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ANADOLU 
Sayın okurlarının bayramını kutlular 

* * * Gazetemiz, diğer refikleri gibi Çarşamba ve 

K3nunuevel 936 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 2776 
Perşembe günleri intişar etmiyecektir 

Başbakanımızın çok mühim söylevi r 
Adana'mız G. Franko sulh teklifin 

kabul etmiyecekmiş Sancak'ı hiçbir zaman Su
riye' ye bırakmış değiliz 

yas tutuyor 
Adana 14 (Hususi) 

Memleketin geçirdiği fe
laket dolagısile basene 
Adana'da bayram gapıl
mıyacak ue matem tutıı· 

lacaktır. Belediye, halkın 
arzusuna tercüman olarak 
bayram geri kurulmama
sını ve Adana' Ja bayram 
yapılmamasını emretmiş

tir. Civar köylerle tama
men irtibat temin edilmiş
tir. Belediye, temelleri 
çürümüş olan ve seglaP,
ian tehlikeli vaziyetlere 
giren evlerden bir kısmını 
yıktırmıştır. 

•• 
Asilere mensup harp gemileri bi 

Sovyet vapurunu tevkif ettiler 
~~~~----·.----~-.....~-

Biz, cemiyeti akvam prensiplerine bağlıyız. Cemi
yeti akvam makanizması:dahilinde ciddi mes'ele
lerini miizak~reJ': 'edeceklerine ve bu yoldan Ç-ok 

mes'ud neticelere varılacağına inanıyoruz· 
Tasarruf lın ftası ıııünaseLeul;---

Başbakanımız f mel lnsnü'nün An· 
kara'ds wrılikleri çok mühim ,.e 
tarihi SÖ) lcYi, (Anadolu) ajansı an· 
cak düu ycti~tirebilmi;ıir. Bu söy· 
lc\·i, fe\·kallide chcıuıniycıine lJina
en aynen aşağıya derccdi)Ortız: 

Ankara, 12 (A.A) - Arıtırma 

'")erli malı hafıas..ııııı yedinci yıl· 
döııiimünii Raş,•ekil İsmet J ııfüıü 
bugün Ankara Hnlkevinıle ~ - :-öyle· 
diği ~u nutukla sc;ıııı~tır: 

Arttırma ve yerli malı hafta· 
sını açıyorum. Bu auda büıün mem· 
1cket Lu haftanın açılııınsını mc· 
scrretle karşılıyor. Mektcb ç0t·uk· 
lan ""e aileler bu hafta içinde ı•em· 
lekele aöyJiyccekleri) sözleri ve ai
leleri işinde alacakları tedbirleri 
zevkle Jüıunilyorlar. 

Bize iyi hir hediye \"ermiş ve 
memlekette iyi bir adet yaratmış· 
lsrdır. Cumhuriyet mrmlekctin ik· 
tısaJi hayatında rnzifelcri ve söz· 
leri olanlar bize takib olunacuk ik· 
tısadi siyaseıi ve slınm:ısı lüzumlu 
tedbirleri anlatacaklardır. Her ak· 
ısın bu konferansları sahırBJzlıklıı 

bekliyecegiz, ze,·kle dioliyeceğiz. 
Kısa ve umumi bir hW.. 

...... ...--......... ~~~~ 

\.. .J 

İktısad vekilimiz 
Bayramı geçirmek 

H e 

Uzerelzmir 'e geliyor 
ispanya asileri siperde 

Salarnaıık, 14 (H.adyo) - Son Bir Rus tayyareıi Avinorya'da 
re.:mi tebliğlere gcire lıiilün cep· ıskad edilmiwtir. Tayyarenin üç pi· 
hderde sükunet hükümfı>rıııadır. lota yaralı olarak esir alıomıtbr. 

Oask cephesinde Ah·sla üzeri· Bunlardan biriei İngiliz tebaaaııı-
ne .Milislerin bir taarruzu püskür· dandır. 
tütmüştür. Bük6mete mensub C. 3 tabt.ı. 

Asilere mensub bsrb sefineleri bahirioin Malaga açıklannda ilileo 
yeniden bir Rus vapuru tc\·kif et· re mensub bir tal.ıtel~shir tarafın· 
mişlerdir. Bu npurds mühimmat dan torpillendiği eöyleomektcdir. 

ve silfih ) üklüdür. - Sonu 4 üncü salıi/ede-

ç_;n isyanı etrafında 

Asi Şan-Şulyan üzerine 
yapmak için ben de her eahada k 
iktıeadi faaliyetimizi gözden geçir· Mareşal (Şan-Kay.Şe ~ kenıliaini t•vltil 

yüzbin kişi yürüyor 

mek isterim. Bu sene gcçirdigimiz eden ~herler tarafından Serbeıf bırakıldı 
zirai vaziyete umumi surette orta· 
dan daha iyi denilebilir. Meveimin lktısad Vekilimiz Celal Bayar Moskova, 14 ( U:ıdyo) - Tus 
ilk zamsnlannda iimidlcrimiz daha Aııkara, 14 (Hususi) - lktı aJ ajansı Çiu'Jcki General Şulyan'ın 
çoktu. Zannediyorduk ki birçokf \'ekili Celal Bapr, rcf ikası \'C f z. Moskova tarafından biınaye edilcııj 
mahsullerde bolluk evvelki sene· mir sa) 18,·ı Hamdi Aksoy Lıı gece müstakil bir hükumet 1esis ";tti~i 
lere niebetle bir iki misli fazla ola· tzmir"e hareket eılcceklcrdir. hakkındaki haberleri ... tekrlbf--et· . 

• caktır. Bazı bava aksilikleri bazı: Celal Dayar ha)ramı lzıniı·'de miştir. 
mahsuller .için bize umduğumuz geçirecek \'C üç dört gün ~onra An· Nsnkio, 14 (Radyo)- .Nankin 
neticelen vermemiştir.:ZateÖ zrraaı: :kara'ys dönecektir. İktısad Vekili· hüki\metine mensub 100,000 a kcr 
böyledir. Evvelce tahmin olunan : nin İzmir'Jen Nazilli'ye geçerek asi general Şan Şulysn üzerine 
beaablar her noktadan ayni aynineJ Başbakan general ismet /nönii :ookuma kumpanyasındaki faaliyeti yürümektedir. Nankio ve Hangio'-: 

çıkmaz. Fakat tekrar ediyorum ki ziyetimizin iyi olrtuğunu ııöyliye· Büyük:mahsullerimiz iyi fiat·J tefti~ eylr.meııi muhtemeldir. da örfi idare ilan edilmiş~r·~....,.-
-umumi-olarak.~hüseiieki -zirutva:' bilmekle bahtiyarım. la-satıld~:B~ıa~:b';O;n-;ı;]Wl;,- v 

1
-:- • Berlin, 14 (Radyo) - Siyang· 

S k h ık b ~Fı~,_.t~ v~~bilba818 tütfin zik·J 8 JmJZ ~o~~g:~e~a;ıŞan Şulyan'ın _dar. 
anca a ı ayram yapmıyor rolunabilir .... Ekin orta Aosdolu'da. bei hükitmeti, Naokin'i Angiliz te· 

Harl·cı·ye vekı·ıı·mı·z San ~: -~:7·:ı~~~:l~r~ar~~:::~:::;~ Yarın geliyor .. ,, ~:rft::. nüfuzun.dan_kurtarmağ_a ma-~ 
• Ankara'da bulunan valimiz - - - - - - --. 

dan dolayı çok zarara u~raJık. Fakat Paris, 14 (Radyo) - M. Kssen. _ ---:::':"'-:--,..------=-::-::---- _ fı fazlı güleç'in Pazar günü şehrimi· l J d ----. =- ~b. -- c· a· k---:-,·ş- ini-m Ü da fa a ' ettı• :~:;i~_A::::.~:·n:a:;~~ğ~c -~~~:~_·: ze geleceğini yozmıttık. Fazlı Gü- m::a~:~~:rz_;teei~~ neır~~~~r., 
a, ~. l k d d h . . l b"l" leç, Ankara'da alükadar Vekaletler· cÇio hadiseleri-_ çok millıimdir,I 

• _ • _ • o ara orta an s a ıyı sayı s ı ır. l ·1 • · · · ı · · · l ' " h kk . ----- ·----- - -· e vı ayetımız ıt erı ıçın temas arı· Franıız komliöiSllai-bıi-hadiseln-: 
Fransız, C'l sefiri, ' Sancak.işi a ında hüku. __!'.~üs_ı~r~gra~ı~«._~U-Se· na de,·am ettiğinden enelki gün den - büyük_ ümidler.besliyorlan :de-· 

. ' ~ k'.. ~! D • , ' •d• n~~~i,.hi811esi~~ÜJ~1!Jreri:~uvsf· gelememi~tir. Valimiz, bugün An· J k d' - -
metıle.temas .. etme Luzere ~rarıs e gı ıyor fakıyetle tahakkuk ettirdik. Ye'1İ kara'dan h.arcket edecek ve yann ~te ır. _ __ - --- --~ 

• Londra, 14 "(Radyo):- Tay mis~ 
yeni fabrikaların temellerini attık. ııehrimizc gelecektir. - - -- -- - - - --· 

Uluslar sosyetesi içtima halinde 
İstanbul, 14 (Huııuei) - Frao· 

aıı sefiri yarın mezunen memle· 
ketine gidecek ve Paris'te küktlt 
mcti ile Antakya ve Jekenderun 
mea'dcsi etrafında temaslarda bu· 
lunacsktır. 

lıtanbul, 14 (Hususi nıuhsbiri· 
mizden) - Ililkumetimizıo Antak· 
ya ve İskenderun haklundıı neşret· 
tiği dördüncü beyaz kitapta bari· 
ciye Vekilimiı doktor Tevfik Rilt· 
tü Araa'ıu, Milletler cemiyetine mü· 
racaati, Fran11z'lann Antakya Te 

t.k~nderuD h&dileleriıaiD 1abıacı 

unsurlano tahrikliıından ileri gel-

di# ve Türk gazetelerinin ncşriya· 

tının şikayeti mucib olacak dere· 

cede şiddetli bulunduğu hakkındaki 

cevablarıuı ihtiva etmektedir. Çok 
müyellel olan bu cevablar, fevka· 
iade mühimdir. 

İetanbul, 14 (il us mi nıuhahiri· 
mizden) - Sııncak balkı, düşman 

e]inde bayram yapmııınağa harar 
verdi, oradaki Türk kardeşlerimiz 
yas tutuyorlar. 

- Sona 3 iincli ıalıi/ed•-

" gazetesi • Çin vckayiinden ,J>ahse·. 
Ve yeni fabrikslan mukavelelere - -· -~ ~-------

~a~lsdık."ı ;_ • Işıklar kÖyÜD• dere:~ankinlhükumcti Siyangko'da] 
-- Sonu 6 ıncı sahıfede - • - -- -- - -

d ki "'vaktinde asayişi temiu .. etmez e, ko-J Şan-Kag-Şek 

'Ar ı·du··k· Otto e. .esraren- ·~~_!.lerlC"m~leri ,.: ... 1!ıku-~ hine olan mücadele \'C takibata 
Ş met kuvvctlerindc~c yardım gôr·l hemen nihayet verilmeıi, Kominıa· '. . gız cınayet .~leri_çok,_mubtemeldi;,.,- n~";üek-J ks komüoiıt meb'ue kabul edilme-

/çın mühim •• tedir. r.i, Rusya ile bir ittifak aktedilme-

8 • k d b • ___§ıınglıııy, 14 (Radyo) - Uzak si, Jsponya'ya karıı en ıiddetli bir 
bir müracaat olacak !r.__ a ın, _T_'!_Smİ . _!:._r ~ark'tan gelen son haberlere göre muka,•emet gösterHmC8i, bir milli 

Paris 14(Rad- makama' telefon ede. 18.s! ~t'~_aı =~an . Şulysıı, Nank~n müdafaa lıükllmetinin teşkili, aeli-
---- j ····-- lhul..umeııne eekır. maddeden mu· meli umumiye komiteainio teaiei, 

yo) Arşidük rek cinayet hakkında "rekkeh Lir ültimatom \'ermiştir. matbuat ve fikir hürriyeti ve UMU• 

Otto'nun A· ------ - -··n-;OOıiida komünistler aley· - Lütfen çeviriniz -
vusturya tah

tma dönmesi 

için ciddi bir 

surette çalı· 

şıldığı ve da· 

vet keyfiyeti· 

nin biran ev· 

vel kuvveden 

fiile çıkması· 
ni temin için 

M. Şuşning 
nezdinde u· Arşidük Otto 
mumi bir müracaat vukubula· 

caj'ı söyleniyor. 

l malumat ,verdi ~~~~--===================--~~~--
Işıklar köyü ci\·arında bekçi 

Siileyman'ın metruk bağ kulesinde 
Afyon'lu Salih adında bir kişiyi 
bıçakla 25 yerinden yırslayarak fe· 
ci bir şekilde öldürenler hakkında
ki tahkik.ata Adliyece ehemmiyetle 
devam edilmelı..tedir. Adliye, giriş· 
tiği tahkik.atta mühim bazı izler 
üzerinden yürümüş, ve ıübheli gö· 
rülen bir şsh81 nezaret altına al· 
mıotır. Tahkikatı belki güçleotirir 
düoüncesile timdilik tahkikatın iç
yüzü ve neuret altına alınan oa· 
hıa hakkında fada tafıilit vermeyi 

- Sona j inei ıalai/ed• -

Deniz anlaşması akdediyoruz. 
Londıa, 14 (Radyo) - lngiltere'nin, Türkiye Cam• 

huriyeti ile bir deniz anlaşması akdetmek istedili w 
bunun için müzakerata girişmek üzere Türkige'ge mil· 
racaatta bulundulu lı.aber veriliyor. 

Alakadar mehafil, Türkige'nin Londra biigük elçul 
Fethi ile lngiltere lıaricige nazırı M. Etlen arasında 611 
lııuıu i~in ihul müalcerelere l•ntl 
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Barr ink.ılab1, hiç şüphe iz, memlekette h:ılka ilk kültür gıdasını 
n yep·yeni Lir emzikti. Halk, evvela buna alışacak ve onu milteakib 
avaş yavaş aınl gııl:ıp nlmıya b:ışhpcııktı, Yani ilk hamlede oku) ııb 
"imek euretile ümınili~iıı kesafeti ) ırıılııcaktı 'e oııclıın sonra da 

b baılıyaeaktı . 
tık hederi ele geçirdik, diyebiliriz. Fakat ikincisinde henüz bir adım 
amıştır ve bir ıurlil de atılamıyor. Ba7.ı müneHerlel' \C muharrirler 
• , muayyen bir nc,ri)at sistemi ile kiiltürün öz gıdasını vermeyi 
lyorlar. Bunda ittifakımız vardır, fakat { ikrimizre, ayni zamanda 
~şriyatını da naıan <likkııte almak icabedi)Or. Başarmak istediği· 

teY kütle halinde, bir &e\İye hareketi yapabilmektir. Halbuki hıırr 
n ile dine okunııı 'e } azmanın anahtarlıınnı 'erdiğimiz Jıalk, şimdi 

din gor hazırlanmış neşript lıulıımı)'or. 
Gerek Lahıılılık, grrek e e\iye ine lıitah edememesi ) uzünden! 
Bu mt-yanda göze '>arpan bazı perakende neşriyııtı i e, takib etmek· 
etmemek daha i) idir. Bunlar, alelacı. ve çok iptidai neşri) attır· En 
z vklere, en törpOlenmemiş telakkilere hiıab 'e i ıinad edi)or. Bu. 

kültür hareketi de~il, bil.ikis kurıarmak i tedigiıııiz halk ruhunu ve 
·, hAJi ve hQIA c ki usuller ve gıdalarla uyuşturan Lirşeydir. 

Maarif Vekaleti, lıizde, yalııız mektcblcre ünhcr ite mcs'uli)eti ile 
ayni zamanda Lir halk kültürü ınc ·cıe i ile knrşı·karşıyadır. \ e· 

, kendi kendine, 
Halk ne okumalıdır ve na ıl okutulabilirf 

Sualini &'>rdnktan onradır ki, alacağı cevaba 1 öre, faaliyete gcçcbi· 
Halk okanıı) or, bu, muhakkak! \ e} alıud okuıJıı""u şe Jer zararlıdır, 
ttıl'. Bu da muhakkak? Şa halde balkı ııkutuııı) ı t lih, tc adür, 
gayretler ,.c te§eLbü ler gibi be,iuci, onuncu clerec deki un urlara 

terkedeceğiz? 

Unutmamahyı:ı ki. sjstemsiz, sadece menfaat kaygılanna \e şah i 
zalara i tinaden } ııpı1an neşriptın, menft tesirleri ile de müca· 

e zaruret urdır. Hula a, memlekette Lir halk ne ripıtı derdi bulun· 
nu kabule "e una lıir i ti kamet, lıir şekil 'ermrğe nwcburıız. 

Garib Adetler 
Garib meraklar bir araya 
lanJa bu arz bunları isti· 

küçük kalır. 
Bunlar arasından birkaçı: 
Bizim eski bir Fuad paşamız 
dı; kendisine deli Fuad 

derlerdi. Birçok garib 
"k ve adetleri arasında ge· 
ik fesini havaya fırlatmak 
ına böylece geçirdikten 

nra karyolasın.p girmek adeti 
dı. 

Büyük ihtilal zamanında ya-. 
lf kont d' Artuaz' ın 365 
kundurası vardı; her gün 
çiftini giyerdi. 
~ema artistlerinden Adolf 
;iıjo'nun 240 boyun bağı, 
qflas Fayerbanks'ın da 95 

i yeleği var. 

