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Vekiller Heyeti, Sancak mes'elesini konuştuktan son- " 
ra Cenevre'deki murahhaslarımıza talimat vermiştir Yugoslavya-Bulgaristan 

-----------

Başbakanımız, uzlaşma hakkında 
Parti grubunda izahat verecekler 

İki devletin arasındaki muahede 
dün imzalandı. Belgrad'da 

ve Sof>a'da sevinç var .• 
Belgnd, 24 (A.A) - Yugoılnya·Bulgar dostluk. muahedesi bag6n 

saat 11-de Yugoalavya namına Stoyadinoviç ve Bulgari11tao oyuna da 
Kö!le lvanof tarafından imzalanmıştır. -~~--~----·--·--.... ----~~~~-

Sancak muhtariyetle idare edilecek ve Türkiye ile Fransa 
arasında aktolunacak askeri bit ittifak sayesinde harici her-1 

hangi bir tehlikeden masun ve emniyet altında kalacakbr 

İmzayı mfiteakip Kö~e İvanof iki Slu milletinin yt>ni tarihinde 
yeııi bir tarihi gün olan bu muabedeoin akdinden dolayı memnuoi· 
yelini beyan etmiştir. 

--------------
Yugoslavya
Bulgaristan 
Yakınlığı .. 

Bu ııatırları )U1.dığ m 78ınaıı 

Yugo lavya ile Bul;.:arisıan ııı·a§ın• 

daki ebedi dosıluk wualıedeı.i de 
imza edilmiş olacak. 

Muahede) i •·h•·<li dostluk i~mİ · 

le istiyen·k yadcclı) oruın. Buna iki 
tarafın da \'t'rmt-k j .. teılikleri mıınfı 
ve bilhassa oııuııla ka rleııikleri lu~· 

def budur. Vakıa lıakikııtt~ mııa· 

hf'dcuin birçok P•ıı~ali gilıi rıldıidı• 

bir dostluk muahedı>si olmaktan 

baı' " hiçbir kı) mı•ti Y"ktur . .NilC'· 
ldııı ayni cinsten bir muııhcd~ Lıat· 
tıl belk.i de biraz daha şurnullü 

olarak scr.elcrılcnheri Tiirkiyc ile 
Bulgaristan arasıııtla mc~cııd lıu· 

Junıııaktaclır. Buna ragııwrı Y ııgcı.· 
lavya ile Bulgaristan nra .. ırıılaki 
mualwdenin başka lıir mıııı!lıla lııııt· 

ka lıir klymeti \ "C ba~k• bir ht>rlı·· 

fi vımlır. İki taraf ıla hu «Elı.•ıli> 
kı•lııııe .. ile işte bu kıymrt ve he· 
d efi h•barüz ettirıılt'k idfliıısın•la· 

dırlar. ~imrlıki n.ılkırn iııihaclırıın 

hııricinıle 1.alıın hu ht'ılt•f ne ola· 
Lılır, oııu talılilt• \'alış.ılım. 

' ük ay 
p=www 

Ba~bakanımız ismet lnönü 

Avı up.ı 'ııııı ı ·ı·ııulıuııcl:ı ıııulılt>· 

lıf ımıılı>rl t! yuılı-ılıleıı ve ıl ıı lıa ı'lü

nc !.atlar ıııulıh'lıf t.ıhıi)ell..r al· 
tııııla y:ışayaıı ıınıhtı·lıf l~lfıv 1..iit· 
lrlcri vardır. Uıııuu.i harlı ııilıa)el 
lmluııca)ıt kııdar Jlırvat'lJr, Slo\•rıı· 

lcr ve Boşnak. Sırb'lar A ... 11 .. tıırya 

tabiiyeti altında lııılııııuyorlarılı. 

Sırlıi tan nyrı bir kütle halinde 
ınüstak.ilı·n yaşıyordu. Nihayet lın· 

kikaııe Türk oldukları lınltle bugün 
artık f slav'la~mış olan ve keııılilc· 

rini j,,,Jav ırkıııa ıncnsub lı'ltikki 
t><len liulgar'lar vardı. J\Inkedoıı)a· 

Ankara, 25 (Husu·i) - Falih 
Rıfkı ( Ulus ) gazf'lt'ııinıle Sancak 
me 'elesi için yazılığı makaleıle: 

mctimizin kabul ettiğini ve tefer· 
ruat ikmal edildiği takdirde itilaf· 
namenin yann, aksi takdirde mut· 
lııJr;a öhir gün imzalanacağı Lildi· 
rilmektedir. 

lıl:ır da bu ikisi arasında menaziün 

filı bir memleket lt-~kil ediyor· 
lardı. 

" Uzlaşma kat'.ilcşir Vf' metin· 
ler umumi e aslara sadık kalırsa 

A vueturya • l\lacaristan ve Os
manlı imparatorluklarını p:ırçala· 
nıakta meııfaauar olan bir kı .. ım 
lıükıimetlı>r ve hilhas a Çarlık Rus· 
ya'sı bu muhtelif ve dağırıık İ slav 
ırklarına YugoJavya yani ceııub 

son \'aziyet, hize iç fcrahlı~ı vere· 
ct'k mahiyette telakki olunabilir. ,, 

Diyor. 

Hariciye Vekileti vekili Şükrü 
Saraco~lu, Sancak mes'de11i hakkın· 
da beyanatta bulunarak dt'miştir ki: 

İstanbul, 25 (Ilususi) - S.ın
cak hak k 111d11ki onla~nıayı lııH. U· 

- Yirmidört saattanberidir da· 
l'ilmız, çıkar yola ıı-irmiştir. 

l lav'lun uorııı nhıııdıı hirlt•ştirmt•)İ 1 ı 
Ötcdeuberı gaye ediıımişlerdı. Ce· 
hub fslliv'lar.111n mü~ıakil iki küt
lesi olan SırL'larla Bulgur'Jar ara- • 
llnda son zamanlara kadar devam 
etmiş olan zıddiyetin mcııbaı i~tc 

hudur. Bu iki hükumet uzun Lir 

blüdd~t Yugoslnvya'y,ı te~kil etmek 
terefini bir türlü payla~amadılar. 

:Nihayet umumi harbta Sırb'larıo 
galibler, Bulgar'lann mağlüblar ta· 
rafında bulunma!n dllviiya lı.at'i 
teklini vermek istidadını gösterdi. 

hamdi Nüzhet Çançar 
-S.nıı 2 inei mlıi/ede -

Veni tefrikamız 

ATİLLA 'NIN DEFİNESİ 
Bir zahıta ronıan11hr; fakat çok meraklı ve esrJrengizılir! 

Ve .... Çok Rooıantiktir! 
Esrar, aşk, fedakiirlık ve büyiık para hırsı yf'ni romanımızda bilhaeea 

Atillci'nın Def inesi 
'Czerinıle ayni ~iılcletlc görülecektir. Atilla'nıo derincsi, malt1m 

olı1u~u üzer{', Atilla'rıın ölümünden beri annan ve hali bulunamıyan 
bir definedir. 

Dördiincü sahifemizde başlıgan geni tefrikamız bu 
hususu da kafi deıecede tenvir edecekti,.. 

İstanbul, 25 (Radyo) - Anka· 
rn'dan hııber veriliyor: 

Sİtııcak işirıin, kuvvet iııtimali· 

ne lüzum kalmadan hilsnüsııretle 

halli, burada lıiiriz bir menınuııiyet 
u) aml ır ııııştır. 

Marf'~al Fevzi Çakmak'ın itti· 
rakile lıugün •oplaııan Vrkillu be· 
) t•ti, Sancak nıe"''t:lesi hakkında 
ıızuıı nııuldet müzakert>de hulun-

<luktınl sonra Cı·nevre'deki dele· 
g1111yonurııuz3 talimat vermi~tir. 

leumhul, 25 (Iluı;uııi) - Btış· 
lınkamnıız İsm.-t 1nönü. San~llk 
mdaşma~ı hakkınıfa Parıi grubunda 
izahat vcrrc,.klrrılir. 

İetanhul, 25 (llıı11u11i) - San
cak meıı't:l .. siııio halli, hütiin lla· 
tu) 'tla dı-rin ukısler yapımş ve L\i. 

-Sonu 6 ıncı sahifede -

Bdgrad, 2'1i (A.A) - imzalanan Yugoslav-Bulgar dostluk muka· 
velesi iki maddeden ibarettir. Birinci madde Yugo~lavya Yfl Bulgar 

krallık.lan aranoda ıamimi ve bozulmaz tam bir dostluk htıkilm 14· 
reeeğioi mtlbeyYindir. 

Ilı.inci maddede bu muahedenin ta.dik tarihinden itibaren meri· 
yete girt>ceAi hakkındadn. 

Belgrad, 25 (Raıfyo) - Bulgar·Yugoslu dostluk moabede~ini tas
dik «"tmt>k üzere Skopçioanın oubat sonlarıorlo1 toplınacıı~ı l!öyl«"nmt>k· 

ıedir. l\lukavelenin imzalanması gcr•·k lielgrad'ıla vr. gerek Sofya'da 
büyük tnahüraı la karıılanmıtıır. 

'-------------------~ 
Amerikada misilsiz. bir tufyan 

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

10 hükumetin arazisinde 
görülmemiş bir felaket ----------Halktan iki mtiyon d->lar yardım isten

di. Soyguncular öldürülmektedir 
Ne,·york. 24 (A • .\) - On <fev· 

lt"IİD arazisinde tu~' an lıir ft>liket 
şeklini almıştır. Bu hevalide 300 

bin kişi ınt-ıık.t>miz kalmıo ve 24 
ki~i ölmuotür. Zarar ve ziyan 15 
milyon doları bulmu~ıur. 

Japonyacla siyasi vaziyet 

Okaki, kabine teşkili için 
mühlet istemiştir 

Tuğyan bilhaB~ Obioda tabri· 
bat yapmıştır. Bura,fa 75,000 ad,i· 
niıı t'Vlerioi ııu baıımıftır. Haııarat 

lıeş milyon dolar olarık: tah ııin 
edılmt"kleılir. 

Cın• inati ,ehrinıle 18 kilomet· 
re murublıaınıla bir arazi par._aaı 

11ul11r alııııda kalmıştır. 

Askeri Parti, Okaki'nin lıahine teşkil et
mesine tamamen muarız.dır 

Porıaıııııtıın yarıııı @ular altım'a· 
rlır. Bu ı:ı>bir açhl.. tehlikt't-İn•· ma· 
ru ı dıır. So) gmıcıılıır fır11atta11 il'tİ· 
farlı- ı-lnlt'l..tedirler. Polis lıurıları 

ölıliirıııı ı.. içırı f'rııı r alnıı~tır. 

ı 

1 

Bir Japon neferi 
Tokyo, 24 (A.A) - Er~aoıbar· 

biye kabinenin istifaıı üzerıoe aıa· 

pdaki tebliği ncırctmittir. 

Mili! m6llfaaJ1 llr'ıtlt tUo 

,.,ı.. t• ıııı .. k lazııııılır. Siyıı·et a•'lam· 

lıııilt' lın tiırhi I• ~ril..ı nıf'ıo:ıinin 

- Sonu 5 İnci .'>ohi/ede - Sonu 5 inci sahi/edt! -,ANADOLU ------·------
Çok zengin bir yazı ailesi 

temin etmiş bulunuyor. 
Birçok arkaıfa~larından e\'el 

t-n rloğru, en özlii, en fazla ha· 
berleri vermı>klı: tanınmış bulu· 

nan ANADOt.U, ayni zamanda 
lznıir muhitinin en kuvvetli bir 
fikir kürsüısil olmak istemi~, mev· 
cuda ilaveten birçok güziıle ve 
kıymeıli münevverlerin, miitefrk· 
kirlerin yazılanoı temine muvaffak 
olmuştur. 

Dolı.ıor Kamran, doktor Ne· 
cati Kf'mal, muallim ve muharrir 

Asım İsmet, İrfan Hazar, Saime 
... Sadi, 1\1. Ayhan gibi değt·rli ve

ku<lretli fiki;'~ :kele~ sahıblni
nin yazılarını muntazaman ANA:
DOLU'da okuva<'akeımz. Sı·nı>ler· 
denberi siyasi •yazı ııabaınnda kuv· 
vrtli vukufu ile tt>:mavüz edı·n ar· 

~kadaşımız Hamdi Nüzhet le lıu 
ısahHdalı.i yardımıııı rtırnıak vairli· 
;ni-esirgememiŞi~ANADOLU, size 
., hizmete ve size llityık olmıya J ça· 
.Iışmaktadır. 

Bugu•• D Doktor Necati 
Kemal'in ilk 

fıkrası uf nsanda kuyruk,, 
- Orhan Rahmi Gökçe'nin 
/ılcraı " •.• AcırHrin 

Doktor Necati Kemal 
Faik Şemseddin Benli

oğlunun bir fıkrası "Güneş,, 
Ve üçüncü sahi/emirde 

çok güzel bir röportaj 

Y Asım lsmiit'in 
arın "Sevilmek ihtl· 

yacı,, başlıklı çok giizel 
bir hikayesi ve gene dok
tor Necati Kemal'in ''Par· 
maklarım,, 6aşlılclı ne/u 
bir /ıluaı •• 
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Bil' ana mahkemede 
Bu serlo.vha, aşağı yukarı, hadiseyi bilmiyene bile, birşcyler 

M,llatıyor: 

Zavallı bir ana, yawusunu öldürmüş olsa gerek .. 
Hakikatte böyle: Kadıncakız, yavrusttnu denize atmıı ve 

asldürmüş. Sebeb: 
1 - Çocuk piçtir. 
2 - Çocuğu yuva almamıştır. 
3 - Kadını, çocukludur, diye hiçbir ev hizmetçiliA'e kabul 

..etmem~ştir. 

4 - Kadın aç kalmıştır. 
Kanun a dildir. Fakat yalnız kanun değil, cemiyetin de adil 

olması lazımdır. Hadiseyi tepe takla getiri~sek varacaiımız 
netice şudur: 

Eğer bu kadın aldatılmamış olsaydı, eğer bu çocuğu bele· 
diyenin çocuk yuvası kabul etmiş bulunsaydı, eğer o kadın
cağızın sefil, perişan bir halde başvurduğu kapılar; 

- Kucağındaki taşıdığın piçle seni alamayız, 
Diyerek yüzüne kapanmasaydı, ve ejer o zavallı, aç ve 

sefil kalmasaydı, acaba o kadın bu cinayeti irtıkap edecek 
miydi? Etmiyecek miydi? Hukukçular buna "Esbabı muhaf· 
fcfe., diyorlar. Onu anlamam .. Ben cemiyetin bu faciadaki mes
uliyet hissesine işart't etmek isterim .. Bu kadıa, yakalanmış 
bir bed9ahttır. Ya ayni günahı i~leyib de görülenler ve yaka· 
lanmıyanlar, ya çocuk aldıranlar nerede? Ve bu hadisenin 
cemiyetteki müsbet tezahürü ve intibahı ne ile sabittir? 

Kadmsız adal 
Hind denizlerinde bir Ko· 

kas adası vardır; Bu adada 
beyaz ırka mensup on insan, 
fakat hepsi de erkek olarak 
on kişi vardır. Fakat bunların 
ıdaresi altında da 30 kadar 
Çin'li vardır; bunlar da hep 
erkektirf 

Adaya hakim olan on beyaz, 
kadınların bu adaya ayak at
malarını en şiddetlı bir şekilde 
yasak etmişlerdir! 

Bu adaya en yakın memle
ket 2700 kilometre mesafe
dedirf 
Kitap seçtiren sebepler! 

İskandinavya' da bir gazete 
.. Okuduğunuz kitapları siz~ 
seçtiren sebepler nedir?,. Diye 
bir anket açmı~tır. 

