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11 ikinci kcinun notamız ve Fransız başbakanının cevabı Madrid'in, sivil halktan 
Sancak mes' slesinin, Cenevre' den tahliyesi deyam ed~yor. 

LAh • • •h • ı· b •• d• Moskova askeri mahafili, /spana eya gıtmesı 1 tıma 1 aşgoster 1 ya'dan ümidini kesmiş bulunuyor 
~~~~~~----·--..--~----~~~~~-

Raportör, heriki tarafın iddialarını dinledi ve bir anlaşma ze-
ınini bulmağa çalıştı ise de netice almağa muvaffak olamadı 

~~~~~-----~~·~·---~----~~~~-
Esaslı bir surette tetkikat yapılmadarı evvel, Sancak mes' efesinin muvakkat bir 

tarzı halle bağlanması tasavvur olunuyor. Vaziy~t çok mephem görünüyor 

Ankara, 22 (Hnsusi) - Vekil· 
ler heyeti daima toplantı halinde 
bulunmakta Te Cenevre'Jcki vazi
)'eti adım adım takibctmekle be· 
raher, İstanbul'la temas halinde 
hulunmaktadır. 

Gece Başvekilin evindeki top• 
lantıya, Mareşal Fevzi Çakmak da 
l§tirak etmiştir. Bazı vekalet bina· 
lannda mutadın fevkinde faaliyet 
•ardır. Gece yanlanna kadar me· 
tnurlar \•azifcler başında kalmak· 
\adırlar. 

_ llelgrad, 22 [Hususi] - Cenev· 

Uluslar Sosyetesi binası 
rede bugün de kat' i neticeler elde 
edilememiştir. 

Yugoslavya murahhası M. Po· 
riç Türkiye Hariciye Y ekili Ril~dü 
Aras ve İngiltere hariciye nazın 
M. Eden ile görüşmüştür. 

Romanya hariciye nazın M. 
Antone!ko ile Aras ve Delbos gö· 
rüşmesi uzun sürmüştür. 

Delgrad. 22 ( Husoei ) - Ce
nevre'den lıildiriliyor: Hüşcliı Araıı, 

Delbos ve Litvinof, dcf'atle top· 
}anmı şlar ve görfışınüşlerdir. En 
mühim hiidise, Delbos'un Lit\·inof· 

Toprak kanunu çıkıyor 

Beş milyon çiftçi toprak
sız bir halde bekliyor 

Hükumetimiz, topraksız . köylülerimizi 
l l. biran evvel zengin etmeğe Jkarar verdi ,. 

la öğle yemeği yimesi le Kolonc-1 
Bek'le temasıdır. 

Fransız gazeteleri, Sanrak mt's· 
eleeinin itilfiftan çok uzak oldugu. 
nu yazmaktadırlar. 

JJelgrad, 22 (Hususi) - Türk 
pıurahbaslarının , Antakya mes'ele· 
sini Türkiye'niu silahla halletmiye 
teşebbüs etmiyeceğini, Leyan eyle· 
melcri, Cenevre mabaf ilinde çok 
iyi bir tesir icra etmi~tir. 

Gazeteler, Sancak mes'el~sinde 
İo;rlltere'nin Fran~ız tezine müze· 
herette Lulunduğunu yazmaktadır

lar. Şu muhakkaktır ki, Cenevre 
müzakereleri çok güçlükle inkişaf 
etmektedir. 

Cenevre. 22 (Radyo) - İsken· 
derun mes'eleııi yeni bir saf haya 

girmi~tir. Raportiir M. Sandler dün 
Fransız ve Türk: murahhaslan ile 
görüşmüştür. 

Yugoslavya murabbası M. Pu· 
riç de doktor Tevfik Rü~dü Ara-1'ı 
ziyaret etmi,tir. Bu ziyaretin bir 
tava~ ut teşebbüsünü ima ettiği 

SÖ) lenmektedir. 

Elde edilen bir uzlaşmıya göre 
Sancak mes'eleei birkaç günden ev· 
vel müznkere eaha~ına konmıya· 

caktır. Bu birkaç gün içinde oıü· 
said lıir zemin hıızırlanacıığı talı· 

min edilmektedir. 

İstıınbul, 22 (Radyo) - Lon· 
dra'dun Lil<liriliyor: 

Son Lir habere göre, bütün 
çalışmalara rağmen Sancak meıı'e· 
le,i Ccııevre"tlı: halloluoamıyor. Ilu 

işin, Liihey adnlet divaııına havale 
edilmesi ihtimali çok. kun:etlidir. 

- Sonu 6 ıncı sahi/ede 

Sovyet 
Rusya'da 
Büyük da. 
vaya başlandı .. 

Belgrad, 22 (Radyo) - Ya· 
rın Moskova' da büyük davaya 
başlanacaktır. Memleket düş
manı olarak mahkemeye sev~ 
kedilen Troçkist, Radek, Sub· 
üanof, Sokalinko ve Payana
bof' un ne cevaplar verecekleri 
merakla beklenmektedir. 

Madridden 
l\Iadri,J, 22 (Radyo) - Mad· 

riılin sivil halktan tahliyesi devam 
etmt>ktedir. 

Birçok nakil vaeıtalan, halkı 
Madrid'den almaktadır. Bugün 30 
otokarla 700 Madrid'li Katalonya· 
ya sevkedilmioıir. 

Cebelüttarık, 22 (Radyo] - Asi 
kuvvetler, ccnub dehheeinden Mal11· 
ga üzerine yiirümek.tedirler. 

F11s'tan yeniden bir miktar a&• 

ker gelmi~ ve Mahıga cebhesine 

bir görünüş 
sevkedilmi~tir. Valanı'taki hükft· 
met, Rus sefirinin tatbiki ile Ala· 
lagada da sonuna kadar mukaTC· 
mete karar vermi§ ve Mabga•ya 
birçok top, mühimmat •• tahtel· 
bahirler göndermiıtir. 

Belgrad, 22 ( Radyo ) - Veri• 
len haberlere göre, Mıdrid tabliye 
edilmektedir. Her gün yüzlerce 
lı..amyon ve otomobil, halkı oehir 
haricine taşımaktadır. 

- Sonu 2 nci sahifede -
~ ...................................................................................................................................................... . 

Sarı ırk diyarında 

Japonya' da askeri dikta
törlük ilan edildi. 

-------·-------
Hükumet, askeri partinin temayülatına güvenerek 

parlamentonun fes hine karar vermiştir 
Tokyo, 22 (Radyo) - Japon 

diyet meclisinin hükumetin taeav· 
vur ve plaolanna karşı olan menfi 

hareketleri devam ctme.uedir. Bu· 
nun için ya kabine htifa edecek 
yalıud <l yt:t mecli i fesholunacaktır. 

Ask eri parti, e~as itibarile di· 
yet meclisinin feshi taraf tarulır. 

Tokyo, 22 [Radyo] - Son hu· 
hedere göre, diyet meclieinin frs 
hine karar Yerilmiştir. J.\.likado'nun 
irade11i lıeklenmcktedır. 

Tokyo 22 (A.A) - Iliiktimetin 
beyannamesini protesto tezahüratile 
kariılıy.ın diyet medisinin çok he· 
yeC"anlı ecl eQinılı•n sonra kahine 

vaziyet hakkında müzakerede bu· 
lonmak üzere toplanmı~tır. 
.c_QR. Kabine konseyinden ~onra ba~· 

Bazı mahafilin kanaatine ~öre 
[ kabine istifa edecektir. Bazılan da 
hü.k.t1meıin diyet mecli~ini dağıta• 
cagını söylemektedir. 

Tokyo 22 (A.A) - Kabine 
fevkalade bir toplantı yaparak di· 
yet meclisinin yann fe!hedilmesiae 
karal" vermittir. 

Londra, 22 (Radyo) - Royter 
ajansından: Joponyu'da siyası mü· 
him hir hulıran ho,göstermİflİl'. 
Parlamentonun açılmaııı mıina&ebe· 
tile başvekil ve hariciye Yekili 
tarafından verilen söyJe,•ler gürül· 
tüh:rc sebeb olmuştur. 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
İmparator, meclisi iki f;Ün top· 

laııtıd .ın mcnncden Lir rmirname 
ne~retmi;tir. Kabine eııbaha kadar 
toplantı lıalinde kalmıştır. 

Belgra<l, 22 (Hadyo) - Tok· 
yoılan bildiriliyor: Japonya \la as• 
keri diktatörlük ilUn ve parlamento 
feıılm.lilmiotir. 

l 
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...................... ~1!111 ......................... ANADOLU 

/(afaya kuvvet sökmez Hayvan 
hastalıkları 
ile mücadele 

Bir taraf tan Cenevre miluıkcrcleri devam ederken, diğer taraf tan 
.da Fransız parası ile te lih edilqıiş olan yerli Fransız jandarması, sokak 
•okak, kapı kapı, köşe kö~e, tevkif edecek Türk müuevveri arıyor. 

Bu be bam, ne lıa it. n e iptidd bir kafa işidir? 
Dava, Türk nıüneHerinin kafa ından çıkmış, Hatay topraklarındaki 

bütün Türk kitlc .. iııin kalbine \C şuuruna intikal Nmİilir. Buna rn~mcn 
l•'ransız ad.ıleıi, yalnız Suriye"deki değil, ana vatandaki Fransız zırıdan· 
Jannın da kapısını açıp birkaç yüzhin Türk'ü demir parmaklıklı bod· 
rumlara da tıksa, gene mes'clc holledilmi~ olamaz. 

...... 
Bu mücadeleden 

büyük f aideler 
temin edildi 

Dünyada fethcdilemiyen yegane şey kafadır, knll.ıdir. 
Fran ız altını, hu fikirlerimize gülerek, Suriye topraklarında satın 

aldı~ı bedbaht yığını gösterelıilir .. Fakat :ıınl ve tarihinden efenıli olarak 
do~ub lıüyümiış bir ne lin ruhunu ne altınla S:.ltın alabilir, ne de kafa· 
sının içindcldni ıı:ındanla, tank \ c topla imha edebilir? 

Baytar müdürlüğü tarafından 
1936 yılında yapılan işler hak
kında bir istatistik hazırlan

mıştır. Hayvan hastalıkları ile 
mücadele bakımından 1936 
yılında baytar müdürliiğü, ha
raretli bir faaliyet göstermiştir. 
Bu yıl içinde 53,564 koyun, 
4987 sığır, 1307 keçi ve 976 
beygir ve eşeğe koruyucu ve 
iyi edici şarbon aşısı, 11495 
koyun ve 498 deveye çiçek 
aşısı tatbik edilmiştir. 

Kafa dedi~imiz şu Lii)ük \ C cıı.r.ırengiz ôlem, cihangirlerin çi~niye 
çiğniye yorulduldım ve lıo}dnn hoyn at koşıurub kılıç anlladıldıın dün· 
yadan ne kndur büyüktür? 

Kafa koparılır, fakat içini teıılim etmC'z. 
Hüner \'C marifet, bu kafanın içini ele geçirebilmektir .. 
Ne telkif, ne de ölüm, o kafanın içindeki müdlıiş euur inılifaına 

karşı durabilir. Fransız'lnr, hu kadar lı:ı«it lıaldkıııi bile idrak euemiye· 
rf'k adıılctlerinin alnını karnlomoktıı devam edebilir. Fakat ne Hatay'dn· 
ki Türk yığınının, ne de Aıık.ıra'daki Türk kafası dcğişmiyct·ektir. Parola 
artık İJİCe taııyyün etmiştir. 

H •tay'ın istikliilı! 

Tıırih, lıizioı dileıliğini yapan bir millet olduğumuzu tl':krar kaydet· 
miye mabk\ımdur .. Ruam mücadelesine ehem

miyetle devam edilmektedir. 
Bir yıl içinde hayvan cinsle· 
rinin ıslahı bakımından göste
rilen faaliyete aid ayrıca bir 
istatistik hazırlanmaktadır. 

Bir asır yaşamak( 
Birleşik Amerika' da" sıhhi 

i~ler drektörlerinden doktor 
Şefan Smit, yüz sene yaşa· 
mak için şu on tavsiyeyi neş
retmiştir: 

1 - Et yemeyiniz. 
2 - Çok süt içinizi 
3 - İki esaslı yemekten 

sonra arada küçük kahvaltılar 
yapınız. 

4 - Günde on saat uyu· 
yun uz. 

5 - Hava müsaid olduğu 
takdirde pencereler açık uyu
yunuz. 

6 - Sigara içmeyiniz. 
7 -TenbelliKten sakınınız. 

Beşikten mezara kadar çalı
şınız. 

8 - Ahlaki temizliğe ria
yet ediniz. 

9 - Alkol kullanmayınız. 
10 - Bilhassa ... Hiçbir veç

hile hiddetlcnmeyiniz. 
Moktubcu memleketler 

Arz üzerinde en fazla mek
tub yazan millet hangisidir? 

Bunu bize son bir istatistik 
bildirmektedir. 

lngiltere, en fazla muhabere 
eden ve en iyi işliyen postaya 
malik bulunan bir memleket
tir. lngiltere' de her adam se· 
nede vesati olarak 78 mektub 
yazar. 

F erd başına senede Birleşik 
Amerika'da 68, yeni ZeJlan
da'da 66, İsviçre'de 59, Al
manya' da 55, Danimarka' da 
34,Hollanda'da 31, Belçika' da 
29, Fransa'da 26, italya'da 
20 mektub düşer. 

Garip bir hal! 
- Bay komiser, buyurun 

hapishaneye? 
Denildiği zaman bir komi

serin ne kadar hayret içinde 
kalacağı kolay anlaşılır. 

Fransa' da Bayö şehrinde 
bunn yakın bir hadise olmuş
tur: Şehirde hiçbir cinayet ve 
hırsıı.lık olmadığı için hapis
hane uzun müddet boş kalmış 
ve memleketi idare edenler 
hapishanenin lağvına ve boş 
kalan bimınm da polis komi
serile polislere ikametgah ola· 
rak hasrine karar 'Vermişlerdir. 

iste, polis komiseri bu se
beple: 

v ~ \Ta'h -v-an :crea,: 

Saime Sadi 

- Bay komiser, buyurun 
hapishaneye! 

Hitabına maruz kalmıştır. 
Boyumuz hakkında 

Yeni ve seri 
lokomotifler 
IAlmanya;j~n gelen 
lokomotifler güm .. 
lrükten çıkarılıyor .. 

Bir insan öldüğü zaman tar- Devlet Demiryolları umum 
tılırsa, hayattakine nisbetle müdürlüğü tarafından fzmir -
bir miktar az siklet arzeder. Ankara ve fzmir - Bandırma 
Bu hadic;eye vücuttan çıkan hatlarında işletilmek üzere Al-
ruhun sıkletinin vücud sıkle- manya 'ya sipariş edilmiş olan 
tinden tarhedilmesi manasını 

son sistem lokomotifler, bir 
verenler vardır. Fakat bazı 
alimlere göre bir insanın sa- Alman vapurile limanımıza ge-
bahki boyu ile akşamki boyu lerek gümrük ambarlarına çı-
arasında her zaman bir fark karılmıştır. Dün bu lokomotif-
olduğunu iddia etmektedirler. Jerden bazıları, ayrı parçalar 

Bu alimler diyorlar ki: halinde domuz arabaları deni-
"fnsanın amudü fikarisinin len arabalarla Basmane istas-

şekli itibarile sabahtan akşama yonuna götürülmüş ve oradaki 
kadar ayakta duran bir insan· atölyelerde montaj ameliyesine 
da tabii bir boy azalma olur. başlanmıştır. Çok ağır parça-
Gece istirahat de,vrindP. insan lar halinde bulunan lokomotif 
gündüz kaybettiği boyu gene aksamının nakli çok zorlukla 
bulur.,, yapılmaktadır. 