Bükreş'te bir ihtiyar de 125 
.. lüğe malik olmakla iftihar 

r, durur. 

E n kuvvetli tarbin 

~erika: bir rekoru elinden 
rdı. Şimdiye kadar en 
etli tarbin motörü Birleşik 
rika'da idi. Fakat bu re· 
şimdi Norveç'in eline geç-

ittir. 
Bu tarbin; Borgolum 'da ya
lnuş ve tam 80,000 kilo
lı~ bir kudrettir. Bu tarbin 
,000 eve, yani büyük bir 
ire başlı - başına elektirik 
in edebilecektir. 

Saime Sadi 

Müfrit birAlman gqzetesine göre 
Kolonya civarında 2000 sene
lik bir Majino hattı bakayası 
keşfedilmiştir. 

Elbet böyle olacak. Bugün 
değilse yarın; yarın olmazsa 
1000, 2000, 5000 sene eve) 
en iyi şey müfrit sağlarındtr. 

Garib bir mani! 
Merakların ve belki en ya· 

kın olanı şiddetli bir istatistik 
manisi ile başlıyadır. Sabrı; 
Eyüb peygamberin sabrını da 
aşmış bir meraklı 60,000 na· 
ime mevcud olduğunu tesbit 
etmiş ve bundan sonra balık 

cinslerini de saymıştır. Balıkların 
0

120,000 cinsi oldugunu iddia: 
etmektedir. 

Bu adama göre bir balina 
balığı senede 9 milyon yu· 
murta yumurtlar; bu yumurt3-
lar 7 metre murabbaını bir 
sathı kaplarmış. 

Ne ala ... Fakat bunun fay· 
dası acaba nedir; bunları bil· 
mek ve bilmemek arasında 
acaba bir fayda var mıdır? 

--~----

Giydirilen Çocuklar 
2 Bin yavru sevinç içinde 

Bay .. am münasebetile' Hi
mayeietfal 130 çocuğu giydir
miştir. Hilaliahmer'in ve diğer 
bazı zevatın hususi olarak_ 
giydirdikleri"çocuklar]a birlik
te bu bayram lzmir' de 2 bin 
yavru giydirilmiş, sevindiril
miştir. 

l:RLEI ll 
ı . ) Yedi yıllık dava 
Yardım lıstesı H .. d d.· t .. - .. . 

Üzüm kur~;~, Adana fe- U ~ver 1 mo oru cın.a• 
laket~e~elerine 250 li~a gö~- yetı davası sona erdı 
dermıştır. Bu hareketın, dı-
ğer müesseselerimize örnek 
olmasını temenni ederiz. 

Adana felaketzedelerine 
yardım için lzmir'liler birbi
rine rekabete başlamışlardır. 

Neş' eli bayram günlerinde 
memleketin bir köşesinde pe
rişan halde kalmış, evladını 

kaybetmiş zavallılara bir yar
dımda bulunabilmek emeJile 
gazetemizin açtığı yardım lis
tesine ismini yazdırmak isti
yenler çoktur. Yurddaşlarımız 
arasında adresini yazdırmı

yan ve yalnız (Ahmed) adını 
ya~ıran hamiyetli kardeşle
rimiz de vardır. 

Kızılay kurumu lzmir mer
kezinden aldığımız dünkü lis· 
teyi yazıyoruz : 
Lira K. 
100 00 Seyid Yusuf Kara

gözoğlu 

136 00 lzmir emniyet mt;· 
murları 

50 00 işçiler birliği manevi 
şahsiyeti 

23 25 işçiler birliği memur
ları 

5 00 Ahmed 
3 00 Cenap Tutumlu 
1 85 Burnava'da Kaya 

iri boz 
2 00 Manisa' da Erol kar

deşler 

250 00 Üzüm kurumu tara· 
fından 

8 00 Halkapınar palamut 
fabrikası 

2 71 Balıkçılar kurumu 
başkanı Ali reis 

2 71 Binek ara balar kuru· 
mu başkanı Mustafa 
Karataş 

2 71 Ali Naci Altıok (Çar
şı esnafı kurumu baş· 
kanı) 

2 71 Deniz işçiler kurumu 
başkanı Şerif 

2 71 Fırıncılar kuru mu 

başkanı Şerafeddin 
2 71 Gar son la-r ku ru"mu 

başkanı Şahap 
2 71 Tütüncü le.- kurumu 

baskanı Cemsl 
2 71 Yük arabacılar kuru

mu başkanı Memiş 
2 71 Güzel ~san' atlar ku- .. 

2 71 

2 71 

2 71 

2 71 

runrn başkanı Muhlis 
Etiler 
1 ntiyazlı-şirketler ku
ru mu başkanı Nail 
Üz;ılp • 

Incir işçileri kurumu 
başkam -Mehmed Ali 
Kahveciler kurqmu 
başkanı Hasan Yiğit 
inşaat saayii kurumu 
halkam Salaheddrn 
Karacan 

\.. J 

-
Osman kaptan ve Çipinoz Ahmed 
ondokuzar seneye mahkum oldu 

Hüdaverdi motöründe Halil 
ve Cemal adında iki tüccar 
ile Receb kapdnnı paralarına 
tamah ederek öldürmekle maz· 
nun Osman kapdan ve Çipi
noz Ahın<.>d'in şerimiz Ağır
ceza mahkemesinde devam 
etmekte olan muhakemeleri 
neticelenmiş ve dün karar 
tefhim edilmiştir. Bu ci'layet 
davası, y di sencdcnberi de
vam etmekte idi. Son celsede 
maznunların sabıkaları hakkın
daki kayıtlar getirtilmek üzere 
mulıak mt", gayri muayyen bir 
güne bırakılmıştı. Bu malumat 

C. H. P. 
Kongreleri ----... ----

Buca kamun 
Kongresi toplandı 

Dün akşam Buca kamun 
kongresi beş ocağıtı d leg le
rinin iştiıakıle ve Hüsameddin 
Bal' an'lmın riyasetinde top· 
la nıştır. 

Müzakereler neticesinde ü-
... yeliklcre Hüsameddın Balkanlı 
Rıza Bayındır, Eyüb Ç(•, Ka
zım Turçin ve Abdurrahn an 
seçilmiştir. Bu zevat tamanıen 
yçn den seçilmişlerçlir. 

Merkez için de Şere( Bal-~ 
kan'lı, Hüsameddin Balkan'h, 

Eyüb Çe, Ahmed Şarapçı, Ha
lil Budir,'li ve Tevfik seçil· 
mişlerdir. 

31 Ton pulluk 
Gö9menlere 
Tevzi edilecek.~ 

'ilıi) etimizde iskan t'dılml olan 
Bulgari .. tnn \C Rumama'J~ ,,o.,ııı~o· 

lerc <lnğıtılmak uzcre Sıhhat ,.e f ç
tiınni Mu•neııet 'ekftlctiııden \İlıi· 

yet emrine goud ·rill'n (3J) toıı pu1· 
~luk lzmir Gütnru.k anıLann:ı gel· ... 

mi\ tir. Pulluklar, on i tl'ıo 'e çok: 
'-iırllamşlJ ne\ 'Jdcnılir. Buıılar; deri 
lıal Gümrükten ~ıkarıl rak "üı:nıen· 
tere teui celil ccktir. 

Talebeye 
Mekteplerde soyadı 
ile hitap edilecektir •• 

gediğinden mahkeme heyeti 
dun toplanmış ve kararı tef
him etmiştir. Dinlenen şahid
lerin ifadeleri ve delıllere na· 
zaran maznunların bu suçu iş
ledıkleri sabit görülmüş, fakat 
birer kaçakçı oldukları anla
şılan maktüllerin cesedleri ve 
cinayetin işlendiği motör bu
lunamamış olduğundan bu ci· 
bet, cezayı hafifletici sayılmış 
ve maznunların idamlarına be· 
del, on dokuzar sene ağır ha
pislerine ve onar yıl amme 
hizmetlerinden mahrum edil-
melerine karar verilmiştir. 

Kızılay 
2000 yavruyu 
Giydirdi .. 

Kızılay ismi kurumu tara· 
ftndan İzmir' deki fakir ve itim-

sesiz yavrulardan 2000 ine 
elbise, ayakkabı vesaire dağı· 

tılmıştır. lzmir Kızılay Merkez 
Kurumu tarafından bu yavru· 

ların giydirilmesi ve sevindi 
rilmcsi için 4500 lira sarfedil
miştir. 

Halk; yavrularının bu yük
sek şefkat Kurumumuz tara· 
fın a :ı gtydırilme ind n çok 
müteşekkir ve m mnun kal-
mıştır. 

• 
iş bürosu 

Müdür ve memurları 
geldiler. 

iş kanunu mucibince şehri· 
mizde yapılan iş bürosu mü· 

düdüğüne tayin edilt>n Faris 
tJlubay Ankara'dan lzrnir'e 

gelmiştir. iş bürosu müdür ve 
memurları, şimdilik ticaret ve 

sanayi odasında çalışacaklar
dır. işçi ve esnaf kurumları 
birliği reisliği, iş bürosunun 
birlik binasına nakledilerek 
orada iş görmesi için teşeb
büste bulunmuştur. 

Mekteblerde 
b.a.yram tatili. 

KiHtür Bak~nl ğt, talebenin Bayrnın ınünasebetile şeh-
soyadlaı ı hakkında Kültür di- riınizôeki bütün ınektebler dün 
rektörlüklerınc bir tamiın gön-:- tatil yapmışlardır. Bayram 
dermiştir. Buna göre, mek· tatili bir haftndır. Derslere 
teplerde her tal<'bey soyad- 21 Kanunuevel pazartesi günü 
ları ıle hitap cdıf ecek ve ta· başlanacaktır. 
!ebe imtihan kfığıtlarrna soyad- Öğretmenler arasmda 
!arını da yazarak imza ede· İzmir akşam tecim okulu 
ceklerdir. Türkçe öğretmenliğine Maide 

Majino istihkamları 

Cihanın en kuvvetli istih
ları Fransa·nın Alman hu· 

dundaki Majino istihkam 
tıdır, buna şüphe yok. 

Bugün.doğan 
çocuklar .. 

' Cihan zeytinyağı 
rekoltesi. 

Vazıh yoklamalar Özgeçen açıktan, Buca orta 
Önümüzdeki pazartesi günü okulu Türkçe yardımcı öğret-

İzmir kız lisesi ile kız öğret- ınenliğine Didar, lzmır· Kara· 
men okulunda ilk yazılı yok- taş Orta okulu Türkçe yar-

Nazist Almanya'da henüz 
yle birşey yok, yapmak ta 

ara ve zaman işi. Halbuki 
anya'mn bu günlerde hem 

idi, hem de parası var!. 

i Ye &iyasi af :istenilmiolir. 

Pari•, 14 (Rad)o) - Ş•n·Kay 
kendisini eıir etmiı olan Çin 

Glrezeleri tarıırından serbest bıra
flır. 

Şan·Kay Şek, eerbeat bırakılır 

imkin'e kaçnı•&• mu-

Bııgun pldı:ılann muhtelif 
k irlcri H<iyi le fena hareket· 
lerle dolu Lir gün olacaktır. Sa· 
babın ona ile öğle aru ında ani 
gibi bir halde ziilıre gilneo ile ıyi 
hir temasa le •) ile fena bir ilı· 
tilata geç,f!cektir. A~ıklar için gıin 
fena, iş içinli>i olacaktır. 

Bugün doğan .. çocuklar pratik 
ruhlu olacaklar 'e ha) atta daima 
muuffakıyet kaunacaklardır. Genç 
yaşta evlenecekler fakat kıea bir 
balayından eonra bedbaht ola· 
cakJatdır. 

Bu seneki rekoltemiz 25 
bin kilo tahmin ediliyor. 

Marsilya Ticaret Ateşemiz 
cihan zeytinyağı muhammen 
rekolteleri hakkında Türkofise 
bir rapor göndermiştir. Bu 
rapora göre, bu seneki cihan 
zeytinyağı rekoltesi 633,600 
ton tahmin edılmektedjr. Bu
nun 25 bin tonu memleketi· 
mizdcdir. Dahili harb · .rağ· 
men lspanya'nın bu seneki 
muhammen :l ·ytinyağı rekol· 
tesi 300 bı ı to!'ldur. 

lamalara başlanacaktır. dmtC1 öğretmenliğine Emin 
Müddeiumumi Kültür, ayni mektep biyoloji 
muavini RUşdU geldi. yardımcı öğretmenliğine Nec· 

İzmir müddeiumumilık kad- det, Erkek lisesi lngilizce yar
rosuna ılave edilmiş olan üç dımcı öğretmenliğine Kemal 
müddeiumumi muavinliğinden Tekin tayin edilmişlerdir. 
bjrisine Denizli müddeiumumi Berlin'den :siyah 
muavini Rüşdü tayin edilmiş Kuru U~Um isteniyor. 
ve şehrimize gelerek vazif('sine B • li'l'd • 1 bir fı:n 1, Türkofise 
başlamıştır. Müdd\:iumuıııı ıı u· mlİracaat ile sıyah kuru iizüm 
avini Rıişdü, nazik ve çalışkan satın almak istediğini bildir-
bir zattır. Yeni vazifesinde miş ve bu işle alakadar mü· 
kendısıne muvaffakıyetler di \:SSeselerin adn. si rini sormuş-
lcriz. tur. 

Şoförler 

Şarbaydan 

neler istiyor .. 
(lzmir şarbayh§ma açık 

mektub) 
Sayın şarbay; 
Kordon üzerinde işliyen ot<•

büslerde halkın yolda saa t· 
larca beklememesi için bir 
aydır tatbik etmiş olduğunuz 
sık seferlerden halktan ziyade 
biz şoförler memnun olduk. 
Çünkü dolu ger n bir otobüse 
işaret edildiği zaman ilk defa 
onu gören şoför oluyor. Ve 
yolcuya yer yok işareti verdi
ğimiz zaman ne kadar vicdan 
azabı duyduğumuzu tarif ede· 
mem. Şimdi ise hem halk 
memnun ve hem de biz mem· 
nuııuz. 

Sayın şarbay; 
Halkın en mübrem bir ihti

yacını gözettiğinizden size min· 
nettarız. Aşağıda söyliyeceğim 
şekle göre biraz da biz işçileri 
göz önünde tutmanızı candan 
yalvanyoruz; 

Bir otobüste çalışan şoförün 
sabahleyin işinin başına gele
bilmesi için saat 4,30 da ya
tağından kalkması lazımgel

mektcdir. 5,30 da direksiyona 
oturan şoför akşam saat yir
miye kadar bili fasıla gidib 
gelmekte, cem'an on dört buçuk 
saat yazife görmektedir. Buna 
iki veya üç günde bir gece 
saat yirmidörde kadar gece 
nöbeti de düşmekte ve gece 
nöbeti için de dört saat ilave 
edildiği zaman şoförün bir 
günlük mesaisi onsekiz buçuk 
saata çıkmaktadır . 
Öğle yemeklerini bile di

reksiyon başında kuru ekmek 
veyahud peynir ekmekle geçi
ren bir şoförün bu durum 
karşısında ne hale düştüğünü 
yüksek takdirinize arzederim. 

Sayın şarbay; 
Hem uykusuz ve hem de 

gıdasız çalışan bir şoförden 
hertürlü kaza beklenebilir. Siz
den yegane yalvardığımız bir 
nokta varsa o da otobüs tali· 
matnamesinin 22 inci madde· 
sinin bir an evel tatbikine ge
çilmesi için icabedenlere bu 
hususta kat'i enırinizin veril· 
mesidir. Umum arkadaşlanm 

namına bunu yalvarırım. 
lzmir şoförler kurumu 

başkanı 

Yqrddaş! 
Cuınhuri)el devrinde Buğday 

i tikluline, şeker istiklalin~ kavuş

tuk. 
Dunun ne demek olduğunu cİ· 

lııın lııırbinde silpilrge tohumu ek· 
mcği yemiş \e şekeri rilyasıada 

görmO: olanlar bilir. 
Ogünleri yaşamamış olanlar 

buğday ve şeker istiklilinio ne ol
duğunu anlamakta zorluk çekerler. 

Ulusal eko .omi ve 
arltırma karama 

Bursa 
Orman mektebi 
Derslere başladı •• 

Bursa, 14 (Hususi) - Bur
sa'ya nakledilen Orman mek. 
tebi talebesi, tamamen geld~ 
ğinden derslere başlanmıştır. 
Orman mektebi talebesi, düıı, 
Atatürk ibid CJİne merasimle 
bir çelenk k ~ uşlardır. 

Kıristalpalas 
Yangınının 
sebebi anlaşılamadı 

Londra, 14 (Radyo) - Sim
diye kadar yapılan bütün tah· 
kikata rağmen Kıristalpalas'ın 
ne suretle yandığı anlaşıla· 
maıftaŞbr. 
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'-e-ı Sancak halkı bayram yapmıyor 

~W~ Hariciye vekilimiz Saı:ı 
il 

1 
İsmet İnönü hükiımetininlbü
yük bir muvaf fakıyeti daha 

Müvazenesiz 
Fransız paleti kası .. 

Hükiimetimiz :şark :demir-
Türk Sancak topraklarında, 

intihab namı altında geçen 
facianın, Fransız demokrasisi 
ve tarihine vurduğu siyah dam
gayı mevzuubahs etmiyeceğiz. 