Anketin neticesi sıra ile şu 
olmuştur: 

1 - Edebi tenkitler, 
2 Dost tavsiyeleri, 
3 Propağandalar, 
4 ilanlar, 
5 Muharrirlerin kendi 

ısım ve şöhretleri, 

6 - Yılbaşı kataloğları, 
. 7 -. Kitapçıların tavsiye ve 
ışaretı, 

8 - Kitabın hacim, harici 
.şekil ve kabı. 

En .•. Yaşh talebe! 
Haber verelim ki, bu en 

yaşlı talebe bir kadın, daha 
doğrusu 85 yapoda hiç evlen· 
me111iş bir kızdır ve adı Edit 
Hoton'durf 

BU kadıncağız, bu kadar 
ya;lı olmasına rağmen lngil
tere 'nin York şehriDde serbest 
derslerin hepsini, hem de bü· 
yiik bir dikkatla takip eder. 

Bu kadıncağız, acaba, ne 
ve kimin için ders öğreniyor? .. 

Bir köpel}in hareketi! 
Birleşik Amerika' da Nev

Haven şehrinde çok garip ve 
emsalsiz bir hadise olmuştur: 

Sahibi bulunmıyan bir kö
pek, bir gün bir otomobil 
tarafından ezilmiştir. Hayvan
cajız, otomobilin altından kalk· 
bğı zaman belinin kırıldığım 

Saim~ Sadi 

Köpek hastane doktorlarının 
ayaklarını yalayarak tedavisini 
rica etmiş ve doktorlar da bu 
zavallı fakat çok hisli hayvan
cağızı iyi ve... Hastaneye de 
daimi misafir olarak kabul 
etmişlerdir. 

Çalınan 
mii.cevherat 
Bir kutu içinde 
muhafaza ediliyor 

Bandırmada Edincik nahi
yesinde bir evden 1200 lira 
kıymetinde mücevherat çalan 
ve şehrimizde yakalanan Saim 
bu mücevheratı, zengin bir 
adam olan Ahmedin evinden 
çaldığını itiraf etmiştir. 

Dün akşam, hakkındaki tah· 
kikat evrakile zabıtadan müd
deiumumiliğe verilmiştir. 1200 
liralık mücevherat, bir kutu 
içine konulmuş ve kutunun 
üzeri mühürlenmiştir. 

TekaUd edilenler 
Menemen Tu:zculu köyü öğ

retmeni Feyzi ve Narlıdere 

baş öğretmeni Raşid tekaüde 
sevk edilmişlerdir. 

Öl)retmen tayinleri 
Trabzon Kültür dirktörü Said 

Nazif İzmir erkek lisesi Fran
sızca öğretmenliğine, açıktan 
Haydar Efez müzesi memurlu
ğuna tayin edilmişlerdir. 

{ ' 1 
Bugün doğacak 

çocuklar .. 
Bugdnün sabahı, korkulu H 

~ıibuslu rüyalarla geçen bir gece
den sonra oldukça iyi batlıyacak· 
tır. Bugün için dikkatli hareket 
mecburidir. 

Vaziyet öğleden sonra daha 
iyileıecektir. Büyük itlere teteb
bils için bugdn ö•ledeo aonra çok 
müaaiddir. 

Bugün doğacak çocuklar çok 
zeki olacaklar Ye daima kendi· 
!erinden bayiiklerle temastan hot

lauacaklar Te bıaılanndan bilyük 
iıler görebileceklerdir. Bugfln do
ğanlar, hayatlannın sonuna kadar 
ne kadar muvaffak olurlarsa ol· 

1 

~ EHiRMABERLERl- fa~lgr 

Karşıyaka va· 
otomobil. içinde purlarının hali •• Mektepsiz Urla' da 

Köy kalmıyacak bir • t ld --- Dün sabah Karııyaka'dan 

• •••• cı n ay e o u saat sekiz ve ıekiz buçukta 
hareket eden vapurların izdi· 
hamı, pek haklı oiarak halkın 
şikayetini ayuka çıkardı. 

Beı yıllık proğram Sarhoşluk yüzünden-çıkan kavgada Ali 
Tamamlanmak üzre kurşunla arkadaşı Mehmedi öldürdü 

Vilayetimizin bütün köyleri 
beş yıl içinde mektebe kavuşa· 
caktır. Bunun için beş yıllık 
bir proğram hazırlanmakta ol
duğunu yazmıştık. Kültür di· 
rektörlüğü tarafından hazırlan

makta olan bu proğram, ya· 
kında ikmal edilerek vilayete 
verilecek ve Vilayetten Dahi
liye ve maarif Vekaletlerine 
gönderilecektir. 

Beş yıllık m" ktep inşaatı 
programına göre, her köy mek· 
tep hissesini alacak, beş yıl 
sonra Vilayetimizde mektepsiz 
köy kalmıyacaktır. 

Birinci derecede mektep in· 
sası lazım gelen köyler, prog
ramın ilk yılında yapılacak, 
çocuğu az olan küçük köylerde, 
birkaç köy arası:ıda bir mek
tep inşası suretile ihtiyaç te
min eciilecektir. 

Oda meclisi 
dün toplandı. 

Evvelki gece Urla' da bir 
cinayet olmuş, Ali adında 
biri, otomobil içinde arkadaşı 
tütüncü Mehmedi tabanca 
kurşunu ile yaralıyarak öldür· 
müştür. Cinayet hakkında al
dığımız malumat şudur: 

Ali ve tütüncü Mehmedle 
üç arkadaşı, gece Urla'da bir 
yerde içki içerek sarhoş ol· 
muşlar ve sonra bir otomobile 
binerek Urla-iskele şosesini 
takiben Urla iskelPsine gitmek 
Üzere yola çıkmışlardır. 

Otomobil, Urla içinden çı
karak bağ kulelerinin bulun· 
duğu sahaya geldiği sırada 
otomobilin içinde Mehmed'le 
Ali arasınc'a bir kavga çık· 
mıştır. Bu kavga esnasında 

Ali birdenbire tabancasını çek 
miş; Mehmed'e ateş etmiştir. 
Şoför> silah sesini duyuncC\ 
otomobili durdurmuştur. Meh
med, fena bir yerinden yara· 
lanmış olduğu ıçın feryada 
başlamıştır. --···-----937 büdçesi görüşü/- Şoför, otomobilde bir kişi· 
nin yaralanmış olduğunu gÖ· 

çevirmiş ve Urla eczanesine 
götürerek önünde durmuştur. 

Yaralı eczaneye sokularak 
pansımanı yapılmış ise de 
ağır vaziyette olduğu görül· 
müş ve lzmir memleket has· 
tanesine nakli için telefonl1 
lzmir' den sıhhi İmdad otomo· 
bili istenmiştir. 

Fakat iki dakika sonra yaralı 
ölmüştür. Katil Ali, Urla za
bıtasınca yakalanmıştır. Meh· 
med'e atılan kurşun, vücudun
da kaldığı ve Urla hükumet 
tabibi de rahatsız bulunduğu 
için şehrimizden Adliye tabibi 
istenmiş ve dün sabah Adliye 
tabibi Urla'ya gitmiştir. 

Cinayetin sebebi hakkında 
şehrimizdeki alakadarlara he
nüz tafsilat gelmemiştir. Fa
lcat sarhoşluk yüz"inden oldu
ğu tahmin edilmektedir. M_eh
med'in yarasının neresinde 

. olduğ'u da ö~renilememiştir. 

lçib sarhoş olan beş kişinin 
Urla' dan otomobille gece vak
ti nereye gitmek istedikleri de 
an laşılamam1ştır. dü,yeni seçim yapıldı tÜnce dPrha) Otomohilj geri 

Şehrimiz ticaret ve sanayi -------------------===-------
odası meclisi, dün aaat 1s te Tuzla filmi Yugoslavya-
oda konferans salonunda reis - • ·---
Hakkı Balcıoğlu'un riyasetinde Çamaltı'nda Bulgaristan 
toplanmıı ve od4aya aid bazı 
mes'eleler üzerinde görüıme• enteresan bir fi- yakınlığı ... 
lerde bulunmuştur. lim çevrilmiştir .. 

Meclis, odanın 937 senesi Gümrük ve inhisarlar Veka-
büdçesini aynen kabul etmiş 
ve 936 bllnçosunu da tetkik Jeti, Çamaltı tuzlas nı f;lme 
ile tasdik eylemiştir. çektirmiştir. Bu filimde, tuzun 

Odanın 936 büdçesi 48 bin nasıl istihsal edildiği ve ne 
lira iken, 937 büdçesi 6 bin suretle hazırlandığı bütün te-
lira fazlası ile 54 bin liradır. ferruatile görülmektedir. 
Memurlardan bazılarının maaş· Filim gösterilirken, Tuzla 
larına zam yapılmış, 937 iz- müdürü Sezai'nin izahatı da 

dinlenmektedir: Vekalet bu mir enternasyonal fuarında 
odanın büyük bir pavyon inşa filmi memleketimizdeki sine-
etmesi için 10 bin lira tahsi· malarda ve mekteplerde gös-
sat koymuştur. Bu para, lü- terteeek ve birkaç kopyasını 
zum görüldüğü takdirde iki da yabancı ülkelere göndere· 

cektir. misline çıkarılacaktır. 

Meclis, büdçe müzakerele
rini bitirdikten sonra, riyaset 
divanı seçimine geçilmiş ve 
Hakkı Balcıoğlu birinci reis
liğe, Şerif Remzi ikinci reisli
ğe, Mazhar lzmirlioğlu birinci, 
Nuri Çolak ikinci reis vekil
liklerine seçilmişlerdir. Mua
melat müfettişliğine Aşkı Naili; 
hesabat müfettişliğine de Şük
rü Cevah;rci intihap edilmiş
lerdir. 

Odanın yeni idare heyeti 
şu zevattan müteşekkildir: 

Şerif Remzi, Şükrü Ceva· 
birci, Aşkı Naili, Kizım Kır· 
kağaçlı, Şerafeddin Serbesoğlu. 

Yeni seçimde kazanan ze
vatı kutlulanz. 

Sofra tuzu 
Fabrika faaliyete geçti 

Islah edilmiş olan Çamaltı 
tuz fabrikası faaliyete geçmiş 
ve ince sofra tuzu hazırlamağa 
başlamıştır. Yarımşar ve birer 
kiloluk paketler halinde bulu· 
nan sofra tuzlara, yakında sa· 
lıf8 çıkarılacaktır. 

Radyolarda 
parazite karşı 
Kondasotör koymıyanlar 

cezaland•rıhybrlar 

•• 
- Başı 1 inci sahifede 

Bogflnka Yugoslavya 'nın hakiki ha· 
nM ve timdiki başvekilin hem 
fırka rei11i, h~ru aiyaaet hocası olan 
metbor Pasiç'io riya11et elliği ka
bin*" umumi harhın 11onunıla Bul· 
gar'luı hariç bırakım bir ccnub 
İslivlan iuihadı vücude getirmiye 
mın·affak oldu. l'akal şimdi Yu
goslavya i mini ta,ıyao bu hükıl· 
met ıJahilinde de hakiki bir İslav 
ittihadı temin edilememi,ti. Sırlı'lar 
bıı iıtihaı1ı kt>nclilerinin " Milleti 
hakime " oekliude lı.alacak.lıırı ta· 
mamile müttehid ve herşt>yi neı

grad'a tabi yckparP bir hükumet 
,eklinde tefsir ediyorlardı. Halbuki 
llırvat'larla Sloveu'Jer Yogosluya 
ittıhadını bilakis yarın Bulgaris· 
tao'ın da ııerbel!tçe geJib iltihok 
edebileceği Sırb'lardan, Hırvat'lar
dan ve Sloveu'lerden mürekkeb 
bir " Federe hükômetler camiası ,. 
11ureıinde anlıyorlardı. Bugün bıJe 
hala Yogoılnya'da hu üç unsur 
arasında devam etien ihtilafın ha
kiki sebebi buJur. 

f"..enub f slav'lan hakkındaki 
bu kısa larihçc Bulgar'lann olsun, 
Yugoslavya'lılarıo olsun dün imza
lanan dosıluk mualıeılesine "Ebe<li,, 
va fıoı niçin izafe etmek. istedik
lerini ve muahedenin. imzasına ni-

Saat s.ekiz seferine, Çaıı~aya 
vapuru, epice bir cesaretle 
yalnız başına gelmişti.. Kapı· 
lar açılır açılmaz, müdhiş bir 
yolcu dalgası vapura aktı ve 
göz açıp kapayıncıya kadar 
her taraf doldu. iskeledeki 
memurlar - ne yapsıniar, on
lar da haklı · kapılan kapa
dılar. Yüzlerce yolcu ve talebe, 
yüzlerine kapanan bu kapıla

rın dibinde hiddet ve asabi
yetle feryada b 1şladılar, zorla 
içeri girmek istediler. Polis 
geldi, bu balkı, teskin etti. Sıra, 
sekiz buçuk vapuruna geldiği 
vakit, yolcu kalabalığı büyük 
ve göz dolduran bir şekil al
mıştı. Nitekim .ı vapur da bir 
hamlede doldu. 

Herkes ayaktaydı. Müdhiş 
soğuğ~ rağmen, yer bulamıyan 
yolcular, vapurun iki tarafında 
ve giivertcde büzülmüş, yer 
almışlardı. Vapur, ağır • ağır, 
taşıdığı yükün altında adeta 
büsbütün köhneleşmiş gibi iler
liyerek yolcuları nihayet Pasa
port ve Konak iskelesine çı· 
kardı. 

Bir taraftan sağlık mücade
lesi yapıyoruz, 

Bir taraftan mekteplilerin 
bulunduğu seferlere ehemmi
yetten bahsediyoruz. 

Bir taraftan da vatandaşlann 
selametlerini ileri sürüyoruz . 

İyi hoş amma, bu iki vapurda 
görülen ahval, şu üç başlı 
mücadele ve gayrete uyuyor· 
mu, uymıyor mu? 

içeride herkes ayaktadır ve 
hava berbatlaşmıştır. Dııanda 
ise keskin soğuk ve rüzgarda 
bol-bol grip teneffüs edilmek
tedir. Mektebini kaçıran, işine, 
gücüne yetişemiyen yolculann 
hali de başka!. 

Bir taş daha atmakla kolu
muz yorulacak değildir. Elve· 
rir ki çaresi bulunsun! 

Sapan 
• 

lzmit ve Derince 
Limanlarma ul)rıyan 
ecnebi vapurlar. 

Derince ve lzmit limanlarına 
uğrıyan ecnebi vapurlar, evelce 
Mılli Miidafaa Vekaletile genel 
kurmay başkanlığından müsa
ade istihsal etmeğe mecbur 
tutuluyorlardı. Bir kararname 
ile formaliteler azaltılmış, yal
nız lstanbul deniz Ticaret mü
dürlüğüne müracaat etmeleri 
lizımgeleceği alakadarlara bil
dirilmiştir. 

Uzum kongresi 

Fuar 

1 odaların iftiraki istendi. 

Belediye, radyolarda parazit 
tevlit eden bütün motörlere 
ve motörlü vesaite kondasotör 
taktırtmağa ve bu alab kul· 
lanmıyanlar hakkında takibat 
yapmağa karar vermiştir, dün 
ilk defa olarak beş kişi ceza
landırılmıştı~. 

Kızılay ameleye sı
cak yemek veriyor. 

çin bu.kadar kıymet verdiklerini 
izaha kifayet eder sanınm. Bal
gar'lar Yugoılavya'lıların her nok
tai nazardan faik vaziyelleri kar· 
peında ceoub İslav'Jan ittihadını 
tesis Te ikmal eımek şeref inin ar· 
ıık kendilerine aid olamıyaca~ını 
teslim etmişler ve cenub fslh'Jan 
ittihadına dahil olabilmek için ilk 
adımı bu muahede ile atını~lardır. 
Beriki tarafın da bol·bol kullan· 
dığı " Ebedi ,, tAbiri işte bunu 
aola\mıya ~alıtmaktadır. 

