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Sancak işi 
Gelecek ay içinde bir karara 

bağlanmış olacaktır 

ransa Is ender 
Suriye mu 
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ışbakanımız Tevfik Rüşdü Aras, r ' Adana f elaketze-

K;~};Sİ~ki;h d:;unveAntak 
delerine yardım .. ---·----Denizli 17 (Hususi) - 1ıba· 
)lD lıaşknnlığın<la ıcşek.kiil etmiş 

olan (Adana felaketzedelerine yor· 
dını komitesi) fooliyete geçmiştir. 

ya maceras n sıl geçti? Bugün Denizli nahiyeleri ile 
esnaf Ye nıemurlıınn iştirakilc 

Ilalkevinde bir toplantı yapılmış· 
tır. Vali Ekrem ve Denizli saylavı 
Kazım Adana scylôbın~n fecaatini 
anlutmışlor \'C halkı yardıma da· 
vet etmişlerdir. Yarım saat zar· 
fıncla 300 lira toplıınmıotır. 

-------------
ransız delegesi de Konseyde söz 

Çerkes'leri bozuşturmak 
aldı. Arab'lar, Türk'lerle 
istediler. Fakat!. 

ı bakanımız Paris'e davet edildi. Sancak'a 
osyeteden bir müşahid heyet gidiyor. Bir ta-

• • • 
Knrşıyak.a'nın büyük Çiğli 

köyü balkı, bayramda şeker ik· 
ram ctmemrği ve eckcre verdik· 

raftan da yeniden tevkifat yapılıyor-

1 

leri parayı toplıyarak Adana fel5· 
ket.ıedderinc gönderme~i karar· 
laştırmışlar ve küçül kö)de 38 
lira toplanmıştır. 

l . Cencnc, 16 (A.A) - Türkiye 
lnnciye Vekili Dr. 'l'evf ik Rüştü 
.\raı diln Milletler cemiyeti] kon·: 

rı ~i huzurunda İıkenderun sancağı 

1 
klonda aıağıJoki beyanatta hu· 

B 1111tnu~tur: 
b l'ranaa ile Türkiye arasında 

lak.enderun mıntaka&ı hakkında ta· 

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

8 inci Eclvard 
) eQzı şatolar 
•Qtın aldı .. 

Eski lngili~ kralı 
8 inci Edvard 

Poris-Soir sazeıcsinin pr.ılığına 
:~re, :Modam Siınpson, iki ay C\'t' l 
lı ~~ı talak karnrıııılan Eonra evle· 
l t ılnıek için, yedi ay <lnlıa bek· 

llleJ\ nıechuriyctinrtedir. 
Eeki kral Eıh·artl. feragnına· 

~">i imzalanından cvel Kaııı\ln 
r 1d11nıın .Mndıım Siuıılı;on ilı: tele· 
l'ı0tıla görilşıniış \e feragat kararı· 
•ıı k afi olduğunu söylenıi ~tiı·. 

f) . Yiynnıı l 7 (Hoıl)-0) - l>ıik 
d·tı Viud or, ln sburg'tla pt•trol va. 

ı ~İnde Kcroı;ild şotuımnda otur· 
it l akı:ıdır. Burıııln Lirknç ~nto tlahıı 

talarnıştır. fadaın Simp on'uıı 
l - bııgüıılı>Trle ı;elceeği ve lıu şato· 

JJ !Jl:d n Liriııılc oturacağı ıuhmin 
r tını ak t:ıdır. 

' Teşekkür 
d Dııyram münMebetile gerek 
0~rııdan doSruyo gazeteye gerek· 

tahrir, idare heyetindeki arka· 

~il~larımııa telgraf, mektuh ve 

lefonla tebriklerini bildiren ea· 

hll oknyuca ve dostlanmıın 18· 

llıi ... t kk. 1 . . . .., te~ ür enmızı ıunarız. 

'fezı ı,ıarl mUdUrlOGU 
"-... ./ 

Antakgadan bir görünüş 
hnddae eden ihtilafa aid ve ikolnr Buı;ünkü dikkatinizin bu ilk 
eizlere tevdi edilmiş olduSundıın nokta üzerinde teksifini rica ede· 
bu ihtilAfın inkioafı eaf haeı eizlcr· rim. Tti ki • üzerinde durnc:ıgımz 

cc mahlmdur. tarzı hal mes'elenin esaeı hakkın· 

Türkiye hOkQmeti mee'eleyi daki müzakerelerde Lu ehemmi· 
konseyin bugünkü fevkalade içti· yette mee'elelerio hıılline en ziyade 
mınna tevdi etmek lr.arannı aldık· tevafuk eden bir eilkQo ve huzur 

tan eonrn genel eekretcre bir telgraf havası yaratabihio. 
göndermi~ v~ bu telgrafında sanca· Mee'elenin esası hakkında ae. 
ğın Türk eakinleriuin müokül va· liller scrdctmek i tememekle Lern· 
ziyetiııin ittihuını elzem bir hale ber hükumetimin müdahalesinin 
getirJigi emniyet tedbirlerinin kon• noktoi nazarınızda tnm bir meşrui· 
ııeyce en evvel müzakere cdilmeei yet bulabilmesi için ihtilaf hnlio· 
ve bilbaesa bu mıntakanın mukad· deki muhtelif tararlann hukuki ve 
deratına taalluk eden ihtiliCın eeıı· ıiyast va:ı.iyetini kısaca izah etmeyi 
eının göriloülmeai Arı.usunu bildir· elzem telakki ediyorum. 

mioti. - Sonu 6 ıncı sahifede -

/ngiltere-İtalya anlaştılar 

ltalya Garbi Akdeniz sta
tükosunu bozmıyacak · ·-Akdeniz üsleri, deniz kuvvet-

• 
leri ve Habeşistan mes' elesi 

lngiliz. donanması 

\. J 
Valimiz 

Ankara'dan geldi. 
Aukara'daki rnlilcr konşcyioc 

i,tirok eden Ye bu (Irada vilayeti· 
miziıı muhtelif içleri h:ıkkındn nla· 
kadar Yt!kfilctlerlc temaı;lar<lıı Lu· 
lunan vnli Ye parti başkııııımız 

Fazlı Güleç bayramın ikinci günü 
akçamı Aııkaru'dan şcJırimizc gel· 
mi~tir. Valinıiz, Bnsmııne ista6) O· 

Valimiz Fazlı Cüleç 
nun<la rnli muavini CıHid Ünver, 
Kareıyaka'da belediye reiı;i doktor 
Belıı;ct Uz, emniyet müdürü Sala· 
hiddin Aslan Korkud ve daha Lir· 
ç•>k zevat ile dosthırı tarafından 
ı;aminıi ve hararetli cckilde karşı· 
lanmıştır. 

Londra, 17 (Radyo J 
Bu ayın 31 inde lngillere 
donanma kadrosundan çı
karılması mukarrer olan 
beş kruvazör, görülen lü
zum üzerine kadro dahilin
de kalmaJı kararlaştırılmış 
ve keyfiyet, Amerika, Ja
ponya, ita/ya ve Fransa'ya 
bildirilmiştir. 

Malta, 17 (Radyo) -
lngiliz dona11masından bir 
filo, ispanya sularında bu
lunmakta olan filoya ilti
hak etmek üzere buradan 
hareket eylemiştir. 

{ "'\ 

Yurddaş 
(Yerli malı ve taearnıf hııf· 

tası bugün) bitiyor. 
Fakat 

Londrıı, 17 (Radyo) - Roma· ıınıla liberal meb'uelardan: birieinin "Yerli malı Hl ıaearruf sn· 
dan gelen son haberlere göre Kont sualine cenb vererek: voşı., bütun şiddctile denm ediyor. 

Ciyaııo ıogilte.re'ı:ıin Roma eef iri - Kont Ciyono garbi Akdeniı Bu haftadan aldı~ımız hızla, 
Sir Erik: Druman<l muallak mce·e· ve Baleor adaları hakkında .kat'i bu l'avaş1 eonnna kadar götürme· 

leleri hukukan değil filen tasfiye teminat vermi~ ve Jtalyıı'oın ne ğe milletçe söz verelim. 

Te halleden ıiyaai Lir veaikayı im· halde ve ne de iııt i kltıılde garbi Ulusal ekonomi ve 
Hlımıılardır. Akdeniz'deki ııtaHikoyu hozma a arttırma kurumu 

M. Edn dtn 4nm kamara. - So11u 5 inei sahifede - l\.,._ ___________ _; 

·ıece 
İngilizler de bu fikirde 

Almanya C koslovakya
yı istilaya hazırlanıyor --

Ayni zamanda Lehistan hududu
nu da tanımıyor. Rusya bir mü

dafaa hattı vücuda getirmiştir 
Londrn, 17 (Rad) o) - ... Times 

gazetesi, Almnnya'nın nıü&tcrnlekc 

tu leLi iizerinc neşrettiği Lir nıa kn· 
lede diyor ki: 

« Almaııya'mn bu mes'ele) i, 
siy nsi ruakaodlarla ileri sürdiiğü 

şüphesizdir. Bu nıokıınd, esas iıiba· 
rilc ikıırndi eı>aElara mü tenid \ ' C 

bir izzeti n efis diiva"ıdır. 

İngiliz siynai mnhııfili, Al· 

man' lann ınüsıcrulcke mes'C'lesile 
bir istil fı siyn eti tnkilı ettikleri 
k anaa tindedir. Maamofih lıu mcs'· 
ele tedl.ik edilmektedir.> Demek· 
tedir. 

İstanbul, l 7 (Hu usi) - Lon· 
dra ''e Puris'ten gelen Laberlerıle 
Almaııya·nın Çek.o lo,·akya'yı istila 
için taarruza hazırlandıgı LilJiril· 
wekıedir. 

Alman gazeteleri de, hiçbir 
kuvvetin Almaoyn'yı Lehistan \"e 
Çekoslo\·ukya huduJlannı tanımn~a 
mecbur edemiyeceğini yazmakta· 
dırlar. 

İstanbul, l 7 ( ll ususi ) - Al· 

man ordulnn ba~kumnndıım Mare· 
tıal llluwhcrg, 1\1. llitler'le uzun 
bir görüşme yaptıkınn sonra, bari· 
ciye nezareti vnsıtnsile, Almanya'· 

Alman ha,.biye nazırı 

mareşal Blumberı 
nıo bütün askeri ateeelerini Ber· 
lin ·c davet etmiştir. 

Askeri ate~clcrin Berlin'de top
lanmalnnna bOyük ehemmiyet at· 
fcdilmektedir. 

fstnnbul, 17 (Husutıi) - SoT· 
yet Rusya, Almanya Te Japonya'dan 

- Sonu 5 inci sahifede -

Fener bahçe yeni stad. 
yum: kupasını kazandı 

Çeki Karlin 1 Göztepe 1, 
Çeki Karlin 3 Altay 1 

--~~------~-~-Fener bahçe 3.1 Altınorduyu, Ankara Gü-
cünü ~de;ı .oı yenmeğe muvaffak oldu 

Pazar günü Alsancak sahasında 
bayanlardan para alınmıyacak 

Çeki Karlin takımı Türk bayrağı ile sahaya çıkarken 
Çek profosyonelleri hayra· 

mm birinci salı günü şehri
mize gelmişler ve ilk oyunla· 
rını Göztepe takımımızla çar
şamba günü yaparak 1· 1 be
rabere kalmışlardır. Göztepe 
kadrosunda İzmirspor' dan ls· 
tifa edib Göztepe kulübüne 
geçmiş olan beş İzmirspor'lu 
oyuncu vardı. Bayram ve 
ayni zamanda havanın çok 
güzel olmasına rağmen saha 
pek kalabalık değildi. Oyun 
Göztepe'nin 20 inci dakikaya 
kadar birbiri üzerine tevali 
eden akınlarile başladı. Göz· 
tepe bu müddet zarfında ser-

best vuruştan bir gol kazandı. 
Misafir takım bundan sonra 
oyunu açmağa muvaffak oldu. 
Ve muntazam paslarla kale· 
mize doğru ilerlemeğe başla· 
dı. Fakat Göztepe tam bir 
enerji ile oymyor ve misafir· 
lere gol yaptırmıyordu. Ara
sıra takımımızda akın ediyor, 
fakat netice alamıyordu. Mi
safir takımın kalecisi ise ha· 
rikalar yaratıyordu. Nitekim 
Fuad'ın ayağından çıkan iki 
tutulmaz şütü harikulade bir 
çeviklikle yakalıyarak gole 
mani oldu. 42 inci dakikada 
- Sonu 4 üncü sahif ed~-

• 



~KrQ 
Bayram günlerinde 

Her •aadetin kıymeti, dalma felaket dnkikalanoı veya fclAk.et için· 
dekileri düşünmekle fuzlala~ır. Keza, felaketin ağırlığı ve tazyiki de, 
uıakta kendi çerçe\"esi içinde tnşıp yiikselen, ırı veren Ye şeffaf bir 
cam arkıı"'ından \'ıJzulıla seyredilen ·a.ıdctİ sörnıeJı:}e daha ziyade Jn· 
yulur ve tesir bırakır. Bunun içindir ki, atalar, anca beraber, kanca 
beraber, darbı meseli ile, saadet Ye felaketlerin taksimi lazım geldiğini 
anJntmak istemişlerdir. 

Ben, geçirdiğimiz şo üç bayram gününde iki yeri \'C oradakileri 
dü§ündüm: 

Atlana fclliketzedeleri ile Snn•!ak 'taki knrdeşlerimiıi! 
Bayrnmın birinci günü çık:ıo gn1.ete telgrafları, yekdiğerine çok 

yakın, faknt D) n il} n iki felaket altında ezilen bu topraklarJnki Türk c;o· 
cuklannın bayram )tıpmamak karannı 'icrdiklerini bildiriyordu. 

Dunun. acıklı Lir manac:ı \'ardır şüphe iz! 
Sancnk'ta Frnn ız manena~ı, torbadan }eni çıkmış Suriye'li zekası, 

oracığa çöreklcnmi~, Erınl'nİ ve hain unsurların zehiri ile mücehhez 
olarak, bütün düııp müvncclıcsinJc Lir hak \e hakikati Lo~ınağa çalı· 

Şl)'.Or. Kelime. oyuulanıım \C loahbüıl zikzuklıınuıu köküne kilırit suyu 
dökerek her i,i, mantığın, makulatm, hakkın \"C icabın eline verecek 
yerde Türk Sancak diyarını lıir tedhiş sahnesine ÇC\irıı1ck, Suriye'linin 
başında ·ş:ıkn götürmez ~ekilde· hir kahak patlıynca~ım :ıralıatl:ı gösteri· 
yor ve bayram ı;üulcrinde bnyranı yapnıı)an Sancıık'lılann tesellisi de 
§üphcsiz bu idi. 

Adana fel:iketzedelerine gelince, oıılıır dn bayram yapınndılnr. Daha 
dilo sel ve enkaz arasında eLediyele karn.nn bir yığııı zayaJlımn meza. 
nndak.i topraklar henüz yaştır, henüz tazedir, henüz, şekillenmemiştir. 

Şüphesiz ki lıa)ram yapoııyacaklardı, Du bir felakettir muhakkak. Fak.at 
giln gı>lecek·, hepsini telıif i edeceğiz. Antakya, İskenderun, Adana ,.e 
ve biltün Türkiye en güzel \'e asıl La)Taııılarıuclan lıiriııi daha yapacaktır. 

Berlin'in rakibi var! 
Fransız gazeteleri diyorlar ki: 
- Krallık Fransa'sınm payi

tahtı valıa Paris' di; fakat Fran
sız krallarının payitahtı Ver· 
say'dı! 

Bu eski misali Almanya'nın 
payitahtının Berlin olmasına 

rağmen Hitler'in de müntehib 
paytahtınm Berktesgaden ol· 
ması dolayısile ileri sürmekte
dirler. 

lngiltere'de hal'ler 
lngiliz tarihinde hal çok 

azdır: 

Belli-başlı hal'ler arasında 
ikinci Rişar'ın hal'i vardu. Bu 
kral Burdo'da doğmuş ve 
"Kara prens" in oğludur. 1377 
de büyük babası üçüncü Ed
var'ın yerine lngiliz kralı ol· 
muştur. 1399 da hal'edilmiş 
birkaç ay sonra da zehirlene· 
rek öldürülmüştür. 

Kaydıhayat şartile babasının 
yerine geçmiş olan Kromvel'in 
oğlu Rişar da bir, iki ay sonra 
hal' edilmiştir. 

Müzelerde hırsızhk! 
Birleşik Amerika'da müze~ 

lerden hersene şöyle-böyle üç 
milyon dolarlık kıymetli ve 
eski eser aşırılmaktadır. 

Amerika hükumeti bu va· 
ziyet karşısında mözelerin bo
şalmak tehlikesine maruz kal
dığını anlamış ve hususi ter
tı bat ittihaz etmiştir. 

Hükumet müzelerin emrinde 
bir zabıta sınıfı 
dikten başka, 

vücuda getir
her kıymetli 

r 
Bugün doğan 

çocuklar .. 
Bugiin, aynı arz üzerine biç 

te mes'ud neticeler \'ermiyecek: 
hh- tesiri başlıyacak bu hal uzun 
eürecektir, ayni zamnnda güııe~te 
uranus He birlikte tehlikeli bir 
vaziyet bazırhyacaıı:tır. Bunun 
için bu bir ay içinde çok kan:ık 
hldiseler beklemek zaruridir. 