Yeni Neşriyat- 1 K.. .-.'""!l-.-.k--• oycu u 
Af yon'dan lzmir'e ... 'E · .. •• 

Yazan: Hadi Canbalkan 1 nstıtUSU • • 
Genç Şairlerimizden Hadi 1 Kol/ej 

Canbalkan en son yazdığı IB· k . d k• 
milli şiirlerini bir araya top- ınası ya ının e l 

Iıyarak kitap halinde neşret- Tarlalar da alınıyor. 
miştir. , Bir ( Köycülük enstitüsü ) 

Hadi Canbalkan, lzmir'in tesis edilmek üzere Kızılçul-
yetiştirdiği ince ruhlu ve inkı- lu' da ki Amerikan kolleji bi-
lapçı bir münevverdir. Bu ki- nasile yanındaki çiftlik arazisi 
tabı ile kendisine iyi bir mu- ve binalarının kültür bakanlığı 
hit yaratan bu genç kalem tarafından satın alındığını yaz-
sahibini bu eserinden dolayı mıştık. 62,500 liraya satın alı-
kutlularız. 

nan kollej binası ile müşte-
{ ""\ milatmın içinde hususi eşhasa 

Bugün doğacak aid iki tarla vardı. Kültür ba-

cocuklar .. kanlığı, bu tarlaların da satın 
• alınarak kollej müştemilatına 

Bugün insanlann teff!hbil! ve ilavesini bildirmiştir. Bunun 
mukadderatı ıuhal ile ııeptonun için bakanlıktan vilayete 500 
menfi tesirleri ile karfılaşacııktır. 
Bugün 1936 senPsinin en kötıi liralık havale gelmiştir. Ah-
güolerine benziyecektir. Bunun med ve Hasan adında iki ki-
için hugürı bayırlı ve mıı\"affakı· şiye aid olan bu tarlalar da 
yetli bir iş yapmak imkanı yok· alınacaktır. 
tur. Bunn mukabil bugün •~k sn· ----

b11sı çok uygun muvaf fakıyetlere A rapc, a Sala 
ıabne olacaktır. 

Bugün doğacak ı;ocuklıır, hı· Ra~id Loban bir gün 
kikt karekter}Hi gü~ anlııfılncak Hapse mahku .. m oldu. 
~ocuk olacııklardır. Dn çocuklar 
hem idealist hem de materyalist 
görüncceklcrılir. Loyd Corç höyle 
çocukların tam bir nümunesidir. 
Hunun için Jıugfin doğacak çocuk
lar arasından bir sürü I.oyd Corç 
ve belki birkaç da Hanri Ford 
çıkabilecektir. 

Kuşadası kazasının Belcvi 
köyünde yatsı zamnm minareye 
çıkarak Arapça Sala veren 
lsmai 1 oğlu Raşi<l Lobmı 'm 

şehrimiz ağırceza mahkeme
sinde cereyan etmekte olan 
muhakemesi neticeJenmi~tir. 

turdu. 

MAHKEMELERDE 

Çocuğunu denizde''boğ
mak istiyen genç ana _______ _,, ______ _ 

Muhakeme edilirken ağlamağa 
başladı ve herkesi de ağlattı 

Ağustos ayında Karşıyaka
dan fzmir'e gelmekte olan 
vapurda~ çocuğunu denize 
atan ve fazla deniz suyu yu
torak müzmin ishalden ölü· 
müne sebebiyet veren Sökeli 
23 yaşında Ayşenin muhake
mesine dün .şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde başlanmıştır. 

Maznun kadın acınacak de
recede perişan ve müteessir 
bir vaziyette idi. Hatta onun 
bu teessürü, bütün dinleyicile
ri bile müteessir etmiştir. 

Genç yaşında evladının 
ölümünü istiyrn betbaht ana, 
mahkeme reisinin suali üzerine 
başından geçenleri şöyle an
latmıştır; 

- Sökcde bir doktorun 
evinde hizmetçilik ediyordum. 
Kocam fbrahim öleli dört yıl 
olmuştu. Doktorun evinde Ali 
adında bir adam daha vardı. 
Zamanla bu Ali ile aramızda 
bir münasebet başladı, sevişi· 

yorduk. Yanında çalı~tığım 
doktor: 

- Seni Ali ile evlendire
ceğim. 

Diyordu. Ben, bu evlenme· 
yi dört gözle bekliyordum. 
Fakat Ali'nin anası buna razı 
olmadı, günün birinde Ali' den 
gebe kaldığımı anladığım va· 
kit vaziyetim çok güçleşti ve 
zamanla bu münasebetimiz, 
bütün Söke'lilerde malum bir 
vak'a halini aldı. Nihayet ço· 
cuk doğdu ve doktor, beni 
İzmir' e gönderdi, çocuğumu, 
belediyenin (Çocuk yuvası) na 
vermek üzere, Söke belediye· 
si, fakirliğimi nazarı dikkate 
alarak bana üç lira yardımda 
bulundu, bu para ile İzmir'e 
geldim, belediyenin çocuk yu
vasına müracaat ederek oğ-

lumu yuvaya vermek istedim, 
red cevabı ile karşılaştım, hal
buki böyle bir cevabla karşı
laşacağımı hiç tahmin etmi
yordum. 

O vakit bazı kimselere mü· 
racaatla hizmetçi veya ışçı 
olarak girmek istedim, kuca
ğımdaki çocuğum bir iş tut
mama mani teşkil ediyordu. 
Aç kaldım, çok feci vaziyete 
düştüm, daha iki kere çocuk 
yuvasına müracaatla yavrumu 
vermek istedim, almadılar, 
üçüncü müracaatımda: 

- Yuva, on yataklıdır, hal
buki bizde fazla çocuk var. 
Senin çocuğunu kat'iyen ala
mayız. 

Dediler. Bu kat'i red cevabı 
karşısında ne kadar müteessir 
bulunduğumu bilemezsiniz, Üç 
gündenberi açtım, perişan bir 
halde idim. Fena halde sar· 
sılmıştım. İzmir'e dönmek 

1 

Türkçeye· çevrilen Arapça Sala 
örnekleri 933 yılında Diyanet 
işleri reisliğinden bütiin ala· 
kadarlara tebliğ edildiği halde 
Raşid'in Arapça sala okumas1 
nizamlara aykırı görülmüş, fa
kat kasden hareketi de s:ı o it 
olmamış bulunduğundan Türk 
ceza kanununun 526 ıncı mad
desi mucibine• bir gün hafif 
hapsine karar verilmiştir. 

üzere vapura bindim. Çocu
ğJmu kucağımda tutuyordum. 
Vapur iskeleden ayrıldığı sı
rada bitap bir halde bulun
duğum için çocuğumu denize 
düşürdüm. 

Mahkeme reisi, maznun ka
dının evelce zabıtada alınmış 
olan ifadesinin okunmasını 
bildirdi, bu ifade de Ayşe: 

- Çocuğumu öldürmek 
maksadile denize attım. 

Diyordu. Reis sordu: 
- Baki Çocuğunu boğul

sun diye denize atmışsın? 

Kadın biraz düşündü ve: 
- Evet, dedi, çünkü artık 

tahammül edecek halde bu
lunmıyordum. Bir iş bulmak 
emelile çocuğumdan ayrılmağa 
karar verdim. Üç gündenberi 
açtım. Çocuğum bir haftalıktı, 
doğum münasebetile ameliyat 
olmuştum, fakat lzmir'de kal
dığım sırada dikişlerim de çö· 
zülmüştii. 

Çocuğunu ölüme atan anne 
bu sözleri söylerken sıcak göz· 
yaşları döküyordu. Reis: 

- Çocuğun bir aylık oldu
ğu doktor raporunda lgöste
riliyor. Doğru mıdır? 

Diye sordu, Ayşe: 
~ Bir haftalıktır, Dedi, bi

raz düşündü, sonra: 
- Galiba bir aylıktı. Dedi. 
Şallid kayıkçı Saim yemin 

ettikten sonra şu izahatı verdi: 
- Ben kayıkçıyım. Karşı

yaka' da vapur iskelesi civa
rında yüzmüş, yıkanmıştım, 
yarı çıplak halde vapur iske
lesinde bulunuyordum. Vapur, 
iskeleden ayrıldıktan sonra las· 
tik bir topa benziyen birşcy 

denize düştü, · yanımda bir 
gümrük memuru vardı. O da 
bakıyordu, bezlerin arasında 
küçük bir el gördiik, memur, 
atılıp denize düşen çocuğu 
kurtarmamı söyledi. Derhal 
atılıp suların üstünde yüzen 
küçük çocuğu kurtardıdım, 

zaten vapurun dümeni de ha
sıl ettiği dalgalarla kundaklı 

çocuğu iskeleye doğru itmişti. 
Çocuk eczaneye, sonra da 
çocuk yuvasına götürüldü ve 
tedavi altına alındı. 

Vapurda bulunan Perizat 
oniki yaşında bir kızla kardeşi 
Mahmud Nedim dinlendiler. 
Deniz üZerinde bir lastik top 
gibi birşey gördüklerini, biraz 
sonra çocuk olduğunu anla
dıklarını, vapurdaki yolcular 
arasında bir telaş başladığını 
çocuğu denize atan kadının 

yakalandığını söylediler. 

Şahid sıfatile bazı kadınlar 
dinlendi. Ayşe, bunlara mü
racaat ederek yanlarına hiz· 
metçi girmek istemiş, fak at 
kucağında çocuğu olduğu 
için almamışlardı. Hatta, bun
lardan biri, Ayşe ile birlikte 
Yuvaya kadar giderek çocuğu 
yuvaya vermek istemişti. 

Bazı şahidlcr gelmemişti, 
onların celb] için muhakeme
nin devamı başka bir güne 
bırakıldı. 

Narlıdere cinayeti 
Narlıdere köyunde muhtar 

21 S'7 

Suriye'de 
mecburi askeri ___ ........ __ _ 

Haleb, 22 (Hususi)- Surı 
hükumeti, Milletler cemiyet 
de Suriye'yi temsil için C 
biri'yi murahhas tayin etmiş 
Muahedenin tasdikinden sön 
Suriye'de mecburi asker 
usulü ihdas edilecek ve 19 
doğumlular derhal silah altu 
alınacaklardır. Bu iş için şi 
diden hazırlıklara başlanm 
ve bir komisyon secilmiştir. 

Dürzü'lerle Suriye'liler a 
sındaki ihtilaf, gün geçtik 
genişlemektedir. 

Madrid'in 
Rivil halktan Tahi 
iyesi Devam Ediyo 

----..•·-----
- Başı 1 inci say/ada 

nerlin, 22 (Hodyo) - Tra 
O can ajıumna göre :Mo kova'• 
askeri nrnhaf il lspnııya İflerind 
artık iimid kesmiştir. 

J,ondra, 22 [Hadyo] - f ngi 
sendikaları umumi Sl'kreıeri f sp 
ya hükumetine yarılım için 1300 
lngiliz. lira 1 ık iane toplandı~ı 
ilfın etmiş•ir. 

Marsilya, 22 (Radyo) 
Kartazem' den gelmiş olan Ka 
tezen İspanyol vapuru 22 t 
altın getirmiştir. 

Bu altınlar Fransız bank~ 
sma tevdi edil ~cekti', fak 
lspanyol altınlar ının müsad 
resi şayias1 üzerine bu altınlaı 
diğer bir İspanyol vapuru 
nahledilmiştir. 

Salamank, 22 ( Radyo ) 
Asilerin bir tebliği, asi sefin 
lerin geçen hafta 17 Rus v 
ya lspanyol vapuru müsade 
ettiklerini bildirmektedir. B 
vapurlarda silah ve mühimm 

vardı. 

1 

Otomobil kaza 
Şoförün 

1 Mahkumiyeti iste 
Burnava civarında bir ot 

mobil gezintisi esnasında, sa 
hoşluk yüzünden otomobiliı 
devrilmesine, Necla ve F ahr 
yenin ölümüne ve altı çocu 
ğun da .yaralanmasına seb 
biyet vermekle maznun şofö 
Faik'in muhakemesine dii 
Ağırcezada devam edilmişti 
Bu celsede müddeiumumi m 
avini Şevki Suner, iddiası 
serdederek maznunun 
ceza kanununun 455 inci ma 
desi mucibince beş sene ha 
sine karar verilmesini iste . 
miştir. Maznun şoför, müda 
faasını yapmış ve: 

- Yerler ıslaktı, otomob" 
clar bir virajdan dönerken t 
kerlekler kaydı, kaza .. oldu 
Ne kadar tedbir almağa ça 
lışsa idim kazanın önüne ge 
mek mümkün olamazdı. 

Demiştir. Karar önümüzde 
ki Salı günü tefhim edilecek 

tir, 
........... mll!!I ..... ~ 

Hüseyin'i bıçakla yaralıyara 

öldürmekle maznun Lisan v 
Hasan ile bu iki şahsı cina· 
yete teşvik etmekle maznu 
Zehra'nın muhakemelerine ağı 
cezada devam edilmiştir. Ci 
nayetin müşevviki sayılan Zehr 
maktul muhtar Hüseyin il 
aralarında bir adavet ve husu 
met bulunmadığını söyliyere 
bunu bilen dört müdafaa şa 
hidinin ismini vermiş, bu şa 
bitlerin dinlenmelerini iste 
miştir. Mahkeme heyeti, şahit 
!eri dinlemek için muhake 
meyı başka bir güne bırak· 
mıstır. 

1.ilr.l;ı Çl~J '""' ........... 
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.Berlinder. çıkan bi"r Alman mecmuası yazıyor rıı:12 Kıyafet 

Almanyaya-ı~k .... ı·8·taL.:. telbahı:==r-, inkılabı .. 11! Türk köylüsüne verilmesi 
düşünülen yeni kıyafet dolayı-

i ki kruvazör ve dört torpi- ~:;d~:~ t:1::0~ird::~:k 
Kıyafetteki ısranmız, kıya-

d h • b • t fete çok ehemmiyet veren bu-

0 mu rı ı yap . ırıyoruz ~::~~~::;: k~~~.;,~~:0:.:~~ 
J - sında kuvvetli olabilmek için· 
zmit tezgahlarımızC:la da ayrıca iki tahtelbahir daha yaptı- dir. Bu, bir! 

racağız. Hükumetimiz donanmaya büyük ehemmiyet veriyor Kıyafet mes'elesi üzerindeki 
devlet tevakkufu ve müdahaf stanbul, 22 (Hususi) - Berlin'de çıkan Alman harp deniz mecmuası, hükumetimizin, do· 
lesi, ayni zamanda ekonomik nanmaya çok ehemmiyet verdiğini ve bazı noksanlarımızın ikmali için yeni bir proie tanzim 

d H b • ve bedii bir endişeye dayan-ettiğirıi yazıyor. Ayni mecm_ua·, ikisi lzmit'teki tezgahlarımızda, diğer ikisi e, am urg ta 
Y maktadır. Bu da iki! avuz'un inşa edilmiş olduğu tezgahlarda olmak üzere dört tahtelbahir yaptırmakta oldu· 

Ve bizde kıyafet, normal ğumuzu yazmaktadır. · 
h ·b d h bir tekamül safhası geçirme-Alman mecmuası, dört tahtelbahirden başka iki kruvazör ve dört torpido mu rı i a a 

d diği için, ayni zamanda tam Yaptıracağımızı ve bunun için hükumetimizle Alman deniz inşaatı müesseseleri arasın a müza-
k medeni bir çehre takmmağa erelere başlandığını kaydetmektedirler. 

__..... __ __. ........... __:~---•• .. •------------ mecbur olduğumuz için onun - ......... 
da devletçe mürakabe ve kont-

Göerİng Almanya ispanyadan as- rol edilebilmesi tamamen ye· ı 
rindedir. Teessüs etmiş bir 

Berlin'e dönü. kerİAİ geri çekmiyecek zevk, bir giyinme terbiyesi 
füncle M. "itler'e _ üzerinde belki de böyle bir 

nı l I l b b k s· M mürakabe ve müdahale ne bir Tapar verecektir. ·M. Hit er, ıta ya aş a anı ınyor us. varid, ne de caizdir .. Fakat 

Berlin, 22 (Radyo) - Ge- solini'yi Berlin'e davet etmiştir bazı devletler, haftada bir 

naral Göering avde~i~de ~o~- Belgrad, 22 (Radyo) _ Son hadiseler üzerine, M. Musso· ferde ancak fU kadar kilo 
r.udan doğruya Berlın e gıtmt· lini General Göering'le tekrar görüşecektir. General Göering, tereyağı veya et verir ve bazı 
Yec~k fakat Münih ve Berge.s- Na~oli' den Roma' ya gelerek, M. Mussolini'ye mülaki olacaktır. milletlerde de ekmeğe üzüm 
fea~ e~ef hu~ğrıyacak ve M. Hıt- Almanya'nın, müstemleke mes' elesi hal olmadan evel asker· karıştırılması mecburiyeti · lco· 

re şı a ı surette raporunu J , • R 'd d. b·ı· k k f t· h b k m vere kf !erini spanya dan çekmemeğe karar vermesı, oma a en ışe na l ır en ıya e ı er a ı · 
G~:e::İ Göering Roma se- uyandırmıştır. ltalya, bu mes'elede bitaraf kalmak istemekte- dan ıslah ve tetkike mübtaç 

yahatinden tam bir muvaffa- dir. General Göering, M. Mussolini'yi Hitler namına Berlin'e bir cemiyette bu işin devlet 
kıyetle dömnüş addedilmek- davet etmiş ve M. Mussolini de bu daveti kabul eylemiştir elinden geçmesi de gayet ta· 
tedir. biidir. 

