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LeJournal elimizde değil, dost. Kudüs'te 
larımız gücenmesinler, diyor 

Liberte, Atatürk'le 
Karışıklıklar 

anlaş fazlalaşıyor .• 
• Londra, 24 (A.A) - lnplıere· 

nin F'ilistin'deki fevkalade komi· 
ıeri, Arablar araeıoda yeniden ka· 

mağa mecburuz, diyor rışıklıklaa çıkmıya başladığından 
dolayı Filistind,.ki polisin takviye· 
'ini istediği haber verilmektedir. 

Kudüs 25 (Radyo) - 1mpara· 

Bazı gazeteler Fransa'nın Arab'ların ayaklanma- ~:~ui~ti~av:~i1tet•!~Y:~~0:~m!i~~t;ı~r • 
Slndan ko,ktug.,unu, bı·zı·m de birgu'' n, ltalya 'nın şahsiyetlerin ifadelerini bir fezleke 

haline koymuştur. Heyet, yortular· 

d dan sonra da tahkikata devam ede· 
Sancak' a yerleşeceğini düşün üğümüzü yazıyorlar cek ve ikinci kanunun onbeşioden 

-----• aoura Londra'ya dönecektir. 

Alman gazeteleri bize hak veriyorlar. Liberte, İngiltere'nin L. Corç'un D;k Dö 

tavassutunu beklemeden anlaşmalıyız, diyor Vindsor'a telgrafı: 
Pari9, 24 (A.A) - Anadolu I Petit Journal'de Duyduğu tees. 

Ajansının hususi muhabiri bildi· Petit joumal iki tarafın sağ· 

riyor: lam dostluk münasehata idame hu· sürü bildiri.yor .. 
llemen tekmil gazeteler aıağı sosundaki kuvvetli azmine ve mil· 

yukan ayni ifadelerle müzakeratın zakere havasının samimiyetine rağ· 
akamete uğradığı, Türk'lerin San· men uyuıulamadığını yazarak di· 
cak'ı Suriye"den ayırmakta, Fran· yor Jı.i: 
sanın bu eeası kabul etmemekte - Siyasi mahafilde Türk'lerin 
urar ettikleri mQtaleaaındadırlar. muhtelif tekliflerde bulunduğu 

Saint Brice Le Joumal'da: itiraf ediliyor. Fakat hepsiuin, 
- Akamet o kadar tamdır hatta en seyyali olan konfoderaıı-

ki -diyor· neşrolunan tebliğ hunu yon teklif ininde esası Saucak'ı 
örtbas etmiye kalkışmıyor, karşı· ayırmakbr. 

lıklı nzivetlerin açıkça telifi im· hanea Türk azlıklann hakkı· 
kansızkeıi diplomasi yolu ile 
anla~mak naııl mümkün olabi· 
bir? Tezlerdeki aynlık teırinisani 
notalanndan belli idi. Suriye mil· 
li)etçilerioi ayaklandıracak tam bir 
tadili yalnız cemiyeti aham tetkik 
edebilir. 

Türk'leriu bu aralık, tadili 
elinde olmıyan bir vui} etten Fran· 
uya gücenmiyeceklerini ümid ede· 
biliriz. 

Ernuvel: 

Dışbakanımız Dr. Aras w 
Sancak' a ıidecek müşahid 
lıeget azasından Norveçli 

M. llolıtad 

/skenderun Türkiye için Kilikya kadar 
hayati bir mes' eledir, diyor 

Pariı, 25 (A.A) - Anadolu Ajanı.nın husuıi muhabirinden: 
Emouvel gueteai Sancak ihtilafında karoılıklı tezleri ve Tdrkiye'nin 

Suriye'de Franeız mandaıını fena gözle görmemiı olduğunu, Fransısca· 
nıo Türkçede ikinci dil sayıldı~ını, Yeni Türkiye'oio kendiıini Franeız 
ihtilalinin kızı telakki ettiğini hatırlatarak diyor ki: 

İıkenderun Türkiye için Kilikya kadar mühim bir hayat meı'ele· 
ıidir. Hiç tüphelİz Sancalı: meı'elesini umumi politikayı ihlal etmiyen 
alelade ehemmiyette bir iı eaymakla hata edilmiıtir. Akdenizde •e yakın 
ıarkta emniyetimiz hiçbir dostlu~• meydan olr.umamağı emretmektedir. 

Paris ve Londra arasında 
çok mühim bir temas var 

na hılrmet hususunda müzakereye 
amade ise de iftirak esasına yana· 
pmazdı. 

18 Klinunusaoi konaeyindea 
evel İneçli rapoıtörün yeni bir 
Tflrk-Fnmıa temasına teşeLhüsü 

muhtemeldir. Poriı'le Aokara•nın o 
vakte kadar anla~masını umar, 
dileriz. 

Petit Parla' eo, vaaiyetimisde 
preıtij mee'eleai ve Arablara iti· 
madııılık. görerek; 

- Türk do!!ltlanmıs amDJDt 
premib ulıuında kalmakta urar 
e11Uer. Suriye nbdeti ip.de ldad 
ve ktl1t6rel muhtariyet teferruatına 
yanaımadılar; 

Diyor. 

- Sonu 1 inci salıi/ede -

Şark 
demiryollan 

•• 
Satın alma mukave
lenamesi meraaim. 

le imzalandı. 
Ankara, 25 (A.A) - Şark 

demiryollan işletme imtiyazı-
mn satın alınması hususunda 
19 teşrinievel 936 tarihinde 

imparatorluk, son dere
ce sevdiOi bir hUkUmdar
dan mahrum kaldı,· diyor •. 

M. Loit Corç 
Londra, 25 (A.A) - Ro1ter 

A.janunıa ~rendi~ne g6re hali 
hazırda Jamaigue adaıında bulun· 
makta olan M. Loyd Cort, Dük 
Dö• Vindıor'a ıpğıdaki telgrafı 
göoderm iştir: 

Noel yortusu münasebctile kral
lığın eeki bir naıın olan ben 88• 

mimi temennilerimi arsederim. 
Sizi fevkalade takdir etmekte 

olduıumu ve bu iblle ve muhab
betimin aize karoı yapılmıı olan 
eon muamele dolayıeile daha ziya· 
de artmıo olduğuna ve imparator· 
lugun ıon derece eevmekte olduğu 
bir hflkümdardan mahrumiyetinin 
acısı ile muztarib bulunduğumu 

arzederim. -------------
Gazianteb'in 

Bitler, Fransa'yı imha 
edeceğiz demiş. 

Jstanbul, 25 (Ilususi) - Buraya gelen.haberlere göre, bir 
Alman gazetesine beyanatta bulunan Alman devlet reiııi M. Bit· 
ler; Fransa'yı imha edeceğiz, demiştir. 

işkence devam ediyor 

MUş~hid heyet bugün 
Sancak'a gidiyor 

Milletler cemiyeti mahaf ili, heyetin he. 
men hareketine lüzum gördü. Fethi'nin 
Paris'e gelmesine:ehemmiyet veriliyor 

Sancak'ta Bilan kasabası 
f ııtanLul 25 (Hu usi) - Londra gazetelerinin Antakya hakkında al• 

hü) ük elçimiz Fethi' nin, T~vf ik dıkları ) eni haberler ıunlardır: 
Rli§dü ile görüşmek üzere Parie'e 1skenderun'un Abacılı köyi 
gelmesi ve uzun ıüren mülakattan ahalisinden l\luea, Celil milntehibi 
sonra bugün Londra'ya avdetine eanilikten istifa ettikleri için ev. 
büyük ehemmiyet atfedilmektedir. leri jandarmalar tarafından baaıla-

fstanbul 25 (Hususi) - UJuı· rak kendileri totulub fek.enderunda 
lar ııosyetesi namına Sancak'a gide· 24 saat hapeedildikten eoara kefale 
cek olan mütahid heyet, yann bağlanarak bırakılmıılardır. 
Ceoevre'den hareketle Sancak'a gi· İntihabata iotirat etmiyea di• 
decektir. Milletler cemiyeti maha· ger müntr.bibieaniler bagiio maM-
fili, heyetin hemen Sancak'a hare· keme edileceklerdir. 
kelini lüzumlu bulmuıtur. İıkenderun'daki vatanilerd• 

İetanbul,125 (B uıusi) - San· Salibeddin Baki mahalli bdk6me-
cak 'ta tetkikat yapacak olan mfip· tin müzaheretile Türk kôylerincle 
hidlere dertlerini döknıemeleri için dolaşmakta ve miiotebibiaanileli 
Fruı11a'lar, Sancak'taki Tilrk'lere tehdid ve iğfal ederek milntelaibl-: 
fimdidea ifkence ve tHyike baıl•· uoilerdeıı "İntihaba anumasla 
mıobr. tirak ettik.,. Diye yazılı masba 

Ankara 24 (A,A) - Memleket - Sonu 6ıncı sag/atla -

Facia 

BiR MES'UL VARI 
O da, mıntakam çok genişti ve 
tesisat ta çok eskimiştir, diyor. 

Bnndan onheı giln kadar evel, Baemane civHrında vukua gelea • 
faciayı bütün tafıilib ile haber vermio ve alakadar makamların · 
nazannı çek.erek bu meı'ele üzerinde durulmasını ve meı'ullerin meyd 
na çıkanlmaeını istemiotik. - Sonu 7 inci sahifede -

Almanya ve müBtemlekeleri Almanya'nın lspanya'ya 
sevkiyatı 30000 kişidir --

başlıyan müzakereler 68 gün· 
lük mesaiden ve bazen çok 
çetin devreler geç~rdikten son· 
ra hitama ermiı ve hazırlanan 
mukavelenin her noktasında 
i~i tarafça mutabık kalınmış 
oıduğuhdan bugün saat 13 te 

Kurtuluş yıld6nümü 

~::~t~'bı,.in 2~urt~~~s~~Uön-Ü· M. Hitler'in riyasetind 
mü, lstanbul ve Ankara Halk- yapılan toplantılar Vaziyet tehlikeli görüliiyor. Mad-

rid iyiliğe doğru gidiyctr 

General Franko karısı w kızı 

~ Paris, 25 (A.A) - ~~ztr· 
ladığı kontrol planının sur atla 
kabulünü alakadar devletlere 
tavsiye ettikten sonra ispanya 
· · · müdahale ko· 

mitesi 1-1-1937 tarihine kadar 
toplantılarını tatil etmesi üze· 
rine Fransız elçileri yalnız kon· 
trola aid teklifler hakkında 

- Sona 6 ıncı ıalıifed• -

Nafıa Vekaletinin büyük salo
nunda Nafıa Vekili Ali Çe
tinkaya ile şirket delegeleri 
reısı M. Dovi taraflarından 
imzasına muvaffakıyet hasıl 
olmuştur. 

Bu mukavelenin imzası ile 
1872 d~nberi muhtelif saflll. 
larda sürüp gelen ve saltanat 
tarihinin birçok karanlık ci· 
betlerini sinesinde saklıyan 
Şark demiryolları imtiyazı da 
sona ermiş bulunmaktadır. 

Bundan sonra Devlet demir 
yolları Avrupa ismini alacak 
olan Trakya demiryollarının 
devlet demiryolları şebekesine 
iltihakı bir taraftan Türkiye 
cumhuriyetinin Avrupa ile il· 
tihakını kendi vasıtalarile te· 
min etmek, diğer taraftan 
memleket demiryollarının dev· 
letleştirilmesi hususundaki ga· 
yeyi temin etmiı bulunmak iti
barile Cumhuriyet devrinin en 
mühim ve meıud hidiıelerin· 
den birini tttkii etmektedir. 

evlerinde parlak bir surette 
kutlulanmıştır. • • 
-------- itidal avdet etti. ltalyan./ngiliz anlaım 
~ sının Almanyaya faide vermesi beklerıiy 
~ 

Cebelüttarılc, 25 ( Rad
yo J - ihtilalcilere mensub 
lıarb ıemileri, ikinci de/a 
olarak bir Rus 11apurunıı. 
tevkif etmişlerdir. Bundan 
başka diler bir Rus vapu
ru da Alikante sularında 
bir torpile çarparak bat
mıştır. 

Paris, 25 (RaJgo) -
Madrid müdafaa komitesi 
reisi general Miyaha, 11er
diği bir raporda, bu ayın 
16 ıncı gününden şimdige 
kadar Almanga'dan ihtilal
ciler cephesine yirmi bin 
göniil lü geldiğini teshil et
miş 11e bu raporda, birçok 
haigan' lar da agni şekilde 
ihtilalciler sa/larına karış
mıı oldııfunu kagdegle· 
miıtir. 

M. Hitler 
Berlin, 25 (Radyo) - Alman· 

ya hariciye dairesine.le Hitler'in Ri· 
bcntrop ile salı günü üç saat süren 
müzakeresinden ve ayni gün ak~a· 
mı Alman harbiye bakanı \on 
Blumberg ve General Göeriog ile 
mülakatından eonra, Almanya'nın 
İspanya iolerinde yeni vaziyetin 
inkişafına kadar &P.yirci vaziyette 
kalmaeına karar verilmiotir. 

BerliD'de bu UIUJl ve milhim 

mülakatlara büyük febemmiyet 
rilmcl..tedir. Bt:rliıı'de siyaıl 

yet itidal daire ine rücu etm" 
Berlin'de şimdi doktor Şaht'ıa 

:man müstemleke ihtiyacuıa 
irad ettiği nutka büyük bir e 
miyet verilmektedir. Doktor 
Almanya'nın siikun 'H em 
için müstemlekelerinin iad 
elzem oldu&unu eöylemi9tir. 

- Sonu 6 ıncı salaif* 
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Bir boşboğazlığın izahı 
Bir dostum tatlı tatlı anlatıyordu; 

'1' kscr doktorlarımn:ıo kara oümleııi eksiktir. Tarih \'e edebiyattan 
aıılıyanlan dn ('Jrmakl.ı gösterilecek kadar azdır. lı'akat onlar. nıatcrya· 
ı t bir ekolün çocukları olmak itibarile kısmen mazurdurlar; Şiir ve 

hayal ile uğraşacak vakitleri yoktur. 
nen orılann l.endilerine malı,us tabir ve te~bihlerinden hoşlanırım. 

Bazan şoku ıne\zularcla öyle tuhaf, espiriler pparlnr ki .. , Mesela şu 
diyuc do la parol tabiri de bu cümlt>dendir. 

Oiyare: Malum ... 
"Parol,, da "Söz,, demek olunca \'e hu iki kelime bir araya gelince 

•özün diyare i diye tercüme etmek icabcdene de hakikatte veya tıptaki 
anlamı kat'iyen bu değildir. Münasebetli münasebetsiz yani söze ve ka· 
leme gdmiyen bir siirü lıiflara ıtlak olunur. İ<ldialanna göre de bu hal, 

emen birçok ha talıklarda görülür. Sen bunu istenen, sosyal manada 
ltir nt-\i {Bll~bo~azlık) ~eya (Ge,ezelik) diyebilir in!.,, 

Bilmem neden Mur.ıll Çınar lıatırım.ı geldi. Daha doğrusu, arkada
mın bu !özleri, bana Murad Çmar"ın bir ) .ızısını hatırlatm:ığa ~·esile 

ldu. Onun fikrince: •·Ba~ır.,aklurın kabızlığı gi!Ji, fikir ve ruhların 
kıbauı u~adığı alnnl vardır. Evelkioin berh:ıngi bir ilaçla halli müuı

ün olsa Lılc diğeri için maddi bir deva ta .ıV\ ur etmek kolay değildir. 
unun çaresi, ınkıb:ıza u~rııruış kııfoların muhteviyatını sinirler vasıtasile 

trah etme inden ibarettir; yani bol bol hiddet ve küfretmesi lıizınıdır.,, 
Fakat aziz dostumun unuttuğu nazik bir ııokta vardır. Külfir kanu

n bir suç te~kil eder. E~er bu nevi küfürleri, aiııirlerin zaruri boşan· 
a11ndan ibaret ve lfinaeııale) h bir mazeret diye kabul edebilmek: için, 
dıaerıiu evvela tıl b n sabit olması lıizım gelir ki, bu takdirde diyare 

la parol sözlerile gizli, gizli alay edeu hekimlerin eline düşmek fe. 
eti başgö terir. 

Allah, böyle bir akıbetten, hepimizi eiyanet etsin!. KÖ. 

Soöuk rekorul 
Hava ilimleri mütehassısla

na inanmak lazımgelirse, Av
upa'nın en soğuk yeri Siber· 

'da Lena'nın şarkında kain 
rşojank' daki hava istasyonu· 

ur. Eldeki kayıtlara göre, 
ıarada 1871 de derecei hara
t sıfırdan aşağı 65, 1883 de 

Jfırdan aşağı 52, 191 O Kanu
sanisinde [sıfırdan aşağı 85 

ereceyi göstermiştir. 