Bugün do~acak çocuklar nevi 
eahı!.lanna münhasır \'C yeni fi. 
kirlere çok taraf tar olııcaklordır. 

Saime Sadi 

eserin altına bir elektirik ci
hazı yerleştirmiştir. Bu sayede 
herhangi bir kıymetli eser ye
rinden kaldırılırken bir zil 
çalmakta ve polis hırsızdan 
haber almaktadır. 

Ama... Bu tedbirlere rağ· 
men müzelerde hırsızlıklar de
vam etmiş ve yedi ayda sade 
bir tanecik hırsız yakalan
mıştır! 

Köpek... Sevdaslf 
Pari.~' de Vağram salonunda 

senelik köpek sergisi açıldı, 
büyük rağbet kazandı. 

Berlin'de "Köpekli kibar 
kadınlar kulübü,, vardır. 

Köpek sevdası nedense, baş 
döndürücü bir sür'atla art
makta! Fakat bu sevda yeni 
bir sevda değildir! 

Kibar kadınların harimine 
köpek 14 üncü asırda gır· 
miştir. • 

Kral ve asılzadeler de tazı 
cinsinden köpeklere büyük 
meclubiyet göstermişlerdir. Be
şinci Şarl'in ölümünde, met
rukatı arasında köpeklere mah· 
sus 13 aded inci ve elmasla 
işlenmiş tasma çıkmıştır, 
fspanya'nın krallarından ikinci 

Şarl, lüks köpeklere sokak 
köpeklerini tercih edermiş. Bu· 
nun sebebi sokak köpeklerinin 
çok sadık olmasıymış! · 
-------
Çeşme' de 
Çalınan eserler .. 

Çeşme, (Hususi) - Eritre 
harabelerinden çalınan antiki
telerin Kültür işyarlığınca tah
kikatına başlanmıştır. Bu mü· 
him h~disenin aydınlanması 
için kaymakamlıkça da ayrıca 
tahkikat yapılmaktadır. Bu yıl 
burada hafriyat yapılması ve 
eserlerin lzmir müzesine nakli 
için bazı teşebbüslere girişil

miştir. 

Parti ilçeyön kurul kongresi, 
kültür, gümrük inhisar işyarla
rının ve belediye reisi ve hü-

Bunlar, hiçbir vuziyetttn memnun kumet mümessilinin iştirakile 
olmıyacaklar ve daima berşcyden 
ba~ka wı fe,:kalide i~ , e hayat 12-12-936 günü toplanmış ve 
ueyacaklardır. yeni sene bütçesini müzakere 
'-----------..) ve lıca'bul ed•rek yeftİ idare 

Bir 
otobüs kazası 

••••• 
Bir kişi yaralandı, 
yolcular korktular. 

Bir otobüsle bir araba ara
sında müsademe olmuştur. 

343 numaralı otobiis, soför 
Ali oğlu Hüseyin tarafından 
dikkatsizlik neticesi olarak 109 
numaralı arabaya çarptınlmış· 
tır. Arabacı Hüseyin parma· 
ğından ve kalçasından hafif 
surette yaralanmış, otobüsteki 
müşteriler de heyecana düş
müşlerdir. Şoför tutulmuştur. 

Torbalı'pa Göç
menlerin iskanı .. 

---··---
Torbalı, (Hususi) - Kaza-

mıza yerleştirilen göçmenlerin 
müstahsil vaziyete gelebilme
leri için boş olan Milli Emlak 
tarlalarının tevziine başlanmış
tır. ilk posta olarak Arslanlar 
köyüne yerleştirilen (50) ha
neye Arslanlar kurulu ve Ak
gedik mevkilerinden a; aıi ve· 
rilmiş ve bunların bir k.ısmt 

tarlalarını sürm~e ve ekmeğe 
başlamışlardır. Tevzi işinde 
çalışan memurlar bir gün bay
ram tatili yaptıktan sonra 
Arslanlar köyü altında bulu
nan Yenisazlık ve Şehitler 
mevkiindeki Milli Emlak 
yerlerinden Şehitler ve Taşkes· 
ki köyüne yerleştirilen göçmeı1· 
lerin yerleri verilecektir. Göç· 
men hayvanlarının yiyecekleri 
için mikdarı kafi saman mü
bayea edilmiştir. Kendi iaşe

lerine yardım olmak üzere de 
bir mikdar para da dağıbl
mıştır. 

Jorbah inhisarlar daire
sinde hırsızhk 

Torbalı, (Hususi) - Pazar 
gunü kazamız inhisarlar da
iresi tütün ambarından dokuz 
kilo tütün çalınmıştr. Cumar
tesi günü akşam üstü tütün 
ambarı kapanırken inhisar ve 
ambar memurları depoyu ta· 
dad ederek idare bekçisi 
Mehmed'e teslim etmişlerdir. 
Ertesi pazar günü öğleye doğ· 
;ru bekçi Mehmed inhisarlar 
memuruna ve zabıtaya depo
nun kapısının açıldığım ve 

içeriden tütün çalındığını ha· 
ber verince zabıta derhal tah· 
kikata el koymuş ve yapılan 

inceleme sonunda bu hırsız
lığın hariçten olmayıp gene 
bekçi tarafından yapıldığı ve 
sırf zabıtayı işkfıl için kapı ki
lidini kırarak soygunculuk 
haberi verdiği anlaşıldığından 
Mehmed derhal tevkif edilerek 
adliyeye teslim edilmiştir. 

• * • 
Torbalı mıntakasındaki tü-

tünler tamamen satılmıştır. Bu 
miktar 800 bin kiloyu geç
mektedir. İyi fiatlerle tütün· 
!erini satan köylüler şimdiden 
yeni yıl için hazırlıklara baş

lamaktadır. 

---------------
Köylülere kilosu üç kuruştan 

satışı yapılacaktır 
tuz 

Ankara' da bulunmakta olan 
Çamaltı tuzlası müdürü Sezai 
Bugaç şehrimize dönmüştür. 

Haber aldığımıza göre Tuz
la' daki ince sofra tuzu fabri
kası muntazam bir şekilde ça
lıştığı ve mühim miktarda 
sofra tuzu imal ettiği iç.in ikin· 
ci kanun başlangıcından iti· 
baren bu fabrikanın istihsal 
ettiği sofra tuıları piyasa'ya 
çıkarılacaktır. Tuzla'daki ma
kine ve sairenin işletilmesi 

için lzmir elektirik şirketi fab
rikasından Tuzla'ya cereyan 
verilmesi hakkında bir tasav· 
vur vardı. Bundan vaz geçil-

mıştır. Tuzla'da büyük bir 
santral tesis edilecektir. İnhi
sarlar ve Gümrük V ckaleti 
keyfiyeti kabul etmiştir. Bu 
sene yapılacak mühim inşaat

tan biri de Tuzla' da dört ki
lometre uzunluğundaki mükem
mel bir rıhtımdır. Rıhtımın 
inşaalı gelecek yıl bitecektir. 
(Tuz şehri) modern yep·yeni 
bir şehir olmuştur. 

Yeni tuz kanunu mucibince 
Tuzla civarındaki köylülere 
Tuzla'ya müracaatları takdirin· 
de kilosu üç kuruştan tuz sa· 
tıiacaktır. Bu suretle köylüler, 
tuz ihtiyaçlarını kolay ve ucuz
ca temin edeceklerdir. 

Aydın'da yerli malı ve tasarruf 
haf tası tezahüratı. 

Agdın'da mektepliler merasiminden bir intiba. 
Aydın, (Hususi) - Ulusal ekonomi ve yerli mallar haftası 

münasebetile Aydın kahvecileri bir hafta çay ve kahve satma· 
mağı kararlaştırmışlar, müşterilerine yalnız ıhlamur vermekte
dirler. Hafla münasebetile dün paı ti alanında halk ve mek
tepliler toplandılar. Halkevi bandosu istiklal marşı çalarak 
merasimi açtı. Halk kürsüsünden ulusal ekonomi, parti, halk
evi ve okullar adına söylevler verildi. Gerek san'at ve gerekse 
ilk okul talebeleri kendi eserleri olan levhalar taşıyorlardı. 
Cumhuriyet ilk okulunun yaptığı temsil çok beğenildi. 

Perşembe akşamı Halkevi salonunda bir toplantı yapılmış, 
hakim Ziya ulusal ekonominin tarihçesi hakkında bir konferans 
vermiş, gösterit kolu (Hasbahçe) yi temsil etmiştir. 

--~-

Manisa'da elektirik işleri ve yeni 
kütüphanenin kurulma işi 

Manisa, (Hususi muhabiri· 
mizden)- Yıllardan beri elektirik 
işi Manisanın belli başlı mevzu
larından birini teşkil etmiş 
durmuştur. 

Çok söiıük olan bugünkü 
elektirik sanki Manisa'lılara 
yat borusu vazifesini gorur 
gibi saat ikide işaretini verir 
ve söner. 

ilbay Lütfü Kırdar'ın yüksek 
himmetlerile Manisa'mızda bu 
ihtiyacı tatmin edebilmek için 
hususi idare ile belediye müş
terek hareket ederek bir birlik 
vücuda getirmektedirler. 

Nizamnamesi hazırlanan bu 
birlik en kısa bir zamanda 
işe başlayacak ve şehri saba-
ha kadar devam edecek pa~ 
lak bir ışığa kavuşturacaktır. 

toplayan kütüphaneler vardır. 
Fakat bunlar hem semt, hem 
de bina itibarile bugünün kü
tüphanesi olamıyacak durum
dadırlar. 

Memlekette okuma ihtiyaç
larını tatmin etmek ve müta
lea zevkini artırmak düşünce· 
sile şehrin merkezinde yeni 
ve güzel bir kütüphane binası 
kurmak kararı verilmiştir. Bu 
işle meşgul olmak üzere bir 
heyet teşekkül etmiş ve ışe 
başlamıştır. 

Pek yakında Manisa kütüp
hanesi; "okuyucularına kıymetli 
eserleri güzel salonlarında 
zevkle okuma fırsat ve imka
nını verecektir. 

Spor işleri _ _. ________ _ 
Tasarruf haftası 

Yerli malı ve arttırma haf
tasının açılması Manisa' da bü
yük törenle yapılmıştır. 

Manisa' da günün hareketle
rinin en başında spor işleri 

gelmektedir. Dağsporun teşek-
heyetini seçmiştir. Yeni idare 
heyetine mu\raffakıyetler di
leriz. 

Adana felaketzedelerine yar· 
dım olmak üzere ilçemiz mer
kez Namık Kemal ve Onaltı 
Eylul okulları talebesi arala
rında topladıkları 18 lira 89 
kuruşu Adana felaketzedeleri 
hesabına ilçe K11.1lay ~ubcsine 
yatırmışlardır. 

Haftanın birinci ve ikinci 
geceleri Halkevindc gösterit 

kolu tarafından "Tırtıllar,, p;yesi 
temsil edilmiştir. 

Gençlerimiz temsillerde çok 
muvaffak oldular. 

Manisa'da eski ve yeni bir 
çok kıymetli eserleri bir araya 

külünden sonra şimdi de a ı
cılık ve binicilik kısımları ku
rulmuş bulunuyor. 

Halkevimizin bu canlı ha· 
reketleri Manisa gençlerine bü
yük bir teşvik olmuştur. Bu 
iiç spor şubesine kadın ve 
erkek yüzlerce spor meraklısı 
her aün kaydedilmektedirl~r. 
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Yukarıda çizmeci Ali usta 
ile Hasan çavuş aşağıda 

Hasan baba 
Turgudlu (Hususi muhabi· 

rimizden) - Geçenlerde kaza 
işlerini tetkike gelen Manisa 
valisi Lütfi Kırdar, Halkın 
ihtiyaçlarile yakından alakadar 
olmuştu. 

Belediye reisi Cevdet ve 
arkadaşları, kazada bir orta· 
mektebin ınevcud olmadığını 
söyliyerek bu yiizden çekilen 
zahmeti anlatmışlardır. Her· 
gün sabahları Manisa orta· 
mektebine giderek akşamları 
dönen yüze yakm talebe, ha· 
kikaten mustarip vaziyette 
bulunmaktadırlar. 

Vali Lütfi Kırdar, bir orta· 
mektep binasının yeniden 
inşaası takdirinde ders senesi 
başlangıcında bir ortamektep 
açılması için çalışacağını va· 
detmiştir. Bu haber, bütün 
kasabalıları sevinç. içinde br 
rakmıştır. 

Bu münasebetle Halkevinde 
bir toplantı yapılmıştır. Bele
diye reisi Cevdet, toplantının 
sebebini izah etmiş, alay ko· 
mutanı albay Amil, söz ala· 
rak yüksek vukuf ve tecrübe
lerine istinaden ortamektebill 
ihtiyacını anlatmış ve bu işte 
kendine isabet eden yardırn1 

yapmağa hazır olduğunu sÖ"j' 

!emiştir. 

Toplantıda bulunanlar he' 
yecana gelmiş, '>ilgiye susarnıt 
hamiyetli vat Jaşlardan çiı· 

ıneci Ali usta 1328, Ali bab• 
1294, Giridli Hasan çavııt 

1665 metre murabbaı genişli• 
ğindeki arazilerini mekteb~ 
terk ve teberrü ettiklerin• 
söylemişlerdir. Bütün hal~ 
bu hamiyetli yurddaşları şid· 
detle alkışlamıştır. Halkıt1 
yardımı devam etmektedir. 

İstanbul 
Emniyet Müdürü .. 

fstanbul emniyet müdür~ 
Salih Kılıç bayramlık rnezu· 
niyetini geçirmek üzere şehri· 
mize gelmiştir. ----Yeni Neşriyat 

Yeni Adam 
154 üncü Sayısı mühim yı· 

zılarla çıktı. Terbiyeci lsmail 
Hakkı tarafından çıkarılan b~ 
güzel terbiye ve kültür meC' 
muasını bütün gençlere v~ 

kültür adamlarına tavsiye eder• 

Su programı 
7 senede 50 
milyon lira harcanacak·· 

Anknrıı, 17 Hueusi - :V 
biliye V~kaletince hazırlanan b6 

yük su programının tatbikine 
)anacaktır. Hükumet 7 eenede 5 

milyon Jira ıah&i11 edilmeıin• ka 
nrmiıtir. 
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Fransa ve /ngiltere arasında İspan-
----------------===:.._..~~~~~~~~~---=---
ya işleri üzerinde yapılan temaslar 

Elli asi tayyare M8drid'i yeniden bom
bardıman etti, ondördü düşürüldü --. ._._ 

Sivil halkın emin bir yere nakli zaruri görülmek
tedir. Londra bir heyet gönderiyor 

Londra, 17 (Radyo) ~Yeni 
kral, Altıncı Corc bugün M. 
Eden'i ve Harbiye Bakanını 
kabul etmiştir. 

Londra, 17 (Radyo) - ln
giliz parlamentosuna mensup 
murahhaslar, Madrid'te yap· 
tıkları tetkiklere ait raporlarını 
Hariciye Bakanlığına vermiş· 
lerdir. 

Bu tetkikat, sivil halkın va
ziyetine aittir. Ve murahhas· 
lar, Madrid'te mevcut bulu· 
nan yanın milyon sivilin emin 
bir yere nakledilmelii lüzu
munu raporlarında sarahatle 
iÖstermişlerdir. 

Londra, 17 (Radyo) - Fran
sa'nın Londra sefiri M. Kor· 
ben bugün hariciye dairesinde 
Lord Plimot'la mülakat etmiş 
ve ispanya işleri üzerine iÖ· 
rüşmüştür. 

İngiltere hükumeti, İngiliz
lerin yabancı bir devlet ordu· 
sunda hizmet etmelerini mene· 
den eski bir kanunu mer'iyet 
mevkiine koyacaktır. 

Barselon, 17 ( Radyo ) -
Katalonya hükumeti reisi M. 
Kompani, Buhranın izııılesi et
rafındaki müzakerelerine de
vam etmektedir. 

Bu buhran anarşist sendika
larile Ruslar arasında çıkan 
ihtilaftan ibarettir. 

Londra, 17 (Radyo) - Is· 
panya hadiseleri, lngiliz hari
ciy~sinde dikkat ve ehemmi· 
}'etle tetkik ve takip edil
mektedir. 

Vaziyetin vehameti karşı· 
ııında İngiltere'nin Fransa ile 
birlikte yeni bir teşebbüste 
bulunacağı tahmin edilmek
tedir. 

Morning Post diyor ki: 
İki devletin f spanya siyaseti, 

sulhu iadeye matuftur. Vakıa 
bu sulhu temin güçtür, fakat 
İngiltere - Fransa muhasım İs
panyollar arasında bir müta
reke için ısrar edeceklerdir. 
Rivayet edildiğine göre Londra 
İspanya işleri ademi müdahale 
komitesi İspanya 'ya bir heyet 
gönderecektir. 

Oeyli Telgraf'ta şunları yaz
maktadır: 

Asilere mensub 23 tayyare, 
Beodily • Madrid yolunu müte
madiyen bombalamışlardır. 

Madrid, 17 (Radyo) - Mad
rid'i müdafaaya memur ko· 
mite neşrettiği bir tebliğde 

bildirdiğine göre, bir haftalık 
sükundan sonra 50 asi tayyare 
tarafından şehrin garb kısım
lan bombardıman edilmiştir. 
Bu kısımda amele mahalleleri 
vardır, 80-100 kişi ölmüştür. 
Buna mukabil 14 tayyare iskat 
edilmiştir. 