Ankara' da toplanacak olan 
üzüm kongresine, İzmir Ticaret 
odası namına katibi umumi 
Mehmed Ali Eten iştirak ede
cektir. 

fınazar cd.,rek dolambaçlı bir yol· 
dan Balkan itıibadına girmiı el· 
maeıdır. 

Fuar için bütün ticaret oda
larına bir tamim ıönderilmiş 
ve 20 ağustosta açılarak 20 
eylülde kapanacak olan fuara 
her vilayetin ve ticaret oda
.sının iıtirak edeceği bildiril
miştir. Şimdiden oda büdçe· 
lerinde fuar için tahsisat ay
nlması istenmiştir. 

Fuar n enterna onal sahada 

Kızılay, Halkapınar'daki pa
muklu mensucat •fabrikasında 
çalışan amelenin sıcak yemek 
yiyebilmelerini temin için bu
rada bir aşevi açmıştır. Dih, 
fabrikada ilk defa olarak aıı. le 
sıcak yemek yimişlerdir. Bun
dan sonra muntazaman her 

Maamaf ib Balkan ')arın vıızi· 

yetini esasından değiotirmiye müıı· 
teid bulunan 'Ve birçok menfaatleri 
ihlAl edecek olan böyle bir ittiba· 
dın hakikaten hu~ul bulması daha 
ur.un bir zamana, ne kadar devam 
rdı·rt ~i nı:ılıim olmıy 1n Lir irllıkal 

devrı· ine ııııılıtaçtır. 

Bugün iı;in bir hakikat \' rs:ı 

o rla bu mualıedı• ill" Bulgari~ıarı"ın 
diin• k•dar devam elmi olan in· 

Bu hldise wlbu seven miUet 
ler için ve bu meyanda bilbu 
bizim için memnuniyetle karıılan 

maeı lizımgelen mes'ud bir la4d" 
ııedir. Bugiinün hakikati budur • 

Cenob İslh'lannın tam ittiha 
lı keyfiyetine gelince ba öyl 

1.11.ak: bir hayaldir ki timdi onnl 
iştigale Jr.alkıımak aheı olur. B 
günün kendi endioeai kendiein 
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Alman gazeteleri ateş püskürüyor f nsanda kuyruk 

M. Leon Blum Fransanın 
Almanyaya müstemleke 
'leremiyeceğini söylüyo 

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

Fransız başbakanı, barışın temini için 
kollektif muahedeler lazımdır, dedi. 
BerJin, 25 (Radyo) - Al· 

man gazeteleri, M. Blum'un 
Liyon 'da iradettiği son nutku· 
nu şiddetle tenkid etmektedir
ler, ve: 

"M. Blum'un tuttuğu yol, 
Fransız·Sovyet paktından sarfı 
nazar etmemiş, sulhu tehdid 
edecektir. 

M. Blum şarktaki ittifak 
namına Fransa'nın dostu olan 
memleketleri de izrar edecek
tir. Ve ayni zamanda, her 
ınilletin baş döndürücü bir 
faal ıyet ile silahlandığı şu sıra
da M. Blum tahdidi teslibat 
teklifinde bulunmakla büyük 
bir tezada dönmektedir.,. De
ınektedirler. 

Berlin, 25 ( Radyo) - Al
man matbuatı, vaziyet üzerine 
neşrettikleri yazılarda " F ran
sa'nın içtimai ve iktısadi va
ziyetini düzeltmek için 55 
mi yar franka ihtiyacı vardır. 
demektedir. 

Berlin, 25 (Radyo) - Yeni 
neşrolunan bir dahili asayiş 

kanunu mucibince, bütün jan· 

darına, polis ve- asayiş temini 
ile mükellef kuvvetler bundan 
böyle dahiliye bakanlığını:1 
emrile hareket edeceklerdir. 

Liyon, 25 (Radyo) - Fran· 
sa başbakanı M. Leon Blum 
Liyonda irad ettiği mühim 
nutkunda teslihat yarışına son 
verilmesi lüzumunu ileri süre
rek demiştir ki: 

- Almanya•ya hiçbir vakit 
müstemleke verilmemesini dü· 
şünmedik ve düşünmiyoruz. 

Almanya ile siyasi ve iktısadi 
anlaşmalar akdine taraftarız. 

Y almz bir şartla.. Almanya 
mücerred bir halde silahlan· 
ma siyasetini bırakmalıdır. 

Çünkü Almanya; her ne su
retle olursa olsun müstemleke 
bulacak olursa,'ilk defa Fran
saya yüklenecektir. Dünya ba
rışını kollektif barış muahede· 
leri akdi suretile mahafaza 
etmek mümkündür: yalnız ya
pılacak anlaşmalar hiçbir işe 
yaramaz ve Fransa bunlar n 
aleyhindedir. 

Türkiye - ltalya 
Rüşdü Aras - Kont Ciyano müla

katı Milano'da olacak. 
lstanbul, 25 (Hususi) - ltalya Hariciye Nazırı Kont Ciyano 

ile Hariciye Vekili Tevfik Rüşdü Aras mülakatı, şubatın üçüncü 
RÜnü Milano'da olacaktır. Bu Mülakatta, ltalya'nın Montrö 
muahedesine iştiraki ile diğer bütün muğlak mes' eleler esaslı 
surette konuşulacaktır. 

Londra, 25 (A.A) - Observer gazetesinin Dış bakanlığı 
Vasıtasile aldığı malumata göre İtalya ve Türkiye Milletler ce
tniyeti toplantısı akabinde lmüzakereye girişmeği kararlaştır
lllışlardır. Bu müzakereler ltalya'nın Montrö mukavelesine ilti
hakı hakkında olacaktır. 

Em milyon sterlinlik Fran 
sız istikrazı. 

lngiltere'den alınacak para, Fransız demir 
:Yolları namınadır. Müzakere devamdadır. 

Londra, 24 (A.A) - Mali mahfeller elli mliyon sterlinge 
b~liğ olan Fransız istikrazının aktedilmek üzere olduğunu bil· 
dırınektedirler. 

istikraz Fransa tarafından değil, Fransız demiryolları ida-
resi namına yapılacaktır. lngiltere Maliye Nezareti bu husustaki 

müsaadeyi vermiştir. Bakanlar ile Fransız mümessilleri ara· 
sında müzakereler cereyan etmektedir. 

... ANADOLU 1 Atina'da 
--·---

....___Günlük siyasal gazete 

Sahip \C lıaşyozgunı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Dınunıi rıeşrh al 'e ) ıızı işl<'rİ 

lhüdürü: Haı~di 'üzbet Çançar 
IJ -ar~hane&i: 

İ:ııııir 1kinci Beyler t1okaj!ı 
C. Halk Parti i lıına ı içiı de 

l' TeJsraf: İzmir - AN \DOLU 
clefon: 2776 •• Posta kutu~u 405 

\' ABONE ŞERAiTi 
•llığı 1200. altı aylığı 700, üç 

\' D)lığı 500 kuru~tur. 
•hancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
llcı yerde 5 kuru .. tur . . 

bu ~ -ntı ı;cçmi, uüshalar 25 kuruştur. 

---==-~:..::::=================• ANADOLU MATBAASI. DA 

Türk 
Ressamları sergisi. 

Atina, 25 ( A.A) - Ana· 
dolu Ajansının hususi muha· 
biri fbi 'diriyor: 

-Türk ressamlarmın tertip 
ettiği resim sergisi Parnassos 
cemiyeti salonunda açılmıştır. 

Sergide Sa Majeste kral, ve· 
liahd, hemşireleri, prenses fren 
amcaları prens Jorj, Başvekil 
Mctaksas, sabık Başvekillerden 
Mihalakopulos, diğ~r nazırlar 
ve kordiplomatik hazır bulun· 
muşlardır. 

Parnassos 
rafından bir 

Yazan: Dr. Necati Kemal 
Siz ••İnsanda kuyruk: olur mu 

lı ç'!, Diyt•ccksiuiz. 

Bcıı "Kuyruksuz insan olur 
wu Liç,, dersem ea~ııcak ınız ıım· 

ma, ne yapalım, hakikutıir lrn! .. 
Herke in. her insanın kendine göre 
bir kuyruğu var. Amma, çok insan· 
da bu kuyruk gizlidir. 

Etlerin derileri altında kulınış, giz. 
lenmiş, görünmez olmu,tur. 

Bazı insanlarda İ) ice kendini 
saldıyamaz da biraz dışarı çıkarsa, 

bir merak, bir dehşet, bir kahka
halı alakadır başlıyor bizlerde .. 

Yani, kuyruğu gizli olan bizler, 
içimizden kuyruğu biraz <lışan 

çıkmış olan herhangi lıirine deh
şetle, hayretle, kahkaha ile balub 
güliiyoruz. 

• • • 
Hayvanlann dörl ayaklı bir ma. 

sa gibi, kaba saba ve hantal olduk. 
lan "Ejderhalık., devirlerinde kuy
ruk, uzviyet ve hareketin yegane 
müvazenr. unsuru idi. Daha mütc· 
kamil dört ayaklılarda kuyruk hir 
"Arka göz,,, bir "Dilmdar,., bir 
"Emniyet,, organıdır. 

İnsan gilıi iki. ayak üstı1ne kal· 
kanlarda kuyruğun yer ve rolü 
kalmadığı için kuyruk ta yave~ ya• 
vaş ortadan .kalktı.I 

Amma, bu kuyruk, "Ejderha 
hayvan., devrinden, "Dört ayaldı 
adam,, devrinden arla lialao m.ıddi 
kuyruktur. Manevi kuyruklar, ma· 
nevi kuyruklanmız bal4 sallanıyor. 

lstanbul'da 
---· .... ··----

Kar fırtı
nasından deniz 
kazaları oldu 

fstandul, 25 (Hususi) -:l<ar 
fırtınası devam ediyor. Bu 
yüzden, Karadeniz' de bazı 
kazalar oldu. Ezcümle Romen 
bandıralı (Karmen Silva) va
puru, boğazda karaya otur
muştur. 

Çeşme 
Önlerinde 
bir Amerikan va. 
puru karaya oturdu. 

lstanbul, 25 (Hususi) - Bü
yük bir Amerikan vapuru, Çeş· 
me önlerinde karaya oturmuş
tur. Vapurun kurtarılması için 
buradan Alemdar tahlisiye va· 
puru yola çıkarılmıştır. 

Ööretmen izinleri 
Kahramanlar okulu öğret· 

meni Mahmud'a ve Bayındır 
Maarif memuru lbrahim'e Kül· 
tür Bakanlığınca altışar ay izin 
verilmiştir. Pınarbaşı okulu öğ
retmeni Nazlı'ya, Ödemiş Za
fer okulu öğretmeni Şefika'ya 
ikişer ay, Burnava - Hilal okulu 
öğretmeni lrfan•a iki buçuk 
ay, Tepeköy Kazımpaşa okulu 
öğretmeni Nefise'ye bir ay, 
İzmir · Cumhuriyet okulu öğret· 
meni Miraciye'ye 45 gün, Ur
la'nın Özbek köyü öğretmeni 
Haşim'e iki ay izin verilmiştir. 

istifa eden ös1retmenler 
Torbalı kazasının Kayasköyü 

öğretmeni Subhi ile Mene· 
men'in Duga köyü öğretmeni 
Hakkı'nın istifaları Kültür Ba
kanlığınca tasdık edilmiştir. -hitaben mukabil bir nutuk 
iradolunmuştur. Salon davetli 
ve ziyarttçilerle hınca hınç 
dolu idi. 

Cidden memnuniyeti mucip 
l>ir manzara gösteren sergimiz 

n itiba en h 

Körler keman çalıyor 

Cumhuriyetin eserlerinden: 

.... Acırım 
Toprak altındaki meçhul ve 

keşfedilmemiş bir cevher, arz 
tabakalarının içinden akıp ge· 
çen büyük petrol damarları 
gibi, dağda, yabanda kalmış 
zekaya, acırım. 

Kürremizin merkezinde kay
nayıp ta kış günü toprak yü
züne veyahud da iki başlı yüz
ler diyarına fayda vermiyen 
biiyük ateş gibi, büyük kala-

Sağır, Dilsizler ve Kör 
ler Enstitüsünde .. 

• balığın içinde boşa akıp giden 
enerjiye, acırım. 

Şimdi acaba suların rengi nasıldır? Bir 
dilsiz ağzını boru gibi yaptı: Ooooo dc;di. 

Soğuk var.. Berbat bir rüz
gar, insanın cesaretini ve ma
nevi metanetini bile hırpala

mak için sahilden başlıyarak 

şehrin sokaklarına saldırıyor. 

Ben, Karşıyaka• daki sağır· 
lar dilsiz, körler ve anormal
ler müessesesine gidiyorum .. 
Sözde çocuk bahçesinin kapısı 
önünde, elinde değneği, pal· 
tosuz, pardesüsüz ve atkısız 
bir köre rastladım. Elinde 
bastonu vardı. Kaldırımları 
yoklıyor ve yürüyordu. Çene-

Sağır ve dilsizler demir-
hanede ça/ı'jıgorlar 

sini ve boynunu biraz kaldır
mış, kapah gözlerini hafifçe 
göğe dikmişti.. Dudaklarında 
da sebebi ve manası anlaşıl· 

mıyan gizli bir tebessüm tit· 
riyordu. Biraz ileride tram· 
vaya atladım ve ayrıldım •. 

Körler, şüphesiz ki, en bü
yük bir alemi andırırlnr? Bu 
görmiyen, kapalı gözlerin ar· 
kasında kim bilir neler vardır? 

Keza, sağırlık ta Çin sed
dinden daha kuvvetli, daha 
korkunç olan öyle bir dıvar· 
dır ki, normal insanla anor· 
mal insan arasında gerilmiştir. 
Dü5üniinüz: Bir top gürültü:sü 
bunlardc,n birini dehşet ve 
korku ile sıçratırken, diğerin
d~. ancak bir arkadaşının sıç· 
ramasından mütevellid bir 
neş'e ve meriiktan başka hiç
bir ~esir yapmıyor. 

Mü"ssesenin kapısından içe
riye girdim. Bakımlı, tertemiz 
bir babçedeyim. Solumdaki 
kısımda, yanyana yiirüyen beş 
kör yavru gördüm. Kıyafetleri 
tertemizdi. Konuşuyorlardı: 

- Bugün güneş var mı 
acaba?. 

- Bilinmez kil. 
- Şimdi acaba suların rengi 

nasıldır?. 

- Belki yeşildir. 
Peki, yeşil nasıl oluyor?. 

- Bilmemi.. 
- Benim annemin yuzu 

beyazmış. Gözleri de yeşili 
- Benim de öleymiş.. Ah 

bir kere görebilseydim! 
- Ben elimle yokladım, 

baktım. Annemin gözleri iri 
iri .. Burnu sivrice. Babamın, 
burnunun ucunda bıyıkları var. 
Kendisine sordum: 

Bıyığın çeşidi varmış .. Hatta, 
şimdi birçok insanlar bıyıksız 
geziyorlarmış .. 

İlk heyecanım burada baş
lamıştı. iptidai bir telakki ile, 

- Allah, neler yapıyor, 
bazen kullarını nasıl yaratıyor? 

