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}ransa Y ell{enleri I~dirıneye Başladı 
Fransa Sancak mes'elesinde ta Fransız gazete-'Madri'1in bir kısmı, 
kip ettiği siyaseti değiştirecek lerinin neşriyatı. lasile~iT!_ eli~e geçti • 

R Aras müzakereleri ida-K· Farer gayzını lht! alcıler bır Rus v~pu-
• , kusarken cehale- runu daha zaptettıler 
re İç• 0 aris' e gidiyor !!:~s:.ç~=m~eurdu! İspanyol Fas'ı'.civar;nda 12 Alman de. 

Bi~ pakt imzalayarak nizaltı gemisi görülmüş. Abloka hakkın-
Muzakeratta bulunacakmış 

Hatay'lı Tür ler (Yaşasın Atatürk ya asın . Puris 11 ( A.A) - . ~na~ol~ da kat'i bir karar verilemedi 
' ' 3Jnnsımn hu usi muhııbırı hıldı· 

•. t k·ı H t ) d. b v d 1 v· t riyor: -~~~ mus ) a ay ıye agır l ar. • eno t Gazeteler Snncnk mt-s'elesi ile 

Parı·s elçı·mı·z Suad Davaz'la go··ru··şt•• iştigale de\'ıım etmektedirler. Pöti 
Parizycn B. Vienot ile Suad Da· 
,·az arasındaki müllikntın müzııkere 

Radyolarımız .. ISancak'ta aı:abiyethüküm sürüyor. Arab-
i l k b ·ı .. . . ..1.. l lngiliz'lerle İtnlyıın'lnrrn Lir arın mU a l numaylŞl gu UnÇ O muştur 

(Akdcniz"4e nnloşmo) pnktı yaptık· 
lan mnlıirndur. Son oyların mühim 
hiidieesi olan Lu oıılnşııın ıııunbr

desinin jlıtiva ctti~i şortlar orasın
dan hiri i nazorı dikkatimizi ccl· 
beylcmektcn hali knlınaınıştı. O da 
şu şart idi: 

Bu muahcdenin akdinden eon· 
rn İtnlynn'lnr Lir eenedenberidir 

muhtelif radyo ista yonlnrı nsıta· 
sile İngiltere ale) hine yapmakta 
oldukları propagandalardan arlık 
vazgeı.-cceklerl 

(Hatlyo) nun ve propaganılıınıo 
ne mühim \C müe ir bir müdafaa 
ve taarruz siltihı olduğunu anla· 
mak ve anlatmak için Lundıın da· 
ha a~ık bir miul olııınoz. Dünya· 
nın en büyük iki devleti birbirle-
rile anlaşmak için ortaya koyduk- Antakgadan 
lan prtlann ara ına (Radyo) pro· Paris, 12 (A.A) - Dıo işleri 
ıpagaodaamı da eokmoyı ihmal et· ~b:ıknw M. İvon Delbos So yet hii· 
miyorlar, Bundan do anlaeılıyor ki > ük c.lçisini kabul etmiş ve l'ıf. 
propıısandn ve onun en büyük ve Vienot da Türkiye Liiyük elçisi ilo 
kudretli neıtaeı olnn[(Radyo)Jartık uzun bir görü,mc yapmr~tır. 
ihmal edilemiyecl'k müe sir bir si· 1 Antakya 12 (A.A) - Hane'ın 
lıih haline gelmiotir. nıuhabiri hilcliriyor: 

Bu lıobeıi okuduğumuıı: zaman Bugün ö~leden sonra yapılacak 
propagandaya ve radyoya •erilen tezahürata iştirak etmek fiıcre ci-
bu ehemmiy~tin cleğeri hakkında var köylerden binince Arah ''O 

esasen mcvcud olan kanaatlerimiz Ermeni şehre gelmiştir. Onbco bin 

i 

bir görünüş 
ki~i burada toplıınmı~ bulunuyor. 
Türk nahiyeleri de tamamHe L"· 
ralmıoıır • .Nümn)i terin bir knvgn· 
yd milncer olııınsıoo manir olmak 
için polis icabcdcn tedbirleri al
nuetır. 

Heylınniye'de dün vukubulan 
oi<ldetli çarpı~nıalara rağmen hiç· 
bir hiııli eııin çıkmnSJ hcklenme-
mektedir. Iliiıün Türk, Arab ve 
Ermeni ıııa~ azalnn kapalıdır. 

- Sonu 6 ıncı sahi/ede -
bir kere Cdaha kuvvetlenmio ve --------------========-------
ayni zaıuanda Lizim (Radyo) nun 40 gu•• nıu•• k çocug" unu be 
peri,on ve cılız hali gözumüzil!' • 

önünde inildemişti. Teşekkür olu- ledı•yeye bırakan kadın nur ki; bu büyük noksanın da 
ortadan kaldırılncıığını \'C Ankara· 
da ihtiyaca ce\•ab verebilecek iki 
radyo i tasyonunun kurulacağını 

öğrenerek üzüntülerimizi biraz si· 
el erir ı;i bi olduk. 

-----------Meçhul kadın, çocuğunu Yuvaya yerleş. 
tirmek istemiş, buna muvaffak olama

yınca bu hileye başvurmuştur 

usulü ve tarihi hakkında cereyan 
ettiğini ynzıyor. Tarihin geri hıra· 
kılmasına İsw<;'li raportör de yar· 
dıın edecektir. 

- Sonu 5 inci sahifede -

r " Müessif 
ir kayıp •• 

Nuri Conker'i 
kaybettik. 

• 

Madridden hicret eden lspangollar 
Paris, 12 (A. A) - Lond- üzerindeki hakimiyetine dair 

ra'dan haber verildiğine göre Alman hükumeti ve Fas Js. 
lspanya'nın koloni toprakları - Sonu 6 ıncı sahif~e -

Tayyare piyangosu 
Muallim Şnayder 15 bin lira, Damlacıkta 

Bahaeddin de 1 O bin lira kazandılar. 
lstanbul, 12 (Hususi) -

Tayyare piyangosunun üçüncü 
tertip keşidesine bugün de 
devam edildi. Kazanan nu· 
maralan bildiriyorum: 

27938 45 bin lira 
26247 12 bin lira 
13847 10 bin lira 
28646 3 bin lira 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Fransız Parlamentosu açıldı 

Heriyo, 384 reyle parla
mento reisi seçildi 

Merhum Nuri Conker M. Stales, semanın kora bulutlarla örtülü 
Ankara, 12 (A.A) - Mec- bulunduğu bir zamanda harba ;cbar edi. 

lis reis vekili Gaziantep meb· 
usu Nuri Conker dün akşam lirsek mes'uliyet bize, raci değildir, diyor 
saat 20 yi 5 geçe vefat et· Paris, 12 (Radyo)- Fransız 
miştir. parlamentosu ile ayan meclisi, 

Ankara, 12 (Hususi) bugün 1937 senesi içtima dev· 
(Hodyo) nun bir milletin dili 

\'C kulağı olduğunu, ( Jladyo ) euz 
medeni olmak idıliııeının beyhude· 
li~ini \'e t.hıbn bilmem rııılyoııun 

nice nice faziletleri, fııydalan haiz 
bulunduğunu izaha kalkı~arak gü· 
lfinç lıir mevkiye dü~miycceğimiz 

tabiidir. Yalnız bir bakıkati ifade 
edebilmek için diyeceğiz ki: l\lev· 
cud (Hndyo) lıınmızdon çektikleri· 
nıiz onların nıe\·cud olmnyı~lnnn· 

dan dolayı duyacağımız azabı göl· 
ı;ede hırokacıık derecede oiddeti 

Dün belediye dairesınde bir 
hadise olmuş, ismi meçhul bir 
kadın 40 günlük çocuğunu 
bir kadına bırakarak ortadan 
kaybolmuştur. 

Nuri Conker'in cenazesi, ya· relerine başlamışlardır. 
Çocuğunu bırakarak kaçan rın büyük ve askeri mera- Parlamento; 76 yaşlarında 

kadının, bundan birkaç gün - Sonu 6 ıncı sahifede - olan en ihtiyar Saylav M. 

haizdi. Ve biz: 
- (Hadyo) muz vor! 
Diyehildiğiıııiz zamandanheri 

hu azalım atcşile erimekte idik. 
11 er iei m izde ı;özkamaşıı rıcı Lir 

ilerleyi~ parlııl.:lığı, her lııımlernizıle 
hir muvaffakıyet ışığı, her başlndı
ğımız i~to bir lın~nrnın sonuncu dde 
rtti~imiz halde kohııe bir [Rnclyo]· 
nun enelerrtir dc,•ııın eden im ho· 
zuk düır.nligi muvııffal.ıyf'tlnimİz· 

den aldıgırnız ze\klerimizi zehirli· 
yordu, di}ebiliriz. 

~ imcnclüferlerimiz hergün ki· 
Jometrelcrle ilerliyor, hulutlııra 

)Ük elen fabrika lıncalıırmn her ec
ııe birkaç tnnc i dalın f'kleniyor, 
yer yer ynpılun köylerimizin, ka· 
ıııalıalarııuızın çehreleri her ay biraz 
daha güzelleşiyor, iktıeadi kalkın· 
mayı, zirai kalkınma hamleleri ta· 
kibediyor. l\Jckteblerimiz, çocukla· 
nmızı alıımıyacuk kadar doluyor. 
HullH 'I'ürkiye'nin her kö§e n 

- Sonu 7 inci sahifede -

Yaptığımız tahkikata göre, 
hadise şöyle cereyan etmıştir: 

Emine isminde bir kadın, 
belediye reisini görmek ıçın 
orta kattaki riyaset dairesi 
önünde otururken; üçüncü ka· 
tın merdivenlerinden, kucağın· 
da çocuğu ile bir kadın inmiş 
ve kendisine doğru ilerliyerek: 

- Kardeş, şu çocuğu biraz 
tutuver; benim şurada bir işim 
var, hemen geleceğim. 

Demiş, çocuğunu öpmüş, 
sonra acele acele merdivenleri 
inerek gitmiştir. 

Emine, tam 2,5 saat kuca· 
ğında çocuk, meçhul kadını 
beklemiş, fakat kimse gelme· 
diğini görünce oradakilere 
mes' el eyi anlatmış ve hadise· 
den zabıtayı haberdar etme
lerini istemiştir. 

Bir müddet daha yavrunun 
annesi beklenmiş, gelmediği 
görülünce zabıtaca Emine'nin 
ifadesi alınmış, 40 günlük 
yavrucuk da yuvaya iÖnd~ril· 
miştir. 

- Sonu 6 ıncı sahifede - 1\... J Stales'in Başkanlığında top-................. ~ ....................................................................................................... ~·~·._.. ....................... ~ .................. .. 
Rusya'da dahili karışıklıklar 

Ukrayna ve Petresburg'ta ayaklan
ma hareketleri başgöstermiş -----------T roçki taraftarı 8000 kişinin tevkif edildiği, Kari Radek'in 

idam edildiği söyleniyor. Üçüncü Sovyet kongresi toplandı 
mü aderııeler olmu,lur. llcriki ta· 
raf tan yiizlcrce yaralı ,.e p<'k çok 
ölü bulunduğu nııla:ılmoktndır. 

Son günlerde yeniden tevkifat 
yapılmış ve 8 hin kiri yokalıınıın~· 
tır. Buulann hepsiııin d Troçki 
t:ıruft:ırı kimseler olduğu söylen· 
mektedir. 
. 1zH!stiyn gıııı:eteıoi ba\muharriri 

Kari Radek1in muhakemesi de hu 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

M. Rerigo 
lanmış ve uzun bir söylev ve· 
rerek demiştir ki: 

- Sekiz ay evci gene bu 
kürsüden söylediğim gibi, fran· 
sa, daima her mes'elede sulh
perverliğini göstermiştir. Fa· 
kat, semanın, bulutlarla örtülü 
- Sonu 6 ıncı sahifede -

Rusgagı idare edenler 
Yarşo,•a, 12 ( Radyo) - Hu~

ya'dan gelen haberlere göre, Uk· 
raoya'da ihtilil banketleri bıgöı· 

termi~tir. Köylülerden buğdayları 

almağa giden memurlara ateı açıl· 

mıf, gönderilen kunetlerle tiddetli 

Londra, 12 ( Radgo) - /ngiliz bahriye nezareti güle· 
sek memurlarından birkaç kişi tevkif edilmiştir. Bunla,., 
ecnebi ajanlara gizli malumat vermekten suçludurlar. 
c/Jahrige nazırı, tahkikatla bizzat meııul olmaktadı~. 
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tl(Tfi:Q 
Fazlar. dil uzatıyorlar 

Fran11ı matbuatı, haddini aşan ve burnunun direk kemiğine kadar 
uzanın bulaıık bir dille, timdi de millt izzeti nefsimize aaldırmağa 
baeladı. 

Bazı FranBlz gazeteleri tevazudan. mantıktan, tükran hiıısi ta,ımak· 

tan, hakikatten, adaletten ne l:adar uzaklarda kalmıtlar? Bizi hfila "Üa· 
manlı cumhuriyeti,. olurak anan bu dev aynası evladı, zihniyet. "Bizim 
ıaygmılık gö termekliğimize müsaade etmemek; daha dotrusu bize yüz 
nrmemek lazım geldiği,, üzerinde bile konuşabiliyorlar. Farkında mısınız: 

Sanki bizim varh~ımızda, bizim tarihimizıle Franea'nın bir lütfü 
atıfeti, bir İn&anlık n kadlrşinailığı varmış gibi.. Herkeı bilmelidir ki, 
biz, yüz iııtemiyoruz. Çünkü bizim bir yüzilmüz nrdır. Hem de öyle 
bir yilıı: ki, tarih boyunca güneşe kalfl durmuttur. 

Haşmet Dülge'ye 
Teşekkür edildi ... 

İzmir liman işletme müdür
lüğü' nün 937 senesi büdçe
sinden Adana felaketzedele
rine 5000 liralık yardımda 
bulunulduğunu ve paranın Kı· 
zılay umumi merkezine veril
diğini yazmıştık. Kızılay umu
mi merkez reisi Sıhhat ve iç
timai Muavenet Vekili Doktor 
Refik Saydam'dan şehrimiz 
liman işletme müdürü Haşmet 
Dülge'ye gelen bir mektubta 
idarenin gösterdiği yüksek 
şefkat duygularından teşekkür 
edilmiştir. 