Roma, 22 (Radyo) - Ge- Lı.zbon'da patlıyan bom- Millet, bazı ahvalde irşada 
1 ve bakıma müht.a,ç bir çocuğa ~~ra Göering ve zevcesi Kap-

rı den ayrılarak Akilone tor· balar ve mazeteler benzer. Yani mutlak olarak 
pidosu ile Napoli'ye hareket ~ hakim ve kuvvetli bir şuura 
etmişlerdir. J , J sahip bulunamaz. Bu gibi ah· 

Sorento, 22 (Radyo) _ Ge· Tethiş hareketlerinin kızıl spanyanya ua valde de devletin, baba ve 

neral Göering buraya gelmiş hazırlanmış olduğu iddia ediliyor analık vazifesi görmesi, icap 

~ hararetle karşılanmıştır. Lı"zbon, 22 (Radyo) - Por- Suikasd tertibatının kimin edtBl':.d l k .. 1·· b" 
1 

eneral top ateşi ile selam- ız e yanız oy uye ır 
anmıştır. tekiz matbuatı, dünkü tedhiş tarafından yapıldığının henüz kıyafet tayin etmek değil, ayni 

Napoli, 22 (Radyo) - Ge- ve bomba haaiıelerinden bah- meydana çıkmamış olması ted- zamanda şehirlere bile teşmil 
nereı Göcring saat 18 de bu- sederek: hişçilerin üç beş kişiden iba· edilerek kıyafet kargaşalığının 
raya vasıl olmuştur. Sa'at 22 .. Bu tedhiş hareketleri Kızıl ret olduğu zehabını tevlid et- halli lazımdır. 
de Roma'ya hareket edecektir. ispanya' da hazırlanmıştır. Bu miştir. Hala ve hala çarşılanm zda 

Yunan çirkin vaziyet komünist pro- Dün akşamki kabine top- en iptidai serpuşlar, kılıklar, 
.. ,,,,.. pagandasının tabii neticesidir. lantısından sonra neşredilen peştemallar görüyoruz. 
~abinesinrle 14 Maznun tevkif edilmiş- bir tebliğde komünistler tara- Hala peçe vardır, hala şal· 
İstifa/ar.. tir. Bunlar arasında bir de fından tertip edilen bu sui- var yaşıyor. 

J lngiliz vardır. Diğerleri fspan- kastlar dolayısile alınacak ted- Modem bir cemiyette, be-
stanbul, 22 ( Hususi ) birlerin hükumetçe tetkik edil· dii ·tekamül ve inkişaf ta, kıya· Y M yol ve Portekiz'lidir. 

unan aliye nazırı ve baş- miş olduğu bildirilmektedir. feti de go··steriyorlar .. Meden~ı v k·ı Haklarında tevkif müzekke· 
l e 

1 
muavini, istifa etmiş- k Milli meclis de dün toplan· kaideler ve muaşeret hüküm-erdir. . resi çıkarılmış birçok imse- b . b d 

1 A 1 d h B 1 h mış ve u cınai terti at o a- leri, insanın yalnız ka,rakter, tin 22 (R y er a a vardır. un arın ep-a. adyo) - u- ·ı t ·· ·· ·· b tm·c f ·ı k k 
M si de uzak bı·r Portek1·-. nıu··s- yısı e eessurunu eyan e ı ... · azı et ve şuurunu tel ikle i -

nan aliye nazırı, sıhhAı se· .... R · · kl·f· ·· · 
b 1 l k tir. eısın te ı ı uzerıne mec· tifa etmiyor. Ne yapalım ki, ep er d ı tem e esine nefyedileceklerdir. 
r D 0 ayısile istifa etmiş- lis hükumetten bu hususta kıyafeti de hesaba katıyor. 
d

1 ~· •• • D. yolları umum mü- " Hariciye Bcıkanı bu ted· b d db" 1 1 - ica e en te ır erin a ınması- O lı R lı · G"k u.r u Maliye mu-steşarı tayı·n hiş teşekkülünün bütün cihan- ,. an a mı o çe 
d I nı istemis ve hükumetin mü· 

teebı 1?11ğidştir.MN1 e. şredilen resm. i da iğtişaş çıkarmakla mükellef d ld h kk d Ağaç dikme faaliyeti 
tesani o uğu a ın a te· • 

t.f e, a ıye nazırının ıs· bir teşekkül olduğunu söyle- Şehrin muhtelif yerlerinde 
ı ası ·ı y · · nıinat vermiştir. 1 e unan h .. kA f · mıştır. ağaç dikme faaliyetine devam 

siyasetinin d x.· .u um~ ıbn~nl B 1 A h d l K b d. ·ı e~ışmıyect:ğı 1 - u p an, er şey en eve ı rıs olunmaktadır. Çukurların açıl· 
~~ mektedir. Portekiz dahili asayiş ile ala- d J ması bitirilmiştir. 

A ~:i kadar olduğundan büyük bir a asınaa Göçmenlerin vaziyeti 
~ADOLU şiddetle takip ve imha edile- Yeraltı hangarları Şehrimiz iskan müdürü Tah· 
Günlük . .... cektir. sin, göçmenlerin vaziyetlerini 

sıyasal gazete Portekiz meclisi bugün top· yapılıyor tedkik etmek üzere dün Tor-
Salıiıı ve L I b dh. h k t. - L d (A A) M n~yazganı anmış u te ış are e 1 uze- on ra, 22 . - or- balı kazasına gitmiştir. 

u Haydar Rüşdü ÔKTEM rinde müzakerelerde bulunmuş ning Post gayetesi Kıbrıs ada· 
rnü~~°:i ne~riyıu ''e yazı işleri ve hükumete itimat beyan et- smdaki Miki Odia yakininde 

uru: llamdi Nüzhet C 
ı -- .. :ınçar miştir. birçok yeraltı hangarları inşa darchaoe& : 

İzruir Jk· . J> Askeri idareye mutlak sela· edileceğini bildiriyor. 
C. Halk }~c•1 . • >c1>:1ı-r solrnttı hiyet verileceği anlaşılmakta- Doğu Akdenitdeki lngiliz 

r ar ııu ıoab içiı de 
felgrar: İzmir _ A 'ADOLU dır ... Demektedirler. hava kuvvetleri için strateji 

l'elefon: 2776 •. Po ın kutusu 105 Lizbon, 22 (A.A) - Şehrin merkezi tesisine matuf olan 
ABONE ŞERAiTi banlyösünde üç bomba daha bu program 250 bin lngiliz 

'Yıllığı 1200, nltı nylıı;rı 700, üç patlamışbr. Bunlardan biri bir lirasına mal olacaktır, Gami-
ayli~ı SOO kunı~nr. harp malzemesi deposunda zon 2000 mevcutln olacaktır. Yabancı memleketler için senelik f 1 k 

ahoııe aa-.ti 27 liradır in i a etmişse de ika ettiği lrak petrolunu Hayfa'ya sev-
Heı ı-cırde s kunıowr hasar mühim değildir. Polis keden boruların inşasından 

' ö -ge~iı uhi:.ıar 25 k.Ul'Uftur. bombaların içinde patladığı sonra Kıbrıs adasının aldığı 
--- binalarla civ"rda oturanların büyük sevkülceyş ehemmiyeti 
~ıtı * B.A.ASUltL\ bePfini cıtevk f ederek iativab bu waile ile bir kere dalı• 

TAKViM 
Rumi 1352 ı Arabi 1355 
2ci kanun 10 Zilkade 10 

- İkinci kanun -

23 r 
7 7 

Cumartesi 

Çankaga flapuru Alsancak iskelesinde 

Şehirden akisler 

Sanki iki vapur değil, 
filolaf alacağız! ... 

Çankaya vapuru bahri muhitler aşmış de. 
niz ejderhası gibi gurur içinde ••. 

Gazetelerde bir haber: 
Karşıyaka'lılara müjdel 
iki vapur satın alınmak 

üzeredir! 
Gene bir gazete haberi: 
Çankaya vapuru, tamir edi

lerek denize indirilmiştir. Ya· 
rm seferlere başlıyacaktır. 

Bunları okurken, insan gayri 
ihtiyari söyleniyor: 

- Allah allahl Sanki Kar
şıyaka ve Jımir'i müdafaa için 
iki kruvazör satın alınmış ve 
bir de drednavut tamir edil
miş. Neredeyse, Karşıyaka'lı
ları sahilde geceli gündüzlü 
yirmidört saat bayram yap· 
mıya davet edecekler. 

Filhakika, bu kadar alaka, 
bu kadar neşriyat, ancak mü
him deniz kuvvetlerine nasip 
olan bir bahtiyarlıktır. Nitekim 
Çankaya vapuru bile, bur
nunu denize sokmuş, Karş1-
ya1ca'ya doğru öyle gidiyor· 
ki, gördüğü alakadan guru
ra gelmiş sanılır •. Yarm öbür
gün, geçirdiği kalafatı tekrar 
unutacak olan gemicik, her
kesin gözünde sanki bahri 
muhitleri aşarak uzak kutup 
illerinde maceralar başarıp 

gelmiş bir deniz ejderhasını 
andırıyor. 

Diğer vapurlar ise, yangözle 
Çankayaya bakarak gülüşü· 
yorlar: 

- Biz senin cemaziyülev
velini biliriz! 

Der gibi .. Evet, biz de top 
yekun hepsinin cemaziyülevve
lini, hatta cemaziyülahirini bi
liriz. En ihtiyarı, yarım asırlık 
bir yaşı ve başı idrak etmiş, 
evrile, çevrile, timar edile, 
kalafat edile, eklene, büklene 
bugüne kadar gelip çatmıştır. 

Bizim körfez vapurları, kışın 
bir nevi frijider gibidir. Hani 
dondurma kutusu denilse caiz. 

Pencereleri, kendiliğinden 
teşekkül etmiş bir orkestranın 
muhtelif parçalarını andırır. 
Şöyle lodos tarafından, poyraz 
tarafından esmiye görsün; on
lar da sazlarını ele alarak hep 
beraber terennüme başlarlar. , 
Ve bu arada rüzgar, kapıdan 
pencerelerden vapurun alt ka
marasından üst kamarasına 

kad<tr dolaşarak her yolcunun 
ensesini, eteğini ziyaret eder .. 

Son zamanlarda Karşıyaka
dan sabahlan saat sekizde 

çifte vapur işlemeğe başlamışb. 
Fakat dünden itibaren ar

tık muazzam ve muhteşem 
Çankaya, küçük dağlan yarat
mış bir kahraman gibi, tek 
başına yanaşıp yolculan al
mak cesaretini gösterdi. 

iskeleden herkes gülüşüyordu 
- Çankaya timardan çık· 

mış .• 
- Kaç mil gidiyor acaba? 
- Şimdi sekiz, yann be,.. 

Bazan da rüzgara bağlıl 
Mektebli gençler, vapura 

girer girmez, bir solukta ak 
kamaraya atıldılar, ıonr.a orta 
kamarada gözüktüler, daha 
sonra üst kamaraya fırladılar. 

- Yahu eski bımam eaki 
tas .. 

- Yok canım, makineli, 
kazanı, şurası, buruı düzel
tilmiş galiba! 

- ·Duatepe vapurununnai 
vardı ki, oncağıza kıyıldı. Tı· 
kır tıkır işliyor. Hem de heJ>"' 
sinden sağlam .. 

- Bunların da istikbali 
odur inşaallah .. 

- Haydi hep beraber söy· 
liyelim: Amini. 

- Amiiiiiinl 
Gençlerin dediklerine pek 

aldırış etmesek bile, ağubq
lılar, yaşlılar, neıleliler, sinir
liler, b~zim vapurlara karşı ar
tık yavaş yavaş isyana başla
dılar. 

Evvelki gün, genç, ince, 
kürklere sarılmış, şık bir ba
yan vapurun üst katına çıktı. 

Bir pencerenin dibine oturdu. 
Biraz ilerlde deniz başladı 
köpürmeğe.. Rüzgar, yerinde 
pek durmıyan pencereyi sal· 
layıb çerçiveyi içine çekiver· 

mesin mi? Bayan çığlığı bastı. 
Rüzgar da şapkasını kaparak 
kamaranın karşı kısmına fır· 
lattı. Ben pencereyi kapadım, 
biri de yetişti, şapkasını verdi. 

Bayan artık küplere bin-
mişti. Kibarca bir bayandı 
da... Yanındaki kadına! 

-Aman rica ederim ·dedi
Sona 5 inci salıif «H 

,,,.., ee- er sW 
J .~1 
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Urla'da Her sene kış mevsimi gclın
,ce ismi işitilen bu hastalık bu 
sene gene kendisinden bahset
tirmiye başladı 1936 kışında 

salgın yapmamıştı. 1935 de 
küçük bir salgın yaptı. 1937 
kışı gireli beri kendisinden 
sık-sık bahsediliyor. Şimali 
Avrupa' da şiddetli salgınlar 
yaptığı anlaşılan bu hastalık 
bugünlerde memleketimizde de 
mevcud ise de henüz hafif ve 
ihtilatları pek çok olmıyan 
bir şekilde seyrediyor. Ancak 
hastalığın şiddetlenmesi ve 
ihtilatlarının artması için hava 
şartları çok müsaid gitmiye 
başladığından memleketimizde 
de büyük ve korkunç bir sal
gın yapması ihtimali mevcud
dur. Binaenaleyh hastı.lığı hal
kımıza tanıtmak faydadan hali 

ye boğazın® mebzul miktar
da bulunur. Grip ve nezlenin 
ayni şeyler olduğunu nezlenin 
gribin hafif şekli olduğunu 

iddia edenler vardır. Dopter 
ise buna muarız olup "Bu iki 
hastalık birbirine benzemekle 
beraber ayrı ayrı şeylerdir" 
Diyor. Halk arasında birinci 
fikir daha çok yer etmiş olup 
her soğuk algınlığı, burun ve 
boğaz nezlesi grip zannedil· 
mektedir. 

11 yaşmda bır 
Kızı kaçırdılar .. 

Kongreyi toplamak, vaziyeti 
acıkca konusmak lazımdır 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

12,30 Halk musikisi; 12,50 
Havadisler, 13,05 Hafit mu
siki, 13,25 Muhtelif perçalar. 

değıldir. • 
Gı ip çok eskiden beri ma

lum bir hastalıktır. Fakat ilk 
tanındığı zaman tıp tarihine 
nazaran 1173 senesi yani on 
ikinci asır sonlarıdır. Bu ta
rihte lngiliz, Alman ve İtalyan 
doktorları tarafından buna 
dair yazılmış yazılar ·ıardır. 
Bu hastalığa o kadar çok isim 
verilmiştir ki bir kısmını bu
rada kaydedebiliriz: Tac, Har
yon, Beyin iltıhabı, Nezleli 
humma, Hummalı nezle, bo
ğucu nezle, lstilfü nezle, Şim
şek nezlesi, Boğucu humma, 
Sari başağrısı, Romatizma 
humması, Rusya hastalığı, İs
panya hastalığı, lstilfü pronşit, 
Grip, Enflüenza. 

1889-1890 Salgını Türkive
de ve bilhasst\ Anadolu' da 
çok görülmüş ve ismine [Pa
çavra hastalığı] Denmiştir. 

Harbı umumide çıktığı za
man lspanyol nezlesi denilmiş 
idi. Bu son salgın 1918 de 
çıkmıştır. Ve menşeinin asıl 
İspanya değil Amerika oldnğu 
sonradan anlaşılmıştır. 

Bu son salgında İstanbul' da 
Grip'ten bir senede beş bin 
kişi ölmüştür. Bütün dünyada 
yirmi milyon insan ölmüştür. 

Bu miktarın yedi milyonu yal
nız Hindistan'dadır. 

Hastalığın mikrobu: Hasta
lığın sirayeti cskidenberi ma
lum idi. Eskiden hava tebed
dülatını, rutubet, rüzgarlar se
bep zannedilmişti. Halbuki 
bunlar yardımcı sebeplerdir. 
1892 de {Fayfer] tarafından 
bulunan Basiller Almanya'da 
ve daha birçok yerlerde ha!'
talığın amili olarak kabul edil
miştir. 

Bu mikrop hastaların ve 
bazı sağlam insanların burun 

Şimdi hasta olsun olmasın 
grip mikrobunu burun ve bo
ğazında taşıyan insanlar aksı
rık, öksürük ve konuşma es
nasında tüküriikle etrafa saç
tıkları grip mikroplarile sağ

lam insanları aşılarlar. Bina
enaleyh tiyatro, sinema, tram
vay, vapur, otobüs, mektep, 
cami, klise, fabrika, kalabalık 

mağazalar, gibi insanların top
lu olarak bulunduğu yerlerde 
sirayet daha kolaylıkla olur 
ve birçok insanlar bir hamle
de hastalanırlar. Grip mikrobu ' 
hariçte uzun müddet yaşama
dığından balgamla harice çı

kan mikropların kuruyarak toz 
toprakla insanlara bulaşması 
pek mümkün değildir. Eşya 

ile sirayet te o kadar çok ol
maz. As.1 grip mikrobu aksı
rık, öksürük ve konuşma ile 
çıkan tükürük damlacıklarile 
olur. Gripi hafif geçiren veya 
henüz mikrobu aldığı halde 
hastalanmıyan insanlar serbest
çe gezdikleri için bir şehrin 
muhtelif mahallerine hatta bu 
kadar sür'atli nakil vasıtaları 
varken şehirden şehire süc'atle 
hastalığı · yaymıya sebep olur
lar. 