Diyen dünkü cemiyet kafası, 
emin im ki şimdi bu ve böyle 
müesseselerin karşısında ~bi-

Dilsizlerin eserlerinden 
bazıları 

raz da dilini hizaya çekmek 
mecburiyet ndedir. Çünkü ha-

kikat anlaşılmış bulunuyor: 
Sağırlık, dilsizlik, körlük, 

sarsaklık, kekemelik vesaire, 
hiçolmazsa ) üzde 90, ana ve 
babanın marifetidir. Buna, ve· 
raset kanunu, dt•mek daha 
doğru. Bizim veya ana baba
ya veyahud da dedelPrimizin 
hatasını, noksanını, geriliğini, 
bu betbahtlar çekiyorlar .. 

Merdivenleri çıkarken, sağ 
tarafta iki talebe gözüme ilişti. 
IJunlar kör değıldi, sağır, dil
sizdi. işaretle, o kadar seri 
bir şekilde konuşuyorlardı ki 
hayret ettim. Tekin yere İs· 
- Sonzı 4üncü sahifede -

Gene büyük bir ruh ve 
san'atın, bir ömre bedel kor
kunç sancılarla doğurduğu ş:th 
eserler sokaklarda, kaldırımlar
da sürünmelerine, acırım .. Acır 
değil, hatta ağlarım .. 

Her içtimai nizamdan bir 
tokat yiyen, her hayır müesse
sesinin kapısından bir omuz 
silkişle kovulan ve her zengin 
kapısında ev sahibi değil, 

hatta hizmetçi tarafından üs
tüne, kedi gibi, bir kova su 
atılarak kovulan ve yavrusunu 
sokakta bırakan kadına acı-

rım .. 
Birkaç kilometre ötede bol 

sular akarken, kurak bir mev
sim gününde avucunu, par· 
maklarını, gözlerini ve yüre
ğini bulutsuz göklere dikip 
yağmur duası yapan köylüye; 

Faizcinin, murabahacının ka
pısında eline sunulan birkaç 
veya birkaç yüz lirayı hediye 
sayarak öpüp te başına koyan 
çiftçiye acmm. 

Hayattaki en asil, en yük
sek fikir ve ruh davasını, bir 
mevki ve bir menfaat ihtirası 

içinde mütalea eden gafile 
acırım. 

Adam olamadan "insan" pa
yesine çıkarılan veya çıkan 

zavallı cemiyet anormaline acı
rım. 

Maddi ·saadetinde hiçbir 
vicdani ve insani mukayese 
yapmadan göklerin yıldızları
nın da başına tac olmasını 

istiyen şimarığa acmm .. 
Bir tavus gibi renga renk 

.kıyafet ihtişamı içinde dünya
yı bir dev aynasından görme
ğe Lkalkan cahil ve beyinsiz 
salon kadınına acırım. 
Doğurmayan veya doğurtmı

yan insanın, komşu evin sa
çağı altındaki yavrulara ba
kıp ta, (Saçları sarı veya başı 
büyük, güzel amma çok çe· 
neli!) Deyişine acırım. 
'"' Bol keseden all~melik eden 

·divanenin; kupkuru kafa tası
nın içindeki kireçleşmiş bey· 
nine de acırım ..• 

Daha, nelere nelere acırım? 
Orhan Rahmi Gökçe 

-------------------~-Yara l n ma k 
lkiçeşmclik cAddesinde Hü

seyin oğlu Fahri, Mehmed 
oğlu Ali'yi bıçakla hafif su
rette yaralandığından yaka. 
lanmışlardır. 
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13 üncü Alfonsun isim günü 

Madrid gene çok şiddet
li bombardıman edildi 

- --~---

/spanya'ya yeniden İngiliz gönüllüleri gi. 
diyor. Malaga'da asilerin mühim muvaf-

1 akıyetler elde ettiği bildiriliyor 
Madrid, 25 (A.A) - Mad

rid'in dün öğleden sonraki 
bombardımanı neticesinde 9 
ki~i ölmüş ve 30 kişi yaralan
mıştır. 

Madrid, 24 ( A .A } - Bu 
gün sabık kral 13 ünü Alfon
su'n isim günü olması dolayı

sile Madrı d şehri muhasema
tın bidayPliııdt!nberi görülme
miş bir şiddetle bombardıman 
edilmiştir. 

Londra, 24 (A.A) - Ekse· 
r yeıle rşimalden ge len yeni 
hır f ngiliz gönüllü kafi lesi hü
kümtt kuvvetleri yanında harp 
etmek için İspanya'ya g itmek 
üzere Falkezto'uan hareket 
etmişf r . Bunlar liman polisi
nin ihtaratına rağmen Paris' e 
gitmekte ve bu yo lculuk için· 
de h<ı.fta tatili münasebetile 
gidıp g elme bileti almakta
dırlar. 

Cebelüttarık, 25 (Radyo) -
Malaga' dan alınan son bir 
habere göre asi kuvvetler, Ma
laga'ya gelmişlerdir. 

General Kepo dö Llyano 
buralara kadar harp ederek 
gelmiş ve birçok esir, mühim-

mat ve silah almıştır. 
Madrid cephesinde henüz 

bir hareket olmamakla bera
ber şeh i r ateş altında bulun
maktadır. 

Londra, 25 (Radyo) - Lord 
Rotrmer Deyli Meyl gazete· 
sinde bir mukale neşr ve ln
giltere'nin ispanya siyasetini 
tenkit etmiştir. 

Lord bu maka lede: 
"Bu yanlış siyaset yüzünden 

Portekiz dostluğunu kaybede
ceğiz. Portekiz dostluğu İngil
tere için çok kıymetli lazımdır. 

"Bir harb ihtimalinde Por· 
tekiz'in Ajor adalarından isti
fad e edecek bir düş:ııan bize 
çok zara r verecektir.,, demiştir. 

Aliia, 25 (Radyo) - Mad
rid cephesinde hava çok fena
dır. Onun için siikunet vardır. 
Asiler, bu '>Ükuııdi hükumet 
kuvvetle rinin mukabele ede
miyecek vaziyette olduguna 
hükmediyorlar. 

Esirler, beynelmilel müfreze
nin eridiğini söylemişlerdir. Sa
lamank'tan verilen haberlere 
göre Kızıllardan son haftada 
3000 ölü ve 7000 yaralı vardır. 

Almanya ve ltalya'nın ln
giliz notasına cevaplan. 
Notada kontrol ve İspanya'daki 

gönüllülere itiraz ediliyor. 
Berlin, 25 (Radyo) - Gö

nüllülerin İspanya'ya gönderil
mesi hasebile İngiltere'nin ver
diği 9 Kanunusani tarihli no
tasının cevabını bugün Berlin 
İngiliz sefiri Sir Erik Fips'e 
verilmiştir. 

Roma, 25 (Radyo) - Kont 
Ciyano, 9 tarihli İngiliz notası 
cevabını lngiltere'nin Roma 
sefarethanesine vermiştir. Bu 
nota yarın neşredilecektir . 

Alman notası da İtalyan 
notası gibi kontrol ve İspan
ya' da bulunan gönüllüler hak
kında bazı itirazları havidir. 

Paris, 25 (Radyo) - Ka
bine bu akşam toplanacak ve 
Almanya ile İtalya'nın 9 ka
nunsani tarihli lngiliz notasına 
verdikleri cevapları tetkik ede
cektir. 

Berlin 25 (A.A) - Ôğre· 
nildiğine göre İngiltere'nin 

ispanya işlerine müdahale edil
memesi hakkındaki notasına 
karşı Almanya tarafından ka
leme alınmış olan cevab bu
gün öğle vakti İngiliz sefaret
hanesine tevdi edilmiştir. 

İyi bir membadan bildiril
diğine göre bu notanın muh· 
teviyatı ilk Alman notasının· 
kine uygundur. Hatırlardadır 
ki, Almanya bu birinci nota
sında İngiltere tarafından or· 
taya atılmış olan suallere nis
bet olarak cevab vermiş idi. 

Binaenaleyh yeni notanın 
İspanya işlerine karışmamağı 
müessir surette zıman altına 

almağa doğru elde edilmiş 
yeni bir terakki teşkil ede
ceği farzolunabilir. 

Alman cevabının ltalya hü
kumeti ile mutabık kalındık· 
tan sonra tanzim edilmiş olan 
metin yarın neşredilecektir. 

jAtüia'nın Definesi! 
Tarihe müstenid zabıta romam 

1 
Birinci kısım 

Fırtına ve mukadderat 
İki tarafı büyük ormanlarla 

kapalı, dik ve kayalık yoldan 
otomobil ilerliyorken, Dük 
Oberten başını havaya kaldır· 
dı, Arden Vollen ormanlık 

mıntakasının semasını baştan 

başa siyah ve tehditkar fırtına 
bulutları kaplamış idi; şoföre: 

- Nert>deyiz AIJah aşkına? 
Diye sordu: 
Şoförü, Piyer Malen, sakin 

ve asude bir halle: 
- Kerfonten 'den uzak ol-----•- ____ ,_, 

Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 

Cevabını verdi. 
- Orada yatacak bir yer 

bulacak mıyız, acaba? 
- Tabii!. Oldukça büyük 

bir kasabadır! 
Otomobilin bu açıklık yer· 

den yeniden ormanlık kısma 

dalmasına kadar bir sükat 
hüküm sürdü. Lrik, asabi bir 
halle: 

- Fırtınadan hiç hoşlan
mam dedi. 

Otomobil tam 90 kilometre 
sür'atle harekete başlamıştı. 

Ormanlık mıntaka olmasına 

Sağır, Dilsizler ve Kör-~~~=· 
ler enstitüsünde .. 

- Başı 3 üncü. $a/ıi/ede -
tanbul'daki dilsiz kongresi, 
çarçabuk bitmemiş. 

Göz, kaş, el işaretleri mü
temadi yen biribirini takib edi
yor. Fazla suale, istizaha'ive 
saireye hiç te lüzum yok .. 
Sanki bu işaretler de söz ve 
yazı kadar vazihtir. Merdiven
leri tırmandım. Biraz sonra 

miiessesenin müdürü doktor Ne
cati Kemal'le beraberim. Ve, 
dolaşıyoruz. 

Yeni Türkiye'nin sağlık kal
kınmasında ilmi bir tevazüle, 
hem ıslah, hem de araştırma 

için kurulan bu müesseı.e, 

cumhuriye.in teessüsünde ku· 
rulmuştu. 

Müdür ve <loktor Necati 
Kemal; 

"- Bu -dedi- umumi anor
mal çocuklara mahsus bir 
nüve müessesesidir. Hem bir 
ihtiyaç müessesesi, hem de ilmi 
çalışan bir enstitü!.. Kadro, 
sağır dilsizler, körler ve geri 
çocuklarla doludur. Bizim sa
ğır dilsizlerden aldığımız ne
ticeler, Avrupai mümasil mü
esseselerin çok fevkindedir, 
bunu tefahürsüz ve riyasız söy· 
liyebilirim. Bilhassa kör çocuk
larımız ümidin ve mevzu olan 
seviyenin çok fevkinde muvaf
fakıyet kazanmışlardır. Burada 
iki sene zarfında klasikleri ça
labilen müzik talebeleri, Al
man' ca ve Fransızca doğru 
yazan ve sıhhatla tercüme eden 
kör talebe yetişmiştir.,, 

Filhakika kör talebenin ver
diği bir konserde ben de bu
lunmuştum. Körlerin, kendi 
kapanık alemlerinde, görme
dikleri, bilmedikleri bir insan 
yığını karşısında bu konseri 
verdikleri dakikalarda, birçok 
dinleyicinin gözleri yaşarmıştı. 
Kabartı notadan öğrenmişlerdi. 
Çaldıkları müsiki aletini de 
görmemişlerdi. Onu, ancak 
ellerile okşayarak, yani temasla 
tanımışlardı. 

Müesseseyi gezmekte devam 
ediyorduk: 

Zeka anormalleri içinde hem 
tıbbi, hem terbiyevi bir tedavi 
ve yemrin tatbik ediliyor. 

Meslek tedrisatı da ayrı. 

Yedi atölye var. Mazbut bir 
iş terbiyesi ve teknolojik sis
temle çal1şıyor. Müdüre sordum: 

- Talebe, yetişince hariçte 
iş tutabiliyor mu? 

- Evet -dedi- iki senedir 
çahşan terzi dilsiz talebe, yaz 
tatilinde, har içte oldukça yük
sek bir g ündelikle iş tuttu. 
Bilhassa d emircilikten çok ıyı 
bir ist:k ~ al bekliyoruz. 

Mektebin müzesi var . 

• 
bu yol, şikayet edilmiyecek 
derecede düzgün ve iyi idi. 
Vakıa, Dük'ün otomobili daha 
fazla bir sür'atle gidebilirdi. 
Bu otomobilin makinelerini 
bizzat kendisi icad etmişti, 
icadının otomobillere tatbiki 
işinde şoför Piyer Molen 'in 
büyük yardımları olmuştu. 

Heriki adam da takriben 
otuzbeş yaşlarında ve büyük 
harpte oldukça tanınmış idiler. 

Piyer Belçika ordusunda tay· 
yare ihtiyat zabiti, Dük te 
Frans1z erkanı harbiyesinin 

Belçika ordusu nezdinde irti
bat zabiti idi. Sonra iki ar
kadaş birleşmişler ve otomo
bil aleminde inkılap yapacak 
yeni sistem motörün vücuda 
gelmesi için çalışmış idiler. 

Kör, sağır ve dilsizlerin el 
işleri, üç defa lzmir sergisinde, 
bir defa beynelmilel Prag, bir 
defa Ankara sıhhat, bir defa 
da Ankara elişleri sergisinde 
teşhir edilmiştir. Mevcud 120. 
Bunun da yirmi beşi kız ta
lebe .. Bir müdürden başka bir 
mütehassıs bir müdür muavini, 
4 muzik muallimi, bir müreb
biye, iki mütehassıs muallim, 
bir muallim, 4 atölye ustası, 
bu değerli ilim ve fen mües
sesesinin terbiye, tedris un
surlarıdır. 

Dolaşırken, bahçede güneş 
altında iki dilsiz talebe ile 
karşılaştık. Birisi ağzını açmış; 

- Aaaaal 
Diye bir ses çıkarmağa ça

lışıyordu. Dr. Necati Kemal; 
- İşte -dedi- ses verdi bir 

çocuk! Bu, bizim dilsizler üze
rindeki mücadelemizin ilk 
eseridir. 

- Anlamadım! 
- Basit şey: Dilsiz diye 

bir anormal zümresi yoktur. 
Onlarda da dile aid her un
sur, her kuvvet vard1r. Fakat 
kulakları duymadığı ve hiçbir
şey anlamadıkları için konu
şamıyorlar. Yani, konuşmak 

için duymak lazımdı r .. 
Doktor Necati Kemal, dil

sizlerden birini çağırdı. Ço
cuk geldi. Doktor, eli ile gökü 
doğru gösterdi. Çocuk adeta 
g.ıyri tabii bir sesle: 

- Aaaaal 
Dedi. Doktor bu defa, elini 

ileriye doğru uzattı. Çocuk 
ağzını boru gibi yaparak; 

- Ooooo 
Dedi. Doktor elini aşağıya 

indirdi. Çocuk ağzını yaydı: 
- liiiil 
Dedi. Doktor bana döndü; 
- işte dostum -Dedi- asıl 

zorluk bu sesi çıkarabilmek
tedir. Bundan sonra onlara 
tam kelimeler çıkartmak ka· 
lıyor ki, bu ikinci derecede 
kalıyor. 

Müesseseden ayrılırken, dev
letin bu yüksek eseri burada 
yıllardanberi büyük bir iman 
ve enerji ile çalışan güzide 
hekim ve mütefekkir doktor 
Necati Kemal' e karşı içimde 
derin bir takdir ve şükran 
vardı. 