Kömür f iatleri birdenbire 12-13 kuruşa 
fırladı. Belediye, kok kömürünü ucuz sa· 

tarak ihtikara mani olmağa çalışacak 

Bu kadar mütecavizce dil kullanan muharrir, ıayed hakikaten Fran· 
111 kanı taşıyorsa Alman imparatorunun eline diişen Fransııı kralının 
.kurtımlması için, Fransız hükümdarının n milletinin, bi:ıim dedelerimi· 
~D eteklerine ve k.ılıçlanna kapanarak yardım dilediğini hatırlasa kafidir. 

Biz, insanlık içinde kendi yüzü ile dolatan bir milletiz. Maskemiz 
yoktur bizim! Kıırnavallarda ıurata takllan mukavva neıınelerin çeşidini 

kullananlar biz değiliı. 
Hem ıoıyaliııtlik, hem komüni11tlik yapan, hem de müıtemleke ih· 

tirw peıinde koşan, biz miyiı, cevab versinler? 
Medeniyetten, deınok.raaiden. adaletten dem vurub da Ceııayir'lilere 

Jail.4 n bnl4 innnlık: hakkı vermiyen biz miyiz? 
Suriye'ye ctlya iatik.lal verib de onu bermutad bir taraflı ittifaklara 

boyun •ğmif, ıiyad ve askeri varlı&ını, toprağındaki hAkimiyetini gt>ne 
başkalanna pegkeı çekmiı bir uşak olarak yatatmak iıtiyenler, Türk'ler 
midir, başkaları mı? 

BU- taraftan milletler cemiyetiıade aandalyede bağı.rıh, diğer taraftan 
İıalyo'ya Habcşietan'l iıareı edeıı politikacı bizden mi yetişmedi? 

Hulilla: 
Biz Franau milletinin mantık Te ıuuruna hilab ediyoruz ve diyoruz ki: 

Yapılan yardım hakikaten 
yerinde olmuştur. 

Zeytin 
kongresinde 

• • • 

İki gündenberi yağmurlu ge
çen hava, evvelki gün birden
bire soğumuş, sabaha karşı 
her tarafa kar düşmeğe baş
lamıştır. Kar, sabahleyin ona 
kadar devam etmişse de, şe
hirde sulu olarak yağdığından 
tutmamış, fakat dağlan tama· 
men örtmüştür. Dün gece en 
düşük hararet, sıfırın altında 
6 idi. Hava, dün gece gene 
bulutlu idi. Gece yarısı veya 
sabahleyin şehire kar düşme· 
si de muhtemeldir. 

Havaların böyle birdenbire 
soğumasından her zaman ol· 
duğu gibi, en fazla kömürcü· 
ler istifade etmiştir. İki gün 
evvel 9 kuruşa satılan kömür 

dün 12-13 kuruşa kadar fır· 
lam ıştır. 

Belediye encümeninin dünkü 
to ;>lantısında , havaların vazi-
yeti nazarı dikkate alınmış ve 
belediyenin hava gazı fabrika· 
sında satılan kok kömürü fiat
lerinin indirilmesi kararlaştırıl-
mıştlr. Bu kömür maltızda da 
yanabildiğinden, ucuz fiatle ve 
perakende olarak halka satıla
cak ve bu suretle odun kö-
mürü ihtikarının önüne geçile· 
cektir. 

Denizli'de kar 
Denizli, 12 ( Hususi muha

birimizden ) - Kar iki gün-
denberi devam ediyor. Şehir, 
kar altındadır. Civarla müna
kale kesilmiştir. Bu gibi cür'etkir dillere, paylan verilmek iktiza eder, Franm: mil· 

letinin ıeıi, bu teraneleri ıusturmalıdır. İ:ı.ıeti nefıimizle oynanmatına 
kat'iyyeıı müaaade etmemek kararını vermişizdir. Antakra, her halde 
iıtildalino kavupcak.tır. Biz tebdldlere de &ı'ller, gt"çeriz. Çünkü palavra 
ile iıtigalimis yoktur. Jcabında barba da karar Yermiı,ı bh- millete, böyle 
ıcyler yapılamu. Türk milleti, bir iıaretle bunu baıaracaktır. 

Bom de, harbı .ltasaaacağımızdan emin olmalıdırlar. Yüzde yüı Jı:asa· 

naoağıı. Fakat o takdirde Franaa neler kaybedecektir acaba? ** 

Çok mühim 
kararlar alındı. 

Geçenlerde Ankara'da Zira· 
at Vekaletinde toplanan ziraat 
mütahassıslanmız, zeytinciliğin 

ihyası ve zeytin istihsalatımız
dan tam randıman alınması 

için mühim kararlar almışlardır. 
Bu kararlar münasebetile Zira· 
at Vekaleti taraf mdan bir ka· 
nun layihası hazırlanmış ve 
Vekiller Heyetine verilmiştir. 

Göçmenler için yaptın
lacak yeni köyler 

Köy yerlerini tesbit edecek komis
yon teşekkül etmiştir, 

37 dakika aUren harbi kadar· kitablar meraklısı imiş. 
1936 ıeneıi a~uıtosunda KolJeksiyonuna koymak İ!tte-

Zcn2ihar sultanı lngiltere'ye diği kitabı satın almaz, fakat 
ilinı harb etmiştir. ne yapar, yapar çalarmış. 

llinıharb haberini alan in- Amerika umumi kitaphane-
ıilterc hükQmeti lnıilix soma- leri bu hırsız kitab meraklısı-
liıindc bulunan bir lngiliz nın elinden elaman demişler. 
torpido muhribini Zena-ibar'a Nihayet geçenlerde tevkif 

Bu layihada zeytinciliğimi
zin ıslahı ve zeytin sahiplerine 
fenni bakım usullerini öğret

mek için neler yapılacağı hak
kında kayıdlar vardır. Mem
leketteki bütün zeytinlikler, 
fenni şekilde bakılacağı gibi 
dağ ve ovaları dolduran mil
yonlarca delice de aşılana· 

caktır. 
röndermiş ve torpido muh- edilen adamcağızın evinde ya-
ribi Zenıibar ıultanmın sara· rım milyon dolarlık kıymetli Karşıyaka 
11nı bombardımana başlamıştır. hepsi de çalınmış kitab bu· 

Saray yarım saat içinde lunmuştur. Vapur sefer feri 

Vilayetimizin muhtelif kaza
larında muvakkaten iskan edil· 
miş olan göçmenlere baharda 
hükumet tarafından yeni evler 
yaptmlacağım ve bu evlerin 
göçmenlere verileceğini yaz
mıştık. Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekaletinden gelen bir 
emirde göçmenlerin iskanı için 
yaptırılacak yeni köylerin, yer
lerinin şimdiden tesbit edil· 
mesi bildirilmiş olduğundan 

Sıhhat müdürü Dr. Cevdet 
Saracoğlu, Ziraat müdürü Na· 
dir Uysal ve Nafıa müdürün
den müteşekkil bir komisyon 
teşkil edilmiştir. Bu komisyon, 
derhal işe başlıyacak ve göç· 

.. _h ·b d'l · it d Nükte krah öldü 
- rı e 1 mış ve su an a uı·r ta vzı·h 
firara mecbur kalmıştır, Har- Demek ki Birleşik Amerika· vapur kiralanmasına ""' 
bın başl.ımasından tam 37 da bir nükte krah varmış, ki 
dakika sonra, Zengibar sultanı öldüğünü haber alıyoruz! lüzum görülmüyor·. Sıhhiye müdürlüğü 
ıulb teklif etmiş ve İngiliz- Davi Feritman adını taşıyan Dün bir refikimizde İzmir Ne diyor? 
ler de bu sulbü kabul etmiş- bu ihtiyar, şimdiye kadar liman işletme müdürlüğünün 
)erdir. 75,000 nükte tesbit etmiştir. Anadolu gazetesinin 9/ 1/937 

elinde Karşıyaka ile Konak hl. 7114 · 
Arzın en lcısa!harbı bu olsa Bunlardan bin kadarı kendi- tari ı ve üncü sayısının 

_ . . . . arasında işliyen vapurların azal- b · · h.f · d (S b 

'

erektir) sının ımış eşıncı sa ı esın e e ep ne 
· dıg" ından ve lstanbul' da Akay b } ki Bir merminin seyahati Nüktelerinden birisini nak- imiş) aş ı ı yazıda Kızıl ve 

d ı d şirketinin Kadıköy'e işliyen bir h J ki d 1914 te, umumi harbde Jan le elim, belki gülen o ur a Grip asta ı arın an bahse-
h ·f· h d d vapurunun kiralanacağından d 1 k b 1 k Uzvald isminde bir Macar erı ın ru unu şa e er: i ir en un ara arşı aşı tat-

.. M 11. ı b · d b. bahseden bir haber vardı. Dün b karpat cephesinde kafasına . ua ım ta e esın en ı- biki ve eyanname neşri gibi 
bir kurşun yemiş, adamcağı- nsıne 1483 te ne olduğunu Liman işletme müdürlüğünden mücadele tedbirleri alınmadığı 
ıın hayatı kurtarılmış amma, sormuş ve - Loter doğmuş- bize verilen malumata göre yazılıdır. Halbuki Kızıl hasta-
kafasındalci kurşunu çıkaracak turl Cevabını almış. vapur kiralamak ihtiyacı baş- ' lığı salgın halinde olmamakla 
bir kabadayı cerrah ta çık- •- Pekala; 1487 de. - De- göstermemiştir. Liman işletme beraber on beş gündenberi 

miş, çocuk şimşek kadar seri ··d- lu··ğ·· tersancd Çankaya mamış. mu ur u, e Karşıyaka' da mekteplerde ihti-
A d l · J bir düşünceden sonra " - d t · tt' · t" ra an sene er geçmış. an vapurunu a amır e ırmış ır. yaten Kızıl aşısı tatbikine baş-

Uzvald ensesinde bir ağn.his· 1487 de... Evet 1487 de... Bu vapurun bugünlerde sür'at lanmış ve devam edilmehedir. 
setmiş. Bir müddet sonra bu Loter dört yaşına basmıştır! tecrübeleri yapılacaktır. Grip hastalıg" ı da geniş bir 

t ı · B· Cevabını vermiştir. a n so omuzuna geçmış. ır Evvelce getirtilmiş olan mü- salgın halinde olmayıp ekse-
müddet daha geçtikten sonra r ' tahassısın gösterdiği lüzuma riyetle selim seyretmekte ve 
Jan sol böğründe daha sonra Bugün doğacak göre idarenin vapurlarında la- mühim ihtilatları az görülmek-
sol kalçasında ve nihayet sol çocuklar.. zımgelen tamirat yapılmakta- tedir. Memleketin sıhhi duru· 
bacağında bu ağrıyı duymuş, 

Uranu. ı"lc ahenktar olarak. dır. Bu vapurların hepsi de mu alakalı sıhhat teşkilatımız-elile bacatını yokla)ınca, elleri 
araımda sert bir cisim hisset- ayın yapacağı bir tesir, birçok ihtiyaca göre tamirat ve tadi· ca hassasiyetle takip olunmak· 
miı ve ameliyat olmuş. Neti· hadiıeler hazırlıyacaktır. Fazla latla yolcu taşımağa elverişli ta ve gereken tedbirler sür'at· 

men iskan edilen kazalanmıza 
giderek Kaymakamın da ko
mısyona iştirakile muhtelif 

arazi Üzerinde yeni köy kurul· 
masına elverişli yerleri tesbit 

edecektir. teşekkül eden ko
misyon üyelerine Vilayetten 
birer mektub gönderilmiştir. 
Komisyon, Vali Fazlı Güleç'in 
reisliği altında çalışacaktır. 

Köy yeri tesbit edilirken, 
göçmenlere tevzi edilen ara· 
ziye yakın olması, içecek te
miz suyu, temiz havası bulun
masına dikkat olunacaktır. Bu 
köylerin inşa planları da Ve
kaletten Vilayete gelmiştir. 

Cam tırtılları , -

Mücadele açılması 
kararlaştırıldı. 

Vilayetimiz dahilinde bazı 
çam ormanlarında çam tırtıl-

ları görülmüştür. Tırtıllara karşı 
tatbik edilecek mücadele şekli 
hakkında ziraat müdürlüğünce 
bir tamim hazırlanmaktadır. 
Mücadele yapılmazsa tırtıllar, 
çam yapraklarını yimekte ve 
mühim zararlara sebebiyet ver
mektedirler. Çam tırtılı bulu· 
nan çam ormanlarında bu sene 
kış mücadelesi yapılması ka· 
rarlaştırılmıştır. ----
Eşyalar sahiplerine 
iade ediliyor •. 

Ankara ve lzmir' de açılan 
küçük san'atlar ve elişleri ser· 
gisinde teşhir edilen eşyalar, 
sergi kapandığı için sahiple
rine iade edilmektedir. ........................... 
smda olduğu gibi her bulaşıcı 
hastalığa karşı mücadele işinin 
dikkat ve sür'atle takibedil-

mek istediğime intikal ettiniz mi'!. 
:Müstemlekelerinin mühimce bir 
kısmını geçen asırlarda İngiltere'ye 

kaptırdlğı gündenberi dünya siya· 
setinde rol oynamak iddialarına 

veJa etmiş, elini eteğini dünya 
i 9Ierinden çekmiş kendi köşeıindc 
sakin ve çok medeni bir hayat 
yaşayan bu şimal memleketi bir 
iki aydaoberi bütün dünya gazete· 
lerine dedi·kodu veıilesi teıkil etti. 
Bu dedi-kodunun mevzuu da kra· 
liçe Vilhelmin'in aruk evlt"ndiril· 
mesi tekarrür ede~ kızı pren1eı 

Juliyana üzerinde tckaaüf ediyor. 
Bütün şimal memleketleri gibi Fe· 
lemenk de ananeye çok bağlı TO 
bu itibarla tarihi bir müeııseae te· 
lak.ki ettiği kraliyetine çok merbut 
bir memlekettir. 