Bu derecelerin en aşağı 
;araret dereceleri olduğunu 

abul lazımdır; çünkü Sepeç
rg' de derecei hararet sıfır· 

an 49 dereceden aşağıya in-

Zavalh postacll 
Bir insan ömründe azami 
ç kilometre seyahat yapa
lir?. Mesela bır veya birkaç 
~a arzı devredebilir. Bir dev· 
.-z 360 arz derecesini kilo
"etreye tahvil edersek şöyle 
Syle 40,000 kilometre bir 

ahat demektir. iki defası 
, üç defası 120 bin kilo· 

;ııetre eder. 
lngiltere 'de şimendiferlerde 

ar posta memurluğu eden 
Stug isminde bir adam

!tız ölmüştür. Bu adamcağız 
sene mütemadiyen ve bü

':ll f ngiltere'yi posta çan talan 
inde dolaşmıştır. Yapılan 
hesaba göre bu adamca-
38 senede 3 milon kilo-

trelik bir seyahat yapmıştır! 
arzdan kamere 11 defa 
b -gelme yolculuğu de
tir! 

e bitişik kardeşler! 

. ~ ~ . , " 

·:;· :.r : ;•·:·.,·, • • • • .;.. • :· 

fakat birkaç günden fazla ya
şamamıştır. 

1860 da Almanya' da iki bi
tişik kız doğmuş cesur bir 
cerrah bu çocukları birbirin
den ayırmış, birisi ölmüş fakat 
diğeri uzun müddet yaşamıştır. 

Fransa'da 1891 de Mari ve 
Adel isimli iki bitişik kız doğ
muş fakat ayırma ameliyatında 
ikisi de ölmüştür. 

1914 de Gene Fransa'da 
Süzan ve Madelen hemşirelere 
Madelen ölürken bir ayırma 
ameliyatı yapılmış ve Süzan 
çok seneler daha yalnız başına, 
eşsiz }'aşamıştır. 

Brezilya'lı Mari - Rozalina 
hemşirelere 1899 da, Rodika 
ve Dodika hemşirelere 1902 de 
Fransa'da iki ayırma ameliyatı 
daha yapılmıştır. 