Fakat bir taraftan Paris ve 
Cenevre' deki Fransız hükumet 
adamlannın dem vurdukları 
dostluk teranesinden, diğer 

taraftan da Sancak hududuna 
doğru uzanan Fransız as'kerle
rinin ve uşaklarının ayak ses
lerinden yükselen falsolu ve 
aksak gürültüyü neyle izah 
edeceğiz?~ 

yollarını da satın aldı 
işletme imtiyazı, toptan 6,000,000 Türk lirası 

mukabilinde hükômetimize devredildi 
Ankara, 13 (A.A) - Hü

kumetle Şark demiryolları iş
letme şirketi arasında işletme 
imtiyazının satın alınması hak
kında başlamış olan müzake
relere şirketin M. Dovi'nin 
reisliği altında bulunan mu
rahhas heyeti ile murahhasla
ntrtız arasında bir haftadari
beri devam edilmekte idi. 

Bu müddet zarfında en esaslı 
olan maddelerden muharrik 
müteharrik malzeme ile mo
bilya, alat ve edevat bedel
leri ve hat üzerinde 1929 se
nesinden sonra yapılmış olan 
ıslahat ve tevsiat masarifi ve 
işletmeden mütevellit muallak 
hesabat üzerinde tam bir mu
tabakat hasıl olmuştur. 

Bu arada hattın bakım nok
tasından muhtaç olduğu tami
ratla 1958 senesinde bitecek 
olan işletme imtiyazının vak
tinden evel alınmasından do
layı şirketçe ileri sürülen taz· 
minat ve intizar hesapları üze
rinde uzun ve devamlı müna
kaşalardan sonra bugün en 
son olarak işletme imtiyazının 
toptan altı milyon Türk lirası 

mukabilinde devir ve ferağı 
iki tarafça kabul edilmiştir. 

Bundan sonra yeni muka· 
velenin kaleme alınması ve 

..... mm ............... .. 

Milli Mü· 
daf aa Vekili 
lstanbul'a geldi .. 

lstanbul, 14 (Hususi)- Milli 
Müdafaa Vekili General Kazım 
Özalp dün şehrimize gelmiş ve 
merasimle karşılanmıştır. Milli 
Müdafaa Vekili bayramı bu
rada geçirecektir. 

İnhisarlar Vekili Ali Rana 
da bu sabah gelmiştir. Bir 
gün sonra Ankara'ya döne-
cektir. Ayni trenle üçüncü 
umumi müfettiş Tahsin Özer 
de Ankara'dan gelmiştir. 

Talebe 
Soyadlarile 
Çağırılacak .. 

Ankara, 14 (Hususi muha
birimizden) - Kültür Bakan
lığı, bütün vilayetlere bir bil
dirim göndermiş ve her mek
tepte talebenin soyadlarile ça
ğı rılacak1arını bildirmiştir. Kü~ 
çük adlar, yalnız aile arasında 
söylenecektir. 

TAKViM 
BiRiNCi KANUN 

15 
Sah 

Arabi 1355 
RAMAZA\ 

30 
Humi 1352 
Tı·~rini~ani 

31 
Ka~ıın 35 

1936 
Aluf. saat Alat. sual 

7,16 Güneş 2,35 
12,07 Öğle 7,27 
14,28 ikindi 9,47 
16,4 l Akşam 12,00 
18,20 Yat"ı 1,39 

5,29 İmsak 12,48 

~---------------~ şekil üzerinde dahi anlaşma 
husulü için müzakereye devam 
edilme.:ıi kalmıştır ki, pek kısa 
bir zamanda bu noktanın da 

intacı ile Şark demiryolunun 
Devlet demiryolları camiasına 
ilhakı ancak gün mes' el esi 
halini almıştır. 

Ankara stadyumu bu
gün açılıyor. 

Fransa'mn kaçamaklı ve dö
nek poletikası, başkasına to
katı vurduktan sonra; 

- Niçin vuruyorsun be? 

Diye bağıran meşhur ve 
maruf tipin bütün hususiyetle
rini taşıyarak karşımıza çık
maktadır. Bize hem Uluslar 
sosyetesinin kapısını gösteri· 
yor, hem de bir taraftan San
cakta tahşidat yapıyor ve An
takya' daki, lskenderun 'daki 
Türk evlerine girerek, mitral
yözünün namlusunu gene Türk 
çocuklanna çeviriyor. 

--~~-=~-~~.........._....._ 

Stadyum, Başbakanımız tarafın· 
dan büyük törenle açılacaktır. 
Ankara, 14 (Hususi muhabirimizden) - Başbakanımız ismet 

lnönü, Ankara'da inşa edilmiş olan büyük stayumu yarın mera
simle açacakbr. Ankara stadı açılırken gençliğe hitaben Baş
bakanımız mühim bir nutuk irat edeceklerdir. 

Sabık lngiltere kralı dün 
Viyana'ya vasıl oldu 

--------

Bundaki cür'et, tezad ve 
garabete -Herşeyi evelden ta· 
sarlayıb karar verdiğimiz için
aldırış ettiğimiz yoktur. 

Dük Dö Vindsor neş'eli bir halde 
resminin alınmasına müsaade ettı 

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

Dilerse bütün ordusunu yı
ğabilir. Bizi çok iyi tanıyan 
dostlarımız, · Türk milletinin 
böy1e kutu patırtıya kulak as
mad1ğm1 bilirler. Ren boyla
rındaki mahmuz şıkırtısile uy
kularının akordu s1k sık bozu
lanlar böy1e müsellah bir jestle 
evvela kendilerini aldatmış 

olurlar .. 

Viyana, 14 (Radyo) - Sa
bık İngiliz kralı Edvard'ın 
Avusturya' da oturacağı hak
kındaki haberler memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

Sabık kral saat 22 de Vi
yana'ya gelmiş ve lngiltere'nin 
Viyana sefiri tarafından gayri 
resmi surette karşılanmıştır. 

istasyonda ve trende birçok 
gazeteci ve fotografçılar vardı. 

Sabık kral, büyük bir zevk 
ve şetaret içinde görünmek
tedir. Sabık kral Hender F eld 
şatosuna gitmiştir. Bu şato 
Baron Ruçild'in malikanesidir. 
Sabık kral burada noel yor
tularına kadar kalacaktır. 

Bu şato geniş ve kıymetli 

bir av ormanına ve sair kon
forlara maliktir. Noel yortula
rından sonra ve sabık kral 
Avusturya Alplarında buluna
cak ve Ski eğlencelerile vakit 
geçirecektir. 

Londra, 14 (Radyo) - Roy
ter Ajansının verdiği malumata 
göre, sabık kral Edvard'ın Vi
yana'ya muvasalatında, şimen
difer istasyonu tnuhafaza al
tındaydı. Edvard, trenden çı
karken o kadar neş' eliydi ki, 
resmini almak üzere toplanmış 
olan gazete fotoğrafçılarının ....................... 
Aksaray ve 
havali sinde 
Busene hububat mah-
sulü bereketli oldu. 

Aksaray, 14 ( Hususi ) -
Orta Anadolu'nun hububat 
ambarı olan Aksaray'da bu
sene mahsul çok bereketli 
olmuştur. Her sene 30 - 40 
milyon kilo olan rekolte bu
sene 60-70 milyonu bulmuştur. 
Yarım milyon kilo kadar da 
yün ve yap;ı ğı temin eden 
çiftçi, sevinç içinde bayram 
yapmaktadır. 

karşısında itirazsız durmuş ve 

gülerek resminin alınmasına 
müsaade etmiştir. İngiltere'nin 
Viyana sefiri, ga,vri resmi ola
rak Edvard'ın istikbaline git
miştir. Avusturya resmi me
murlarından hiç kimse istas
yonda bulunmamıştır. 

Sabık kral, resmi alındıktan 
sonra Roçild'in otomobiline 
binmiş ve doğruca ikamet ede
ceği köşke hareket etmiştir. 
• 

lzmit 
Işıklandırıldı .• 

İzmit, 14 (Hususi) - lzmi
t'in elektrik derdi de halledil. 
miştir. Belediye, Kağıt ve Kar
ton fabrikasından şehire ışık 
verilmesi temin edilmiştir. Bu 
husustaki mukavele dün imza
lanmıştır. Belediye elektriğin 
kilovatını gayet ucuz temin 
ettiğinden, halka 12 kuruştan 
satabilecektir. 

Bütün bunlar muhakkak ki 
Fransız diplomasi mahafiline 
arız olan büyük tereddüd, ka
ıarsızlık ve bocalamayı ifade 
eden şeylerdir. Bu diplomaside 
bir şaşırma var ki, bir türlü 
doğru lam1yor. 

Medeniyet iddia ederler, de· 
mokrasi onların beşiğinde bü
yümüştür, bir tarihe sahiptir
ler, taahhütlere merbutiyetten, 
sosyeteye sadakattan vesaire
den dem vururlar ve sonra, 
hem bizi sosyeteye çağırırlar, 

hem de tahşidat yaparlar. 

Bu müvazenesiz hareketlerin 
netice ve mes'uliyetini bari idrak 
ediyorlar mı dersiniz? 

Orhan Rahmi Gökçe 

Hudud yolunda Abdurrah-
lran 'la müş. 1\.T • 

terek gümrük man 1:.:~~ı .. 
binası yapacajız. Adana felciketze-

lstanbul, 14 (Hususi) deleri için beş 
İran transit yolunda müşterek 
bir gümrük binası inşası ka- Bin lira verdi ... 
rarlaştırılmıştır. Bunun için Ankara, 14 (A. A) - Mü-
Türkiye - lran ve Azerbaycan hendis Abdurrahman Naci 
murahhaslarından müteşekkil Demirağ Adana felaketzede-
bir komisyon hudud boyunda !erine yardım için Kızılay ku-
tetkikata başlamıştır. rumuna beş bin lira teberrü 

Türkiye -İtalya etmiştir. 
Ticaret muahe- İtalyan'lar 
desi müzakereleri.. Ras Kassa'nın oğlu. 

lstanbul, 14 (Hususi} - nu kurşuna dizdiler. 
Türkiye-ltalya ticaret muahe- Adis-Ababa, 14 (Radyo) -
desi müzakerelerine devam Ras Kassa'nın oğlu Averas 
edilmektedir. Eski muahedenin Kassa, İtalyan askerleri tara· 
müddeti, 20 gün daha temdid fından yakalanmıştır. 
edilmiş ve ltalya He durmuş işgal kumandanmm emrile 
olan ticari muamele tekrar Ras Kassa'nın oğlu derhal 
başlamıştır. kurşuna dizilmiştir. 

cak işini müdafaa etti 
- Başı 7 inci sahifede -

Cenevre, 14 (Radyo) -
Uluslar sosyetesi konseyi, bu· 
gün öğleden sonra saat 17 
buçukta akdettiği umumi bir 
celsede, San.cak mes' elesi mü· 
zakere edilmiş ve Türkiye 
Hariciye Vekili Tevfik Rüşdü 
Aras söz alarak şunları söy· 
lemiştir: 

- Türkiye' de umumi heye
canı mucib olan Sancak mes· 
elesi, Uluslar sosyetesi genel 
sekreterliğine tevdi etmiş ol
duğumuz evrak ve delail veç· 
hile musarrahtır. 

Sayın başkan; 
Bu mes' ele, bizim ıçm ha· 

ya:! bir mahiyettedir. 
Binaenaleyh, sancak işinin 

sükunetle ve çok müdekkika
ne bir surette müzakere edi
lerek kat'i bir neticeye bağ

lanması elzemdir. 
Uluslar sosyetesi genel sek

reterliğine verdiğimiz delailde 
göderildiği üzere 1919 da U
lus'.a , sosyetesinin (San Ro
mo' da) yaptığı toplantıda Su
riye mandası Fransa'ya veril
mişti. Bu tarihte Suriye'nin 
hududu ne idi? Fransa'nın 
mandası nereye kadardı? Bu, 
bizce malum değildir. Acaba 
{Sen Remo) muahedesi Suri
ye topraklarından başka daha 
birtakım yerler için mi idi? 

Suriye'nin mandası Fransa· 
ya verildiği tarihte Sancak'ın 

mukadderatı henüz tayin edil
miş değildi. 1921 de Fransa 
ile anlaştık. Bu anlaşmada 
taayyün eden yerler bizce hu
dud olarak kabul edilmemişti. 
Biz o zaman yalnız, hali har
bı terk etmiş olmak ıçın 
anlaşmış ve bununla beraber, 
akdettiğimiz muahedede, San
cak balkı için resmi lisan ola
rak kabulünde ısrar etmiş ve 
bu noktai nazarımız Fransaca 
da kabul olunmuştu. 

Fransa, ahiren Suriye ile 
aktettiği muahedede, 1921 de 
bizimle imzaladığı muahedenin 
esaslarını tadil etmektedir. 
Bundanbaşka, Sancak'ta yek· 
diğerini takibeden müessif ve 
kanlı hadiseler bile inkar edi
lerek, sükunetten bahsolunu
yor. Bu nasıl sükunettir ki, 
orada Türk'ler, asla tabi ol
mak istemedikleri Suriye'ye 
zorla yaklaştırılmak isteniliyor. 

Sayın Başkan; 
Tekrar ediyorum ki, mazide 

vukubulan bu hataların tamiri 
lazımdır. Çünkü Sancak mes· 
elesi, Türkiye Cumhuriyeti için 
en hayati bir ehemmiyeti ha
izdir. 

Suriye ile daima iyi bir 
komşuluk yapmak istiyoruz. 
FakatSancak mes'elesinin, hak 
dairesinde halli lazımdır. 

Bu mes'elenin, ancak Ulus
lar sosyetesi tarafınJan halle
dileceğini söylediler. Biz böyle 
bir vaziyeti derhal kabul ettik. 
Zira UIİ.ıslar sosyetesine karşı 
itimadımız sonsuzdur, ancak, 
Sancak mes' elesinin halli için 
burada bulunduğumuz bir za
manda, Sancağ'a mütemadiyen 
asker sevkedildiğini görüyoruz. 
Bu hal ise, Sancak ahalisinin 
heyecan ve korkusunu ziyade
leştirmekten hali kalamaz. 

Türkiye Cumhuriyeti ile 
Fransa arasındaki dostluk es· 
ki ve samimidir. Ancak, San· 
cak mes' elesi halledilinciye 

kadar gerek lskenderun' da v 
gerekse Antakya' da bitara 
bir jandarma teşkilatının vü 
cuda getirilmesini elzem gö 
ruyoruz. 

Tevfik Rüştü Aras'tan son 
ra Fransa delegesi M. Veno 
söz almış ve Fransa hakkın 
daki sözlerinden dolayı teşek 
kür ettikten sonra, Fransa'nın 
mandası altında bulundurdu 
Suriye için kendisinin de sö 
söylemek hakkını muhafaz 
ettiğini ve fakat hazır olma 
dığı için celsenin talik edil 
mesini istemiştir. . 

Konsey, Tevfik Rüşdü Aras'ı 
teklifi veçhi le Sancak mes' eles 
hakkında bir rapor tanzim ey 
lemek üzere İsveç deleges 
M. Şandler raportör seçilmiştir 

Müsyü Şandler, söz alarak 
bu vazifeyi memnuniyetle if 
edeceğini beyan eylemiştir. 

Konsey reisi, Sancak mes'e 
lesinin, beriki tarafı memnu 
edecek şekilde halledilmes 
temennisinde bulunmuş ve cel 
seyi tatil aylemiştir. 

Fransız delegesinin, yarı 

(Bugün) beyanatta bulunacağ 
söyleniyor. 

Türkiye Hariciye Vekili Tev 
fik Rüşdü Aras'ın, Cenevre' de 
Paris'e geçerek Fransız ricalil 
de konuşacağı söyleniyor. 

Ankara, 14 (A.A}- Gazc 
telerin Sancak'tan aldıklar 
yeni haberler Suriye'nin San 
cak üzerindeki haksız iddia 
sını Cenevre'de takib için ya 

pılan hazırlıklardan ve teşeb 
büslerden bahsetmektedir. 

lskenderun, Antakya ve ha 
valisinin tSuriye'nin bir par 
çası olduğunu Milletler Cemi 
yetine bildirmek üzere bi 
telgraf hazırlanmış ve bu telg 
raf Sancak'ı temsile asla sala 
hiyeti olmıyan kimselere imz 
ettirilmiştir. 

._ Bu salahiyetsiz kimselerin d 
çoğu im;a ettikleri -telgrafı 

:~ealinderihaberdar-fdeğildi 
lmzahyanlardan bazıları Fran 

-;;-;c-a· bil~dikleri b°"i~ıları d 
tehdit karşısında telgrafı oku • 
mıya imkan bulamadıkları içi 
bu müşkül vaziyete düşmü 
terdir. imza sahiplerinden an ~ 
cak birkaçı Türk olmıyan v l 
Sancak'la hiçbir alakası bu 
lunmıyan kimselerdir. 

Bu telgrafın metni_Haleb't 
hazırlanmış ve orada sancağı 
Taşnak meb'usu Moses De ~ 
Kalosyana ve iki firariye im • 
zalattırılmıştır. 

Bundan sonra telgraf başt 
Miahilyan olduğu halde vat 
nilerin mümessilleri vasıtasil 
4 Birincikanunda Antakya'y ' 
gönderilmiştir. l 

r 
Gazetelerin yukarda ka 

dettikleri gibi Antakya' da hil ~ 
ve tehdit'le imzalattırılan b 
telgrafın mahiyeti bilahara be 

l 
li olunca imza sahibleri ara 
sında da derin teessür hası 
olmuştur. 