Prenseı Juliyana'nın Almanya· 
daki muhıelif hant•danlardan birine 
menıub prenı Alber ile isdivaca 
karar vermcıi Te bu izdincın ai· 
yasi mülahazalardan mülhem olma· 
yıb sadece genç k.ızıu kendi bülya· 
sına ve hillerine munfık bir aılt 
izdivacı olması İogiltere'deki 1011 

hadiselerden dolayı hiitiln bütün 

bir aktüalite teıkil etti, siyaai de· 
di·kodulardan uzak bir memlekette 
kalbinin temis hiıılerine oymaktan 
baoka Lirşey yapmamıo olan sav.ılı 
prense• Juliyana'nın tcıhir edilme
dik. bir mahremiyeti, deıilmedik 

bir hiHi, herkese ililn edilmemiı 
bir itiyadı kalmadı. Karilerine de· 
di·kodudan başka birıey ıunmek 

fanlanndan olmLyan dünyanın en
formasyon gazeteleri bu fırsattan 

istifade ederek hepsini, hepsini •Ü· 

tunlarına geçirdiler. Fakat mea·eıe 
bonunla kalmadı. Alman'lar kendi 
ırklıınna mensub bir prenıea ismi· 
nin de kanıtığı bu hikiyede mut· 
laka kendilerine aid hir fa1ıl bu· 
lunmal!llnı da iıtediler. Prens Al· 
berin bir Alman olmaaındao n 
hatta Hitler'in muhafız lutaab ıa· 
bitlerinden bulunmasından istifade 
ettiler. Bollanda'da ni~an merasimi 
ve izdivaç müna ebetile yapılan 

şenliklerde Felemenk marşı ile be· 
raber Alman milli marşının çalın· 

mamııı. f elemcnk bayrakları yanın· 
da Alman bayraklarımn da çekil· 
memiş olmasını ve -ile ittihaz ede· 
rek Alman gazetelerinde Hollanda 
ve prens aleyhinde ıiddetli bir Ü· 

san ile ne~riyata baıladılar. Kendi 
ilham ve telkinleri ile yapılmakta 
olduğuna ıüpbe olmlyan bu neşri· 

yata Alman resmi m:ıbafili de la
kavd kalmak ieterucdi. İzdivaç me· 

J 

rasimiode damdönörlük etmek. üze· 
re Almanya'<lan Hollanda'ya geç· 
mek istiyen prensin akrabalanndan 
üç genç kn:ın pasaportlarını zaptet· 
tiler. Kızlar, bütün aile ve hatta 
Felemenk kraliyet !arayı telAşa 

düş!ü. Telgraflar çekileli, müraca· 
atlar yapıldı ve nihayet prens Al· 
berin Hitler'e yazdığı bir mek.tub 
üzerine güç beU genç hanımların 
pasaportlarını iade ettirmek kabil 
olabildi. 

ccdc ne çılcsa beğenirsiniz? cazib tekliflere. büyük vaidler hale getirilmiş ve getirilmek- le alınmakla beraber vaziyet 
22 sene evci başına aldığı .. taşıyan muhabbet ' hadiselerine tedir. Liman işletme müdür- Umumi Hıfzıssıhha meclisleri- mekte bulunduğunun ve yuka- de Alman milli marşının çalınmıt 
l.. kar~ı ihtiyatlı davranmak. lazım· ı··.. .. 1 t b l'd vap k' a . d d . b h d·ı m:urıunl.. ugu, s an u an ur ır • mız e aıma mevzu a se ı • rıda kaydedildigw i gibi mühim olduıtunu da bilhassa tebarüz etti· 

Ancak her halde bu ınüracaat· 
lere bir de teminat ilhe edilmiı 
olacak k.i dünkü telgrıtflar izdivaç 
hakkında tafsilat verirken merasim· 

,,dır. ÔğleJ.en,;_sonra~va"iyet~dalıa l bb. · k · • 0 

Bir kitab hırsızhOı makul bir ockil' alacaktır. Bu amağa teşe üs etmıyece tır. mektedir. ihtilatları az görülen ve selim riyorlardı. 
merakhsll geceyi aile hareminde geçirenler GUmrükte tayinler Gribe karşı beyanname neş· bir surette seyreden grip has· Bu suretle Alman'lar siyıııeti 

Amerika' da, Nevyork'ta bir zararlı çıkmazlar. Vekalet emrinde bulunan rini icabettirecek bir vaziyet tahğmdan başka salgın halin- her sahaya sokmaktaki meharetle-
L· b b l ki Bugün doğacak (Ocukla.r hüa- .h .. "ğ.. t b 1 1.. .. d b 1 h l k riui bn vesile ile de iebııt etmio m:ıta ırsız ığı mera ısı ya· ı racat gumru u muayene me- mevcu u unur ve uzum go- e u aşıcı asta ı mevcut oluyorlar. Ne diyelim biz kereveti· 
k ı t B b k nfiDiyet, iyi,.kalblilikleri ile umu· l d B h · M t f ··1·· k · t" · d kt I b I d ğ t ·h a anmı~ ır. u ırsızın ya a- mur arın an a rı ve us a a ru urse e serıye ını o or ar u unma ı mın avzı an neş- ne çıkmadık, fakat .AHab yeni ev· 

mt eevgi •e ~aygı kazanacaklar· fi d 1 l k' I d U H f hh )anması için Amerika polisi maaş ve sını arına mua i o an teş i e en mumi ı zıssı a rını rica ederim. Iileri mes'ud t t:>iıı ,c onları bun· 
dır. Ilayatta orta derecede mont- 1 

ta• 6 sene uX-ra~mıştır. 1 k 1 b ı__ Giresun ve Zonguldak mua- meclislerinin toplantılarında Sıhhat ve çtimai Mua· dan eonra olımn eiyHet çamınun· ıs .fak o aealdar .fa at ai e _ a~mın· 
Bu adamcaA-ız kitab, hem dıııı bahtiyar olamıyacaklardır. yene memurluklarına tayin edil· buna karar verileceği şüphe· venet Müdürü dan nzakta bulundurımo ... 
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:] ~ Arada· sırada Bulgaristan bütün kom .. 
Bakar körler 

Yazan A. K. şulariyle anlaşacak 
Geçenlerde, küçük bir tren 

lstanbulda beştlastik fabrikası kapandı 
yolculuğunda, Garp'lı bir filo· Sof ya gazetelerine göre, Yugoslav-Bulgar 

Açıkta kalan 2500 amele, alakadar 
makamlara müracaat ettiler 

zof muharririn, yeni çıkmış anlaşması Balkan sulhunu takviye edecek 
bir eserini okudum. Büyük 

----------Avukat /ar kongresi bugün toplanıyor. Yeni kanuna göre 

değildi . 144 sahife kadar bir 
şey. Küçük hacimde basılmıştı. 
Sonra çok ucuz satılıyordu. 
Tenkidini de okumamıştım. 
Fakat muharririn, kabı üze
rinde imzasını görür gormez 
kendiliğinden elim cebime vekalet ücretleri iki tarife üzerinden alınacaktır 

lstanbul, 12 (Hususi) - Hariçten memle- Avukatlar kongresi gitti. • 
Tren Basmahane' den ayrıldı. ketimize getirilen lastiklerin, dahildekilerin Ankara,. 12 (Hususi) - Avukatlar kongresi 

~cr?i vaziyetine göre daha ucuza malolduğunu yarın (Bugün) toplanacaktır. Kongreyi, Adliye 
ıle~ı sürerek, beş lastik fabrikası faal iyetini Vekili Şükrü Saracoğlu açacak ve bir nutuk 
tatıl etmiştir. iradedecektir. 

Kemer, Kızılçullu, biraz sonra 
Cumaovası, ondan sonra da 
geniş bir ova içinde çıplak 
tabiatle karşı karşıya bulunu
yoruz. Bulutlu ve biraz gamlı 
ufuklar, yağmurdan sünger 
gibi kabarmış tarlalar .. Tabi· 
ate dua ediyormuş gibi dört 
tarafa kollarını açmış yaprak
sız incir ağaçları.. Öteye be
riye yeşil birer çadır gibi kon: 
muş, birleşmiş zeytinler .. Bun· 
ları saran nemli bir hava. Bü· 
tün pencereleri kapalı bir kom· 
partıman; ve birçok ellerde 
gazeteler, her ağızda bir si
yasi konuşma. 

Bu fabrikalarda çalışan ve şimdi açıkta ka- Yeni avukatlar kanununa göre, Vekalet üc-
lan 2500 amele, alakadar makamlara başvu- reti iki tarife Ü7erinden alınacak ve davanın 
rarak, bu vaziyete bir çare bulunmasını iste· neticesine göre müekkillerden ayrıca ücret 
mişlerdir. alınması menedilecektir. 

---- ------•le•• ... ••r.ıı•----------
Polonya rejisi 

500 bin kilo 
tütün alacaktır. 

İstanbul, 12 (Hususi) - Po· 
lonya rejisinin heyeti, Varşo
va'dan şehrimize gelmiştir. 
Heyet, Türkiye'den 500 bin 
kilo tütün satın alacaktır. 

Altınlar 
lstanbul' a getirildi 

lstanbul, 12 ( Hususi ) -
Cumhuriyet Merkez Banka
sınca Londra' dan satın alınan 
35 sandık içindeki 3 bin kilo 
altın bugün getirilmiştir. 

lngiliz 
Bahriye nazırı 
lord Eden'le 
Neler görUşUJ .. 

Londra, 12 (A.A) - Mat
~ua~ Bahriye Bakanı ile lngi
lız donanması kumandanının 
M. Eden' e yapmış oldukları 
ziyarete büyük bir ehemmiyet 
atfetmektedirler. Aralannda 
lspanya'ya gemi seyriseferinin 
kontrolü hakkındaki mes' ele
nin mevzuu bahsolduğu söy
lenmektedir. 

Filistin 
istiklal istiyor. 

MUftU, lngiliz heyetine 
müracaat etti. 

Kudüs, 12 (Radyo) - Baş 
müftü, bugün krallık tahkik 
heyetine müracaat etmiş ve 
Filistin Arab'larının hukukunu 
müdafaa etmekle beraber bir 
takım da şartlar ileri sürmüş
tür. Bu şartların başında, İn
giliz mandasının tadili keyfi
yeti vardır. Müftü, yahudilerin 
Filistin' de tavattün etmelerini 
de kabul etmemiş ve Arab 
hakimiyetinin tanınmasile bun
dan sonra yahudilere hakkı 
tasarruf verilmemesini talebey
lemiştir. Müftü gazetecilere: 

- Maksadımız Filistin' in 
istiklalini temindir. 

Demiştir. 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve başyazgaoı 

Haydar Rüşdii ôKTEM 
Umumt nefriyat ve yazı işleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet Çançar -ldarehaneai : 
fzmir lkinci Beyler soka~ı 
C. Halk Partisi binuı içinde 

Telgraf: lzmir - A TADOLU 
T"1efon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllı~ 1200, altı aylığı 700, üç 

•}lığı 500 kuru~tur. 
Y"hancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuru~tur 

GGna geçmiı aa:halar 25 kuru~tur. 

Çi n 'de yeniden dahili bir 
harp bekleniyor 

Komünistler, Siyanfu yakıninde karargah 
kurdular. Ecnebiler şehirleri terkediyorlar 

Londra, 12 (Radyo) - Son 
haberlere göre, Çin komünist
leri Siyanfu'ya 30 mil mesa
fede Kengo şehrinde karargah 
kurmuşlardır. 

Şanghay, 12 ( Radyo ) -
Çin orduları, asi kuvvetleri 
tenkil için büyük hazırlıklara 
başlamıştır. 

Çin ordusunun merkez ko
lordusu (Siyanfu) dan otuz 
kilometre mcsaf ede bulun· 
maktadır. Bu kolordu da iki 
yüz kara tayyaresi de vardır. 

Şanghay, 12 ( Radyo ) -
Siyanfu'daki yabancı ve Av
rupa'lılardan pek çoğu Şang· 

Çin askerleri 

hay'a gelmişlerdir. 
Birleşik Amerika sefaretha· 

nesi Siyanfu ve San Ji'den 
gelen Amerika tebaasile dol-
muştur. Alman'lar da Şang· 
hay'a gelmişlerdir. 

Bunların verdikleri haber· 
)ere göre, komünistler Siean
fu 'da t ehditkarane nümayişler 
yapmaktadırlar. 

Şanghay, 12 ( Radyo ) ~ 
Siyanfu 'dan alınan haberlere 
göre San Ji eyaletinde vazi
yet çok karışıktır. Halk bu 
sebeple hicret etmekte ve 
San Ji'nin bir kısmı komü
nistler tarafından tecrid edil· 
miştir. 

I:>ünyanın hayatı burada 
halledilıyor. Münakaşa. Müta· 
lca .. Bereket versin ki, bunlar 
kompartimanın bozulmağa baş· 
lıyan havasını değiştiremiye· 
cek kadar tesirsiz. Filhakika 
bir gazete yirmi dört saatlık 
dünya vukuat cedvelidir. Onun 
yirmi saat ömrü var. Ve yir· 

, mi dört saat işsizlere geviş 

getirtir. Eğer gazetelerin yaz
dıkları gerçekten hakikat olsa, 
bunların doğurduğu münaka
şalar dinlenmiş bulunsa, koca 
dünya bir günde alt-üst olur, 
şükür ki hadiseleri idare eden 
insanlar değildir. Daha ziyade 
hadiseler insanları idare edi
yor. Onlar, tabiatın nehirleri 
gibi kendi kuvvetlerine göre 
doğuyor, yürüyor ilerliyor. Ya
pabildiğimiz onları durdur· 
mak değil, belki kuvvetimiz 
nisbetinde cereyanı değiştir
meğe çalışmak oluyor. 

* * .,, 
Konuşulan şeyleri dinlemek 

Hollanda'dan gelen he
yet Ankara'ya gidiyor 

istemiyordum. Fakat gürültü 
içinde insan ne kadar dinle· 
mek istemese yakıninde ko
nuşulan sözler kendiliğinden 

dimağına giriyor. Bu vaziyette 
adeta insanın yalnız kulağı 
değil, derisi de işitiyor. 

Dikkatimi başka birşeye 
çevirmek için kitabı açtım. 
Şuurumu ona diktim. Sahife· 
ler, açıldıkça muharririn çiz· 
diği hayatın içine ben de ka
rışmıştım. Onlarla birlikte iler
liyor, yürüyor, o manzaraları 

görüyor bazan gülüyor, bazan 
üziilüyordum. 

Kurdoğlu Faik'in Hollanda'da başladığı 
müzakerelere Ankarada devam edilecek 

lstanbul-Hollanda'nın yük
sek lticaret erkfüundan mü
rekkep heyet dün sabah İs
tanbul' a gelerek Park otele 
inmiştir. 