Görülüyorki bitişik hemşi
reler, eşinden ayrılarak yaşı
yanlar oldukça çoktur! 
~~~~~---~~~~~-

Mektep ihtiyacı 
Kültür direktörlüğü, bölge 

kültür müfettişliklerine birer 
tamim göndererek mıntaka-
1arındaki mektep ihtiyacını 
sormuştur. 

Henüz mektep m~a edil· 
memiş olan köy miktarı ile 
bunlardan hangilerinde mek
tep inşaasına Jüzum olduğu

nun da bildirilmesi istenmiştir. 
Polis divam 

Polis divanı dün emniyet 
müdürlüğünde toµlanmış, bazı 
polis memurlarının vazifelerine 
aid suçları münasebetile hak
larında kararlar vermiştir. 

·yam 'lı kardeşlerden Simp· r 
Gadino'nun kardeşinden 

d•ktan sonra yaşıyacağı 
edildi; fakat bu zan çabuk 

Bugün tlofacak 
cocuklar •• • 

ldı. Bunla beraber, karde-
n ayrılarak yaşamış biti

~ardeşler yok değildir. 
01 de Macaristan' da Şzoni 

iki bitişik hemşire dünyaya 
iş bunlara Helen ve Jüdit 

leri verilmiştir. Bu iki hem· 
arkalarından bitişik olarak 
şında Prezburg' da ölmüş· 

1900 da lngilterc'de Milli 
Kriatın isimli iki bitişik 

::iabah, vakıa iyi baılıyac•k, 
fakat ogle uzeri, feaa tesirler baş· 
1ı yacak vtı vaziyet değieecektir. 
Umumi bir hırcınlık, ademi mem· 
ouniyet başlıyaeak kav~a bir ih· 
ti} aç gibi hisııedileC'ektir. Bugun 
Lilhaıı~a iya~i münakaşalardan 

çekinmek \e sakınmak lbırudır. 
Bugün doğacak çocuklarda 

den öğrenmek kabiliyeti büyük 
olacak, ecnelıi dilleri kolaylıkla 
ve mükemmel !lurett~ iiğrenebi
lecekler, tabiatleri oen ve ouh 
olacaktır. Yaşları ilerledikçe me· 
rasimperest olmaAa haolıyacak· 
lardır. 

.,{;EHiR BERLERI 
lzmir' e seyyah celbf için 

neler yapılacaktır? 
Asfalt yollar, konforlü oteller ve eğlence yer
leri açılacak, harabeler birbirine bağlanacak. 
Bütün bunlar için 7,5 milyon liraya ihtiyaç vardır. 
Plaj ve kaplıcalarla yaylalarımız da ihya edilecek. 

Başbakanımız ismet lnönü 
geçen sene lzmir fuvarını açar· 
ken turizm işlerine ehemmi· 
yet verilmesini i.:.nr<'t buyur
muştu. Valimiz Fazlı Güleç, 
lzmir'i ve Ege bölgesini çok 
iyi bildiği ve tanıdığı için fz
mir'in bir (Seyyah şehri) ha
line getirilmesi neye mütevak
kıf olduğu hakkında mühim 
tetkikler yapmış ve hazırladığı 
bir projeyi Başbakanımıza tak
dim etmişti. Memleketimizde 
turizm işleri, lktısat Ve kale· 
tine bağlı Türkofis umumi 
merkezi tarafından idıare edil
mekte olduğundan Vekalet, 
bu projenin bazı noktaları 

hakkında malumat istemiştir. 
Valimiz Fazlı Güleç'in reis· 

liği altında belediyede yapılan 
ve yapılacak olan toplantı
larda bu mühim proje üze· 
rinde sorulmuş olan noktalar 
üzerinde durulmakta ve cevap· 
lar hazırlanmaktadır. 

Proje çok esaslı noktaları 
ihtiva etmektedir. fzmir'in bir 
seyyah şehri haline getirilmesi 
İçin Bergama, Selçuk, Sart, 
Milet ve Didim harabelerinin, 
bu mühim medeniyet merkez
lerinin biribirine geniş ve asfalt 
yollarla bağlanması, henü1 haf. 
riyal yapılmamış olan asarı

atika merkezlerinde hafriyata 
devam edilerek henüz meydana 
çıkarılmamış eserlerin de mey
dana çıkarılması, bunları temiz 
ve iyi şekillerde muhafazaları, 

tamire muhtaç kısımlarının ta· 
miri başta gelen işlerdendir. 

Seyyah; daima rahat ve eğ· 
lencesini arıyan kimse olduğu 
için lzmir' de ve civardaki asan
atika merkezlerinde konforlü 
oteller ve büyiik eğlence yer
leri inşası da lazımdır. 

Bu arada plaj ve kaplıcala· 
rımız da nazarı dikkate alına
cak, Çeşme plaj ve kaplıca
larile İzmir'in lnciraltı plajına 
ve Ağanıcınnun ılıcasına ge· 
niş astalt yollar yapılarak bu 
eğlence , ı stirahat ve şifa yer· 
!eri birbirine bağlanacak, gene 
buralarda konforlü büyük otel
ler yaptırılacaktır. Ağamem
nun ılıcasının sularının demir 
borularla lnciraltına akıtılarak 
orada modern binalar ve te
sisat yapılması mutasavverdir. 

Menemen'in Aliağa sahilin· 
deki plaj, modern binalarla 
süslenecek ve bu güzel yerden 
de halkın ve seyyahların isti
fadeleri temin edilecektir. 

-...--·---terinin inşasına vilayet büdce-
sinin gücü kafi gclmiyeceğin
den devlet yardımı da isten
mektedir. Oteller, vilayet ve 
belediye ile İzmir otelcileri 
tarafından müştereken inc;a 
ettirilecek ve bir elden idare 
olunacaktır. Bütün bu işler için 
(7 ,5) milyon liraya ihtiyaç var
dır ve yıllara taksim suretile 
beş senede bu mühim inşaatı 
bitirmek mümkündür. 

Projede İzmir' e de mühim 
bir yer ayrılmıştır. Eski İzmir 
hafriyatı ikmal edildikten son
ra Mezarlıkbnşı'ndan Basma
neye kadar uzanan yeraltında
ki Tonzların içinde Elektrik 

tesisatı yapılacak, seyyahların 
bunların içinde gezerek tet
kikler yapmaları temin edile
cek, Kadifekalc'sindc de her 
türlü konforü havi bir otel ve 
müteaddid eğlence yerleri yap· 
tırılacaktır. 

Valimiz Fazlı Güleç, derin 
bir vukuf ve bilgi ile fzmir 
için fevkalade mühim bir proje 
hazırlamıştır. 

A15kadarların söylediklerine 
göre bu proje kanuniyet kes
bettikten sonra lzmir seyyah 
şehri olunca iyi propaganda 
da yapıldıktan sonra ilk sene 
İzmir' e bir milyon, ikinci sene 
beş milyon seyyah gelecektir. 

Navlun üc1·etlerinin artırılması 
-----~~~--~~-~--------------------

üzümlerimizin dahilde 
fazla istihlaki ---·---

T ariş bu mühim iş üzerinde de 
teşebbüslerde bulundu 

Tariş üzüm kurumu, bu yıl 
üzüm fiatları üzerinde nazım
lı.le rolünü muvaffakıyetle ifa 
etmiş ve çok mühim işler gör
müştür. Fakat üzüml~imizin 

iç memlekette istihlaki için 
hiç birşey yapılmadığını, yalnız 
ihracat yapmak düşünüldüğünü 
nazarı dikkate alan Kurum 
Müdürlüğü; dahilde bu mah
sulümüzün istihlakini fazla mik~ 
darda temin için çok mühim 
teşebbüslere girişmiştir. 

Kaliforniya sisteminde birer 
ve yarımşer kiloluk mukavva 
kutular sipariş edilmiştir. Is
marlanan kutular 200,000 ta
nedir. Üzüm Kurumu; temiz 
bir şekilde ambalajlıyacağı 
üzümleri bu kutularda maktu 
fiatla ve Türkiye'nin her tara· 
fında teşkil ed~ccği acentalar 
vasıtasile sattıracaktır. 

Bu yıl tahta kutularla ilk 
olarak Samsun'a 10,000 kilo 
Üzüm gönderilmiş ve derhal 
satılmıştır. Tariş Üzüm kuru
munun, giriştiği bu işdc çok 
büyük bir muvaffakıyet kaza· 
nacağı şübhesiz telakki edil· 
mektedir. 

Bütiin Türkiye' de bağcıları
mızın , üzümlerini tahta kerevet· 
lcr üzerinde kurutmaları saye
sinde fevkalade nefis ve temiz 
mahsul elde etmek mümkün· 
diir. 

Bunun için 2,600,000 lira 
sarfı lazımgelmcktedir. Bu pa
ranın birkaç senede müstah
sile kredile verilerek üzümleri 
kurutmak için kerevetler ima
line tahsis suretile iizümlerimi· 
zin hem kalitelerini düıeltmek, 
hem de standardizasyona doğ· 
nı gitmek mümkündür. Milli 
bankalarımızdan birkaçının yar· 
dımilc bu mühim işin başarıl· 
ması, çok doğru olacaktır. 

* * * İzmir' deki ecnebi vapur acen-
taları, verdikleri bir karar hak
kında şehrimizdeki ihracatçı
lara tebligatta bulunmuşlardır. 
Dış piyasalar<:ıa Yunan ve lran 
üzümleri, Türkiye üzümlerin
den çok ucuza satılırken reka· 
bet sahasında muvaffak olma
mız için üzümlerimizin mali· 
yet fiatini çok ucuza mal et· 
mek için navlun ücretlerinin 
daha ucuzlatılması lazımgel
diği sırada ecnebi vapur acen
talarının tarifelerini ton başı-
na 30 şilinden 40 şiline çıkar
maları, lmıir ihracatçıları ara· 
sında hayret ve teessürle kar
şılanmıştır. 

Hamburg'tan şehrimizdeki 
alakadarlara gelen malumata 

Papen 
Tenceresi .. 
Alman'ların mcthur ekonomi 

nazırı Şahı iki defadır fasıla ile 
iradeltiği nutuklarda Almanya'nın 

eski müstemlekelerine kavu§ması 

lüzunıun\1 müdafaa ediyor. Kim ne 
derse desin Ren mes'elesi halle· 
dildikten, Alman'lar istedikleri gi· 
bi silnhlanmıya başladıktan sonra 
Alman 'lara eski müstewlekelerini 
vermek işi giloün mea'elesi haline 
gelmiştir. 

Nitekim diinkü telgraflar bize 
(Taywis) gazetesinin bu mes'ele 
hakkında cicldt>n etraflı olduğu an• 
Jaşılaıı bir makalesinin hulasasını 

ha her verdiler. Tay mis Almanya 
bundan böyle Avrupa devletlerinin 
ba~ıca yeni-yeni mes'eleler çıkar· 

mıyacağı hakkında teminat vermese 
\e hu temiuatıuı hiı;bir endişeye 

mahal bırakmıyacak surette yapar· 
sa eııki müstemlekelerinin kendisine 
iade edilemiyeceğini iler:i sürmek
tedir. Bugüne kadar dünkü gnlib 
de' !etlerden hiçbirisinden bu yolda 
bir aada işitilmediği için bilhassa 
Jugiltere hariciye nezaretile olen 
81kı nıünaseLeıi de oazan dikkate 
alınırsa T.ı} mis'in bu makalesi cid· 
den ehı-mmiyet verilmeye değer. 

Bwıunla berıı'• ·r Taymis'in ve 

halla bütün düny .. matbuatının mil· 
taleatı ne olurııa olsun Almanya'ya 
müstewlekeleriııi iacle etmek clün
yaııın sükuneti namına bir zaruret· 
tir. Dünya mukadderııunı tanzim 
eden kanıınlann en mühimlerinden 
olan talıiat eşya kanunu bu baki· 
kati .A vrupıı devletlerine er·geç taı::. 
dik ettirecektir. 

E!kidcıı .mckteblerde okutulan 
fizik dt'r lerincle bir (Papen) ten· 
ı:eresi varılı. J3ugünkü makine il
minin 'e buhar makin~lerinio esa
sını teşkil eılen bu Papen tence
resi tecrübesi hulıar tazyiki ile bu· 
han zaptedeo mazrufun mukave· 
rueti. esasına istinacl ederdi. 

lJmumt harbın galableri dün· 
yanın mukadderatını tayin ederken 
Aloıao}a mea'elesinde bu ( Papen 
tenceresi) tecrübesinden &amamile 
tegafül etm.iflerdir. Almanya altmış 
küsur milyonluk lıir devlettir. Al· 
man vatanında ipıidui maddeler 
namına hemen hiçbir şey yetiımez. 
Buna mukabil ise Alman'lar tama· 
mile cndüstiri ile yaıayan, yaai ip· 
tidai maddeleri alarak bunları İn· 

sanlığıo bugünkü medeniyeti ile 
mütenasib bir şekilde işledikten 

son~a mamul olarak gene Iııricc 

satan ve bununla ge~inen bir mil· 
!ettirler. Demek ki Alınan'lar ip
tidai maddeye bayatJan babasına 

ıuuhtaı;tırlar. 

Halbuki dün)a gümrilk sistem· 
lerinin ve ticaret şeklinin \lmumi 
harpıan l!onra aldığı yeni tekil es· 
kisine nazaran ta esasından değiş· 
miştir. Eskiden bir mille' muhtaç 
olduğu iptidai)naddeleri:dünya pi· 
yasalanuıla istediği gibi ve istediği 

tkudar hulaLilirk.en Lugün mea'ele 
tanıuıııile lıaşka Lir şekil almış, en 
ınuciz bir tabir ile ifade etmek 
için diyelim ki iptidai maddelerin 
ahın \C satını işi de milli müdıı· 

faalann kadrolanna alınmııtır. Bu 
itibarla Almanya bugün dünyadaki 
iptidai maddelere blkim büyük 
devletlerle iyi geçinmezse Y•f8ya· 
maz bir hale gelmiştir. Avrupa•aıo 
tam ~öbeğinde bugünkü medeniyet 
dünyasının en ileri hatbnda bulu· 
nan Almanya gibi yetmİf milyon· 
luk kesif bir nüfutDD bu vaziyete 
bundan daha ziyade tahammül ede
memesini ve bıına neye malolorea 
olsun yeni bir hal çaresi aramasını 
tabii görmek lamadır. Bunun ye· 

- Sonu 7 inci salıi/ede -

Tariş Üzüm kurumu, Üzüm
lerJılizin nefasetini ve temiz· 
liğini temin hususunda çok 
mühim bir teşehbüsde daha 
bulunmuştur. Bazı yerlerde 
bağcılar, Üzümleri toprak üze· 
rinde kurutmakta ve Üzümler 
arasına küçük taşlar da karış· 
maktadır. 

Tariş Üzüm kurumu ima· 
lathanelerilc ihracatçılarımız, 
üzümleri temizletir ve amba
lajlarken taş araştırma mese
lesine ayrı bir ehemmiyet at· 
!etmektedirler. 

-----.- ·"""""'1111 __ _ 
acentelerinin bir yıl zarfında-
ki kazançları iki milyon lira
dır ve hu acenteler, bu para
yı döviz olarak, hiç bekleme
den kanun mucibince almak
tadırlar. 

ire doğmuş 1912 de öl
"r. 1927 de Gene lngil· 
de Mari ve An isminde 
itiıik çocuk daha doğmuş 

Projede Bozdağ, Gölcük ve 
Yamanlar ile Bergama'nın Ko· 
zak yaylası da nazarı dikkate 
alınmıştır. Bilhassa Bozdağ' da 
kayak sporları için bir dağ 
oteli ve ayrıca muhtelif yer
lerde baı akalar İnşası muvafık 
görülmcktedır. Yamanlar' da 
güzel ve modern bir otel inşa 
ettirilecektir. Ayrıca kamp ta 
kurulacaktır. Bütün bu yol-

\.., ____________ __) larla otellerin ve eğlence yer· 

Üziirn kurumu, bıı nıülı i rn 
vaziyete kat'i şekilde nihayet 
vcrmek ~maksadile İktısad Ve
kaletine mühim bir müracaatta 
bulunmu~tur. 

göre lran üzümleri, iptidai bir 
şekilde istihsal edilerek işlen· 
meden dış piyasalara ihraç 
olunduğundan ve orada işlen
diğinden çok ucuza satılmak
tadır. Yunan üzümlerinin de 
navlun tesirile rekabeti var· 
dır. Buna ilaveten ecnebi va· 
pur acentelerinin navlun üc
retlerini artırmaları, çok fena 
tesirler yaratmıştır. 

lzmir' deki ecnebi vapur 

Hükumetimizin lzmir'in bu 
mühim işi ile ehemmiyetle 
alakadar oldcağını ve bir ça· 
re bulacağını kuvvetle ümid 
ediyoruz. 
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'- Çin isyanı devam ediyor il 

30 Bin Ton Çimento ithal Edilecek 

Bir şirket, Seyhanı temiı liyerek Ada
naya vapur işletilmesini teklif ediyor --Ziraat mektebinden mezun olanlara, örnek calısma , , 

göstermeleri icin arazi ve kredi verilecektir , 
İstanbul, 25 (Hususi) - Ziraat mektebinden mezun olanlara, köylülere Örnek olacak çahşma 

göstermeleri için, hükumetçe arazi verilecek ve kredi açılacaktır. 
lstanbul, 25 (Hususi) - Hükumet, dah ili istihsalat ihtiyaca yetmediğinden ve çimento buh- · 

ranına me)'dan vermemek için 30 bin ton çimentonun memlekete ithaline müsaade etmiştir. 
AnkarA, 25 (Hususi) - Büyük bit ecnebi şirket hükum~timize müracaat ederek, vapurla· 

rm Adana'ya kadar gidebilmelerini temin için Seyheın nehrini temizliyerek müsait bir şekle 
koymağa talip olduğunu bildirmiş ve bu hususa dair bazı projeler vermiştir. ----------------------------
C. H. P. 
Ankara vila
yet Kongresi .. 

•• 
Nevzad Tandoğan 
.Bir Söylev Verdi·. 

Ankara, 25 (A.A) - C.H. 
Partisi Ankara vilayeti 1935· 
1936 kongresi bugün saat ~n 
birde Halkevinde toplanmış
tır. Kongre vali ve C. H. P. 
İlyönkurul başka·u Nevzad 
Tandoğan tarafından bir nu
tukla açılmış ve kongre reis· 
liğine vilayet yönetim kurulu 
azasından Rifat Börekçi, ikin· 
ci reisliğe delegelerden avu· 
kat f brahim Rauf Ayaslı, ka· 
tibliklere de avukat Ekrem 
Ergün, Nasuhi Haydar seçil-
mişlerdir. 

Bundan soma rapor okun· 
muş ve ittifakla tasvib edile· 
tek bUdçe, hesab tedkik en· 
cümenleri ayrılmış ve yarın 
saat 14 de toplanmak üzere 
toplantıya son verilmiştir. 

Kongre bugünkü toplantısı
na nihayet verirken Reisicum· 
hur Atatürk' e, Kamutay baş
kanı Abdülhalik Renda ve 
Başvekil ismet lnönü'ne, Da· 
hiliye Vekili ve C. H . Partisi 
genel sekreteri Şükrü Kaya'ya 
kongrenin yüksek saygilarınm 
arzedilmesini karar altına al· 

mıştır. 

Sefaret 
Başkatibi he .. 
nüz bulunamadı .. 

Brüksel, 25 (Radyo) - Bir 
müddettenberf kaybolmuş bu· 
lunan Belçika;nın Madrid se· 
fareti başkatibi bütün araştır· 
malara rağmeı-l henüz buluna· 
mamıştır. Bu hadiseye Brük
sel' de büyük ehemmi~et veril

mektedir. 
ı-

Tire 
Valimize 
tesekkür ediyor 

~hLayımızın Ankara'da ha· 

Avrupada beynelmilel 
vaziyet çok naziktir _.__ ____ _ 

Almanya İspanyaya yardım etmekte ısrar 
ederse akıbet ne olacaktır 

Paris, 25 (Radyo}-umumiyet itibarile bütün gazeteler, Al· 
manya' nın İspany mes' elesi ha!<.kında İngiltere ve Fransa tara· 
fından aldığı notaya ne cevap vereceğini bekliyorlar. 

Hariciye Nezareti, Hitler'in vereceği cevaba nasıl mukabele 
edeceğini şimdiden tayin etmeğe ~alışıyor. Alakadarlar, Avru
pa' da beynelmilel vaziyetin çok nazik olduğunu beyan edi
yorlar. 

Paris, 25 (Radyo) -- (Entransijan) gazetesi, yazdığı bir ma· 
kalede, Hitler'in, kendi malikanesine çekilerek, omuzlanndaki 
büyük mes'uliyetleri düşündüğünü ve ispanya mes' desinde ne 
gibi bir hattı hareket alacağı hakkında arkadaşlarile müda
velei efkarda bulunduğunu kaydettikten sonra: 

"Almanya, İspanya'ya yardım etmek hususunda ısrar ederse 
Avrupa büyük tehlikelerle karşılaşacaktır.,, Diyor. 

Akdeniz anlaşması 

lngiliz--ltalyan dostluğu, 
hukuk mlisavatı esasına' 
göre tesis edebilirmiş 

Bugünkü İta,va, İngiltere ile an'anevi 
dostluğun gölgesinde yaşamağa razı 

olan dünkü İtalya değilmiş 
-

şardığı işler arasınd_a . bi.z 
Tire'lilerin çoktanberı ıştı
yakla beklemekte olduğu orta 
mektebe önümüzdeki ders lngiliz donanması Akdenizde 
yılında kavuşacağımızı tebşir Milano, 24 (A.A) - İtalya razı olan dünkü İtalya değil-
ettiğini gördük. İngiliz yakınlaşmasını mevzuu dir. İtalya bugün Musolini'nin 

Herşeyi doğru gören ve bahseden Gazetta Del Popolo; dehası ve ordularının şecaatı 
memleketimizin orta mektebe bazı ecnebi gazetelerinin Stre- sayesinde imparatorluk dere-
layık olduğunu takdir huyu· za cephesin:n yeniden teşkili cesine çıkmıştır. 
ran kıymetli il bayımız Fazlı hakkında neşrettikleri haberi İngiliz İtalyan dostluğu an-
Güleç' e teşekkürle!'imizi açık· kaydı ihtiyatla telakki etmekte cak hukuk müsavatı esası üze-
ça bildirmeği bir borç sa· ve demektedir ki: rine yeniden tesis edilebilir. 
yarız. . 

1 
b "lngiliz İtalya itilafı hiçbir Fransa • ltalya mUnasebatı 

C. H. P. llçeyönkuru aş· şekilde mazive rücu demek Paris, 25 ( Radyo ) - M. 
kanı Ali, Şarbay Ali, Halkevi değildir. Çünkü bugürıkii İta l - Delbos, ltalya'nın, Roma se-
başkanı K. Ağrah ya, İngiltere ile ananevi dost· firi M. Çeruti ile dün bir uz-

\... __ , ________ .../ luğun gölgesinde yaşamağa - Sonu 6 ınc( sahifede -

M ~11nn Japonya fı s~t an "stif 
ıVerem - de ~~ere a al 

Bu muhavere, birkaç gün 
evel büyük bir zatla, yirmibeş 
yaşında bir genç kadın ara· 
sında geçiyor : 

- Çok hasta vallahi, ına
nın sözlerime! 
-İnanıyorum hemşireciğim, 

inanıy?rum. Fakat ne yapayım? 
- iki çocuğumla ben, has· 

tamızla ayni odada yatıyoruz. 

Hastalığı ikinci devreyi biti
rıyormuş .. 

tı ılhak e ecekmmş 
Japon'lar Mareşal Şan-Kay.Şek'in öl 

rülmesini ve onun yerine de M. Van~ 
si'nin geçmesini istiyorlarmış 

-----
Şan-Kay-Şek serbest bırakı 

- Peki, ne yapayım, söy· · 
leyin : 

- Emrazı sariye hastane
sine yatıralım hastamızı. 

- Yapamam, sırayı boza
mam. Bir yığın hasta var ki, 
senden evel müracaat etmişler 
hemşire! 

- Benimki yirmi dokuz ya
şında! 

- Onların içinde de yirmi, 
yirmibeş yaşında bulunanlar 
var. 

- Benimki iki çocuklu! 
- On1arda da üç çocuklu 

var hemşireciğim. Çok muzta
ribim, çok müteessirim, fakat 
ne yapayım? 

[Kadın ağlıyor, hıçkırıyor. 
Karşısındaki zatın alnında 

iri iri ter damlaları. Çehresin· 
deki çizgiler derinleşmiştir. 

Geçirdiği iç azabı ve ızbrab, 
gözlerinin derinliğinde bütün 
vüzuhu ile kendisini göste
riyor.] 

Yalvarırımt 

- Ben size yalvanrım hem
şire, bana hiç yalvarmayın. 
Çünkü imkan olsaydı, ben 
yalvartmaz, hastanızı derhal 
hastaneye naklederdim. 

[Gene ayni hıçkırıklar, ayni 
iniltiler.] 

- Hemşire! Sizin on tane 
çocuğunuz olsa, onu da ve· 
remle yatağa düşse düşünÜnj 
hepsi de sizin çocuğunuz, si
zin hayat ve varlığınızın birer 
parçasldır, hepsini de sevi
yorsunuz. Bunlardan birini has
taneye yatırmak lazım gelse, 
hangisini tercih ederdiniz ve 
diğerleri ağlaşırken ne yapar
dınız? 

- Doğru söylüyorsun ha· 
yım, doğrul , 

- İşte, ben de o vaziyet
teyim. Benim de kalbim ayni 
hissiyat içindedir. Ben de bu 
sandalyada vatandaşlarımı, bü· 
tün çocuklarını ayni şefkat 
derecesinde seven bir ana, bir 
baba gibi sever ve düşünürüm. 

[Gene hıçkırıklar] 
- Yapabileceğim şey, sana 

veremle mücadele cemiyetinin 
yardım etmesidir. Durun tele· 
fon edeyim, sen de git, reisi 
gör .. 

- Allah razı olsun, ne ya
palım? 

Kadın çıkıyor, o zat sükut 
içindej ağlr, elemli bir düşün
ce ile bir müddet susuyor. 
Sonra gözlerini bana çeviriyor, 
başını ağır ağır sallıyor. Bu 
küçücük hareket içindeki ma· 
na ifade ve tztırabı anlıyorum. 

50 yatakh bir emrazı sariye 
hastanesi, İzmir' de verem fe
laketine nasıl cevab verebilir? 

Adaletin şu hazin ve daya· 
nılmaz tevzi merasimi yapılır· 
ken, beynim zonkluyordu. 

Yaşıyanlar ve fakat ölüme 
mahkum olanlar, sıraya dur
muşlardı. 

Buna bir çare istiyoruz, çare! 
Orhan Rahmi Ggkçe 

l Şan-Kay-Şek dilber karısile birlikte 
Pekin, 24 ( A. A ) - Çin suretle anlaşıldığı ve Şan·I< 

mahafili Hopey siyasal konseyi Şek'in hangi şartlarla seri \ 
ba şkanı ve Şangtung valisi brıakıldığı anlaşılamamıştıı 
tarafından neşredilen tamime, • 
büyük bir ehemmiyet atfet- /stanbul' da 
mektedirler. Bu mahafil; bu İktısad fa. 
tamimin Nankin'de ve diğer 
vilayetlerde ne gibi bir aksül· kültesi açılıyor .. 
amel yapacağını beklemekte- İstanbul, 25 (Hususi) -
dirler. Başkan general Şang- tanbul üniversitesine bağlı 
şulan ve vali Hanfusu'nun İktısad fakültesi açılacaktı 

1 

birlikte girmiş oldukları hare- Fransız 
ket

1 
şimali Çin'in Japon ma· 

hafilinde sevinç uyandırmıştır. 

Moskova, 24 (A.A) - Tas 
ajansı bildiriyor: 

Gazetelerin Şanghay' dan ve 
emin bir membatian alarak 
neşrettikleri bir habere göre, 
dış işleri hakanile görüşen 

Japon büyük elçisi Nankin hü
kumetile Şangsue Liang ara
sında herhangi bir uzlaşma 
yapılmasına mani olmakla kal
mamış, ayni zamanda bu ge· 
nerale karşı tecziye seferi ya
pı imasını istemiş ve Japonya 
tarafından ileri sürlilen şartlar 
içinde anlaşmağa mütemayil 
olmıyan unsurların Çin hükfi· 
meti tarafından tasfiye edil-
mesini istemiştir. 

Nankin hükumetinin bazı 

azalarının Japon hükumetinin 
dileklerine arka olduğu söy
lenmektedir. Bunlar Şangsue 
Liangın ihtilal hareketinden 
sonra Vansinvey'in Şan-Kay
Şek yerine Nankin hükumeti 
başına getirilmesi hakkındaki 
kararı kabul ettirmişlerdir. 

Japon planları ihtilafın müs· 
lihane bir surette hal edilme· 
sine mani olmak ve Şangsue 
Lianga karşı bir tenkil kuvveti 
yollıyarak onu Şan-Kay·Şek'i 
idam ettirmeğe sevketmek mak
sadına matuftu. Japon'lar Çin
de büyük mikyasta dahili bir 
harb uyandır:ırak Çin'i taksim 
etmek ve birkaç vilayetini il
hak etmek niyetindedirler. 

Vangsinvey' in Şank - Kay· 
Şek'in yerine geçmesi Nankin 
hükumetini Japonya siyasetinin 
Çin' de tatbiki için bir alet 
yapacaktır. 

Şanghay, 25 (Radyo)-Asi 
Mareşal Şanşulyan, Şan·Kay
Şek ile karısını serbest bırak
mıştır. Şan-Kay·Şek ve karısı 
bir tayyare ile Layana gelmiş
lerdir. Mareşalın tayyaresine 
4 muhafız tayyarede refakat 
etmiştir. Bu geceyi Layan'da 
geçirecek ve yarın sabah Nan
kin'e dönecekti~. Asilerle ne 

Meb'usan ve 
Ayan meclisleri .. 

Paris, 25 (Radyo) - Fı 
sız parlamentosu, önümüze ' 
Salı günü açılarak müzak t 
}erine devam edecektir. ) 

Ayan meclisi, yarın (Bu~ ) 
açılacaktır. 

Leon Blum i 
Liyon'da mühim ~ 
Bir söylev vereceJ 1 

Liyon, 25 ( Radyo ) - 1 ) 
bakan M. Leon Blum, gel~ ~ 
aym yirmi dördünde Liy< 5 
gidecek ve orada vukubul;3 7 
bir toplantıya riyaset edece 2 
Leon Blum'un, ogün mühin'. ) 
söylev vereceği söyleniyor. 

Londra'da 
Şenlikler Oldu 

Londra, 25 (Radyo) - ~ 
tular, Londra'da büyük 
liklerle geçmiştir. Yapılan 
kikata göre, yortular mün 
betile Londra' da çok alış 
riş olmuştur. Bankalardan 
kilerek sarfolunarı paralar 
milyon İngiliz lirasıdır. /. 
verişin yekunu, otuz miJ 
İngiliz lirasına baliğ olmu 

Alman Vapu1 
Karaya oturdu 

Londra, 25 (Radyo) -
norya adlı ve 15 bin toı 
tolu Alman vapuru, 490 y 
ile Su tam ton' dan hareket 
tikten sadra Kaşob ve ÜS' 
ten arasında karaya oturr 
tur. Vapurun kurtarılma 
teşebbüs edilmiştir. 

M. Mussolini 
Almanya'dan dönen 
Dük'le görUştU .• 

F orli, 25 ( Radyo ) -