(Yarın - Size bu sütun· 
]arda körlerin, sağır ve dil· 
sizlerin hususiyetlerinden bah-

sedeceğim) ** 
Çiçek hırsızhğı 

Bozyaka'da Hilmi oğlu Ke
mal'in kulesinden çiçek sak
sıları çalan 16 yaşında Feh
mı, Hamdi ve Tevfik tutul
muşlardır. 

kilometre sür'atle giden bu 
otomobil, bu iki arkadaşın ilk 
eseri demekti . 

Üç kilometreden sonra, or
man birdenbire değişti; ağaç
lar çok sayrekleşti. Önlerine 
kabalık, bozuk bir meydanlık 
çaktı . 

Tam bu sırada şiddetli bir 
şimşek çaktı, daha şiddetli 
bir de gök gürledi. Fakat 
fırtınanın bu ilk şiddeti o ka
dar korkunç idi ki, metin ruh· 
lu bir adam olmasına rağmen 
Dük Oberten mübhem bir 
korku ile titremekten kendisini 
alamadı. 

Otomobil , önünde upuzun 
uzanmış büyük bir ağaç kü
tüğüne çarpmamak için sür'a· 
tini azalttı, yolunu döndürdü. 

Pazar er günkü"' maçlar 

Göztepe, Altlnordu'yu 
2-1 mağlup etti 

---- -------
K.S.K Bucayı, Demirspor Barna
vayı, Altay da Egesporu yendiler 

Pazar günü Alsancak saha
sında birincilerin, Halk saha
sında da ikincilerin likine de· 
vam edildi. Hava soğuk fakat 
güneşli idi. Sahada da diğer 
haftalara nazaran biraz kala· 
balık vardı . 

Maçlara Demirspor - Bur· 
nava takımlarının karşılaşması 
ile başlandı. iyi bir müdafaaya 
malik olan Demirspor takımı, 
faik oynadığı halde muhacim
leri çok ağır ve ayni zamanda 
tecrübesiz olmalarından oyunu 
ancak 2-1 kazanabildiler. 

Bu oyunu Altay - Egespor 
maçı takip etti. Birinci devrede 
iyi bir sistem takip eden Ege · 
spor'lular çok bozuk olan 
Zehir Ali'nin fena oyunundan 
istifade ederek zaman zaman 
Altay kalesi önünde tehlike
ler yarattılarsa da istifade 
edemediler ve d evre de 0-1 
Altay lehine bitti. 

İkinci devrede Altay'lılar 
daha ağır bastılar ve Tevfik' in 
ayağından iki İlyas'ın ayağından 
4 gol daha atarak maçı 7-1 
gibi b üyük bir farkla kazan
dılar. 

K. S . K. · Buca takımları 
arasındaki maçın idaresi yeni 
hakemlerimizden ŞerH'e veril· 
mişti. İlk defa olarak oyun 
idare ed en bu arkadaş cidden 
muvaffak oldu. 

Ve bu suretle en ufak bir 
münakaşaya bile meydan ver
medi. Bu müsabakayı da K. 
S. K. takımı oyunun ilk daki
kalarında attığı tek sayı ile 
kazandı. 

Sıra günün en mühim kar· 
şıla~ması olan Altınordu·Göz· 
tepe maçına gelmişti. Evvela 
Altınordu'lular, sonra hakem 
ve onu takiben Göztepe'Jiler 
taraitarlarının alkışları arasın
da sahaya çıktılar. Her iki 
taraf en kuvvetli kadrolarını 

muhafaza ediyordu. 
Oyun, Altın ordu' nun haf hattına 
kırılan Göztepe akmı ile baş
ladı. Mul<abil hücuma geçen 
Altınordu'lular oyunu Gözte
pe' nin nısıf sahasına intikal 
ettirdiler ve 10 uncu dakikaya 
kadar Göztepe'nin kalesi önün
den ayrılmadılar. Bu dakika
dan sonra G özt epe'liler oyunu 
açmağa muvaffak oldülar ve 
13 üncü dakikada Halid' in 

sırada, ikinci bir şimşek daha 
çaktı. Dük ile Piyer'in gözle· 
rini, kör edecek kadar şiddet
le, kamaştırdı. Ve, iki arkadaş, 
bu anda otomobilin sağdan 
bir yola sapmış ve bu yol 
üzerinden ilerlerneğe başlamış 
bulunduğunu farkedemediler. 

Bu vaziyet çok devam et
medi; iki arkadaşın göz ka
maşması geçtiği sırada, oto· 
mobil de saplandığı çamur 
içinde hareketten kaldı. 

Evet, otomobil , birdenbire 
ve tek~rleklerinin yarısına ka
dar yağh , yapışkan bir çamura 
saplanmı ştı . 

Ayni zamanda da, şi ddetli 

b ir gök gürültüsünü müteakip 
-maruf tabir ile- bardaktan 
boşanırcasına bir yağmur 

ayağından ilk gollerini kazan
dılar. Bu gol, Altınordu'yu 
harehte getirdi, fakat 21 inci 
dakikada Göztepe ikinci golü 
yapmağa muvaffak oldu. İkinci 
gol , Altınordu takımının mane
viyatını bozmuş olacak ki, ta
mamile Göztepe'nin oyununa 
uyuyordu. Göı. t'pe~liler müte· 
madiyen akıyorlar ve elde et- . 
tikleri galibiyeti garantiye bağ
lamağa çalışıyorlardı. 

Devrenin 35 inci dakikasın
dan sonra Altınordu takımı 
bütün enerıısını sarfederek 
devre nihayetine kadar Göz
tepe kalesini çenber altına 
aldı, fakat bir türlü sayı yapa
madı ve Göztepe takınır 2-0 
galip olarak dt:!vreyi bitirdl. 

İkiuci devre başlar başlamaz 
Altınordu çok seri bir akm 
ile ilk ve son sayısını d2 ha 
birinci dakikada yapıverdi. 
Takım golün verdiği neş'e ile 
çalışıyor fakat bugün fevkar 
iade bir oyun çıkaran Göztepe 
müdafaası karşısında muvaffak 
olam1yordu. Devrenin 15 inci 
dakikasına kadar devam eden 
Altınordu akınları bir semere 
vermedi; Göztepe tekrar hü~ 
cuma geçti o sırada sağ iç 
mevkiinde Abbas favullü oy
nadığından oyundan çıkarıldı. 
Beş dakika sonra Altınordu'dan 
Vedad kasdi bir hata yaptı 

o da sahadan çıkarıldı. 
Altınordu'lu Said ayağına 

Kromp girdiğinden sahayı ter
ke mecbur kaldı. Altınordu 
artık dokuz kişi kalmışb. Bu 
dakikadan sonra Göztepe'liler 
Altınordu'nun dokuz kişi kal
masından istifade ederek oyu· 
nun sonuna kadar Altınordu 
nısıf sahasında oynadılar fakat 
başka sayı yapamadılar. Altı
nordu da bütün gayrete rağ· 
men beraberliği temin edemedi, 
oyun Göztepe'nin 2-1 galibi
yeti ile bitti. 

Altınordunun mağlubiyetine 
yegane amil başta kalecisi 
olmak üzere buna inzimam 
eden Cemil'in fena oyunudur. 
Nitekim Altınordu'nun yidiği 
beriki gol Cemi1 'in ıska geç· 
mesinden ve kalecinin eline 
gelen toplara hakim olmama
sındandır. 

G öztepe ise bozuk oynayan 
- Sonu 6 ıncı sahi/edfl -

Piyer Molen oldukça ağır 

bir küfür savurdu; Dük te 
dişlerini sıkarak gıcırdattı. 
Otomobil açıktı, bunun için 
iltica edecek bir yer aradılar. 
Uzaklara kadar dolaşan göz
leri, her on saniyede bir şid
detle çakan şimşekler saye· 
sinde, uzakta ve sağ tarafta 
büyük ve somurtkan bir bina 
gördüler. 

Dük: 
- Şuraya gidelim! 
Dedi ve berikisi de; parde· 

sülerinin önlerini iliklediler, 
o büyük ve somurtkan binaya 
doğru koşmağa koyuldular. 

- Sonu fltır -______ ,.. _ 
Pantalc.. · çalmış 

T epecik pazarında seyyar 
satıcı Hüseyin'in bir pantalo· 
nunu çalan Mehmed oğlu Re-



.-........................................... ._ANADOLU_.~ ...... ~~--~~~------====~~:yfa~'~p 
Aydın haberleri Amerikado Japonyada siyasi vaziyet 1 ı 

iş kanunu için mi~~-:::-,~~7:-:--;~-~an Okaki kabine· teşkili için Adeseme çarpanlar 
hazırhklara ba andı bu ~:.;:~:·d;ı.~::: ~~;k~:ı~: mühlet istemiştir Güneş! 
------------- 1ıa1irıde başgö~ıermişıir. Birkaç za- Busene, Grib senesi •• 

Ar şubesi çok iyi çalışmaktadır. tOrree vıık'ası kaydedilmiştir. - Başı 1 inci sayfnda - memur edilmesi parlamento Evvela Londra haberleri 
• Son alınan haberlere göre mfid· imkansız oldngunu gör<liiğümüzden ve ekonomi mahfillerile mat· 

Kahvehanede bir vak'a oldu jj ~' hiş bir kar fırıınası Obio vadisinde kcmJimizi muhafazakarlıktan kur· buatta iyi karşılanmıştır. Ge· Grib'in şiddetli olarak başla .. 
hiiküm sfirmcktedir. Pıruna belki tarmıya, her türiü muıavassıt an· neralin partilerle bir anlaşma dığrnı bildirdiler: son hafta· 
ı.mlann kalıarmaeıoa mani olacak- laşnıa tarzlarını reddetmiye ve Ja· teminine ve orduyu devlet ida· larda, yalnız Londrada Grib'ten 
tır. Fakat tiırıdiki halde meskensiz pon siyasetini kendi vasıtalanmızla d h I 300 kişi ölmüş, hasta mikdarı 

resine mü a a eden menet· 
kalımların 1 tıruplarını arttıracaktır. yenile~tirmiye karar verdik. akıUara sıl"Tmıyacak derecede 

N k 25 (AA) O Tokyo, 25 ( Radyo] - Jaııon miye çalışacağı anla~ılmaktadır. ıs 
evyor , · - n (A A) çoğalnııŞ. 

iki devletin arazisinde Ohio iınparaıoru kabirıe ıeşkili \·a:r.ife8irıi Tokyo 25 . - Hniki 

nehrinin suları yükselmeğe 
sabık Kore umumi vafüi gennal mec!is M. Ukakinin kabine- Fransa' dan gelen habeı lerdl' 
Dyati'ı·e verıniı:tir. sini teşkil edece1r-i zamana böyle 

clevam etmiştir. Louisville de · ' 0 
· 

Y~·rıi kahine ıeşekkiiliirıe kn· kadar içtimalarını tehire karar HeınC'n her mem!cketin 
Ohio'nun seviyesi 15,70 ınet- dar ayan ve ını>L'u,.an nıecli 01niniıı vernıişler ve talı'k etmişlerdir. 

matbuatı bu sene Grib'in faz· 
reyi bttlmuşlur. Rasad _mer- içtima etmenıe-i tle emredilmiştir. Çünkü imparator yeni başve-
kezi suların azami ne kadar Tokyo, 25 [ Radyo } - ~lika- la ve oldukça k ::>r kunç oldu· 

kile kabinesinin teşkili için w b·ıd kt d' 
yükselebileceğini tayinden aciz do'mın )"<'Oİ kulıinı• tt>şkili vazifl'· bir mııhlet verrn!ştir. gunu 1 ı rnıe e ır. 

b 
. . sint "t'neral Dvaıi',,·c vı•nJil'ii hı- Parı's'ı·n (Pot' Pa ı'zı')·en) ga olducrunu eyan etınıştır. " J J " s· - f k ' 1 1 1 r . ~ · beri üzı-rine n keri ıını ıi general ıyası ır a .ar 8 gazete er b k G b 1 

1884 Senesinde sular aza· M. Ukkı'nı'n başvekı'I olarak zetesi, u sene i ri sa gını \meta ve gene al hi)o ri}n <·tinde 
mi 14,20 metre yükselmiştir. müzol..crt>dt·n Eonra, g"ııı·ral Dyati· intihap edilmesini müsaid su· hakkın rl a bir yazı neşretti ve .. 

Vaşington, 24 (A.A) - M. ye itimad edilmiyt>ceğini neşr ve rette karşılamaktadırlar. An· güneşi bu halden mes'ul tutt!J. 
Ruzvelt bir beyanname neş- ilan etmi~ıir. cak ordu muhalefet emareleri MaJmafih ... Pöti Pariziyen'in 

Mandolin dersi alan gençler ve mııallimleri rederek seylab mıntakası fe- Vaziyet henüz karışıktıt'. göstermeğe başlamıştır. Ordu· iddiası yanlış esaslara i~tinad 
Aydın, (Hususi muhabiri· ilk mektep talebesinin . laketzedelerine dağıtılmak üze- Tokyo, 25 [Radyo] - Japon- nun metalibatının şunlar oldu· etmemektedir. Bu gazete di· 

ya'Ja a lcf'ri hıızı harekat bıışla· ğ .. 1 k d' 
tnizden) - Ekonomi bakan- yardımı re halkın Kmlhaça iki milyon u soy enme te ır. yor ki: 

m1~tır. Halk, tela~ içimfo yuvar· k b d 
lıkı iş dairesi dördüncü bölge Cumhuriyet İlk okulu h.'...!· dolar vermesini istemiştir. Janrnakıa ve a~kerlt>rio ikinci Lir 1 - Yeni a ine e siyasi "1936 Senesinde fııgiltere 
amiri Faris Ulubay, Aydın'a besi, Adana felaketzedL:c:ri Nevyork, 25 (A.A) - in- komplo yapmalarından korkmak· fırkalara mensup hiç kimse ve Fransa az güneşli gün gör-
gelmiş ve Halkevi salonunda için aralarında 635 kuru: top· giltere ile Gal memleketlerin· taılırlıır. bulunmıyacaktır. nıüştür. Her sene tam güneşli 
A b k 1 k b h T k 25 (R d ) K 2 - Yeni kabine teşekkül ydın . fa ri atör ve tüccar· ıyara , yerine gönderilmek den daha geniş ir sa ayı o yo, a yo - a- günler takriben 3000 saati 
l b la .. H lk · l d b b·ıA b' · t k'l d'l edince Diyet meclisi fcsh edi-arı ile ir top ntı yaparak uzere a evı eosya yar ım tahri eden tuğyanın ı anço· ıneyı eş. ı e memur e ı en ge· lecektir. buiduğu halde 1936 senesin-
kendileriini iş talimatnamesi şubesine tesl!m etmişlerdir. su 500,000 meskensiz sular neral Ukaki, mesai arkadaş· de ancak yarısı,. 1500 Gün 
etrafında aydınlatmıştır. Faris Aydm'da kuzu eti 50 kuruş altında kalmış, 150 ş"ehir ve larını bulabilmesi için impara· Birlik merkez heyeti güneşli geçmiştir. 
Ulubay, iş alanla verenlerin Aydın'da onbeş gündenberi kasaba içecek sudan mahrum tordan mühlet istemiştir. BugUn fevkalade toplantı " Grib mikroblarım öldüren 
durumlarını tetkik ve iş tali- taze kuzu kesilmeğe başlandı. iki milyon kişiye baliğ olmak· Ukaki, şimdiye kadar muh· yapacak ancak güneş, güneşin harare· 

· Kuzu etinin fiati 50 kuruştur. t d t ı·f k b' 1 d h b. H p 1 ınatnamesıne göre hazırlık a ır. e 1 a ıne er e ar ıye na- C. . artisi şçi ve Es· tidir. 1936 Senesinde tam 
Yapmak üzere bölge çevresin· Koyun eti 35, dana eti 25 Nevyork, 25 ( Radyo ) - zırı sıfatıle bulunmuş eski ri- naf kurumları birliği merkez güneşli günlerin her zamana 

d kuruştur. b dk d d e gezisine devam edecektir. Ohio nehrinin tuğyanı üyu cal en ir. heyeti, bugün saat 18 de fev· nisbetle bukadar az olması, 
Mandolin dersleri Söke Hafke- bir felaket tevlid etmiştir. Bir Alman son haberlere göre, kalade bir toplantı yapacaktır. Grib mikroblarının 1937 de 