Londra, 17. (A.A) - Hari
c'yc bakanlığı Fransa hüku 
metile anlaşarak İspanya' da bir 
tavassut hareketi için teklifler 

hazırlamaktadır. Bu teklifler 
hazırlanır hazırlanmaz başlıca 
alakadar devletlere verilecektir. 

Londra, 17 ( A.A ) - Ge· 
çıınlerde ispanya' da bir seya
hat yaptıktan sonra buraya 
dönen 6 lngiliz meb'usu ver
dikleri raporda Madrid kapı
larındaki kararsız askeri vazi
yetin daha uzun müddet süre
bileceğini ve binaenaleyh şe
hirdeki sivil halkm nakli için 
enternasyonal bir teşebbüste 
bulunulması lazımgeldiğini be
yan etmektedirler. 

Bu meb'usların tahminine 
göre naklolunacak sivil halkın 
mikdarı yarım milyondur. 

Nihayet Ras lmru da 
teslim oldu. 

Habeşistan'da artık yapılacak 
birşey kalmadığını söyledi. 

Adis-Ababa, 17 (Radyo) - General Malta idaresindeki 
İtalyan ve yerli askerler, Sudan hudutlarma yaklaştıkları sırada 
yerli Habeş'lerin şiddetli bir mukavemetine maruz kalmış ve 
kanlı bir harpten Habeş'liler büyük zayiatla geri çekilmişler 
ve 800 kişi de teslim olmuştur. Bu müsademeden sonra Raıı 
lmru maiyeti ile birlikte Italyan'lara teslim olmuş ve: 

- Son dakikaya kadar ve son tedbirleri kullanarak muka· 
vemete çalıştık, artık yapacak bir i~ kalmamıştır. Demiştir. 

Bu suretle Habeşistan' da askeri hareketler nihayet bulmuştur. 
Adis-Ababa 17 (Radyo) - Son Habeş muharip ve müdafii 

Ras lmru'nun da teslim olması burada büyük bir sevinç hu· 
sule getirmiştir. 

Kanlı parti nümayişleri 

Fransa kuvvetli bulun
mak mecburiyetinde 

-------
Harbiy~ nazırı M. Da/adiye beyanatta bu. 
lundu. ispanya işlerinde bitaraflık esastır 

Devletler 200,000,000,000 bir 
silahlanma masrafı yapıyorlar 

Paris, 17 (Radyo) Radi· ğu bir harici siyaset takip et-
kal ve Radikal sosyalist 0fır- mektedir. 
kalan irra komiteleri toplan- Memleket, emin ve müste-
!11ıştır. Bu içtimada hükumetin rih olmalıdlr. lngiltere, birleşik 
lspan.ya işlerinde b.ita~a!lık _si: Amerika ile birlik takip etti-