Mussolini bugün buraya 
miş ve tayyare karargah• 
Almanya' dan dönmüş 
Dük d'Aüst'ü kabul etmi~ 

Dük d'Aüst Almanya s 
hati hakkında Mussı>lini'ye 
hat vermiştir. 
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ransa hava bakanı gittikçe fazlalaşan 

bir heyecan ile sözüne devam etti 
-lava bakanı: 

- Almanya'nın Paris civa· 
Ja mühim hadiseler hazır· 
ığına ve vilfıyetlerde ayni 
·ilde hareket ederek harb 
lanında şaşkınlık ve karı· 
~ık çıkarmak istediğine emi· 
ı. Bu hadiseler çıkarılırken 
, vetli bir Alman tayyare 
rruzu da yapılacaktır. Bir 
ıftan hava taarruzlarile di· 

taraftan karışıklıklar, şi· 

ndifer, köprü, yol ve depo· 
tahriple Fransa'nın askeri 

,olarını alt-üst edeceklerdir. 
ıa rağmen biz vaziyete gene 

.. im olabileceğiz. Fakat bu 
likelere şimdiden tedbir it-
..ız edersek harpta vaziyet 
de yüz lehimize olacaktır. 

•j• 
;ıı. . 

1 * 
1 * ... 
:-lava bakanının bu sözleri 
ır olanlar üzerinde derin 

• tesir husule getirdi. 
\-!ava bakanı sözlerine de
.o ederek: 
:_ Size biraz daha izahat 
ceğim: 

'Paris etrafında bir daire 
avvur ediniz; bu daire Dre, 
ınt, Puduaz, Sanli, Kalumiye, 
tlen ve Rambuye' den geçe
.tir. . 
,i:.ğer bu daire üzerinden 
:sek bir dıvar çekmiş ol
dık, Paris alacağımız terti-
la ancak bu kadar himaye 
ımuhafaıa edilmiş olabilirdi. 
wt, Müsyüler, bu daire aşıl
z bir dıvardır. Harbın ila
'dan fam 10 dakika içinde 
. ulacak ve yüksekliği tam 
'000 metre olacaktır. Göze 
~ ünmiyecek olan bu dıvar· 
{ 

ı geçmek istiyen düşman 
c 
n tayyarelerinin motörleri 
yemiyecektir. Hatta, tayyare 
törleri işleseler bile bunlan 
re edecek olanlardan hiç
ısi sağ kalmıyacak tır. 

,.\ı1alumunuz olduğu üzere bir 

11
tör işliyebilmek için, bir 

<an nefes almak ve yaşamak 

51 müvellidülhumuzaya kat'i 
• ihtiyaç vardır. işte aşılmaz 
)arımız budur. Kimya mües
(elerimiz bunu temin edebi-
ek mevkidedir. 
,?aris etraf andaki teşkilatın, 
'Jutlarımızı muhafaza eden 

1
him mevkilerde de tatbik 

; lmesine başlanacaktır. Ve . 
uzun bir zamana muhtaç 

r 
.. 1ıyacaktır. 
~yle ki, hudutlarımızdan 
r .. k duşman uvvetinin bıle ., 
,tmesine imkan olmıyacakhr.,, 

* * * f ransız hava bakanı daha 

fazlalaşan bir heyecanla sözüne 
devam etti: 

- Müsyüler, biz havalardan 
evel havanın bizzat kendisine 
hakim olacağız. 

Bundan sonra hayalara da 
hakim olabileceğiz. Çünkü tay· 
yarelerimiz de saatta 490 ki· 
lowetre sür'at temin etmiş 

bulunuyoruz. Halbuki Alman· 
larm elde ettikleri azami sür
at henüz 450 kilometredir. Bu 
mühim tefevvuk kolay elde 
edilmemiştir. Çüııkii Alman'lar 
bizim henüz 420 kilometreden 
fazla sür'at elde etti~imizi san· 
mıyorlar; ve onlar 450 yi bul
dukları vakit biz hakikaten 
420 kilometrede idik. Bir ham
lede tayyarelerimizin vasati 
sür'atini 420 den 490 kilomet
reye çıkarmak, gene kimyager
lerimiz sayesinde olmuştur. 

Yani yeni bir maden bulduk . 
Bu sayede daha ilerilere geçtik. 

Müsyüler, bugün elimizde 
saatta 620 kilometre sür'at 
yapan tayyareler de vardır. Şu 
anda bu yeni ·madenle 100 
adet saatta 620 kilometre yol 
alan tayyare yapacağız.,, 

Hava bakanı sözlerini biti
rince, Fransa erkanı harbiyei 
umumiye reisi ayağa kalktı ve 
dogru.fan doğruya Fransız ban
kası müdürüne hitab ederek: 

- Hava bakanının sözlerini 
tekrara ve bunların benim ka
naatım dahilinde olduğunu 
söylemene lüzum yoktur. 

Yarın: Yeni bir harb için 
"Tek ve çelik e l ,, 
idaresi elzemdir. 

Dünkü konferans 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Manisa saylavı Refik Şevket 
İnce, dü.l baroda "İptal da· 
valarınm mahiyeti ve hukuki 
neticeleri,, mevzulu mühim bir 
konferans vermiştir. 

Konferans, adliyecilerimizle 

avukat ve münevverlerden 
mürekkep bir kalabalık tara
fından yüksek bir alaka ile 
takip etmiştir. Konferans _çok 
faideli olmuştur. 

Otoray 
Tire yolunda 
Bir adama çarptı .. 

İzmir' den Tirc'ye gitmekte 
olan otoray, Hüscyinağa köp
rüsü mevkiinde ray üzerinde 
dolaşan Bayındır'lı Selim oğlu 
Mehmed'e çarparak, yaralan
masına sebebiyet vcrmiştır. 

Yralı <lerhal hastaneye kaldı

rılmıştır. 

<87 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

1Kollarını, bacaklarını oğuş· 
du. Elektrik fenerini tec

(e etti. Tabancasını, mav
rini yokladı ve yürüdü. 
Tam o kayanın dibine ge:
~ti. Durdu, etrafına baktı. 
Jçbir ses gelmiyordu. Hiçbir 
'lge kımıldamıyordu. 
.larif edilen noktada, patika 

viraj yapıyordu. Olsa olsa, 
ki ediği meçhul şef, oradan 
ıecekti. Dikkatle oraya bak
ğa başladı. Dakikalar ge
ordu ve heyecanı, yavaş 

yavaş kalbindeki tazyiki artı· 
rıyordu . 

Tam o sırada vıraıın ağ· 
zında siyah bir hayal belirdi. 
İki adım atıyor ve yürüyordu. 
Bekir; 

- O -Diye mırıldandı- o 
olacak! 

Kendisi de yolun ortasına 
doğru yüri.idü. Bir ses, ınce 

bir ses duydu: 
- Sabah!.. 
Bekir, tırnaklarının bile tit· 

rediği1li hiss tti. Bu, erkek 

"', ı 

.G ' -

Çekoslovakya Reisicümhuru 
l rtttwn..ad 

•• un 
Kadın hırsız 

Birçok eşya çalmış 
Namazgahta oturan Hayı· 

mın bir el terazisi ile came· 
kan ve • Muiz'i!l içinde 350 
kuruş bulunan kumbarasını; 
İbrahim oğlu Ali'nin paltosu· 
nu çalan hırsız Fatma yaka· 
lanmış ve eşyalar sahiblerine 
iade edilmiştir. 

ıa r Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

Kömür hırsızı 

Fırtınalar, ihtilaller geçirdik. Mü
dafaamız kuvvetlidir. Mütearrız

lar aldanacaklardır, diyor. 
Prağ, 25 ( Radyo ) - M. ruz edemiyecektir. Taarruza 

kalkışanlar da elim bir sukutu 
hayale maruz kalacaklardır.,, 

demiştir. 

12,30 Halk musikisi, 12,50 
havadisler, 13,5 hafif musiki, 
13,25 plaklarla muhtelif par· 
çalar. 

18,30 Dans musikisi, 19,30 
konferans, 20 Türk musikisi, 
20,30 Münir Nuriddin ve ar· 
kadaşları, 22 Ajans borsa ha· 
berleri, 22,20 sololar. 

Ahmedli'de Vanderze'nin Alsancak'taki 
kömür deposundan kömür ça
lan Demir oğlu Hasan yaka
lanmıştır. 

Benes, radyo ile beyanatta 
bulunarak Noel için Çekoslo
vakya halkına saadet temenni 
etmiştir. 

Bu beyanatta: 
~" Hummalı bir sene daha ge· 

ç.irdik. Harb tehlikesi her za
mandan fazla hüküm süren 
bir t<'hlike olmuştur, bundan 
başka dahili birçok hadise ve 
ihtilaller de olmuştur. 

Prağ, 24 (A.A) - Noel 
yortuları münasebetile bir nu-
tuk veren başbakan Benes 
ezcümle demiştir ki: 

Umran, Gençlik 
Hareketleri Yolunda .• 

Dövmek 
Mes'udiye caddesinde, D. 

yolları 8 inci işletme ambarın· 
da çalışan Adil 0ğlu Mevlud, 
bir alacak mes'c.csı.ıJcn Meh
ıned oğlu lbrahim'i dövmüş, 
Adliyeye verilmiştir. 
Kumarcılar yakalandı 
Ôdemiş'in Adagide nahiye· 

sindeki Belediye gazinosunda 
kumar oynıyan Mustafa oğlu 
Abdi, Bayram oğlu Mehmed, 
Ali oğlu Bekir mahalli ian· 
darına kumandanlığınca yaka
lanarak Adliyeye verilmişlerdir. 

Sarhoş kadm 
Kemeraltı caddesinde sar

hoş olarak dolaştığı görülen 
Ahmed kızı Şerife yakalan· 
mıştır. 

Kadım yaralamış 
Ôdemiş'in Türkmen mahal· 

lesinde Osman oğlu Mehmed, 
Meşrutiyet mahallesinde otu· 
ran Mehmed karısı 21 yaşın

da Havva'yı bıçakla arkasın
dan yaralamış ve yakalanarak 
Adliyeye verilmiştir. 

ilkbaharda mühim mik
darda göçmen gelecek .. 

Ankara'dan gelen haberlere 
göre Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekaleti, İlkbaharda Ro· 
manya ve Bulgaristan'dan ge· 
tirilerek memleketimizde is· 
kan edilecek mühim mikdarda 
göçmen için şimdiden mühim 
hazırlıklar yapmaktadır. 

İskan müdürlükleri kadroları 
genişletilecek ve İlkbaharda 
getirilecek göçmenlerin iskan 
:işlerinin kısa zamanda başa· 

rılması ve bu göçmenlerin der· 
hal müstahsil hale getirilme

leri temin edilecektir. 
İlkbaharda memleketimize 

getirilecek göçmenlerden mü· 
himce bir kısmı vilayetimizde 
iskan olunacaktır. 

Dikili Mezbahası 
Baytar müdürü Adil Yer

gök, diin Dikili'de mezbaha
nın açılmn merasiminde hazır 
bulunmuş ve Dikili kazasın· 

daki hajvaıı vaziyetini tedkik 
etmiştir. 

sesi değildi. Şaşırır gibi oldu. 
Hayalin en küçük birşeyini 

sezemiyordu. Karanlık çok 
kesifti: 

- Gün doğacak! 

Diye bağırdı.. 
Karşıdaki hayaletin önünde 

kırmızı bir ışık yandı, söndü. 
O da lambasının düğmesine 

dokunarak yeşille cevab verdi. 
Hayal, bu işareti göri.ir gör· 

mez, sür'atle ilerledi. Bekir, 
onun siyah maııtoya sarılmış 
bir kadın olduğunu anladı. 
Artık düşünebilecek vaziyette 
değildi. 

Fakat hayal birdenbire 
durdu: 

Zabit b t·y, beni dinle .. 
- Buyurun efendim .. 
- Kapa gözlerini!.. 
Bekir iirpcrir gibi oldu: 
- Anlamadım! 

Çekoslovakya cumıır baş
kam M. Bı!nes 

Uluslar sosyetesinin kuvvet
le ·ıJirilınesi her zamandan da
ha lazımdır. Sosyetenin zafı 
harb tehlikesini arltırmaktadır. 

Her ihtimale karşı azami 
şekilde hazırlanmış bulunuyo
ruz. Fransa'ııın bir ihtilal dev
resine girdiği zan ve kanaat· 
lan tamamen yanlıştır. 

Fransa'da gayri tabii vazi
yetlt!r olmıyacaktır. Böyle bir 
vaziyet tasavvur edenler,~rüya 
görmektedirler. Fransa içtimai 

nizamı her zamandan sağlamdır. 

Almanya ile münasebetle
rimiz tabiidir, hatta Almanya 
hüsnüniyet gösterirse uzlaş
mak imkanı da vardır. 

Dahili vaziyetimiz, ittifak ve 
ittihat esasına müsteniddir. 
Dahili vahdeti temin edilme
miş memleketlerin feci vaziyeti 
meydandadır. Biz; harb teh
likesi karşısında ve zaferden 
emin olarak müttehit bulun· 
maktayız. 

1936 senesinde Çekoslo· 
vakya askeri kuvvetini çok 
artırmış, müdafaa teşkilatını 
ihtiyacı nisbetinde hnzırlamıştır. 
Ordumuz, müdafaa vazifesini 
yapmağa hazırdır . 

" Hiçbir Çekoslovak'yalı 
harpten korkınamalıc.lır. Hu
dutlarımıza hiçbir kimse taar-

- Gözlerinizi kapayınız, 

diyorum. 
- Fakat ... 
- Fakatı, makatı yok, as-

ker itiraz etmez. Emir emirdir. 
Bekir, derhal gözlerini ka

padı: 
- Emriniz yerine getiril

miştir. efendim. 
- Bir asker şerefi ile ye· 

min eder misiniz? 
- Ederim efendim!.. 
- Yerinizden hiç kımılda-

mayınız! 
Şu dakikada, Bekir'in zihni 

o kadar karışmıştı ki, artık 
hiçbirşey düşünemiyordu: 

Bu ne demekti? Bu kadın 
kimdi? Gözlerini niçin kapa

tıyordu: 
Ayak sesleri artık yanıba

şında kesilmişti. Tatlı, derin 
bir koku, bir kadın kokosu, 

1936 senesi fırtınalar ve ilı· 
tilaller senesi olmuştur. 1929 
buhranı demokrat cepheleri 
tehlikeli bir muhalefette bu· 
lunmaktadır. Harpten korku· 
luyor. Çekoslovakya, Fransa 
ve küçük antant la yaptığı itti· 
faklarla emniyeti artırmak, mü
tekabil yardım mecburiyetini 
koymak, Sovyet paktını imza 
etmek ve lngiltere ve Balkan 
antantı ile dostane münase
betler beklemek suretile sulha 
yardım etmiştir. Harb takdi-
rinde herhangi bir ihtimale 
karşı gelmek için hazır bulun· 
maktadır. İtalya Avnıpa'da 
silahlı muhasım arzu etmemek· 
tedir. 

Almanya'nın dertleri vardır. 
Almanya'nın bu senenin Mart 
ayında yapmış olduğu sulh 
teklifinin de ciddi telakki edil· 
mesi Iazımgeldiğini bunlara 
ilave edebiliriz. Bir anlaşmıya 
varmak lazımdır. Avusturya 
Çekoslovakya veya Litvanya 
üzerine yapılacak bir taarruz 
hakkında dolaşan şayialara 

kulak asmamak lazımdır. De· 
mokratik hare ketl er komünist 
olsun faşist olsun otorite re
jimini sayınak vazifesile mu· 
kellcftirler. 

A erika 
Halkı yortular için 

ne sarf etti. 
Paris 25 (Radyo) - Havas 

Ajansının verdiği bir habere 
göre, Amerika' da 1930 sene· 
sindenberi görülmemiş olan 
bir yortu yapmışlardır. Ame· 
rika halkı, milyonlarca masraf 

yapmıştır. 

Amerika reisicumhuru M. 
Ruzvelt, ha 1ka bir beyanname 
neşretmiş ve yortuyu tebrik 
ettikten sonra, Amerika'nın 
sulh için çalıştığını bildirmiştir. 

Dük Dökent 
Baba· oldu .. .. 

Londra, 25 (Radyo)- Dük 
Dökent'in~karısı, diin bir kız 
çocuğu doğurmuştur. 

burnuna çarptı. içi tuhaf bir 
lezzetle, garib bir sarhoşlukla 
boşalır, dolar gibi oldu. 
Dağ başında bir kadın ko

kusu!. 
Vahşi bir tabiat içinde, ka

ran! ıkların esrarı içinde bir 
kadın!.. 

İnanamıyordu. Şaşkınlığı art· 
mıştı. Kalbi o kadar çarpı
yordu ki ... 

Zabit beyi 
Efendim! 
İsminiz? 
Yanık Bekir .. 

Meçhul kadın bir miiddet 
sustu. Bekir, bekliyordu. Ka· 
<lın daha yaklaştı . Aralnrınc.la 
ancak bir adımlık bir mesafe 
vardı. Adeta onun nefes alı
şını işitiyorc.lu : 

Rütoeniz? 
- ikinci müliizim .. 

Ahmed' ti nahiye Müdürü 
Ahmed'li, ( Hususi ) 

Nahiyemizde gençlik hareket
lerinde ve umumi hayatta me
sud bir inkişaf vardır. Nahiye 
müdürümüz Ahmed, buraya 
geldiği tarihten başlıyarak ge
çen onbir ay içinde bilhassa 
gençlik işlcrile yakından ala
kadar olmuştur. Temsil kolu, 
adeta içtimai hayat yolunu aç· 
mıştır. Kolumuz, Adana fela· 
ketzedeleri menfaatine, Tur· 
gutlu Halkevinde de bir mü
samere vermiştir. Kaymakam 
Said Sayın ile Parti ve Bele· 
diye reisleri, halk büyük ala· 
ka göstermişlerdir. 

Nahiye müdürü, muhtarlar, 
Parti ve Kızılay başkanları bu 
hayırlı işlerde gençlerle bera
ber çalışmışlardır. Ayni mü· 
samere daha evvel Nahiye 
merkezinde verilmiş, halk, 
gençlerden Memduh'un bir 
nutkundan ve cebindeki 510 
kuruşu çıkarıb vermesinden 
mütehassis olmuş, derhal na
hiyede kumbara dolaştırılmış· 
tır. 200 Lira toplanmıştır. 

Nahiye miidürümüz, nahi· 
yenin elektrik tenviratı için de 
teşebbüslerde bulunmuştur. Bu 
meyanda beş senelik bir kal
kınma programı da hazırlan
mıştır. 937 de merkezde it
faiye teşkilatı da vücude ge· 
tirilecektir. Kamunbayımızın 
bu faaliyeti, ha\k tarafından 
memnuniyetle karşılanmakta· 

dır. 

Kadının sesi titriyordu. Hat· 

ta, biraz kısılmış gibi idi. 
Beni dinlc.yiniz. 

- Dinliyorum efendim .. 
- Bugün }erde fevkalade ah-

vale intizar etmek lazımdır. 
İşitiyorsunuz değil mi? 

- Evet efendim .. 

- isminizin Yanık Bekir 
olduğunu söylemiştiniz galiba! 

- Evet, öyle söylemiştim 

efendim .. 
- Size, öyle zannediyorum 

ki, üç gün kadar talimat ve· 
receğim. Küçücük müfrezenize 
büyük iş düşüyor. Ödemiş'te, 
Bayındır ve Tire' de ancak 
ınahdud mi\rt ·rda jandarma 
kuvveti vardır . Ôdemiş'e bir 
akın yapmak proiesi hazırl~
mıştım. Fakat bugünkü şeraıt 

- Sona var 
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"':~y! ~abasına doğru koş• batarken bile kahramanlığı intihabat varmış. 
\le onu kucakladı: muhafaza eden bir tekne ola- Dün lzmir gazetelerini sröz· 
..._ Babai.. Babacığım! rak görünmelidir. den geçiriyordum. Bir refiki-
Panayot reis, artık sadece Fırtına Ali, elinde yalın bir mizin sütunlarında, dostum 
~iden ibaret bir mahluktu. kılıçla güvertede duruyordu. Murad Çınar'ın ne yazdığını 
ı aralık gözlerinin aralı· Ay yüzüne vuruyordu. araştırırken; bakdım ki, bu-
dan, yıllarca gururla sey- Hayretle baktı: giln de • dün olduğu gibi • 
'ği göklere bakıyordu. Du· - Ahmed!. Seninkiler bize gene yazısı yok. Arkadaşlara 
~larının kenarından ince bir doğru geliyor. Bu ne demek? açtım, 

sızıntısı geliyordu. - Bilmem ki reisi - Yahu -dedim- bugünlerde 
..._ Babai.. Babai.. - Güvertede beyaz bir ha· bizim Çınar'ın tepesinden yel-
Yunan'lı kaptan zorlukla yalet var. Hem de kadın ha- let esmez oldu. Acaba ne var? 
lerini açtı. Kanlı eJlerini yaleti .. Fidan gibi bir şeyi Bir arkadaş cevab verdi: 
tarak, kızının yanaklarını - Kızı olsa gerek gavurun!. - Haberin yok galiba; ba-
adı. Hafif bir fısıltı ile iki gemi, birbirine iyice yak· roda intihabat var. Yarın, yeni 
ıldandı: }aşmıştı. heyet seçilecek. 
'- Kızım, unutma!. .. Onla- Mariya tam bu sırada Fır- -Bununla Çınar'ın münasebeti 
... Ellerine ... Sakın düşme! tına A\i'yi görmüştü. Kalbi nedir? 
Ve bunu söyler söy'emez, şiddetle çarptı: - Ne midir; baro intihabı, 
tıç.eresinden derin bir hırıltı Güvertede, eli yalın kılıçlı kanbersiz düğün gibidir, ne 
ildi. Koca vücut titredi ve bir heykel gibi duran korsan, tadı vardır, ne tuzu! 
ta olduğu gibi kaldı. Yıl- hiç şüphesiz o idi .. Şimdi her - Demek ki Murad nam-

ca Akdenizde borusunu öt- iki tarafta savaş naraları yük- zedliğini koyuyor? 
en Panayot kaptan da artık seliyordu. - Yok canım, o bu işin 
kesin geçtiği yoldan, her- Mariya, adeta onun gülüm- hasbetenlillah propagandacıs1-

sin gittiği yeri boylamıştı. sediğini sezer gibi oldu. dır. Baharda bülbüller öter, 
Mariya istavroz çıkararak Hayatında böyle bir heye- baro intihabatında da bizim 
huldu. can geçirmemişti. Bu heyecan, Murad. Nahid Hilmi de ışın 
Arhk yapa-yalnızdı demek.. korkunun, hayretin, teessürün alayında farkında mısın? 
}'atta güvendiği tek dağda değil, başka bir hissin teza· - Yooo(}k! 
kılm1şh. Şimdi kendisi için hürü gibi idi. Gayri ihtiyari, - Bazı fıkralarında Murnd'a 

Yeni bir hayat başlıyacaktı, eli maelalyona gitti. taş atıyormuş ... 
hutta biraz sonra kendisi de Mariya'da kadındı. - Olabilir .. Fakat gene si-
basınm yanına gidecekti. Göğsünün içinde, bir kadın zin söylediklerinize nazaran, 
Bu müdhiş dakikada bile kalbi çarpıyordu. Murad bugünlerde taşa, maşa 
dalini elinden bırakmıyordu. Hem de kahramanlar, güzel, aldıracak değildir. Büyük in· 
Gemi, kudurmuş olan dal- levend, eşi az bulunur kahra· tihabat mücadelesi varken, 
larm üstünde, şuursuz, ira· manlar anyan bir kalb! Nahid'in taşı, bilmem kimin 
siz bfr mahluk gibi çırpını· Titriyordu: kaşı, falancanın kel başı ile 
tdu.. Gemide ancak yedi - Benim tahayyül ettiğim- uğraşacak değildir sanırım. 
kiz korsan vardı. Bunlarda den daha güzel, daha haş- Bana bile kızdığını söliyormuş 
basının ve kendisinin en metli bir korsan! amma, ses çıkardığı yok. 
dık tayfaları idi. Diye mırıldandı. - Belki de dostluğa hür-
Onlara doğru koştu: Gemiler birbirine rampa meten ... 
Hepsi de Mariya'ya bakı- ediyordu ki, Fırtına Ali'nin de - Zannetmem, ya fazla 

QtJardı .. Biri doğruldu: siyah gözlerini kendisine di- meşguliyet, yahud kendi asa-
- Mariya, şimdi reis sensin. kerek baktığını ve bu bakış· hına hürmeten .. Fakat severim 
Bunu söyliyen, bu gemide larm içinde iki ateşin çaktı- kafiri. Buluşları güzeldir, teker· 

tı üç defa yaralanmış, feda- ğını gördü. Derhal kararını lemeleri gürültülüdür, kusuru 
'r, cesur ve tecrübeli bir verdi: ise şuradadır: 
rnici idi. Onu ele geçirecekti.. Başkasına tariz etmekten 
- Evet Marko, benim .. Siz- Şiddetli iki dalga, ~emil~ri zevk aldığı halde, kendisini 

e benim arkadaşlarımsınız.. gene birbirinderı ayırmış ve sandala Öinib sahili selamette 
Fırtına Ali'nin gemisi yüz elli metre kadar açmıştı. görmek ister. Tek tenkide ta-

etreye kadar yaklaşmıştı.. - Reis, başka bir emrin! hammülü yoktur. Halbuki, bu-
- Dümeni kırın.. Doğruca - Hayır, durmadan ateş na alışsa ve ara· sıra, 

ııa doğrul ediniz ve bir taraftan da tek· Atarlar senki tarizi dırahtı 
Tayfa Marko hayretle Mari- rar yaklaşınız! Marko, sana meyvedar üzre. 

a'ya baktı: bir şey söyliyeyim mi? Diyerek işin zevkine, tesel-
- Ona doğru mu? - Söyle reisi lisine de nail olsa fena mıdır?. 
Mariya, sert bir şekilde ce- - O Türk gemisini avuçla- * * * 

~ap verdi: rımın içine alacağım. O gemi Geçenlerde Mat-ad "Endam 
~Evet, ne söyliyorsam onu bizim olacak! Ona da ben entarisi,, diye birşey yazmış. 

ııpmızl. kumanda edeceğim.. Ben görmedim, arkadaşlar 
- Yeni reis! M~rko hayretle bakıyordu: söylediler. Hakikaten hoş bir 
- Ölümü göze alacaksınız. - Vallahi reis, söyledikle- tabirdir. Rüzgarın, entarinin 

~asıl olsa batacak, mahvola· rinden bir şey anladı isem eteklerinden yukarı doğru,ivü-
~ k d ı · ? H' l a·zsa ı· ' f t· d -cudu yalıyarak çıkı·ş~nı-;nla- ... •a. eği miyız ıç o m sa nın şe aa ın en mahrum 
llnlardan da beş on kişi öl· kalayım. tıyormuş. 
lrıelidir. Gemimiz, denizlerde - Sonra anlarsın Marka, Endam entarisinin beline bir 
~Üzmiye layık olmayan şerefsiz haydi, top başına! Ben de kuşak, başına bir de takye ge-
bir leş gibi değil, denizlerde dümene geçiyorum.. çirmeli, vaziyeti ondan sonra 

tahayyül etmelidir. Ben, ken-
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Günlük siyasal gazete 
Sahip ve başyazganı 

Haydar Rüşdü öKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

t dürü: Hamdi Nüzhet Çançar 

Mariya kararını deği;:.tir- dimi ve Murad'ı karşı-karşıya, 
mişti: o kıyafette çubuk çekiştirirken 

Ölmiyecekti, intihyar ctmiye- tasavvur ediyor da gayri ihti-
cekti. Gençliğine yazıktı. Bu, yari gülüyorum ... 
tam bir mağlubiyet, tam bir Önümüzde bir siyah demir 
hezimet olurdu. Halbuki onun mangal, çaylar demlenmiş, 
gururu buna müsait değildi. açmışız divanları; Murad okur, 
Kendisinden emindi: ben uyurum, ben okurum Mu· 

idarehanesi: - d w J 
Bu güzellik, bu harikulade ra ag ar. İzmir İkinci Beyler okağı . 

C. Halk partisi binası içinde güzellik, taşıdığı zeka ve ka· ilahi Murad'cıgım, nereden 
.,"lgraf: İzmir - ANADOLU biliyet hiç bir işe yaramaz· çıkardın bu entariyi?. 

lspanya'ya silah kaçıran 
iki çocuklu kız 

Fransız harioiyesinden vesika çaldığı 

için dostu ile tevkif edilmiştir 
Ajans ve radyolar ispanya· 

ya silah kaçıran bir yahudiye 
Fransız hariciye dairesinden 
sahte vesika temin eden bir 
memur kadının tevkif edildi· 
ğini bildirmiş idiler .. 

Bu kadın, iki çocuk anası 
olduğu halde hala madmazel 
olan Süzan ~inderdir; kendi 
henüz 28 - 30 yaşlarındadır. 

Yakın zamana kadar Paris'te 
Erlanger sokağında hususi bir 
apartımanda oturmakta idi. 
Ve hariciyede memurluk al
dıktan sonra, mali vaziyetinde 
esaslı bir tebeddül olmamasına 

Madmazel Süzan 
rağmen Ekselman bulvartnda 
41 numarada kain mükellef 
daireye geçmiş ve :bütün ma
aşına yakın bir mikdar olan 
10,000 frank kirayı da defa
ten vermiştir. 

Madmazcl Süzan bu lüks 
dairede her vakit yatıb kalk
mamakta ve vaktin mühim 
kısmını dostu Litvanya yahu
disi M. Rozenfeld'in nıajestik 
otelindeki, dairesinde geçir
mekte idi. 

M. Rozenfeld resmen gayri 
menkuller alım ve sayımı ile 
meşguldür. Fakat hakikatta 
böyle bir iş yaptığı vaki de
ğildir. Bir gün otel memurla
rından birisine: 

- Ben zamanın Vasi) Za
harof' uyum! Demiştir. 

Bu sıralarda, hariciye dai· 
resinden mühim bir takım 

vesikalar aşırılmıştır. Bu vesi
kaları aşıran madmazel Süzan
dır. Bunlar, silah ticaretine 
mahsus açık m!isaadeler idi, 
Ve M. Rozenfeld bunlardan 
birisini kendi adına doldur· 
mak suretile bir vapur mü-
himmatı Meksika'ya - daha 
doğrusu lspanya'ya- sevked~
bihıiştir . 

Vaziyet e.piyce bir zaman 
tabii şekilde devam etmekle 
berabfr zabıtada gerek mad
mazel Süzan ve gerek M. Ro-
zenfeld hakkında gizliden tah
kikat yapmakta idi. 

Nihayet, Franısız Milli em
niyet idaresi komiserlerinden 
M. Fuycri tarafından ikisi de 
cürmüıneşhud halinde tevkif 
edilmiştir. 

Fransız Sağcenah matbuatı 
bunu Blum kabinesi a'eyhine 

bir skandal a<ldetmektedirle-r. 
Ve tevkif lıadisesi de sekiz 
on gün gi7.li tutulduğu• için 
Patis'te dedi·kodularına tam 
bir cereyan almıştır. 

Paris, 25 (Radyo) - Fransa 
Hariciye Nezareti daktilo me-
murlarından ( Suzan Linder ) 
admda kadın, ispanya hi.iku· 
metine silah göndermek için 
Rus tebaalarından Rozenfeld 
adında bir şahsa vesika ver-
diği gibi takım mahrem dos
yalarda satmıştır. 
~~~~-a:.l:IS'9~~~~~ 