Gribin yaşla alakası: Bir 
yaşına kadar az görülür. En 
çok görülen yaşlar 15-40 yaş
ları arasıdır. ihtiyarlarda da 
azdır. 

·Mevsim: Şimdiye kadar tes
bit edilen muhtelif salgınlar
dan 50 tanesi kışın, 35 tanesi 
ilkbaharda, 16 tanesi yazın, 

24 tanesi de sonbaharda gö
rülmüştür. 

Hastalığa karşı muafiyet: 
Tabii bir muafiyet yoktur. 
Herkes yakalanabilir. Bir defa 
hakiki grip geçirenlerin tekrar 
hastalanmadıkları birçok mü
elliflercc kabul edilmektedir. 
Aksini iddia edenler de var
dır. Muafiyet verdiğini söyli
yenler daha çoktur. 

Grip ve Verem: Grip bazı 
hastalıklann vehametini arttı-

rır. Bilhassa sinsi seyreden 
birçok veremler, gripten sonra 
dört nal gitmiye ba;;lar. Grip 

Urla'nın Gödence köyünden 
Has.:ın oğlu İbrahim, ayni köy
den lbrahim kızı 11 yaşlarında 
Rukiye'yi kaçırmış ve zabıtaca 

yakalanarak adli~reye verilmiştir. 

Kilim hırsızı 

Abdullah ef. sokağında otu
ran Hasan'ın evinde yatan 
Yaşar oğlu lbrahim, bir kilim 
çaldığından yakalanmıştır. 

14 yaşmdaki tavuk hırsız• 
İkiçeşme\ik'te . Tirekapusu 

caddesinde Sabri oğlu 14 yaş
larında Hayri, izzet kızı Zey
neb 'in tavuklarını çaldığından 
yakalanmıştır. 

Rezalet çıkarmışlar 
Basmanede Ömer oğlu Esad 

ile Halil oğlu Mustafa sarhoş 
olup birbirlerini dövmek sure· 
tile sarhoşlukla rezalet çıkar
dıklarından yakalanmışlardır. 

Babasını dövmüş 

Karşıyaka'da Dilaver soka
ğında Nedim oğlu Adil, ba
bası Mahmud Nedim'i dövdü
ğünden yakalanmıştır. 

Silah çekmiş 
Gaziler mahallesinde Nafi 

sokağında oturan Süleyman 
oğlu Hüseyin, sarhoş olup 
karısı Haşim kızı Bedriye'nin 
bulunduğu Kazım oğlu Naz
mi'nin evine giderek ( karımı 
çıkarın diyerek silah çektiği 
iddia edildiğinden yakalan-
mışlır. 

ve Kızamık veremi uyandııan 

başlıca iki mühim hastalıktır. 
Mühim bir noktada veremin 

bazı hatif tezahürlerinin grip 
arazı vermesidir: Birkaç gün 
devam eden ateş, ter, kırıklık, 
öksürük, biraz balgam çıkar· 
dıktan sonra hastalığın sinsi 
bir şekil alarak devam ettiği 

görülür. Dahiliye mütehassıs
larınca kab•ıl edilmiş bir ha· 
kikat vardır: Kuyruğunu uza· 
tan gribin altında [ Verem ] 
gizlenmiştir. Onun için grip 
gibi gürültiilü arazlar başla
dığı halde, tamamen kesilmi
yen bir öksürük, ciiz'i balgam, 
avdet ctmiyen iştıha, ( 36,5 ) 
ile 37,5 arasında dolaşan bir 
ateş bir ayı geçmiş olduğu 
halde devam ediyorsa buna bir 
sual işareti koymuş ve yılanın 

başını kaldırmak üzere olması 
ihtimalini hatıra getirmek la
zımdır. Belki de bu suretle 
daha büyük felaketlerin önüne 
geçmek mümkün olur. Vaktin· 
de tedavi} c başlıyarak yılanın 
başı ezilmiş olur . 

• o , ------
Manisa bağcılar kooperati· 

fi etrafındaki neşriyatımız, hem 
Manisa' da hem de alakadarlar 
muhitinde alaka ve heyecanla 
karşılanmıştır. Nitekim evelki 
akşam Manisa'dan bazı zevat 
gelerek kooperatifin vaziyeti
nin normal bir şekilde bulun
duğunu söylemiş ve keyfiyetin 
tavzihini istemişlerdir. Fakat 
tahriri ve müsbet olarak gös
terilmediğinden buna imkan 
göı üleınemiştir. 

Halbuki maalesef, vaziyet 
hiç te normal bir şekil göster
memektedir. Nitekim koope
ratif müdürü Fehmi bize ver· 
diği izahatta ..bunu sarahatla 
söylemi.ş: 

- Tasfiye zarureti vardır. 
Ziyan ettik. Sermayemiz yok
tur. Ortaklar, taahhüdlerini 
yerine getirmediler, bu vazi
yet doğdu. 

Demiştir. Yani kooperatifin 
düştüğü akıbeti, salahiyetle 
ilk itiraf ve işaret eden zat, 
gene bu müessesenin müdürü 
olmuştur. 

Elde ettiğimiz mütemmim 
maHimata göre, kooperatif 20 
bin lira kadar bir borç için· 
dedir. Bunun 6-7 bin lirası 
~izüm kurumuna, 10 bin lirası 

Zıı aat bnnkasına aittir. Nite
kim, bu yüzden kooperatifin 
tesisatı banka ııaınına ipotek
lidir. 

Geçen yıl, üzüm kurumu, 
bu müessesenin, vaziyetini kur
tarmak hususundaki gayretle
rine iştirak ederek ilk defa, 
alivre satış yapmaması tavsi
yesinde bulunmuştur. Fakat 
buna ehemmiyet verilmemiş 

ve satış yapılmıştır. Fakat bi
lahare taahhütler yerine geti
rilemeyince kuruma başvurarak 
alaka ve yardım istenmiştir. 

Kurumda üzümlerini koope
ratifin tesisatında işletmek, 
(Ma - Bak) namına olan taah
hüdleri üstüne alarak koope
ratife komisyon vermek vesai
re gibi şekiller teklifi suretile 
hakikaten müessesenin kendi 
vasfına ve karakterine yakışan 
bir hareket göstermiştir. 

Bunların üzerinde kısmen 

anlaşma olmuş, fakat bazı hu
susatta (düşünelim, idare mec
lisine danışalım) şeklinde ce-

karıda söylediğimiz altıbin 
lira tahsil edilememiş, koope· 
ratifin zimmetinde kalmıştır. 

Bu meyanda, Kurumdan 
alınan üzümlerden bir kısmı
nın sevkinde (Ma-Bak) değil, 
idare meclisireisinin biraderinin 
firmasının kullanıldığı da söy
lenmektedir. Hatta, bu zatın 

kooperatifte matllıbu olen ye
di bin lira da üzüm kunıınu-

nun üzümleriııden yap1lmış 
olan muamelede kendisine 
verilmiş ve kapatılmıştır. 

Ziraat bankasının geçen se
ne gibi tekrar koo;Jeratife 
kredi açacağı sanılarak kuru-
ma karşılıksız olarak 2000 
liralık bir çek bile verilmiş, 
fakat ziraat bankası bunu 
reddetmiştir. Bu da, muamele-
nin safahatından ayrı bir ha
dise olarak gösterilmektedir. 

Bizce sui nıyet, sui istimal 
ve saire değil, yediyliz bağcı
nın iştirak ettiği bir müesse
senin eriştiği akıbet mevzuu 
bahistir. Bunu itiraf eden, biz
zat kooperatif müdürü oldu
ğuna göre, mesele yoktur: 

Heyeti umumiyeyi toplamak 
ve ortaklara her şeyi·anlatmak 
lazımdır. 

Bu meyanda da müesseseyi 
canlandırmak ve vaziyetini yeni 
kanuna intibak ettirmek im
kanı varsa, onu da yapmak 
gerektir. Ortaklar ancak böyle 
tatmin edilebi!ir ve " hak ,, 
mefhumu da bunu icap ettirir. 

Asliyeceza 
hakimi Ramazan. 

Tcrfan şehrimiz Asliyeceza 
hakimi Ramazan, İzmir' e ge
lerek yeni vazifesine başla· 

mıştır. Evvelce İzmir'de Asli
yeceza reisi olarak vazife gör
düg ü ,)ırada çok sevilmiş olan 
değerli hakimin İzmir' e tekrar 
gelmesinden hepimiz sonsuz 
bir sevinç duyduk. 

~Kama taşıyormuş~ 
Kemer' de lbrahim oğlu ka

sap Ramazan'da bir kama 
bulunarak alınmıştır. 

18,30 Dans musikisi, 19,30 
Konferans, 20 Türk musikisi, 
20,30 Arap'ça neşriyat, 20,45 
Münir Nureddin ve arkadaş
ları, 21, 15 Stüdyo orkestrası, 

22 Ajans ve Borsa haberleri, 
22,20 Sololar. 
--- ----..,,..,,......----

İtalyan 'lar 
Habesistan'da ... 

Harato mevkiini 
zaptetmişlerdir .. 

Adis-Ababa, 22 (Radyo) ...:..... 
İrgalem' de İtalyan takip kuv
vetleri, Mon Harato mevkiini 
zaptetmişler ve Ras Desta firar 
etmiştir. Gabre Maryam'm da 
ne olduğu belli değildir. 

General Y ellozo kuvvetleri 
bir Kanunusanide Ras Desta-
dan teslim olmak talebini ha
vi bir mektup almıştır, Ras 
Desta'r.ın en kısa bir müddet 
içinde ilticası ! bul edilmiştir. 
Ras Des'tayı teslim almağa 

giden general Liyota neticede 
mes'elenin vakit kazanmak için 
bir hile olduğunu anlamıştır. 
Bunun için takibata yeniden 
başlanmış, Arbakonu zaptedil
miştir. 

Desta'nın hususi katibi ve 
bazı kumandanları esir alın-
mıştır. 

Takibat muhtelif yollardan 
ve tayyarelerin yardımile de-
vam etmektedir. Asilerin en 
başlı tahassun yerleri ihata, 
19 Kanunusanide kat'i netice 
eldr. edilmiştir. Çeteler firar 
halindedir. Desta'nın firarına 
meydan vermemeğe çalışılmak
tadır. 

Yaralamak 
Selçuk ötelinde Ali oğlu 

Ali Riza, sarhoş olduğu halde 
Esad oğlu Ahmed'in üzerine 
hücum ettiğinden Bıçağı elin
den almak istiyen Ahmed'in 
iki elinden hafif surette yara
lanmış olduğundan Ali Riza 

yakalanmıştır. 

catı 

Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Zarif Ve ucuzdur 

vablar verilerek bir netice alı· Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

namamıştır. . r Jr 
0 

Birinci kordonda 186 numarada 
Nihayet üzüm kurumu koo- ŞARK HALI T. A. Ş. 

Peratife 48 bin liralık kadar K 1 dd · d FAHRi KANDEMIRO;ı.LU Mimar ema ettin ca esın e u 
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miinasebet olduğuna şüphe dır. Ve her bir hemşiresinin 

1 
yoktur. Ve bu miisyünün bu de biner franklık kazancı 
rezilane vaziyetten haberi ol- vardır. 
madığını kabul etmek lazım- "Büyük hemşiresi mutekit 
dır. Eğer bu genci Paris'e ve ciddidir. Fakat küçüğü 

Büyük hemşiresi mutekit ve ciddidir. Kü. 
çük hemşiresi ise serbest ve hoppadır 

Emniyeti umumiye müdürü 
~özüne devam ederek: 

- Bu mevzuu~ahis ettiğim 
adam, bütün bu faziletlerine 
mukabil, Baron (***) ya aşık
tır. Hem de azami bir dere
udc, Bu kadının aşkı onurı 
için ikinci bir şahsiyet yaşa
mağı icap ettirmektedir. Ma
dam Labarona hoş görünmek, 
onu elinden kaçırmamak için 
pekçok para sarfetmektedir. 
Halbuki bu kadın at yarışla
rına ve kumara düşkündür. 

tarda para ile hareket eder. 
Madam Labaron'un ayda 
vasati olarak 30·40 bin fran-
ga ihtiyacı vardır. 

"Bu bahsettiğim müsyünün 
Cezair bankasında 650,000 
franklık bir mevduatı da var· 
dır. Elimizdeki malumata göre 
bu müsyp, madam Labaron-
dan evvel Hollandalı bir genç 
ile tanışmıştır. Bu Hollandalı 
genç halen İsviçre' de bir sa
natoryomda bulunmaktadır. Bu 
Hollandalı ile bu müsyünün - . . . .. . . . 

celbcdersek, size bahsettiğim hoppadır, serbest hayattan 
müsyünün bu gencin emrinden hoşlanmaktadır. Bu kiiçük 
harice çıkaınıyacağını görürüz. hemşireye birçok defalar şüp-

Bunu, ınuhaberelerinden an- heli yerler ve evlerde tesadüf 
lamaktayız. Bu iş için de şim- edilmiştir. 1000-2000 franka 

diye kadar yarım milyon frank- kendisini teslim eder ve tes-
lık bir masraf kabul edilme- lim olduğu erkeklere aile is-
lidir. mini vermekten çekinmez. Bu 

"Bu musyu hakkında bu 
malumatı veriyorum. Fakat 
bu hususta bir muhakeme ve 
bir fikir yüriitecek değilim. 

"İkinci tip, harbiye bakan
lığına mensup bir yüzbaşıdır. 

"Bu yüzbaşının maaşı 4000 
franktır. fki hemşiresi vardır, 

yüzbaşının hemşirelerine ka,.şı 

büyük bir zaafı vardır. Bunun 
için hemşirelerine brşı bir 
hakimiyet tesis edememiş ve 
onlara karşı daima mnğifıp 

mevkide kalmıştır. 
"Büyük hemşiresi ile ajan

lanmızdan birini t'vlendirdik. 
n _ " • nnn .n~n r 

raf kabul edilmiştir. 
"Bundan maksadımız, bu 

zabitin üzerindeki şüpheleri 

tenvirdir. 

"Zabit· ciddi ve namuslu
dur. Fakat hemşirelerine karşı 

zayıf olması bize ç.ok zarar 
vermiştir. Bu zabitin heriki 
hemşiresi de birer casustur. 

Büyük, ecnebi bir papazın 
aletidir. Metresi olduğunu da 
tahmin edebiliriz. Papas, va-

kıa bir katoliktir; doğrudan 
doğruya Papaya tabidir. Fakat 
Alman Katolik teşkilatı ile de 
alakası vardır. Küçük hemşire 
de birkaç ajana lıizmet et
mektedir. Göriintiş iradların- ı 
dan başka bu yoldan oldukça 
büyük bir irad sahibidirler. 
Kardeşlerinden aldıkları askeri 

zabit yaptığı hatadan haber
dar değildir. 

"Bu iki tip, size Fransadaki 

casusluğun ne şekiller, ne 

hileler, ne usuller altında ça
lıştığını gösterebilir. 

"Üç aylık müddet içinde 

bunları öğrendik, bunların he

men yüzde sekseninin önüne 

geçtik. Fakat henüz çalışmak 

zaruretindeyiz. Biraz daha 

gayret edersek, vaziyet, iste

diğimiz safhaya girmi~ ola
caktır. 

- Sonu var --

Yerlere tukürenler 
Belediye, yerlere tükürenler 

hakkında şiddetli takibat yap

maktadır. Dün, 28 kişi ceza-
.J • ..., ....... --· 
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Avrupa diplornatları ziya. 
(etten ziyafete koşarken 

Sancak'taki ka eşleri 

. ?Ul Almanlar Ren sahillerin-ıAdeseme çarpanlar 

~ de tahkımat yapacaklar 
- - Hala m' o heyüla! 