-~
~~~ H ü k U ,e 

Çin'deki son isyan - -
Evlenmeler yag-Fu Y ------

• 
1 

Bazen gazetelerimizde ev
lenmelerin çoğaldığı yazılır. 
Hiç şüphesiz izdivaçlardan 
beklenen netice büyük olduğu 
için, bu haberlerde, tatlı ve 
gizli bir sevinç te kendisini 
gösterir. 

Ben ise, her evlenme habe
rinin arkasından şöyle düşü
nürüm : 

1 - Aceba bu izdivaçlar, 
normal 'e ahenkli şartlar için
de mi vuku buldu? 

2 - Aceba bu yeni yuva
larm kaçta kaçında saadet 
kendini gösterecek? 

3 - Aceba bu yuvalarda 
kaç yavru göz açacak? 

4 - Aceba bu analardan 
kaçı soysuzlaşarak çocuk dün
yaya getirmekten kaçacak ve 
ya çocuk aldırmağa koşacak? 

5 - Aceba, bu yuvalardan 
hangisi, ne gibi kasırgalarla 

bozulücak? 
6 - Aceba, onların bu 

yavrularından kaçta kaçı bi· 
zim istediğimiz gibi adam ola
bilecek? 

izdivaca hakiki bir şuur ve 
istek, ciddi bir vazife ve me
suliyet hissi vermedikçe her 
yeni yuvanın kapısının karşı· 
sına dikilerek bunları sorma
mağa maalesef imkan yoktur. 
Medeni kanun, aile müessese· 
sinin hukuk, müsavat ve me
deniyet bakımından temelle
rini kuvvetlendirmiş ve kadını, 
bir yatak unsuru olmaktan 
kurtararak insanlaştırmış, ar
kadaşlaştırmıştır. Fakat fikri· 
mizce, aileye hakim olan di· 
ğer ve en mühim unsurların 
tahakkukuna kadar, izdivaç 
müessesesi, tepesi sisli ve bu· 
lutlu bir dağ gibi kalacaktır. 
Orada neler geçtiğini veya ge
çebileceğini anlamak, ancak 
hadiselerin tazyiki ile anlaşt· 
la bilecektir. 

Ne yapmalıyız ki, aile mü
essesesini, daha iyi tanzim, 
daha iyi kontrol edebilelim? 

İzdivacı, akıbeti meşkuk bir 
muamma, bir piyango işi ol· 
maktan kurtarmak, yalnız ce· 
miyete hakim olan kanunlar 
mes'elesi değildir. Ona başka 
bir felsefe, başka bir ruh, baş
ka bir şuur da vermelidir ki, 
kuruluşunda aradığımız bütün 
neticeleri, hakiki, samimi saa· 
dcti ve cemiyetin hissesini 
alabilelim. 

Ben gazetelerdeki evlenme 
haberlerini gördükçe, daima 
bu ihtiyacı da hisseder ve 
düşünürüm. 

Mareşal Şang- ay-Şek'in kurşu
na dizildiği söylenmektedir 

Tokyo, 17 (Radyo) - Ka
bine reisi, hariciye bakanı, 
harbiye ve bahriye bakanları 
yaptıkları bir içtimada Çin 
hadiseleri etrafında müzakere· 
ler yapılmış ve mühim karar
lar verilmiştir. Maamafih şim
dilik Japon 'laı ın müdahalesi 
mevzuu bahis değildir. 

Nankin, 17 (Radyo) - Hü
kumet tarafından gönderilmiş 
olan tedib kuvveti 150,000 
kişiden mürekkeptir. Bu kuv
vetlerin topçu ve hava kuv
vetleri de vardır. 

Asilerle hükumet kuvvetleri 
arasında, Şiyako'nun 30 kilo
metre yakıninde büyük bir mü
sademe başlamıştır. 

Hükumet mahafili üç gün 
zarfında asilerin tedib edile· 
ceği kanaatindedir. 

Nankin, 17 (Radyo) - Şan 

Kaan Hem Nankin'e çektiği 
bir telgrafta komünistle!" tara
fından serbest bırakıl l ğ ı ı ve 
Şan-Kay Cek'ten bir tahrirat 
getirmekte olduğunu bildir· 
miştir. 

Şanghay, 17 (Radyo) -
liankin KUV;;tle-;r ile asi Şan· 
Su· Liyang kuvvetleri arasın

da Kohankong'ta şiddetli bir 
müsademe olmuştur. komünist 
kuvvetlerde~ bir alay Feykö" 
nehri civarında şiddetli bir 
müsademeden sonra teslim ol· 
mak mecburiyetinde kalmıştır. 

Asilere mensup 55 nci fır
ka da Nankin kuvvetlerine ilti
hak etmiştir. Asiler ric'ate 
mecbur kalmışlar fakat geri 
çekilirlerken yol ve köprüleri 
ve telgraf hatlarını tahrib et-

~mişlerdir. Nankin kuvvetieri 
karargahı umumisi Sibanko'ya 
bir derece daha yaklaşmıştır. 

Nankin, 16 (A.A) - Sian· 
fu'dan dönen Avustralya'lı Do· 
nald, Sianfu'da bir mukabil 

· ihtilal koptuğu hakkındaki ha-
berleri yalanlamaktadır. 

Donald, Şang- Kay- Şek'le 
Şang-Si-Liang arasında vuku
bulan mülakatı tasvir etmiştir, 

Şang·Si-Liang Sovyet Rusya 
ile Japonya'ya karşı ittifak ya
pılması hakkındaki ve evvelce 
yapılmış olan teklifi kabul et· 
mesini Şang-Kay-Şek' den istir· 
ham etmiştir. 

muvaffakıyetsizliğe uğraması 
takdirinde Şianfu mıntakasmı 
çevirmek için lazımgelen ted· 
birleri almaktadır. 

Elyevm mühim askeri hare
ketler vukubulmaktadır. Hü
kumet kuvvetleri sür'atle Şan· 
si'ye doğru tevcih edilmek
tedir. 

Mareşal Şan-Kay-Şek 
Kansu' dan Şianfu'ya doğru 

yürümekte iken mukavemet 
ile karşllanan Şang-Kay Şek'in 
seçme kuvvetleri Sianfu'nun 
20 kilometre yakınine kadar 
ilerlemişlerdir. 

Berlin, 16 (A.A) -Alman-
ya efkarı umumiyesi Çin ha
vadisleri hakkında henüz fev
kalade bir şaşkınlık tesiri al
tında bulunmaktadır. 

Çin büyük elçiliği son ha-
diseler hakkında malUmat al
mak için Paris ve Londra el
çiliklerile daima temas halin
dedir. 

Japon siyasal mahafilleri ih
tiyatlı davranıyorlar. Ve hali 
hazırdaki ihtilaflardan dolayı 

teessürlerini bildirmiyorlar. 
Nankin, 17 (Radyo) - 150 

bin kişilik bir kuvvet, asi Çang 
Al Yang'ın karargahına taarruz 
etmiştir. İleri hatlarda şiddetli 
muharebeler başlamıştır. Şan
Kay-Şek, hayatına mal olması 
muhtemel taarruzun durdurul-
mamasını bildirmiştir. 

Tokyo, 17 (Radyo) - Asi
lerin elinde esir bulunan ma-
reşal Şan-Kay-Şek'in kurşuna 
dizildiği haber verilmektedir. 

Nankin, 17 (Radyo) -
Nankin'de örfi idare ilan edil
miştir. 

A Şanghay, 17 (Radyo) -
Asilerin merkezi Şiyang kuv· 
vetinin muhasara edildiği ha· 
b eri gelmiştir. 

lngiliz·Fransız tavassut nota
sına şu ana kadar ne Franko 
ve ne de Kabalero hükumet
leri cevap vermiş değildirler. 

Demektedir. 

yasetı ve M. Daladı~e ı.ın ~nıll~ ğimiz yol emin ve sağlam ve 
müdafaa etrafındakı faalıyetı sulhperveranedir. Küçük itilaf ( 
ta.svib edilmiştir. ve Rusya ile de esaslı surette 

Orhan Rahmi Gökçe 

' 

Bundan evel yapılan müza
kerelerde konuşmaktan imtina 
etmiş olan Şang-Kay-Şek, is· 
tediği şeyi şimdiki şartlar için
de imkansız olduğunu genç 
Mareşala bildirmiştir. 

Şanghay, 17 (A.A) - Çin 
matbuatı ilk defa olarak müş-

Burgos, 17 (Radyo) - Asi 
kuvvetler nihai olarak Yuavila 
del Monte ve Yuzoella · daki 
milis mevzilerini işgal etmiş

lerdir. 
Milisler bu iki mevkie fev

kalade bir ehemmiyet vermek
tedirler. Fakat son harpta 15 
bin milisin fe\<kalade mukave
metine rağmen her iki mevki 
asilerin eline düşmüştür. 

Fas'lı askerler şimdi bura· 
lara tamamen hakim ve sa
hiptirler. 

Asilerin eline üç zırhlı ara· 
ba ve pek çok harb levazımı 
düşmüştür. Kazadel Kampo· 
da da şiddetli bir harb devam 
etmektedir. 

Cebelüttarık, 17 (Radyo)-

M. Daladiye içtimada söz bağlıyız; hep birlikte hadise-
alarak demiştir ki: leri bir barba nihayetlendir-

- Silahlanma yolunda faa- memek için dikkatle takip et· 
liyete devam etmekle beraber mektedir. 
size vaziyeti kısaca izah ede- Fransa, her hangi bir dev-
bilirim: letle sulh davası etrafında 

"Parti erkanının vaziyeti dik· müzakere ve temasa ve uzlaş· 
katle takib ettiklerine, hudut· mağa hazırdır. Fakat taarruz 
!anınızda ve hudutlarımızın ve tecavüz ifade eden teklif-
ötesindeki hadiselerden haber- lerden fili olarak nefret eder. 
dar olduklarına şüphem yoktur. M. Daladiye Blum kabine-

Bu vaziyetin ihdas ettiği si· sinin dahili siyasetinin de çok 
!ahlanma faaliyeti ne kadar güzel olduğunu söylemiş ve 
çetin olursa olsun, nihayete memleketin harpterı sonra en 
kadar sabır ve · çalışmak 1a· salim ve emin bir dahili si-
zımdır. Ve M. Blum 'un lspan· yaset takip edildiğini bildir· 
ya işlerindeki bitaraflık siyase- miştir. 
ti de sulh namına yapılmış· M. Daladiye sözü gene mil-
bir fedakarlıktır. li müdafaa mes'elesine nak-

M. Delbos ld ancak sıı:lrnn !ederek şunlan söylemiştir. 
himaye ve mul.afazası için za- - Fransa kuvvetli olmak 
manın en fazla muhtaç oldu- - Sonu 6 ıncı salıif•d• -

Ankara Şang- Kay- Şek, Donald'ı; 

Bograma hazırlanıyor zevcesine bir· mektub yaz.arak 
Ankara, 17 (Hususi) - Sianfu'ya gelmiye teşebbüs 

Büyük Şef Atatürk'ün, An- etmemesini bildirmeye memur 
kara'ya ayak bastıkları gü· etmiştir. 
nün yıldönümü olan 27 ikinci Tokyo, 16 (A.A) - Nsin-
kanun, burada büyük mera· King' den Lislisi gazetesine 
simle kutlulanacaktır. bildirildiğine göre Kuantun 

~----------./ orc:lusu Çangsulyang' ın komü

Okculuk 
İhya edilecek. 
İsıanbul, 17 (Ilususi) - Evkaf 

idaresi, Türk•lerin en eski sporu 
olan okculuğun ibyım için ok mey· 
danında tcsi~at yaptıracaktır. 

Ege'liler 
Ankara, 17 (Hususi)- An

kara' da bulunan Ege'li genç· 
ler, İkinci Kanun bidayetinde 
bir Ege gecesi tertibetmeği 
kararlaştırmışlardır. 

nistlerle mesai birliği yapmak 
tasavvurunu kuvveden file çı
kardığı takdirde şimali Çinde 
müsbet tedbir~l r alacağım bi!· 
dirmiştir. 

Sanghay, 16 ( A.A) - İh
tilalin baş gösterdiği Şansi 
vilayetine yakın bulunan Şansi 
Honan Secuen ve Hopei vila
yetle. i sivil ve askeri valileri 
tarafından verilen sadakat te· 
minatından sonra Nankin hü
kumeti başlanan müzakerelerin 

terek bir beyanname neşrede
rek hükumetin iç ve dış siya
sasını tasvib, Şang·Kay-Şeki 
milletin başlıca istinatgahı ola
rak ilan ve Şang Sue Liangı, 
Şang Kay Şek'i tahliyeye da
vet etmektedir. 

Ankara, 17 (A.A) - Şeh
rimiz Çin sefareti Mareşal 
Çang Kay Şek'in Si·An-Tu'da 
katledildiğine dair çıkan ha
berlerin asılsız olduğunu bil· 
dirmektcdir. 

Şanghay, 17 ( A.A) - Si-
anfu üzerine yürümekte olan 
hükumet kuvvetlerinin rabıta
sını kesmek ve takviye kıtaa
tmın gönderiimesiııe mani ol
mak için Mareşal Şang Sulian 
kıtaatı Huay'ın civarında mü
him bir taarruza girişmişler 
ve demiryolu ile birçok köp-
rüleri atmışlardır. 
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Ankara, 16 (A.A) - Baş· 
vekil f smet İnönü Ankara sta
dını açarken şu nutku söyle
miştir: 

Ankara'Jılar, bize bu güzel 
eseri Ankara valisi Tandoğan 
verdi. Huzurunuzda da ken
disine karşı teşekkür ederim. 
Türkiye'yi idare edenler stad
yumu en kıymetli mekteb gi
bi her yerde kurmaya çalışa
caklardır. Türkiye'nin istikba
lini idare edecek olan genç 
nesil açık havada, açık mey
danlarda yetişecektir. 

Bu toplantıda hepinizin bay
ramınızı kutlarım. Sizinle be
raber bütün Türkiye'nin bay
ramını kutlayalım. 

Bütün Türkiye ile beraber 
başımız ve canımız olan Ata
türk' e sevgi ve saygılarımızı 
sunalım, bayramını kutlayalım. 

Arkadaşlar, unutmamalıyız 
ki bugün büyük davamız san
cak mes'elesi cemiyeti akvam
da müzakere ediliyor. Yürek
lerimiz heyecan ile doludur. 
Dost Fransa'dan ve cemiyeti 
akvamdan emniyet ve istiklal 
bekliyoruz. 

Ankara, 17 ( Hususi ) -
Bayramın birinci günü, An
kara stadyumunun açılış me
rasimi yapılmış ve bu müna
sebetle Galatasaray ile Anka
ragiicü karşılaşmışlardır. 

Maçta Başvekil, Vekiller, 
Saylavlar, kor diplomatik ha
zır bulunmuştur. 

Ankaragücü 2 - 1 Galatasa
rlly11 yenmiştir. 

Çarşamba günü de Fener
bahçe ile lzmir'in Altınordu 
takımı oynanlışlar, ve maçı 
3-1 Fenerliler kazanmışlardır. 

Altınordu, birinci haftayimi 
de penaltıdan attığı bir golle 

Ankarada yeni stad 
berabere bitirmiş, ikinci haf· 
tayimde kalecisi sakatlanmış 

ve Fener'in hakimiyeti altına 
düşmüştii. 

Bugün de Ankaragücü ile 
Fener oynadı. Fenerbahçe 18 
inci dakikada Ali Rıza'nın 

ayağıle bir gol yaparak maçı 
1 - O kazandı. Ankara'lılar, 

bir penaltıyı kaçırdılar, ata· 
madılar. Bu maçları, yeni ge
tirtilen İngiliz antrenö.rü idare 
etti ve ilk defa olarak kale
c ye çar~'ma müsaadesi verdi. 

İkisi lstanbul, biri Ankara 
ve biri de fzmir'den cılmak 
üzere dört kulüp arasında ya-

pılan turda, birinciliği Fener
bahçe, ikinciliği de Ankara· 
gücü kazandı. Adliye Vekili 
Saracoğlu Şükrü, birincilik 
kupasını Fenerli'lere, ikincilik 
kupasını da Ankara'lılara ver
di. Maçlar, çok soğuk bir ha· 
vada oynandı. Derece, sıfırın 
altında idi. 

İstanbul, 17 ( Hususi ) -
Başvekil İsmet fnönii, Ankara
daki maçları büyük bir alaka 
ile takib buyurmuşlardır. 

Başvekilimiz fstanbul' da da 
Ankara' daki gibi büyük bir 
stadyum yapılacağını söyle
mişlerdir. 

Çeki Karlin 1 Göztepe 1, 
i ar in 3 Al ay 1 

- Başı 1 inci sahifede -
kalemizden 40 · metre uzakta 
bir firikik oldu. Misafir takı
mın soliçi vuruşu yaptı. Oyu
nun beraberlik sayısını kay
detti. Bu golde kalecinin ha· 
tası vardı. Fakat şüt o kadar 
kuvvetli idi ki topun ayaktan 
çıkmasilc ağlara takılması bir 
oldu. Devre bu suretle berabere 
bitti. İkinci devrenin ilk da
kikalarında Göztepe'liler ümit 
verici bir oyun oynamağa baş-
ladılar. Fakat muhacimler ara· 
sındaki anlaşamamazlık bil
hassa sağ açık mevkiinde oy
nıyan oyuncunun şahsi hare· 
ketleri yüzünden istifade edi
lemedi. Misafir takım bir ara
lık daha hakim oynamağa 

başladı. Fakat müteaddit hü
cumlarına rağmen gol çıkara
madı. Ve bu suretle oyunda 
1-1 berabere bitti. 

* ı) * 
Altay Çeki Karline 

. 

3-1 

mağlub oldu. 

Misafir Çek takımı dün 
ikinci maçını Altay takımı
mızla yaptı ve 3-1 galib geldi. 
Altay takımında yabancı ola· 
rak sadece Fuad ve Hakkı 
vardı. Daha oyunun ilk daki-
kalarında misatir takım müte
madiyen soldan akıyor, fakat 
kaleci Hilmi'nin güzel ve ye· 
rinde müdahalelerile gole ma
ni oluyordu. Misafir takım 
devrenin 15 inci dakik1'Pına 
kadar tek kale oynadığı hal
de gol çıkarmayınca oyunu 
açmağa mecbur kaldı ve bun
dan istifade eden Altay mu· 
hacimleri 25 inci dakikada 
llyas'ın ayağından güzel bir 
sayı kazandılar. Bu gol Altay
lı 'arı canlandırır gibi oldu· 
Fakat orta muhacim mevkiin
de oy:ııyan Fuad bugün çok 
durgun v adeta oyunda se· 
yirci gibi idi. Maamafih oyun 
her iki tarafın seri akınlarile 

• Eve vardıkları zaman, Na
zım bey kapıdan çıkıyordu. 
Onları yan-yana görünce, göz
lerinin içinden anlaşılmaz bir 
çırpıntı süzülüb geçti. 

- Demek ki Bekir'i getir
din Sıımru? 

80 Yazan : Orhan Rahmi Gökçe - Tabii değil mi baba? .. 

Bir aralık otomobil sür'ati· 
ni kesti. 

Sumru başını çevirdi. Genç, 
uzun boylu, sarışın bir erkek 
otomobile yaklaştı. Bekir'e 

, dikkatle baktı. Burnundaki 
gözlükleri düzeltir gibi oldu. 

Sumru. 
- Gel -dedi- sana halaza· 

dem Bekir'i tanıtayım .. 
Şoför kapıyı açtı. Bekir bu 

erkeğin Sumru'nun nişanlısı 
olduğunu anlamıştı. Genç pro
fesör Bekir'in elini dostça 

sıktı: 

- Sizden, her zaman bah
sederler.. Nişanlım da, kain 
pederim de sizi çok seviyor
lar Bekir bey. Sizinle beraber 
gelmek isterdim, fakat şimdi 
dersim var. Çok müteessirim 
ki size refakat edemiyeceğim. 

Genç profesör her ikisinin 
elini sıkıb ayrıldı, biraz ile
ride Sumru: 

- İşte ·dedi- görüyorsun, 
nişanlım çok meşgul.. 

Bekir seslenmedi. 

Bizi görmeden İstanbul' dan 
dönüb gitmesine ne mana ve
rebilirdik? 

- Ben Harbiye 'ye kadar 
gidib bir İ§imi göreceğim. Bir 
sa:\t sonra buradayım. 

Nazım bey ayrıldı. Onlar 
yan·yana merdivenleri çıkıyor
lardı: 

- Bu t'\ c yeni geçtik Be
kir! Görüyorsun ya. sokak 
tenhn. Benim odam, arka bah· 
çeyc bakıyor. Tam bir .sükfın 
içinde yaşıyor um. Evin bu kıs

mına ieçtigiın yok gıbi.. Yal-

mış ır. 

devam ederken 43 üncü da
kikada sa.J haf Hakkı'nın bir 

ıskası yüzüı den top kalemiz 
önüne düştü ve bunu kurtar· 

mak istiyen Fuad da daha 
fena bir vuruşla kalemize sok-

tu. Kendi kendimize attığımız 
bu gol kısmen Altay.Jıların 
asabını bozmuştu. Bundan son
raki plışma 1ar netice vermedi. 

Bu suretle devrı..• 1-1 bera
be ı e bitti. lk'nci devrede ta
kımda yalnız Saim değiştiril
mişti. Bugün Şükrü de, Hakkı 