Hollandanın ticaret ve müs
temlekat Nezareti direktörü 
ile muhtelif ticari enstitüler, 
inhisarlar ve ticaret teşekkül

leri mümessillerinden ibaret 
olan heyete Hollanda ticaret 
Nezareti sanayi ve deniz sey
rüseferi jşleri direktörü M. 
Van Kaffens riyaset etmekte
dir. Heyetin diğer beş azası 
müstemlekat Nezaretinden M. 
Rudgers; klering enstitüsü reisi 
Pr. Brumo, sebze inhisarı di· 
rektörü M. Van Stolk, mer
kezi ticaret cemiyeti mümes
sili M. Turiustra, ticaret Ne· 
zaretinden Dr. Gringr'dir. 

Heyetin reisi M. Van Klef· 
fens dün şehrimizdeki Hollan
da elçiliii binasına a-iderek 

temasta bulunmuştur. 
M. Van Kleffens, elçilik bi

nasında kendisilc görüşen ga
zetecilere şu beyanatı ver· 
miştir: 

- Ankara'ya gidip Türk 
hükumeti ile iki memleketi 
alakadar eden ticari mes'ele· 
ler üzerinde temasta buluna
cağız. Ancak, henüz bu te
ması yapmamış olduğumuz 

için, bittabi fazla izahat vere· 

cek değiliz. İktısad Vekaleti 
müsteşarı Faik Kurdoğlu Hol
landaya geldiği zaman açılmış 
olan müzakerelere etraflı su
rette Ankara'da devam edile
cektir. Bu suretle Türk mü
messilinin memleketize olan 
ziyaretini de iade etmiş bulu· 
nacağız. Konuşmalarımız so· 
nunda her iki memleketin ti· 
cari münasebetlerinin inkişa

fını temin edecek bir netice 
elde edeceğimizden eminiz.,, 

Kitabın kahramanı anadan 
' kör doğmuş bir kız çocuğu 

idi. Filozof muharrir onu bir 
köyde bulmuş, almış, büyüt
müş, ona ellerile okumağı 
öğretmiş. Musiki terbiyesi ver· 
miş. Kendi gözlerini ona yar· 
dımcı, kollarını destek ve di-
lini tercüman yaparak haya
tından , tabiatinden zevk duy
mağı ve 1 'Güzeli,, okumağa 

öğretmiş. 

Bir gün bir konserden dö
nüşte, renkli, çiçekli, ışıklı bir 
tabiat ortasından geçiyorlar. 
Filozof muharrir ona renkler· 
den, ışıktan, gurubun güzelli
ğinden bahsediyor, bir yere 
gelince kör çocuk duruyor ve: 

- Oh ne güzel şeyler, di
yor. Benim gözlerim kapalı ol· 
duğu halde L u kadar heyecan 
<luyuyorum. Ya ıözleri açık 

Sofya, ( Hususi ) - Yeni 
yılın Balkan'lar için en yeni 
ve en ehemmiyetli haberini 
Bulğaristan Başvekili Bay Kö
se lvanof yılbaşı gecesi radyo 
ile vermiş; Bulgaristan'ın Yu
goslavya ile ebedi dostluk ve 
ademi tecavüz misakını imza 
etmek üzere bulunduğunu söy
l emişti. Köse f vanof'un bu ha
beri ilk gündenberi hükumet 
ve Bulgar matbuatı tarafından 
hususi bir memnuniyetle al
kışlanıp durmaktadır. Bulgar 
gazeteleri bu arada iki nok
tanın tebarüz ettirilmesine ça· 
lışmaktadı rlar. 

1 - Yakında imza edilecek 
olan bu miı-akla iki millet 
arasında eskiden mevcud kin 
ve zıddiyetin nihayete erdiği, 

2 - Bu misakın bir üçün
cü devlet aleyhine olmayıp 
bilakis Balk-en'lar sulhunun 
tahkimine hizmet edeceği nok
talarıdır. 

Esasen Köse f vanof beyana
tında böyle bir itilaf aktedil
mekten maksadın Bulgaris
tan 'ın tama"'!liyetini muhafaza 
için komşularile iyi geçinmek 
yolunu takipten ileri geldiğini 
söylemişti. Bunun için buranın 
siyasi mahafilleri Bulgaristan'ın 
bu itilafla kalmayıp eskiden 
Türkiye ile yaptığı gibi diğer 
iki komşusu ile de dostluk 
muahedeleri yapqcağı kanaatini 
gütmektedirler. 

B ulgaristan efkarı umumi· 
yesinin bu haberi nasıl telak
ki ettiğini anlatmak için muh
telif cereyanlara tabi gazete· 
lerin mütalealarını öğrenmek 

faideden hali değildir. Yarı 
resmi Dnes gazetesi Yugos· 
lavya - Bulgaristan misakını 

iki kardeş milletin münasebet
lerinde yeni bir devrenin baş· 

• langıcı olduğunu tasrih ettik
ten sonra "Bu, bütün Bulgar 
milletinin büyük heyecanla 
kabul ettiği bir hadisedir. Bu 
hal mazinirı unutulduğuna ve 
Bulgar milletinin yeni bir ha· 
yat devresine girdiğine delil
dir. iki hükumet millerlerinin 
hissiyatlanna ve milli hisleri
ne uygun olan Balkanlarda 
sulhun istikrarına muktedir 
olacaklardır,, diyor. 

olanlar neler görmezler. On
ların bir defa böyle şeyler 
karşısında duyduğu heyecanı 
düşün. 

- Muharrir cevap veriyor: 

- Hayır diyor, aldanıyorsun. 
Beyhude üzülüyorsun. Şimdi 
beni dinle: 

Hayatta gözsüz olmak, ha
kiki bir felaket değildir. Asıl 
hakiki felaket iki göze sahih 
olduktan sonra hayatta hiçbir 
güzellik gürememek, iyi hiçbir 
şey duyamamaktır. 

İnsanların çok büyük bir 
kısmı ise bu kabil körlerden
dir. Onlar başkalarının göz
lerile görür, dimağile düşü

nür ve hap gibi hariçten, baş· 
kasından aldıkları fikirleri ken· 
di fikirleri gibi etrafa yayar. 
Sonra da bunun farkında ol
mazlar. Bu gerçekten ruh kör· 
lüğü değil mi? Ne kadar sağ· 
lam ve keskin olursa olsun 
göremiyen gözleri ne yapmalı? 

Kitabı kapadım. Düdük çal
dı ve "Aziziye istasyonu,, di-
ye bir ses işittim. A. X. 

Mir ne digor? 
Mir gazetesi bu misakın 

yalnız iki milletin münasebet• 
lerini değil Balkan milletleri 
arasında mütekabil emniyte 
ve hürmet esasına dayadanan 
yeni Balkan yaradılışının da 
esasını koyduğunu söyliyerelc 
"Bulgaristan şimdiye Balkan· 
larda tecrit t:dilnı İŞ bir halde 
idi. Komşularını şüphe lere ko· 
yan bu tecritten gelebilecek 
tehlikeleri vakt inde idrak etti. 
işte yeni misak bu tehlikenin 
önünü almıştır. Çünkü misak 
Balkan milletleri arasında 
dostluk ve sulha hizmet ru· 
huna istinat etmektedir. Yeni 
misakın arasında Bulgaristanla 
manevi ve iktısadi cepheler
de iş birliğine hazır 20,000,000 
Yugoslavyalı bulunmaktadır. 

Slovo'nun mütaleası 
Çankof'un gazetesi Slovo 

da şu fikirdedir: "İki devletin 
yekd iğerine karşı mütekabil 
müsavat ve hürmet esasına 
istinad eden bu misakın kom· 
şularımızın hakiki maksatla rı
mızın takdir etmesine vesile 
olarak Balkan'Jarda sulhun 
esaslanmasına hizmet edece
ğinden dolayı memnuniyetle
rini mucib olacaktır. Zaten 
Bulgaristan hiçbir vakit kim· 
seyi tehdid etmek istememiş· 
tir. Ancak devletlerin "Galib 
ve mağlub,, diye taksim edil· 
mesinin izalesini arzu etmek· 
tedir." 

Vaktile Sırbistan'a kaçan .. 
eski Stanbulski Zürraının ga· 
zetesi Nova Kampana Bulga· 
ristan'la Yugoslavya arasında 
bir misak aktinin mes'ud bir 
hadise olduğunu ve Bulgaris
tan'ın diğer komşularile bir
likte Balkan 'larda sulhun tah
kimine hizmet edeceğini yaz· 
maktadır. 

Zora ta/silô.t veriyor 
Bulgaristan Makedonya ko

mitesile münasebeti olan Zora 
da pu misakı iki milletin bir· 
leşmesi için üç senedenberi 
sarfedilen mesainin bir neti
cesi olarak kabul ile iktifa 
ederek fazla tafsilata girişme
mektedir. 

Utro'da bir makale 
Bütün Bulgar gazeteleri 

içinde bu hususa dair en zi
yade dikkate değer makaleyi 
Utro gazetesinde profesör Ge
nof neşretmektedir. 

Malum olduğu üzere Genof 
bu makalesinde maziye aid 
kavgaların artık nihayete er· 
diğini gösteren Yugoslavya 
misakını gerek Bulgar ve ge· 
rek komşuları tfkarı umumi
yesince sevinçle karşılandığım 
anlatarak şöyle diyor: ·•Bu 
misakla 1912 senesindeki eski 
Sırp-Bulgar dostluğu yenilen· 
mektedir. O vakit ki Balkan 
ittifakı bütün Balkan milletleri 
tarafından büyük memnuniyet· 
le kabul etmişti. Eğer 1913-te 
irtikap edilen hatalar olmasa 
idi o ittifak Balkanlar için 
daha çok verimli olurdu. işle· 
nilen hataların mes'uliyeti yal-
nız Bulgaristan'a aid değildir. 
Eski müttefiklerine de taalluk 
eder. Bugünkü ittifak eskisi 
gibi değildir. Eski ittifakta is
tila emeli vardı. Bngün ise 
öyle maksadlar takip edilme
mekte ve hiç kimse tehdit al· 
tında bulunmamaktadır. Bunun ~ 
için Balkan devletleri yeni Bul· 
garistan· Yugoslavya misakını 
endi~esizce kabul etmelidirler. 
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Kollektif şirketlerin 
kazanç vergileri 

Vergi şirket ortaklarının namla
rına ayrı ayrı tarhedilecek 

maları zaruri bulunmuştur. 
Bu şirketlerde her şerikin 

hissesine düşen kar üzerinden 
namlarına ayrı ayrı kazanç 
vergisi tarhedilecek ve şirke
tin manevi şahsiyeti namına 

vergı tarhı usulü kaldırıla
caktır. 
------------
MAHKEMELERDE: 

Bakkal 

Yarının Harbı 

Do1ores Fransız erkanıhar
biyei umumiyesilc temas ha
linde bırakarak yeni hadiseleri 
takibetmek lazımdır. 

Fransız payitahtının F ronsik 
.sokağının 78 numaralı bina
sında Jorj ]anin 20 seneden 
beri oturmaktadır. Bu zat, 
Paris'in ikinci derecede bir 
mektebinin eskidenberi kimya 
muallimidir. On sene evvel 
tekaütlüğünü almıştır. Şu anda 
da 64 yaşında bulunmaktadır 
ve hayatında hiç evlenme
miştir. 

Muallimin monoton haya· 
tında, 20 sencdenberi ihtiyar 
bir hizmetçi kadından başka 
kadın mevcudiyeti kaydedil
memiştir. 

Janinin ayda 1500 frank 
geliri vardır; hemen hemen 
evinden dı~an çıkmaz. Büyük 
bir kütüphar.e.si vardır. Burada 
mütemadiyen lctebbü ile ve 
bazı bazı da kimya tecrübe
lerlle meşgul olur. 

Mahallenin en eski sakin· 
leri, muallim Janin'i garip 
ahlaklı bir ihtiyar telakki 

Sarhoşluk 
Hükumet nüfus dairesinde 

Şakir oğlu Cemil'in sarhoş ol-
duğu görülerek yakalanmıştır. 

Bıçak taşımak 
Asansör sokağında Ali oğlu 

Akif'in üzeıinde bir bıçak gö-
rülerek alınrmştır. 

Hırsızhk 
İkiçeşmeliktc Natırzade so· 

kağında Akif karısı Z,hra'nın 
evinde eğlenti yapan Mchmed 
oğlu Ali ve karısı Naciye 'nin 
ev sahibinin meşguliyetinden 
istifade eder<.'k bir kol saati 
ile biri pekli karyola takımını 
çaldıkları iddia ve şikayet 

edildiğinden Ali ve Naciye 
yakalanarak tahkikata başlan· 
mıştır. 

M. Adolf IHitler, 
sefirleri kabul 

l Dr. Şaht 

etti• Yakında Pa-
ris' e gidecek .. 

Al -' l -. . M LJ• l 1 Berlin, 12 {Radyo) - De-man aev et reısı . nıt er veı veran eden bir şayiaya göre 

F r• • b . . •• l d ·ı· doktor Şaht, Kanunusani son· 
ransız SeT lrl trer SOY eV Ver ı er larında Paris'e gidecektir. Di· 

Berlin, 12 (A.A) 
- An'anevi yılba
şı kabul resmi bu
gün her zamanki 
gibi devlet reisinin 
ikametgahında ya
pılmıştır. M. Hit
ler ordu mümes
sillerini kabul et· 

cak derecede muvaffakıyet 
gösterenler vardır. İngiliz is· 
tihbarat merkezinin, doğrusu 
İngiliz bahriye lordluğu entel
licens servisinin 40 numaralı 
dairesi içinde hallcdilmiyecek 
bir şifre yoktur. 

Gizli mlirekkeplere gelince: 
bunların da pekçok cinsleri 
vardır. Bunlarla yazılan yazıyı 
kağıd üzerinde yeniden gös
termek bazen çok müşkül 

oluyor. 
Maamafih, mukabil casus

lukta halledilmiyen şifre, okun-
mıyan gizli mürekkeple ya
zılmış yazı yoktur diyebiliriz. 
Bununla beraber gizli mürek
kep, casusla rın daha ziyade 
işine elverir. Çünkü şifreli bir 
yazı, ne kadar ustalıklı şifre 
ile yazılırsa yazılsın basit bir 
posta memurunun bile nazarı 

ğer bir şayiaya göre de, dok
tor Şaht, Fransa'nm Berlin 
sefiri M. Pon5e'nin Berlin' e 
avdetinden sonra Paris' e sıide
cektir. 