Paris, 14 (A.A) - Anado 
lu ajansının hususi muhabi 
bildiriyor: 

Gazeteler Fransa hariciy 
müsteşarı M. Vienot'un isken 
derun mes' elesi hakkında yen 
bir beyanatını neşretmişlerdir 

M. Vienot ihtilafın Türlciy 
ile Fransa arasında değil Tü 
kiye ile Cenevre arasında ol 
duğu nazariyesini bir ker 

- Sonu 6 ıncı sahif ed• 
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lltere er'kdnı harbiyei umumiye reisi 
aldığı haberle şaşırdı kaldı 

• i•nin muvaffakıyetleri bü
... 1931te Paris hava mü

na aid bir takım mü
esrarı çalmıştı; Fransız 
bil casus teşkilatının mer· 
de bile işler becermişti. 

akiki ismi Evelin Diç olan 
Frankfort'lu idi. Paris'te 
tinde bir tabur casus 

ıtalışıyordu. Fransa'nın ma
zenginlerinden Benares'i 

en iyiye elde etmişti. 
kat... Cici' den casus teş

dan yüksek ve kuvvetli 
ak Paris'te başka bir ca
teşkilatı daha vardı. Bu 

Entellicens servis Paris teş-
Jı. idi. 

tellicens servisin Paris 
"lata da Cici Tempol'un 

• 'teki faaliyeti hakkında 
dra m\!rkezine ve Paris 
'tine son zamanlarda mü

maliimat vermişti. Bu ma
t üzerine, gerek Cici Tem
~e ger.ek adanılan lngiliz 
ları tarafından sıkı bir 

ret altında bulundurulma-
başlamışb. Fransa mukabil 

~şkilatınm bu garip va
etinden henüz haberi yoktu. 
'Jjz'ler Cici'yi, sair casus-
karşı yaptığı gibi Fransız 

etine bildirmemişti. Bun
da maksadı, Cici'nin faa-

'nden kendisi müstefid ol
, Cici Tempol'i Entelicens 
is hesabına çalıştırmaktı. 

Çici, Frankfort'ta eslq bir 
udi ailesinden yetişmiş idi. 

di'lerin Almanlar aleyhi-
kin ve fırsatını tahrik, bil

Entellicens servis için 
kolaydı. Ve aslen Yahudi 
zengin Benares bu vazi

görmekte idi. Almanların 
kuvvetli casusu, dilber 

, altı aydan beri bilmeden 
ellicens servise hizmet et
kidi. 
Cici lngiliz'lerin kontrolü 

a idi. Benares ise, lngi-
caşus teşkilitının A. 11, 
binbaşı Roçer idi. 

'ci, apartmana döndüğü 
Benares'i çalışmakta 

Benares genç kadını go
e hemen: 

- Alkantay'ı gördün mü? 
e sordu. 

- Yaram saat evel kendisi 
beraber idim. Bana on bir 

af klişesi verdi. 
Benares, atılır gibi bir te

kle plakları havi kutuyu 

karanlık odaya. 

Ber.ares hususi katibi ile 
birlikte karanlık odaya koştu. 

* * * 
Beş on dakika, on bir kli-

şenin developmanı için kafi 
geldi. 

1 - Fransa'nın hava mu· 
dafaast haritası. 

2 - 3 - 4 Ticaret tayya
relerinin umumi vaziyetleri. 

5 - 6 Ticaret tayyareleri
ne mahsus tayyare karargah
ları. 

7 - 8 - 9 Tayyare top
çularının vaziyet ve mevzileri. 

1 O - 11 Hava seferberli
ğine aid vesikalar. 

Cici: 
- Bunları hemen Belinoğ

raf [Telsiz fotoğrafla] Layep
zig'e gönderelim. Dedi. 

Ve, yirmi dakika sonra, bu 
onbir vesika bu vasıta ile, La
yepzig' e değil, Londra'ya sevk 
edildi. 

Cici yalnız bu son vaziye
tinden haberdar değildi. 

lngiliz erkanı harbiyesi reisi 
sabahın saat onunda dairesine 
geldiği vakit, yaveri binbaşı 
Conson: 

- ikinci şube müdürü si
zinle görüşmek istiyor! Dedi. 

Müdür hayretle : 
- ikinci şube müdürile mü

zakere zamanı muayyendir; 
öğleden sonra saat 8 de gö
rüşürüz dedi. 

- Fakat bu mülakat tale
binde mühim ve müstacel bir 
hal vardır, sanıyorum. 

- Pekala. Bütün işleri ya

rım saat g eri alını z ve ikinci 
şube müdürü de gelsin! 

Ve bundan iki dakika sonra, 
ikinci şube müdürü miralay 
Knor, koltuğu altında büyük 
ve dolgun bir zarf olduğu 

halde erkanı harbiye reisininl 
yanına girdi. 

Ve girerken de : 
- Fransa'nın hava kuvvet, 

müdafaa ve teşkilatının hepsi
nin de elimizde bulunduğunu 
size müjdelemekle şeref bulu
rum. Bunlar Almanya için Al
man casusları tarafından ça
lınmış fakat doğruca bizim 
elimize geçmiştir! Dedi. 
Yarın: Fransa ile /ngiltere 

müttefik ve dosttur, 
fakat casuslar faa
liyette/ 

Dövmek 
Kemer' de, Bisikletçi Mustafa 

oğlu Arif, Mehmed oğlu lb
rahim isminde bir çocuğu 
dövdüğünden hakkında tah
kikata başlanmıştır. 

Yazan : Orhan Ralımi Gökçe 

- Eve mi?., Fakat imkanı 
dayı bey, görülecek iş

var. Hem de kimseyi 
tsız etmek istemem .. 

Na7ım bey hafifçe sarardı: 
Fakat bu nasıl olur 

•r? 
Bugün için affımı rıca 
dayı bey. 'Yarm gel

e çalışırım. 
-..ı Söz ver de öyle ayrı-

1 şacağım, emin ol dayı bey .. 
- Peki, sen bilirsin Bekir. 

Demek ki artık sen lzmir' e 
dönmiyeceksin. 

- Kim bilir dayı bey, kim
bilir? Bakalım, felaketin sonu 
ne olacak! Her halde bugün
kü vaziyet etrafında tek söz 
söylemeğe imkan yoktur. Biz, 
yeni bir yolda yürüyoruz. 

- Evet, evet : oğlum. 
- Bekir, kumandanın verdiği 
mektubları ogün fstanbul'daki 
4abiplerine dağıtb. Bazı eşya 

Birbirine girmişler 
Alsancak'ta intikam soka

ğında oturan Yunan tebaasın· 
danan Roze ve Eleni adındaki 
kadınla Yunan tebaasından 
Yako kızı Sefij'i dövdüklerin· 
den haklarında tahkikata baş
lanmıştır. 

Hırsızhk 

Çorakkapı Abbas ağa tar
lasında oturan İbrahim kızı 
Fatma'nın evine gıren belirsiz 
hir hırsız tarafından, bir ya
tak çarşafı, bir battaniye, ça
maşırlar, ayakkabı vesaire ça
lınmıştır. 

Neler çalmış •. 
Karşıyaka' da Soğuk kuyu' da 

Osman oğlu Hüseyin adında 
biri, tramvay caddesinde bak
kal Osman oğlu Hüseyin'in 
dükkanına girerek 40 lira pa
ra ve dükkana bitişik kahveci 
Ahmed oğlu Mehmed'in kah
vesinden de bir caket çalarak 
savuşmuşsa da yakalanarak 
hakkında tahkikata başlan
mıştır. 

Sarhoşluk 

İkiçeşmelik'te, Kestelli cad
desinde berber Yasin oğfü 
Mehmed'in dükhanına sarhoş 
olarak giren ve dükkan sahi
bine hücum eden garson Feh
mi elinde usturası ile yaka
lanmıştır. 

Hakaret 
Bitpazerında Mehmed oğlu 
Recep, fazla sarhoş olarak 
Osman oğlu Mustafa'ya hakaret 
ettiğinden yakalanmıştır. 

Palto hırsızı 

Keçicilerde, Selçuk otelinde 
Gazi oğlu Zekinin bir paltosu 
Remzi oğlu Faruk adında bir 
sabıkalı tarafından çalınmıştır. 
Karısma hakaret etmiş 

Karşıyakada vapur iskele
sinde Halim oğlu Durmuş 
karısı Fatmaya hakaret etti-! 
ğinden yakalanmıştır. 

Bıçak taşıyormuş? 
Karşıyaka' da sarhoş dola

şan Mustafa oğlu Durmuşun 

üzeri aranınca bir bıçak bu

lunmuştur. Zabıtaca Üıçak mü

sadere edilmiştir. 

Karısı çalmış 
Kemalpaşanın Parsa köyün-

de İbrahim oğlu Eminin evin

nen bazı eşya ile para ve mü

''evher çalınmış, bünların, E· 

minin karısı tarafından aşırıl

dığı anlaşılmıştır. 

Bu kall ' eşyaları ve mü

cevh r.cri Bulgaristan'a gide

cek 0
1
J ı kardeşine vermek 

üzere almıştır. 

alacaktı. İki gün sonra dön· 
meğe karar vermişti. 

Ertesi sabah henüz kalk
mıştı. Salona geçerken bir 
genç kızın, arkasını kapıya 
çevirmiş, gazete okuduğunu 
gördü: Yürüyüp geçecekti. 
Fakat birdenbire bu kadının 
aynada yüzünü gördü. Deniz 
mavisi gözlerini kendisine çe
virmişti. Yüzü solgundu. Ken-
disine bakıyordu. Şaşırdı, 
clurdu, inanamıyordu: . 

Sumru değil miydi o? 
Genç kız, ayağa kalktı, ba

şını çevirdi: 
- Bu kadar da unutuldum 

mu Bekir? 
- Sen misin Sunını, Sen

sin ha? .. Sen, buradasın öy
le mi'? 

- Evet, buradayım. Seni 
görmege geldim. Dün babam 

- Başı 3 üncü sahifede -
daha tekrar ettikten sonra 
"Fransa'yı haklı gösteren tek 
hadise" diye tavsif ettiği 1 
kanunuevel kargaşalığının me~-1 
uliyetini Türk'lere yüklemek
te~ir. 

Gazeteleri; lskenderun mes
elesi hakkındaki neşriyatı, de
lilleri, tefsirleri daha çok sa· 
rih o1an hakkımızı iptal için 
mandaterliğin bir paravana 
olarak kullamlmak istediğini 
tcyid ediyor. 

Bu münasebetle Le Temps 
gazetesi diyor ki : 

Hudud Lozan'da çizilmiş, 

Sancak Ankara itilafında der
piş edilen hususi idare rejimi 
ile Suriye' de kalmıştır. 

Türkiye 14 yıldanberi ne 
ilhak ne de nıuhtariyet tat
bikatına karşı hiçbir itirazda 
bulunmamıştır. .Şurası ehem· 
miyetle göz önünde tutulmak 
lazım gelir ki Cenevre pren· 
sibinin her türlü yeni tef..,iri 
eğer Suriye'nin arazi tamami
yetine halel geti ec"k bir tef
sir olursa S ıriye milli hissi
yatı bunu şiddetle karşılaya
cak ve muhafazası mandatere 
düşen asayiş tehlikrye gire
cektir. 

Sancak dahilinde rısayişsiz
l ik mevcut olduğuna dair id
d;alar asılsızdır. Bn emniyet 
o kadar az tehdit altındadır 
ki 1 Kanunuevvel hadisesini 
müteakip alınan tedbirlerin 
idamesi bile lüzumsuz adde
dilmiştir. 

Ovr gazetesi yukarıdan ge-
len bir direktifle yazd ığ ı anla
şılan makalesinde, Türkiye'yi 
haksız çıkarmağa çalışırken 

Ankara itilafında mahalli bir 
hükumete cevap verilmesi Türk
lerin Sancak dahilinde büyük 
bir ekseriyette bulunmamasın
ileri gelmektedir. 

Ayni gazete Cenevre' de kon
seye dahil bulunan devletlerin 
bu mes' ele hakkında ayni fi
kirde görünmediklerini, bil
hassa Türk-Fransız ihtilafında 
bir tarafı tutmaktan çekındik
lerini kaydetmektedir. 

Cenevre, 14 (A. A) - Ha· 
vas ajansı muhabiri bildiriyor: 

Türk ve Fransız heyeti mu
rahhasaları bu sabahki mesa
ilerini Antakya ve İskenderun 
mes'elesi hakkında öğleden 
sonra konseyde cereyan ede
cek olan müzakerenin hazır
lanmasına hasretmişlcrdir. 

Konsey saat 17 de bir gizli 
celse akdedccek ve bunu ta-

gelmiş. Eve gelmek istemedi
ğini söyledi. Ben de, senin 
alakasızlığına, vefasızlığına 
karşı hiç şikayet etmeden bu
raya geldim. Bilmiyorum, beni 
ve hareketimi nasıl karşılıya
caksın. Ben zaten hiçbirşey 

tamik etmez oldum. Tesadüf
lerle yürüyüp geçiyorum. 

Bekir kıp-kırmızı olmuştu: 
- Gelecektim Sumru, bu

gün için düşünüyordum .. 
- İnanmam Bekir. Seni, 

senin kadar tanıyorum artık. 
- Sumru, yanlış düşünü

yorsun .. 
- Belki!. Olabil ir, ben 

onu da kabul ediyorum. Pana 
ne sö11edin de reddettim. 

Bekir, çok mustaripti. 
- Otur Sumru! Eğer bit 

mahzur yoksa .. 
- Ne gibi mahzur Bekirl 

kib edecek ıımunıi celsede 
Türkiye hükumetinin Tevfik 
Rüşdü Aras tarafından izah 
edilecek olan metalibatım din
liyecektir. 

M. Vienot'un yarın sabah 
cevab vereceği beklenilmek
tedir. 

Ve gene bu sabah İngiliz 
murahhası Kren Born konsey 
reisi ve Şili murahhası Edvards 
ve Sovyet murahhası Potem-
kin ile görüşmüştür. 
Diğer taraftan pakt ısl ahat 

komisyonu saat 15,30 da kısa 
bir celse aktederek biirosunu 
seçecek ve mesai proğramını 
hazırlıyacaktır. 

Bugünkü Program 
lstanbul radyosu 

12,30 Halk musikisi, 12,50 

Havadisler, 13,5 Hafif musiki. 

18,30 Dans musikisi, 19,30 

Konferans, 20 Türk musiki 

heyeti, 20,30 Münir Nureddin 

ve arkadaşlan; 21 Stüdyo or

kestrası, 22 Ajans haberleri, 

22, 15 Sololar. 

Ankara radyosu 
12,30 Halk musikisi, 13 

Haberler, 13, 15 Hafif musiki. 

19 Türk musikisi, 19,30 
Konferans, 20,20 Dans musi

kisi, 20,40 Ajans, 21 Radyo 
salon orkestrası. 

G. Franko sulh teklifini 
kabul etmiyecekmiş 

Asilere mensup harp gemileri bir 
Sov)'et vapurunu tevkif ettiler 

--~-------..... ~--4~--.. --~~---
- Başı 1 inci sahifede - " İspanyol cumhuriyetper· 

Bilbao, 14 (Radyo) - As- v:rlerinin muvaff~kıyetl~~i aş!
torya' da vaziyette değişiklik kardır. Bu .. da .. cı~an ı?ın la
yoktur. Kar ve yağmur ancak zımdır? Çunkı hır faş~st za
top düellosuna meydan bırak- ferde hududlarımızda hır teh· 
maktadır. like teşkil edecektir." Demiştir. 

Londra, 14 (Radyo) - İs- ~aris, 14 (Radyo) -. Şato 
panya'nın esbak Londra sefiri Ruı da M. Pol Kur hır nut-
Kont Meri Dölval, general kunda; , .. . 
Fıanko'nun mÜ!ll,.essili sıfatile "A M. Blum un malı ve !ktı-
Fransız - lngi liz tavassut tekli- saclı sa~ada yaptığı .ısla~at 
fiı:ıin kabiliyeti tatbikiyesi ol- ve yenilıkler, Fransız mılletıne 
madığını bildirmiş ve: • saadet ~: itim~d vermişt~r. 

_ Bu teklifi sade Bolşe·" "H~rıcı ~es elelere, ge_lı~ce: 
viklcrin menfaatınadır; general S~l~ sıyasetı, M. AB~um u~ sıy~: 
Franko, bu teklifi kabul etmi- setıdır. ispanya hadıselerı sulhun 
yecektir. Çünkii Madrid hiicu- bozulmamasına sebeb teşkil 
mile deö-il , muhasara ile zap- etmemelidir. Çünkü cihan sul-
tedi!ecektR-. Vakıa bu plan hii, umumi bir harptan çok 
zamana muhtaç olacak fakat daha kıymetlidir." Demiştir. 
muhakkak surette muvaffakı- Cenevre, 14 (Radyo) -

Sosyete konseyinin içtimaında yetlc neticelenecektir. Demiştir. 
Sevil, 14 (Radyo) - Primo 

Dö Rivera'nın yeğeni Sanşe 

Davilla İspanyol faşistleri reisi 
ilan edilmiştir. 

Antonyo Primo Dö Rive
ra'nın kurşuna dizilip dizilme· 
d;ği hakkında müsbet bir ha-
ber yoktur. 

Marsilya, 14 (Radyo)- Tre
montana İspanyol vapuru bu
raya altın yüklü olarak gel
miştir. 

Paris, 14 (Radyo) - 1s
panya' da Madrid cephesinde 
ecnebi askerler olduğu kabili 
inkardır. Rus generalı Kleder 
Madrid 'in şimal kısmındaki 
kuvvetleri idare etmektedir. 