Ödemiş yolun. 
da ki feci kaza .. 
13 Yaşındaki lsmail otomo
bil altmda kalarak HldU .. 

İzmir - Ödemiş yolunda, 13 
yaşlarında İsmail adında bir 
gencin ölümile neticelenen feci 
bir otomobil kazası olmuştur. 

Kiraz nahiyesinin Çayır mev· 
kii muhtarı Hasan'a aid oto
mobili idare eden şoför İbra
him, İzmir-Ödemiş yolunda 
sür'atle giderken, anide yolun 
ortasına atılan Mehmed oğlu 
13 yaşında lsmail'i çiğne· 
rniştir. 

İsmail, derhal Ödemi~ mem· 
leket hastanesine kaldırıl
mışsa da, aldığı yaraların te
sirilc orada ölmüş ve şoför 

İbrahim de yakalanarak adli
yeye verilmiştir. 

Felaketzedelere uzanan eller 

Fedakar yavrular ve muallimleri. 
Urla'nın Uzunkuyu köyündeki İlk mektebe devam eden yav

rular Adana'daki felaketzede kardeşlerinin ıztıraplarına manen 
iştirakle beraber, küçük bir yardımda bulunmak üzer<~ aral~
rın,fa on lira para toplamışlar ve bunu, Kızılaya vermışlerdır. 

Türk çocuğunun bu hassasiyet ve necabetini takdirle karşılarız . 
1'eJf'fon: 2776 .. Posta kutusu 405 mı idi? Tarihte şöhret almış Çimdik 

~BONE ŞERAiTİ ------------
ne kadınlar, ancak bunlarla iş Tire'deki yangm 

Turgudlu'da av: . 
Turgudlu, (Hususi) - Halkevi spor şubesi başkanı Ilyas 

Karpat, 42 avcı arkadaşla Akmaz mevkiinde üç sürek avı ter· 
tip etmiştir. Domuz bulunamamış, 6 çakal, 1 tilki, 18 tavşan 
öldürülmüştür. Bu senenin ilk sürek avını yapan avcılar, şehir 
bandosu hrafından karşılanmışlar ve Halkevinde kendilerine 
çay verilmiştir, Kaymakamımız Sait Sayın da, müteakip avlara 
iştirak edecektir. Turgudlu'da av merakı artmaktadır. Avcılar 
kulübünün 153 azası vardır. 

YıllıAı 1200, altı aylığı 700, üç 
aylı~ 500 kuruştur görmüşlerdi. Tire'nin Subaşı köyünde 

Yabancı memleketler için eeneli.k Güzellik ve zeka, bir kadı· arabacı Mustafa'nın çitten ya-
abone ücreti 2 7 liradır k dh l nın te mü iş si ahlan de- pılmış ve üzeri sazlarla örtül-
Heı yerde 5 .k'.tıl'u~tar d ? 