Bu seyahata atfedilen mana, 
İspanya işleri ve Almanya'nın 
iktısadi vaziyeti, iptidai mad
deler ihtiyacıdır. 

General Göering'in 4 senelik 
iktısadi kalkınma planı dikta
törü olmasından sonra, dok
tor Şaht Almanya'nın iktısC\di 
bir sefiri mahiyetinde bir va· 
zife ile tavzif edilmiştir. 

Paris, 12 (Radyo) - Fran
sa'nın Berlin sefiri M. Ponse, 
hariciye daire~i le gitmiş ve 
bakanlar ve musleşarlarla mü
teaddid mülakatlar yapmıştır. 

Doktor Şaht'm Paris'i ziya
retinin mu~temel olduğu sefir 
tarafından söylenmiştir. 

Maamafih, Doktor Şaht'ın 
1937 P~ris sergisi Alman 
pavyonu temel atma merasimi 
için Paris'e gelecektir. 

M. Ponse, Paris' e hiçbir 
teklif ve memuriyetle gelme· 
miştir. 

Avrupa'nın inkişafını tehdid 
eden tehlikeleri zamanında 
görüb takdir ctmeğe yarıya· 

cak bir ihtar olmalıdır. Ayni 
zamanda azimkarane bir su
rette milletler arasında hakiki 
bir anlaşma, hakiki bir uzlaş· 
ma temini maksadile çalışma
ğa da davet edecektir. Bu 
anlaşma ve bu uzlaşma bütün 
memleketlere kendi iktısadi 

hayatlarını yaşamak imkanını 
verecektir ki, bu da bütün 
beşeriyetin refah ve terakkisi
nin en emin zımanıdır. 

Londra, 12 (A.A) - Hitler 
ile F;ancois Ponset arasında 
İspanyanın tamamiyeti hak· 
kında teati edilen teminatlar
dan sonra burada büyük bir 
huzur ve sükun hasıl olmuştur. 

Paris, 12 (A.A) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Bu saqah Berlin' de yapılan 
resepsiyon münasebetile M. 
Hitler Almanya'nın İspanyol 
topraklarının veya müstemle
kelerinin bütünlüğüııe dokun· 
mak niyetinde olmadığı hak
kında Fransa büyük elçisine 
teminat vermiştir. Büyük elçi 
de Fransa'nın lspanya'nın top
rak bütünlüğüne ve İspanyol 
Fas'ınm statükosuna riayete 
kat'i surette karar vermiş ol
duğu hakkında teminat ver
miştir. 

- Sonu 7 inci sahifede -

dikkatini celbedecek hususi
yetlerden kurtulamaz. Fakat 
Bir adrese gönderilen bir 

"Selam, kelam 11 mektubunun 
satırları arasında gizli mürek
keple en mühim esrarın yazılı 
olduğunu şliphe etmek biraz 
güç olur. , Usta bir casus, bir 
kitabın kenarlarına bir raporu 
gizli mürekkeple yazar, filan 
adrese gönderirse, bu gizli 
yazıdan kimin haberi olabilir? 

Gizli mürekkep, ancak mev· 
cudiyeti şüphe edildikten son
ra kıymetten düşer. 

Umumi savaşta Fransa'da 
postalardan geçen herkes X 
(iks) şuaından geçirilmiştir. 

Bu usulle birçok gizli yazılar 
meydana çıkarılmışsa da pek 
çoğu da hissedilmemiştir bile! 

- S11na ""' -



• &;;;t=;-.: 1 BUyUk Korsan Romam 
M :.54. Yazan: M. Ay/zan, Faik Şemseddin 
· .arıya, onu severdi. Çünkü 
'Yı k 1 l" · · k a P ı, ıtaath, terbıyeli bir 

1 •
0rsandı. Onda garip bir me

b·nk~li, bir hastalık var gi

i~~i~·ı. Az güler, az konuşur, 
ç , 1 zamanlarında bir kenara 

1 ~ilir · .. l . · d · er ~ mavı gaz ermı enız-
•ü e .. dıkerek derin derin dü
y nurd" 
~ .u .. 

Şt il~rıya ona birkaç defa bu 
sınd e rastlamış ve bir defa-
bası adbabasına sormuştu. Ba-

a: 
ki ..._d Kimbilir - demişti - bel

e • k he aşı tır biçare.. Fakat 
r '1t olursa olsun i imize 

her zaman yarıyan, ukalalık 
yapmıyan bir genç .. 

Bir gün de bizzat Mariya 
sormuştu: 

- Petro ne düşünüyorsun? 
Petro, 'bu sual karşısında 

şaşırmış; 

- Hiç ·Diyebilmişti- hiçbir
şey düşünmiyorum Mariyal 

Ve ikinci bir sual karşısın
da kalmaktan korkuyormuş 
gibi bırakıp kaçmıştı. 

Şimdi onu ayni şekilde 'gö
rüyordu. Birdenbire hatırına 
birşey gelir gibi oldu: 

- Petrol 

Nedir bu kadar düşünce 
Petrol 

- Hayır reis, denize, güne· 
şin batışına bakıyordum. 

- Sana söyliyeceklerim var, 
beni takibetl 

Ve yürüdü. Petro' da ardı 
sıra ilerledi .. 

Kamaraya girdiler. 
- Otur - Dedi - Şuraya!.. 

Dur, sana bir şarap vereyim. 
Ve şarabı doldururken Pet

ro'ya baktı, kendi-kendine; 
- Güzel - diye mırıldandı -

güzel bir bedbaht!. 
- iç Petro, yüzüme bak!. 
Petr b ı k l ır ı 

sız gazetele
rini neşriyatı 

Adeseme çarpanlar 



~ Sapa6 , ....................................................... ANADOLU ..................... _. ........................ 13~ < r~ 

::trı;t:rışıklıklar R. Aras, Paris' e gidiyor ispanyadaki harp [;;::~::Uar;ç,fdı 
-Başı linci sayfada- -Başı inci sahifede - lstanbul, 12 (Hususi) - - Başı 1 inci sahifede - yüd etmekte ise de siyasi -Başı 1 inci sahifede. 

günlerde bitecektir. Hadek'in ida. Antakya, 11 (A.A)-Havas Fransa'nın daha geniş ve mü- panyol otoriteleri tarafından mahafilde bunun 3 teşrinievel bulunduğu bir zamanda muhası-
11ıa mahkılm .edilmesi kuvvetle ajansı bildidyor: sa;d tekliflerde bulunacağını Fransa'ya verilen teminat hak- 1904 tarihli Fransız·lspanyol ~e icbar edilecek olursak. 
JDubtemeldir. Bugün öğleden sonra Su- ve Türk - Fransız paktı akdi kında Paris'ten ve Berlin'den muahedesi ahkamına muhalif mes'uliyet bize raci değildir. 

1sıanbul, 12 
(Hususi ) - Son riye lehinde yapılması mukar· teklif edileceğini Fransız ga· gelen haberlerin İngiliz maha- olmadığı beyan edilmektedir. Maahez;.., Fransa'nın, kendisini 

dakikada alınan haberlere göre, rer tezahürat için birçok köy- t 1 · kt d 1 filince büyük bir memnuni- • Keza Centa'nın dışında da l'k d · h Ru ya'nın birçok )erlerinde ayak· ze e erı yazma a ır ar. a a a ar etmıyen ususatta 
Janma hareketi görülmü~tür. Uk- lüler dün gece köyleri terke- M. Leon Blum'un gazetesi yetle karşılandığı bildirilmek· müstahkem mevkiler vücuda şunun bunun düşmanlığını da· 
rıınya ve Petresburg'da mülıim ha- derek Antakya civarında top- olan Pafüler, Fransa'nın San· tedir. getirilmekte olduğuna dair çı· vet etmesi lüzumsuzdur. Zira 
diseler cereyan eıtiği 'e pek çok !anmışlardı. Her nahiye mü- cak mes'elesi hakkında bugüne Londra mahafili Fas mese- kan haberler de teeyyüd et· biz, sulh içinde yaşamak iste· 
kimselerin ıe,·kif olunduğu söyle· messiller tayin etmişlerdir. kadar takibettiği siyaseti de- lesinin inkişafını endişe ile memektedir. Muahedeler Cen- rız.,, 
niyor. Bunlar önlerinde milli bay· ğiştirerek daha müsaid bir takibetmekte idi. fngiltere'nin tayı müstahkem mevki olarak Bu söylevden sonra riyaset 

Moskova 12. (A.A) - Sov· raklar olduğu halde yürüyor- şekilde tetkik edeceğini ve fspanyol lcolonisinin statüko- tanımaktadırlar. Bu baptaki divanı seçimine , başlanmıştır. 
yet Rusya'nın merkezi icra lardı. Reyhaniye mıntakasın- herşeye rağmen Fransa'nın nun herhangi bir şekilde ta- tahdidat iskeleye konacak top· Seçim sonunda, eski reis M. 
komitesinin uçuncü içtima daki Suriye'liler oralarda bey· Türkiye ile dost kalmak iste· dile matuf olacak bir ecnebi !arın kalibresi hakkındadır. Heriyo, .. 384 rey alarak tekrar 
devresi Kremlin sarayında liklerini yapan Türk'lerin biz· diğini yazıyor. müdahalesine karşı gelmiş ola· Binaenaleyh Centa ' da yapıl· parlamento reisliğine seçil· 
açılmıştır. Merasimde hazır metinde çalışmalarına rağmen Roma, 12 (Radyo) - Ka· cağı muhakkaktır. Bu itibarla makta olan tahkimat da mu· miştir. 
bulunanlar Stalin, Kalenin, geceleyin kamyonlarla An tak· bire' den bildiriliyor: Suriye' de bu hususta hüküm süren en· ah edeyi muhil değildir. Ayan meclisi ise, 94 yaşla-
Molotof, Voroşilof, Orconiko, ya'ya gelmişlerdir. büyük bir asabiyet ve heye- dişenin bertaraf edilmesi çok Paris, 12 ( A. A ) - Pari rında bulunan M. ( Dame 
Andre ve d iğer fırka ve hü- Dünkü Reyhaniye hadiseleri can hüküm sürmektedir. Bu şayanı memnuniyet bir hadise Suar gazetesi Tanca' dan aldığı Kor)'un başkanlığında açılmış· 
kumet ricalini şiddetli ve uzun efkarı oldukça heyecana ge· heyecanın Suriye'nin diğer şe· olarak telakki e<lilmektedir. aşağıdaki telgrafı neşrediyor: tır. M. (Damekor), Ayan mec· 
alkışlarla karşılamışlardır. tirmiş olmakla beraber teza· birlerinde de aksi tesirlerin· Salamank, 12 ( Radyo ) - Dün öğleden sonra üç Fran· !isinin geçen sene kabul etmiş 

Açış nutkunu Petrovski söy· hür:itın sükunetle geçeceği den korkulmaktadır. Şimal cephesinde küçük faa· sız harb gemisi İspanyol Fas'ı· olduğu kanunlar hakkında 
Iemiştir. Maliye komiseri Gri· ümit ediliyor. Sabahleyin Türk, Beyrut'tan bildirildiğine gö- liyetler olmuştur. Sorga kıs· nın Atlantik kıyısında Arzila bir söylev vermİ <; ve Fransa'nın 
niko 937 büdçesi hakkında Arap ve Ermeni dükkanları re vaziyet çok naziktir. mında milislerin birçok taar· ile Larasa arasında manevra· harici siyasetinden bahsederek, 
etraflı izahat vermiştir. kapalı bulunuyordu. Roma, 12 (Radyo) - An- ruzları defedilmiştir.r. Bu taar· lar yapmıştır. Ayni dakikada hariciye nazırı M. (İvon Del-

Merasl.mde ecnebı" d"plo Cebelüttarik üssüne mensub 1 
• Antakya, 11 (A.A) - Ha- karo' dan alınan haberlere göre, ruzlarda milisler tank kullan· bos)'un takibettiği siyaset yo· 

mallarda hazır bulunmuştur. vas ajansı muhabiri bildiriyor: Türkiye hükumeti Saacak mes- mıştardır. bir lngiliz deniz tayyaresi ayni lunu methetmiş ve İngiltere -

Piyango 
- Başı 1 inci sagf ada -

2355 270 Numaralar 
bin lira kazand ılar 

500 lira kazananlar 
9606 1394 2051 2227 
4267 4385 4753 6005 
6066 6836 10072 10859 

11192 11409 11653 13051 
15252 15363 15872 16558 
17421 17458 18767 19961 
20404 21233 21575 22992 
23167 23686 24644 24818 
25801 26011 26668 27175 
29266 30100 30369 30499 
30834 30835 35172 35244 
36676 37102 37140 37223 
37308 37480 38048 39675 

39826 
200 ltra kazananlar 

802 7565 11155 12729 
12152 13610 14213 15538 
20197 20802 21997 22285 
22408 22573 24221 25385 
26400 26774 31903 32663 

35761 36269 
100 lira kazananlar 

4398 4918 6430 7382 
7772 8526 9634 10898 

12093 12113 14025 14023 
17780 18747 2237( 22467 
23066 24832 25158 25819 
25988 29112 29141 30759 
31018 31152 32321 32842 
33395 33644 35219 35605 
37417 37840 38677 39756 

Şehrimizdeki 
Talihliler .. 