Paris, 14 (Radyo) - Müs
temlekat bakanı M. Mute, Kı
liş' de bir nutuk irad etmiş ve: 

- Bilmem .. Sen artık .. 
- Hayır, hayır, nişanlım 

böyle şeylere karışmaz. O, 
kitabları ile meşgul. Darül
fünundaki kürsüde şöhret ka
zanmak istiyor. 

Sancak mes' el esi akşam celse
sine talik edilmiştir. 

Roma, 14 (Radyo) - ltalya 
veliahdı Gidonya'daki biiyük 
tayyare karargahını ziyaret ve 
tayyareleri teftiş etmiştir. 

İstanbul, 14 (Hususi muha· 
birimizden) - Roma' dan ge
len haberlere göre ltalya'da 
gündelik verilmek suretile is
panya' da Franko ordusuna 
göniill ü asker kaydedilmiye 
başlanmışhr. 

Müsamere 
Haber aldığımıza göre Al

tınyıldız kulübü temsil heyeti 
tarafınd 1n bayramın ikinci gü
nü akşamı Halkevinde Adana 
felaketzedeleri menfaatine bir 
müsamere verilecektir. 

- İşin varsa rahatsız etmi
yeyım .. 

- Çok acı konuşuyorsun 
Sumru.. Oturursanız sevinirim .. 

- İstersen bize gidelim 
Bekir .. Bu benim son ricam 
olacak. - Fakat her ne olursa ol

sun, seni ihmal edebileceğini 
Bekir cevab verememişti. hiç sanmıyorum. Çünkü .. 

Sumru acı ac• gülümsemişti: - Maamafih ... 
- Ne çıkar' ihmal etse de.. - Hayır, hayır, beraberce 

Ben ondan hiçbirşey bekle- gidelim Sumru ... 
medim ve beklemiyorum ki.. Sumru ağır ağır salondan 

Sumrunun her cümlesinde çıktı, Bekir de onu takibetti. 
kendi fikirlerine, hareketlerine 

Kapıda bir otomobil duru
ve eski hadiselere şiddetle 

yordu. Şoför Sumru'yu gö-
çarpan, derin, gizli, içli bir . 
• • u b' d rünce derhal yerinden indt ve 
ısyan ve •g ırar var ı . b' d' 

Sumrunun sırtında nefti kapıyı açtı. Beraberce ın ı-
ok •t· 1 d"k"I . ·f l . ' l ler. Beyoğlundan iniyorlardı. ç ı ma ı ı ı mış zarı :nr 

manto vardı . Boyu biraz daha Sumru, gözlerini yarı kapa-
uzamış ve incelmişti. Eldiven- mıştı. Konuşmıyorlardı. 
lerini sol avucunda tutuyordu. • Sonu oar • 
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- Bu kadar şöhreti olan 
r İnsan, elbette ki tanınmıştır. 
lni, olur olmaz bir denizci 
. tildir. Babam bile gizli-gizli 
r kıskançlık taşıyor. Hem de 
hacet, nişanlısı da mükemmel 
r Türk dilberi idi. Hem de 
eşhur bir reisin kızı .. Madal
nu alırken, onun titrediğini 
rınüştüm. Şu halde o da 
~nlısını seviyor demek. Böy
genç ve güzel bir kızın 

ebilmesi için:Elbette nişan
ının da güzel ve bu aşka 
ık olması lazımdır. Yani, 
rtına Ali herhalde yakışıklı 
r deniz kahramanı olacak .. 
.kat hana ne oluyor? Güzel· 
f, çirkinmiş bana ne?. Bu 
dalyon gittikçe ~Jınimi fazla 
calamıya başladı. Daha doğ
u, madalyon değil de, Bu 
ttına Ali denilen Türk, kafa· 
n içine girmiş .. Evham; baş· 
bir şey de~il ! 

Maamafih, onun elimize diiş· 
.. nü isterdim. Karşısına çı· 
• onu zencire vurdurup ko· 
ınak için her fedakarlığı 
P&rdım .. Bana karşı acaba 
ıl davranırdı?. 
Sabası tekrar dönmüştü. 
İnde hançeri vardı. Başına, 

den örülmüş bir başlık ge
i f. p ş.ı .. 
•nayot reis, her çarpışma· 

baskından evci, bu 
takar ve bu başlığı 

......._ Senin de aklın yattı ni
t baba!. lstermisin zengin 
ticaret gemisi olsun! 

......._ Ben razıyım, is4lerse onun 
n gemisi olsun .. 

......._ Şey, baba, onun nişan· 

da güzeldi değil mi? 

' Bilmiyorum. Yalnız, Pa
.• epice para tutacaktı; 
ırn bildiğim o kadar. 

f)•nayot reis, ufuktan git-
yaklaşan gemiyi tetkike 
dı. Biraz sonra o da ka· 

f.' getirmişti: 
ırtına Ali -geliyordu. 

' Gördün mü baba, onun 
iai. 

......._ Evet MaT"iya, hakikaten 
~Örmüşsün. Benim kızım 

1tıtunu isbat ettin yavrum. 
leride duran baş tayfaya 

ndi: 
~kkat edin, arkadaşlar top 
lla!. Karşiki'gemi üstümüze 
or. 

' Bu gemiyi tanıyorsun 
1 mi? 

' Orası senden sorulmaz. 
emirlerimi yerine getiri 

' Peki, kaptan!. 
' Çarpışacak mısın baba? 
' Tabii, tabii, hem de 

ikimizden biri batmak ve öl
mek şartı ile! 

Mariya, ilk defa olarak, bil· 
yük bir tehlikenin karşısında 
bulunduklarını anladı. Fakat 
her ne olursa olsun, Fırtına 
Ali'yi görmek istiyordu. 

ister çarpışırken, ister esır 
olarak!. 

Birdenbire düşündü: 
- Ben, daima işi galibiyet 

cephesinden mütalea ediyorum. 
Fakat ya o galip gelirse? 

Fırtına Ali'nin, kencfisine 
güvenen bir korsan· olduğu 
muhakkaktı. Panayot reis gibi 
tanınmış ve kudretli bir kor· 
sana hücum etmesi, elbet 
bundan ileri geliyordu. 

Babası düşünüyor gibi idi: 
- Ne var baba, ne düşü· 

nüyorsun? 
- Sen- burada mı kalacak

sın? 
-Öyle söz vermiştik işte ya1 
- Fakat kızım, böyle bir 

şey tehlikeli olur .. 
- Yok canım, böyle pis ve 

maymun gibi bir düşmandan 
ne var korkacak? 

- iyi amma her ihtimali 
düşünmiye mecburuz yavrum. 

-Bana kahrsa, Sen kamara· 
na ini 

Mariya kaşlarını çattı: 
- Fakat baba, sen beni 

kedi gelirken deliğe saklanan 
fareye benzetiyorsun .. 

- Hayır y!avrucuğum, an
lamıyorsun.. Sana başka şey· 
ler de söylemek istiyordum .. 

- Peki, söyle, dinliyorum. 
- Hayır, kamaraya gelme-

li!in, orada söyliyece~im. 
Panayot Teis kızını bileğin· 

den tutarak kaldırdı ve yürü· 
düler. Kamaraya gelmişlerdi ki, 
Panayot reis durdu. Fakat 
söyliyeceğini bir türlü söyliye
miyor, tereddüt ediyordu. 

- Kızım! 
Diye başladı, fakat devam 

edemedi. 
- Söylesen e baba, ne 

duruyorsun 1. 
- Evet, söyliyeceğ.im, zaten 

söylemekliğim de lazım. 

- Sonu var -
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Hakaret 
Karş'ıyaka'da Mehmed oğlu 

Elmas, arabacı Osman'ı söv
düğiinden yakalanmıştır. 

Vaktile bektaşilerin hoca· 
lar1 hocaların da bektaşiler 

aleyhine uydurdukları yalan
ların, masalların hakikaten 
haddi, hesabı yoktur. Fakat 
halk arasında dolaşan bu hi
kayelerin birçoğu bektaşiler 
lehine ve hocalar aleyhinedir. 
Dün de bir dostum şu hika· 
yeyi anlattı: 

Bir ramazan akşamı, hoca· 
nın yolu bir ormana düşmüş. 
Hava so'ğuk ve ormanın içi 
de epeyce karanlık. Bir müd
det bu çalı, diken ve ağaçlar 
arasında yi.irüdükten sonra sol 
taraftan bir kurtun acı acı 
bağırdığını duymuş. Aklı ba· 
şından gitmiş hocanın .. 

- Aman allahım -demiş

bu soğukta, böyle bir yet"de, 
oruçlu ağzımla nedir şu başı
ma gelen felaketi Bana, bii· 
yüklüğünü ispat et, kurtar 
b ., 
enı .. 
Bu esnada bir de bakmış 

ki, ta ileride bir ateş yanıyor. 
Başlamış or.aya doğru koŞma
ğa. Karşı ına biri çıkınca, de
rin bir oh, çekmiş. Hoca, 
birdenbire midesini düşünmeğe 
başlamış. iftar zamanı çoktan 
geçmiş bulunuyormuş. 

- Hemşehrim ·demiş· oruç
luyum, bana biraz yiyecek 
bulunmaz mı? 

Muhatabı; 
- Yukarı çık -cevabını 

vermiş· orada bulursun .. 
Hoca kuleye çıkınca bak

mış ki, dolu bir sofra.. Orta· 
da bir kızartma, bir şişe ve 
içinde kırmızı bir mayi.. Sof· 
ranın başında bir insan; elinde 
tahbur, hem çalıyor, hem 
söylüyor. Ona da meramım 

?n~atmış, herif meğer Ermeni 
ımış. 

- işte -demiş· sofra önün· 
de.. Dilediğin ,gibi ye, iç .. 

- Bunlar ne? 
- Ne olacak, domuz kı-

zartması, domuz sucuğu, şarab 
vesaire .. 

- Allah göstermesin, ben 
miislümanım. Ne şarap içerim, 
ne de domuz eti yerim. 

- Orasını da sen bilirsin .. 
Fakat siz, hiç bundan yemez. 
misiniz, içmez misiniz? 

- Hayır!. Ancak bir ölüm 
tehdidi ka,şısında kalırsak o 
vakit günahı yoldur. 

Hoca, melul melUI sofraya 
bakıp hiraz oturduktan sonra 
kalkmış, ku1eden çıkm1ş. 

Fakat beş·on adım atınca 
arkasından bir ses duymuş: 

- Dur, kımıldama! 
Bir de ne görsün, Ermeni 

penceden mavzeri uzatmış. 

Hoca derhal durmuş ve titre· 
meğe başlamış. Ermeni aşağıya 
inmiş ve mavzeri göğsüne, 
şişeyi _de dudağına dayamış: 

- iç -demiş- yoksa geber
tirim! 

Hoca öğüre böğüre şişeyi 
yuvarlamış. Ermeni bunu mü· ' 
teakib; 

- Haydi bakalım -demiş· 
çek arabanı!. 

Hoca, kör-kütük sarhoş bir 
vaziyette düşmüş yola.. Düşe 
kalka sürüklenirken, nihayet 
öyle bir dakika gelmiş ki, 
adıttı atmağa mecali kalma· 
mış. Sızmak üzere iken daya· 
namamış; 

- Be Ermeni -demiş- ma· 
dem ki öldürürüm, diyerek bu 
nesneyi içirdin. Bir tehdid 
daha savurup da neden o 

mübarek domuz etinden ye· 
dirmedin!. Çimdik 

tepe Buca'yı, Egespor Burnava'yı yendi çenesini yorar, derler. 

Çeki Kar/in takımı 
Pazar günü her iki s3hada 

ikinci hafta lik müsabakala· 
rına devam edildi. Havanın 

güzel olmasına rağmen saha· 
da pekaz kalabalık vardı. Gü· 
nün en mühim müsabakası 
olan Altay · AHınordu maçı; 

Altınordu Ankara'ya gidccc· 
ğinden tehir edilmiş ve oy
nanmamışhr. 

ilk olarak K.S.K. · Demir
spor karşılaştılar. K. S. K. 
kımı takımı Altay'a karşı çı
kardığı kadro ile oynıyordu. 
Demirspor ise orta ıhaf mev
kii ne lzmir'in pek yakından 
tanıdığı Türkspor'lu Lütfi'yi 
oynatıyordu. Oyun K.S.K. ta· 
kımının birbiri üzerine tevali 
eden akmlarile başladı. De· 
mirspor takım1, Lütfi'nin ye
rinde müdahalelerile hücum
ları kesiyordu. Fakat beşinci 

dakikada K.S.K'. oyunun ilk 
sayısını kaydetti. Bu sayı De· 
mirspor'luları harekete getirdi. 
Ve lOuncu dakikada lzmirspor 
da bir gol yaparak beraber· 
lizi temin etti. Her halde ga· 
lib gelmek azmile oynıyan 
K. S. K. bütün çalışmalara 
rağmen başka sayı çıkaramadı 
ve devre 1-1 berabere bitti. 
ikinci devrede Demirspor ta· 
kımı Lütfi'nin idaresile K. S. 
K. tan daha güzel oynadı ve 
25 şinci dakikada bir gol da· 
ha yaparak maçı 2-1 kazaAdı. 

Bu maçı Buca - Göztepe 
karşılaşması takibetti. Buca 
+takımı kuvvetli rakibine karşı 
güzel oynadı ve bu suretle 
ancak 2-0 gibi az farkla mağ· 
IUb oldu. 

Burnava - Egespor müsa· 
bakası çok heyecanlı geçti. 
Diizgün oynıyan Egespor, mü· 
savi kuvvette bulunan Bur· 
nava'yı 3-1 mağlub etti. Gü· 
nün en mühim müsabakası 

Altay · Göztepe · İzmirspor 
karışık takımı arasında yapıldı. 

Baştan nihayete kadar he
yecanla geçen bu müsabakayı 
karışık takım 2-4 kazandı. Al
tay takımı bu oyunda Zehir 
Ali'den ve Hilmi'den mah· 
rumdu. 

Halk sahasında: 
B. takımları likine devam 

edildi. Altay-Altınordu müsa· 
bakasını Altınordu takımı 2·3 
kazandı. Bu müsabakadan son· 
ra yapılan maçlarda Buca 2-1 
Göztepc'yi, Burnava 0· l Ege· 
sporu, K.S.K. da 2· 1 Demir· 
spor'u mağlıip ettiler. 

Bayram maçları 
Şehrimizde iiç maç yapmak 

üzere da, et edilmiş olan Çe· 
koslovakya'nın maruf Çeki 
Karin takımı bugün Anka
ra'dan gelecek ve ilk miisa· 
bakasını yarın Göztepe takı

mımızla yapacaktır. ikinci maç 

bayı anım uçuncü Perşembe 

günü Altayla'dır. Son maç 
önümüzdeki Pazar günü elde 
edilecek neticelere göre karı· 
şık bir takımla yapılacaktır. 

Gerek 1stanbul'da ve gerekse 
Ankara'da yaptığı bütün mü
sabakalarda iyi bir netice alan 
bu ecnebi takım, lzmir'de ya
pacağı karşı1aşmalar herhalde 
çok zevkli ve heyecanlı geçe· 
cektir. 

Berabere kaldık 
İstanbul, 14 (Hususi muha· 

birimizden) - Çeki Karlin ta· 
kımı Ankara Muhafızgücü ta
kımile yaptığı mühim futbol 
miisabakasında 1-1 berabere 
kalmıştır. Müsabaka, çok he· 
yecanlı olmu~tur. 

1ışıklar köyün-

l
deki esraren
giz cinayet ---·····---- Başı 7 inci sahi/ ede 
ıloğnı lıulnıtı} uruz. ) uptığımız tııh· 

ki kata göre bu tÜ) lcr ürpertici, 
c~rarengiz cinn}<'liu it;) üzü tanın· 

men ate} dana ~ıkıırılınıştır. 

Afyon'lu Salih'in üzerinde 
300 lira parası bulunduğu ve. 

parasına tamah edilerek öl
diirüldüğü bunun için bir tu· 

zak kurulduğu anlaşılmıştır. 
Maktul Afyon'lu Salih; bir 

kadın iki erkek tarafından 

Tire kazasından lzmir' e geti
rilmiş ve bir araba ile Işıklar 
köyü civarındaki bağ kulesine 
götürülmüştür. Orada berabc· 
rinde bulunan kadınla bir 
müddet kalmış, ekmek, pey
nir vesaire yedıkten sonra ka
dınla temasta bulunmuştur. 
Tam o sırada Salih'e b çak. 
ve sivri uçlu demirle hücum 
edilmiş ve müdhiş bir boğuş· 
ma başlamıştır. Boğuşmada 
Afyon'lu Salih mağlub otmuş 
ve öldürülmüştür. Yüzünün ta· 
nınmaması içfo başı da büyük 
bir taşla ezilmiş ve yam·ya.:;sı 
hale getirilmiştir. 

Katiller iki kişidir ve bir de 
kadın bu hadisede katillerin 
rolünü kolaylaştırmış ve mü· 
him bir rol oynamıştır. 

Kadın, sabıkalıdır ve diğer 
katillerle ortak olarak iş gör· 
müştür. Maktul Salih'in de" 
sabıkalı olduğu tesbit edil
miştir. Bu kadının, maktul 
Afyon'lu Salih'in öldiirülmesi 
hadisesinde katillere yardım 
ettiği de anlaşılmışbr. 