da, hatta zaman zaman Enver 
de çok fena oynuyor'ardı. 
Bunun nrticesi olaı ak misafir 
takım mütemadiyen akın et

mek f.rsatını buldu. Ve bi! i 
115 inci, diğeri de 22 inci da
kikada iki gol daha attılar. 

Altay takımı yaptığı akın· 
!ardan netice <ılamadı ve ovun ., 
1 - 3 misafir ta.<ıının lehine 
bitti. Oyunda umumi nazar· 
dan Z. Ali, orta muavin, soliç 
Basri takımmm en ıyı oyun
cuları idı. 

* * * 
Göztepe kadrosu daha kuv-

vetli idi. Fakat Çek takımını 
bir Ankara yolculuğunun er
tesi günü yakalamıştı. Altay 
takımı da, keza misafir takı
mın birgün evvel maç vermesi 
suretile bir avantaı elde et
mişti. Takımlarımız güzel oy· 
namı~ olmakla beraber, misa
firlerin seri, kuvvetli bir kad
roya malik bulundukları da 
muhakkaktır. Talihsizlikleri, 
şütsuzlukları, yorgunlukları, ya· 
bancı sahada oyun verişleri bu 
neticede amil olmuştur. 

Fikrimizce asıl kuvvetleri 
pazar günü Göztepe, Altay 
muhtelitile verecekleri maçta 
belli olacaktır. 

* * * Tertib heyeti, Pazar maçın· 
da bulunacak olan bayanlardan 
duhuliye ücreti almamayı ka· 
rarlaştırmıştır. 

nızlığa, süküna, kendimi din· 
!emeğe ne kadar alıştım bil· 
mezsin .. Tıpkı bir rahibe ha
yatı .. Ara-sıra piyano çalarım. 
Ekseriya okurum. Şimdi bazı 
klasikler üstünde çalışıyorum. 

- Nişanlınız tabii, size ar
kadaşlık ediyor ve yol göste-
riyor? 

Salona girmişlerdi: 

- Hayır, hayır, bilakis be
nim okuduklarımı hiç beğen
miyor. Öyle zannediyorum ki 
gizliden gizliye, benimle eğ
leniyor da .. Fakat aldırış et· 
miyorum. Çünkü onun yolunu 
takibe mecbur olmadığım gi· 
bi talebesi de değilim .. S:ı.lon 

biraz loş galiba, dur eld..ti· 
rikleri yakayım!. 

Salon, temiz, titız bir zevk
le tdriş edilmişti. Bir tarafın

da ya~lı boya ile Sumru'nun 

Sarkmbhk 
Karşıyaka' da Sümer sine

masında Mustafa oğlu Galip, 
sinemada oturan lbrahim kızı 
ismet' e el ile sarkıntılık etti
ğinden tutulmuştur. 

Evlenmek vadi 
Karşıyaka' da Hakkı kızı 22 

yaşlarında Ruşen; zabıtaya mü
racaatla kasap Halil oğlu Meh
med tarafından izdivaç vadile 
kirletildiğini şikayet etmiş•ve 

tahkikata başlanmıştır. 
Hırsızhk 

Bayraklı'da Mehmed oğlu 
Lütfü, meydanda işaret bay
rağı a5ılı olan sekiz metre 
uzunluğundakı demiri çalmış 
olduğundan tutulmuştur. 

Kadm dövülür mü? 
Kemer' de Sürmeli sokağında 

Nuri oğlu Zeki ve İsmail, 
umumi kadınlardan Ali kızı 

makbuleyi dövdüklerinden za
bıtaca yakalanmışlardır. 

Bu da öyle 
Peştemalcılar caddesinde Sa

lih oğlu Ferhad, İbrahim kızı 
Cemile ve Emin karısı "Fat
ma'yı dövmüş ve yakalan
mıştır. 

Eve taarruz 
Kemer' de Kahramanlar mev

kıinde Demir oğlu Riza, sar· 
hoş olarak Emin kızı Hacer'in 
evine taarruz ettiğinde yaka
lanmıştır. 

Kumar oynamak 
Kemer' de pazar yerinde 

İsmail oğlu Cemal ve Rama
zan liç kağıd açmak suretile 
kumar oynadıklarından tutul
muşlardır. 

Silah taşıyanlar 
Keçeciler \e lkiç m lik 

merkezlerinde Riza, Ha nza, 
Refik, Mehmed, Bayram oğlu 
Mehmcd, Ha an, Mustafa ve 
Hakkı' da birer bıçak Şakir ve 
Mehmed'de birer tabanca bu
lıınaıak zabıtaca alınmıştır. 

Dövüşenler 
ikinci kordonda Egrpalas 

oteli önlirıde İsmail oğlu Hak
kı, arkadaşı Ferid oğlu Nuri
yi dövmüştür. 

~ - Çorakkapıda Cemalin 
garajında şoför Alacddin ve 
Cemal birbirini dövmüşlerdir. 

§ - Karşıyaka' da Alaybe
yinde Maksud oğlu Halim, 
karısı Nakıye'yi dövmüştür. 

içki yüzünden 
Basmahane istasyonu önün

de Zcki'nin meyhanesinde 
Mehmed oğlu Abdullah ve 
Adem İçtikleri rakının para
sını vermemişler ve para isti
ycn garson Hasan'ı dövmüş

lerdir. Z:\bıtaca cümlesi tutul
muştur . 

porteresi vardı. Bekir birden· 
bire şaşırdı: 

Çünkü onun tam karşısında 
kendi porteresi duruyordu. 

- Beni 
Diye kekeledi. Sumru, ha

fifçe içini çekti. 
- Evet. siz, Bekir!. 
Bekir gülümsemek istedi. 

Bir tebessümün, dudaklarının 
üstiindc bukadar donmuş, bu 
kadar halsiz, mecalsiz ve za
vallı bir vaziyet alabileceğini 
belki de hiç hatırlamamıştı. 

- Bozyaka'daçektiğiniz fo
toğraftan .. 

Evet!. 
- Fakat bu yağlı bayrı! 

- Ben yapmıştım. 
Bir müddet konuşmadılar. 

Sumru, hastalıktan yeni kalk
ınış bir genç kız solgunlugu 
içinde idı. Fakat OiÜn, her 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

12,30 Halk musikisi, 12,50 
havadisler, 13,5 hafif musiki, 
13,25 muhtelif parçalar plak. 

18,30 Dans musikisi, 19,30 
konferans; 20 Vedia ve arka
daşları, 21 Türk musikisi, 21,5 
stüdyo orkestrası, 22 Ajans 
haberleri, 22, 15 sololar. 

rAnkara radyosu 
12,30 Halk musikisi, 13 

Ajans haberleri, 13, 15- 13,30 
hafif musiki. 

19 Türk musikisi, 19,30 
konferans, 20 İngilizce dersi, 
20,20 dans musikisi, 20,40 
Ajans haberleri, 21 stüdyo 
salon orkestrası. 
--------~-...~ı----------
0 i 1ek1 er: 

Bir cevap 
Gecikmiştir: 
29/11/936 tarihli gazeteni

zin dilekler sütununda ilçe
mize bağlı Urganlı köyünden 
pehlivan Raif imzası ile yazılı 
şikayeti okuduk. 

Bankamız mevzuatı daire
sinde Urganlı köyünden yüz 
küsur çiftçiye müteselsil kefa· 
letle tohum parası tevzi etmiş
tir. Bittabi para alacak çiftçi
nin toprak sahi'1i olması ayni 
zamanda da n... asının mevcut 
bulunması şarttır. Bunu da tev
sik edecek bir takım formül
lerimizi köy ihtiyar heyetine 
tasdik ettiririz. Bittabi ihtiyar 
heyeti yalan yere banl-,amız 
vesikasını imzalayamaz, aksi 
taktirde kanunen mes'ul olur. 

Bu işin ciddi ve hakiki saf-
hasını aynen muhterem gaze
tenizle neşredilmek üzere bil
di.-iyoruz. Şikayetci Raif peh· 
livanın köyde bir karış top
rağı yoktur. Kendisi demir
cilikle geçinir ve halen sana
tını da terkederek ayni köyde 
ufak bir kahveri kendisi biz
zat işletmektedir. Müessesemiz 
memurları köyde çiftçiye to-
hum parası tevzii için gitmiş 
olduğundan kahve ve çay ihti
yacı için para istiyen munıa

ileyhi listeden bizzarur maksat 
ve gayeye uygun olarak çıkar· 
mıştır. 

Yarım asırlık bir hayata 
malik bulunan müessesemizin 
esaslı tecriibelerden sonra koy
muş olduğu mevzuatında me
murlarını tesir altında bıraka-
cak hiçbir ahkam yoktur. Her 
çiftçinin ayrı ayrı ailevi, zirai, 
dikim ve istihsal vaziyetleri 
birer birer tesbit edildikten 
sonra hakiki ihtiyacı olan to· 
bumun tutarı tevzi edilebilir. 
Mahaza şikayetin Raif'le köy 
muhtarı arasında ki şahsi ge· 
çimsizlikten ileri geldiğini bir 
hakikat olarak arzederiz. 

Selam ve saygılarımızla. 
Türkiye Ziraat ban· 

kası T. AŞ. 
Turgutlu 

zamankinden çok güzeldi, çok 
masum ve çok rüyalı idi. El
leri titriyordu. Bir aralık dı
şarıya çıkmıştı. Fakat Bekir, 
onun gözlerini kuruladığını ve
ya oğuşhırduğunu görmüştü. 

Tekrar döndiiğü zaman gü
lüyordu. Mes'ud ve itidalli 
görünıneğe çalıştığı muhak-
kaktı .. 

- Birkaç likör içelim mi 
Bekir? 

- Bilmem Sumru hanım! 
Sumru birdenbire gözlerini 

hafifçe kapadı: 
- Şimdi de Sumru hanım, 

diyorsunuz. Farkında mısınız 
ki, aramızdaki mesafe, gün 
geçtikçe açılıyor, derinleşiyor 

ve artık hiç kapanmıyor. 
- Fakat, düşündüm ve ken

dimde size başka türlü hitab 
etmek hıJkkını bulamadım da .. 
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BUyUk Korsan Romanı ~~-... ,;1 - Başı 1 inci sahifede ya haztrf anıvor. . Ruzvelt Anal 
J niyeti olmadığını bildirmiştir. 'J ikinci defa olarak Birleşik 

Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin • • J.ondra1 17 {Hncl>o) - tngiJiz - Başı 1 irıci sahifede - Amerika cumur reisi seçilen 
Eskiden bir şarkı vardı: ı · ıı· f J> 'd Söyliyeceklerimi birer· birer bir zaman bu kadar ihtiyatlı gıızete erı, ır tora tan \Oma a gelmesi muhtemel hücunılar:ı karşı Franklen Ruzvelt'in annesi 

d Bir meleksin nura vark olmuş K t c· . J' ·ı. r> ı t ı.·ı k • · L k lı inle. Bilirsin ki kızım, benim ve endişeli davrandığını hatır· " on •) ano, ~rı~ rumom \'e < urauı rne ıçın gnr ve şnr U• Mso. Sara Del an o Ruzvelt'in 
Serapa gültcııin diğer taraftım da l,oııdra'da ecre• dudlarında tnlıkimaıa başlamış \•c rıeş'em, ümidim, teseJlim, her lamıyordu. Ve bu hal de gös- ômrümo yanmam eğer koynunda yan eden müzııkcrclcrin iyi bir lıir müdafaa hattı vücude setir· 

Şeyim sensin. Sen gülünce be· teriyordu ki • bütün inkarına Can versem eenin.. neLicP.ye vardıgıııı yazınakındırlıır. nıişıir. 
rıiın ruhumda güneşler doğar, ve mühimsememezliğine rağ· Bundan otuz sene evelki Elde edilen bu netice, Akde- Berlio, 17 (Rnclyo) - }'renk. 
b h 1 F k b. l d.. t hl'k l. k f .ı · 'd ·k· f r·· · forter Çaytung, "arJd ve gnrLi Av· a ar ar açar. a at sen ıraz men • ge en uşman, e ı e ı alplerin vefakar i &'lesini te- nız e ı ı tara ın nıeııa ııoı tama· . y 

d b b d F k k d n J d rupa vııziyetini tedkik ederek: Urgun, biraz müteessir olunca, idi ve a ası a, ırtınaAii'yi rennüm eden bu şarkıyı, dün men orumo ·ta ır. u uz aşma a: 
b 1 \kd · 'd k' ı ı cVaziyctin teo:evvüşfindcn Fran· · h d ··dh. f d·ıkkatle 0··1çu··p b·ıçı.lecek bı·r b · d k - 1 • emz e 1 ıta 11 nn vo " enım ru um a mu ış ırtı· ir evin öniın en geçer en 1 

' sa ınes'uldür; So,·yetleri arkalamak· 
1 ı k f ngiJiz deniz kuwetlerinin ni beti. 

na ar, korkunç, karanlık ma- düşman o ara telakki edi- dinledim. ZavaJlı şarkı, bacağı 2 _ Üssü babrilcrin tolıkirui Jn Anupa sükun \'e nsa}işini boz. 
t Ş d d G k b. d b b maktadır,• Demektedir. ern çığlıkları eser. im İ· yor u. enç ız ır en ire kanadı kırpılarak kuşa enzeti- "ekli. 
Ye kadar, hep sen söyledin, Fırtına Ali'yi, gemisinin gü· len ihtiyar bir leyleğe çevril- 3 - Hobeşistan'ın İıalya tara· Şak gazeıe .. i Kont lleıl eu·in Tuna 

\' Peşte, 17 ( Radyo ) - .l\facnr 

ben yaptım. Bir dediğin iki vertesinde görür gibi oldu. miş. Yeni yetişenlerde artık, "Ca· fındaıı illıakımu tasdiki tasrih edil- işleri üzerine .Miluno'daki mcsaisin-
olrnadı. Değil mi Mariya? Ne haşmetli, ne levend, ne nanın koynunda can vermeği ınişıir. den habı;ıcdt>n•k: 

- Evet baba! güzel delikanlıydı bul.. bir ömürle değişecek,, telakki Bu tıllıı ~m:ı , ve imza henüz lı i r .Muenri ınn'a hakkı verilme· 
B k · b h ğ Kendı· kendı·ne·, k 1 H · d k İnukıı\·clc ~d Jine girmiş ıle~ildir, dikten onra Tuun lın\'Zasıııda sul· - a , senı a ar ça ına ·a mamış. epsı c aş ı, 8ev-

k fokat pek ynkm lıir ıo:amıırıcln Lu Lun temiui mümkıin değil.tir. 
adar bu kadar ihtimamla - Tılsımın tesiri!. giyi ve zevki tepe-lakla getir- netice de t•lılc edilecektir. Deın f>kted ir. 

büyüttüm. Şimdi de bir defa Diye mınldandı ve ınadal- mişlerr. Şarkının aldığı şekil Louılra, J 7 (Hususi) .h am Bedin, ı 7 ( A.A · ) - MerkC7.i 
ben söyliyeceğim ve bu de- yonu, avuçlarının içinde sıkış- aynen şu idi: kıını :ı r:ısında hir mdı'ıı•un sualine Sıuıgrad'd:ı lıuluııon beşin ı·i kolur-
diğı'mı·, kırmıyacaksın. tırdı. B ı · ı ı k ce,·:ıb veren M. Eden: Ju ~arnizonlnrm11 ) eni tal. \•j.' c kı· ir güze s.ın ıımyoı 1111 çı · mış 

- Evet baba, ikinci mühim .l\Ias:ıjlonnıı~ tenin ~ « HaLe~i staıı'do fııgilıere·· l:ıntı gönderilmiştir. Bu tıık,·i}c kı· 
Bir harbe giriyoruz, sen

de benim kanımı taşıyorsun 
Ve korsan Panayot'un kızı hiç 
şüphesiz, babası gibi, korku 
denilen şeyi tatmamıştır ve 
latrnıyacaktır. Ancak, harb 
d1:nilen şeyin, bize ne cilveler 
hazırladığını da kimse bilemez. 
Binaenaley ihtiyatlı hareket 
etmek, akıllıların en büyük 
düsturudur. Bir ihtiyatsızlık, 
Çok şeyler mahved~bilir ve 
hiç umulmadık en büyük fe
laketleri getirebilir .. 

- Evet baba! 
- Gördün mü, ne güzel 

anlıyorsun! 
Korsan Panayot, kızını al

rıından öptü ve devam etti: 
Ben de zaten senden bunu 

bekliyordum. Mademki harbın, 
fena ihtimalleri vardır. Biz de, 
ihtiyata riayetle, bize düşeni 
Yapmalıyız. 

- Mesela! 
- Şimdi girişeceğimiz mu-

harebede senin ortada dolaş· 
tılaklığını istemiyorum. Bence 
~adın ikinci safta bulunmalı
dır. Düşün ki, sen güvertede, 
Şurada, burada dolaşırsan, 
benim aklım sende kalacak. 
l\endime hakim olamıyacağım. 
Muhakemem ve aklım sela
tıletle işlemiyecek. Kimbilir ya, 
bu taktirde de başımıza bir 
kaza gelebilir.. istiyorum ki, 
Sen sıkı-sıkı kamarana kapa
tıasın. Hatta bordo-bordoya 
ıelsek bile, zinhar, kamaran· 
dan bir adım dışarıya atını· 
>'asın .. 

Bu, birinci istediğim Mariya! 
- Başka da var mı? 
- Var yal. .. Ve bence en 

ll'ıühimi, asıl söylemek istedi
~iın cihette budur zaten!. 

Mariya merakla babasına 
b~kıyordu. Dev gibi deniz 
Utdunun gözlerinin içinde, bir 
takım endişeler parlayub sö
tıiiyordu.. O, babasının hiç ................... ~~-
ANADOLU 

noktayı söyliyecektin? Ömrüme yanınnuı eğer gi.i~ı;ündc niıı temsili nıes'ele i, hü) iik hir tootı Alman ordusunun ruiktunnı 
- Mariya, söyJiyeceğim şey- Dans etsem senin.. dikkatle tcdkik edilmektedir. fn- 36 fırka)a ihlıiğ eıuıe)İ tıınir olan 

·ı h .. k · ı· lı lı 1·1 11 b n keri kanun kadrosu dalı ilinde be-lere iyi dikkat et: d h b. k gı tere u · uıne ı, er n ue a r· 
Hey gi i ey, ır ere şu şi~ıan·ın ilhakını hukukan tan ı mak ~inc·i koturduyu tıık,·iye maks:ıdilc 

Ne olur, ne olmaz, bir mağ- zavallı şarkıya ve oradaki es- fikrinde değildir. gönderilmiştir. 
lubiyete uğrarsak, ben ölür· piriye bakın, bir de yeni gen- Demiştir. Askeri kumaodnnlı~ıııııı öteden· 
sem, düşman gemimize basar- cin işi basitleştirerek banyo, Bir rrıeh'u ıın Akdı•ıJiz IJakkııı· heri Jcrpi~ ı•tmckıc olıluğu,)ıu tetl· 
sa, bir hain el, kamaranın masaj ve dansa tahvil etmesi- dat..i sualine ıle M. Eden şu ccvn· lıirlcr anormal mahiyette değildir. 
kapısına uzanırsa, ne yapa- ne bakın, vaziyeti anlarsıınız.. hı vermiştir: 
caksm? - Homa'dııki i~giiıleriıııi;-; 1\1. 

Mariya bir yay gibi yerin- - 2 • Ci~ııııo'yıı giirm·k, Akdı>rıiz statü· 
den fırladı.. Ç ko~ııııda \'lıkubu lncak her Liirlü Dostum Murad ınar, "Rö-

dt'~i~ikli[;in İngiltere') i yakından - Ne mi yapacağım?. t · h t 1 b 1 ki por aı ve a ıra ar., aş ı ı ve al5knc1ar ettiğini söylemi;; M. Ci-
- Evet, ne yapacaksın? sırf bir arkadaşa çatmak için yano da ftalya"oın şnrld Akdrni~ 
Mariya etrafına bakındı: zoraki bir yazı yazmış. Bu ar- me..'elesi etrufında ne İspanya ve 
- Ben, böyle bir şey dü· kadaş "Kadircan Kaflı" dır. ne de cliğcr devletlerle nıii:ı:akert'ye 

şünmemiştim, hatırlamamıştım. Geçenlerde bir lstanbul gaze- giri,mediğini ''e giri~nıiyeccğini bil-

İlk defa oluyor ki, böyle bir lesinde lzmir' den röportajlar dirrııi~tir. 
İtalya lınhriye n.ızırı ela, Ho-sua] karo:ısında kalıyorum. t B d b. · 

"il yapmış ı. u meyan a ızım nıa"clııki bahriye ah'Şf!ırıize lrn hu· 
Mariya da hakikaten heye- Murad'ı da sütunlara geçir- suetn teminat w~rnıi~, ftalJıı'n.rı 

cana düşmüştü. mişti. Murad Çınar, bu röpor- Lonılra sdiri dt' lıiikiııııcıiniıı hıı 
Bu taktirde ne yapacaktı? tajın bir noktasına • hem de lııı~u:.t.ıki kararını birkaç kerrc hil-
- Baba, doğrusunu söyle, haksız olarak- epiyce sinirlen· ı1irmiştir. 

sen de ayni şeyi ilk defa dü- F k b Lontlra, 1 i ( A.A ) lln\'as miş. a at hiç u bahse te· nj ;rn sının muhnlıiri Akdenir.e ılnir 
şünüyorsun değil mi? mas etmiyerck, röportajlarda, olun 1ııgiliz-ltnlyaıı nıu,·akkat iti· 

- Bırak Mariya, bırak kı- söylenmemiş şeyler yazmaklı- lafın hilkunc al..tedilmiş olılu~urııı 
zıml. Şimdi bunları konuşacak ğın artık bir moda halinde ancak lıurııın a şıığıd.:ıki seheLlcrdcn 
