı 9,25 liradır. isteklilerin 
18/ 12/936 günü saat 15 te 
başmüdürlüğümüzdeki komis-
yona gelmeleri. 1477 

•·---------rı Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasaport Kamçı oğlu 

KASE 

NEDKALMiNA 
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-
ı= A. Kemal Tonay 
-Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı 
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mikroEkopik mııayeııelni ile \'er<'mli lıast ıılara ) tıpılmıı na ı>e\'za -
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/zmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - · Beher tanesine biçilen ederi altı kuruş olan 2,000,000 

tane değişik renk ve numarada makara kapalılzarfla 
ckıilmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 12/1 1.kan/ 937 günü saat 11 dedir. 
3 - Şartnamesi altı lirayil M. M. V. satın alma komisyo· 

nundan alınır. 
4 - ilk teminatı 7250 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından en az bir 
saat evvel M. M. V. satın nlma komisyon Jna ver· 
meleri. 27 11 26 10 1339 

NAVYA limı.nlan için yük acenta mes'uliyet kabul etmez. 
alacaktır. Daha fazla tafsilat için ikinci 

yolcu salonu karşısında Lokal Cilt ve TenasUI hastahk 
Riz binasında. No. 168 ları ve elektrik tedavisi Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen pa'" 

SERViCE MARITIME kordonda FRATELLı SPER-
ROUMAIN CO vapur acentalığına müra

caat edilmesi rica olunur. .. SUÇEAVA,, vapuru 16· 

Umumi Deniz Acentahl)ı lzmir · Birinci beyler sokağı ran heba olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşını zengin 
Limited Elhamra Sineması arkasında etmiş hem de yurdun göklerine birkaç filo katmış olur-

acentasına müracaat olunması. Telefon : 3479 sun. Bu yüzleıce zenginden birinin de senin olmıyacağı-
Telefon : 3171 - nı kim iddia edebilir. ............................................ ~. .. birinci kinunda MALTA, Telefon: 200412005/2663 

MARSIL Y A..ve CEZAIRE ha· 
reket Mecektir. 

"PiLE$., vaparu ·~~ birinoi Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsı%dır ki gebelere, kalp, böb
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