Aydın Halkevi ar şubesinin şehirde petrol depolarında askeri ve sanayiciler partisi, Toplantı Vali ve Parti reisi felaketler doğüracak kadar 
açtığı keman ve mandolin Vindeki fopf anfı yangın çıkmıştır. Tonlarca general Ukaki'nin kabine Fazlı Güleç'in riyasetinde ola· çok katmalarını mucib ol· 
d'!rsleri muvaffakıyetle sür· --•· •• -ı· •---- petrol nehir suları üzerinde teşkil etmesine muarızdırlar. cak, Birliğe ait mühim mes· 
tnektedir. Gönderdiğim resim Belediye sokaklara şehirlere doğru yüzüyor. Bu Tokyo, 25 (A.A) -Gen~al eleler görüşülecektir. muştur ... 
bu derse devam edenlerden şehirler yangın tehlikesine ma· Ukaki'nin yeni kabineyi teşkile -'----------- Bir doktor değilim? Fakat 

bazılarını ve öğretmen Hüse· çeşmeler koydurdu. ruz bulunuyorlar. Haydutlar memur edilmesi Prens Soyan OORSA bu fikri kabul etmemek için 
Yin Bayındır'a göstermektedir. Söke, (Hususi) - Söke Halk· fırsattan istifade ederek su ile Tüze Bakanı Yuasa ve de kendimde cesaret bulmı-

Kızılaym balosu evinde evvelki gün bütün Halk- altında kalan evleri talan edi- devlet şürası Baş~anı Hiranu- w yorum. Bizim atalar: 

. Kızılay kurumu Şubat ayı evi üyelerinin iştirakile umumi yorlar. • t · l · - · O - "Güneş girmiyen eve dok-emo nun avsıye erı uzerıne zum satışları 
ıçinde bir kostümlü balo ter· bir toplanh yapılmıştır. Top· Misisipi nehri üzerindeki olmuştur. Ç Al K S tor girer!,. 
tip etmiştir. Dün balo işi üze- lantıyı Halk evi başkanı Nebil bir adaya sıg" ınan 14 kişi fe- G ı· k b' · t k'l u. ıcı · · K. S. Demı·şler, bugu-nku··1er de 

Ç b H lk enera ın a ıneyı eş ı e 293 O. kurumu 13 20 75 
tinde konuşulmak üzere Halk- 0 anoğlu açmış ve a evi ci bir şekilde boğulmuşlardır. --••liıillillliıillıiillli-Iİlimıiıil9 güneşli günü az olan diyara 

· d 100 k. ·ı·k b 1 1 h kk d . h t (300) K' d f R l • h 186 F. Solari 13 17 50 tvın e tşı ı ir çay zi· ça ışına arı a · ın a ıza a ışi e ena vaziyette- uzve t e ergün rapor veri· müstevli hastalıklar giriyor, 
Yafeti vermiş, çayda başta il- vermiştir. Bundan sonra her dir. Cvmbur reisi Ruzvetl, lecektir. 54 A. R. üzüm. 13 50 15 25 d' ı 1 F. B 
b b l k 46 Y ı T ı A 16 

ıyor ar .. • • 
ay ve eşi olmak üzere mem· şu e üye eri yeni omite se· felaketzedelere yardım işini Muhtelif hayır teşekküllel'i · · a at SO 19 ------------

leket münevverleri bulunmuş- çimlerini yapmışlardır. üzerine almış, felaket mmta- felaket mıntakalarına erzak, 25 M. J. Taran. 14 75 14 75 M. Baldvin 
tardır. Dil, tarih ve edebiyat şubesi kalanna tayyareler ve 4500 ilaç ve çadır sevketmektedir- 21 H. Alyoti 15 16 • • r d k 
k ıı.. h d b. k' komitesine: 18 B 'k · b' 17 17 ıstıra e ece 

auve ane 8 ır va a kişilik askeri ~kuvvet gönde· ler. Evler, mütemadiyen sular eşı çı z. 1
• 

Germencik kamununa bagvlı Rıdvan Alpağot, Enver Ônut, T hl h · . k l k d Ş 13 T. Debas 11 75 11 75 Londra, 25 ( A.A) - M. 
rı. Ş h. d G" k H'l . Ç 1.k rilmiştir. a isiye işine mu • ıçıne yı ı ma ta ır. imdiye 4 P. Klark 18 18 k 1 . oalat 'k k" .. d ı a ın e oşe , ı mı e ı Baldvin'in ra ın taç gıyme 

çı oyun e yara anma telif şekillerde başlanmıştır. kadar tesbit edllen ölü mik· 
660 l·ı l b' h d 1 oğlu, Yegane Alpagv ot. l 'kl • d ı.. • t·~ e netice enen ır a ise o. T . h kk d M d (150) d şen ı erın en sonra u ııa 

S b · k .t . uğyan vaziyetı a ın a . arı ir. 397619 k muştur. Vak'amn sebebi, eski por şu esı omı esme: etmekten vazgeçtiği ha • 
muhtar seçiminden dolayı köy Rıfkı Ulusoy, Nazım Ôzbaş, yıllık toplantısını yaparak yeni eder, muvaffakıyetler dilerim. 398279 kındaki şayiaların tersine 
halkı arasında kalan münafe- Kemal Çön, Edip, M1Jstafa idare heyetine: Sokaklara çeşme kondu incir satışları olarak Deyli Telgraf gaze-
tet ve geçimsizliktir. Bu köy Tuna. Rıfkı Ulusoy, Nazım Özbaş, Söke urayı mahallelere taz- Çu. Alıcı K. S. K. S. tesi M. Baldvin'in istifaya 
h Güzel san'at{ar şubesi ko· 239 J T h 5 13 50 k ' k • alkından İsmail kahvede tavla mitesine: Mustafa Tuna, Hamid, Mus- yikli çeşmeler kurmuştur. Bu · ara. ma · ati surette arar vermı~ 

<hı k ·b h f ô "' k ·ı · l d. B h f 200 K. Taner 4 625 4 625 oldug"unu ve halefı' olarak 
J. nar en, içeriye eniştesi 1 ra im N" h T N d B ta a ztur seçı mış er ır. aş· ata içinde bu çeşmelerı'n uz et üzün, a ir ilge, 144 A Lafont 5 5 tır • Jb h k l R fk Ul t" ·1 · · M. uevı'l Çember/ayni tek-mış1 ra im'e orada bulunan Bürhan Özel, Cemal, Mediha an ığa ı ı usoy ge ırı · sonuncusu da yerine konula- "'' 
Ve araları ötedenberi açık olan Altınöz. miştir. cak, ondan sonra eski su ke· 176~~~ lif edeceğini bildi~mektedir . 
... alil İbrahim hücum etmiş, Kütüphane komitesine: ilimiz spoı teşekküllerinin silecek, Söke'nin yıllardır di- 177508 SilAh atmak 
bunu gören fsmail, l Halil İb- Hamdi Okyar, Şahinde Köşek, en kuvvetlisi olan Söke ku- leği olan temiz ve sıhhi su Zahire sa'llşları Karşıyaka' da istasyon civa-
tahim' e hücum eperek ağır Dündar Gürsoy. Seçilmişler· lübü lik maçlarına İştirake işi de tamamen başarılmış oln- Çu. Gin.si K. S. K. S. rında Muharrem oğlu makinist 
surette)'aralamıştır. Yaralanan dir. Hepsine iyi başarılar di- karar vermiç ve hazırlığa baş· caktır. Bunu başaıanlara başta 130 Buğday 7 50 7 50 Ahmed, çifte tüfengi ile bila 
hastaneye yabrılmış, yarala· leriz. larnıştır. Yeni heyeti , bu İsa· urbay Eyüb Ôzbaş olmak 50 Susam 18 25 18 50 sebep ateş ettiğinden yalca-

.!:n da hapse tıkılmıştır. Söke spor kulübü de dün betli kararından dolayı tebrik üzere su gibi aziz olun der:z. 62 Ton p. çekir. 3 25 3 25 ]anmıştır . 
................................ ~ ....................... ,3•M .... l'!ill .. lili ....... ,. • ..-ım1 ................ mm ................ lllİ .. llilıiıilıiıi111ııilııııllİIİ.aı.-.. İllliiill1ıı ...... ... 
r--...... _. __ .... _ .. ____ _._. ____ ... __________ ~.- .......... •04 tiyarlayınca, geçmiş vak'ları galiba! Güzel bir şey mi bari? 

F 1 
.. t 1 n a A 1 ı· 1 hatırlamaktan çok zevk alı· - Bilmem, ben görmedim 
Ar yorlar. tabii.. Fakat Yunan gavurları 

Petro boynunu büktü: söyliyorlardı; Dünyada eşi az 

Bu Uk K R ~ - Siz bahtiyarsınız deniz bulunurmuş .. O kadar güzel, sr no·-· y orsan omam ......-·-·--, 
dd baba!. Bir şöhretiniz varmış. o kadar parlak.. Sonrası var: 

.. 65 - Yazan: M. Ayhan, Faik Şemse in Hala ve hala, kahramanlığı· - Kahraman bir kız mış, 
Petro'nun yüreği hafifce mıştım .. E, anlat, anlat, hoşu· nızı muhafaza ettiğiniz yüzü· zeki, kurnaz, işinin eri imişi 

ç~Ptı, elini şakağına götürdü: ma gitti baki. nüzden belli .. Ya biz, uydur· Deniz baba alaylı · alaylı 
- Dur bakayım • dedi - - Ya, demek ki onu ta- ma tayfalar ne diyelim? güldü: 

~iizgar Ali mi, Kasırga Ali mil nırsın öyle mi deniz baba? - Yok canım, siz de ayni Aferin Panayot.. İyi mal ye· 
Deniz baba güldü: - Tanırım tabii!. O vakit· yolun yolcususunuz. Sen daha tiştirmiş disen el. 

.. - Yok canım, Futına Ali lerde gençti. Benden birkaç çok gençsin evlat... Anlat şu Pctro'nun anlattığı şeyler, 
ışılınişsindir.. yaş aşağı bir şeyi hikayenin sonunu: deniz baba7nın hoşunagitmişti. 
b - Hah, ta kendisi.. Dur İhtirar denizci, o uzak gün· Panayot geberince ne oldu? O kadar da değil, Petro ona 
akayım, Panayot kaptan mı, leri hatırlamış gibi biraz dur- - Ne mi oldu? O gavurun temiz yür~kli, iyi süt emmiş 

(d: karın ağnsı bir gavuru öl· du ve ocaktaki büyük, kıpkızıl· bir kızı varmış galiba! bir Türk delikanlısı gibi gö-
Urrnüş galiba! bir ateş parçasına dalgın·dalgın E!.. rünmüştü. Bir aralık, 

t Deniz baba sevinçle bir na· baktı., Sonra başını Petro'ya - Babasının yerine o geç- - Evlat - dedi • Kusura 
• attı: çevirdi: mişl. bakma, laf tatlı geldi... Sen 

li - Panayot gebermiş hal... - Seni gördüğüme mem- Deniz baba bir kahkaha kamını doyurdun mu Allah 
.•Y- koca kurt hay, o herifi nun oldum evlat.. Bana eski aşkına?. 

tle llevala.- -aleri aatırlıMın. lan lar ila .. 

razı olsun, allah her umudunu 
versin! 

- Anlat öyle ise, şu gavu
run kızını! 

- Anlatacak fazla bir şey 
yok. Şimdi babasının yerinde 
kaptanlık ediyor kahpe! Aklı 
sıra, hani o demin söylediğin, 
Kasırga Ali'mi, Fırtına Ali'mi 
her ne ise, işte ona meydan 
okuyacak mış .. 

- Aaaaferin bel. Ulan, Fır· 
trna Ali deaiğin, dünyanın dört 
köşesindeki denizlerde e~i hu· 
lunmıyan bir delikanlıdır. 

Hem de ne delikanlı? 
- Aşk olsun, insanın göğsü 

kabarıyor .. Güzel mi bu deli· 
kanlı Deniz baba! 

Ay parçası gibi! 
Ya kurtardıiı nişanlısı? 
Güneş parçası a-ibil 

- Sen şu hikayenin sonunu 
anlat? 

- Ha; öyleya, unuttuk asıl 
meseleyi: 

Ben, bizim kaptandan bir
kaç defa izin istedim. Bu ga· 
vur kaptanların yaptıkları beni 
düşündürüyordu. Hem de, Türk
lere öyle düŞman ki herifler; 
Fakat kaptan dinlemedi. En 
sonra, Yunan sulanndan bizim 
illere doğru yola çıktık. Ben 
kendi kendime; 

Eeee Mustafa -dedim· Yeter 
artık. Git Bergama'ya ananı 
gör ve oralarda kal! .. Yahutta 
bir Türk korsanı bulursan düş 
peşine, çalış!. 

Yol da, kahpe deniz başladı 
kafa tutmıya: 

Dalga değil, dağlar kalkıp 
iniyordu sanki.. 
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~ BerlinMektubu Milli davamız hüsnüsu- Hava Kurumu lzmir şubesin-
ı Berlin'de gece hayatı ve retle halledildi den; 

Kurban bayramında 1 zmir ve lzmir' e bağlı kamun ve köy-SO kak ta görü len ler. - Başı linci sahifede - dahili işlerini tam bir istiklalle ler halkının kurumumuza bağışlıyacağı kurban derilerile bar-
yük ıevinç uyandırmıştır. Türk idare etmek hakkına malik saklan 25/l/937 den ayrı ayrı satışa çıkarılmıştır. Kat'i iha-

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

J Alman polisi nasıl bir tiptir ve 
nasıl çalışır? 

Berlin, (Hususi) - Altmış treni, otobüsler, tramvaylar 
beş milyonluk Alman camia- şehri birbirine bağlama~tadır. 
sının siyaset, ilim ve san'at Her vasıtai nakliyenin durak 
merkezi olan Berlin hakikaten yerinde, hattın muazzam bir 
anlatılmağa değer bir şehirdir. planı vardır. 
Elimden geldiği kadar muh· Kimseye birşey sormağa lü· 
telif mektuplarımla bu şehri zum yok.. Bu planlara bak-
size tanıtmağa çalışacağım. mak kafi. 

Hepimizin Avrupaş ehirleri Maamafih herhangi bir müş· 
hakkında, aşağı yukarı isabetli külünüzü halletmeğe Berlin 
fikirleri vardır. Ben de duy· polisi amadedir. Otomatik ışık· 
duklarım, okuduklarım şeyler· !arla idare edilmiyen dört yol 
den kafamda tasarladığım bir ağızlarında veya herhangi bir 
11 Berlin,, le buraya geldim. yerde rastgeleceğiniz polis 
Trende Berlin'e doğru yaklaş- kenJi başına bir tiptir. iri, 
tıkça, gözümün önüne muaz· yarı, sevimli, fevkalade temiz 
zam bir istasyon getiriyordum. üniformalı, güler yüzlü.. Al-
Şimdi bir parça sonra Berlin man'lar.. Bir sokak mı sora-
istasyonuna gireceğim diyor· 
dum.... Uf ak tefek beşer da
kika aralıklı birkaç istasyon
da durmağa başladık. Yolcu
lar birer birer iniyorlard1. Ben 
heyecanla hala .. Berlin,, yazılı 
koc:tman istasyonu bekliyor
dum. Bu küçük durakları da 
civar köylerdir, diye yakıştırı
yordum. Nihayet kompartı
manda yalnız kaldığımı göre· 
rek, yarım yamalak Fransız
cam ile biletçiye "Berline ine· 
ceğim" dedim. Berlin'i meğer 
Fransız şivesi ile teleffuz et
mişim. Biletçi alık, alık yüzü
me baktı. 