Vaktl·m·ız yok. Evet, bo··yle bir b 1 d I V dolayı resmen illin cdihncmiş hu· u un uğunu i eri sürüyor. e 
hal vaki olursa ne yapacaksın? lurıduğunu ibtilıLarnııııa nıfcn hil· 

Kadircan, "Kaflı,, değil "Gaflı,, dirmcktedir. 
- Ne mi yapacağım; şüp- diyor. ı - lngiltcrn ile 1ıa1pı Adi . 

hesiz kendimi müdafaa ede· Kadircan, benim müdafaa- Ababa'ılaki ıwfıın·ı mcs·eıe iui lıal-
ceğim.. ma muhtaç değildir şüphesiz. lctrnek :ırzusurıdndirlur. Bıı mcs"clc 

- Bravo kızım, çok 3yi Fakat bu tarizin ve hadisenin Jııılihazır<lu J,-011ılra ile Hoınn .. nra· 
So .. yliyorsun .. Evvela müdafaa!.. sındaki nıiizakr.rı~ııiıı ııııwzuunıı ıcş-

insan pisikolojisi bakımından 
Fakat bunun neticesiz kaldı- kil ctnH'kırılir. 

k bir başka cephesi var ki, ona 2 _ fııgilıcrc kcmlisi ilı· Jınl-gv ını görürsen ne yapaca sın? d k b·ı· . d. 
o una ı ırım zanne ıyorum: )a ::ırasında f panyn oıes'cl<" i yii· 

- Bilmem... Bilmiyorum.. 1 - Kadircan bazılarımıza, ?.iindcn hiçbir ihtilaf çıkınonıa ın· 
Ne söyliyeceksen söyle, baba!. layık olmadığımız teveccühler- dnn emin olmak i ternC'ktcdir. 

- Bak, onu da ben söyli- de de bulundu. Alelade, ba- Son günlerde İtalyn hpan)a'ya 
Yeyim sana: · · · . b.. .. . kar~ı hattı lıarc·keıioi hiınz değiş-

sıt vazıyehmıze, utun samı· 
İntihar edeceksin, kendi tirnıiştir. llıı hal fıalyn"ııın AJmnn 

miyeti ile bir kıymet vermeğe 
kendini öldürecek ve onların niifuzuadnn sıyrılarnl.: bitaraf hk 

çalıştı. Hiçbir kimse çıkıp ta; mcs'elesinde _FrauQ:ı _ile f ngilıern'ye 
Pençesine sağ olarak düşmi-

- Hayır: doğru değil, ben iltihak etleccğiui ümiıl etıirmf'k· 
yeceksin.. o ~eğilim, yahud filan kişi si- tedir. 

Mariya birkaç adım geri 
zin yazdığınız gibi değildir, çekildi. Babasına hayretle ba-
çok yüksek teveccüh gösteri

kıyordu: 
yorsun! Babası, şimdi korkunç bir 

şekil almıştı. Gözlerinin içi, Demedi, çünkü hodbinliği· 
kan çanağına dönmüştü. Hiç mize temas ediyordu. İçin için 
bir vakit, hatta düşmanla bo- hoşlandık ve belki de, guru-
ğuşurkP.n bile onu bu kadar rumuza biraz daha hız ve bir 
yarı canavarlaşmış şekilde gör· yağlı lokma daha verildi. Ya· 
memişti .. Gayri ihtiyari; lan mı? 

- İntihar mı edeceğim? 2 - Bazılarımızı, zarif bir 

Celal Bayar 
Dün lstanbul'a vardı 
İstanbul, 17 (Hususi) - İk· 

tısad Vekili Celal Bayar, İz
mir' e gitmekten vazgeçerek 
sabah şehrimize gelmiştir. c;: 
lal Bayar, yarın akşam (Bu2 
akşam) İstanbul radyosund~: 
ekonomi hakkında mühim bir 
konferans verecektir. 

Kanlı parti 
nümayişleri 

- Başı 3 üncü sahifede -
mecburiyetindedir. Hükumeti
mız hududlarımızı ve sulhu 
müdafaa için kuvvetli olmak 
en birinci vazifem izdir, Zırh
lanmış bir manzara arzeden 
bu Avrupada devletler bugün 
200 milyar silahlanma masrafı 
yapılmaktadır. Bu başdöndii
ıücü faaliyet karşısında biz de 
ister istemez çalışmak ve mil
li müdafaa içirı lazım olan her 
krediyi kabul ve tasdik etmek 
lazımdır. 

Fransa sermaye·ış ihtila
fında da kanunlara hürmet 
ihtiyacındadır. Sermaye-iş ih
tilaflarında mecburi hakem 
kanunu içtimai vaziyetimiz için 
en büyük teminattır. 

Paris, 17 (Radyo) - Kler· 
mon Fran'da, M. Doryo'nun 
halk partisinin yaptığı hir nü· 
mayiş neticesinde vahim hadi
seler çıkmıştır. 

Komünist ve sosyalistler M. 
Doryo'nun bu nümayişine filen 
muhalefete çalışmışlardır. Zabı

tanın müdahalesi üzerine nii· 
mayişe nihayet verilmiştir. Fa
kat heriki taraftan ve zabıta
dan birçok mecruh vardır. 

Lil' de maden dökümhane· 
leri grevcileri arasında da ha· 
discler olmuştur. 

Paris' de grev yüzünden sebze 
buhranı başlamıştır. 

Romanya 
sıhhiye nazırı .. 

Ilükrcş, 17 cHndyo S ıhhi-

ye hııkanı lıirk:ıı,· gün jçin lıııl)a·ya 
gitmişıir. 

llıı eyahat, ltnl)n·mn Eılıhi 
teşkilı'.itıuı tt'dkik~ ile aliikııd nrdır. 

bir eserini bana gösteren ar· 
kadaşa bin defa teşekkür!. Bu 
Kitabın adı " Oğlum Frank· 
len ., dir. 

Faziletli bir kadın olan Sara 
Ruzvelt, tek oğlunun çocuk· 

!uğuna ait hayatının dikkate 
şayan birçok safhalarını bu 
kitabta yazmıştır. 

Bu kitabta en faz!a beni 

alakadar eden şu noktadır: 

Şimdiki cumur reisinin ba
bası Ceymis Ruzvelt oğlunun 

bir gün gelip B·rleşik Ame

rika hükumet reisi olmasını 

istermiş; her ana ve babanın, 

her memlekette oğullan için 

vatanlarının en yüksek mev

kiini temenni ettiklerine göre 

baba Ruzvelt'in bu arzusunu 

tabii görmek lazımdır. 
Nasıl ki bizde de eski za

manlarda her ana ve baba 

"Oğlum büyüsün, paşa olsun" 

diye sayıklarlardı. Fakat Sara 

Ruzvelt'in, şimdiki cumur re· 

isinin anası, oğlunun bir cu
mur reisi ve siyasetle meşgul 

bir Amerika'lı olarak değil, 

tlfkı babası gibi en namuslu 
ve en faziletli bir Amerika'Jı 

olar ak yetişmesini istermiş. 

Ne kadar yüksek ve şuurlu 

bir dilek ve emel? 

Bir memlekette, en yüksek 

mevkiler hiç şüphe yoktur ki 
o memleketin en namuslu ve 

faziletli evladının tabii hak

larıdır. 

Ruzvelt ana, oğlu için "Se

beb., siz bir mevki düşün

memiş, en ·yüksek mevkileri 
hazırlıyacak "Sebeb,, ler dü
şünmüştür. 

Ve ... Oğlunun cumur reısı 

olduğu müjdesini getirdikleri 
vakit ağlıyan, oğlunun siyaset 
cereyanına kapılmasını hoş 

bulmıyan Ruzvelt ananın me
saisi boşa gitmemiştir. 

F. B. 

İtalya-Türkiye 
ticaret muahede· 
si müzakereleri .. 

İstanbul, 17 (Hususi) - Ro
ma' dan gelen haberlere göre, 

hükumetimiz delegelerile ltal
yan murahhasları arasında ce· 
reyan etmekte olan ticari mü-

zakereler son safhaya [girmiş 
bulunmaktadır. Mukavelenin 
bugün-yarın imzalanması muh· 
temeldir. 

Diye bağırdı.. mimikle tam olduğumuz gibi, 
- Tabii, tabii, korsan Pa- gösterdi. Doğruyu söyledi, di-

nayot'un kızı olarak, sana ve- ye kızdık. Fakat hiddetimizi, 
---··---

Günlük siyasal gazete 
6 ıncı Corç 

Babasının ricalini 
Etrafmda topluyor .. 

Devlet Demiryollarından; 
Sahip v~ batya:ıganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Unıumi neşriyat ve yazı itleri 

lhüdürü: Hamdi Nüzhet Çançar 
İdarehanesi: -
İzmir 1kinc.i Bey ]er ı:;okağı 

C. Halk partisi bina~ı içinde 
Telgraf: hmir - AL\'ADOLU 

l'tıefon: 2776 ·-Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
\'ıllı!ı l 200, altı aylığı 700, iiç 

aylığı 500 kuruştur 
\' ahancı memleketlr.r için !!f'nelik 

abone ücreti 2 7 liradır · 
Heı yerde 5 kuru~tur -Üttü geçmit nü~halar 25 kuru~tur. 
~ 

ANADOJ,U l\fATBAASlNDA: 
BASILMIŞTIR 

receğim bir hançerle kalbini şahsi zaviyeden kurtararak baş-
parçalıyacaksınl ka kalıplara soktuk. Duyan ve 

Bu, genç vr, güzel Mariya duymıyan bir hak ve hakika· 
için müdhiş bir şeydi. Bu ba- tin müdafaasını yaptığımızı san· 
har çağında birdenbire hayat- dı. Halbuki harekete gelen; 
tan mezarlığa sıçramak; kendi zamir ve hissiyatımızdır. 

- Oh, diye mırıldandı, fa- Yalan mı? 

kat çok gencim baba! Bunların cevabı müsbet ol-
- Korkuyor musun sakın, duğuna göre, Kadircan'ın da 

ölümden mi korkuyorsun? avukat Ahmed Murad'a hitab 
- Sonu var - d k k d. d G f ------------- e ere ve en ı soya ının " a -

Tecavüz 
Kemer' de Pazaryerinde Ali 

oğlu Kazım, sarhoş olduğu 
halde Zeki kızı Zehra'ya teca
vüz dti~nden yakalanmı~tır. 

lı,,ya tebdiline mukabil, ona 
da "Avukat Ahmed Murad 
Çınar devirdi., demesi tak
dirinde Murad'ı nasıl müdafaa 
edebiliriz?. Çimdik 

LoıHlr:ı, l 7 ( HaıJyo ) - Kral~ 
altıncı Corı;, babası lıe~inci Corç"ıın 
ricalini yanınn toplamaktnılır. JJc-
şin<'i Corı;·un ricalinrleıı Sir Alck· 
ı-anclr Jl:mliııg'i lıu ıı i katil> olarak 
maiyctiue almıştır. 

Yeni Sovyet 
Kanunuesasisi 
Halka dağıtılıyor .. ~ 

Moskova, 17 ( Radyo ) -
Yeni Sovyet kanunuesasisin· 
den 20,000,000 nüsha basıl
mış ve bütün Rusya' da halka 
dağıtılmıştır. 

Bu miktarın talebe karşı te
kabül edemiyeceği anlaşılmak· 
tadır. 

Aşağıdaki gayri menkuller 28/ 12/936 pazartesi günü saat 
15 İzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda {açık artırma 
suretile ayrı ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin gayri menkul
ler hizasında yazılı muhammen kira bedellerinin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde muvakkat teminat vermeleri ve işe girmeğe 
mani kanuni bir halleri olmadığına dair beyannameler ve ara
nılan vesikalarla muayyen vakitte komisyona müracaat etme
leri lazımdır. Şartnameler komi5yondan ve Sütlaç istasyonun
dan parasız olınır. 

1 - Sütlaç istasyonu civarında kain ve ankazı uçuncü bir 
şahsa ait dükkanlarla fırının yalnız arsası muhammen kira be
deli 15 liradır. 

Bir sene için kiraya verilecektir. 
2 - Alsancakta Şehitler Yadigar sokağında büyük kargir 

antrepolar içinde B. 8 ila 10 ve C. 1 ila 10 No. lı depolar 
üç ay veya bir sene için kiraya verilecektir. Üç aylık muham· 
men kira bedeli 1910 ve bir senelik 6250 liradır. 18 20 1479 
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Kanlı lskenderun ve Antakya macerası nasıl geçti?· 
- Başı 1 inci sahifede -

İuila nazannıza arzedilen ve· 
aika ardan anlamışsınızdır lt.i Frao, 
aız tezine göre birbirlerine kaTşı 

mukaveleli taahhndler almıı olan 
f raosa ve Türkiye'ye aid olan hıl. 
tiin hukukun aabibi tddkki olunan 
Milletler cemiyetinin ve nihayet 
Suriye'nin ve bizzat sancağın bu 
ihtil4flı mes'elede uhdelerine dü
.. n rolün taarihi ehemmiyetli bir 
keyfiyettir. 

1919 da Milletler cemiyeti 
paktı bazı prensipler ortaya 
koydu ve bunların tatbiki zım· 
nında müttefiklerin ali meclisi 
San Rem o' da Suriye hakkın
daki mandanın Fransa'ya ve
rilmesi hakkında bir protokol 
kabul eyledi. 

Milletler cemiyeti kavaidi 
hukukiyesine göre manda ve· 
rilmesi konseyin selahiyetini 
tecavüz etmekte ve konseyin 
ıelahiyeti mandateri tavzife ve 
mandanın mevkii tatbika ko· 
nulmasını tanzime inhisar ey· 
!emektedir. 

Yukarıda ali meclisin Suriye 
üzerindeki mandayı Fransa'ya 
vermiş olduğunu söylemiştim. 

Fakat Suriye ismi anılan mın
taka ile bu mıntakanın coğrafi, 
siyasi ve hukuki vaziyeti ne 
idi? Eğer Suriye o zaman 
Fransız işgali altına konmuş 
olan bütün arazıyı ihtiva et
mekte idise o halde Arab li
sanı ile konuşan Suriye ve 
Lübnan cemaatından başka 
Türk ırk ve dilinden Kilikya'yı 
da ihtiva ediyordu. Eğer San 
Remo vesikasmdan çıkarılan 
netice bu ise nasıl olur da 
Fransa bilahare yapılan bir 
iyi komşuluk anlaşması ile 
mandater olarak Milletler ce
miyeti paktının 22 inci mad
desi mucibince kendisine ema
net edilen araziyi geri vere
bildi? Bu; sorulmağa layik bir 
sualdir. Fakat eğer .. Suriye,, 
coğrafi tabiri bu kadar büyük 
bir surette geniş bir mıntakayı 
ihtiva etmiyorsa o halde 
1920 de verilen mandanın ls
kenderun sancağı gibi mukad
deratı hukukan tekarrür etme· 
mi$ arazilere kadar uzandığı 

kabul olunabilir mi? 

Hakikatta ali meclis bu ara
ziler hakkında hiçbir manda 
tevdi etmemiş ve Milletler 
cemiyeti konseyi ise bir taraf· 
tan mesela Yap adasına aid 
ihtilaf dolayısile reddeylediği 
bir salahiyeti 1922 de kendi
sinde görememiştir. 

Bu suretle 1921 de Türki
ye'nin Fransa ile büyük bir 
kısım üzerinde kayıtsız, şart
sız ve Türk ekseriyetini haiz 
Sancak arazisi üzerinde ise 
kayıtlı ve şartlı olarak bir hu
dud hattı çizdiği zaman ve 
bilahara 1923 de iki memle
ket arasında üzerinde evvelce 
alman şeraitte hiçbir değişik
lik vücuda getirmeksizin bu 
hattı bir siyasi hudud haline 
getirdikleri vakit Sancak üze
rinde Fransız mandası yoktu. 
Ve Fransız memleketine karşı 
aldığı taahhütleri mandater sı
fatile kabul etmişti. 

Lozan konferansı zabıtları
nın, Lozan muahedesinin on 
altıncı maddesinin tahririne 
aid olan kısımlarını aynen 
zikrederek zamanımızı suiisti
mal etmek istemiyorum. Fakat 
yalnız şurasını bildireceğim ki, 
Türk murahhas heyeti mütte· 
fikler tarafından 16 mcı .. ad· 
denin tarzı tahririne aid ola· 
rak teklif edilen kayıtsız ve 
f&rtlız feragah bu keyfiyetin 

İskenderun ve Antakya hak
kında 1921 Ankara mukave· 
lenamesinin hükümlerile gayri 
kabili telif olduğunu ileri sü
rerek kabulden istinkaf eyle
miştir. 

Fransız murahhas heyeti ni· 
hayet bu mülahazanın doğrul· 
duğunu kabul etmiş ve 16 ıncı 
maddenin 2 inci fıkrasının 

metni yeniden tanzim edil· 
miştir. 

Bu yeni metin Türkiye'nin 
hükümranlık hukukundan ken· 
disi hesabına veyahut manda
ter sıfatile hareket eden bir 
devlet lehine değil, fakat yal· 
nız alakadarların lehine fera· 
gat eylemekte olduğunu tas· 
rih etmektedir. 

Yukardaki izahatımdan çı· 
kan netice şudur ki, Türkiye 
eski arazisinin kayıtlı ve :şartlı 
olarak feragat eylediği bu 
parçasında Fransız otoritesi 
cerçevesı içinde muhtar bir 
reıımı en mütenaaim olmıya 

namzed ahaliden başka bir
şey görmemiş ve hiçbir za· 
man Fransa'nın bir Türk ce· 
maatını bir gün kat'i surette 
gayri Türk bir cemaatın bo· 
yunduruğu altına koymak 
üzere namı hesabına temelluk 
edeceği bir Suriye siyasi var
lığını bir dakika için kabul 
eylemeyi düşünmemiştir. 

Milletler cemiyetine ait ola
rak gösterilen fakat haddı 
zatında kat'iyyen ona aid bu
lunmıyan rol hakkında düşün· 
cemı sarih surette bildirmiş 
olduğumu anlıyorum. 

1922 de vücuda getirilen 
ve 1923 eylulünde mevkii tat· 
bika konulan manda şartı 

Sancak arazisini ihtiva ede
mez. Sancak arazisi bu vesi
kanın kabulünden evel oldu· 
ğu gibi kabulünden sonra da 
ayrı bir halde ve kayıtlı şartlı 
bir tarzda yalnız Fransa cum· 
huriyeti hükumetinin otoritesi 
altına konulmuş olarak kal· 
maktadır. Manda şartı San
caktan bahsetmemektedir ki 
bu ileri sürdüğüm mülahazat 
için kafi bir delildir. 

Fakat bunun dahası da var· 
dır. Bu vesika bugün manda 
arazisi üzerine yalnız Fransız
ca ve arabçayı resmi lisan 
olarak koymaktadır. · Halbuki 
1921 ve 1923 muahedeleri 
lskenderun ve Antakya muh
tar mmtakası ıçın Türkçeyi 
resmi lisan olarak tanımak
tadır. 

Fransız hükumeti başda ola
rak birçok yerlerden bize Su
rıye'nin inkısammı istihdaf 
eylediğimiz hakkında serzeniş· 
lerde bulundu. Halbuki San 
Remo kararında n11zarı dikka
te alınan Suriye'nin vahdetini 
parçalayarak ali meclisin ira
desini tazyir eden biz değil 
fakat Milletler cemiyeti kon· 
seyi ile mandalar komisyonu 
olmuştur. 

Bize lskenderun ve Ar.tak· 
ya' da müstakil bir devlet ya
şayabilir mi?Diye soruluyor. 
Milletler cemiyeti konseyi ve 
mandalar komisyonu esaslı 
alakadarların her gün enerjik 
ve kanlı protestolarına sebe· 
biyet veren Suriye'nin bu in· 
kısamını acaba Suriye'yi daha 
ziyade yaşayabilir bir hale ge· 
tirmek için mi yaptılar? Bu 
vakıa üzerine konseyin nazarı 
dikkatini celbetmek istedim. 
Ta ki bu müna'lebetle mazinin 
hatlarına kat'iyyet vermeden 
evvel konıeyin bu noktalar 

üzerindP. düşünmesi kabil ol
sun. 

Sancak'ın Türk ahalisi Tür· 
kiye için daima birinci dere· 
cede ehemmiyette bir milli 
unsur teşkil eyliyecektir. Ben 
emınım ki haklarında derin 
sempati duyduğumuz Suriye· 
liler bu hakikatten ve tama· 
men silahsız bir hale getirile· 
rek yalnız Fransa-Türkiye ve 
Suriye için • fakat fskenderun 
limanı!lın hesap edilemiyecek 
bir derecede • geniş ekono· 
mik ufuklar açacağı geniş hin· 
terlandındaki bütün memleket· 
ler için istifadeli münhasıran 
ekonomik menfaatlere tahsis 