Karşılıklı Hitler 'in, Rayiştagda vereceği söylev, M. Paris'in (Je süi Portu) mec-• •• • I! 

mıze reva g u en zu -
mün arkası k ~ilmiyor 
Müşahidler, Cenevreye dönmek 

üzere 13eyrut' a hareket ettiler 

Şu gC\zete serlevhaları ara- Blum'un söylevine cevap teşkil edecek muasında Corç Ru isminde 
sında dolaşmak pek fena bir- · bir Fransız muharriri; İsken· 
Şey değilmiş meğer... Bugün- Berlin, 22 (Radyo) - M. deşçe muamele yapılmasını d 'd F 'da T ca'yııa 

Hitler kanunusaninin 30 unda isteriz. Devletlerden, bize kar· erun an as an ... 
de ayni ~ekle başvuracöığım: k d b' b' · · t ı. · b den haA 

v iradcdeceği nutuk ile M. Eden şı her hususta maddi muame· a ar ır ırını a"'ı e • -M. Blum, cevabını verdi: d ' l · t hl.l l k b. 
nutkuııdnn başka M. Bluın'un le beklerim. ıse erı a 1 e ça ışara · ır 

- Takye düştü, kel görün- k 1 t · t' a~ağı Liyon'da pazar günü iradede- ,------------- ma a e neşre mış ır ve " 
dü dise ne birader? Gördük, Ş h · d k · / k 

d ceği nutka da cevab verecektir. e lT en a lS er yu arı: onun da ağzın a çiğnediği S h' · d 
M. Hl'tler, Belçı'ka'ya kat'~ı S k d [ " uriye ve mu ıtın e geçen 

C 22 (Rad ) M mübarek sakızıl.. anki i i vapur eği hAd• l • h k•k~ h' t' •ı enevre, yo - . temişse de, Fransız'lar bunu temı'nat verecektı'r. a ıse erı a ı ı ına ıye 1 ı e 
- Türk münevverleri tevkif 

Delbos bugün M. Litvinof şe· haber vermemişler ve mahsus etmek için arıyorlar... Metz, 22 (A.A) _ Alman- fi/o/ar alacağız. tedkik lazımdır; hadiseler, mü· 
refine bir ziyafet vermiştir. M. gizlemişlerdir. Bu sebeple bü· _ Tiirk münevverinin azı ya askeri makamatının Ren _ Başı 3 üncü sahifede_ retteb ve hep ayni sekilde 
V'gero M Alfar da bu · t •• T .. k' ı h t' ı· k d b olarak bı'rbı'rı'nı· takibetınekte· 1 ve · 1 zı- un ur er eye 1 s en e- Hatay'dadır, çoğu urada... nehriııin sol sahilindeki Nache alt kamarasına binersin, fırtı· 
yafette hazır bulunmuştur. run'a gelememişler, ancak ora Biz gene bildiğimizi yaparız. vadisile Lan<lstuhl'un şimalin- nalı havada sular basar, orta- dir. lO Eylul Fransız • Suriye 

Bu ak"am M. Delbos Baron halkı ınüşahitlerlc görüşebil- T · 1 F d 1 f d k sında ottıı·ıırstın, bı'r tt"ırlu", istiklal mukavelesi, Mısır - in-.,. - ur c- · ransız ost uğu- de bu şehrin yantarn f arın a i 
Bek şerefine bir ziyafot ver- mişlerdir. nun son imtihan günleri! vadilerde pek mühim tahki- yukarıya çıkarsın başka çeşİ· giliz mukavelesinin bu da Irak 
miştir. Bu ziyafette Uluslar Müşahitler kendilerine: - Gu"zel başlık dog" rusu.. d ki · di!.. Sinir olmamak, deli ol- İngiliz istiklal mukavelesinin mat inşasım crpiş etti · en 
sosyetesini ve wAvrupa'yı ala- - Bizden ne istiyorsunuz. Fransa ya ipka, yahut ta ik- k mamak birşey değil... Bunlar teakibinden başka birşey de· söylenme tedir. 
kadar eden mes'eleler üzerine Niçin mektup gönderdiniz? male kalacak gibi görünüyor.. Birkenfeld prensliğinde ka- ne biçim vapur allah aşkına! ğild i r. 
fikir müdavelesi yapılacaktır. Diye sormuşlar, halk hep Tenb<>I, haylaz mektep çocu- in IS kasabanın ahalisi bu Dakikalar geçtikçe, bayanın "Bu hadiseler, garb düş-

M. Bek bugün 1. Eden ile bir ağızdan: ğuna benziyor. siniri artıyordu. Sağdan, sol· manhg"ınm eseridir? lslam 
1 havaliyi terketmek emrini al-

aörüşmüştür. Bu ziyafette M. - lstiklnl istiyoruz. Hükf1• - stanbul Ermenileri taş- dan tükrükler, geniz, ciğrr, alemi Arab hükumetlerini 6 ki · k" .. mıştır. Ha!ka tazminat olarak 
Eden'e Layipzing hakkında met bize zulfım yapıyor. Bu- na ara ateş pi.ıs uruyor. gırtlak hırıltıları başladı .. Ka- - gayri şuur'i bir hareketle -

T ki d Almanya'nın şimalinde arazi l 
malumat vermiştir. nun için size müracaat ettik. - aşna ar yaş 0 una mara, yavaş yavaş sigara du- garba defediyorlar. ngiltcre 

benzerler, yanmaz meretler! verilecektir. h ld Kırıkhan, 22 (Hususi) - Demişlerdir. Berlin, 22 (A.A) _ iyi bir manı ile bulutlandı. Irak istiklalini verdiği a e 
Fransız'lar, Türk hududu ya- Bu görüşmeler esnasında, - Eıninönü'nde edebiyat Bayan etrafına baktı: az zaman sonra bu memle· 
k geceleri... memhadan bildirıldiğine göre - Aman Allahım ·Dedi- kette fn,,.iltere aleyhine bir ınlarında bazı Arap'lara silah Fransa'nın Sancak'taki komi· _Gelecek hafta komedi mi M. Hitler'in bu ayın otuzunda " 
dağıtmışlar ve hududa yerleş- seri M. Derriot da bulunmuş, 1 k vapur değil, nezle kutusu.. isyan çıkmıştır. Bu şayanı var, vodvil mi acaba? Rayi~tğda snyliyeceği nulU 
miş bulunan bir aşiret erka- Fransız istihbarat zabiti ter- Gene o akşamdı galiba! Va- dıkkat bir zihniyet eseridir. 

- Afiş edebiyatı! heyecan tevlid edici mahiyette 
nına da silah ve mühimmat cümanlık etmiştir. Bu tercü- · purun alt katıııda, hayatını " Garb'lılar, islam alemin-- ilahi Peyami Safa, neler olacak, dahili ve harici siya· 
tevzi edilmektedir. marı ın ne dereceye kadar bulursun yahu!.. Neredeyse (Musiki satmakla) geçiren biri, de işgalleri altında olan yer-

H I set hakkında mühim beyanatı eline udunu almış, etrafına lerde tehlikededirler. Garb'h· a ep, 22 (Hususi) - Kı- doğru hareket ettiği malum pasta edebiyatı, prasa edebi- ihtiva edecektir. 
• rıkhan' daki hadiselerden sonra degv ildir. Müşahidler, o"ğleden 1 k d b d birkaç kişi toplamış, durma- lar·, Muhammedilerden kork-yatı, o anta e e iyatı iye Berlin, 22 (Radyo) - Al-

tevkif edilmesi emrolunan 14 sonra İskenderun'dan ayrılmış- edebiyatı herşeye sokacaksın. man devlet reisi M. Hitler, dan çalıyordu: makta ve yerlerini bırakmak-
Türk'ten 12 si yakalanmış ve lardır. - Balkan matbuat kong- O b Al Durınadan aylar geçer yıl· tadırlar. 
hapse atılmıştır. Dı'g"' er ı'kı'sı'nı·n · 1 dün Nurenberg' de 1 in . !ar geçer gelmez sesini " İslam aleminde siyasi hu-Müşahidler, ayın 18 inde resı top anıyor.. man gencine hitaben irad 
ölü veya diri ele geçirilmesi de· Türkiye hududu yakınları- - Ne çare ki, bizimki top· eylediği nutkunda; nasyonal Hasretin gönlümdeki lakin dudun manası yoktur. lra~'h 
emredilmiştir. na gelerek halkla temaslarda lanamıyor. 1. f k t .. d kimbilir sen nerdesinl ile Suriye'li, Hicaz'lı, Mısır Jı, 

Vataniler fskenderundaki ana- - Belediye telefonlarile çok sosya ızm ır asının esısın en· Şarkı, dinleyicilerin hoşuna Berbeıi ve müntehai Garb'ta· bulunmu~ brdır. Halk; yaşasın beri Almanya'da görülen bir-
f sırı Türk'ler aleyhine tahrik müstakil Hatay, diye bağır- konuşuluyormuş... l l b h gitmişti. Fakat Pasaporttan ki Fas'lı kardeştir; bunlara 

etmf: ktedirler. isken derun so- mışla.-dır. Tercümanın Türk- - En çok dedi · kodu be- likten ve i er eyişten a ksekt· kalkıp ta menderek açığından hakim olan sadece dini histir. 
lediye işlerinde olur da ondan. miş, beynelmilel durum a - Al k' d ·1 l · b M h d l'k k kaklarında silahlar atılmakta; lerin cevaplarını tahrif ettiği kında ezcümle demiştir ki: sanca a oğru ı er eyı;; aş· Ve bugün u amme ı ı şe -

Türk'lerin vak'a çıkarmaları sanılmaktadır. - Tunç zannedilen eserler !ayınca, Karşıyaka vapuru da li ile bir Arab cephesi ku· 
1 k - Biz, her dakika için ha-

istenmektedir. a tın çı h. tempoya uydu: rulmağa çalışılmaktadır. 
Hama, 22 (Hususi) - An· Antakya, 22 (Hususi) - - Oh, oh, ohl... Herkes zırız. Dünya emin olsun ki, Sallanır bire sallanır! " Muhammediler bir inti-

takya'da halk ;ırasında boz- Kırıkhan'da Türk'ler, gayri altın görmiyeli LO kadar çok Alman milletini refaha kavuş· B d 1 kam devrı'nı·n geldı.g" ı'ne hük-
mes'ul şahıslar tarafından tev- zaman geçti ki, tunçla altını turmak ve onun kiiltürünü ir e ne göre im: 

gunculuk yapmak ve halkı kif edilmektedir. Ermeni ma- bile ayırcımaz oldu. yükseltmek için herşeyi yapa- Ayaklarımızın altından sular metmektedirler. Ezher med· 
korkutmak hareketlerine ye- hallelerı'nde oturan Tu"rk'ler, ,.,, l k d • v f d k" I kt k' fışkırmağa başladı.. Köşedeki resesinde Japonya ve Rusya-

d - ıvıaymun u · ersi... , cagız; e a ar ı an çe ın· b 
ni en ehemmiyet verilmeğe bir zat; dan gelmiş müslümanlaıa u 
b canlarını kurtarmak için Türk Aslımız ı'nkaA t k miyeceg" iz. · 
aşlanmıştır. Arablar, mahal· - 1 

r e meme ' l - Hazreti lsmail'e benzi- ~kide işlenmektedir." 
mahallelerine kaçmaktadırlar. faz'! tten sa l "ph · Birçok yerlerde, spanya 

li hükumetten teşvik görmek- 1 e yı ır şıı esız. yoruz -Dedi- tabanlarımızın di- Demektedir. Yani... Bir is-
Adana 22 (H s ") A ·r "" ihtilali münasebetilc, nasyonal tedirler. Ay Battal namında ' u usı - n- - ra:nvaya..,çarpmış.. binden su çıkıyor.. lam ittihadından bahsetmek-

bir Türk, bir polis tarafından takya'da mahalli hükumete - Bunu da yerıi işitiyoruz. sosyalizme ve faşizme karşı Ve hakikaten biraz sonra tedir. 
tabanca kurşunile öldürül- mensup Arap'lar, Türk mek- Bu neye benzer biliyor mu- nümayişler yapılıyor. Biz de alt kamaranın dibi artık tama- Halbuki, muharrir 19 uncu 
müştür. Şimdi bu Türk'e bir leplerine girerek talebeden sunuz? Karıncanın deveye hü· milyonlarca Almanın iştirakile mile sularla dolmuştu. Ben de asırda çok kuvvetli sanılan 
eve tecavüz suçu atfedilmek- bazılarını dövmüşlerdir. Ha· cum etmesine. Bana kalırsa bir nümayiş yaparsak, dünya yukarıya çıktım. ve yirminci asırda bu telakki 
tedir. diseyi haber alan birkaç Türk bir insanın tramvaya çarpma- .Eayrette kalacaktır. Bizim ya- Ne düşünüyorum bilir mi- kat'i surette anlaşılan bir na· 

Kırıkhan, 22 ( Hususi) _ bu barbarca mezalime daya- sına imkan yoktur. Çünkü, p~cağımız nümayiş hiçbir za- sınız: zariyeye saplanmış kalmıştır. 
Burada 300 kişilik bir Ermeni namıyarak mekteplere kosmuş· bizde tramvay, belalı, eli hı- ~man birkaç başı bozuğun nü- Yakında, körfezimize şeref Vakıa, Mısır' da birkaç hayal· 
çetesi teşkil edilmiştir. Kan lar fakat y.umruk ve sopalarla çaklı, korkunç bir mahluktur; rnayişine benzemiyecektir. vereceği s:>ylenen mukaddes, perver bir İslam -daha doğrusu· 
dökücülüğü ile şöhret kazan- gene Arap'lar tarafından dışarı o kendisi· gelir çatar,, Sezar'ın J Biz harb istemedik. Bütün muhterem ve aziz vapurların bir Arab ittihadı yapmağa 
mış olan Adol Ledonyan na- atılmışlar, sonra da tevkif edi- -hakkını Sezar'a vermek gerek.. ~illetl~ - arasında kardeşlik hayalile bir müddet daha inti- çalışıyorlar! Fakat hangi Arab-
mındaki Ermeni'nin maiyeti- lerek mahkemeye ... sevkedil- m- - 'ifmdik istiyoruz ve bize karşı da kar- zar ettikten sonra, ister misiniz, )ar birbirile birleşecek? ... Bir 

ne de -silah dağıtılmıştır. mişlerdir. esas üzerine kurulmasında it· lngiltere ve Fransa, Uluslar şöyle bir haber çıksın: avuç Fula esir o~an fellah mı? 
Halep, 22 (Hususi) - Dün Cenevre, 22 (Radyo)- M. tifak etmiştir. sosyetesi otoritesinin bekasına "Şu ve bu sebepten dolayı Birbirile veya Fas'lı)arla biz 

ansızın fskenderun'a giden mü- Delbos, M. Vigeno, M. Ede- ispanya mes'elesi de görü- taraftardırlar. vapur mübayeası mes'elesi aı{im Türk'lere gelince; milli hisle 
şahitler, kendilerine mektupla nin dün akşamki ziyafetinde şülmüş ve seri bir kontrol te- Halep, 22 (Hususi) - Mü- kalmıştır,, Garb'ın Şark'taki kapısının 
müracaat etmiş olan Türk'lerle hazır bulunmuşlardır. ' sisi kararı verilmiştir. Blı su- şahid heyet Haleptc bir gün İşte o vakit, gümbürtüyü ve müdafii biz? Sancak'taki mil-
görüşmüşlerdir. Müşahitler, bü- Fransa ve İngiltere murah- retle İspanyolların dahili ihti- kaldıktan sonra Beyrut'a geç· bizim şu köhne sefinelerin liyetperver Türk'leri de, (hu· 
tün Türk'lerin öğle üzeri Is- hasları bu ziyafette Avrupa laflarını kendileri halledecek- miştir. Heyet, Cenevre'ye ha- alacağı yüksek kıymeti düşün! dudsuz bir vatanperverlik ) 

;enderun' da bulunmalarını is- sulh ve manzumesinin yeni bir )erdir. reket etmek üzeredir. Hafazanallah!.. ** - Lütfen çeviriniz<"-
._~~llllll .... ~llllll .... 11iia ... Elttrllll!.'Ji'iiMlt~!~'A!!Z4 .......... ~~.;;~BAA~t;1,~• ;.. ........ m11 .... m::•-.a•ar muw;.Bxsw~~;;..~w!m~iila ...... ll!!ll ........ MMımı ... .l.l!lm .. m1~=nmi•~llİl ......... .ı. ... 11m ........ lllİll, 

denizci, işte böyle gecelerce kaldırıyor, sağa sola hafifçe ekser~ya iyilik ettiğinden fena- vardı. Petroyu uzattı ve kol· r
-... -·F--·-

1 
.. -r-·-

1
-
1
--
0
· ... ._,.a._.-:z .... A .. _.. ....... _l_J• .............. sık· sık kazalar olurdu. ihtiyar feneri vardı. Ara-sıra bu feneri - İnsan, hazan ve halla yanıyordu. Yerde bir hasır 

ya hiç sahilden ayrılmaz, ka- sallıyordu. Sis dağılırken, hü· lık göriir. !arını, ayaklarını hareket ettir-
pudnna sarılarak denizleri yiik bir dalganın, iyice farke- Bunun içindir ki, ihtiyatıda miye başladı. Hafif· hafif mi-

\S;z,.... .. -. BUyük Korsan Romans .... - ... -· ~J dinler ve seyreder, yahutta dilmiyen siyah bir cisimi ku· elden bırakmıyordu. desi üzerinde bir masaj yap-
sandalına binerek biraz açılır caklıyarak kumsala bıraktığını Petro'nun·yanına yaklaşınca mak istemişti ki, Petro'da göz· -63- Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

Limancıkta, çeşmenin bu· 
lunduğu cihette küçücük, iki 
P~ncereli, demir kapılı bir 
hına da gözüküyordu. Pence
rede demir parmaklıklar vardı. 