Alman'lar bir kelimeyi ken
di şivesi ile teleffuz edilme
dikçe kat'iyen anlamazlar. Ber· 
lin diye ikinci hece uzatılmalı 
ki anlaşılsın. Nihayet yazarak 
derdimi anlatabildim, ve mü
teakip istasyonda indim. Pek 
sukutu hayal. Hani ta->arla· 
dağım muazzam istasyon .. 

- Nafile.. Berlin bu mu . . 
ımış. 

Diye dudaklanmı büktüm ... 
Meğer sonradan öğrendim 

ki, bu istasyonlar şehrin birer 
mahallesi imiş. Buradan şima
le, şarka, garba, cenuba gi
den büyük ekspresler de ge
çiyor, şehrin içinde işliyen 
elektrikli trenler de iki daki
kada bir muhtelif istikametlere 
hareket ediyorlar. Hareket es
nasında düdük öttürme telaşı 
filan yok... Muayyen zaman 
geldi mi sessiz, sadasız he
men kalkıveriyorlar. Arkadan 
mendil sallıyan teşyiciler de 
görünmüyor. Gidecek olan ba
vulunu alıp çıkıyor. Bir hattan 
şehir treni ile işine veya mek
tebine gidenler inip binerken, 
diğer hattan .. Paris' e ,, veya 
"Viyana,.ya, ne bileyim, daha 
uzak herhangi bir yere giden
ler veya gelenlerde işliyor: 

Hep ayni soğukkanlılıkla ... 
Hakikaten insan her gün 

bu beş dakikada bir muhtelif 
uzak merkezlere kalkan tren
leri gördükçe seyahat heyeca· 
nanı kaybediyor. Mesateler ya
kınlaşıyor. Kendisi de oralara 
hemen gidiverecekmiş gibi ge· 
liyor. 

Berlin tamamile hendesi bir 
ıehir. Kaybolmanın imkanı 
yok. Fevkalade temiz, geniş, 
birbirine Amut Asfalt cadde
ler. Geceleri bu caddeler, 
elektrik ışıkları altında birer 
nehire benziyor. Her sokak 
başında sokağın ismi ve o 
sokaktaki evlerin numaraları 
muntazaman yazılı .• 

Elektrikli fCbir treıai, yeıalb -

caksınız. Size derhal bir riya
ziye formülü söyler gibi ez· 
berden gideceğiniz yeri söyler. 

Bir sinemaya gitmek istiyor
sunuz, fılim seçmekte müte· 
redditsiniz, öyle mi, polise so
run... Tavsiyesi yabana atıl
maz. Ekserisi lngilizce ve 
Fransızca bilir ... 

Polisler tamamile askeri bir 
terbiye görmüşlerdir. Ata bin· 
me, motör idare etme, silah 
atma talimleri yapmak mecbu
riyetindedirler. 

Karakolları bir kütüphane 
intizam ve sükunu ile çalış1r ... 
Muntazam fişler, mahallelere 
veya isimlere göre tasnifler ... 
Dörtyol ağızlarında veyahut ta 
mühim geçidlerde, vesaiti na.c
liyeyi ve yaya ge-çenleri renkli 
ışıklar idare eder. 

Yanan kırmıı;1 t~hlike ışı· 
ğına dikkat etmeden karşı ta· 
rafa mı geçtiniz; eyvah, iki 
mark cezası var. Polis hemen 
yaklaşır ve hiç birşey söyle
meden makbuzu keser. Siz de 
birşey söylemeden iki mark 
cezayı verirsiniz. itiraz eder· 
seniz, bir mislini daha vermek 
mecburiyetindesiniz. Fakat kork 
mayın ecnebi iseniz, mes' ele 
kolay. Polis sizi zaten haliniz
den fark etmiştir. Gelir ecnebi 
olduğunuzu bir kere de sizden 
öğrendikten sonra, yarı güle
rek, yarı ciddi başparmağını 
" Seni gidi seni) ,, Gibilerde, 
fakat bizimkinin aksine olarak 
ufki bir şekilde sağa, sola 
sallıyarak sizi uğurlar. 

ilk zamanlarda insan kırmı· 
zıyı, yeşili pek farkedemiyor. 
Hemen geçenleri gördü mü 
sürüye katılıveriyor. 

Burada daha hiçbir insan 
eserinin önünde hayret edip 
donmadım. Çünkü hepsini 
memleketimde gördüm, Fakat, 
maatteessüf tek olarak ... 

Geniş asfalt caddeler mi, 
bizde de var .. Fakat kaç tane? 

Büyük apartımanlar mı, biz-
de de var! 

Fabrikalar mı, bizde de varl 
Tiyatrolar mı, bizde de var. 
Fakat gönül istiyor ki, nü-

munelerine malik olduğumuz 
bu eserler, memleketimizi baş· 
tan aşağı kaplasın. 

L. Aksel 

Sabıkah Hasan tutuldu. 
Bozyaka'da Hasan tepesin

de oturan Hüseyin karısı Şa· 
kire'nin evinden 10 lira kıy· 

met:nde eşya çalan sabıkalı
lardan Hasan tutulınuştur. 
Hasan'ın 16 evden eşya ve 
para çaldığı anlaşılmıştır. Tah
kikata devam ed.iİi7or. - ~ . 

alıali, yirmidört saattanberi bayram J kt F kat sı·yaseten S 0 aca ır. a u- leleri 15/2/937 pazartesi günü saat 16 da yapılacagv ından is-yupmaktadır. · d l · · k d d 
rıye ev etının a rosuna a- teklilerin şeraiti görmek ve fiat vermek için hergün karşılıklı Cenevrt>, 25 (A.A) - Ji ransız h"l b J k 

ı u unaca tır. artırma ı"çı"n de ı"hale gu··nu" saat 15 te şubemi.,.e uğramaları ve matbuatı umumiyetle nil.:lıitıtlir. .. 

Bazı Paris gaz~teleri mes'eleyi ta· 2 - Sancak' ın kendi par- lzmir' e bağlı ilçe şubelerile lzmir civarındaki il ve ilçe şube-
maıneo bitmiş ıı;ihi göstniyorlar. lamentosu ve hükumeti ola- ferinin deri ve barsak şartnameleri dahi getirilmiş ·bulundu-

B <l T .. k. ı ti malıa caktır. Sancak kendi Teşkilaıt d b d .. 
ura a ur ıye ıeye • ğundan isteklilerin bu şubeler şeraitini e şu emiz en gore-

filimle öğrendiğime göre bazı esas· esasiye kanunlarını bizzat ken- bilecekleri ilan olunur. 26 2 9 251 
larıla itilaf görülmeııı~kte ise de disi tanzim etmek hakkını ha· 
müzakere henüz devam etmekte· izdir. Düzeltme 
dir. Ancak Pazarte"i veyahu<l Salı 3 - Sancak asker1ikten tec-
günü netice hakkında bir fikir Gazetemizin 21-birinci kanun-937 tarihli ve 7124 No. lı nüs· 

rid olunacak ve halkı askerlik 1 
edinmek ınümkün olacaktır. hası 7 inci sahifesi 1 ve 2 sütunlarında intişar eden zmir Milli 

C ''4 (AA) A hizmetine tabi tutulmıyacaktır. Al enevre, "" · - na- Emlak Müdürlüğü ilanının birinci satırındaki ibarenin " san· 
d l · h b" · b"ld" 4 - Türkiye ile Fransa, N l 

9 u aıansının mu a ırı ı ı· cak Mes'udiye Burnava caddesinde 82 eski 84 taj ?· ı " 
rıyor: Sancağı her türlü tecavüze deneceği yerde seh~en yalnız Alsancak Mes'udiye caddesi 82 

Bu sabahki Jurnal Dö Ce- karşı müştereken garanti et· eski 84 taj No. lı olarak çıktığı görülmüştür. işbu sehv tashih 
nevre gazetesi lskenderun mektedirler. 258 olunur. 
mes'elesi hakkında şunları ya- Cenevre, 24 (A.A) - Türk 
zıyor: 

.. Dünkü, cumartesi günkü 
konsey içtima devresinin bel
ki de en mühim günü olmuş
tur. Müzakereler de bir dönüm 
noktası teşkil etmiştir. Sancak 
mes'elesi hakiki bir terakki 
göstermiştir. Türk'ler ve Fran
sız'lar dün gene 19 da müte· 
kabil anlaşma projeleri teati 
eylemişlerdir. ilci heyeti mu
rahhasa sonra saat 12,30 da 
mezkur iki projeyi telif etmek 
üzere Milletler cemiyeti genel 
sekreterliğinde bir toplantı 

yapmışlardır. 

İsveç Hariciye Bakanı Sand· 
ler ve İngiliz Hariciye Bakanı 
Eden 'in de hazır bulunduğu 
bu toplantıda esas itibarile 
bir anlaşma elde edilmiştir. 

Delbos ile Viento tarafın· 
dan tevdi olunan metinler 
Ankara hükumetinin tasvibine 
arzedilmek üzere bir anlaşma 
çerçevesi yapacak surette ol
muşlardır. Bu anlaşmanın esas 
hatları şunlardır: 

1 - İskenderun ve Antak
ya sancağı Milletler cemiyeti
nin garantisi altında ve Suriye 
devletinin kadrosu içinde ken· 
di dahili işlerini tamamıle 

müstakil olarak idare ede
cektir. 

2 - Sancak'ın teşkilatı esa
siyesi bilhassa Milletler cemi
yetinin kontrölü ve ekalliyet
lerin himayesi hakkındaki ah-
kam tanzim olunacaktır. 

3 - Bir Türk · Fransız 
askeri anlaşması, Sancağa ha· 
riçten vukubulacak bir taar
ruza karşı teminat altında bu· 
lundurulacaktır. Bundan başka 
Sancak askerlikten tecrid olu
nacaktır. 

Beynelmilel mahafilde Av
rupa' nın teskininde kuvvetli 
bir unsur teşkil eden bu an
laşmadan dolayı memnuniyet 
beyan olunmaktadır. 

Cenevre, 24 (A.A )- D.N.B. 
ajansı bildiriyor: 

Türk ve Fransa mümessil
leri lsveç hariciye Bakanı ve 
konsey raportörü Sandler' de 
hazır bulunduğu halde uzun 
bir müzakerede bulunmuş
lardır. 

İskenderun meselesinde esas 
itibariyle bir anlaşmıya varıl

mıştır. lskenderun Sancağına 
milletler cemiyetinin nezaretı 

altında idari bir muhtariyet 
verilmektedir. Hukuki teferruat 
hemen tesbit olunacaktır. 

Cen~vre, 24 (A.A) - İyi 
malumat alan mahaf ilde zan
nedildiğine göre İskenderun 
hakkında Türk ve Fransız he
yetleri arasında elde edilen 
anlaşma şu esasları ihtiva et· 
mektedir: 

1 - Sancak Milletler cemi
yetinin ıarantiai altuada olarak 

ve Fransız heyeti murahhasa- Uşak belediye reisliğinden; 
larmın eksperleri İskenderun 

Belediyemizin açık olan fen memurluğuna istekli olanların 
sancağı mukavelesinin tefer· d 

müracaatı ilan olunur. Taliplerin diplomasını hamil ve musa -ruatını tanzim etmek üzere 
dak şehir planını tatbika muktedir bulunmaları şarttır. Makine raportör Sandier'in riyaseti M 
elektrik ve su işlerinden anlayanlar tercih olunur. Üracaata 

altında toplanmışlardır. evrakı müsbitenin eklenmesi lazımdır. 26 28 30 1 253 
Sancak askerlikten tecrid 

olunacaktır. 
lskenderun'a bir Milletler 

cemiyt:ti komiseri tayin olu
nacaktır. 

Bir Fransız • Türk askeri 
komisyonu Sancağın emniye
tine nezaret edecektir. 

Sancağın muhtariyeti hemen 
he.men tam bir istiklal dere
cesinde olacaktır. 

Suriye hükumeti yalnız ha· 
rici siyaset mes' elelerinde bazı 
salahiyetleri olacaktır. 

Jurnal'm bir 
Münasebetsizliği •. 

Paris, 25 (A. A) - Cenev
re' de İskenderun sancağı hak
kında hasıl olan anlaşmadan 
bahseden Jurnal gazetesi bu 
hal tarzının müstakbel Suriye 
devleti içinde bir devlet tesis 
ettiğini ve Suriye'nin Arap 
olmıyan diğer unsurlarının mu
talebelerine yol açmakta ol
duğunu bildiriyor ve diyor ki: 

Fransa bu sistemle nazari 
bir Suriye birliği ile fili bir 
ayrılık karşılığını idame ede
cektir. Bu hal bir Türk tahak
kümünü ve Türkiye ile Arap 
Suriye arasında anlaşmazlık
ları intaç edecektir. 

Pazar 
günkü maçlar 
Fııod'dan gayri bütün t.'.!kım 
canla başla çalıştı ve galibi
yeti bihakkın kazandı. 

Halk sahasında ayni kulüp
l~rin B takımları karşılaştı. ilk 
oyun Göztepe·Altınordu takım
ları arasındaydı, maçı Altın
ordu küçükleri 4-0 kazandılar. 
Buca-K.S.K maçında Buca ta
kımı seremonile kazandı. 

Bundan sonraki maçlarda 
Altay 5· 1 Egespor'u, Demir
spor da 1·0 Burnava'yı yen
diler. 

Kolu kopmuş 
Makine temizlenir
ken bir kaza oldu .. 

Halkapınar iplik fabrikasın
da amele Ahmed kız1 İsmiüe, 
hali faaliyette bulunan maki· 
neleri temizlemekte iken sol 
kolunu makineye kaptırarak 
yaralanmış ve tedavi için Al
sancak Sıhhat yurduna kaldı
rılmıştır. 