Onbeş bin lira kazanan bi· 
Jetin onda bir parçası şehri· 
mizde satılmıştır. Biletin sa· 
hibi, Karataş Orta okul Al
manca yardımcı muallimi M. 
Şnayder' dedir. 1500 lira ala
caktır. Damlacık'ta oturan 
Bahaecldın de onbin lira ka· 
zanmıştır. Bin lira alacaktır. 

sahil kısmı üzerinde uçuyor ve 
Binlerce Arap ve Ermeni elesinde İngiltere'nin tavassu- Madrid cephesinde, Lasro- · İtalya muahedesini teşrih et-

lngiliz bahriyesine mensub bir şehir içinde dolaşmaktadır. tunu istediği hakkındaki şayi· za' da, Mahamonda' da milis· d tikten sonra, Polonya'nın Fran-
kaç gemi de Sota açıkların a Dağlılar ellişer ve yüzer kişi- alan şiddetle tekzip etmek· lerin mukabil taarruzları püs- boğaz önünde dolaşıyordu. sa ile t•zlaşmasını, mes'ud bir 

lik gruplar halinde şarkı söy· tedir. kürtülmüştür. Milislerin zayiatı Dün ve evelki gün Sota açık- hadise olarak tavsif eylemiştir. 
liyerek şehre inmektedir. Türk Roma, 12 (Radyo) - Ulus· büyiiktiir. 4 hücum tankı asi· larında 12 kadar Alman de· 40 Günlük 
mahalleleri bomboştur. Alev'i lar sosyetesi müşahidlerinin lerin eline geçmiştir. nizaltı gemisinin mevcudiyeti b l d• 
mahalleleri ise, Fransız ve Su- Reyhan'a geldikleri zaman Salamank, 12 (Radyo) - kaydedilmiştır. çocuğunu e e i-
riye bayraklarile donatılmıştır. kanlı hadiseler olmuştu. Bu Asi kuvvetler kumandanlığı bir Roma, 12 (Radyo)- Mad- yeye bırakan kadın .. 
Polis muhtelif unsurların ha- hadiseler yüzünden dolayı do· tebliğ neş retmiş ve lspanyol rid'de şiddetli bir soğuk hü · evvel belediyeye müracaat 
zırlamakta oldukları alayların ğan husumet ve asabiyet de- Fas'ına Alman 'ların yerleşt i k· küm sürmektedir. Bu yüzden ederek yavrusunu yuvaya bı· 
yolunu kesmek için tertibat vam etmektedir. !eri haberini şiddetle tekzip harb bir müddet durmuş ve rakmak istediği, fakat yuvada 
almıştır. Paris, 12 (Radyo) - Son etmiştir 36 saatlik bir tevakkuf dev- yer olmadığı için çocuğun 

Antakya, 11 (A.A) - Rey· haberlere göre Türkiye cum· Bu tebliğde, Fransız'ların resi geçirmiştir. alınamadığı zannedilmektedir. 
haniye'deki dünkü hadise esna· huriyeti Hariciye Bakanı Tev· Madrid'c yaptıkları yardımlar- Şimdi asilerin topçu faali- Meçhul kadın, dün de ayni 
sın da bir Arap ölmüş ve 18 i fik Rüşdü Aras, Ankara' dan dan ve hala F rans1z hudutla· yeti yeniden başlamıştır. Asi- iş için belediyeye gelmiş, fa. 
de yaralanmıştır. Yaralılardan hareket etmiştir. Doktor Tev- rından Rus gönüllü ve silahla- !erin büyük taarruzu henüz kat gene çocuğunu buraya bı· 
birinin vaziyeti ağırdır. fik Rüşdü Aras Atatürk tara· rının geçtiğinden bahsedil- hedefine varmış değildir. rakmağa muvaffak olamayınca 

Adana, 12 (Hususi) - Is- fından kabul edilecektir. Paris miştir.. Madrid' de dün akşam üzeri bu şekilde hareket etmiştir. 
kenderun ve Reyhan'da nü· seyahati hakkında henüz müs· Asilere mensup gazeteler gazeteler çıkmamıştır. Bugün Zabıtaca aranıyor. 

d · k"ld · çıkan gazeteler son vaziyeti R _J mayiş yapan silahsız Türk'· bet haberler yoktur. e aynı şe 1 e neşrıyat yap- izah etmektedirler. US VapUTUnaa 
lere Fransız kuvvetleri ateş Cenevre, 12 ( Radyo ) - maktadırlar. d 
açmıştır. Ölü ve yaralı var- Uluslar sosyetesi müşahitleri Paris 12 (Radyo) - Porte· Bu gazetelere göre Madrid Yalnız erzak Var l 

civarındaki köyler halkı Mad- ) dır. Fransız'lar Türk'lerin Reyhan'da son çıkan hadise- kiz hülcumetinin Paris sefaret· Moskova, 12 (Radyo -
rid'e iltica etmişlerdir. Bu G l F k • t t grup halinde müşahidlerin bu· ler hakkındaki raporlarını sos- hanesi resmi bir tekzib neş·! k enera ran o nun u muş 
yüz len şehirde kalabalı art· d d k 

Iunduğu daire önüne giderek yeteye göndermişlerdir. retmiş ve Kapnverde ve Ma· Ş d b h k olduğu Sirniloviç a m a İ 
mıştır. id etli ir sis Ü üm Rus vapurunun, iddia edildiği (istiklalimizi, hakkımızı istiyo· Uluslar sosyetesi umumi ka· der adalarında Alman kuv- sürmektedir. 

) d . b ğ 1 · tı"plı"gv ı· · mu··şahı"tlerı·n~ raporunu vetleri bulundugv u hakkındaki B M d d' · gibi silahla yüklü değil, erzak ruz ıye a ırma arını ısyan _ urıa rağmen a ri in sı· hamulesile dolo olduğu bildi-
saymışlar ve silahla mukahele Mandalar şubesine havale et· haberleri tekzip eylemiştir. vil halktan tahliyesi devam rilmektedir. 
etmişlerdir. Müşahidler, bu miştir. Sen Jan Döloz, 12(Radyo)- etmektedir. Madrid halkı, ev· 
hadiseyi görmüşlerdir. Paris'ten verilen haberlere Barselon'a Fransa' dan yeniden! lerini terkederek · hicret etme· Şuşnİng 

Kırıkhan, 12 ( Hususi) göre, 1922 ve 1923 uzlaşma- ... 950 ğönüllü gelmiştir. Şimdi· mekte ısrar etmektedir. yakında 
Müşahid heyet halkın daveti !arının değiştirilmesi mümkün ye kadar Fransa'dan ispanya· Londra, 12 (Radyo) - İs· 
üzerine tekrar Kırıkhan'a · ge· değildir. Fransa, üzerine aldığı ya geçen gönüllü miktarı 40,. panya hükumeti, neşrettiği bir Berlin 'e gidecek .. 
lerek Türk 'lerle ternas etmiş Manda şartlarını kusursuz ifa bindir. emirname ile 21 yaşındaki bü · Viyana, 12 (Radyo)- Siya-
ve not almıştır. edecektir. Ve Fransız kabinesi Barselon, 12 ( Radyo ) tün gençleri silah altına davet sal mahafilde söylendiğine gö-

Kırıkhan 12 (Hususi) - Bir bu sebeple Sancak'ın hürriyet Barselon'da ekmek fıkdam etmiştir. re, Avusturya Başbakanı M. 
Türk heyeti Kırıkhan'a gelen ve istiklalini kabul etmemek- hasebile müsademeler olduğu Moskova, 12 (Radyo) - İs· Şuşning, yakında Berlin'e gi-
müşhhidleri hükumet dairesin· tedir. hakkındaki haberler Roma ve panyol asilerine aid gemiler, decek ve Alman ricalile te-
de ziyaret etmiştir. Bu sırada Paris, 12 (Radyo) _ Antak· Berlin mamfılatındandır. Gasgonya körfezinde bir Rus masa geçecektir. 
b . l T k h k 'd V H ' vapurunu daha zaptetmişlerdir. M. Şuşn"ıng'ı"n seyahat tar"ıh'ı ın erce ür ü fımet önün- ı h b I .. aşington, 12(A.A) - ıt· 

ya an a ınan a er ere gore Tas aı·ansı, bu hareketlerin, henu"z tesbı"t edı"lmemiştir. de toplanmış ve müşahid he· 15 b ' B d ~ A b. ler taraf d ı· a e mu··s 
ın e evı rap ve ır ın an spany v · asilere pek bahalıya malola-

yetin balkona çıkmasını iste· miktar Ermeni, yeniden bir tem lekeleri hakkında Berlin- b ld k Fransız filosunun 
miştir. Heyet, bunu kabul ede· cağını i irme tedir. 

miting yapmıştır. Bunlar, Su- deki Paris sefiri Francois Pon- Salamank, 12 (Radyo) _ Manevraları 
rek balko:ıa çıkmış, bu sırada · ' · t · t· "Ik" · · t' ·ı · 

rıye n•n amamıye ı mu ıyesını ce e ven en temınat geçen Madrid 'in şimali garbi kısmı Tulon, 12 (Radyo)_ Fran-
halk (Yaşasın Atatürk, yaşa· · t · l d. B··t·· A t k h ft d A tb 

ıs emış er ır. u un n a ya- a a sonun a vrupa ma u- asiler tarafından işgal edilmiş sız birinci hafif filo manevra· şın müstakil Hatay, yaşasın d b "" ··k b" h 
a uyu ır eyecan ve asa- atı tarafından neşredilen ha· bulunmaktadır. Bu kısım 20 larına bugün başlıyacak ve milletler cemiyeti) diye bağır- b" t h"'k·· ·· kt d' b ı 
ıye u um surme e ır. er erin tevlid ettiği endişeleri kilometre genişlikte ve 25 bu manevralar ayın 21 ine mış ve istiklal marşını söyle- N.. · · B d ~·ı l 

umayışçı e evı er ve iza e etmiştir. metre derinliktedir. kadar ve Akdeniz' de devam 
miştir. Ermeni komiteciler, Uluslar Varşova, 12 (A.A) - Fas Madrid'in Esküryal kısmı edecektir. 

Mu••essı•f Antakya 12 (Hususi) - Ha- . .. h. 1 . . b 1 f 
1 

d b 
sosyetesı muşa ıt erının u un· vekayii gazetelerin nazarı dik- mu"dafaa kumandanı general Tahtelbahir i osu a u la mevkuf bulunan Türk'lerin 
dukları daire önünden ge- katini celbetmekte fakat mal- l F maııevralara iştirak edecektir. bl•r kayıb aileleri yüksek makamata mü· Mankada genera ranko'ya ------

racaat ederek, bunların ser· çerken yeniden nümayişleryap- buat Fransa'nın cenubunda bazı şartlarla teslim olmak • ı A 

- Başı 1 inci sahifede best bırakılmalarını istemiş- mışlardır. Müşahitler Arap'la· bir Sovyet cumhuriyeti kuru- teklifinde bulunmuştur. 1 an 
simle kaldırılacaktır. !erdir. rın dileklerini kaydetmişlerdir. lacağı ve Fransa'nın ispanyol ---- --- ----

fstanbul, 12 (Hususi) - Paris, 12 (Radyo) - An· Bedevi'ierin göğüslerindeki FBas,·~n?da göriı)'ldühğüb hlak~ında Askeri ve mülki 15-1-1937 cuma 
k 'd k" T k'I 1 ti d e · t d'kl · er ın en ge en a er erı neş-Kamutay reis vekili Nuri Con- ta ya a ı ür er göğüse· roze er e n ıs e 1 erı yazı- tekau"d kanunu 

ı d retmemektedir. günü Kınık'ta C. ker, Anjin de puatrinden öl- rinde Türk bayrağını göste· ıy ı. Yeni kanunun 3 sene evel 
müştür. ren rozetler olduğu halde bü- İstanbul, 12 (Hususi)- Be- Bilbao, 12 (A. A) - Bask H. P. adına 

··k b' ·· · ı d d · A E ·•ı · hükumeti, Bilbao'da İngiliz tekaüd olanlara da ô Atatürk'ün mekteb arkada- yu ır numayış yapmış ar ır. evı rap ve rmenı erın nlü pehlivanlar tarafındaıı 
N .. · · t· k d ı (Y k b'l ·· · ı · k ·· zabitlerinin tevkif edilmi.: ol· teşmili istendi 1 k 1 f .. cının ölümü, burada da de- umayışe ış ıra e en er, a- mu a ı numayış en ço gu· "" a atur ·a ve a a ranga gu· "" r· k" h · ·) d. ı duklarına dair olan haberi Ankara, 12 (Hususi) - Bü· 

rin bir teessür uyandırmıştır. şasın ur ıye cum urıyetı ı- l~nç o muştur. k t'• tt t k . t k yu··k M"ıllet meclı'sı'nin toplantı- reşler vardır. 
ye bağırmışlardır. /ta/ya propaganda a ı sure e e zıp e me • Sayın halkın gelmesini dileriı: 

Ecnebi gqzeteciler İstanbul, 12 ( Hususi ) _ tedir, sında, askeri ve mülki tekaüd Pehlivanlara verilecek 
Ankara'ya davet edildiler Sancak · mes'elesi hakkında, nazırı Paris'te Londra 12 (A.A) - İspan· kanununun müzakeresi sırasında, 

lstanbul, 12 ( Hususi ) - Fransız hükumetile Paris'te Paris 12 (Radyo) - lta'ya yol Fas'ında Alman kıtaatının üç senelik hakkın, tr kc.üd ka- 1 

Matbuat umum müdürlüğü, ec· yeniden başlıyacak olan müza· matbuat ve propaganda nazırı veya gönüllüleriııin bulu ııc.l u- nununun neşrinden eve! teka-
nebi gazetecileri Ankara'ya kereleri idare için, Hariciye Sinyor Dino Alfiyeri, bugün ğuna dair buraya teyid edici iide çıkanlanlarla itamlara da 
davet etmiş ve kendilerine Vekilimiz Rüşdü Aras'ın bu- buraya gelmiş ve İta !ya'nın hiçbir haber gelmemiştir. İs· teşmili iste,rnıiş ve meclisce 
bütün kolaylıkların österile· günlerde Fransa'ya gitmesi Paris sefiri tarafından karşı· panyol Fas'ında Alman mii· kabul edilerek layiha, büdçe 

"L&"'a.--.. •---_, ----·----"•...,....~-.-...... lf'tl"1F,., L .J:-ı . . 1 1( •. d ·ı • t" 
hüKumetı ı va:s tt an9P··l!tl atı"jG • . n• •.tur arı t,ı.,.v- Pnrumenın'- 9on erı mış ır. 

ikramiyeler 
1 - 40 Lira 
2 20 
3 10 
4 5 
5 2 

" 
" 
" 
" 



n-
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M. A dolf H itler Mi tat paşa ı o ı ı e k ı a r = R adyola rım ız.. ı ___ ___:I:.:z::.:m=i.:..r ...:Kı:.:.o~m~ut;.;a~n;,;.;;lı~ğ_ı ~il_a_nl-:-a_rı __ 