. Burada yıllardanberi ihtiyar 
bır denizci. Binanın üst ka
tında yatar, kalkardı. Alt ka
tında ise denizcilere, balıkçı
lara, ziyaretçilere mahsus kü
çük bır kahvehane vardı. Yaz 
gelince binanın yanıbaşında 
sazlardan, büyük bir kır kah
vehanesi açardı.. Burada her 
•~ a her şey satılırdı. Kendi-

diri·diri gömnıüş olan ihtiyar 
denizci, ayni zamanda eski 
kahramanları andıran esraren
giz bir adamdı. Başının üs
tünde ve çehresinin, et'rafında 
kar gibi bembeyaz bir saç ve 
sakal yığını vardı. Vaktilc çok 
güzel ve kuvvetli bir insan ol
duğu hala belli idi. Yapısı 
saı:>a-sağlam duruyordu. 

ihtiyar adam, bu geceyi de 
kulağı kirişte geçirmişti. Bu 
onun adeti idi: 

Çandrırlı' da fırtınaların az· 
dıtı gecelerde, ekieriya kü-

ve etrafı araştırırdı. Çünkü gördü. eğilip baktı: lerini açtı ve etrafına baktı: 
dalgalar, kazazedeleri ekseriya - Hah · diye bağırdı ·işte - Vay canına bel. Taze bir - Neredeyim? 
bu sahile atardı. biri!. delikanlıcık.. Ve derhal, hatırına ilk gelen, 

Nitekim çok defalar, boğul- Deniz baba, vaziyeti anla- Eğildi, kalbini dinledi. Kalb belindeki kemer oldu. Kemeri 
muş veya diri olarak birçok mıştı, hem oraya doğru koşu· çok ağır çarpıyordu. belindeydi. Kurtulmuştu. Bel· 
kazazedeleri kurtarmıştı. On· yor, hem de mırıldanıyordu: _ Yaşıyor! . dedi _ yaşıyor ki de kurtarılmıştı. Geceki 
lardan bu iyil;ğine mukabil, - Mutlaka bir gemi daha zavallı! korkunç mücadeleyi hatırladı. 
hiçbir şey, hiçbir fedakarlık battı.. Acaba kimin gemisi Petro'nun ağzından hafif·ha· Ve sonra karşısında bulunan 
veya Ücret istemezdi. Yalnız idi? Nereden geliyordu, kaç f ıf salyalar çıkıyordu. Nefes sevimli, iri-yarı ihtiyare baktı: 
paraları varsa, yidirdiği, içir- kişi boğuldu acaba! aldığı buradan belli idi. He- - Neredeyim? 
diği şeylerin parasını alır ve Her ihtimale karşı bir eli le de men felaketzedeyi kucaklı yarak - Deniz babanın evinde 
onları uğurlardı. Ona " deniz belindeki hançerin kabzesini omuzuna aldı. Ve evine doğru ve kahvehanesinde! Sen, de-
baba " adı verilmişti. tutuyordu. Hayatında kimseye koşmıya başladı.. nizlerin gönderdiği bir misa-

Deniz baba, bir saat var ki, düşman olmamıştı. Ve binae· Deniz baba sağlam bir adam- firsin .. Bir Tanrı misafiri. Allah 
sahilde dolaşıyor ve gözlerini naleyh hiçbir kimsenin düş· dı. Omuzundaki yiikün ağırlı- isleıs"', kulunu böyle kurtarır. 
denizden hiç ayırmıyordu. Elin- manlığım da tahrik etmemişti. iını bile duymıyordu. Kapıyı lstemeıse denizlerde bırakır .. " 



---

• Sayfa6 ANADOLu _____________________ 28111937 

Sancak mes' elesinin Cenevre en ahey Adalet Ma 
aş göstermiştir 

-
kemesine gitmesi ihtimalı 

- Başı inci sahifede -
Cenevre, 21 (A,A) - Mil

letler cemiyeti konseyinin 86-
ıncı topla 'ltı devresi bugün 
Çin müm ssili M. Vellington 
Kov başl :mlığı altında açıl· 
mıştır. Celse iki saat sürmüş
tür. Ruzneme hakkındaki mü
zakereler esnasında Şili mü
messilinin Madrid' deki yaban· 
cı elçiliklere sığınmış olan 
mülteciler hakkındakı takriri 
mevzuubahsolmuştur. 

V llansiya hükumeti dış iş
leri bakanı M. Litvinof'un 
yardımı ile bu takriri protesto 
etmiştir. 

Mültecileri elçiliklerde ba
rındırmak hakkının hiçbir za
man mevcud olmamış oldu
ğunu temin eden bakan böy
le bir hakkın tanınmıyacağını 
söylemiştir. 

Şili mümessili aksini iddia 
ederek böyle bir hakkın dai
ma mevcud bulunmuş oldu· 
ğunu söylemiştir. 

Bu mes' ele sıhhat komi~yo· 
nunun raporu münasebetile 
yeniden tedkik edilecektir. 

Fnnsız - Türk ihtil&fı bazı 
müşkülat arzetmckte olduğun
dan mes' ele esaslı bir şekil
de tedkik edilmeden muvak
kat bir tarzı hal aranılacaktır. 

Fransa ve Türkiye'nin üç 
sene için statükoyu muhafaza 
etmiye razı hükümleri ve Fran
sa'nın 1921 anlaşmasından 
doğan Türk haklarını tanıma
sı muhtemel görünmektedir. 

Ankara, 22 (A.A)- Fransa 
Başbakanı M. Blum tarafından 
11/1/937 tarihli muhtıramıza 

cevap olarak gönderilen 19/1/37 
tarihli mektubu aşağıda aynen 
neşrediyoruz. 

Mesaimin ve düşüncelerimin 
neticesi şudur: 

Tamamen Juridigue noktai 
nazarmdan meseleyi mülahaza 
edersem Fransız hükumeti ta· 
rafından Cenevre' de müdafaa 
edilen tezi iltizam etmek mec· 
buriyetinde kalacağım. Lozan 
muahedenamesinde mevzuu 
bahs hakimiyetin terki San
cak' a taallOk eden kısmı için 
constitutionnel bir mahiyet 

yasi mahiyette bir ihtilafın 
lli nci madde mucibince hal· 
lini aı:amasını memnuniyetle 
kabul ediyorum. 

Fransa hükümeti raportörün 
kendisine verilen mandayı en 
vasi surette kullanmasına hiç· 
bir surette mümanaat etmiye· 
ceğini ve konsey tarafından 
verilecek kararı peşinen kabul 
edeceğini beyan eder . . 

Bu kararı aramızda şimdi

den hazırlamak mümkün mü
dür? Bunu kuvvetle temenni 
ederim. Benim temayül gös· 
terdığim düşünceler şunlardır: 

Zannedersem tamamen ayrı 
iki mes'ele mevcuttur. Fransa 
ve Suriye muahedesinin tat· 
bike vaz'ından itibaren San
cak' da tatbik edilecek kat'i 
statü ve ara devrede tatbik 
edilecek reiim. Bunlardan bi
rincisi en mühimidir. Fransa 
Suriye muahedesinin tatbike 
vaz'ından sonra Türkiye Cum· 
huriyetinin 1921 muahedeleri
nin tatbikile yakınen alakadar 
olması sizin noktai nazarınız

dan meşrudur. Ancak bu mu· 
ahedelerin tatbiki Fransa dev· 
letile ayni gayeyi güden Su
riye devleti tarafından yalnız 
olarak garanti edilmeyip ayni 
zamanda mandater devletin 
1921 de namına hareket etmiş 
olduğu cemiyeti akvam tara
fından da garanti edilmesi 
iktiza eder, fikrindeyim. 

Binanenaleyh cemiyeti ak
vamın 1921 muahedelcrinin 
tatbikile mükellef kalacağı mü· 
lahazasındayım. Bundan şu 
neticeyi çıkarıyorum: 

Fransa-Suriye muahedesinin 
sonra dahi yalnız Sancak'a 
münhasır olmak üzere man
danın bir nevi devamt müla· 
haza olunabilir. Ve manda 
dolayısile Sancak'ta hususi bir 
rejim tesis edilir. Ve Cemi
yeti akvamın göstereceği bir 
Haut Commissaire neşrolunur. 
Bu Haut Commissaire tabia· 
tile Fransız olacaktır. Bu sug
gestion bana mühim görünü
yor. Ve hükumetinizin esas 
gailesini karşılıyor. zannede-
rım. 

arzetmiyor, fikrindeyim. Diğer taraftan Fransa ken· 
Fransa'nın 1921 senesinde disini istihlaf edecek devlete 

mandater bir · devlet sıfatiyle geçen taahllüdatı Türkiye'ye 
müzakere etti~i mütaleasında- tecdid ve garanti edecektir. 
yım. 1921 muahedeleri tatbi· Ara devrede tatbik edilecek 
kinin mandanın tamamen ic- rejime gelince, bu rejim de
rası suretile Fransa tarafından vam ettiği müddetçe Türk 
temin edilmediği müddetten ahalisi için endişenizi mucip 
itibaren Sancak istiklalini is- birşey yoktur. Bu ara rejim 
tilzam edeceğini zannetmiyo- kat'i rejimi hazırlıyacak bir 
rum. şekilde tanzim edilec~ktir. 

Lakin Juridigue sahada iti- Yani Sancak'ı şimdiden ta-
lalın temininin müşkül oldu- mamen ayrı bir entite olarak 
ğunu tecrübe göstermiştir. Bi- gösterecektir. 

naenaleyh itilaf1 başka bir idari ve kültürel usuller, 
sahada aramak lazımdır. Ve 

lskenderun limanının gayri as
bu mülahaza iledir ki cemi-
yeti akvam rolünü derpiş keri hale ifrağı ve Türk hü-
ediyorum. kumeti tarafından istimali hak-

Cemiyeti akvam bizim ma- kında size her türlü satısfac-
tion verilecektir. lik olmadığımız tam serbestiye • 

maliktir. Cemiyeti Akvamın Kalan yegane nazik nokta-
c~ası bulunan ve ona merbut lar Gouvernturun sureti tayini 
olan iki devlet arasındaki si· mes' el esi ki bu işe mandater 

-~~-----.. ---- komisyonu müdahale edebilir, 
icadına çalışan milletler hali- zannındayım ve Suriye mec-
tası içinden kurtarmak isti· }isine Sancak meb'uslarının 
yoruz. iştirakidir. Lakin cemiyeti ak· 

M. Corç Ru Türlc'lerin mil- vam konseyinin bu hususta 
li hiıle mücehhez ve Garb hususta · bir sureti hal veya 
aleminin Şark'taki kapısının bir uzlaşma metni bulamıya-
muhafızı ve müdafii olduğunu cağını zannetmiyorum. Ve tek
yazsaydı, makalesi bir kıymet rar ediyorum. Böyle bir ka· 

_ vali vatı -lJeetı·----'Laotbı ... r ı • • ~ k 
usuf a a u· 

Tek bir kaygım vardı ve 
vardır. İhtilafımızın hakiki se· 
beplerini anlamak ve buna 
çare bulmak. Bu çok dikenli 
mes' eleyi memleketi erimiz ara· 
sında daha dostane bir takar· 
rüp vasıtası yapmaktır. 

Size söylediğim gibi juridi· 
gue ve politigue mülahazat
tan ziyade bu dostluk endi
şesidir ki tecrübe ile sabit ol· 
duğu üzere geçirtsiz ve çar· 
pışmadan işliyemiyecek olan 
konfederasyon projesinden be· 
ni çekindiriyor. 

Ankara, 21 (A.A) - San
cak hakkında bir Türk· Fran· 
sız muahedenamesinin akdine 
esas olmağa hizmet edecek 
prensiplerin ifadesini muhtevi 
olarak 11 Kanunusani 1937de 
hükumetimiz tarafından Fran· 
sız Başbakanına verilen muh
tırayı aynen neşrediyoruz: 

1 - Suriye, Lübnan ve 
üç confederes devlet teşkil 
eder. 

2 - Aşağıdaki müştert:k 
işlerde confederetiona bırakılan 
selahiyet mahfuz kalmak üzere 
her devlet kendi hakimiyetini 
tam ve mükemmel olarak mu
hafaza eder. 

A - Diplomatlar ve kon· 
soloslar göndermek ve kabul 
etmek suretile temsil dahil 
olduğu halde harici münase· 
betler. 

B - Confederes devletler 
ara~rnda gümrük ittihadı. 

C - Mesknkat birli~i. 

3 - Confederaitionun mer· 
kezidir. 

4 - Confederationun yu
karda zikredilen müşterek iş

lerine müteallik masrafları con
federes devletler arasında her 
birinin nüfusu nisbetinde ifraz 
edilecektir. 

5 - Konfederes devletler 
parlamentolar tarafından mu
savi adette intihap edilecek 
murahhaslardan mürekkep bir 
komite konfederasyonun müş· 
terek işlerinde icra kuvvetini 
haizdir. 

Harici münasebetlere ve 
müşterek masrafların ifrazına 
aia bütün mes'elelere müte
dair kararlar ittihadı ara ile 
ittihuz olnnur. 

K"nfederasvon devletlerin· 
den birinde tatbiki o devlet 
mevzuatı kanuniyesinin tadi· 
lini müstelzim kararlar için de 
ittihadı ara lazımdır. Diğer 
bütün mukarrerat için ekseri· 
yet kafidir. 

Cemiyetçe ittihaz olunan 
bir kararın konfederes devlet· 
lerden mevkii tatbike konul· 
ması için bir kanuna lüzum 
görüldüğü takdirde o karar 
ancak alakadar devlet parla
mentosu tarafından ona dair 
hükümler kabul olunduktan 
sonra icrası mecburi bir kuv
vet iktisap edebilir. 

6- Kontederes devletler
den her biri diğerleri nezdinde 
bir irtibat memuru tarafından 
temsil edilir. 

7 - Konfederasyonun müş· 
terek işlerini alakadar eden 
muahedeler icra komitesi ta· 
rafından müzakere ve akdolu
nup üç devlet parlamentoları
nın her biri tarafından tasdik 
edilir. 

M!amafih şurası muhakkak
tır ki konfederastionun iadesi 

gelip oturdu. 

muahedenameler, yani Fransa
Suriye, Fransa-Lübnan muahe
deleri mer'i olmakta berdevam 
olacak ve müddetleri inkiza 
edince temdid edilebilecek· 
lerdir, 

8 - Konfederes devletler 
meyanında Sancak gayri mü
sellah daimi bitaraf bir hale 
konmuştur. Orada hiçbir mec
buri askerlik hizmeti ihdas 
olunamaz. Hiçbir askeri istih· 
kam yapılamaz. Ve dahili 
emniyetin iktiza ettirdiği tes
lihattan gayri hiçbir teslihat 
ikame ve idame edilemez. 

9 - 1921, 1923 ve 1926 
muahedatının Sancak' a taalluk 
eden ahkamı yerine kaim ol
mak üzere bir Fransız • Türk 
muahedenamesi akdolunacak
tır. işbu muahedename kon· 
federationun ihdası ile tarzı 
faaliyeti hakkındaki ahkamdao 
maada Türkiye ve Fransa'nın 
Sancak'ın mülki tamamiyetini 
hariçten gelen öteki iki dt!V· 
let dahil her guna taarruz, 
ihlal ve müdahaleye karşı 
müştereken ne suret ve şe· 
killerde zamin olacaklarını 
tesbit gayesine matuf ahkamı 
ihtiva eyliyecektir. 

10 - Bundan maada bu 
husustaki teminat Sancak'm 
bitaraflığına ve muahedenin 
tayin eylediği statüya dahi şa
mil olacaktır. 

11 - Türk-Fransız muahe· 
denamesi İskenderun limanın
da 20 Teşrinievvel 1921 ta
rihli Türk· Fransız itilafname· 
sine ilişik imza •protokolunda 
münderiç olduğu veçhile Tür
kiye'ye tanınacak hak ve fay
daları tasrih eden bir maddeyi 
dahi ihtiva edecektir. 