_ ğit de ne i i. müş iki odalı evinde, ocaktan 
ünü geçmi~ nü41lıalar 25 kuruşınr. işte şu son dakikada Ma- sıçrıyan bir kıvılcım yüzünden 

riya' da böyle düşünmüştü: yangın çıkmış ve ev tamamen 
- Sonu var -

ANADOLU MA -rBAASINDA 
BASIUUŞTIR yanmıştır. 

Adeseme çarpanları 

•• 
Uc kadına 

' Dar gelen Çin! 
Tabirin artık kıymeti kal

mamış olmakla beraber Çin 
için 11 Balkanlaşmış A' rupa ,, 
demek mecburidir, Bu 400 

"milyonluk genİf \iilkede dört 
Çin vardır: 

1 - Jsr-"nya' dan korktuğu 
halde gene Japonya'yı davet 
eden şimali Çin, 2 - Kor.ıü· 
nizm hesabına kazanılmış gar. 
bi Çin, 3 - Afmanya'ya dost 
cenubi Çin ve 4 - Resmi Çin 
hükt1me~. <J1an Nankin; ki bu 
da bilhassa Amerika tesiri 
altındadır. 

Coğraf yaiarda kül halinde 
"Çin., denilen ülke işte böyle 
bir iilkedir. 1900 Bokserler is
yanındanberi bu Avrupa' dan 
birbuçuk defa daha kalabalık 
olan ülkede sükun ve asayiş, 
esaslı ve devamlı bir hükumet 
görülmemiştir. 

Yukarıda dört muhtelif v,.. 
harici nüfuz altında bulunan 
Çin'den bahsettim. Fakat bu 
dört nüfuz mıntakasına ayrıl
mış olan Çin, hakikatte üç 
kadının elindedir. Bu üç ka
dın Madam Song isminde fet· 
tan ve esrarengiz bir kadının 
kızlarıdır. Birisi Ay Ling [Meş· 
hur devir] Çin'in en maruf 
maliyecisi doktor Küng'ün, 
ikincisi Şıng Ling [Mes'ud de
vir] hıristiyan general Sun Yat 
Sen'in zevcesi, üçüncüsü olan 
Mey Ling [Tatlı devir] de ma· 
ruf Mareşal Şan-Kay-Şek'in 
zevcesidir. 

Madam Song kızlarını Ame· 
rika'da Boston'da mükemmel 
surette okutmuştur. Kızlarını 
bir satranç oyunuııda taş sü· 
rer gibi Çin siyaset sahasının 
en hakim yerlerine yerleştir-

miştir. 

Bu günkü Çin, işte bu üç 
kadının elindedir. Her biri 
güzel bir devir ismi alan bu 
güzel Çinli kadın ihtirası için 
yarı Asya Ciar gelmekte, Çin
de her gün başka bir dava, 
başka bir isyan, başka bir ce· 
reyan ve daimi bir tayfun ha
vası hakim olmaktadır. F.B. 

İngiltere 
'Almanya,~ İtalya, 
Rusya ve Porte

kiz'e nota verdi .. 
Londra, 25 (Radyo) - İn

giltere hükumeti; Almanya, 
İtalya, Portekiz ve Rusya hü
kumetlerine birer muhtıra ver· 
miş ve İspanya muhariplerine 
yardım etmemelerini rica ey
lemiştir. 

Fransa hariciye nezareti de 
ayni şekilde bir müracaatta 
bulunmuştur. 

Yunanistan' d<ı 
Fakirlere 12 milyon 
Drahmi tevzi edilili. 

Atina, 25 (Radyo)- Yortu· 
lar münasebetile fukaralar için 
toplanan paralar, 12 milyon 
Drahmiye .. varmış ve derhal 
tevzi edilmiştir. 

Doğru değilmiş. 
Sofya, 25 (A.A) - Bulgar 

Telgraf Aiansı, Bulgar kültür 
bakanının Bulgaristan' a yapı
lacak bılcümle muhaberelerin 
Bulgarca'dan başka bir lisanla 
yapılmıyacağı hakkında emir· 
ler verdiğine dair Türk gaze· 
telerinde çıkan haberi kat'iyetle 
yalanlamaktadır, 