Diğer mühim bir hadise 
daha olmuştur. Bir kadın, te
lefonla resmi bir makama bu 
mühim ve esrarengiz cinayet 
hakkında bazı iza.hat vermiş, 
gelip teslim olacağını söyle· 
miştir. 

Zaharof'un serveti de ga 
tecilerin kalemlerin aşındı 
durmakta .. 

Üç milyar frank 
Zaharof mirası hfılfı esraren 

şeklini muhafaza etmekte 
Maamafih; Zaharof'un ha 

hakkında eser yazmış olanl 
dan R. Neuman savesın ,, 
Muğla'h adamın serveti lı 
kında bir f ıkir edinmek mü 
kün olur. 

Zaharof'un idaresi altın 
bulunan Nikcrs tc~gahl 

1914 ten 1918 senesine ka 
4 hattıharp zırhiısı, 3 biri 
sınıf zırhlı, 53 tahtelbahir, 
torpido, 3 muavin kruvaz 
2,328 top, 100,000 mitral 
ve 5,500 tayyare yapmış 

satmıştır. 

inşaat tezgahlarının bu 
!erden ticareti, net olar 
3,4,00,000;000 frank olmuşt 
Bunun yüzde 67 si Vasil 
harof'un hissesine düşmüşt 

Şu dört senelik ve yal 
bir müesse"enin temin ett 
muazzam ticaret, Muğla'lı s 
serinin serveti hakkında 
fikir verebilir, değil mi? 

Vasi) Zaharof'un banka! 
daki kredisi gayri mahd 
idi; hiçbir çek taşımadan 
hanm her köşesinde seya 
edebilir ve her ban.kadan 
tediği kacJar para çekebilir 

Şimdi böyle gayri mahd 
krediye malik Hörst vardı 

Eee ... Hörst nihayet bizd 
gazetecidir. Bu da biz ka1 

aşındıran muharrirler için 
şeref değil midir? . 

Vakıa, bu, biraz da efen 
sinin meziyetleri ve mazha 
yetlcri ile ö~ünen hadima 
sının işine benzedi amm 
Teselli ihtiyacı da büyüktü 

E. B. 

Hava seferle 

Ankara, 14 (Hususi mu 
birimizden) - Mevsim do 
yısile Nafıa Vekaleti ha 
posta tayyarelerinin seferi 
üc ay tatil edilmiştir. 

Kefaletle sahverildi 
Torbalı kazasında Yoğu 

çular köyünde muhtar Ete 
katil kasdile yara1amakla m 
nun Durmuş oğlu lsmail, ağ 
ceza reisliğine bir istida v 

rerek kefaletle tahliye ed 
mesini istemişti. Mahkeme 

maznunun 100 lira kefale 
salıverilmesine karar verilmişt 

Maznun, bu parayı vezne 
yatırdığından dün salıverilmi~ 

Maktul Salih 'in üzerinde 
300 lirasından başka, b 

eşyasının da alındığı tahmi 
ediliyor. Tahkikata Adliye< 

ehemmiyetle d~am _ol~-~al 
tadır. Katillerin çıkarılması b 
gün mes'elesidir. 

Fakat bu kadın, telefe 
ederek bazı sözler söyledii 

sırada ansızın telefonu kap: 
mış ve nereden telefon etti: 
anlaşılamamıştırr. 

Belki de teslim olacak ' 
bu suretle bu hadisedeki a'lı 

kası münasebetile cezasını 

da hafifletilmesinde amil olı 
caktır. 
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Sancak'ı hiçbir zaman Suriye'ye bırakmış değiliz 
- Başı 1 inci sahifede -

Bilhassa bütün memleketin 
dikkatini iki mevzu üzerine 
çekmek isterim. Bu mevzular· 
dan birisi kömür üzerinde, 
ikincisi demir üzerinde adlı· 
ğımız tedbirlerdir. Geçen yıJ 
gene yüksek huzurunuzda 
memlP-kete hitab ederken kö
mür politikası diye hususi bir 
ınevzua temas etmiştim. Kö
mür havzasında ucuz fiatla 
çok istihsal yapabilmek ıçın 
lazım olan tedbirlerin hepsine 
tevessül etmiş bulunuyoruz. 
Bunların başında büyük şir· 
ketler elinde bulunan işlerin 
devlet tarafından alınması ge· 
liyordu. Ereğli şirketi ile iki 
tarafı memnun edecek ameli 
ve makul neticelerle anlaşmış 
olmamızı memnuniyetle zikret
mek isterim. Bundan sonra 
nakil vasıtaları, ocakların bir· 
leştirilerek rasyonal bir halde 
işlemesi. Hülasa çok istihsal 
yapmak ve memlekete genış 
mikyasta kömür istihlak ettir· 
mek için tedbirler alacağız. 
Bu kış gününde bizim mem
leketin yakacak madde olarak 
kömürü geniş mikyasta kul
lanmış olmasını iyi bir dilek 
olarak zikretmek isterim. 

Çok ehemmiyet verdiğimiz 
ikinci mevzu yüksek Kurum· 
larla büyük demir ve çelik 
fabrikası kurulmasıdır. Bunun 
için muteber lngiliz firmasile 
yaptığımız mukaveleyi zikre
deceğim. 

Mukaveleye gore ikibuçuk 
yıl sonra ümidimize göre belki 
biraz daha evel bu fabrikanın 
işlemesini bekliyoruz. 

Arkadaşlar, busene bilhassa 
ziraat için esaslı tedbirler al· 
mak yolundayız. Muhtelif mm· 
takalarda tetkiklerde bulun· 
duk. Ehemmiyetle vardığımız 
net ice odur ki, eğer daha fazla 
mahsul almak istiyorsak daha 
radikal davranmamız lazımdır. 
Demek istiyorum ki, bugünkü 
şartlar ve vasıtalar içinde mik
tar olarak istihsal edilecek 
maddeler aşağı-yukarı istihsal 
edilmektedir. Köylüye ve çift. 
çiye daha fazla mahsul ka· 
zandırmak için yeni tedbirler 
lazımdır. Bu tedbirlerin ba
şında su işlerini buluruz. Önü· 
müzdeki sene içinde memle
kette geniş mikyasta su poli
tikasına başlıyacağız. Bir takım 
büyük sular var ki yalnız tah· 
ribat yapıyorlar. Gene bir ta
kım güzel sular var ki onların 
sulamasından memleket isti
fade edebilir. Sulamakla be
raber memlekette ziraat usul· 
lerini ve ziraat vasıtalarını ye· 
nileştirmek için çiftçiye geniş 
mikyasta kolaylık göstermeğe 
başlıyacağız. Endüstri progra
mı gibi, başlı başına bir ziraat 
programının tahakkuk safhala
nnı hersene tetkik etmek bi
zım yeni bir zevkimiz ola· 
caktır. 

Bu sene memlekette huzur 
ve çalışma neş' esi de pek zi
yade memnuniyeti mucib bir 
halde idi. Bu varhğı maliye· 
nin hesablarında açık bir su
rette görüyoruz. Şimdiye ka
dar hazinenin varidatı senenin 
aylarına nisbetle hiçolmazsa 
12 milyon lira fazladır. 

Milli paramız bugün en sağ
lam bir bünye göstermektedir. 
Büdce müvazenesi şüphe gö
türmiyecek surette emin hatta 
ümid edildiğinden fazla vari
dat veren gerek ziraatta ve 

k sana ide kazancı her 

sene artmakta o1an memleke
tin milli parasının kıymet ve 
kudreti elbette şüpheden aza· 
de her hangi memleketin pa· 
rası ile boy ölçüşebi1ecek 

kudrette bu1unması lazımdır. 
Arkadaşlar, bu sene muh

telif memleketlerde para kıy· 
metleri üzerinde türlü temev
vüçlere rastladık. Şimdiye ka
dar para kıymetini tutmakta 
ısrar etmiş olan mühim mem-
1eketler paranın kıymetini dü
şürme kararı almışlardır. Biz 
bu fikir ve temevvüçleri ara
sında paranın kıymetini tut· 
mayı, alınacak tedbirlerin bi· 
zım memleket 1çın en iyisi 
saydık. Şimdi ticaretin hemen 
her mem1ekette bir şekil ve 
surette güdüm alhnda bulun· 
duğu devirlerdeyiz. Bu devir· 
lerde para kıymetine hükmet
mek çok müşkül değildir. Biz 
de yedi senedenberi güdümlü 
bir ekonomi takibederek para· 
nm k1ymetini kolaylıkla mu
hafaza edebildik. Para kıyme· 
tini mem1eketin iktisadi şart· 
larmdan dolayı düşürmek fikri 
bize gelmedi. Aksine olarak 
memleketin iktısad1 şartların
dan dolayı · paranın kıymetini 

muhafaza etmek fikrini edin
dik. Dahilde ve hariçte çok 
borç edilir. Ve bu lborca fay
dası olsun diye para düşü
rülür. Gene düşürme memle
kette ucuzluk husule getirmek 
için tedbir olarak ileri sürülür. 

Biz memlekette ucuzluk için 
para kıymetinin düşürülmesini 
doğru tedbir olarak kabul et· 
miyoruz. Para kıymetinin dü
şürülmesi ihtimali olduğu za
man her türlü idhalat eşyası 
kıymetini zam yapar. Para dü
şürülmesi suretile ihracat mal
larımızın daha kolay sürüle
ceğini iddia etmenin bizim 
memleket için doğru olmadı· 
ğını sanıyoruz. Çünkü ihraç 
edilecek malımız elimizde kal· 
mıyor. Zamana gore makul 
sayılacak fiatler üzerinden ne 
kadar mal çıkarırsak süre
biliyoruz. Ondan sonra para· 
nm düşmesi ihtimali karşısın· 

da vukua gelecek her türlü 
pahalılıklar memleketin iktı
sadi hayatını umumiyetle çok 
müteessir edecektir. 

Arkadaşlar, mahsus tafsilatlı 
konuşuyorum. Bir taraf tan pa
ranın kıymetini hükumetin B. 
M. Meclisinin hakim olduğunu 
göstermek istiyorum. Diğer ta
raftan paranın atiyen de müs
takar tutulmasını icabettiren 
sebepleri anlatmak istiyorum. 

Bizde itimad mes' elesi bü· 
tün tedbirlerin başında gele· 
cek bir unsur olduğuna kani· 
im . Şimdi pek mühim olan 
diğer mes'eleye geçiyorum. 
Memlekette geniş mikyasta 
ucuzluk mücadelesi yapıyoruz. 
Bir iki senedenberi aldığımız 
cesurane tedbirler müsbet ne
ticeler verdi. Şekerde, tuzda, 
çimentoda ilah.. Bu politikaya 
busene de devam edeceğiz. 

Para düşürmekten dolayı yüz
de 30 ucuzluk bekliyen mem· 
leketlere nisbetle biz iki sene 
içinde esaslı ihtiyaç maddeleri 
üzerinde yüzde 30 dan fazla 
ucuzluk teminine şimdiye ka
dar muvaffak olduk. Bu isti
tikamette bundan sonra da 
müsbet neticeler alacağımıza 
emınız. 

Önümüzdeki sene içinde 
temel ihtiyaç maddelerinden 
daha bir ikisi üzerinde ucuz
luk tedbirleri alacağız. Ucuz-

luk mücadelesi yaparken bir 
noktaya memleketin dikkatini 
celbedeceğim. O da merkezde 
B. M. Meclisinde devletin 
ucuzluk yapmak için fedakar
lık yaptığı mevzular üzerinde 
kolaylıkla işidemiyeceğimiz 
memleket köşelerinde diğer 
şekillerde resimler alınmıya 
kalkınmasıdır, Mesele bu sene 
sayım için hazine varidatından 
esaslı fedakarlık ettik. Dolaş· 
tığım esnada türlü şekilde 
hayvan üzerinden resim alın· 

mak temayülleri gördüm. Bun· 
dan sonra B. M. Meclisinde 
ucuzluk tedbirleri aldığımız 
maddeler üzerinde diğer ma
kamlar tarafından herhangi bir 
suretle resim konulmasını ka· 
nuni müeyyideye bağlamak 
fikrindeyiz. 

Döviz sarfiyatı memleketin 
umumi idaresinde iyi bir kont
rola alınmıştır. Harici borçla
rımız üzerinde bu bir sene 
zarfında başka bir anlaşma 
yaptık. Bu anlaşmıya gö~e, 
borçlarımızın yarısını mal ile 
ve yarısını şimdiye kadar ol
duğu gibi dövizle tediye ede
ceğiz. Bundan başka !yaptığı
mız ciddi kontrol bu sene bizi 
döviz bakımından daha müsaid 
vaziyette bırakmıştır. Önümüz
deki senelerin ihracat madde
leri içinde bilhassa seçtiğimiz 
mevzuların inkişaf ettirilmesi 
sayesinde döviz vaziyetimizin 
daha müsaid olacağını umuyo· 
ruz. Bize döviz temin edecek 
me~zular üzerinde başlıca 

ehemmiyet verdiğimiz maden 
işletmesidir. Zannediyoruz ki 
maden işletmesi için de bir iki 
senede alacağım1z neticeler bu 
memleketi hariçten idhal edi· 
lecek kıymetli vasıtalarla cihaz· 
}andırmak için bize geniş fır· 
sat verecektir. 

Umumi olarak memleketin 
bu geçen bir sene zarfında iyi 
çalıştığını, huzur içinde emni· 
yetle ve geniş bir istikbale 
doğru yürek refahı içinde yü
rüdüğünü hulasa olarak söyli; 
yebilirim. (Alkışlar). 

Memleketin vaziyetini se· 
vinçli bir nazarla görürken Bü· 
yük Cumhur Reisimizin Ata· 
türk'ün adını sevgilerle ve say· 
gılarla anmak bizim için tatlı 

ve şerefli bir borçtur. (Alkışlar) 
Şimdi arkadaşlar harici bir 

mes' elenin bugün içinde bu
lunduğumuz mühim milli me
seleye temas edeceğim . Mu· 
rahhas heyetimizin müzakere 
yerine gitmek üzere yolda bu· 
lunduğu İskenderun ve Antak
ya mes'elesi. (Şiddetli alkışlar.) 

Bu mes'elenin Fransa ile 
olan cephesi şudur: 

Bizim 921 v~ 923 muahe
delerile hususi şartlar altında 
bıraktığımız 1skenderun ve An
takya mıntakasının tekamül 
eden hadisat içinde istiklale 
kavuşmasını istiyoruz. Bu me-
seleyi Fransa cumhuriyeti ile 
cemiyeti akvamda gör.ışeceğiz. 
Evvela bu mıntaka için emni· 
yet tedbiri alınmasını lüzumlu 
buluyoruz. Sınirler o kadar 
gergin olmuştur ki ansızın vu· 
kubulacak hadiseler arzu edil· 
miyen akisler ve çok sıkıntılı 
vaziyetler husule getirebilir. 

Sükunet içinde konuşabil
mek için evvela bu mmtakada 
bir emniyet vaziyeti husule ge
tirilmesini ehemmiyetli bulu· 
yoruz. Cemiyeti Akvamdan 
bunu bir madde olarak mev· 
zuubahsedeceğiz. Sonra ciddi 
olarak dost olan iki memle· 

ketin çetin bir mes' eleyi ko
nuşması gibi Fransa ile konu· 
şacağız. Dostluk siyasetinin ve 
dostluk hislerinin zihniyetimize 
hakim olduğunu söylemek be
nim için bir zevktir. Birbirinin 
dostluğuna ciddi olarak kıy
met veren iki memleketin ce
miyeti akvam sinesinden bir 
anlaşma ile çıkmasını . samimi· 
yetle ümid ve temenni edi
yoruz. 

Bir de mes' elemizin Suriye· 
lilere taalluk eden cephesini 
izah etmek istiyorum Arkadaş· 
lar, bazı Suriye siyaset adam
ları bu mes' ele vesilesile son 
zaman1arda sinirlilik gösterdi
ler. lskenderun ve Antakya 
havalisinin Suriye' den ayrılma· 
sına itiraz ediyorlar. 

Asırlık Arab düşmanlarının, 
yani bizim Türk'lerin Suriye' den 
kıymetli bir parça almak iste· 
diğimizi Arab milletine ilan 
ediyorlar. Daha çok tafsilat 
vermıyeyım: Bizi inciten nice 
acı sözleri bizden esirgemi
yor1ar. 

Evvela şunu söyliyeyitii ki 
biz lskenderun'un ve Antakya 
mmtakasım hiçbir zaman Su
riye'lilere vermiş değiliz. (Şid· 
detli ve sürekli alkışlar.) , 

Hukuki tasfiye esnasında 
malı veren biz olduğumuza 
göre hiç olmazsa malı kime 
ve nereye verdiğimiz bizim 
ıyı bildiğimizi kabul etmek 
lazımdır. Ondan sonra bizim 
Arab milletine karşı hayırhah 
ve iyi dost hislerinde bulun· 
doğumuzu görmemek haksız
lıktır. 

Osmanlı imparatorluğunda 
Arab'ların fena idare edildi
ğini zikretmek bize, milliyetçi 
Türk'lere, Türk cumhuriyeti ev· 
!adlarına karşı ortaya sürüle· 
cek bir sitem değildir. Hila
fetçi Osmanlı imparatorluğu· 
nun son 100 senedenberi fena 
idaresinden Arab'lar hiç ol
mazsa Türk'ler kadar mes'ul· 
dürler. 

Biz; pek iyi hatırlarız; mem
leketin başında resmen bir 
Arnavut sadrazam ve sultan 
Hamid'in yanında memleketin 
hakiki sadrazamı tanılan Şam'lı 
bir vezir bulunuyordu. (Bravo 
sesleri.) 