12 - Sancak yurddaşhm 
devletin ana yasası hakkında 
reyini verecek olan ilk parla
mentoyu intihap edeceklerdir. 
Bu yasa mecburi olarak vic
dan scrbestisin\ ve din ser• 
bestisini tasdik ve ilan ede
cektir. 

Bundan maada devletin 
cumhuriyet şeklini ve Türkçe 
olacak olan resmi dilini tesbit 
eyliyecektir. 

tik parlamento intihapları 
Türkiye ile Fransa arasında 
akdolunacak bir itilafnamei 
mahsusla tayin olunacak şekil 
ve surette vukubulacaktır. 

13 - Yukardaki maddenin 
hükmüne göre halen yabancı 
bir tabiiyeti haiz olmıyan biz
zat veya babası Sancak' da 
doğmuş olan ve bir de 20 
Teşrinievvel 1920 tarihinde 
orada yerleşmiş bulunan her 
şahts Sancak'ın yurddaşıdır. 

14 - Sancak'ın ana yasası 
ancak Türkiye ve Fransa hü
kumetlerince tasvib olunduk
tan sonra mer'iyete konabile
cektir. 

Cenevre, 21 (A.A) - Ana
dolu ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Dün öğleden eve! ve sonra 
İsveç hariciye Nazırı raportör 
M. Sandler'in reisliğinde Türk 
ve Fransız murahhas heyetleri 
arasında iki hususi içtima ol· 
muştur. Bu içtimalarda son 
Fransız teklifleı ini havi olarak 
M. Blum tarafından gönderi· 
len mektuptaki bazı noktalar 
hakkında tenevvür etmek üzere 
Türkiye heyeti tarafından Fran-

ve M. Delbos bu suallere tah· 
riri cevaplar vermiştir. 

Bu mukabil sualler ve ce
vaplar üzerinde iki taraf nok
tai na2arlarını tesbit etmişlerdir. 

Ayrıca iki tarafın hukuk 
mütehassısları tarafından hu· 
susi bir içtima yapılarak da
vaya esas olan hukuki tezler 
izah edilmiştir. 
Akşam her iki heyet M. 

Sandler tarafından verilen zi
yafette hazır bulunmuşlardır. 

Cenevre, 21 (A.A) - Ana
dolu ajansının hususi muha
biri bildiriyor: 

Rapotör M. Sandler bu sa· 
bah Fransız heyetile temasta 
bulunduktan sonra saat 15,30 
da Dr. Rüşdü Aras'ı ziyaret 
etmiş ve Hariciye Vekilimizle 
uzun müddet konuşmuştur. 

Raportör, her iki tarafın 
teklif ve iddialarını dinliyerek 
bir itilaf zemini bulmağa ça
lışmaktadır. 

Konsey azası bulunan dev· 
letler, bilhassa dost ve mütte
fiklerimiz, lngiltere, Sovyet 
Rusya ve Romanya hariciye 
nazırları mes'elenin kısa bir 
zamanda halli için uğraşmak 
hususunda büyük bir arzu ve 
temayül göstermektedirler. 

Bugün için henüz bir vaziyet 
yoktur. 

Cenevre, 21 (A.'A) - Ana· 
dolu Ajansının hususi muha
biri bildiriyor: 

Dün öğleden evet ve sonra 
lsveç hariciye nazırı raportör 
M. Sandler'in reisliğinde Türk 
ve Fransız murahhas heyetleri 
arasında iki hususi içtima ol
muştur. Bu içtimalarda son 
Fransız tekliflerini havi ola
rak M. Blum tarafından gön
derilen mektuptaki bazı nok
talar hakkında tenevvür et
mek üzere Türkiye heyeti ta· 
rafından Fransız'Jara bazı su· 
aller sorulmuş ve M. Delbos 
bu suallere tahriri cevaplar 
vermiştir. 

Bu mukabil sualler ve ce· 
vaplar üzerinde iki taraf nok
tai nazarlarını tesbit etmiş-
lerdir. • 

Ayrıca iki tarafın hukuk 
mütehassısları tarafından hu
susi bir içtima yapılarak da
vaya esas olan hukuki tezler 
izah edilmiştir. 

Cenevre, 22 (A.A) - Kon· 
sey bugün ilk içtimaını yaptı. 
Alelusul yalnız ruzname işi 
ile meşgul oldu. Hatay mes
elesi ruznamede mevcud ol· 
makla beraber gelecek hafta 
içinde ne gün müzakere olu· 
nacağı malum değildir. 

Dr. Rüştü Aras, bugün 
Eden'le görüşmüş, konsey iç
timaından sonra da Litvinof'la 
mülakat etmiştir. 

Yarın hususi mahiyette yeni 
bir toplantı yapılarak Türkiye, 
Fransa nol.tainazarlarının ra· 
portörün huzuru ile müzakere· 
sine d'!vam olunuıası beklen· 
mektedir. 

Ankara 22 (A.A) - Gaze· 
telerin Sancak'tan ve Suriye· 
den aldıkları haberler Türk
ler aleyhine harekete geçmek 
ıçın birçok şüpheli ve Türk 
olmıyan kimselerin teslih ve 
bunlardan çeteler teşkil edil· 
diği bildirilmektedir. 

Sancak havalisine yeniden 
teslih' edilmiş Çerkez bölük-

başka bir takım J\rab çeteleri 
teşkil edilmiş, bunlar da San
cak mıntakalarına gönderil· 
miştir. 

Haleb civarında teslih edi
len bin beşyüz araba Reyha· 
niyeyi basmak vazifesi veril
miştir. Halcbde Taşnak Erme
niler de Sancak'a gönderil
mek üzere Fransız'lar tarafın
dan gizlice teslih edilmektedir. 

Hududlarımız civarında Fran• 
sızlarm itimad ettikleri kimse· 
lere silah dağıttıktan ve Ane
ze aşiretini de teslih ettikleri 
görülüyor. 

Kırıkhan' da Taşnak'lardan 
üçyüz kişilik müsellah bir çete 
teşkil edilmiştir. Bundan baş
ka hududlarımız üzerinde Fran· 
sızların mühim hareketlerde 
bulundukları asker gönderdik· 
leri ve Türk'lerden gayri eş· 

hası teslih ettikleri anlaşıl· 
maktadır. 

Cenevre, 22 (A. A) - Mil
letler Gemiyeti konseyi bugün 
hususi bir celse ve sonra sa
at 17 de umumi · bir celse 
aktedecektir. 

Müzakerat ruznamesinde si· 
yasi hiçbir mesele yoktur. Ruz
namede mali komite ile ista· 
tistik mütahassısları merkezi 
Afryon ve iaşe komitelerinin 
mesailine müteallik hususat 
vardır. 

M. Delbos bugün öğle ye· 
meğini M. Litvinof ile birlikte 
yimiştir. 

M. Delbos akşam yemeğini 
M. Bek ile yiyecektir. 

M. Bek bu sabah Danzig 
işlerinin mazbata muharriri M. 
Eden ile görüşmüştür. İlci 
devlet adamı beraber vaziyeti 
ve M. Bek'in Danzig ve Al
manya rnümessillerile yapmış 
olduğu görüşmelerin neticele· 
rini tetkik etmişlerdir. 

lstanbul, 22 (Hususi) -
Fransız'lar Suriye'de T;ışnak
lardan çeteler tertip ederek 
Sancak'a göndermektedirler. 
Hududumuzda Fransızların 
bazı şüpheli hareketleri gö
rülmüştür. Buralarda tahşidat 
yapıldığı tahmin olunuyor. 

İstanbul, 22 (Hususi) -
Bugünkü Fransız gazeteleri, 
herşeye rağmen gerginlik kal· 
madığını, .Fransa'nın bugünkü 
ateşli, genç Türkiye için bazı 
fedakarlıklara razı olacağını 
yazıyorlar. 

İstanbul, 22 (Hususi) -
Sancak ihtilafının halli için, 
Rus, Romen, ve İngiliz hari· 
ciye nazırları Cenevre' de mü· 
temadiyen görüşmelerde bu
lunmaktadırlar. 

Fransız gazeteleri, vaziyetin 
ümidsiz olduğunu, müzakere· 
nin başka bir zamana tehiri 
ihtimali mevcud bulunduğunu, 
hatta üç sene Fransız manda· 
sının devamından sonraya hı· 
rakılmasının mevzuubahs edil
diğini yazmaktadırlar. 

Gazeteler, statükonun mu
hafazası zaruretinin, Suriye 
ile Fransa' dan ziyade Cemi
yeti akvam mes' elesi olduğun
dan bahsetmektedirler. 

Bu gazeteler, son teklifimi
zin l;übnan dahil olmadan 
Suriye ve Sancak federasyonu 
olduğunu, fakat Fransa'nın 
idari, iktısadi, kültürel müsaa
deler.den rnndn muhtariyete 
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Yalnız Ku Seydiköy belediyesinden: 
endi mukadde. ru.ş lzmir Müstahkem mevki satın komisyonundan: 
tl l Ordu hastaneleri için 350 adet subay ve 1000 adet 

l Qrına hakimdir• !\fa raflıı lOO kilomNreve 7 erat battaniyesi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Belediye tarafından yaptırılacak fenni mezbehanın 28111 937 

gününe tesadüf eden perşembe günü encümen huzurunda açık 
eksiltme ile yapılacaktır. B 1 ki:iyi rıılıı:ıt rahat götüren w;zotlu 2 f t J b 937 5 1 b l • k e g'rad, 22 ( Radyo ) - na esi l ·şu at· pazartesi günü saat 1 te stan u 

;c oslovakya reisi cumuru M. Mercedes-Benz Tophane satın alına komisyonunda yapılacaktır. 
~enk~ş bir söylev vererek, tenezzüh otomobilleri geldi. l.ük& 3 Hepsinin tahmin bedeli 24300 lira ilk teminatı 1822 
. J» 1 ~ konf ür, sür'at. (Taksim Halı••esi l' 50 k t 
r- erın 'kendi mukadderat· ~ ıra uruş ur. .t karşısı No. 25 İstanbul) Tt•Jrrraf 4 Ş " l • k d J b·ı· •na h"k· ld ki .. " artname ve numune en omisyon a görü e ı ır. a ım o u arını soy-- adre,,i: Dizel 1eıanLıı1, TcJcfon: 
~tniş ~e Çekoslovakya'nın, 40835 Adresinizi yazınız, katalo~ 5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
b 

1
vyct Rusya'nın tesiri altında gönderelim. Yedek parça @ergi· lerinde yazılı Vf'sikalarla beraber teminat makbuzla· 

ll Unduğu hakkındaki Alman mizi ziyaret Nliııiz. rıru ve teklif mektuplarını ihale saatından bir saat ~v· 

~:;~~~~;:nin haberlerini red- •••J•z•m•i•r-t•r•a1ı1m_v_a•y-V•; vel lstanbul sa~~ a1~7a ~;isy~;una verme~;i. 
. M. Benes'in nutku memnu- elektrik sosyetesin- lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

nıyet 1 - Ordu hastaneleri için 4500 metre erat ve ~oo metre uyandırmıştır. den: 
l 

Prağ, 22 ( A.A) _ Çekos- subay hasta aba lığı kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 
k Şebeke ameliyatı dolayisile konmuştur. 

ova katolik gençliğınin bir cereyanın 24 son kanun 1937 2 ihalesi l·şubat-937 pazartesi günü saat 16 da lstanbul 
~elegasyonuna hitaben bir nu· tarihinde saat 9 dan 15-e ka- Tophane satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
uk söyelemiş olan M. Benes dar birinci kordonda cumhu- 3 Hepsinin tahmin bedeli 18000 lira muvakkat teminatı 

ezcümle şöyle demiştir: riyet meydanından konağa ka- 1550 liradır. 
- Mvkadderatımıza tama- dar ve ikinci kordonda cum- 4 Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. 

tnile hakim bulunuyoruz, kim- huriyet meydanından şirket 5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ünücü madde-
senin hizmetkarı değiliz. Ha- bulvarına, sağır sokağına ka- lerinde yazılı vesikalarla teminat ve teklif mektupla-
rekatımız daima dev!etimizin dar ve mücavir sokaklarda rını ihale saatından bir saat evvel komisyona ver-
kend' 
I 1 menfeatlerine uygun lesileceki sayın abonelerimizce meleri. 13 17 23 27 93 

~ktır. bilinmek üzere ilan olunur. İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

r-f:mir harici askeri satın alma ilanları 1 - Tayyare alayının göstereceği yerde 17000 lira bedeli 
keşifli yaptırılacak cephanelikler kapalı zarf usulile ck-

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: siltmeye konmuştur. 
Cinsi Miktarı 2 ihalesi 8 Şubat 937 pazartesi günü saat 16 da lz-

Pırasa 
Lahana 
Ispanak 
Taze bakla 

Kilo mir' de kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
2100 3 - Muvakkat teminatı 1275 liradır. 
1050 4 - Şartname ve projesi her gün komisyonda göriilebilir. 
1500 5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret Qdasında kayıth olma· 

1-
450 !arı ve şartnamesinde yazılı fenni ehliyetname ve dip

Burnava'daki alayın ihtiyacı olup yukarda cıns ve 

miktarı yazılı dört kalem yaş sebzenin 18/1/ 937 pa· 

pazartesi günü yapılan açık eksiltmesine talip çıkma
dığından bir ay zarfında pazarlık suretile satın al;;;=
caktır. 

3 

ilk pazarlığı 27 /1/ 937 çarşamba günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

Umum tahmin tutarı 359 lira olup muvakkat teminatı 
27 liradır. 

'4 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
S - isteklilerin muayyen vaktinde Burnava'daki askeri sa-

tın alma komisyonuna gelmeleri. 190 
...___~------------------------------------------~~ 

Burnava Tümen satın alma 
Cinsi 

Pırasa 
Lahana 
Ispanak 
Taze bakla 

komisyonundan: 
Miktarı 

Kilo 
3808 
3992 
1360 

544 
1 - Gaziemir' deki alayın , ihtiyacı olup yukarda cins ve 

miktarı yazılı dört kalem yaş sebzenin 18 11/ 937 
pazartesi günü yapılan açık eksitmcsine talip çıkma
dığından bir ay zarfında pazarlık suretile satın alı
nanacaktır. 

2 - ilk pazarlığı 27 111 937 çarşamba günü saat 10 da 
zapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 525 lira olup muvakkat teminatı ı 
39 liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komiyonda görülebilir. 
S - isteklilerin muayyen vak tinde Burna va' daki askeri sa-

.._____ tın alma komisyonuna gelmeleri. 191 

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı 

Kilo 
Pırasa 2200 
Lahana 2200 
Ispanak 800 

1 
- Ödemiş'teki topçu taburunun ihtiyacı olup yukada 

cins ve miktarı yazılı üç kalem yaş sebzenin 18/1/937 

Pazartt!si günü yapılan açık eksiltmesine talip çıkma
dığından bir ay zarfında pazarlık suretile satın alı
nacaktır 

2 
- ille pazarlığı 27 /1/ 937 çarşamba günü saat 15 te 

Yapılacaktır. 

lomayı haiz bulunmaları şart olmakla beraber 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenilen 
belgelerile birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en geç bir saat evvel komisyona vermeleri. 

23 28 2 6 204 

İzmir Müstahkem mevkı satın alma komisyonundan: 
İstanbul Lavazım amirliğince l Şubat 937 tarihinde kapalı 

zarfla alınacak olan 238300 metre patiska şartnamesinde de
ğişiklik yapıldığından münaksa gününün aynca ilan edile· 
ceği. 228 

Açık eksiltme ilanı 
Menemen Urbaylığında~ 
Çarşı' dahilinde 1237 metre murabbaı saha dahilinde 2539 

lira 14 kuruş bedel keşifle parke döşcncceğinden talip olan
ların ihale günü olan 30/1/937 cumartesi günü saat 11 de 
belediyeye müracaatları ilan olunur. 20 23 175 

Talip olanların 249 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü madde~ 
!erinde yazılı evraklarile birlikte Seydiköy belediye riyasetine 
müracaatları • 

Keşifname ve projesini görmek istiyenlerin mezkur belediye 
riyasetinden alabilirler. Keşifname 2109 lira olup muvakkat 
_teminat akçesi 158 liradır. 19 23 162 

lzmir liman işletme müdürlü· 
ğünden 

• 
Tersanede yaptırılacak olan azman çatısı ile şat örtüsü duş 

ve lavebo açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 1 şubat pa· 
z:ırtesi günü saat 15 te şefler erıcümeninde yapılacaktır. istek· 
!ilerin 1 şubata kadar idare levazım şefliğine müracaatle muk· 
tezi vesika ve teminat hakkında malumat almaları ilan olu· 
nur. 23 24 234 

Türk Maarif Cemiyeti Büyük 
Eşya Piyangosu Planı 

1 - Geliri, Türk ta\ebesine yurtlar açmak, fakir ve kim
sesiz talebenin okumalarına harcanmak üzere (Türk 
Maarif Cemiyeti) tarafından her yıl olduğu gibi bu 
yıl da bir (Eşya piyangosu) yapılmıştır. 