.. Sayfa 6 -----.-m2:1---------------ANADOLU ,11ı1 ,.! .. -..'l.llıılo.ı&. - - • • - • - !: 1 

~~~~~~~14N)/) . Almanya'nın lspanya'ya Deli mi bu, 
. ' - - sevkiyatl 30000 kişidir yoksa suiKasdçı mı? 

Lık maçlarının en hara- - Başı 1 inci sahifede - Avila, 25 (A.A) - Havas . • • - • • 

ti 
il d . d . değil, fakat ve bilhassa gö· Ajansı muhabirinden: . . Fırtına ıcındekı bır vapurda . re 1 e vres 1 n e yız nüllü gönderilmesinin durdu- General Franko mıhslerle ' ,~ 

______ rulması hususunda mezkur hü· milli harekete iştirak. eden yangın da başlamıştı dı 
• 

Yarın lzmir'in en kuvvetlı• _Jo"rf kumetler nezdinde cidditeşeb- bütün muavin kuvvetlerın as-
aı bilsatta bulunarak bir karar keri makamlara tabi olacakla-

elde etmek için yeniden ta· rına dair bir emirname neş· 

limat almışlardır. retmiştir. Bunlar faal veya ih-takımı karşılaşıyor 
Yarın Alsancak stadyumun· 

da lik'in en hararetli haftala
rından birine şahid olacağız. 
Fiküstür mucibince yapılacak 
olan dört müsabakanın üçü, 
takımlarımızın puvantaj vazi
yetleri üzerinde müessir ola
bileceğinden kulüb taraftarları 
muhakkak ki, çok heyecanlı 
anlar geçirecektir. Çünkü lik· 
ler tek devreli olduğundan, 
sahadan mağlub ayrılacak ta
kım, bu sene için telafisi müm
kün olamıyacak puvan düşük
lüğüne maruz kalacaktır. Bu 
müsabakaların en önemlileri 
öğleden sonra Altınordu · K. 
S. K. ve Altay - İzmirspor 
takımlarının maçlarıdır. Bu iki 
mühim müsabakayı ayrı ayrı 

tahlil ettiğimiz takdirde, yarın 
en fazla çalışması lazımgelen 
takım K. S. K. dır. Karşıya· 
ka takımı liklerin bidayetinden 
bugüne kadar iki müsabaka 
yapmış, birisinde berabere 
kalmış, diğerinde de mağlub 
olarak sahadan ayrılmıştır. Bi
naenaleyh yarın Altınordu ile 
yapacağı müsabakayı da kay
bederse, şampiyonluk hemen 
hemen veda etmesi icabet
mektedir ki, ve milli küme 
için beslediği ümidler de sö
nebilir. 

Bu maçı Altay • İzmirpor 
karşılaşması takib edecektir. 
Halihazırda bu iki takım iz-
mir'in en kuvvetli ekibleri 
meyanındadır. Milli kümenin 
en kuvvetli namzetleri ara· 
sında sayılan bu iki takımı
mızın karşılaşması günün ve 
likin en heyecanlı ve en ala
kalı maçlarından biridir. Çün
kü her iki takımda da müs
takbel sporumuz için ümit 
verici ve çalışkan genç ele
manlar vardır: Binaenaleyh 
birbirlerini mağlup etme-k için 
azami varlık göstermeğe mec· 
bur kalacaklarından, senede 
ancak bir-iki defa seyrettiği
miz ve tam alaka ve heye· 
canla takip ettiğimiz en bü
yük maçlardan birine şahid 
olacağız. 

Bu iki mühim müsabaka-
dan eve) Göztepe - Demirspor 
takımları karşılaşacaktır. Bu 
maç ta günün önemli müsa
bakaları meyanındadır. Göz
tepe takımı kuvvetçe sayılı 

takımlarımız meyanındadır. 
Demirspor ise liklerden evel 

kuvvetli takımlarla deneme 
müsabakaları yapmış ve bu 
suretle takımın zayıf olan nok
talarını başka mıntakalardan 
getirdiği Lütfü.ve Ahmed gibi 
tecrübeli müdafilerle düzelte-
rek liklere tam kuvvetle gir· 
miştir. Nitekim geçen hafta 
liklerin bidayetinde Altay'ın 
kuvvetli takımına karşı bera· 
bere kalan Demirspor; şildler
de K. S. K. takımını 2-ı 
mağlub etmiştir. 

Şu hale göre Göztepe ta
kımı yarın ihmal edilmez bir 
kuvvet karşısında kalacaktır. 

Günün müsabakaları Ege
spor·Buca takımlarının kar~ı
laşmasile başl"yacaktır. Bu 
maçın da hususiyeti vardır : 

Egespor takımı likin ilk haf· 
tasında Göztepe silindiri al· 

tında kalarak 15 gol gibi bü
yük bir farkla yenildiği halde 
bir hafta zarfında toplanabil· 
miş ve Burnava'yı ı-3 mağ

lup etmiştir. Buca takımı ise 
ayni Göztepe takımile yaptığı 
müsabakada ancak 1-2 gibi 
az farkla mağlup olmuştur. 

Şu hale göre müsavi bir kuv· 
vet arzeden bu iki takımımı· 

zın maçı da şüphesiz ki he
yecanlı olacaktır. 

Halk sahasında : Ayni ku
lüplerimizin B takımları karşı· 
taşacaktır. Fikstüre göre ilk 
oyun Altay-lzmirspor takımla
rı arasındadır. Bu oyunu Al· 
tınordu - K.S.K.; Göztepe-De
mirspor, Egespor - Buca maç· 
ları takip edecektir. --· .. ··----
İşkence 

~adrid, 25 ( A.A ) - Mü- tiyat ordusunun zabitleri tara· 
dafaa komitesi bir kararname fından talim edilecekler . ve 
neşretmiştir. Bu Kararnamede yahud orduya tabi mekteplede 
bugün saat 15 ten sonra Mad- yetiştirileceklerdir. 
rid'in kapılarında ve dahilin- . Milisler selahiyettar otorite· 
de tesis edilmiş olan tarassut nin mezuniyeti olmaksızın ter· 
merkezlerinin kaldırılacağı ve his edilemiyeceklerdir. 
emniyet ve inzibatın yalnız Paris, 25 (Radyo) - Ge· 
polis kuvveti ile temin oluna- neral Franko ordusuna yor-
cağı beyan edilmektedir. tular münasebetile 6 milyon 

Londra, 25 (A.A) - ispanya peçeta kıymetinde hediyeler 
işlerine mütaallik vaziyetr. bu· tevzi edilmiştir. 

gün Almanya'nın miktarı 30 Paris, 25 (Radyo) - Ha
bini bulan asker sevkiyatı vas Ajansının Madrid muha
mes' elesi hakim bulunmaktadır. biri, milislerin Beovilla ceb

Paris ve Londra hükumet· hesinde altı kilometre ilerle
leri diplomatik yollarla· noktai diklerini yazıyor. Diger bir 
nazar teatisinde bulunmuşlar habere göre de, General Fran
ve bu vaziyete bir nihayet ko kuvvetleri bazı yerlerde 
vermek için ademi müdahale ric'at etmişlerdir. 
komitesi mesaisinin neticesini • • .-ı• •---

beklemeğe imkan olmadığını Akdeniz 
müşahede etmişlerdir. 

Bu noktai nazar teatisine Anlaşması .. 
Paris hükumeti teşebbüs ede· 

-iJaşı 1 inci sahifede - rek bu tehlikenin vehametini 

Devam Ediyor. 
toplamak.tadır. 

- Başı 3 üncü sahifede -

Milletler cemiyetindeki Frah- M. Eden'e ehemmiyetle kay. 
sız delegelerinin "Sancak'ta detmeğe ve bu nokta iizerinde 
tazyik yapılmıyor.,, beyanabna müşterek bir tarzda Berlin'in 
rağmen halka her tazyik ya- nazarı dikkatini celbini teklife 
pılıyor. Türk şoförlerinin Ak- Londra elçisini evvelisi gün 
tepe'ye gidip gelmeleri bile memur etmiştir. 
menedilmiştir. O gün toplantı halinde bu-

lunan komite mesaisinin netiBu tazyik halkın maneviya-
tını bozarak gelecek müşahid- cesi beklenmi~ ve fakat bu 
lere derdlerini döktürmemek netice istikbal için ümid ve

içindir. 
Tahsildarlar istihl arat dai

relerine celbedilerek Türk 
köylerinde olan alacakların 

derhal alınması için ne yap
mak lazımsa yapmaları ve her 
türlü işkenceye başvurmaları 
kendilerine tavsiye olunmuştur. 
Şapka giydikleri için Türk· 

ler hala hakarete maruz kal
maktadırlar. Şapka giyenler 
alenen şu cümlelerle tahkir 
olunmaktadır : 

"Sancak Suriye' nin parçası-
dır. Burada kalacak Türk'leri 
hatıra gelmiyecek işkencelerle 
öldüreceğiz." 

Bayramda matem tutan An
takya Türk'leri ile alay etmek 
için birkaç milis zabiti ile 60 
Suriye askeri önlerinde davul 
olduğu halde sokakları dolaş· 
mışlar ve rast geldikleri Türk
leri tahkir etmişlerdir. 

Bazı Şam ve Halep gazete
cileri son zamanlarda İsken
derun ve Antakya'ya gelmiş
ler, Ermeni'ler, ve Alevi'leri 
Türk'ler aleyhine tahrik için 
propaganda yapmışlardır. 

Paris, 25 (A.A) - Anadolu 
ajansının hususi muhabirinden: 

Hariciye Vekili Tevfik Rüş
dü Aras'ın riyasetindeki Türk 
heyeti murahhasası bu akşam 
buradan hareket edecek ve 
pazartesi sabahı lstanbul' da 
bulunacaktır. 

Paris, 25 (A.A) - Anadolu 
ajansının hususi muhabirinden: 

Hariciye Vekilimizle görüş

meğe gelen büyük elçi Fethi 
bugün Londra'ya dönecektir. 

Basri 
H akari valisi oldu 

lstanbul, 25 ( Hususi ) -
Mülkiye müf ettişlernden Basri 
Hakari valiliğine tayin edil
miştir. 

rici mahiyette çıkmakla bera· 
her kat'i neticenin çok geci
kebileceği ve lspanya'ya gö
nüllü gönderilmesinin Avrupa 
sulbünü tehdid ettiği görül
müştür. 

lngiliz'ler Paris hükumetinin 
teklifini kabul etmişlerdir. Fa
kat bu teşebbüse umumi bir 
mahiyet vermek için bunun 
yalnız Berlin nezdinde değil 
ayni zamanda Moskova, Roma 
ve Lizbon hükumetleri nez
dinde de yapılması takarrür 
etmiştir. 

Mezkfir hükumetlere ayrı 
ayrı notalarla müracaat edile-
cek ve metinler muhalif ol
makla beraber bu notaların 
esası bir olacaktır. 

Notalarda gönüllü gönde
rilmesine devı,m etmenin sulh 
için te~kil ettiği tehlike üzerine 
bu hükumetlerin nazarı dikkat
leri celbolunacak ve Londra 
komitesinin kat'i karan bek
lenmeksizin buna bir nhayet! 
verilmesi istenecektir. 

Londra, 25 (Radyo)-Fran· 
sa'nın Londra sefiri M. Kor· 
ben İspanya kontrolü teklifine 
hükumetinin cevabını vermiştir. 
Kontrol heyetinin masarifi hak
kında da izahat vermiştir. 

Bu izahata göre Fransa, is
panya' da vaziyetin ıslahı için 
diğer devletlerin ittihaz ede
cekleri tedbirlere tamamen iş
tirak edecektir. 

Madrid, 25 (Radyo) - Asi 
topçu kuvvetleri Madrid'i 
bombardımana başlamıştır . 
Şehrin merkezine beş büyük 
obüs atılmıştır. Karmen mey
danına da iki obüs düşmüştür. 

Şehrin merkezine yapılan bu 
endahtlardan büyük zararlar 
olmamış yalnız 15-20 kişi öl· 
müştür. 

Akşam üzeri asi tayyareler 
şehir üzerinde bir nümayi~ 
yapmışlardır. 

laşma imzalamışlardır. Bu uz· 
!aşma mucibince Fransa'nın 

Roma sefarethanesi F atnez 
sarayı İtalyan mülkiyetine geç
mektedir. İtalya hükumeti 
Fransa'ya bir cemile olmak 
olmak üzere bu sarayı 99 se
ne müddetle Fransız sefaret
hanesi olarak kalmasına karar 
vermiştir. 

Diğer cihetten Fransa hü
kumeti de ltalya'nın Paris se
farethanesi olarak Fraren so
kağının en büyük ·ıe güzel 
bir binasını 99 sene müddet-
le vermektedir. 

M. Delbos, hariciye daire
sinde Belçika'nın Paris sefiri 
ve Yunan sefirini de kabul 
etmiştir. 

Fransa'nın Brüksel sefiri M. 
Taraş da hariciye bakanı ta
rafından kabul edilmiştir. 

M. Delbos bunlardan baş· 
ka İsveç hükumetinin Paris 
sefiri ile bazı uzlaşmaları im
zalamıştır. 

Almanya ve 
Müstemlekeleri 
- Başı 1 inci sahifede -

İngiliz • ltalyan uzlaşmasına
da Almanya' da hususi bir 
ehemmiyet atfedilmektedir ve 
Alman'lar, bu uzlaşmanın Al
man siyaseti lehine tecelli ede
ceğini tahmin eylemektedirler 
ve: "Bu uzlaşma Fransa tara
fından da kabul edilirse, Al
manya'nın da iştirakile dörtler 
misakı husule gelir" demek
tedirler. 

Hitler'in Fransız - Sovyet 
misakt hakkında fikrini değiş· 
tirdiği rivayeti Üzerinde siyasi 
mahafil ademi malumat beyan 
etmektedir. 

Kacakcılık 
' ' Ankara, 25 ( A.A) - Ge

çen bir hafta içinde gümrük 
muhafaza örgütü birisi ölü 

üçü yaralı 138 kaçakçı, 2055 
kilo gümrük ıcaçağı, 48 kilo 
inhisar kaçağı, 5287 defter 
sıgara kağıdı, 56 Türk lirası, 
5 silah, 26 mermi, 5 sandal 
ile 25 kaçakçı hayvanı ele iC· 
miştir. 

Amerika seferi· 
ni yapmakta olan 
ı8,000 t on 1 u k 
Gripsholm vapuru 
şimali lskoçya sa
hillerinde son fır· 

tınalardan birisine 
tutulmuş ve dal
galar arasında yu
varlanmağa başla
mıştır. 

Fırtına kuvvetli 

~rr~ •• ~ 

olmakla beraber, Felaketi atlatan vapur 
vapur büyük ve sağlam oldu- kemmel surette giyinmiş bul l 
ğundan, vaziyet endişeyi mu- nan garib tavırlı bir adamd• it 
cip olmamış, herkes kamara şübhelenilmiş, bu adam su' 
ve yatağına çekilmiş ve fırb- ri önüne götürülürken birisi 
nanın geçmesini beklemeğe - O delinin birisidir! d 
başlamıştır. miştir. 

Vakit gece olduğundan va· Deli denilen adam suvari) t-

pur bekçisi, her daireyi ve - Bu vapur sahile vararıı t. 
salonları gezmiş ve endişeyi yacaktır. Ben öyle istiyoru 
mucib hiçbir şey görmemiştir. Bunun için berber salonund 
Fakat biraz sonra, yemek sa· ispirto ve eter aldım, yernttld 
!onundan ani surette alevler salonuna geçtim, eteri piyaıı4 
çıkmış ve iemi yanmağa baş· nun üzerine ve içine, ispirt l 
lamıştır. yu da masalara ve kanepele 

Güverte bekçileri hemen döktüm, ateşledim ve tahlisi) 
yangın işareti vermişler ve sanda1ının içine atladım! 
vapurun makinistleri yangını Demiştir. 
söndürmeğe koyulmuşlardır. Delinin ifadesi hadisatla t ~ 

Yangın umulmaz bir sür'atle vafuk etmiştir. Berber sal~j· 
kuvvetlenirken dalgaların da nundan eter ve ispirto kapl~I 
azgınlığı artmakta idi. H~tta rının alındığı tesbit edilmişl . 
bir aralık ser makinist müthiş Şimdi Stokholm zabıtS' · 
bir sarsıntı ile yangın çıkan ı500 kişinin hayatını tehlike) 
salona düşmüş ve diri, diri koyan bu deli hakkında tı~ 
yanmak tehlikesine maruz kal- kında yapmaktadır. 
mıştır. Fakat geminin fedakar Bu adamın deniz suikasdçıls 
itfaiyesi on kişi tarafınd.m rından birisi olmasından end

1 

büyük güçlüklerle kurtanl- şe edilmektedir. 

mıştır. Kurşuna 
Yangın; üçüncü mevki yol-

cuların bulundukları yere yakın dizilmişler .. 
olduğundan 653 üçüncü sınıf Sevil, 25 (Radyo) _ Sab 
yolcu yerlerinden başka tarafa ·ır 
nakledilmiştir. 

İspanya başbakanı (Kiral) ı 

Gemi tam bir saat hem fır· Madrid belediye reisi (Ped ..ı 
rigo), ihtilalcilerin eline dii? 

tınanın, hem de yangının teh· r 
d .d. it d k l müşler ve herikisi derhal k\I 

ı ı a ın a a mış ve yangın . . . d . 
b .... k .. l"kl 1 .. d- -ı şuna dızılmışle ır. 

uyu guv u er e son uru - . -1----------~ 
müştür. a• ml!!llll ___ lll!!lli ____ ~ 

Yaniından sonra, tahkikata 
başlanmış ve beşon dakika 
içinde bukadar seri bir yan-

yangının çıkması imkansız gö- OzUm satlşları 
rülmüştür. Yangının bir kasd Ç Al K S u. ıcı . . 
eseri olduğuna hüküm veril- 476 inhisar ida. 11 
miş ve gemi detektifleri faili 236 M. J. Taran. ı4 75 
aramıya başlamışlardır. 220 A. R. üzüm. 13 75 

Nihayet, tahlisiye sandalına 171 F. Solari ı3 75 
herkesten evvel binen, mü- 105 Esnaf banka. ı6 50 

Bayındır Asliye Hukuk h~ 81 Ü. Kurumu 20 25 
kimliğinden: 75 S. Emin 13 50 

Davacı Torbalının Dügerlek 62 .K. A. Kaz. 15 15 
köyünden olub Çırpı köyünde 33 P. Kılark 14 25 
oturan Mustafa oğlu lsmail'in 33 J. Kohen 15 50 
müddeialeyha karısı Torbalı'nın 27 M. Hıfzı 12 75 
Küner köyünün 36 numaralı 22 Hüseyin kap. 12 50 
hanesinde kayıtlı olub Çırpı· 20 Mehmet " 12 50 
köyde oturur Ömer kızı Fatma 15 H. Alanyalı 16 
aleyhine açtığı hanei zevciyete 6 Kadri Akyi. 13 50 
avdetinin ihtarına karar veril- 4 Beşikçi oğlu 18 

ı586 
378837 
380423 

K. 
1215 
17 
18 
ıs 
19 
21 
19 ı 
17 
ı4 ~ 

il 
ıs I 

13 
12 
12 
16 
13 
18 

mesi davası üzerine müddei
aleyha namına çıkarılan dave· 
tiyeler bila tebliğ gl.!ri verildiği 
ve bulunduğu yer dahi belli 
olmadığından ilanen tebligat 
ifasına muhakemece karar ve-

Z. yaOı sat.şiarı 
Kilo Alıcı K. S. K. 5 

rilmiş ve dava istidası sureti 
mahkeme divanhanesine talik 
kılınmış olmakla muhakemenin 
talik edildiği 13 Kanunusani 
937 çarşamba günü saat do
kuzu on geçe Bayındır Asliye 
Hukuk mahkmesine gelmesi 
veya bir vekili kanuni ile ken· 
disini temsil ettirmesi lüzumu 
tebliğ yerine geçmek üzere 
ilan olunur. 1587 

50000 A. Lafont 46 46 
3000 Şükrü öz. 49 49 

53000 
Zahire satlşları 

Çu. Ginsi K. S. K. S 
730 Buğday 6 37 5 7 ı 

42 Burçak 4 75 4 1 
43 Nohut 6125 612 

135 Çavdar 4 75 4 1 
298 B. pamuk 48 53 
ı 44 Ken. pala. 460 465 

59500 Ki. p. çe. 3 3 



Sayfa 7 --------------------ANADOLU erte Atatürk'le anlaş- Papen Bir Mes'ul var 
ag"' a 'mecburuz, diyor Tence .. r .• e .• sL -Başı ,7;,~i~';yıada-

" Başı 1 inci saltif ede 
i•, 24 (A.A) - Anado· 
nsının hususi muhabiri 
ıyor: 

aten ne digor? 
en gazetesi istiklalde ıs

ızı mandanın hitamında 
ve bilhaase lskende

• tahkiminden korlcma· 
•e bu araziyi Suriye'nin 

el kontrolünden kur-
k isteyişimizle izaha ça· 

dır. 
Jour'un fikri 
Jour pek mahirane bul
konfederasyon teklifimi-

ransa'nm iki bakımdan 
1 edemediğini söylüyor. 
- Şimdiki rejime muha-

- Fransa sancağın ya
Şuk'ta bir Türk rasat mer

. olmasına müsamaha ede-

kselsiyor yazıyor 
elsiyor gazetesi bu rasad

Suriye'yi göz altında 
k istediğimizi, müzake

evvel Vienot'un gene· 
Camelin ve amiral Durand 
le görüştüğünü beriki er· 
arb reisinin de müstah· 
şehir ve üssübahri ola

lskenderun 'un tali ehem
. olduğu ve aıkeri isti-
için pahalı büyük tesisatı 
m edeceği mütaleasmda 
duklarmı yazarak diyor 

Tarzıhal yok, fakat dost
baki. Bu samimi anlaş
ık beynelmilel vaziyetteki 
etlerden biridir. Kanunu

. iptidalarmda da Paris'le 
a arasında anlaşma ih

li pek azdır. 
ertinax Eko Dö Paris de: 

' Türkiye'yi ısrara sevkeden 
er fQDlardar: 

MllllnlrJtra, hikim halkın dün
febaasma tabiliğini istemi

Sosa ltalya' nın bir gün 
derun' da yerleşmesinden 
yor. 
'mal Frana·Suriye ittifa
devamına da itimadı 

r. Türk tezi Fransız man· 
uzlat11maz. Kabulü bize 

Arab dünyasını ayaklan
.._...,, lngiltere 'de buna muba· 

' . Yalnız ademi merkezi-
verebiliriz. 
aktile Türkiye'nin karşı

yardım paktı teklifini 
imiz ihtilifı çetinleştiri· 

, demektedir. 

Övr'Un bir yazısı : 
P.ns, 24 (A.A) - Anado· 
;.iansının hususi muhabiri 
iriyor : 

Ôvr gazetesi iki tarafın tez-
• de ısrar ile konuşmaları

neticesiz bittiğini ryazarak 
r ki : 

- Yakın günlerde Türkiye, 
sa arasında anlaşmazlığın 

am edeceğini düşünerek 
dra da muhakkak üzülmüş-

. iki tarafı teskin etmek 
re İngiltere mümkün olan 
şeyi temin için kat'i kara· 
ı vermişe benziyor, Kolayca 
lqalır ki Türlc'ler bir gün 
lya' mn şarktaki denize ya· 
imasından ve lskenderun li
nını kullanabilmesi ihtima-
den çekinmektedirler. 
Diğer taraftan Osmanlı im
atorluğunun manen ve ln
re'yi model tutarak yeni
ihya rüyası Türkiye'yi iş· 
ediyor. Her halde konfe-
aıyon içinde cumhuriyet 
jesi F ransız1ara imkansız 
ündü. Fransız muralahasları 

- _ _ _ _ Hadiseyi kısaca anlatalım: 

bu şeklin beklenen, istenen - Başı 2 inci sairi/ede - D. Demiryolları memurların
Türkiye · Fransa dostane teş- gıi.ne çıkar yolu da bir müddettir dan lbrahim, sabahleyin Bas
riki mesaisi yerine bir ihtilaf dün)a gazetel('rinin dilinde dolaş: mahane civarındaki evinden 
mevzuu olması ihtimaline na- maya haşhyaıı "İptidai maddden çıkıyor ve bir müddet sonra 
zarı dikkati celbettiler. medeni milletler ~rasında adalebtl~ mektebe gitmek üzere aşağı 

akıim etmek dusturunun tat ı· 
Le Temps ve diğer gazete· kinden,,ibarettir. odada hazırlanmakta bulunan 

ler sadece tebliği neşretmiş- Eğer Almanyıı'nm Avrupa'do çocuğu Muzaffer ile , ona yar· 
lerdir. bir sergüzeşt peıine ahlmaması maı-: dım eden hizmetçi, havaga-

Humanite gazetesi Fransa- lub i1e o takdirde on~ muhtaç 0 •1• zından zehirleniyorlar. 
it 1 ' ki t b duğu iptidai maddl\Jerın velev hır Muzaffer, küçük ve muka · nı.? .. ~ ya ya. ya aşma eşe · kısmını olsun serbesıçe temin ede-

busunu tenkıt ederek :ı,iteceği ve @onra da mamul mad- vemeti az olduğundan derhal 
- Daha önce küçük antant- delerinden bir kısmını kayıtsız şort- ölüyor, hizmetçi de hastane· 