Bu zatların imparatorluk 
idaresindeki ehliyetlerini ve 
devletlerine olan sadakatlerini 
münakaşa mevzuu etmek fik
rinden uzaktır. Tebarüz ettir· 
mek istediğim nokta impara· 
torluk idaresinde Arnavutların 
da Araplar'ın da hiç olmazsa 
Türk'ler kadar mes'ul olduk
larıdır. 

imparatorluk çöktüğü za
man Suriye'yi Anadolu'dan ve 
Şa •• ı Ankara'dan daha ma· 
mur bıraktığımızı zannediyo
ruz. Milli devlet ilk temelleri· 
ni atarken Arab memleketle
rini Arab milletine bırakmayı 
kendi siyasetine esas tutmuş
tur. Bunu resmi olarak misakı 
millide ilan ettik. Misakı mil· 
liyi o zamanki güç şartlar 

içinde zaruri olarak ~ yapılmış 
saymak yanlıştır. Misakı milli 
şuurlu bir siyasetin ve derin 
bir kanaatin ifadesidir. Çünkü 
misakı millide zikredilen Türk 
memleketlerini bize hazır ver· 
mediler. Biz onları istihsal et
mek için dünyanın galip dev· 
!etlerine karşl daha dört sene 
harbettikten sonra kazanılan 
muzafferiyet neticesinde Arab 
memleketlerine karşı olan va· 
ziyetimizi ve zihniyetimizi de· 

ğiştirmedik. 

Lozan muahedesinde birçok 
mücadelelere ve birçok tazyik· 
lere karşı Türk milletinin is
tiklalini ve haklarını müdafaa 
ederken arab milleti üzerin
de bir manda tesis olunma· 
ması için de çok eziyetler 
çekti~. En nihayet . kabul etti
ğimiz bu mıntakaların alaka· 
darlara bırakılmış olmasıdır. 
Alakadarlardan maksad eğer 
manda sahibi devletler olsay
dı bukadar mücadeleye lüzum 
olmaksızın onların adım sadece 
zikretmek kifayet ederdi. Ala· 
kadarlar herkesten evvel bi· 
zim nazarlarımızda bıraktığı· 
mız memleketlerin halkı idi. 

Arkadaşlar , cumhuriyetin 
harici siyasetinde bütün kom
şulan ile iyi olmak arzusu 
zannediyoruz ki üzerinde te· 
reddüd edilmesi mümkün ol· 
mıyan bir siyasettir. Bütün 
komşularile iyi münasebet kur
mak ve bütün eski düşman
lıkları tedavi ederek sıkı ve 
samimi dostluklara çevirmek 
için Türk milleti elinden ge· 
len her fedakarlığı yapmıştır. 
Komşumuz olan Irak mille· 

tinin müstakil bir devlet ola
rak kurulmasını biz herkesten 
evel ve cemiyeti akvamdan 
eve) arzu ettik. lrak'ın müsta· 
kil bir devlet olması muahe
desi ilk olarak bizim tarafı
mızdan imza edilmiştir. Ondan 
sonra da bu memleketle kom· 
şuluğumuz o kadar iyi hadi· 
selere ve o kadar iyi istika· 
mette inkişaf etti ki, çok za· 
man hudud hadiselerinde iki 
memleket bir vücut gibi hare· 
ket etti. Tam bir emniyet ha
vası Irak - Türk hududunda 
hakim bulunmaktadır. 

Suriye'ye de biz kıymetli 

bir komşu gözü ile bakmak 
istiyoruz. Suriye'lilerin istiklali 
ihtimalinden bahsedildikçe, 
biz bunu daima aşikar bir 
sevinçle karşıladık. Cemiyet1 
akvamda Fransa'nın Suriye'li
leri istiklal yolunda inkişaf 

ettirmek için bulduğu her 
fırsat bizim tarafımızdan bü· 
yük sitayişe uğradı. 

Son defa resmi notalar teati 
ederken ve Suriye' de siyasi 
adamlar Türk'ler ıçın hoşa 

gitmiyecek her türlü sözleri 
söyledikleri vakitler dahi Su· 
riye'lileri müstakil bir devlet 
olarak inkişaf ettiren Fransa'ya 
karşı tebrik duygulanm ve 
Suriye'lilere karşı sevgilerimizi 
ve iyi komşuluk hislerini te· 
barüz ettirmiye çalıştık. Bizim 
bu kadar hayrıhah ve dürüst 
vaziyetimize karşı Suriye'nin 
istiklale giderken bir Türk 
iline hükmetmek arzusu gös· 
termesini yanlış, haksız ve çok 
salimane buluyoruz. ( Şiddetli 
alkışlar ). 

Yüzlerce kilometre uzunlukta 
hudutlarda iyi komşuların için· 
de bulundukları huzur havası 
en cazibeli mücadelelerin ve· 
rebileceği menfaatlerden Üs· 
tündür. Muhtelif komşularla 
tecrübe ettiğimiz için bu bah
tiyar neticeyi sa]ahiyetle söy
liyebiliriz. 

Biz kuvvetle kaniiz ki Su
riye'lilerin Türk'lerle iyi kom
şuluğu esas tutmaları Arap 
milletinin de menfaatine daha 
çok yarıyacaktır. Fakat bir 
noktayı açık yürekle söylemek 
isterim. 

Bizimle hemhudud olan bir 
Türk memleketinin Arab dev
leti tarafından, dini harsi ve 

iktısadi türlü vasıtalarla milli· 
yetinden uzaklaştırılabileceğini 
zannetmek yanlış bir hesaptır. 
Bu bütün Tiirkiye memleketini 
huzurdan mahrum etmek ve 
onu çıldırtmak için işkence 
ıçıne almak demektir. Buna 
asla muvafakat etmiyeceğiz. 

(Alkışlar) 
Böyle bir ihtimali niçin ka· 

bul etmiyeceğimizi vicdanımı· 
zın bütün kanaatile söylemek 
ıçın soğukkanlılıkla herkese 
kanaat verici deliller bularak 
izaha çalışıyoruz. 

Büyük heyecan günlerinde 
bazı siyaset adamları memk 
ketin vatanperverliğini değerli 
sözlerinde topladıkları zanne· 
derler. Ve ifratlı mülahazalara 
düşerler. Ümid ediyorum ki, 
hadisatı daha soğukkanlı mü· 
talea etmek mümkün olduğıı 
vakit Türk'lerle Arab milleti 
arasındaki ıyı komşuluk ve 
iyi dostluk faydaları müfrit 
dilşüncelere hakim tutulacaktır· 

Suriye devletini doğarkerı l 
muhabbetle selamlıyoruz. fa' J 
kat onun daha doğarken Tür~ 
illerini elde etmek hevesin1 

doğru bulmuyoruz. 
Türk mıntakasmda lskende' 

run limanına Suriye'nin muh· 
taç olacağını düşünmek bil 
mıntaka üzerinde Suriye dev' 
letinin hakimiyetine ihtiyııÇ 
göstermez. İskenderun mmts; 
kasına liman olarak bugünkO 
Türkiye Cumhuriyeti arflzisİP' 
den muht;\ç bulunan sahalı' 
şimali Suriye' den muhtaç ol9~ 
kısımdan daha büyüktür. (BravC 
sesleri) 

Dünyanın b~r yerinde sahil 
olmıyan veyahut arzu ettiği sS 
bil kısmı b;şka memleketleriC 
elinde bulunan yerlerde nıil 

~ 

letlerin birbirlerile iktısad1 ınU 
nasebetlerini kolayca tanıi~ 
edecek çareler bulunmuştu' 
Demek istiyorum ki iktısııd 
mülahazalarla devlet hakirı1 
yeti mülahazasından tamaıne. 
ayrı olarak mütalea edileb 
lir. Bu mülahazalarla Suri 
halkına ve Arab milletine ka 
dostluk hislerimizi hal ve jf 

tikbal için ifade etmeğe ' 
bizim İskenderun, Antakya ' 
havali si mes' el esini ne kad' 
milli ve ciddi görmeğe nı 
bur olduğumuzu izah etme 
çalıştım. 

Ümid ederim ki bu sözleri, 
haklarımızı ciddiyetle ölçülrtl 
bir çerçeve içinde nasıl arıl 
dığımızı da göstermiş olac 
tır. Biz Cemiyeti akvam pre 
siplerine bağlıyız. Cemiyeti tl 
vam makanizması dabili11. 
milletlerin ciddi mes'elelet1 

müzakere edebileceklerine 
bu yoldan mes'ud neticele 
varılabileceğine inanıyoruz. ( 
kışlar) 

Deri ve Tenasül Hasta· 
lıkları Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunıt 

Hergün hastalan sah 
saat 10 dan akşam altı 
kadar kabul ve tedavi edet 

Adres: Kem~raltı Şar:ı1 
sokak No. 19 

lzmir İnhisarlar başmüd 
lüğünden: 

6350 kilo Meşe kömürü 
iremizde mevcut şartnameS 
göre 18 /12/ 936 günü 
15 te pazarlıkla satın alı 
caktır. lsteklilc ı in paı 
günü 45, 24 lira leminatl 
başmüdürlüğümüzdcki ko 
yona gelmeleri. 14 



)'fa 1 _. ... :ıiim ........................................... ANADOLU ........................................... .. 

)'dın Nafıa Müdürlüğünden; 
- Eksiltmeye konulan iş: istekli çıkmadığından 20 gün 

müddetle uzahlan Aydın - Muğla yolu üzerinde 33 + 
552-39 + 842 arasında yolun terföle şosa ve beş adet 
menfez inşaatıdır. 
Bu işin keşif bedeli 22814 lira 52 kuruştur. 

- Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, B - Mukavele proıesı, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, D. - Fenni 
şartname1 keşif evrakı ve projeler. 
lstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünden göre
bilirler. 

- Eksiltme 21/12/936 pazartesi günü saat 15 te vilayet 
encümeninde yapılacaktır. 

- Fksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
- Eksiltmeye girebilmek üzere isteklilerin 1711 liralık 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olduğunu göstermesi lazımdır. 
a - Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası, Ticaret 
odası vesikası. 

- Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar encümende toplanan komisyona 
getirilerek makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate ladar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
rnumu ile iyice kapatılması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 5 9 15 19 1429 

nisa Vilayeti Daimi encü
; ~ninden; 
ı - Manisa - Turgutlu yolu üzerinde polis dairesinden 

Hükumet konağına kadar 456 metrelik kısımda parke 
taş kaldırım yapılması ve hükumet konağından itiba
ren yedi metre arzında bir kilometre tulde taş şosa 
inşası 31178 lira 05 kuruşluk keşifnamesi üzerinden 
eksiltmeye konulmuştur. 

- Bu işe ait şartname, keşif ve buna müteferri diğer 
evrak 156 kuruş mukabilinde Manisa Nafıa müdürlü
ğünden alınabilir. 

- Eksiltme birinci kanunun 31 inci perşembe günn saat 
onbirde Manisa vilayeti daimi encümeni önünde yapı
lacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 

- Muvakkat teminat 2338 lira 39 kuruştur. 
- Eksiltmeye gireceklerin Nafıa ~ekaletinden alınmış eh-

liyet vesikası ve 936 yılına ait ticaret odası vesikası 
ve muvakkat teminata ait makbuzu hapalı zarfın içine 
koymaları ve kapalı zarfın ihzarında 2490 sayılı ka· 
nunun 32 nci maddesine riayet etmeleri lazımdır. 

- Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 31/ 
12/936 saat ona kadar Vilayet daimi encümeni reis
liğine vermeleri ve posta ile göndereceklerin 2490 
sayıh kanununun 34 üncü maddesin~ riayet etmeleri 
ilan olunur. 15 20 25 30 1487 

llıir Lise ve Orta okullar sa
alma komisyonundan; 

Azı Çoğu 

lrıcvsimlerinde 1500 3000 
\'e koyun sütü. 

fi atı 
Kilo 
12,50 

teminatı 

Muvakkat 
28 13 

saatı 

İhale 
15 

tt, " " 1000 2000 15 22 50 15, 15 
cyağı (Urfa) 800 1200 90 81 00 15,30 

ri •h iskarpin 200 Çift 300 45 00 15,45 
ı:ıı y en talebe sırası 17 l Adet 900 115 50 16 
rı bkarıda nicelikleri yazılı sü~, • yoğ~rt, sadey~ğı, iskarpin, 

c sırasının 10/12/1936 tarıhındekı açık eksıltmeleri bazı 
r ~tıi sebeplerden dolayı yapılamamış ve 22/12/1936 salı 

li I<arşılarında yazılı saatlerde yapılmak iizere geri bıra
~ştır. Şartnameler ve iskarpin ile talebe sırasının nümunesi 
• t direktörlüğünde her gün görülebilir. Eksiltme İzmir 

1uırıet konağında kültür yardirektö~lüğü o~a~~ içinde yapılacak 
~ekliler muvakkat teminat alıtlarıle belit gun ve saatlarında 
~13Yona gelmeleri. v • • 

0t: Süt, yoğurt, sadeyagı Buca Orta okulunun ıhtıyacıdır. 
'Pin Kız Öğretmen okuluna ve talebe sırası da Karşıyaka 

okulu ile Kültür direktörlüğüne aittir. 

nıir Ticaret ve Zahire Bor
ından; 

~tsanın 1937 senesine mahsus fiat cetvellerile defter ve 
t gibi evrakın basımları münakasaya konmuştur. Münakasa 
'Yın yirmi birinci günü Borsada yapılacaktır. Taliplerin 
'& idaresine müracaatle bunlar hakkındaki izahat ve şart-
Öğrenmeleri. 15 18 1508 

lbİr Liman işletme idaresin
~ll: 
liırıana gelecek ve boşaltılacak ve bu vapurlara yüklenecek 

~~-~~n kömürlerinin yükleme ve boşaltma amele işi 14/12/936 
hınden 24/12/936 perşembe günü saat 15 şe kadar müd
t eksiltmeye çıkarılmıştır. isteklilerin şartnameleri görmek 

ııa.,. .. ~,. levazım servisine müracaatları ilan olunur. 15 18 1501 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - 9100 metre mavi renk kaputluk kumaş kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. · 
2 Tahmin edilen bedeli 31850 lira olup ilk teminat pa· 

rası 2389 liradır. FOTO OR 
3 
4 

ihalesi 23/1.kanun/936 çarşamba günü saat 15 tedir. 
Şartnamesini almak ve nümunesini görmek istiyenlerin 
160 kuruş mukabilinde M. M. V, satın alma komis· 

Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 

yonundan alabilirler. 
Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 

Zevkinizi okşayacak poz 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
Temiz işçilik 

3 ncü maddelerinde yazılı vesaik ile birlikte teklif ve 
teminat makbuzlarını ihale saatında en geç bir saat 
evvel M. M. V. satın alma komişyonuna vermeleri. 

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

6 10 15 20 1438 

lzmir 
1 

Müstahkt m Mevki satın alma komisyonundan: 
Hastaneler için 2000 adet çelik somyalı demir karyola 
31/ 12/ 936 perşembe günü saat 15,30 da lsta'nbulda 
Tophanede levazım amirligi satın alma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 
3 

4 

Tahmin bedeli 48,000 liradır. ilk teminatı 3600 liradır. 
Nümunesi komisyonda görülebilir. Şartnamesi 240 ku· 
ruş mukabilinde komisyondan alınır. 

isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmalar şart olmakla 
beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde 
yazılı vesikalarla teminat makbuzlarını ve teklif mek
tuklarını ihale gün ve saatından en geç bir saat evel 
komisyona vermeleri. 15 ~ 9 24 29 1496 

OenizLevazım satın alma komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 39657 lira 60 kuruş olan 408000 

kilo ekmek 21 Birinci kanun 936 tarih ne rastlıyan 
pazartesi giinü saat 14 te kapalı zarf usulile a1ına· 
caktır. 

2 

3 

4 

Muvakkat teminatı 2974 lira 32 huruş olup şaıtna· 
mesi. 198 kuruş mukabilinde komisyonda her gün 
verilir. 
işbu ekmek şartnamesi mucibince deni'ze ait olan fı
rında imal edilecektir. 
l!M:eklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan· 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Kasım paşa' da bulunan 
komisyonumuza makbuz mukabilinde vermeleri. 

5 10 15 20 3375/1428 

fzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 Yedi bin çift fotin kapalı zarfla eksiltmeye konul

2 

3 
4 

muştur. 

Tahmin edilen bede'i 29680 lira olup ilk teminat 
parası 2226 liradır. 

ihalesi 28 /12/ 936 pazartesi günü saat 15 tedir. 