2 - Piyango 7 Şubat 1937 gününde Noter ve istiyenlerin 
önünde Ankara' da çekilecektir. 

3 - Bir bilet bir liradır. 
4 - Çıkan ikramiyeler.. taşınma ücreti bilet sahibine ait 

olmak üzere, istenilen yere gönderilir. İstiyenler çıkan 
ikramiyeyi planda yazılı değerin yüzde onu noksanı 
ile Cemiyete bırakabilirler. 

5 - İkramiyeler Ankara'da tevzi edilir. Taşr~da bulunan 

6 

7 

ikramiye sahipleri biletlerini taa!ıhütlü blarak Cemiyet 
merkezine göndermek suretile ikramiyelerini alabilirler. 
ikramiyeler, listelerin basılmasından bir hafta sonra 
dağılmağa başlanır. 
Biletlerini kaybedenlerin, piyangonun çekilişinden en 
aşağı 24 saat evvel Cemiyet merkezini haberdar et· 
meleri lazımdır. Aksi taktirde hiçbir hak iddia ede· 
mezler. 

8 - Cemiyetin resmi mühürü bulunmıyan biletler kabul 
edilmez. 

9 - 7 Mayıs 1937 tarihine · kadar alınmıyan ikramiyeler Ce· 

10 -
Adet 

1 
2 
3 
3 

15 
25 
40 

150 
250 

1800 
2289 

miyete bırakılmış sayılır. 

Piyangoya konan eşya kıymetleri aşağıda yazılmıştır: 
Liralık Yekün lira 
3000 3000 Otomobil veya istenilen yerli eşya 
1000 2000 istenilen yerli malı eşya 

500 1500 .. ti .. ,, 

200 600 .. il il " 

100 1500 it il il il 

50 1250 Bir kadın bir erkek kostümlük kumaş 
25 1000 Bir kadın veya bir erkek ,, ,. 
10 1500 Bir kadın ropluk ipekli 
5 1250 Çorap kırant 
1 1800 Çorap 

15400 
Bu eşya piyangosu biletlerinden alanlar, bilgi kaynaklarını 

bollaştırmak v bilgi yollarında yürüyen gençlerimizin rastlıya
cakları güçlükleri kaldırmak amacı ile kurulan (Türk Maarif 
Cemiyeti) nin işini kolaylaştırmış olacakları gibi talihlerini de 
denemiş bulunacaklardır. 

Umum piyango bayii Hüseyin Bahri ve bilumum bayilerde. -
Devlet Demiryollarından 221 

Aşağıda cins miktar ve eb'adı yazılı granitür melzemesi 
şartnamesine tevfikan 5/2/937 cuma günü saat 16 da lzmir 
Alsancak'ta 8 inci işletme binasında işletme komisyonunda 
açık eksiltme suretile satm alınacaktır. isteklilerin 19510 ku
ruş muvakkat teminat vermeleri ve aranılan vesikalarla işe gir
meğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyannamelerle mu
ayyen vakıtta komisyona müracaatları lazımdır. Şartnameler 
komisyondan parasız alınır. 

' Miktarı Cinsi, evsaf ve eb'adı 
Adet 

500 Tampon gresör garnitürü lokomotif 

Ticaret odasınca tah· 
min edilen fiat 

Beheri Yekun 
Krş. Krş. 

için 240X200 m/m 60 300,00 
300 Ayni şey tender için 240X 170 mim 51 153,00 

5000 ,~yni şey vagon için 200X120 39 1950,00 3 
- Umum tahmin tutarı 286 lira olup muvakkat teminatı 

22 liradı. 
'4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. iz MİR 

' 200-Tampon gressör T. 34160X120 25 50,00 

5 
- isteklilerin muayyen vaktinde Burnava' da ki askeri sa· 

tın alma komisyonuna gelmerlcri. 189 -SIHHAT BALIKYAGI 
tier•eçya bılıkyağlannın en halieidir. Şerbet gibi içilir, 2 dera fifü:ülwü~tür 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi' 
Bafdurak Biiyük: Salepçiotlo hanı kal'flnnda 

Pamukm u atı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin merkez ve fabrikası : İzmir' de Halkapınardadır. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge· 
yik ve Leylek markalarını havi herncvi kapot bezi imal 
eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip m~nsucatına 
faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Tel raf adre•i Ba rak lzmir 

70 Ayni şey ıoox 100 12 112 8,75 
50 Ayni şey 200X150 49 24,50 

200 Tampon gressör vagon için 57 112 115,00 
No.2 kenar dokumalar hariç 200X 170 2601,25 
kenar dokumalar dahil 220 X 210 3010 tablo. 23-29 

Alsancak ve Manisa istikametlerinden Basmahaneye ve mü· 
leakiben yapılacak tam vagon hamulei nakliyat 22/1/937 tari· 
hinden itibaren ayrı bir ücret alınmaksızın Halkapınar istas· 
yonunda da tahmil ve tahliye olunabilecektir. Hangi vagon· 
ların Basmahanede ve hanıilerinin Halkapınarda yüklenip bo· 
şalacağı tayin ve intihap etmek idareye aittir. 

Halkapmarda yapılacak tahmil tahliyeye ait muamele Baı· .. 



....................... 
Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastalık· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

• Telefon : 3479 

Olivire VE Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI '·.:. 

•GRODNO,, vapuru (25 
ikinci kanunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zaman· 
da LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

"FLAMlNIAN,, vapuru 25 
ikinci kanunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracaktır. 

"THURSO,, vapuru 7 şu· 
batta gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru şubatın 
sonunda LONDRA, HOLL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"THURSO., vapuru 25 

ikinci kanunda LlVERPOOL 
ve SVANSEA'dan gelip yük 
çıkaracaktır~ 

"DRAGO., vapuru 15 şu· 
batta LIVERPOOL ve SVAN
SEA' dan gelip yük çıkara· 
caktır. 

DEUTSCHE·LEVANTE 
LINIE 

"GAULEA,, vapuru 2 şu· 
baıtaHAMBURG, BREMEN 
w: ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
iiıilclilderden acenta mes'u
livet kabul etmez . 

................ ml!lll ..... 

Jlır 

0/040 
lktısad etmek istiyen· 
ler, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az 
olan: 

Metali um 

Lambalarını heı-yerde 

aramalıdırlar. 

Elektirik- radyo 
Telefonn Evi 

Y•N~A ....... ~~-

o~ ur 
Fratelli Sperco

1 ~ur Acentası~W~-F~-H~·v·A~N·-·ı•s•ry.ah.at•m·ü~~.d-eti~P~IR~E~-B~o~s·-~,,•u~M~D~A~L~,,~: 
ROYAL NERLANDA,S • • • TON 16 gun. D A 

KUMPANYASI D ZEE & CO Seyahat müddeti PiRE • NEV- mi eniz centa-
515 • AGAMEMNONS ,, er • YORK 18 gün. lığı Ltd. 

2sıı131 • 3111131 kadar ROT- V. N. JOHNSTON WARREN Ll- Hellenic Lines 
TERDAM, AMSTERDAM, DEUTSCHE LEVAN- NES Ltd. LlVERPOOL 
BREMEN ve HAMBURG Ji. TE LlNIE. HAMBURG • JESMORE,, vapuru 7 şu· Lİmİtec:J 
mantarı için yük alacaktır. "MANİSSA,, vapuru 3 şu· balta beklenilmektedir. Lİ· 

Sis HERMES 7/2/37 "HOLLANDIA,, vapuru 25 .. " batta gelecektir. 6 şubata ka· VERPOOL ve ANVERS'ten d b ki kt 1 ··k·· ·· ikinci kanunda beklenilmekte e e eme e 0 up yu unu dar ROTTERDAM, HAM- yük getirecek ve BURGAS 
tahliyeden sonra BURGAZ, BURG ve BREMEN için yük V ARNA, KÖSTENE liman· ROTTERDAM, HAMBURG 
VARNA ve KÖSTENCE li- ve ANVERS limanları için 
manian için yük alacaktır. kabul edecektir. lan için yük alacaktır. yük alacaktır. 

l · AMERİKAN EXPORT LlNES Gie ROYALE HONGROiSE "HELLAS,, vapuru 27 ikinci 
SVE~ü~~frf {'i~TN1A NIEN THE EXPORT STEAMSHiP DANUBE "MARİTİME,, kanunda beklenilmekte ROT-

S/S "GUNBORG,, 8 şu· CORPORATİON BUDAPEŞTE TERDAM, HAMBURG ve 
buata doğru beklenmekte olup EXMOOR vapuru 21 ikinci "DUNA,, vapuru şubat or· ANVERS limanları için yük 
yükünü tahliyeden sonra ROT- kanunda beklenilmektedir. tasında beklenilmektedir. BEL· alacaktır. 
TERDAM, HAMBURG, GD· NEV-YORK için yük katJul GRAD, NOVİSAD, BUDA· PHELPS LiNE 
YNIA ve" ISKANDINAVYA eder. PEŞTE, BRATİSLAVA, Vİ- PHELPS BROS & CO INC. 
limanları için yük alacaktır. "EKSMiNSTER" va~uru 30 YANA ve LiNZ için yük ala· NEV-YORK 

SiS "N0RRUNA,, 18 şu· ikirci kanunda bekleniyor. caklır. "iDEF JORD,, vapuru 15 
batta beklenmekte olup yü· NFV-YORK için yük kabul ARMEMENT H. SCHULDT şubbatta beklenilmekte NEV-
künü tahliyeden sonra ROT- eder. HAMBURG YORK limanı için yük ala-
TERDAM, HAMBURG NOR· .. EKSLİNA" vapuru 3 şu· "TROYBURG,, vapuru 30 caktır. 
VÇ.Ç ve iSKANA VYA liman· bntta beklenilmrktedir. NEV- ikinci kanunda beklenilmek· Vapurların isimleri, gelme 
larına yük kabul edecektir. YORK içın yük kabul eder. tedir. ROTTERDAM, HAM· tarihleri ve navlun tarifeleri 

SERVİCE MARITIME PIRE'den AKTARMALI BURG ve BREMEN için yük hakkında bir taahhüde girişi· 
ROUMAIN KUMPANYASI SERl SEFERLER alacaktır. lemez. 

S/S ·'SUÇEAVA,, 27/1· AMERlCAN EXPORT "GLUECKSBURG,, vapu· Birinci kordonda "UMDAL,, 
37 tarihinde gelip PiRE, MAL· LINES ru 8 şubatta beklenilmekte· UMUM[ DENİZ ACENTA· 
TA, ve MARSILYA limanları The Export Steamship dir. ROTTERDAM, HAM- LiGi LTD. vapuru acentalı· 
için yük alacaktır. Corporation BURG ve BREMEN için yük ğına müracaat edilmesi rica 

S/S "PELEŞ,, 12 şubatta "EXCHORDA,! vapuru 29 kabul eder. olunur. 
beklenmekte olup PİRE MAL· ikinci kanunda PiRE' den ha- "MARiTZA,, vapuru 28 Riz binasmda No. 166 
TA ve MARSIL YA li~anları 'ı reket edecektir .. BuSTON. ~e şubata doğru beklenilmekte- Telefon : 3 l 71 
için yük alacaktır. NEV-YORK lımanları ıçın dir. RO'l TERDAM, HAM· ~~----~- eır;: 

S{S "LABA JULIA,, 28/2 \lük kabul eder. BVRG ve BREMEN için yük tedir. KÖSTENCE için yük 

1 
" l 1 kt alacaktır. 

37 tarihinde beklenmekte olup "EXC~L BUR,, vapuru 12 aSEacR8vt~E NARiTIME ROU- Vapurların isimleri gelme 
PiRE, MALTA ve MARSIL- şubatta PiRE' den hareket ede-
Y A limanları için yük ala· l cektir. BOSTON ve NEV· MAİN BUGAREST tarihleri ve navlun tarifeleri 
caktır. YORK limanları için yük ka- "DURSOTOR,, vapuru 21 bakında bir taahhüde girişi· 

ikinci kordonda FRATEL· bul eder. ikinci kanunda beklenilmek- lemez. Telefon No. 2007 2008 

e '•ae:rp: . 

Yılh·aşı Münasebetile 
Büyük Tenzilat 

H~mza Rüstem 
Fotoğraf atölyesi ve fotoğraf malz 
mesinde Yılbasından itibaren bir a. 

~ 

için büyük tenzilat yapılacaktır. 

Fırsattan istifade edini 
Hamza Rüstem: Başdurak - Emirler çarşısı No. 28 

D 0 kt 0 r J 1111111111111 m ıııu ıı ıı 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mütahassısı 
(Verem vesaire) 

Ilacnınlıııne i<ta ~yonu karşısınılaki Dibek okak başında 30 ımyıl 
ev v~ ınunyı·nchnncsincle salınh eanl 8 ıfon akşam ı;.ınt 6 ya = J.,;:11lar baoınlarırıı kabul cıfor 

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 1111 

- Ucuz Satılık Fidanlar 
En iyi damızlıklardan aşılanmış meyva fidanları (15-1 

çok iyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar (5) kuruşta 

satılmaktadır. Toptan · mübayaa olunduğu taktirde ayrıcı 
% 1 O tenzilat yapılacaktır. lstiyenlerin lzmir' de Başd 
rak'ta İmam hanında Sebze ve Meyva satış kooperat 

fine müracaatları. ~ 

\skeri fabrikalar umum mi 
dürlüğünden 
Kırıkkale'de yapılak inşaa 
Keşif bedeli 37820 lira olan yukarda yazılı inşaat Ask 

fabrikalar umum müdürlüğü satm alma komisyonunca 3 şu 
937 tarihinde çar~amba günü saat 15 te kapa) zarf ile ill 
edilecektir. Şartname 1 lira 90 kuruş mukabilinde komisy( 
dan ,erilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2836 lira 50 
ruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e ka~ 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lı kanuı 
2 ve 3ncü maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve s 
ta komisyona müracaatları. 17 19 21 23 119 

.... , ..... . .. . \ ' 
' '• ~ .. . . . . ' . , 

~FOTO OR 
Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik Kesenize uygun / iat 
Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

izmir Memleket Hastane 
Baştabibliğinden; 
1 - Şofaj trasformatörleri 3 adet K. N. 51811-6 
2 - Rasistans reğlaple 3 ., 
3 - Voltmetre 1 ,, 
4 - Kenetron tip V. 150/502 4 ,, 670625 
5 - Tuto haube P. Dianostik için vantilatörlü 

6 metre tuto kablo ve hava hortumu ile 
ve lokolisötörleri ile beraber 2 adet 531054 

6 - Simens doğlas grossirpcn röhre 1 Strichfo 620071 
Küslü tip Org 130 G. 6 KV. 

7 - Doğlas 1 O KV. 
8 - Bunlar haricinde montaj için İcab eden her türlü m 

ıeme. 

9 - Ekran ranfösatör 30 X 40 2 çift 
il " 24 x 30 2 " 
,, ., 18X24 1 ,, 

10 - Filim çerçivesi 30X40 24X40 18X24 altı~ar adet 
11 - Şase 40X 40 renfasatörleri ile beraber 2 adet 

· izmir Memleket hastanesinin 3400 lira kıymeti muham 
neli ve yukarda müfredatı yazılı Simcns ve buna muadil fa 
rikaların röııtgen cıhazı satın alınacağından 10/1/1937 tar 
hinden 25/1/1937 tarihine kadar 15 gün müddetle açık e 
siltmeğe çıkarılmıştır. İstekli olanların şartnameyi görmek üze 
hergün Memleket hastanesi baştabipliğine ve eksiltmeye iş 
ı ak etmek için de yüzde yedi buçuk nisbetinçle teminatı m 
vakkate olan 255 liralık muteber bir banka mektubu ve ba 
ka makbuzu veya istikrazı dahili ile 25/1/1937 tarihine ra 
lıyan pazartesi günün saat 9 dan 12 ye kadar Vılayet dai 
encümenine müracaatları ilan olunur. 10 14 19 23 

Mücellit Ali ıza 
Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 

LI SPERKO vapuru acent~ ~~~ .. ~ .... ~~ .. ~~~ .... ~~~~~~~~-
lığına müracaat edilmesi rica h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir:.. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böi 
olunur. a ~:..........ı~-.&Jı:::;LA-J"-. _., • • ... ·~L-A ....... ~'--""------
~_T.l-'-ı&.-4:1...ttl~~;,u_---___:!BIL.__.L..::.~~~---..=-=-:=-=-= 