H /k b / d · İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
Sefirleri İzmir' de nasıl 1 ad ınb. ede .,'-ğ. -Başı inci sahifede - 1 - Tayyare alayı ihtiyacı için 4000 adet baldırap tabaiı 

Ye en ır ı e ı but•ağında ilerleme, yük elme, re· l k 

K b •• pazarlıkla satın a ınaca tır. . 
a l Ett • f k ·r d ·ı • f • · fab eserleri gözle görülür bir hal· kı_ U l. • ev l e l mls l., Belediye mahallemiz Mısır'lı 2 _ Tahmin edilen mecmu tutarı 320 lira muva Kat tcmı-de inkişaf ediyor. Fakat bütün 

--=~- • llZ • •• ' caddesi Çe.likkaya sokağile Ha- bunların yanında hir [Radyo] nıua nah 24 liradır. 
F - Başı 4 Üncü sahifede - -Başı 2 inci sahifede - Jil Rifat paşa caddesi arasında \·ar ki üniversite karş1sında örüm· 3 ihalesi 29/1/937 cuma günü saat 14 tc Müstahkem 
ransız sefiri kendisine istiskal göstermiş, bir lağım tertibatı yapmakta- cekli medreı;e gihi! mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Paris'e döndU... h tt• M"tat p a t ı· l Dizim (Rnch·o] memleketimizin N . · k · d ·· "'leb·ıı·ır a a 1 aş nın es ım 0 - dır. Fakat bu lagy un tertibatı ' 4 - ümunesı ve şartnamesı omısyon a goru · 
Par' 12 (R d d d b -h· ! barir.e kar~ ı olan vazifelerini yap· I d k l ) 1 t 1 ' ıs, a yo) - Fran- masın a a u mu ım no da ç .. ı·ıkkaya sokag" ı'le Halil Rifat 5 - steklilerin ticaret odasın a ayıt ı o ma arı şar o • sa B l "' mak şöyle durcun; vatım çevn• İll· d 

p nın er in sefiri M. Fransova ar.lil olmuştur. Mitat Paşanın, paşa caddesinin arasında bu· deki )wdda~lnra hile lıiı,:lıir eey makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü ma • 
P o~s? ve zevcesi saat 9,45 te Fransız konsolosluğunda bu- lunan kısmın tam ortasından verıniyor. Yermiyor dc~il; veriyor: delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarile temi· 
arıs e gelmişlerdir. lunduğu tcsbit edildikten son- Yeis ve us.ıııç! nat makbuzlarını ihale gün ve saatinden bir saat evci 
S f · · başlanmış, aşag" ıya doğru git-

e ırı ıstasyonda gazeteciler ra zaptiyeler, konsolosluğun Bir hnlıPri doAru dürü t bizim komisyona vermeleri. 13 17 21 27 99 
vf e fotoğraf muhabirleri tara- etrafını sarmışlardı. Hatta kon- mektedir. Bu vaziyete göre, (Haclyo] dan dinlemek n t' mümkün? 
ınd k d k b 'k' dd lzmir Müstahkem mevki satın komisyonundan: . an arşılanmış ve gazete- soloshane dıvarlarına üç de lağım an anca u ı ı ca e Güzel bir musikiyi bizim (Radyo)· lOOO d 
cıleri p · • 1 d b l 1 • b. <lan iQiımek ne muhal bir teınen· 1 Ordu hastaneleri için 350 adet subay ve a et 

.. n ans tc ne kadar ka a· bomba atılınışhr. Bombaların, arasın a u unan ev erın ır ~ k 
cagı hakk d k' il ' D ni? Ü·· tane )·ıllanmı~ hırıltılı ve erat battaniyesi kapalı zarfla eksiltmeye onmuştur. ın a ı sua erine: d 1 · · d kısmı istifade etmektedir. İ· ~ 1 

A mermer ıvar ar iızerm e yap- güya milli, <lört .tane de tatlı su 2 İhalesi 1 ·şubat·937 pazartesi günü saat 15 te stanbul 
d - ncak Cumartesine ka- t ğ t h · k" t · ı · }" g~ er kısımsa belediyemizin bu ı r ı k · S l k ar burada kalacağım. Çünkü ı ı a rıp ar esır erın e an a a rnngıısı p a ncşnyatı. onra Tophane satın alma k~misyonun~a ~apı aca. tır. 
Cum t . bulundug" unu söyliyenler vardır. fedakarlığından mahrum kal- hayat, anlaşılwı:ız, kırık·dökük ajans 3 Hepsı·n·ın tahmin bedelı 24300 lıra ılk temmatı 1822 ar esı günü Bcrlı'n'de hu· 
1 K l 1 k M't t P k f k "l lıabı•rlcri! unmak b 1 C onso osu , ı a aşayı ma ta, etra tan a an mu evves lira 50 kurustur. mec uriyetindeyim. e- · f,.ıe bizim [Hııdyo] muz deili· • 
vabını verını'ştı"r. teslim etmemişse de Istanbul- suların evlerin önlerinde top- 4 Şartname ve nümuneleri komisyonda görülebilir. 

1 ği ııı iz nı iiesseseılen aldıklarımız, 
rn-G~azeteciler: M. Hitler'le dan Abdülhamid'in emrile z· }anması gibi tehlikeli bir hal fa,ılalaııdıklanmız bunlardan ibaret! 5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
ulakatınız hakkında malı1mat mir'e gelen ve konsoloshane· karşısında bulunmaktadır. Y; iJfi,·e edelim ki: lerinde yazılı vesikalarla beraber teminat .makbuzla· 

Verir misiniz? sualini sorunca: de kendisile görüşen Abdül- Halbuki ileride yağacak yağ· Bakisi düruğu bi nihayet! rını ve teklif mektuplarını ihale saatından bır saat ev· 
l - Bu mülakat çok samimi mid'in adliye nazırı Cevdet murlar ve evlerimizden akan : • vel lstanbul satın alma komisyonuna vermeleri. 

k
o muştur. M. Hitler bu müla- Paşa; teslim olduğu takdirde k llükümetin bu [ Hadyo J i~ine 13 17 23 27 92 

t h sular bir arada toplanara ma- b 8 akkında gazetecilere be- sathi bir muhakemeden geçi· venli~iui duyduğumuz· u ehemmi· d 
Yanat hallemizin yarısına kadar ya· t h k'ı.. 1 t kk"" ı ı· kt lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonun an: 

vermekliğime de müsa- rilerek gene en mühim bir ye 8 ı .. ıı en eşe - ·ur ere 11>1 ır. 00 
ade etm· · pılmakta olan bu lag" ıma ak- Biz, bizim her iııiınizdc "ö ıerdi0ıı-i. 1 - Ordu hastaneleri için 4500 metre erat ve '3 metre 

ıştır. Demiştir. makama geçirilecegv i hakkında ~ " k 1 P · v t kd' d t 8 m bir nıiz Lii~ ük muvaffakıyeılere liı) ık subay hasta aba lığı kumaş kapalı zarfla e si tmeye 
arıs 12 (A.A) - Sabah vaidlerde bulunmuş, zaten kon- tıgı 8 ır e za en Y rı fazet 1 bir (Radyo] müessese ine hakikn- konmuştur. 

B e eri başmakalelerinde solostan go"'rdı"'ıg" u·· ı"stı' sk.,lden de halde yapılmakta olan bu la- h B ·ı . ı k" 6 d l b l 
erlin' de k d" 1 ... . M u ~ h ··ı d . k ten mu ı:ıcıı:. , u ı ıtıracıu ıü ·u· 2 İhalesi 1 ·şubat-937 pazartesi günü -saat 1 a stan u 

L.J.tl or 1P omatıgın · miiteessir bulunan büyJk adam; gım ta ammu e emıyere ya· met dile rnınıin edılınesi isnbeıli I k 
qı er t f d k b ı- Tophane satın alma komisyonunda yapı aca tır •. ara ın an a u u es· teslim olmag~ ı kabul etmiştir. kın bir zamanda patlıyacak ve Lir i~ıiı". Yıılnız şu temenni) i de 
nasında F b.. ··k ı · · "I k · . 3 Hepsinin tahmin bedeli 18000 lira muvakkat temın•tı il M ransa uyu e çısı O vakit Manisa kadısı olan mahallemiz daha feci bir va- teşekkürlerimize eıı.. eme - ısterız: 

d
e · Hitler arasında teati d k Güzel ve ihtiyacımıza eevab U50 liradır. 

c ilen teminatı mevzuu bah- Süruri ( Efendi Hazretleri ). ziyete üşece tir. verecek Löyle Lir wiies eseyi mey· 4 Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. 
ıetmekt d' F Mitat Paşayı lstanbul' da mu- Belediyemizin bu ciheti na- dana getirdikten ve buna pek bü· 5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ünücü madde· 
le · e ır. . ransız gazete· hakeme ederek tarihe geçen zarı dı"kkate alarak bu lağım I "b · kl.f '- 1 n bu temıııatın vaziyette yük maddi fcdakiirlık ar 1 ııyar lerinde yazılı vesikalarla teminat ve te ı meıdup a· 

]doğurmuş olduğu salahtan do· malum kararı vermiş ve Milat tertibatını biraz daha yukarı· eyleılikten sonra bu müessesenin rını ihale saatından bir saat evvel komisyona ver· 
.ayı büyük bir memnunı·yet Paşa, Taif'e sürülerek boğdu- dan başlattırması, yani Çelik- idare inde de büyük bir tekamül mel eri. 13 17 23 27 93 
h 1 S.. · (Ef d' H yarnınıamız lıizımılır. Yeni (Haılyo· 

lı, ar etmektedir. ru muştur. ururı en ı az· kaya sokağının ağzından Ali mıız) yeni elcmnnlnrln, yeni bilgi· İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
fi·Pöt!. Parizyen ga~etesi M. retleri} bu yüzden vüzarei rüt· Halil Rifat paşa caddesine in- lerle idare edilmeli ve i~letilıneli· t - Ordu hastaneleri için bir yirmibeş eninde 238300 

ıtlcr ın Fransız dıplomatik besile Konya valiliğine gönde- dirmesi lazımdır. ılir ki ondan umclu~umuz ve sene· metre patiska kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
tnahafilinde pek müsaid tesir rilmiştir. Alakadarların nazarı dikka- lerdir beklediğimiz güzel semere· 2 - ihalesi 1-şubat 937 pazartesi günü saat 15.30 da lı· 
Uyandırmış olan dünkü beya- işte, hükumet konağının ar· tini celbetmenizi dileriz. !eri elde edeLilelim. tanbul Tophane satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
tıatına hususi bir ehemmiyet ka tarafındaki küçük kapı, H. R. Öktem 3 - Tahmin bedeli 147746 lira muvakkat teminatı 8037 

f b .. I f " "h• b" ·ı · Mısırlı caddesi Çelikkaya -----------at etmektcdı'r. oy e ecı ve tarı ı ır ı tıca- k lira 30 kuruştur. 
sokak halkından bir B k d 

Pöti Jurnalde vaziyette his· nın hatırasını saklamakta ve OTÇ a a asa- 4 - Şartname ve nümunesi lstan?ul satın alma kon;ıi.ıyo-
ae1dilir bir salah başgöstermiş onun için eski, daracık vaziye· vatandaş b d b . r . nunda görülebilir. Şartnamesı 740 kuruş~mukabılındc 
od ğ tinde muhafaza edilmektedir. Ye~i Neşriyat asın a lT T aczaı k · d l u unu kaydetmektedir. Bu ·omısyon an a mır. 
~al?h bütün Avrupa merkez- ___ ş_. Cöksel Yer. i Adam Bir dom,ız bir adamı 5 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 12 ve 3·üncü madde· 

bc~ınde ve bilhassa Londra' da Turgud[u 'da l d }erinde yazılı vesikalarla beraber'° teminat makbuz ve 
u "'k Yeni Adam'ın 158 inci sa· parça a ı.. teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel ko· 

d Yu bir memnuniyet uyan· Işık derdi ve pamuk yıs1 çıktı. içinde fsmail Hak- Art\'in, 12 (A.A) - Karın misyona vermeleri. 13 17 23 27 94 
ırrnışhr. tohumları fazlalıgyından domuzlar köy ve 
E l kı'nın (Dört yaşına giren Ye- - D • il d r Xse sior gazetesi Berlin- Turgudlu, (Hıısusi) - Tur- ni Adam} ve (Hayatım) yazı- kasabalara iniyorlar. Borçkada Devlet emıryo arın an; 

.. ransız Alman müzakereleri gudlu'nun öteden beri piyasa- kasabasının yanında yaralı bir 
~Zerine vukubulan bu salahın ları, Hüseyin Avni'nin (Köyde domuz bir adamı parçalamış Haftada üç gün Alsancak - Nazilli • Alsancak arasında i~li-
r larda ün almış bulunan pa· b k · ) (İ 'd ) 5/1/937 ·h· d 't"b ·O · ransa dış işleri bakanlığında ir aç lıp yazısı, spanya ~ ve birini de yaralamıştır. yen 1J09/1310 katarlar 1 tarı ın en 1 ı ar~nM cnız· 

· tok b·· k b mukçuluğunu daha fazla inki- başlıklı mühim bir yazı, Muh- liye kadar giderek ertesi günü oradan döneceklerdır. Fazla uyü · iı memnuniyet f · k . . T" t d Bu fırsattan istifade edile-
uyandırdığını yazmaktadır. şa ettırme ıçın ıcare 0 a· telit terbiye mevzuuna dair rek kazalarda ve köylerde sü· tafsilat ist~syonlardadır. 98 

ıı.. Ödemiş'te 
... ,r · 

cınayet ve deve gUreşi 
k Ödemiş, (Hususi)- 9/1/937 
~~amı Ödemiş'te terzi yamağı ~ 
Ô llled namında biri Davas'lı 
b· iller Yumuğu bıçakla kal· 

1nden ve göğsünden yarala
llıak suretile öldürmüştür. 
.~rner ifade veremeden öl-

tnu~tü B k' Öd · 't 
t 

~ r. u va a emış e 
ees .. l B 5~.r e karşılanmıştır. 