Yap1lan tahkikatta bu ma
kinelere nezaret eden ustabaşı 
Emin kızı Sabriye tarafından 
çalışmakta olan makinenin 
temizlemesi için ismiyeye emir 
verildiği anlaşıldığından Sab
riye hakkında tahkikata baş· 
lanmıtbr, 

Vankesicillk 
Tepedik pazarında Ahmed 

oğlu Demir Ali, Şaban oğlu 
Yaşar ve Rasim oğlu Salih 
pazardan erzak almağa gelen 
Ahmed oğlu Naıif'in cebinden 
yankesicilik suretile altı buçuk 
lirsını çaldıklarından yakalan
mışlardır. 
--~~~---------------

Akhisar icra memurluğun-
dan: 

Bir borçtan dolayı paraya 
çevrilmesine karar verilen Ak
hisar'ın Beyoba köyünde Os
man sugudu mevkiinde iki 
parçada 3530 M. M. bağ ve 
ayni mevkide bir hektar 450 
M. M. tarla ile saz oba Os
man kırı mevkiinde bir hektar 
187 5 M. M. tarla bir ay müd-
detle açık artırmaya çıkarıl· 
mıştır. 

ihalesi 25-2-937 Perşembe 
günü saat 15 de Akhisar icra 
dairesinde yapılacaktır. O gün 
muhammen kıymetin % 75 ini 
bulursa ihale bulmadığı tak
dirde müzayedeye 15 gün de-
vamla 11-3-937 Perşembe günü 
ayni saatta her kaça çıkarı;:a 
kat'i ihalesi icra kılınacaktır. 
işbu gayri menkul Üzerinde 
bir hak iddiasında bulunanlar 
varsa 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte dairemize 
müracaatları aksi takdirde hak-
ları tapu sicilince sabit olma
dıkça paylaşmaya giremezler. 
Harc1 dellaliyesi alana ait 
satış peşindir. Açık artırma 
varakasının 15·2-937 tarihin· 
den itibaren alıcılara açıktır. 
Fazla mc.lumat istiyenlerin ic
ramız& müracaatları . ilan olu-
nur. 246 

Edremit hukuk hakimliğin-
den: 252 

Edremitin Kııılkeçili K. 
Raşit kızı Dudu ve Güre K. 
Cevriyenin müddeialeyh Ed· 
remidin Güre köyünden Ha-
san oğlu Halil aleyhine açtık· 
lan men'i müdahale ve zeytin 
mahsulü davasının görülmesine 
tayin ve müddeialeyha çıkarı
lan davetiye arkasına dava 
olunan Halil iki sene evvel 
köyden gidip halen nerede 
olduğu belli olmadığ1 İzmir 
taraflarında bulunduğu meşru
hatı ile bila tebliğ iade edil
miş olup ilanen tebligat icra
sına karar verilmiş ve muha-

kemelerinin bırakılmış bulunduğu 
4/3/937 perşembe günü saat 
onda müddeialeyh Halilin 
bizzat veya bir vekil gönder· 
mesi göndermediği takdirde 
muhakemenin gıyabında devam 
edileceği davetiye makamına 
kaim olmak üzere ilanen teb
lii olunur. 

lzmir belediyesinden 
1 - Senelik kirası yetmiş 

lira bedeli muhammenli üçüncü 
Kahramanlarda · Selanik soka

ğında 28 sayılı bahçe ve kcı
lenin bir senelik kirası b8§ka

ti plikteki şartname veçbile 
2-2-1937 salı günü saat onal

tıda açık artırma ile ihale edi
lecektir. iştirak için beş lira-

lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

2 - Senelik kirası 45 lira 
bedeli muhammenli Damlacık 
caddesinde hastane karşısında 
411 sayılı deponun bir senelik 
kirası başkatiplikteki şartname 

veçhile 2-2-1937 sah günü sa
at onaltıda açık arttırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
üçbuçuk liralık muvakkat temi
nat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

3 - Senelik kirası yüz lira 
bedeli muhammenli mezarlık 
başında 2/ 1 sayılı barakanın 

bir senelik kirası başkatiplik

teki şartname veçhile 2-2-1937 
salı 2ünü saat or.altıda açık 

artırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için yediyüz elli kuruş· 
luk muvakkat ieminat mak
buzu ile söylenen gün ve sa· 
atte encümene gelinir. 

4 - Havagazı fabrikası 
için başkatiplıkteki şartname 
ve ilişiği cedvelde cins ve mik
tarı otuzaltt kalemde yazılı 
deve boynu, T. nipli, dirsek 
ve saire alınacaktır. Açık ek
siltme ile ihalesi 29-1-1937 
cuma günii saat onaltıdadır. 
Hepsinin bedeli muhammeni 

dörtyüz doksan bir lira dok
sanbeş kuruştur. İştirak için 

otuzyedi liralık muvakkat te· 
minat makbuzu ile söylenen 

gün ve saatte encümene ge
linir. 14 19 22 26 117 

Beher metre murabbaı yir
mi kuruştan 88 sayılı adanın 

6633,20 metre murabbaındaki 
1 ila 95 sayılı yetmiş parça 
arsalarının baş katiplikteki 
şartname veçhile açık artır
ma ile ihalesi 29/1/1937 cu· 
ma gününe temdit edilmiştir. 

Hepsinin bedeli muhammeni 
bin üçyüz yirmi altı lira alt
mış dört kuruştur. iştirak için 
yüz liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya ba.nka teminat 
mektubu ile söylenen günde 
ve saat on altıda encümene 

ıelinir. 261. _ 
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Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Buca nalbant mehmet s. 26 eski 18 taj No. lı 
kahvehane. 

160 
Lira 

35 

138 Alsancak mesudiye c. 65/1 eski 47 yeni No. la 
cükkan. 

139Murabıt çarşısı mirkelam hanı ittisalinde 12/22 
dükkan 

100 

36 

140 ,, ,, ,, ,, yukarı kattta 12/21 ,, 31) 
141 ,. ,, 11 ,, iistkatta 12/20 No.11 11 48 

Yukarıda ya7.ılı emvalin senelik icrları on beş gün müddetle 
artırmaya konulmuştur. ihalesi 112/937 pazartesi günü saat 15 
tedir. Alıcıların Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 17-25 

' Torbalı mal müdürlüğünden 
Cellat gölü suyunun tamamen akıtılacağından gölde mevcut 

ve 1500 lira kıymet tahmin olunan bütün balıklar avlanmak 
üzere 15/kanunusani/937 tarihinden 5/şubat/937 tarihine ka· 
dar yirmi gün müddetle açık artırmağa konulmuştur. Verilen 

bedel layilC hadde görüldüğü taktirde Maliye vekaletinden alınacak 
mezuniyet üzerine ihalesi icra edileceğinden isteklilerin şeraiti 
anlamak ve pey sürmek üzere Torbalı mal müdürlüğüne mü· 
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 22 26 29 3 217 

Izmir Ziraat bankasından 
İzmirde Kilimciler çarşısında Sulu handan müfrez 18 numa· 

rada kain üç göz mağazanın bir senelik kirası açık artırmaya 
çıkarılmıştır. 

Talip olanların depozito akçelerile beraber 16-şubat-937 
tarihinde saat 15 te Ziraat bankasına müracaatları ilan olu-
nur. 22 26 209 

Manisa Valiliğinden: 
ı - lzmir - Manisa - Turgutlu yolunun polis karakolun

dan Turgutlu yolu mebdciııc kadar 456 metre uzunlu· 
ğundaki yolun altı metre arzındaki kısmının Bandır. 
ma'nın Kapıdağı parke taşlarile ve bu kısmın sağ ve 
solunda elli~er sat imlik su olukları . ve ayni zamanda 
Bordür taşlarının Manis taş ocağından çıkarılacak 
munrazam taşlarla ve Turgutlu yolu mebdeindcn iti
baren bir kilometre tulünde ve yedi metre arzında 
kırma taş şosesi halinde inşası 31178 lira 05 kuruşluk 
keşifnamesi üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bu ışe aid şartname, keşif ve buna mhteferri 
diğer evrak 156 kuruş mukabilinde Manisa Nafıa 
müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 11 121 1937 perşembe günü saat on b:rde 
Vilayet Umumi meclisi salonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Muvakkat teminat 2338 lira 39 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış 

ehliyet vesikası ve bu yıla aid Ticaret odası vesikasını 
ve muvakkat teminata aid makbuzu kapalı zarfın içine 
koymaları ve kapalı zarfın ihzarında 2490 sayılı kanu· 
nun 32 inci maddesine riayet etmeleri lazımdır. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 
11/2/1937 perşembe günü sanl ona kadar Manisa 
Valiliğine vermeleri ve posta ile göndereceklerin 
2490 sayılı kanunun 34 ür.cü maddesine riayet ctm~-
leri lüzumu ilin olunur. 26 30 3 7 237 
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Dr. Demir Ali 
Kamçı oğla 

Cilt va Tenasül hastalık
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 
as 

Olivire VE Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTl 1 

"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 LIVERPOOL 
ve SVANSEA' dan gelip yÜk 
çıkaracaktır. 

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

DEUTSCHE-LEVANTE 
LINIE 

''GALILEA,, vapuru 2 şu· 
batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

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

Fratelli Spercc 
Vapur Acentası 

ROYAL NERLANDA.S 
KUMPANYASI 

S/S • AGAMEMNONS ., 
25/J/37 - 31/1/37 kadar ROT
TERDAM, AMSTERDAM, 
BREMEN ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır. 

SiS • HERMES ,, 7 /2/37 
de beklemekte olup yükünü 
tahliyeden sonra BURGAZ, 
VARNA ve KÖSTENCE li
manlan için yük alacaktır. 

SVENSKA ORI ENT LINiEN 
KUMPANYASINA 

S/S "GUNBORG,, 8 şu· 
buata doğru beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG, GD
YNIA ve" ISKANDINAVY A 
limanları için yük alacaktır. 

SiS "NORRUNA,, 18 şu· 
balta beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG NOR
VEÇ ve ISKANAVY A liman· 
larma yük kabul edecektir. 

SERVİCE MARITiME 
ROUMAIN KUMPANYASI 

S/S ·'SUÇEAVA,, 27 /1 · 
37 tarihinde gelip PiRE, MAL
TA, ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

S/S 11PELEŞ,, 12 şubatta 
belc:lenmelCte olup PİRE, MAL
TA ve MARSIL YA limanlara 
için yük alacaktır. 

SiS .. LABA JULIA,, 28/2 
37 tarihinde beklenmekte olup 
PiRE, MALTA ve MARSIL
y A limanlan için yük ala· 
caktır. 

ikinci kordonda FRA TEL
Li SPERKO vapuru acenta· 
lığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 41.fl/4~21/2'61 

Zararın önüne geçınız, ve 

Elektrik sarfı yatı ile ziya 

kııvvetini gösteren ampul· 

leri kullanınız. O s ram jl!)j 
ampullerinin dibinde Vat ile 

elektrik sarfiyatı, ve Deka· 

lınnen (DLm) ile de aydınlı/., 

kabiliyeti gösterilmiştir. Her 

zanıan ve bilhassa O s r a ın 

ll!"JJ ampullerini isteyiniz. 

Dekaluınenli . 

AM•m 
aınpulleri asgari sarfiyatı Vat ile gösterilmiştir. 

•N~A ., 

A. Kemal Tonay 
Bakterıgolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mütahassısı 
(Verem vesaire) 

Basmahane istasyonu karşmnclaki Dibek sokak h:ı~ıncla 30 sayılı 

ev ve muayeneLanrsinde ııalıalı e:ıal 8 tkn akşam saat 6 ya 
kadar lıastalarını kabul cıler 

•lllllllllllUllllllll llllll lllllllllllllllllllllllllllllllilllll Tele/ on : 4115 11111111 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden 

1500 Ton linyit könıürü 
Tahmin edilen bedeli 22000 lıra olan yukarda miktarı ve 

cinsi yazılı kömür Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
komisyonunca 10/2/937 tarihinde çarşamba günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko· 
misyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 1650 lirayı lıavi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 c kadar komisyona ver· 
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. ?4 26 28 30 211 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden 

... / "' O 1 U ıt" Tahmin edilen bedeli 168,000 liıa olan yukarıda miktarı 
J
l \ ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğii 

/ ---~------~~ satm alma komisyonunda 8/2/937 tarihinde pazartesi günü 

~ 

Kuru/ 4000 metre mik'abı kereste 

. . l ._,:_ ' l saat 15 te kapalı zarf ile iha!e cdil~cektir. Şaı tnnme 8 lira ~lrCIC::. J!> _ _ ANt<.A\t 
- 40 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ Taliplerin muvakkat teminat olan 9650 lirayı havi tekl if 
W f ff VAN LINES GRAD, NOVISAD, BUDA- mektuplarını mezkur günde !=aat 14 e kadar komisyona ver· 

• • • - The Export Steamship PEŞTE, BRATİStAVA, VI- meleri ve kendilerinin de 2490 No. lı kanunun 'L ve 3 üncü 
Der ZEE & CO. Corporation YANA ve LiNZ için yük ala- maddelerindeki vesaıkle mezkur gün ve saatte komisyona mü· 

"EXCHORDA •• vapuru 29 caktır. racaatları. 20 22 24 26 149 
V. N. ikinci kanunda PIRE'den ha· ARMEMEN1 H. SCHULDT 

DEUTSCHE LEVAN- reket edecektir. BuSTON ve HAMBURG "UMDAL,, Umu-
TE LINiE. HAMBURG NEV-YORK limanları ıçın ·TROYBURG,, vapuru 30 mi Deniz Acenta-

1 yük kabul eder. ikinci kanunda beklenilmek· 
' ' l 1AN SSA,, vapuru 3 şu· "EXCALIBUR" vapuru 12 tedir. ROTTERDAM, HAM-: lığ.ı Ltd. 

btb rrclecektir. 6 şubata ka- RG 
dar ROTTERDAM, HAM- şubatta PİRE' den hareket ede· BU ve BREMEN için yük Hellenı·c Lı·nes 
BURG ve BREMEN için yük cektir. BOSTON ve NEV- alacaktır. ~ 

YORK ı . l · · ··k k "GLUECKSBURG,, ;vapu- t• • d 
kabul edecektir. ıman arı ıçın yu a- ımıte 

AMERiKAN EXPORT LİNES 
THE EXPORT STEAMSHİP 

CORPORATION 
EXMOOR \'apmu 21 ikinci 

kanunda beklenilmektedir. 
NEV .. YORK için yük kabul 
eder. 

"EKSMINSTER,, va;'uru 30 
ikinci kanunda bekleniyor. 
NEV-YORK için yük kabul 
eder. 

"EKSLINA,, vapuru 3 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK içm yük kabul eder. 

PiRE'den AKTARMALI 
SERi SEFERLER 

AMERİCAN EXPORT 

öul ·eder. ru 8 şubatta beklenilmekte-
S«>yahat müddeti PiRE • BOS- dir. ROTTERDAM, HAM- "HOLLANDIA,, vapuru 25 
TON 16 gün. BURG ve BREMEN için yük ikinci kanunda bcklenılınekte 
Seyahat müddeti PİRE · NEY- kabul eder. ROTTERDAM, HAMBURG 
YORK 18 g··n "MARITt:A,, vapuru 28 

u · ve ANVERS limanları için l şubata doğru beklenilmekte· 
JOHNSTON WARREN L • dir. ROTTERDAM, HAM- yük alacaktır. 

NES Ltd. LİVERPOOL BVRG ve BREMEN için yük "HELLAS,, vapuru 27 ikinci 
"JESMORE,, vapuru 7 şu· alacaktır. kanunda beklenilmekte ROT-

batta beklenilmektedir. LI- SERViCE NARiTIME ROU- TERDAM, HAMBURG ve 
VERPOOL ve ANVERS'ten MAİN BUGAREST ANVERS limanları için yük 
yük getirecek ve BURGAS "DURSOTOR,, vapuru 21 alacaktır. 
V ARNA, KÖSTENE liman· ikinci kanunda beklenilmek· PHELPS LİNE 
ları için yük alacaktır. tedir. KôSTENCE için yük PHELPS BROS & CO INC. 
Gie ROYALE HONGROISE alacaktır. NEV-YORK 

DANUBE 11 MARITIME,, Vapurların isimleri gelme "IDEF JORD,, vapuru 15 
BUDAPEŞTE tarihleri ve navlun tarifeleri şubbatta beklenilmekte NEV-

"DUNA,, vapuru şubat or· bakında Öir taahhüde girişi· YORK limanı için yük ala· 
tasında beklenilmektedir. BEL· lemez. Telefon No. 2007 2008 caktır. 

Satılık E:v 
Karantina' da Eski kapı so"' 

kağmda 7 numaralı ev satı 
lıktır. Üç kat üzerine on odası 
vardır. Her katın teçhizatı 
eyrı olup icabında ayrı ayrı 

kiraya verilebilir. Ev otuz lira 
kira gcfomektedır. Su ve elek· 
tirik tesisatı mevcuttur. Almak 
istiyenler İhracat gümrüğü tah· 
riat katibi Sezai'ye başvursun. 

Vapurlaım isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi

lemez. 
Birinci kordonda ''UMDAL,, 

UMUMİ DENİZ ACENTA-
LiGi LTD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasrnda No. 166 
Telefon : 3171 

Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. © lladar zararsızdır ili gebelere, kalp, böb· 
rekleri rahatsız olanlara bile DoRtorlar 6unu tavsiye ederler. 