la, Rusya ile rdostlukları sağ- ıız satabileceği bir saha ayırmak ye kaldırılarak güçlükle kur
lamak, Türkiye ile ihtilafı bal- yani kendisinden lüzumsuz olarak tarılabiliyor. Yapılan tahki· 
letmek lazımdı, diyor. • alınmış olan müstemlekelerini iade kat neticesinde havagazının, 

Al t 1 • • etmek. lazımdır. 1 d l k · man gaze e ermın D Lt s ht' k d il- ı ağımdan o aşara eve gır· 
• O• or '> a m pe o0 ru o a- d 

netrıyatı rak dediği gibi ılüoya , Almnnya·ya iği anlaşılıyor. 
Berlin, 24 (A.A) - isken- eski ıuiistemlekclerioin iacle edil- Müddeiumumilik, bu facia 

derun sancağı hakkmda Türk, nıesine müsaiti olacak Jere•·ede gc- Üzerinde büyük bir hassasi
Fransız müzakeratından bab· ıiıtir. yctle durarak tahkikata giriş
seden Corres Pondance dip- l,;mumi h:ırbın galih dı·vletleri miş ve belediyeden; umumun 
lomatigue lt Politigue gaze- Papen tenceresinin taı} ike muka- sıhhati ile alakadar havagazı 

vemet derece ini ( Ver ay ) da iyi 
tesi ezcümle diyor ki: hesab etmemiş olmak yüzünden tesisat ve borularını tetkik 

Her iki taraf ta kendi nok- şimdiye kadar zaman zaman Al- eden memurların kimler oldu
tai nazarında ısrar etmiş ol- man huhannın tazyiki altında kal- ğunu sormuştu. 
duğu için bir itilaf zemini bu· m1şlar ve emniyet sübabını müte- Belediye, müddeiumumiliğin 
lunamamıştır. Türkiye tarafın· madiyen açmak. zaruretini duymut- bu sorusuna verdiği cevapta, 
dan ileri sürülen nazariye şu- )ardır. her mıntakanın ayrı ayrı kon· 
dur: Alman'Jarın müstemleke ibli-

s yacı lm tazyikin son feveranlann- trol memurları bulunduğunu 
Mademki Fransa, uriye b t' k t ) " ·· d dan biridir. Tencereyi patlatmamak ve u sem ın on ro unun e 

Üzerindeki mandasından vaz- i~in Lugün yann ister.istemez bu Hüseyin oğlu Ali namında bi-
geçiyor ve mademki bu su· emniy,.ı sübabım yeniden açmıya, rine aid olduğunu bildirmiştir. 
retle Suriye müstakil bir hü- yani Almao'Jara ,müatemlekelerini Bu cevab üzerine müddei-
kı1met haline geliyor bunun iadt·ye mecbur olacaklardır. umumilik, kontrol memurunu 
neticesi olarak doğan yeni Homdi Nüzhet Çançar mes'ul tutmuş v~ hakkında 
vaziyet, sancağı• müstakbel J ilk tahkikatın açılmasına lü-
idaresi hususunda da Y'~ni bir zmir belediyesinden zum görerek kendisini sorgu 
tarzı tesviyeyi istilzam eder. Mersinli Burnava caddesi hakimliğine vermiştir. Müddei-

Buna mukabil Fraıısa da üzerinde kain 1 No. adada umumilikte ·isticvab edilen Ali; 
manda altında bulunan arazi· Ahmed veresesine ait 11,000 ifadesinde şu tafsilatı . ver-
sinin kabili inkisam olmadığı M2 ve 2240 lira kıymetinde miştir: 
nazariyesinde ısrar etmiştir. diğeri ayni mevkide 2 No. Gece saat 24 te hadisenin 

Şu intiba vardır ki, Fransa adada Rus tebaasından Peti· vukubulduğu yerden geçtim ve 
ve diğer hükumetler Türk ta· natos veresesine ait 15,000 oraya bir daha da uğrıyama· 
leplerinin doğru olmadığı id- M2 ve 1882 lira kıymetinde dım. Esasen ayni yerden bir 
diasında bulunmamışlardır. Fa- ve gene ayni mevkide -3. No. daha geçebilmem imkansızdır. 
kat prensip noktasından ken- adada Ali vereselerine ait Çünkü kantrola memur oldu-
dilerini bu taleplerin tahakku- 25,000 M2 ve 2197 lira kıy· ğum mıntaka çok geniştir. 
kuna mani olmakla muvazzai. metinde olan bu üç gayri men· Ben akşam saat 18 de işe 
görmüşlerdir. kul içlerindeki müştemilatı ile· başlar ve sabahleyin gene sa

ilk korktukları şey, böyle bjrlikte menafii umumiye ka- at 6 da işimin başından ay
bir halin fena bir emsal te~kil Tarile Mersinli fidanlığına ka- rılırım. 
etmesidir. Bu emsal de man- tılmak üzere istimlak edil .iştir. O gece hava yağışlı idi. 
da altında bulunan herhangi istimlak kararnamesinin 8 ve Sabaha kadar yağmur yağdı. 
bir topraktan bir kısmının şu onuncu maddeleri mucibince Ben geçerken hiç bir koku 
veya bu suretle ayrılabilmesi alakadarların itirazları varsa hissetmedim. Herhalde ben den keyfiyetidir. 

Maamafih Suriye üz.erinden sekiz gün zarfında bildirmeleri sonra borular üzerinden yüklü 
FNDSJZ mandası kalktıktan ilan olunur. 1594 bir araba veya kamyon geçmiş 
sonra orada yeni bir vaziyet t-•---------- olacak ki, boru patlamış .. B~n 
tahaddüs edeceği tabii bulun- Diğer taraftan yeni boğaz· oradan sabaha karşı da geçe· 
duğundan her halde Sancak lar statüsü Türkiye'ye şarki bilmiş olsa idim, borunun 
için yeni bir sureti hal bul- Akdenizde birinci derecede patladığını, etrafa yayılan ko-

mühim bir rol temin etti. Men· kudan hissedebilecek ve ala-
rnak lazımdır. featimiz K amal Atatürk' le en k d 1 h k h b d Bundan başka iyi bir ali- a ar arı şüp esiz i a er ar 

met olarak şurası kaydedilme- iyi münasebatta bulunmayı eyliyecektim. 
emrediyor. Cemiyeti akvam Fakat evelce de söylediğim 

liydi ki, gerek bu topraklann arkasına tahassun etmekte şa· gibi mıntakam geniştir. Ta 
eski sahibi, gerek alakadar yed bir tarzı hal bulunursa Y 'I d K ' k d 
halkın fikri artık ihmal edil- emişçi er en emer e a ar 

bunda hiç hissemiz olmıyacak olan sahadaki bütün boruları miyor. Filhakika evelleri ne h b 
ve iç ir minnettarlığa ;listih-'., kontrole memurum .. eski sahibinin, ne de yerli ı._k 
~ iddia edemiyecegv ı·z. Bu Esas h' d k' Ha agazı halkın hukukunu ~ileri sürme- en şe ır e ı v 
netice müstakbel müzakereler tesisatı da 50 - 60 senelik 

sine kat'iyen müsaade edilmi- irin kötu·· bı'r esastır. 
B 1 h b h k k y olub, iyice eskimiştir. Nite· yordu. inaena ey u u u 

ve iddialar şimdi reddedilmi- Muharrir bundan sonra Türk kim halen de birçok çürük 
yor ve hatta bunları nazarı efkarının meseledeki şiddetli borular mevcuddur. Ben her 
itibara almak hususunda tema· heyecan, hassasiyetini, San- zaman Belediyeye rapor veri
yül gösteriliyor. Bu ise ileriye cak'taki mezalime ait gazete rim ve bu borular değiştirilir, 
atılmış bir adımdır. Bu ... yeni başhkl(lrile meclisteki sözleri tamir edilir .. Gündüz de, sa-
zihniyetten bütün mandalar ve kaydettikten sonra devam edi- babın altısından, akşamın on-
akalliyetlerin hukuki mes'ele- yor: sekizine kadar dört seyyar us· 
sinin tekamülünde mühim bir Lisan ve ihtiras mübalağa· ta dolaşır ve mıntakalardaki 
netice çıkacağı ümid edile· ları · hesaba katılsa da muhak- bozuklukları tamir ederler." 
bilir. kaktır ki. bu suretle ihdas Müddeiumumiliğin tahkika· 

Paris, 24 (A.A) - Anadolu edilen vaziyet bizim ıçın tına göre, hava gazı borusu 
Ajansının hususi muhabiri bil- fenadır. Akdenizdeki vaziye· gece yarısından çok sonra, 
diriyor: timiz orada: kalmak için her- hatta sabaha karşı patlamış-

Raoul De Nolya Liberte kesle sulhü müstelzemdir. tır. Eğer boru gece yarısı pat-
gazetesinde diyor ki: Türkiye'nin dolstluğu bu sa· lamış ve hava gazı o Wtatler-

Meseleyi Türk-Fransız mü- atte bizim için çok kıymetli- de sızmağa başlamış olsa idi, 
nasebatınm umumi bir tetkiki dir. Binaenaleyh onunla anlaş- mahalledeki kanalizasyon tesi-
suretile doğrudan doğruya ve mak lazımdır. Bunu kendili- satına merbut bütün evlere 
süratle bizzat halletmemiz mü- ğimizden yapmak yarın lngil- hava gazı dolacak ve birkaç 
reccah olduğu halde Suriye tere'nin bizi ayni noktaya sev- yüz kişinin ölümüne sebeb 
mandası umduğumuz neticeleri ketmesini beklemiye:müreccah olacaktı. Tahkikata devam 
vermedi. olurdu. edilmektedir. 

lzmir Komutanlıfı iltınları 
lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonunclan: 
1 - Beher tanesine biçilen ederi altı kuruş olan 2,000,000 

tane değişik renk ve numarada makara kapah z,arflA 
eksilmeye konulmuıtur. 

2 - ihalesi 12/1 1.kin,/937 günü saat 11 dedir. 
3 Şartnameıi altı liraya M. M. V. şatın alma komisyoı 

nundan alınır. 
4 İlk teminatı 7250 liradır. 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayıh 

kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazıla belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından en az bir 
saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ver• 
meleri. 27 11 26 10 1339 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Müteahhit nam ve hesabına alınacak olan 14557 kilo 

650 gram yün çorap ipliği açık eksiltmesine istekli 
çıkmadığından tekrar açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartanamesini 139 kuruşa almak ve örneğini görmek 
istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - lplikleri!l umum tutarı 27654 lira 54 kuruştur. 
4 - ilk teminat miktarı 3074 lira 47 kuruştur. 
5 - İhalesi 31 /12/936 perşembe günü saat 15 tedir. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 249~ sayılı ~a~unu~ 2 ve ~ 

üncü maddt:lerinde yazılı vesıkalarla bırlıkte ılk temı-

nat paralarını ihale saatında M. M. satın alma komis· 
yonuna getirmeleri. 1560 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
Kapalı zarfla münakasada bulunan 16500 kilo pamuk çorap 

ipliğinin ihalesi 11/ 1/937 pazartesi günü saat 11 de ttnkara 
M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacağı. 1595 

J zmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen satın alma 

Cinsi 

Prasa 
Lahna 
Ispanak 
Taze bakla 

komisyonundan: 
Miktarı 

Kilo 
3808 
2992 
1360 
544 

1 - Gaziemirdeki kıt'anın ihtiyacı olan yukarıda cins ve 
miktarı dört kalem sebze açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Açık eksiltmesi 7/1/937 perşembe günü saat 10 da 
yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 399 lira olup mu.vakkat teminatı 
30 liradır. • 

4 - Şartna1J1esi hergün komisyonda görülebir . 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadak~ Askeri sa

tın alma komisyonuna gelmeleri. 22-26-30-3 1531 

Burnava Tümen satın alma 
Cinsi 

Prasa 
Kahna 
lspanağ 
Taze bakla 

komisyonundan: 
Miktarı 

Kilo 
2100 
1050 
1500 
450 

1 - Burnadaki kıt' anın ihtiyacı olan yukarda cins ve mik
tarı yazılı dört kalem sebze açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Açık eksiltmesi 7 / 1/ 937 perşembe günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 240 lira olup muvakkat teminatı 
26 liradır. 

4 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir . 
5 - İsteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri sa

tın alma komisyonuna gelmeleri. 22-26-30-1 1529 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı 

Kilo 
Prasa 2200 
Lahna 2200 
lspan&k 800 

1 - Ödemişteki taburun ihtiyacı olan yukarda cins ve mik
tarı yazılı üç kalem sebze açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Açık eksiltmesi 7 / 1/937 perşembe günü saat 1 S tedir. 
3 - Umum tahmin tutarı 320 lira olup muvakkat teminatı 

24 liradlr. 
4 - Sarteamesi hergün komisyonda görülebilir. 
5 - lsteklileirn muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri sa· 

tın alma komisyonuna gelmeleri. 22-26-30-3 1532 

izmir Vilayeti Defterdarlı
ğından: 

Hancı Halil oğlu Ahmet Ragıp oğullarının vergiye borcun
dan ötürü mahcuz Alsancak Şehitler mevkiinde Demirhane 
sokağında 20 No. lı fabrikada hah yün ipek imaline mahsus 
.nakine dinyamut vesaire 14/ 12/936 tarihinde müzayedeye çı· 
karıldığı halde talip zuhur etmemiştir. Artırma ve eksiltme 
kanununun 43 üncü maddesi hükmüne göre mezkur tarihten 
itibaren bir ay zarfında pazarlıkla satılacağı. 1591 

Zayi 
328 senesi Aydın idadisin

den aldığım şahadetnamcyi 
zayı ettim. Y erı isini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Karşıyaka banka soka-
ğında 19 sayılı hanede 

Kamil 

Ticaret odası bUtçeai 

Şehrimiz ticaret ve sanayı 

odasının yem yıl bütçesinin 

hazırlanmasına başlanmışbr. 

Yeni bütçeyi tasdik için oda 

meclisi toplantıya çatınla· 

caktır. 
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Vapur Acentası o/o 40 A. Kemal Tonay 
ROYAL NEERLANDAIS Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı 

KUMPANYASI fktısad etmek istiyen- _ Basmahane i taS)ODu karşı mdaki dibek okak haşmda 30 sayı· 
uORESTES,, vapuru 28 bi- = lı ev ve ıırnaycnclıııne~iııdc sııbalı saaı U den akşam saat 6 a kadar 

ler, ışığı bol, Ömrü = hastalarını kabul cıler. 
rinci kfınundan 3 ikinci kanu· uzun ve sarfiyatı az Müracaat eden lı:ıstnlarn yapılma ı liı1.ınıgclcıı sair talılilat ve 
na kadar ROTTERDAM, olan: mikroskopik muayeo •leri ile n•rcmli lıasıalarn yapılmasına r.cvza 
AMSTEDAM ve HAMBRG = sürıikn Pııoınoıornks nıunycnclıanf'simle nımııazanı:ın yapılır. 

limanları için yük alacaktır. Metal ı um -ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııillııı Telefon: 4715 11111111 

SVENSKA ORIENT LİNES '' D -
"ISA,, motörii 21 birinci '' 

kanunda beklenmekte olup Lambalarını heryerde 
ROTTERDAM, HAMBURG aramalıdırlar. 

ve SKANDİNAVY A liman· 
)arı için yükalacaktır. 

"AASNE,, vapuru 4 ikin
ci kanunda ROTTERDAM, 
HAMBURG ve SKAMDİ
NA VY A limı.nları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

''PELEŞ,, vapuru 24 birinci 
kanunda MALTA ve MAR
S1L YA'ya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul ede. 
ilandaki hareket tarihlcrile 

navlun )ardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
kordonda FRATELLı SPER
CO vapur acentalığına müra
caat edilmesi rica olunur. 

Tele fon: 2004/2005/2663 
a;~:sn=:::iiEJIE:li:ıaslileci~mum 

• VAN-
ZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVANTE LiNIE 

G.m.b.H. - HAMBURG 
"CHİOS,, vapuru 23 birinci 

kanunda bekleniyor. 26 sına 
kadar ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
alacaktır. 

1 
AMERiKAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATİON - NEV-YORK 

"EXECUTİV" vapuru 3 
ikinci kanunda bekleniyor. NEV

YORK limanı için yük ala· f 
caktır. 

E..ı\MOOR,, vapuru 13 ikin· 
d kanunda bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

SERViCE MARiTİME 
ROUMAiN - BÜKREŞ 

"DUROSTOR,, vapuru 25 
birinci kanunda bekleniyor. 
KôSTENCE, SULINA, GA
LA TZ için yükliyecektir. GA
LA TZ' a aktarma suretile BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA· 
PEŞTE, BRATİSLA VA, Vl
y ANA ve LiNZ için yük ka
bul edecektir. 

AMERICAN_E_..ı\_P-ORT LfNES 
THE EXPORT TSAEAM· 
SHİP CORPORATİON 
PİRE'den AKTARMALI 
"EXCALİBUR., vapuru 18 

1 nci kanun PİRE' den hareket 
edecektir. BOSTON ve NEV
YORK limanları için yük ala
caktır. 

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

Seyahat müddeti: 
P}RE - BOSTON 16 gündür. 
PİRE - NEVYORK 18 ., 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

> 

., ·"ııl ~ • "" • • • .. ,. 

Hellenic Lines 
Limited 

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

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

Anglo-Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City., va
;JUru her ay Pireden mıınta · 
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilftt: 
Pirc-Marsilya seyahat müd

deti 7 5 saat, 
Port-Sait ve İskenderiye li

manları için "VELOS,, vapu
ru her hafta pazarlesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecekljr. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla taf si lal için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentalığı 

Limited 
acentasın.a müracaat olıınması. 

Telefon : 3171 
"TROYBURG" vapuru 18 

ikinci kanunda bekleniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük kabul 

C.'E'L ·----

eder. 

JOHNSON WARREN Lİ
NES LTD. - LIVERPOOL 

CE için yük kabul eder. 

• Olivier VE Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"ADJUTANT., vapuru 22 
birinci kanunda gelip LON
DRA içirı yük alacaktır. 

1937 
Türk Hava kurumu 

Yılbaşı 

"LESBIAN.. vapuru ikinci 
kanun iptidasında LONDRA 
ve HOLL' den g<!lip yük çıka· 

rıp ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

Piyangosu 
ADET 

1 Mükafat 

1 " 

"GRODNO,, V!Jpuru 15 
ikinci kanunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'ten gelip 

1 İkramiye 

1 " 
1 " 

yük çıkaracak ve ayni zaman· 
da LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

1 

1 
1 

. LIVERPOOL HATTI 
"EG YPTİAN,, vapuru 26. 1 

birinci kanunda LİVERPOOL 1 

ve SW ANSEA' dan gelip yük 1 
çıkaracaktır. 1 
"ALGERİAN,, vapuru 10 10 

ikinci kanunda gelip LIVER- 20 
POOL ve SW ANSEA' dan 60 
yük çıkaracaktır. 100 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 400 
"ANGORA,. vapuru !ima- ~ 

nımızda olup yüklerini çıkar- 8600 

" . 
il 

il 

il 

" 
il 

" 
" (10,000) 
.. (5,000) 
" (2,000) 
" (1,000) 
" (500) 
" (50) 

maktadır. 500 Mükafat 
Tarih ve navlunlardaki de· -
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livet kabul etmez. 
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M ücellit Ali Rıza 

FOTO OR 
fi Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik Kesenize uygun / iat 
Hükumet civarı kaymak~m Nihad bey caddesi No. 20 

-~! .... : .' ...... 

~AydınleNafıa Müdürlüğünden: 
Aydın - Muğla yolunun dalama varyantı kısmında 8191 

lira 04 kuruş keşif bedelli kalJırım inşaatına istekli çıkmadı· 
ğından yirmi gün daha uzatılmıştır. 

Eksiltme 28/12/936 pazartesi günü saat 15 te vilayet endi· 
men odasında yapılacaktır. Bu işe ait eksiltme şartnamesi fen· 
nt şartname Bayındırlık işleı i genel şartnamesi keşif evrakı 
Nafıa müdürlüğünden görebilirler. Muvakkat teminat 614 lir• 
33 kuruştur. İsteklilerin teklif mektuplan Nafıa müdürlüğün· 
den alınacak ehliyetivesikası ile ticaret odası vesikasını mez· 

·kur günde encümen reisliğine vermeleri ilan olunur. 
12 19 22 26 1480 

SIHHAT BALIKYAGI 
\'oneçya b:ılıkyıığlıırıııırı en lıalisidir. Şcrhcı giLi iı;i1ir, 2 defa siizülınli~I~ 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Bn~durok Bii) lik Salrp..-io[;lu lııı111 karşı11ındu 

lzmir Liman işletme idaresin 
den: 

lzmir limanına gelecek otuz rüsum tonilatosundan fazla mo· 
törlcrin ve kendi tayfalarile yüklerini tahmil ve tahliye etmi· 
yecck olan yelkenlilerin yükleme ve boşaltma işleri 5/1/937 
salı günü saat 15 le eksiltme ile istcklisine ihale edilecektir· 
Taliplerin şartnameyi görmek üzere levazım servisine müraca· 
atları ilan olunur. 26 29 1590 

"DROMORE., vapuru l O 
ikinci kanun LİVERPOL ve 

ANVERS'ten bekleniyor. BUR
GAZ, VARNA ve KÖSTEN· 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakmda bir taahhüde girişi· 

lemez. Telefon No. 2008 2008 Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 
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Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır k i gebelere, kalp, böb 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