sınca bazı kararlar alınmıştır. makalesi, Hüsammettin Bo- rek avları tertib edilmek su- } 
Müstahsile satmak ıçın zok'un (Nazilerin müstemleke retile şiddetli mücadeleye baş- Lise ve Orta okullar satın a -

getirilen pamuk çekirdekle- davas} başlıklt makalesi, Ke· lanmıştır. Şimdıye kadar vila· k • d 
rinin ıslah edilmiş tohumlar- rim Sadi'nin (Luvig Gali ve yet dahilinde avlanan domuz· ma OmlSYODUD an; 
dan olmadığı görülmektedir. Blanqu( üzerine etüdü) Yahya !arın adedi 500 Ü geçmiştir. Fenni hususi şartnamelerile keşfine göre İzmir Erkek lisesi 
Odamız; busene müstahsile Saim'in "Üniversite profesör· Filistin' de ki şubesinde tamiren yaptırılacak olan işlerin pazarlığı 19· 1-1937 
satılacak tohıımların ıslah edil· i d k ı d d 

}erinden Prog Reicheııbaeh'a ı·ngı"lı·z askerlerı·. salı günü saat 16 da zmir kültür yar ire tör üğü o asın a · 
miş olmasını ve bu evsafı ha- açık mektubu" iç, dış, ekono· toplanacak komisyonda yapılacaktır. Keşif bedeli 1050 lira 
iz olmıyan tohumların Nazilli mi, kültür haberlerile hafta- Londra, 12 ( A.A ) - Ku· 62 kuruş ve muvakkat teminatı 78 lira 80'~kurustur. 
ıslah istasyonunca tahlil edil- nın düşürıceleri başlıklı yazılar düs'ten bildirildiğine göre, 1 - Bu işi üzerine almak i_stiyenler pazarlığın ilanından 
d 'kt n son a t k 1 Hazirana kadar Filistin'de ı e r sa ışa çı arı ma- vardır. sonra Bayındırlık direktörlüğünden ehliyet vesikası almalıdır. 
sını bütün tüccarlara ve ala- yalnız sekiz İngiliz taburu ka-
kadarlara bildirmiştir. Göztepe kulübü lacaktır. Bunlar karışıklık vu· Veya elindeki vesikayı kvizef ettirmelidir. d k 

· kuunda bütün memlekete ha- 2 - .Şartnamelerile eş ini ve işi yerin e görme istiyen· 
Seçım ve bir yardım kongresi Ier hergün Erkek lisesine müracaat etmelidir. 13 17 
Turgudlu kamyon nı.kliyat kim olacak noktalara dağıtıla-

k 1 Göztcpe Spor kulübünden: caklardır /• • • ·ıı · f • t birliği yıllı top antısını Tica- · pr;-'fll~"~Jı::ı:IO~T7,~~ zmır SlCl l ıcare 
/ / Geçen hafta ekseriyet olma- G • 

ret odasında 1 ı 937 günü raçyanı ....,.~~ Memurluğun Jan.· dığı için toplanamıyan kongre; Uı 

~ ugun Ödemiş'te Çocuk esir
'Y:rne kurumu menfaatine bü
C·~ bir deve güreşi verilmiştir. 
b ~teşc Bayındır, Tire, Tor
/ 

1
• Aydın ve Ödemiş çevre

e~n~en. pehlivan develer iştirak 
~ tnıştır. Birinciliği Ödemiş'li 

u l senan çavuşla Doyran'lı Mol
~ Mehmed'in develeri kazan
Veış_tır. Hasköy'lü Ali'nin de

Stne çıkan olmnmıştır. 
t Güreş çok heyecanlı olmuş· 
k~r: Güreşe en azdan 1000 

akşamı yapmıştır. 16 K" · C t · ·· ·· H b • ' [ Nurı· Kaptanoğlu ] tı·caret 
h . S anunusanı umar esı gunu a eşıstan ı tay. 

Yeni idare eyetıne alih saat 20 de kulüb binasında unvanile lzmir'de Kestane pa· 
Zeki, Ali Menemenli, Receb, toplanacaktır. Azaların kong· . yare ile dolaşıyor.. n O l\1 AT ı z M A zarında 48 numarada he rtürlü 
Kamil, Said, Etem ve Rasim re de bulunmaları rica olunur. Roma, 12 (Radyo) - Adis· I~ U 1\1 B A G 0 yer mahsulleri ~alım •: ve sah· 
seçilmişlerdir. -•dW ·- Ababa'dan alınan haberlere s ı y A T t K mile uğraşan Nuri Kaptanoğ· 

Birlik büdçelerinin tanzimin· dört sene müddetle Poyraz· göre Mareşal Graçyani tayya- n~ıılıın T r: s K t N lu'nun işbu ticaret unvanı ti· 

erit 

•şı . . k . 
ıştıra etmiştır. 

<:ı!Güreşe iştirak eden deve
la er memnuniyetle ayrılmış-
o~dır. Bu vesile ile kudsal 
lış ev yollarında feragatle ça· 
Ô~ll ~ocuk esirgeme kurumu 
di 1ernış kolu yönkurulunu tak· 

t e Yadetıneyi borç bilirim. 

k..kız.ılay balosu 
baı 1zılay cemiyetinin senelik 
've ~su, 6 şubat günü akşamı 
§ek~:.cektir. Balo komitesi te· 

1 
U) hazırlıklara 

de memleketimizde yapılacak ı oğlu Abdullah Ferdi şirketine re ile teftişine devam ederek ve izale eıler. caret kanunu hükumlerine göre 
olan orta mektep binası için verilmiştir. Sidamo'ya vasıl olmuş ve Ha· sicilin 1910 numarasına kayt 

Yardım faslına 750 lira koy- Ampuller cılız bir kandil beşliler tarafından karşılanmış- ve tescil edildiği ilan olunut. 
tır. Mareşal Graçyani, kanuna - - --- ------

mağı unutmamıştır. Bu alfı.ka- gibi kudretsiz ve kuvvetsiz itaat lüzumu üzerine tehditka- G • Göering 
nm diğer birliklere örnek ola· yanmaktadır. Makinenin bo· rana bir nutuk irad etmiştir. 
cağını ümid ederiz. zukluğundan iki gündenberi Burada Belçika'lılar tarafın· İtalya' ya gidiyor 

Gece dersleri memleket koyu bir karanlık dan vücuda getirilmiş olan Berlin, 12 (A.A} - Prüsya 
Halkevimizin halk dersha- içindedir ve bu makine zaman kahve tarlaları vardır. Başbakanı generalJ Göering 

neleri kursları devam etmek- zaman kendini göstermektedir. Alman . Av ustur ya kısa bir müddet istirahat et-
tedir. (A) kursunda 170 ve (B) Yirmi ikibin nüfusu sinesinde mek için bugünlerde zevcesile 
kursunda da 85 kişi vardır. barındıran Kasaba'nın zülmet- ticaret müzakereleri italya'ya gidecektir. 
Bu miktar hergün artmaktadır. !er içinde kalması, her bakım- Viyana 12 (A.A) - Alman Roma, 12 (Radyo} - Ya· 

Elektiriklerimiz dan mahzurlu ve hatalıdır. ticaret murahhaslan Alman- rın akşam saat 22,45 de ge· 
Turgudlu' da herkes elelt ir·ı~ Belediye heyetinin ve faal be- Avusturya müzakerelerine tek· neral Göcring ve zevcesi res· 

işinden mu ,t kidir. Bu iş; sa- lediye reisimizin buna acil bir rar başlamak üzere dün bura· mi olarak Roma'yı geleeek-
•ık MlMlive hryef rafı 



~1311ı9n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ANADOLU ~~a8 

Fratelli Sperco Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böf 
Vapur Acentası rekleri raha.!sız olanlara bile Dohtorlar bunu tavsiye ederler. 

ROY AL NERLANDA,S 
KUMPANYASI 

•CAL YPSO,, vapuru 10 
Kanunusanide ge1ip yükünü 
tahliyeden sonra BURGAZ, 
VARNA ve KÔSTENCE için 
yük alacaktır. 

11TIBERIUS. vapuru 14 
Kanunusaniye kadar ROTTER 
DAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için 
yük alacaktır. ---SVENSKA ORİENT LINEf N .. 

"ERLAND,, motörü 21 
lkinC'İ knnuna kadar ROTTER 
DAM, HAMBURG, GDYNİA 
ve SKANAVY A limanları için 
yük alacaktır. 

SERVİCE MARITlME 
ROUMAIN 

"ALBA JULİA,, vapnru 9 
ikinci kanunda P1RE, MAL TA 
ve MARSiL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"SUCEAVA,, vapuru 27 
ikinci kanunda PiRE, MAL· 
TA ve MARSiL YA limanları 
için yük alacaktır. 

ikinci kordonda FRATEL
LI SPERKO vapuru acenta· 
lığına müracaat edilmesi rica 
elunur. 

Telefon: 4142/422112663 

Çifte ispirallz O s r anı ~ 

'anzpullerinin gazlı tiplerini 

lcullananlar 0/o20 nisbetinde 

daha fazla aydınlık elde 

ederler. De/;alumenli Osianı 

anıpullarini alırlı .. en üzerin: 

de Vat ile gösterilen sarfiyat 

te1ni11atzna diklı·(ii ediniz. 

ı- A1utfağznzz için 125. (DL1n) 

,~.:o....w.ı ı 1 ,;.i li bir anzpula ihtiyaç vadır. 

a:.":1t!:!i!IB~mm1mm• ..... mrJ .. lftialCEm~tt.m1rım~~~~3lE:~'.XZ~~z:;:ı:c5~~:::?iB!!Cl'lm&~ıam .... maıamıı:aa~n 

"UM DAL,, Umu-
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 

Hellenic Lines 
Limited 

11GERMANIA,, vapuru 13 
ikinci kanunda beklenilmekte 
ROTTERDAM, HAMBURG ı 
ve ANVERS limanları için 
yük alacaktır. 

"HOLLANDIA,. vapuru 20 
ikinci kanunda beklenilmekte 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve ANVERS limanları için 
yük alacaktır. 

"HELLAS,, vapuru 23 ikinci 
kanunda beklenilmekte ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alae&khr. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"IDEF JORD,, vapuru 15 

ftlhbatta beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala· 
eaktır. 

Vapurlarm isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. 

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMi DENiZ ACENT A
LIGI L TD. vapuru acentalı
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

Olivire VE Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"LESBİAN" vapuru ikinci 
kanun iptidasında LONDRA 
ve HOLL' den gdip yük çıka· 
rıp ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

"GRODNO,, vapuru 15 
ikinci kanunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zaman· 
da LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"ALGERIAN,, vapuru 10 

ikinci kanunda gelip LiVER
POOL ve SWANSEA'dan 
yük çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmK. 

E c 
DEUTSCHE LEVAN

TE LlNIE 
G. m. b. H. 

"AKKA,, vapuru 13 son 
kanunda HAMBURG ve AN· 
VERS'ten gelerek yük çıkara· 
coktır. 

"ANDROS,. vapuru 20 son 
kanunda beklenilmektedir. 23 
son kanuna kadar ROTTER · 
DAM, HAMBURG ~BR~ 
MEN için yük kabul eder. 

AMERiKAN EXPORT LlNES 
THE EXPORT STEAMSHİP 

CORPORATlON 
E.AMOOR" vapuru 17 ikin

ci kanunda beklenilmektedir. 
NEV-YORK için yük alacaktır. 

"EXTAVIA" vapuru ayın 
sonunda beklenilmektedir. 
NEV-YORK içın yükleyecektir 
"EXMINSTER,, vapuru ikinci 
kanun sonunda beklenilmek· 

için yük-
leyecektir. 

PiRE AKTARMASI SEY
RÜ SEFERLERi 

"EXCAMBION,, vapuru 15 
ikinci kanunda PlRE'den BOS 
TON ve NENYORK'a hare· 
ket edecektir. 

"EXCHORDA., vapuru 29 
ikinci kanunda PIRE·den BvS 
TON ve NEV-YORK'a hare· 
ket edecektir. ---JOHNSON WARREN 

LiNES Ltd. 
"DROMORE,, vapuru JO 

ikinci kanunda LlVERPOL ve 
ANVERS'ten gelip, yiik çıka· 
racak ve BURGAZ, VARNA 
ve KÖSTENCE limanları için 
yük kabul edecektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"TROYBURG,. vapuru 28 
ikinci kanunda beklenilmek· 
tedir. ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN içi yük 
kabul eder. 

SERViCE NARITIME ROU
MAIN BUGAREST 

"DURSOTOR,, vapurlJ 16 
ikinci kanunda KôSTENCE 
için yük kabul eder. 

DEN NORSKE MİDEL· 
HA VSLİNJE OSLO 

"BANADEROS,, vapuru 16 
ikinci kanunda beklenilmek· 
tedir. PiRE, ISKENDERIYE, 
DIYEP ve NORVEÇ liman· 
ları için yükleyecektir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarif el eri 
hakında bir taahhüde girişi· 
lem z. T clefon Ne. 2007 200 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

Telefon : 3479 
... ................ i 

• 

Fotoğraf atölyesi ve fotoğraf malze
mesinde Yılbaşından itibaren bir ay 

için büyük tenzilat yapılacaktır. 
• • • 

' ' 
u 

.,ıı 
~;,! ... 

•11111111111111111111111111111ı.. Doktor .. 1111111111111111111111111111 
1 \ 

A. emCl_I. onay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Rtf ütahassısı 
(Verem ves-.aire) 

= Basmahane ista~yonu karşısınılaki I>ib;_.k sokak ba:ında 30 !ayılı = CV \·c muayenehane İnde abalı ant flJ den nkşam Hal 6 ya 
_ kadar ha ıalıırını kabrıl eder 

-11111 il 11111 il ili 111 111 111 111 11111 111 111111 111 1111111111 ili 111 hl Telefon : 411 5 111 il 

Refik Lütfi Or ve Halilfn Londarlı 
Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 

Zevkinizi okşayacak poz 
Temiz işçilik Kcseniz,e uygun / iat 

Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

lzmir 
Türk A. Sirketinii_rı 

Ha a r , aş f i;ıbrikas 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıknrd· ığı kumaşlar 

Sağlam 

Zarif 

Ve ucuzdu!r 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamul: tı tercih edinİ 

Y 
Birinci kordond:a 186 numara• 
ŞARK HALI Tt A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde FAHRİ KA~1~DEMİROGL 

~on·cçya balıkyağlannııı en lıalisidir. ~crhct gilıi iı;ilir, ,2 ılcfa iiziilıı1 

Hamdi Nüzhet Çançar 
l'D 

z et 
Başdurıık Büyük Salepçiof!lıı hanı knrşı ~ındıı 
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