edilmesini görmek istediğimiz 
bu mıntakanın istiklalinden 
kendilerine düşecek menfaat· 
lerden hakkile haberdar ol· 
muş bulunsalardı ve eğer bu· 
giin teyid ettiklerimin ehem· 
miyetini tam surette ölçebil
selerdi Suriye'liler en başta 
olarak Fransa-Suriye· Türkiye 
iş birliğini takviye ıçın sırf 
bir şekilden ibaret olan bu 
tabiiyet fikrini terkederlerdi. 

işte ahalisi hiçbir şeyin 
kendisine bahşetmediği bir 
hakkı Suriye'ye vermekten 
imtina ettiği için kanlı tenkil 
hareketleri gören bu lskende· 
run meselesinin sureti tekev· 
vünü budur. 

Bugün sükun iade edilmiş-
tir, deniliyor. Fakat mevzuu 
bahis olan hangi sükundur? 
Bu süngü ile yerleştirilen bir 
sükundur. Hiçbir hakkı ol
mıyAn Suriye'nin lehine ve 
hiçbir şey bahasına Suriye'ye 
tabi olmamak istiyen ahalinin 
en kudsi menfaat ve hakları 
aleyhine bir sükundur. 

Konseyin objektif surette 
tetkikat yapması ve bu mu· 
him mes'elede doğru ve hak
kaniyetli bir sureti hal bulun· 
ması için haklara hürmet eden 
bir sükun lazımdır. Bunun için 
bu ihtilaf devresinde Milletler 
Cemiyetinin Sancak mukadde
ratını eline almasını Fransız 

kıt' alan ile Türkiye'ye ve Türk· 
lere aleyhtar unsurlardan mü
rekkeb kıt' alarm münaziünfih 
araziden çekilmesini Milletler 
Cemiyetinin bir komiserinin 
fili emri altında ufak bir bi
taraf jandarma kuvvetinin hu 
mıntakaya gönderilmesini Tür· 
kiye, Fransa ve Suriye tara
fıııdan hiçbir yeni hadise hak
kında karar verilecek vaziyet 
üzerinde fena tesir icra ede
memesini ve nihayet alakadar
lar arasında bir anlaşma vu· 
kua gelmesi veyahud yüksek 
müessesenizin müessir surette 
müzakere edebilmesi için mü
said bir havanın yaratılmasını 
Milletler Cemiyetine teklif et
miş bulunuyoruz. 

Türkiye bu sureti hallin tav
siye edilmesi hakkındaki tav
siyesini yaparken, ayni zaman· 
da bir uzlaşma sureti halli için 
en emın garantiyi Fransa ile 
Türkiye arasındaki derin ve 
samimi dostluğun teşkil etti
ğini bir kere daha tekit eyler. 

Geçici olduğunu 5mid etti
ğim bu ihtilafa rağmen iki 
memleket arasındaki münase
bat hiçbir zaman bu kadar 
sağlam ve sıkı olmamıştır. Hü
kumetim büyük hassasiyetimi· 
zi anlamakta ve bu elim ihti
malde bize yardım etmekte 
Fransız hükumetinin başta ge
leceğinden emindir. 

Davayı dinlediniz. Alınacak 
tedbirlerin sahayı temizlemeye 

hadim müstacel cephesini teş· 
kil ettiği bu t mes' elenin esası 

hakkmda konuşmak üzere ye
niden huzurunuza çıkacağımız 
zamana intizaren tam vicdani 
olarak bu davayı nazarı dik
kate almak sizlere aiddir. 

Matem 
Şam, 17 (Hususi) - Bütün 

Sancak halkı, büyük davala
rında şahid düşen Türk genç
lerinin hatıratım taziz için ma· 
tem tutmuşlar ve bayram yap
mamışlardır. 

TUrk'lerle Çerkesleri 
Kapıştırmak istediler .. 

Hama, 17 (Hususi) - Rey· 
han'da Arap'lar, Türk'lerle 
Çerkesleri birbirleri aleyhine 
ayaklandırmak istemişler ve 
tahrikat yapmağa başlamışlar· 
dır. Fakat Türk'ler ve Çerkes· 
ler, bu tahrikatçıları araların· 
dan kovmuşlardır. 

Altı Türk ve yedi Çerkes, 
lskenderun' daki Fransız~isti!
barat zabitinin emrı uzerıne 
tevkif edilmişler, derhal Adli
yeye verilmişlerdir. 

lskenderun Müddeiumumisi 
bunların beraetini ısrarla talep 
etmiş; fakat Fransız istihbarat 
zabiti, zorla hapis emri çıkart· 
mıştır. Bu vaziyet Sancak'ta 
büyük bir teessür uyandırmıştır. 

Bu genç ne oldu? 
İskenderun, 17 (Hu.,usi) -

Değerli bir şahsiyet olan izzet, 
meydanda yoktur. Fransız za· 
hıtası, bu Türk gencini ara
maktadır. 

Satalmış olanlara cevab 
Lazkıye 17 (Hususi) - Bazı 

&atılmış adamlar vasıtasile, 
Sancak'm Suriye'nin bir par· 
çası olduğuna dair mazbatalar 
toplanmaktadır. 

Türk'ler bu mazbatalar muh· 
teviyatını protesto için muka· 
bil bir mazbata hazırlamışlar, 
bunun bir nüshasını Milletler 
cemiyetine ve bir nüshasını 
Ankara'ya göndermişlerdir. 

Mes'ele konseyin gelecek 
toplantısına kaldı, fakat : 

İstanbuJ, 17 ( Hususi ) -
Sancak mes'elesi, uluslar sos
yetesi konseyinin bu toplan· 
tısında halledilememiş ve ge
lecek aya bırakılmıştır. 

Hariciye Vekilimiz, Sancak'a, 
milletler cemiyetinin idaresi 
altında bitanf jandarma gön· 
derilmesini istemiş fakat, F ran· 
sız murahhası M. Dlrviat bu
nu kabul etmemiş ve Sancak'a 
üç kişilik bir heyet gönderil· 
mesini teklif etmiştir. 

Rüşdü Aras, bu heyete bir 
Türk ve bir de Fransız mu
rahhasının iştirak etmesini 
ileri sürmüş ve bu talebinde 
ısrar eylemiştir. Fakat Fransız 
murahhası bu şekli de kabul 
etmemiş ve konsey de yalnız 

üç kişilik heyetin gönderilme
sini kararlaştırmıştır. Konseyin 
bu kararı bütün delegelerce 
tasdik edilmiş, Hariciye Veki· 
limiz bu protokolu imzalama
mış ve müstenkif kalmıştır. 

Konseyin kararınca; Fransa 
hükumeti, Sancağa gönderdiği 
fazla askeri geri çekecek ve 
üç kişilik heyet te tetkikatta 
bulunacaktir. Sancak mes'elesi 
halledilinceye kadar da Fran
sa - Suriye istiklal muahedesi 
tasdik edilmiyecektir. 
Dış Bakanımız 
Paris'e davet edildi. 

lstanbul, 17 ( Hususi ) 
Fransa hariciye nazırı M. lvon 
Delbos, Cenevre'de bulun· 
makta olan Türkiye hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Aru•ı 

Paris' e davet etmiştir. 
Hariciye Vekilimiz bugün

lerde Paris'e giderek Fransız 
rical ile Sancak mes' elesi etra
fında temaslarda bulunacak 
ve yılbaşından evel Ankara'ya 
dönecektir. Paris'teki temas
larda müsbet bir netice elde 
edilemezse Sancak mes' elesi 
Uluslar sosyetesi konseyinin 
18 ikinci kanundaki içtimaında 
görüşülecektir. 

Fransız matbuatının neşriyatı 

umumiyet itibarile iyidir. 
temaslar devamda: 
Cenevre, 16 (A.A) :_ Ha· 

vas bildiriyor: 
Mazbata muharriri olan fs

veç Dış Bakanı M. Sandler 
ile Tevfik Rüşdü Aras ve M. 
Vienot arasmda mazbata mu· 
harririnin raporu münderaca· 
tını tesbite matuf görüşmeler 

devam etmektedir. 
Müzakerede henüz Tevfik 

Rüşdü Aras'ın konseyde rey 
verilirken istinkaf etmek fik
rinden mütevellit müşkülata 

tesadüf edilmektedir. 
Bununla beraber konsey ka

rarını müteakip Tevfik Rüşdü 
Aras'ın ihtilafın doğrudan doğ· 

"' ruya noktai nazar teatisi sure· 
tile kat'i bir sureti halle raptı 
için Paris' e gitmesinin karar· 
)aşmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Sancak'a bir müşahit) 
heyet gidecek: 

Cenevre, 16 (A.A) - Ha· 
vasın hususi surette gönder· 
diği muhabiri bildiriyor: 

Son Sandler • Rüşdü Aras • 
Vienot görüşmeleri. hakkında 
alınan malumata göre Tevfik 
Rüşdü Aras Ankara ile temas
tan sonra mes'clcnin esasına 

taalluk eden tekliflerde bulun· 
muştur. 

Tevfik Rüşdü Aras Sancak· 
da Fransız d~legesinin ikamet 
etmekte olduğunu ileri süre· 
rek lskenderun'a gidecek olan 
bitaraf müşahitlere bir Türk 
delegesinin iltihakını istemiştir. 

Sancak' daki Fransız dele· 
gesi lskenderun ve Antakya'da 
manda sıfatile mutad idare 
işlerini görmekte olduğu gibi 
Fransız vaziyetinin esas pren· 
sibi de konsey tarafından ta· 
mamen tahaffuzi mahiyette it· 
tihaz edilecek olan tedbirlerin 
mandater devletin salahiyetle
rine halel getirmemesidir. 

Bir Türk delegesinin mev
cudiyeti Türkiye'yi fskenderun 
ve Antakya üzerinde bir nevi 
murakabe hakkı vermek neti· 
cesine varacaktır. 

Konseyin bugünkü celsesin· 
den evel bir anlaşma hasıl 
olacağı ümid edilmektedir. 
Fransız murahhasının tezi: 

Cenevre, 16 (A.A) - Ha
vas ajansı bildiriyor: 

Milletler cemiyeti konseyi 
Başkanı Edvards celseyi saat 
10,30 da açmış ve Fransız 
murahhası M. Vienot'ya söz 
vermiştir. 

M. Vienot lskenderun me· 
selesinde Fransa'nın noktai 
nazarını izaha başlarken Fran
sa'nın Türkiye'ye samimi ve 
derin dostluk bağlarile bağlı 
bulunduğunu hatırlatmış ve 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

., Milletler cemiyetinin ıs

tiklale doğru götürmek vazi
fesini Fransa'ya vermiş oldu
ğu milletin hukukunu ve men· 
faatını müdafaaya davet olu· 
nan Fransa, manevi olan ve 
müstakbel müttefikine karşı 

olduğu kadar dostlarına kar
şı da ittihu edeceti sadıkane 

bir dürüstlük ile gerek birini 
gerek diğerinin isteklerini u 
laştırmayı kat'i surette Ü!Il 

eylemektedir. ., 
M. Vienot, bundan sonı 

Türk tezine karşı 1921 
1923 te yakın şark devleti 
ait olarak imzalanan metin 
rin sıkı bir tahlilini yapmış 
şu neticelere varmıştır: 

- .. Fransa 1921 de T 
kiye ile müzakere ederk 
mandası mucibince hare 
ediyordu. Ve b'-1 suretle ha 
ket etmek için başka bir 
fatı mevcud değildi. Fran 
Suriye arazisi üzerine hiç 
müdahale hiçbir hükümranl 
hakkını ke:ıdisinde hiçbir z 
man görmemiş olduğundan 
hakkı sırf bu arazinin hudu 
larını tesbite yarayan 
laşma ile bu hukuku 
edemezdi. 

Fransa, arazisinin tama 
istiklale kavuşmaya namz 
devletler halinde taazzuv et 
rilecek olan Suriye cema 
hesabına hareket ediyord 
Nihayet Sancak Suriye cema 
tının haricinde istiklal için h 
bir husus namzedliğe mal 
bulunmıyordu. Bu prensiple 
tatbiki 15 sene zarfında ha 
ve yahud Türk hükumeti t 
rafından hiçbir tahtieyi muc 
olmadığı gibi Türkiye San 
ğın Suriye milli hayatına j 

tirakine karşı protestoda b 
lunmamıştır. . 

M. Vienot bundan son 
milletler cemiyetinin 1930 
yakın şark devletlerinin org 
nik statülerini1 tasvib eyle 
bulunduğu ve statü[mucibin 
Sancak' ın Suriye kanunu es 
sisi ile hususi bir organik 
jim ile idare edilmekte bulu 
duğunu hatırlatmıştır. 

M. Vienot şurasını da b 
dirmiştir ki Fransa • Suri 
muahedesi ahkamı mucibin 
Suriye'nin hürriyetine Kavu 
ması muahedesi ne Sancağ' 
hususi rejimine ne de ahalin 
Türk unsurlarının hukuku 
kat'iyen dokunmıyacaktır. B 
nunla heraber son Fransız 
Türk fikir teatileri esnasın 
Fransa hükumeti Türk bük 
meti ile bu reıım hakkın 
goruşmeyi teklif eylemişti 
Fakat Türk hükumeti ken 
sını tatmin olunmuş telak 
etmemiş ve Sancağ'ın siya 
tabiiyetini ileri sürmekte 
Suriye devletinin bu idari ta 
simat dairesinin müstakil b 
devlet haline ·getirilmesini e 
de etmek için ısrar eylemişf 
eylemiştir. Fakat Sancağ' 
müstakil bir devlet haline g 
tirilmesi Ankara anlaşmasın 
mevcud değildir. 

M. Vienot konseyin ken 
kararına sahih bulunduğu 
işaret etmekle beraber kons 
yin nazarı dikkatini mes' elcni 
pratik safhalarına çekmiş 
demiştir ki: 

- Konseyin Sancağ'ı Su 
ye' den ayırmıya karar verdi 
takdirde Arab Suriye efk · 
umumiyesi Suriye'nin istiklal 
nin, vücuda getirilmesini de 
fakat Suriye'nin bir devlet ol 
rak mevcudiyetinden yani 1 
senedenberi Suriye'ye rapt 
dilmiş bir arazinin ayrılması 
tazammün eyliyeceğini kayd 
decektir. 

M. Vienot Türk delegesini 
Sancağı halen muazzam b 
askeri tazyik a:t nda göstere 
beyanatını hayretle dinlediği 
bildirmi§ ve demi~tir ki: 
- Sonıı 7inei "'illada 
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- Eğer mandater devlet 

Sancak'ta bulunan kıt'alarını 
takviye etmiş ise bu; Sancak 
halkının kendi amme huku· 
kunu icradan menetmeyi arzu 
eden bazı unsurun gayretine 
tercüman olan hadiselerin hey
eti umumiyesinden dolayı ol· 
hluştur. 

M. Vienot nihayet konseyin 
hakkında bir karar alabileceği 
emniyet tedbirleri üzerinde 
Fransız hükumetinin hissiya· 
tını bildirerek demiştir ki: 

- Fransız hükumeti hududda 
ve Sancak'ta hadiseleri önle
meyi istihdaf eden hükümlere 
nıuvafakat etmeğe hazardır. 
Bununla beraber aşağıdaki 
( Beş kelime okunamamıştır ) 
Vardır ki bunu ona manda 
teffiz eylemiştir. 

Mandater devlet kendi sela
hiyetlerine tecavüz eden ve bu 
mandanın kısmen taliki demek 
olan tedbirlere müsaadekar 
olamaz. Fransız hükumeti bu 
sebebten hududunun her iki 
tarafına bitaraf müşahidler 
gönderilmesi tavsiyesini ileri 
sürmektedir. Eminim ki bu 
tedbirler derhal alakadar mın
takalarda sükun tevlid ede· 
cektir. 

Dr. Tevfik Rüştü Aras 
Fransa namına Türkiye'ye kar· 
ıı ifade ettiği dostluk hissiya
tından dolayı M. Vienot'ya 
teşekkür etmiş ve mes' elenin 
hulcuki ve siyasi cebhesini 
konseye bildirmek hakkını 
ınuhafaza eylediğini beyan 
etmiştir. 

Eğer mazbata muharriri ra
porunu bitirebilirse konsey 
bu akşam yeniden toplana· 
taktır. 

llış Bakanımız Tevfik 
Riişdü Aras'ın cevabı: 

Cenevre 16 (A.A) - Mil
letler cemiyet i konseyinin bu 
bu sabahki toplanbsmda Dr. 
Tevfik Rüşdü Aras M. Vie· 
notun uzun izahatına şu ce
vabı vermiştir. 

- Fransız delegesinin iza
hatında kullandığı lisan ve 
nezaketten ve Fransa ile Tür· 
kiy yi birleştiren dostluk hak
kında bizim kendi hislerimi· 
zin birer aksi olarak verdiği 
tekidi teminattan dolayı F ran
sız delegesine teşekkür etmeyi 
bir vecibe bilirim. 
Şunu işaret etmek isterim ki 

ınes 'elenin esasına girmekten 
kaçındım. Ve bu mes'elenin 
konsey huzurunda menuubah
sedildiği zaman konseyi ikna 
edeceğini ümit ettiğim sarih 
Ve mufassal lbir izahnamede" 
bulunmak hakkımı mahfuz tu· 
tuyorum. 

Bu münasebetle zikretmiş 
olduğu bir vesikadan dolayı 
Fransa mümessiline teşekkür 
etmeyi arzu ederim. Burada 
izahını aramıyacağım garib 
bir tesadüf eseri olarak bu 
Vesika adetlerinin : bu kadar~ 
fazla olduğunu sanmadığım 
Yakından veya uzaktan 1921 
rnuahedeısi maddelerini istih· 
daf eden vesikalara ilave 
olunmaktadır. 

Milletler cemiyeti azası sıfa
tile şimdiden tebarüz ettirmekl 
İsterim ki, konseyin ancak ida
re bakımından tavsiyelerde bu·t 
lunıtbileceği manda altında hu· 
lunan bir arazide iki mmtaka 
İçin gayri müsavi bir idare 
tarzı vaz~dilemez: · Filhakika 
böyle bir vakıa konseyin sela-

l hiyetini aşmadan ve sebebi 
nıevcudiyetini inkar etmeden 
hukuki ve siyasi bir esas teş· 
kil edemez. Şimdilik-bu kısi 

müdahale ile iktifa etmekteyim. 
Meslekdaşım Fransız dele

gesinin taşıdığı uzlaşllla hissi· 
yatını kendimde duyarak şim · 

di karşımıza çıkan pratik mes· 
elelerin halli için mazbata mu· 
harriri ile müzakerelere giriş. 
meğe hazır bulunmaktayım. 

M. Viento şu cevabı ver· 
miştir; 

Şu mes' elede ekselans Türk 
mes' el esile tamamen hemfiki-

rim ki kısmen mes'elenin esa· 
sına temas eden iki izahna· 

meden sonra müzakerelerin 
hepimiz için oldukça yeni bir 

tarz teşkil eylemesi sebebinden 
bu mes' ele hakkındaki müla-

hazalarım biraz daha uzun bir 
şekilde izah etmiye mecbur 
kaldım. 

Mazbata muharririnin karşı
lıklı hukuki rey üzerinde rapo-

runu önümüzdeki Kanunusa
nide konseyde tevdi etmesine 

intizaren konseyin en faydalı 
olarak yaR,abileceği vazife der· 

hal tatbik edilebilecek pratik 
tedbirlerin nazarı dikkate alın-

ması olacaktır. Eğer en kısa 
bir zamanda bu muvakkat 

tedbirler Türkiye delegesile 
benim aramda vukubulacağın· 

dar. emin olduğum tam bir 
anlaşma halinde alınırsa ken
dimi ziyadesile bahtiyar adde· 
deceğim. 

Haleb, 17 (A. A) -Havas 
bildiriyor: 

Sancak'ta sükun hüküm'sür-. 
mektedir . • Bununla beraber 

muhtemel hadiselerin önünefl • 
geçmek için Türkiye • Suriye 

~h~d;dund;~liyet tedbirleri 
ittihaz edilmiştir. 

rJ Suriye m-eb'-us-la-· r-t- A-ra_b_v_e j 
Türk ahalinin intibah müca-

.,delesi esnasında iki kişinin 
ölümüne ve · yirmi kişinin ya-

ralanmasına sebeb olan hadi
selerden dolayı ( müttefikan 
!mül;essif-bul~n;Mktadırlar.'-

Cenevre, 17 (A.A) - Mil
letler cemiyeti paktı prensip· 

lerinin tatbik edilebilmesi işile 
meşgul olan komitede Şili ve 