Nümunesini görmek ve şartı'iamesini almak istiyenler 
150 kuruş karşılığında M. M. V. satın alma komis-
yonundan alabilirler. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle birlikte tc· 
minat ve teklif mektuplarını ihale giinü en geç. bir 

saat evveline kadar M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. 10 15 20 25 1455 

SIHHAT BALIKYAGf 
Non·eçya bnlıkya~larının en hali jdir. Şerbet ~ihi içilir, 2 defo süzulmü,ıfiı 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Ua~durak Bü) tik Salepçioğlu hnnı knrfısınıln 

lSTANBULDA 

HABER GAZETESi 
Memleketin kültürüne hizmet etmek maksadile 

1 kanunusani 1937 tarihinden itibaren 

Lisan dersleri 

ilan 
Dördüncü mıntaka tapu sicil 

memurluğundan: 

Burnava'nın Aralık sokağın
da 14 numaratajlı sağı kısmen 
Madam Anastasya Vidi evi ve 
bahçesi, Varik Vitel arsası, 

solu ufak mezarlık ve 
telefon santralı, arkası Mut
lu sokağı, önü aralık so
kağı ile çevrili bir ev gene 
Burnava'da Çarşı mahallesinde 
biiyilk sokakta 1 numaratajlı 
sağı Mürüvvet'in dükkanı ar
kası Girid'li İbrahim fırını, 
onu büyük sokakla ç.evriJi 
altlı - üstlü bir dükkan, Pınar· 

başı Narlı köyünde sağı kara Veli 
tarlası 1 solu Pınarbaşı genel 
yolu, arkası Kuruçay ile çevrili 
200 dönüm içinde biıı zeytin 
ağacı ve muhtelif diğer ağaç
ları havi hırla, Burnava'nın 
Bozalan mevkiinde sağı sapan 
oğlu Hasan, solu Musa oğlu 
Mehmed, önü genel yol ile 
çevrili 20 dönüm tarla ve 
içinde 21 zeytin ağacı, Pınar· 
başı'nda sağı Pınarbaşı kene! 
yolu, solu Pınarbaşı 'nda ·Akar- • 
çayı, arkası Kuruçayı, önü sa
hibi muamele Bozkoviç varis· 
lerinin 10 dönümlük tarlasile 
çevrili 110 ağacı havi zeytin
lik. Burnava'nın Hamidiye kö
yünde llyas oğl.ı tarlasında 
46 zeytin ağacı 60 yıldanberi 
Mihal Boskoviç'in malı iken 
ölümü ile varisleri karısı Te
odora ve kızları Anna, Mariya, 
Eleni, İpatya ve oğlu Yogo'ya 
intikal ettiği ve bunların için· 
den Teodor' a, Eleni ve Y o
go' nun cm vefatile mumailey
him Anna, Marya, İpatya'ya 
kaldığı ve lpatya'nın hissesi 
hazineye taalluk ettiği cihetle 
o yolda yeniden tescili iste· 
nilmiştir. Tapuca kayıtları bu
lunamağından 25 /12/ 936 
cuma günü mahallerinde tah· 
kikat yapılacaktır. Bu maltarın 
mülkiyetlerinde sınırlarında 
her hangi bir hakta ilgisi ol
duğunu iddia eden varsa o giin 
yerlerinde tahkik memuruna, 

Verm.~ye .başlı}'.or. Bu dersler Macar'la .. ın meşhur Şidlof yahut 0 güne kadar dördüncü 
metodu uzerıne hazırlanmıştır. . . mıntaka tapu sicil muhafızlığına 

1000 kelimeyle tertip edilen ve kendi kendilerine pratık ~belgelerile birlikte müracaatları 
lisan öğrenmek metodlarının en mükemmeli olan bu takrirleri "" b·ıd· .1. - ı h 1 b.k . . ı ırı ır. dilimize, memleketimizin&ıtanınmış ıisan oca arı tat ı ctmıştır. ------------

K E N D i K E N D i L E R i N E ._ İzmir ikinci Hukuk mahke·i 

Fransızca, Almanca, Llngilizce 
Öğrenmek istiyenler bu dersleri takip etmelidirler. Her 

ders üç aydan fazla~ sürmiyecektir. 
MEMURLARoo ASKERLER 

Üç aylık abone ijiatı olan 400 kuruş:üzerinden °o 10 iskonto 
görecekler ve bu miktarı aylık 'müsavi taksitlerle de ödeye· 
bilecekıerdir. 
~ lstanbul vilayet v~ belediyesi kendisine bağlı bulunan bütün 
devair memurlarına HABERin bu teşebbüsünden istifade et
melerini bir tamim ile tavsiye etmiş bulunmaktadır. 

r 
Aşağıdaki karneyi veya bir suretini 'doldurub gönderiniz 

HABER GAZETESi 
ISTANBUL 

__ Gazetenizin lisan derslerine devam ıçın aylık abone olu· 
ile gönderilmiştir yorum. Birinci taksit olan kuruş 

Adres: 

imza 

mesinden:"' 
İzmir Karşıyaka Milliyet so-~ 

kağmda 13 N. lu hanede otu· 
rur Şerif kızı Cemile tarafın

= dan SalihJi'nin Sarta Kapancı 
çiftliğinde bekçi kocası Nuri 
oğlu f slam aleyhine açtığı bo· 

' şanma davasının muhakemesi 
sırasında müdde:aleyh Nuri 
oğlu İslam'ın gösterilen bu 
adresten çıkıb nereye gittiği 

bilinmediği cihetle kendisine 
tebliğatm ilanen yapılmasına 
·ıe muhakeme günü olan 
23/12/936 Çarşamba günü sa· 
at 1 O talakına karar verilmiş 
ve dava arzuhalinin bir sureti 
de mahkeme divanhanesine 
asılmış olduğundan müddcia
leyhanın o günde ve saatte 
İzmir ikinci Hukuk mahkeme-

~~--_._ ... .._ ________________ ./ sinde hazır bulunması veya 

isim ve adresler okunaklı olmalıdır~ bir vekil göndermesi aksi tak-

dirde hakkında gıyab kararı 
ittihaz edileceği Hukukusul 
mahkemeleri kanunun tebliğat 
faslına tevfikan tebliğ maka
mına kaim olmak .üzere ilan 
olunur. 1503 

Bozdoğan 
ğundan: 

9361229 Ds. 

ıcra memurlu-

Bozdoğan evkaf idaresine 
borçlu olub 2280 N. lu ka
nun mucibince beş senelik 
taksite bağlanan borcunu ödi
yemediğinden mahcuz gayri 
menkulün satışma karar veri
len Bozdoğanın Çarşı mahal
lesinden H. Anneli oğulların· 
dan H. Süleyman oğlu Abdül
kadir'in satılacak gayri men
kulün evsaf ve hududu aşağı· 
dadır. • 

1 - Tapunun Teş. Sani. 
1322. ta. ve 1. N. sında ka
yıtlı ve kazanın Killik gediği 
mevkiinde olan işbu iki hek
tar tarlanın yarısı borçluya 
aittir. Kıymeti tamami 120 li
ra olub nısfı 60 liradır. Gün 
doğusunda yol batısında: yol, 
güneyinde, Helvacı H. Mus· 
tafa, kuzeyinde: Yarını oğlu 
Ahmet tarlasile çevrilidir. 

2 - Birinci açık artırması 
12/ 1/937 Salı günü saat 13 -
14 te Bozdoğan icra dairesin· 
dedir. Bu sefer kıymetin °o 75 
şini bulmaz veya müşteri çık
mazsa ikinci artırmıya kona
caktır. Bu da 26/ 1/937 Salı 
günü saat 13-14 tedir. Buse-

;fer kıymetin! 0o. desine bakıl
mıyarak en fazla pey sürene 
ihale edilecektir. Yalnız bu 
gayri menkulle lemin edilmiş 
rüçhan hakkı olanların kıyme-

~tinin dolması nazara alına
cak. n. 
3 -Artırmıya .. iştirak için tah
mine edilen kıymetin °o 7 ,5. 
ğu nisbeti:ıde pey akçasile ve 
ya milli bir bankanın teminat 
mektubile veya memleketin 
dahili istikraz tahvillerile mü
racaat olunması. 

4 - Gösterilen günde ar
tırm ıya iştirak edenler şartna
meyi okumuş ve cümlesine 
ittila hasıl etmiş addedilirler. 

5 -r Gayri menkul kendi
sine ihale edilen günde der
hal veya verilen ~mühlet zar· 
fında parayı vermezse ihale 
kar arı feshedilerek aradaki far-; 
kı fiat K. 133 üncü maddesi
ne tevfikan kendisinden _tahsil 
olunur. 

6 - İpotek sahibi alacak
lılarla diğer alakadarlar ve 
irtifak hakkı sahiplerinin ga) ri 
menkul 5zerindeki haklarını 
hususile · J faiz ve masraflara 
dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile bir
likte memuriyetimize bildirme
leri icabeder. Aksi halde hak
ları tapu sicilile sabit olma
dıkça paylaşm ... dan hariç ka· 
lırlar. 

7 - Daha faz1a malumat 
almak istiyenlerin icra daire
sinin 36/ 229 Dosya N. sına 
müracaatla malumat almaları 
ilan olunur. 1J 6 
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W. F. H. VAN-
DerZEE& CO. 

V.N. 
AMERiKAN EXPORT LINES 

"EXMOUTH., vapuru 18 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

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

"EXT A VİAn vapuru 5 ikin
c:ikanunda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

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

BEN NORSKE MIDEL
HAVSLİNLİNJE 

OSLO 
"BOSPHORUS,. vapuru 16 

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

SERViCE MARİTİME 
RUMAIN BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 23 
ilk kanunda bekleniyor. KÔS
TENCE, SULINA, GALATZ 
aktarması olarak BELGRAD'a 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
IRA T.İSLA VA, VIY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

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

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

1'0YAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"ORESTES,, vapuru 10 bi· 
riRci kanunda gelib yükünü 
tahliyeden sonra BUGGAS, 
VARNA ve KÔSTENCE li
ıaıanlnrı için yük alacaktır. 

J 

Lambalarını daima tercih· ederler ve satıcı· 
!ardan bu markayı ararlar. Emsaline nis

beten % 40 daha az cereyan sarfeder. 

fi Baykent 
Elektrik - Radyo- Telefon Evi 

Siemens Fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 I 79 

T clcfon' ': 3332 

• 

i 
' .. Nfl.A 

~K uru/ ~ o ll ıu u~-
' . ~ 

( &lrcıc:.l "BACCHUS,, vapuru 14 
ltirinci kanundan 19 birinci 

1 kinunakadar ROTTERDAM, ...................... m!im11 ......... l!ll!l~ ..... lilS!ım11~ .... lliıllll .. ~ .... ... 
AMSTERDAM ve HAM- Olivier VE Şüre/tiısı Hellenic Lines' ccktir. 
BURG limanları için yük ala· Limited Yolcu fiatinde tenzilat: 
caktır. Limited Pire-Marsilya seyahat müd-

.. ORESTES,, vapuru 28 bi- vapur Acentası deti 75 saat, 
Hamburg .- Bremen, Rotter· p S f k d · t· 

r ·ıac'ı kaAnundan 3 ı'kinci kanu- Birinci kordon Rees binası ort- ait ve s en erıye ı-
dam -- Amsterdam ve Anvers ELOS na kadar ROTTERDAM, Tel 2443 manian iç.in "V ,. vapu-
limanları için her ay munta- h h f · ·· ·· AMSTEDAM ve HAMBRG ELLERMAN LINES LTD. ru er ata pazartesı gunu saat 
zam iki sefer yapacaktır. 2 d p· d h 

l'ımanları için yük a"lacaktır. "THURSO,, vapuru 20 ikin- 1 e muntazam ıre en a-
Ren, lskandinav ve Baltık y 1 

SVENSKA ORIENT LINES ci teşrinde Londra, Hull ve reket edecektir. 0 cu ve eşya 
limanları için doğru Konşi- b l d 

"SMALAND,, motörü 10 Anvers'tcn yük çıkaracak ve k~ u e er. mento ile eşya kabul eder. 
birinci kanunda ROTTER- ayni zamanda Liverpol ve Fazla tafsilat için Pasaport 
DAM. HAMBMRG, GDYNIA Glasgov için yük alacaktır. Ang[o -Egytian Mail yolcu salonu karşısında Lokal 
ve SKANDINAVY A liman· "POLO,. vapuru 3 birinci line Riz binasında. No. 168 
ları için yük alacaktır. kanunda Londra, Hull ve An- Marsilya ve lskenderiye için Umumi Deniz Acentahğı 

"ISA,, motörü 21 birinci versten gt:lip yük çıkara cak 9600 tonluk 11 Cairo City,, va- Limited 
kanunda beklenmekte olup ve ayni zamanda Londr.ı ve ?Uru her· ay Pireden munta· acentasına müracaat olunması. 
ROTTERDAM, HAMBURG Hull için yük alacaktır. zaman iki sefer hareket ede- Telefon : 3171 
ve SKANDINAVYA liman· "DRAGO,, vapuru 10 bi-
ları için yük alacaktır. rinci kanunda Liverpol ve 

''AASNE,, vapuru 4 ikin· Svanseadan gelip yük çıka-
ci kanunda ROTTERDAM, racaktır. 
HAMBURG ve SKAMDİ- GENERAL STIM 
NAVYA limc.nları için yük "PHILOMEL .. vapuru 18 
alacaktır. ikinci teşrinde gelip Lorıdra 

SERViCE MARITlME için yük alacaktır. 
ROUMAIN Tarih ve navlunlardaki de· 

"SUÇEAVA.. vapuru 16- ğişikliklerden acenta mes'u-
birinci kanunda MAL TA, livct kabul etmez. 
MARSILY A ve CEZAİRE ha· 
rckct edecektir. 

"PELEŞ,. vapuru 24 birinci 
kanunda MALTA ve MAR
SIL Y A'ya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul ede. 
İlandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
kordonda FRATELLı SPER
C::O vapur acentalığına müra-
caat edilmesi rica olunur. 

T elefen: 2004/2005/2663 

Dr. Demir Ali 

ıtıııııııııııııııııııııııııııı.. Doktor 
A. Kemal Tonay 

-Bakterigolog fJe bulaşık, salgın hastalıkları mütahassı = Baemnbaue istasyonu kıırşFındaki dibek: &okak başında 30 sayı· = lı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den nkşnm nat 6 a kndnJ = bastıı]arını kabul eder. = Müracaat eden hastalara yapılması liz.ıwgclen sair tnhliUit « 
_ mikroskopik muayeneleri ile veremi~ hastalara yapılmasına cevz• 
=: görülen Pnoruotor:ıkıı muayenehanesmdc nıunto:ıamun yapılır. 

-lllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 111111 

lzmir ili Vakıflar direkt·· rlii 
ğünden: 1402 

Lira Vakfı Mevkii No. Cinsi 
80 Kazak oğ. vak. Burnava dere sokağı 15 Arsa 

400 " ,, " " türkmen " 15 " 
150 " il " " yıkık minarede 78 11 

400 ,, " " " patersn civarında Bila " 
120 İhsaniye camii vak. Yapıcı oğlunda çeş- 8 Bir oda 

400 " " 
me dere s. 

" Çukur çeşme mevk:- Bila 
inde. 

700 Yapıcı oğlu vak. Saraç ali sokağında 2/4 

. 
1000 fhsaniye camii vak. Çukur çeşme mev· 637 

kiinde. 

150 San hafız mes. vak. Medine yokuşunda 4 
250 " 11 11 

" " •I 2 

Baraka il 

bant dükk 
Altı dük~ 

üstü üç od 
ev • 

Araba taıı1 
hanesi öntı 
deki arsas 
Oda 
" 

20 Mahlul evkaftan Abdullah ef. mahallesi Arsa 
400 Alaca mes. Uzun imam s. 4/f Ev 
200 Hasta mesçidi Hasta sokağında 43/55 Ev 
500 Peksimetçi ibrahim Kestelli çıknıazında 67/69 ArsA 
400 Müstağna anha lkiçeşmclik caddesinde 226 Dükkan 

1000 Batçı mesçidi " " 318/246 Kahvehaıt 
400 " " · Gedikli sokak 2 Sütçü dükki 

Yukarda mevkii, vakfı, numara ve cinslerile muhammen b 
delleri yazılı ev, dükkan ve arsalar paraya çevrilmek üzt' 
mülkiyetleri 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarılnuştır. 24 
sayılı arttırma, eksiltme ihale kanunu dairesinde muamelelt 
bitirilecek olan bu akaratın ihalesi 21/12/936 pazartesi gii 
saat onbeşte Kemcraltındaki Evkaf direktörlüğü binasında > 
pılacaktır. Satış peşin para iledir. istekli olanların hususi şa 
]arını öğrenmek üzere her gün Evkaf direktörlüğü varidat P 

murluğuna ve ihale günü de % 75 teminat akçelerile birli 
toplanacak olan komisyona müracaatları ilan olunur. 1-7-14· 

e nelmilel Mori 
Şinasi hastanesi 
baştabipliğinden . 

Manisa' da kain Beynelmilel Moris Şinasi hastanesinin cı 

ve miktarları aşağıda yazılı mahrukat ve tenvirat mevaddı 
aid malzemesile 24 kalemden ibaret olan iaşe maddeleri 2 
12.936 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 10 da Hüs 
ağa mahallesindeki Manisa sıhhat müdürlüğü dairesinde mii! 
şekkil komisyon tarafından münakasaya konulacağından talı 
lerin 10017,50 teminatı muvakkate ve 100/ 15 teminata kat'i 
!erile birlikte mezkar komisyona müracaat eylemeleri il' 

. olunur. 
Adı Ton 

Maden kömürü (Fin lave zero diz) 50 
Türk anhasiti (Zonguldağın) 10 
Motorin 15 
Gargıl oy (Dizel makine yağı) 
lstupi (Birinci nevı 
Benzin 
Gazyağı 

Kilo Gram Tene~ 

384 
85 

1 7 15 20 1368 

Karacabey Harası müdürliİ 
ğünden; . 

Anadan ve babadan yarışçı 935 doğumlu biri erkek biri dı 
olmak üzere iki baş sarkan İngiliz tayı açık arttırr.ıa suret1 

3 ikinci kanun 937 pazar günü Hara merkezinde satılacaktı 
Muvakkat teminat 75 liradır. İsteklilerin mezkur gün Ha 
m,.rkezinde bulunmaları ve tayların pediğirilcrini görmek isi! 
yenlerin daha evvelinden Hara merkezi ile Ankara, Bursa, 
tanbul, fzmir baytar işleri müdürlüklerine müracaat etmelf 

ilan olunur. 15 21 31 3530/ 1485 

zmir Liman işletme idaresi 
den; 1502 