:Kanada delegeleri milletler ce
miyetinin cihanşumullüğü me-

selesinin birinci derecede mü
him bir keyfiyet olduğunu 
ehemmiyetle tebarüz ettirmiş
lerdir. 

Buna mukabil Sovyet dele· 
gesi en mübrem işin paktı 
takviye etmek olduğunu be
yan eylemiştir. 

Urugvay delegesi ise paktın 
tadilinden ziyade taahhüdlerin 
tefsir edilmesi lazım geldiğini 
iJeri sürmüştür. 

Cenevre, 17 ( Radyo ) -
Uluslar sosyetesi konseyi dün 
95 inci içtimamı nihayete er
dirmiştir. Sancak meselesi 
hakkında M. Sandler'in rapo
runu kabul etmiştir. Türkiye 
ve Fransa hükumetleri bu me
selenin Uluslar sosyetesinin 
Kanunusani umumi içtimaına 
talikine muvafakat etmişlerdir. 
Ayni zamanda Fransa hüku
meti bu mesele üzerinde mü
zakerata devamı da kabul 
etmiştir. 

Sancak'a gidecek bitaraf 
heyet müstemlekat işlerine va· 
kıf bir reisin idaresinde bulu
nacak ve en kısa bir zamanda 
Sancak'ta tetkikata başlıya
caktır. Ve bu heyetin vazifesi 
en çok Kanunusani 31 inde 
bitmiş olacaktır. 

Bu kararlar sayesinde San· 
cak mes'elesi yeni ve müsaid 
bir safhayı iİrmiş demektir. 

m 
Derj ve Tenasül Hasta· 

lıklan Mütahassısı 

Doktor 
Osman Yunus 

Hergün hastalan sabah 
saat 10 dan akşam altıya 
kadar kabul ve tedavi eder. 

181121936. .. 
Bugün 

Adres: Kem~raltı Şamlı 
sokak No. 19 

·~----................. . 
lzmir belediyesinden 

61 adanın 4 sayıh arsası· 
nın beher metre murabbaı 

Casarruf haftasının 
son günüdür 

225 kuruştan, 7 sayılı arsası· 
nın beher metre murabbaı 250 

kuruştan, 62 adanın 9 sayılı 
arsasının beher metre murab-

baı 225 kuruştan, 17, 27, 28 
sayılı arsalarının beher metre 

murabbaı 250 kuruştan ve 63 
sayılı adanın 2 sayılı arsası-

O/o 10 Teı1zilattan 
nın beher metre murabbaı 
175 ve 61 sayılı arsasının be
her metre murabbaı 225 ku
ruştan sekizbin üçyüz otuzyedi 

lira seksen dokuz kuruş be
deli muhammenle başkatip

likteki şartname veçhile 22/ 12 
936 salı günü saat 16 da ka-

istifade etmeği unutmayınız 

palı zarflı arttırma ile ihale 
edilecektir. Teklifler mezkur 

Sünıeı· Banli 
arsaların beher metre murab
ına konulmuş olan muhammen 
bedelleri ayrı ayrı artırmak 
suretile yapılacaktır. iştirak 
için altıyüz yirmi altı liralık veya banka teminat mektubu 
muvakkat teminat makbuzu ile 2490 salılı kanununun ta· 

İzmir harici askeri satın alma ilanları 
M. M. V. satın alma ko. yonundan: 
1 - 40 metre mik'abı ceviz kalas kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur . 
2 ihalesi 6/11 kan./937 çarşamba günü saat 15 tedir. 
3 - Tahmin edilen bedeli 20000 lira olup ilk teminatı 

1500 liradır. 

4 

5 

Şartnamesini M. M. V. satın alma komisyonundan 
bizzat alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilmez. 
5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı lcanunun 2 ve 
3 ncü maddelerinde istenilen belgelerile, teminat ve 
teklif mektuplarını ihale gün ve saatından en geç bir 
saat evveline kadar M. M. V. satın alma komisyon· 
una vermeleri. 17 2 17 1 1229 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Burnavadaki alayın ihtiyacı olan 55,000 kilo un ka

2 

3 

4 
5 

palı zarf usulile münakasaya konulmuştur· 
Kapalı zarf usulile müakasası 25/12/936 cuma günü 
saat 11 de yapılacaktır. 
Umum tahmin tutarı 6325 lira olup muvakkat temi-
natı 475 liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin muayyen vaktinden bir saat svvel teklif 
mektuplarını Burnavadaki Askeri satın alma komis· 
yonuna vermeleri. 8 12 18 22 1437 

M. M. V. satın alma ko. nundan: 
1 

2 

3 
4 

Hava ihtiyacı için 20 metre mik'abı dış budak kalası 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 19200 lira ilk teminat parası 
1440 liradır. 
ihalesi 7 / 11 kan./937 perşembe gün saat 15 tedir. 
Şartnamesini M. M. V. satın alma komisyonundan 
bizzat alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilmez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki istenilen belgelerile teminat 
ve teklif mektuplarını ihale günü ve saatından ~en geç 
bir sa~t evvelisine kadar M. M. V. satın alma komis· 
yonuna vermeleri. 17 2 17 2 1228 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
S N Lira K. . o. 

589 Tepecik yedi kızlar mevkiinde 11 dekar 28 3000 00 
metre bahçe kule ve damın hazine ve diğer 
hisseleri de birlikte olarak. 

590 Karantina demir sokak 28 kapı 224 metre M. arsa. 
591 3. cü karataş asansör s. 14 kapı ve tajlı 418 M. " 
592 3. cü karataş enveriye s. 95 No. eski 93/95 

yeni No. lı 199 metre murabbaı arsa. 

112 00 
104 50 
59 70 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ve on 
beş gün müddetle artırmaya konulmuştuı. İhalesi 24/ 12/936 
perşembe günü saat 15 tedir. 9 18 1458 

lzmir Ticaret ve Zahire Bor
sasından; 

Borsanın 1937 senesine mahsus fiat celvellerile deftf"r ve 
kağıt gibi evrakın basımları münakasaya konmuştur. Münakasa 
bu ayın yirmi birinci günü Borsada yapilacakt.r. Taliplerin 
Borsa idaresine müracaatlc bunlar hakkındaki izahat ve şart-
ları. öirenmıleri. 15 18 1508 

rifi dairesinde hazırlanmış ı beşe kadar encümen 
teklifler ihale günü saat on ğine v~rilir. 4-8· 11-18 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

reisli-
1427 

1 - Menemendeki piyade alayının bir senelik ihtiyacı için 
186,000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 Şartnameyi görmek istiyenler alay satın :ılına komis· 
yonunda görebilirler. 

3 - ihalesi 24/ 1.nci kanun/936 ç.arşamba günü saat 15 te 
alay satın alma komisyonunda icra olunacaktır. 

4 - Muhammen bedeli 22,878 yirmi ikibin sekizyüz yetmiş 
sekiz lira muvakkat teminatı 1716 bin yediyüz onaltı 
liradır. 

5 Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma· 
lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki belgelerile birlikte ihale gün 
ve saatından en geç bir saat evvel teminat ve teklif 
mektuplarını Menemen Askeri satın alma komisyonuna 
vermeleri. 8 12 17 22 1444 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Müteahhid nam ve hesabına biçilen ederi 27654 lıra 

54 kuru~ olan 14557 kilo 650 gram yün çorap ipliği 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 21 Birinci kanun 936 pazartesi günü saat 
15 tedir. 

3 ilk teminat 2074 lira 47 kuruştu. 
4 Şartnamesi 139 kuruşa M. M. V. satın alma komis· 

yonundan alınır. 
5 -r Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunu 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte ihale gün ve saatinde M. M. V. satın alma • 
komisyonunda bulunmaları. 3, 8, 13, 18 1394 

Mst. Mv. k. sat. al. ko. rs. den: 
1 Hava ihtiyacı için 80 metre mik'abı Amerikan camı 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 Tahmin edilen bedeli 43200 lira olup ilk teminata 

3240 liradır. 

3 - ihalesi 4/11. kan./937 pazartesi günü saat 15 tedir. 
4 - Şartnamesi 216 kuruş mukabilinde M. M. V. satın 

alma komisyonundan bizzat alabilirler. Muhabere ile 
şartname gönderilemez. 

5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki belgelcrile birlikte ihale gün 
ve saatından en geç bir saat evvelisine kadar teminat 
ve teklif mektuplarını M. M. V. satın alma komisyo-
nuna vermeleri. 17 29 15 30 1227 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden; 

500 Asit nitrik 
Tahmin edilen bedeli 127500 lira olan yukarıda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 5/ 2/937 tarihinde pazartesi günü saat 15 
te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. 6 lira 37,5 kuruş mukabilinde verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 7625 lira havi teklif mek· 
tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 cü madde· 
lerindelıci vesaikle mezlıcOr gün ve saatte komisyona müracaat· 
lan. 18 20 22 24 1505 
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DerZ E& 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. 

"EXTAVIA,, vapuru 5 ikin· 
cikanunda bekleniy0r. NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

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

DEN NORSKE MlDEL
HA VSLİNLİNJE 

OSLO 
"BOSPHORUS,, vapuru 16 

ilk kanunda bekleniyor. IS
KENERIYE, HAYFA, DİEP
PE ve NORVEÇ limanları 

için yükliyecektir. 

SERVİCE MARtTlME 
RUMAiN BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 23 
ilk kanunda bekleniyor. KÖS· 
TENCE, SULİNA, GALA TZ 
aktarması olarak BELGRAD'a 
NOVJSAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TİSLAVA, VİYANA ve 
LİNZ için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
luihleri ve navlun tarifeleri 
itakmda bir taahhüde girişi· 

lcmez. Telefon No. 2008 2008 

Fratel i Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"C>RESTES,, vapuru 10 bi· 
rinci kanunda gelib yükünü 
tahliyeden sonra BUGGAS, 
VARNA ve KÖSTENCE li· 
manlnrı için yük alacaktır. 

"BACCHUS,, vapuru 14 
9irinci kanundan 19 birinci 
kanuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM· 
IURG limanları için yük ala· 
nktır. 

"ORESTES,, vapuru 28 bi
rinci kanundan 3 ikinci kanu
na kadar ROTTERDAM, 
AMSTEDAM ve HAMBRG 
limanlan için yük alacaktır. 
5VENSKA ORİENT LINES 

"SMALAND,, motörü 10 
birinci kanunda ROTTER
DAM. HAMBMRG, GDYNIA 
ve SKANDiNAVY A liman· 
ları için yük alacaktır. 

"ISA,, motörü 21 birinci 
kanunda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve SKANDINAVYA liman· 
]arı için yük alacaktır. 

''AASNE,, vapuru 4 ikin· 
ci kanunda ROTTERDAM, 
HAMBURG ve SKAMDl
NA VY A limc.nları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 16· 
birinci kanunda MALTA, 
MARSIL YA ve CEZAiRE ha· 
r ket edecektir. 

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

Yolcu ve yük kabul ede. 
ilandaki hareket tarihlerile 

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

T elef•n: 2tf).i/200S/2'i3 

İdaresini bilenler 

UM 
Lambalarını daima tercih · ederler ve ı;atıcı· 

!ardan bu markayı ararlar. Emsaline nis· 
beten % 40 daha az cereyan sarfeder. 

il 

1 a 
Elektrik - Radyo- Telefon Evi 

Siemens Fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 I 79 

Telefon' : 3332 

[ .&iraal .c.: .. ~.:J 
f awta 

-
_ A. em 1 Tonay 
_Bakttırigolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassıst-
E Bııamııhnııe istasyonu klU'Şısındaki dibek: sokak bapnda 30 snyı· -
E lı ev ve munycnebnnosindc ıabab &ant 8 den akşam at 6 a kadar = 
E: hnstalnnm k:ıbul eder. -
- Hlrncant eden luıstalnra yapılması lıizımgelcn sair tnlıliluı e -

mikro kopik muayeneleri ile \'eremli hastnlara ynpılwnsınn cevzn = 
. görülen Pnoıuotornk:a muayeneb:ınesiııde muntnz:ıman yapılır. _ 

lllUllllHIHllllUllllllllllllllllHHllllllll1111!11llli!ill1 Telef on: 4115 llllllll 

N 
lzmi 

den; 

KASE 

AL 
·man işlet 

Alsancak Demiryolu iskelesine yananşacak vapurla~dan kö· 
mür ve kereı;teden maada eşyanın vinçten alınıp vagonlara is· 
tifi ve vaıonlardan vince verilmcıi amele işi 14/ 12/936 tari · 
hinden 24/12/936 perşembe iünü ıaat 15 şe kadar on gün 
müddetle elcıiltmeyc çıkarıldıyından isteklilerin şartnamcltri 
ıörmek üzere levuım ıervisine müracaatları ilan olunur. 15 18 

Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 
F ototraflarınızı bizde çıkartınız 

z.fllcinfai elc1aJ1f1Cak poz 
Temiz iıçilik 

Kesenize ag11un J ial 
Hükumet civarı kıymQkam Nihad bey caddesi No. 20 

lzmir Liman işletme idaresin
den: 

cektir. 
Yolcu fiatinde tenzilat: Olivier VE Şürekası Hellenic Lines 

Limana relecek ve boşaltılacak ve bu vapurlara yüklenecek 
maden kömürlerinin yükleme ve boşaltma amele işi 14/12/936 
tarihinden 24/12/936 perıembe ıünü saat 15 şe kadar müd
detle eksiltmeye çıkarılmı~br. isteklilerin şartnameleri görmek 
üzere levazım ııervi.sinc müracaatları ilin olunur. 15 18 1501 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel 2443 
ELLERMAN LINES L TD. 
··THURSO,, vapuru 20 ikin

ci teşrinde Londra, Hull ve 
Anvers'ten yük çıkaracak ve 

ayni zamanda Liverpol ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru 3 birinci 
kanunda Londra, Hull ve An· 
versten gdip yük çıkara cak 
ve ayni zamanda Londrd ve 
Hull için yük alacaktır. 

"DRAGO,, vapuru 10 bi· 
rinci kanunda Liverpol ve 

Svanseadan gelip yük çıka

racaktır. 

GENERAL STIM 
"PHILOMEL,, ''apuru 18 

ikinci teşrinde gelip Loııdra · 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerclerı acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

Birinci Sınıf Mutaha5sıs 

r. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk- . 
ları ve elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

Pürjen 

Limited 
Hamburg - Bremen, Rotter· 

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

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

Anglo. Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk 11Cairo City,, va· 
~uru her ay Pireden munta· 
zaman iki sefer hareket ede-

Pire·Marsilya seyahat müd
deti 75 saat, 

Port-Sait ve lskcnderiyc li
manları için "VELOS,, vapu
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 

Umumi Deniz AcentahGı 
Limited 

acentasırıa '!lÜracaat olunması. 
Telefon : 3171 

Ali 
Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 

lktısad Vekaleti maadin U _ 
müdürlüğünden: 

İznıir vilayetinin merkez kazasına bağlı Cumaova.sı nahiye.· 
sinin Yeni köy karyesinde şimalen Söğütçük tepe' den başlıyarak 
Zünbüllükaya'ya · doğru lıat, şarkan Zünbüllükaya"dan Damte· 
pc'ye doğru hat, cenuben Damtepe'den Akservi çe§mesinc 
doğru hat, garben Akservi çeşmesinden hudud başlangıcı olan 
Söğütçuk tepesine doğru hat ile mahdud 587,25 hektar sa· 
hada Yusuf Ziya tarfından 29 /12/ 932 tarih ve 1/9 numaralı 
ruhsatnameye dayanılarak aranılıp meydana çıkarılan Liğnit 
madeni 11 99,, yıl müddetle mumaileyh uhdesine ihale kılına· 
cağından Maadin nizamnamesinin 36 ve 37 inci maddeleri 
mucibince bu bapta bir • guna itirazı olanların 17 1111 936 
tarihinden itibaren iki ay müddet içinde A.ıkara'da lktısad 
Vekaletine mahalJinde Valilik makamına istida ile müracaat 

olunur. 17 2 18 2 1099 

• "" •o gu en; 
1zmir vilayatinin merkez kazasına tabi cumaovası nahiyesi 

dahilinde yeni köy karyesinde şimalen imanı oğlu, tarlası te· 
pesinden başlıyaıak sandı köprüsüne doğru hat, şarkan bu 
köpriiden dam tepesine doğru hat, ccnuben dam tepesinden 
Z imbüllü kayaya doğru hat, garben Zümbüllü kayadan hudut 
b ı , la'lgıcı olan imam oğlu tarlası tepesine doğru hat ile mah· 
dut 250 hektar ar«zide Osman Nuri tarafından 27 /2/933 ta· 
rihli ve 1/10 numaralı ruhsatnameye dayanarak aranılıp mey· 
dana çıkarılan liğnit madeni 99 sene müddetle mumaileyh 
uhdesine ihale kılınacağından maadin nizamnamesinin 36 ve 
37 inci maddeleri mucibince bu bapta bir guna itirazı olan· 
ların 17 /11/936 tarihinden itibaren iki ay içinde Ankara' da 
lktısat Vekaletine ve mahallinde valilik makamına istida ile 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 17 2 18 3 1105 
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a Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O hadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb. 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


