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Müzakereler dil mes'elesinden dolayı bir aralık inkıtaa 
uğrıyacak dereceye gelmişse de bilahare uzlaşılmıştır 

Telefon: 2776 

Sancak'ta limanımız olacak. Komi-
serin veto hakkı zamana bağlıdır 

----'------------· ------·-------
Hatay Davası .. Bayır Bucak ve hazine köylerinin Sancak'a raptı 

- • 

Arab'lar 
Şam'da aleyhimize nüma

yişler yaptılar 

a 
İspanya nazırının sosyetedeki beyanatı 

''ispanya müfritlerin elin
de değildir.,, diyor 

Madrid'de şiddetli muharebeler oluyor. 
3000 kişi [ölmüş,j7000 kişi yaralanmıştır 

Hatay mes'clesi Lirbuçuk iki 
aylık: hnd Lir ilıtilıif dene i geı;ir

dikten ı;onra nihayet Pazar gecrsi 
bütün csııslar üzerinde Türk tezi· 
nin tam bir muvaf fakı yeti ile ne· 
ticelendi. 

ayrıca görüşülecektir. Kabine, başbakan ismet · ' 

Tt1rkiye ile Fran a arasındaki 

do tluk münaııebetlerini tanıamilc 

zehirlemeden bu ihtilafın dıı ortıı· 

dan kalkmak istidadını göstermiş 

olınasıudıın dolayı memnun olJuğu· 
nıuzu söylemek bir vuzifodir. Fa· 
kat Jerhal şunu da ilave etmeliyiz: 

E .. ı.ısaua mutabııkat hn ıl ol· 
ıııakla beraber mcs'clo lıtııüz ta· 
maı.nile bnUcdihni~ d ğilJir ve bu 
e ıı&larıu arada iw"alııaacak bir mu· 
kavele şekline ink.ılnb etm~ i, yani 
bfitün pürüzlerin ayıklanarak h:for· 
ruata ıoid bütün noktai nazar ihti· 
liflann bertaraf edilmesi • belki 
de bugün veya yarına aid • bir 
zaman mes\;Jcsidir "'e bu zaman 
zarfında hiç hatıra gelmiyen en ha· 
&it noktalar yilziindc.n bütila esas· 
lan tehlikeye sokabilecek bir ih· 
tilUf zuhuru tehlikesi de mcvzuu

hah olııhilır. Montrö oıüzııkerelerin· 
de geçirdiğimiz çetin af halan hn· 
tırlar ak hu endi:eoio boş olmadı
ğını anlarız. 

Tilrk • Fransız dostluğunun 

istikbııli namına bu teferruat işi· 

nin de en kısa zamanda halledil· 
mf?~ini ve mukııvclesinio l\lilleıler 

cemiyetinde tescil ettirilmesini te· 
nıeuni edelim. 

Tckıırrür eden esasata göre 
Hatay iınıen Suriye J..adrosu dalıi· 

lindc olmak.in beraber tam mana· 
ııilc mü•taı.il bir hale gelrnektt:dir. 
Filvaki Hatay kendi hül.uıuel :;ek· 
lini tayin etmek hakkına malik 

olacaktır. Dılediği gibi bir hül..tl · 
met t~i edecektir. Tamanıile .L;.eıı· 

di müuıe sillerirııJcn mürckkı ·b bir 
millet meclisine sahih olacaklır. 

Hatay'ın Suriye ile yı·gfine irtibat 
ııoktusını harici siyaset teşkil et· 

mektedir. lalıiyeti tııayyiin etme· 
miş olmaklıı beraber bu biricik 
nıüuaeehetin d e . fngilterc'ııin do· 
ıninyoolarile olun müoa::.cbeti şek· 

lirıde • yaui sırf i;;tiçari olına~ı da 
çok nıubll'mcldir. Di~er tııraf tan 
Sııncak askerlikten ıccrid edilmiş 
ve halkının herhangi bir ~ekilde 

askeri hizmet yapmamast e~ası ka· 
rarlııştırılmıştır. Memleketin harice 
kıır~ı nıüdafaıı ırıı •· ayrıca yapa· 
caklan bir iıilüf He · Türkiye ve 
rraıısa lıük\ımetleri müştereken de· 
rulıde cdect'klerılir. 

Hatafın kendi t c~lilutı .eı;a si· 

ye kanununu dilediği gibi tıınzirn 
t' ltnekte aerb(' t olrıııı_ı, yoııi lıü· 

kfimet şekline vannc:ıya kadar da· 
Lili te~kilatın her noktıımıı tayin 
etmekte muhtar bırakılması Suri· 
ye"ye ıııerhutiyt•t ııokta_ınrn t:ımıı · 
mile lafzi mura<l lıir mahiyette ol· 
du~unu ve bunun sırf J<''ra ıı;ız'la · 
nn ze\•alıiri kurtarınolnrııın yara· 
yacnk l>i"r şekil mes ·cıe. i lıaliadt-n 

Öteye s·· çirnıiycce[;ini gö!"termiye 
kfif idir. 

Dııgün şu netice talııuısul l't· 
tikten @onra in an gayri ilıtiyart 
düşünüyor: Fran ız dostlarımız et;ı·r 
Türk talebiudeki iİ abcti daha ilk 
günden takdir etselerdi ve i~i böy· 
le .Milletler arası sahada bir yahu· 
di paz.arlığı şekline dökeceklerine 
ilaha ilk zıımonlardıı biz.imle Lir 

hamdi Nüzhet Çançar 
- Sonu 2 inci sahi/ede -

İiıönü'nün~ başkanlığı altında toplandı 
Ankara, 26 [ A.A ] - C. H. 

Partisi kamutay grubu bugiin 
26. 1. 1937 ö~lı·den sonra Anıulya 
aylavı Dr. Cı· ıııal 1'um·u'nın La,· 
kanlı~ınıJa toplarıılı, 

Dış lıakan \'t•kili Şükrü Sarac· 
oğlu söz ıılurak Sancak ııı es'clı•cinin 

son eııf baları hakkında izahat ver· 
di. Bu izıılıııttnn nnla,ılılığına göre: 

ElıiD lııtlloluomanıış kalan müş· 
külat noktası Sı.mcak'ın resmi dil 
mc~'cleııiclir. Tiirkçenin resmi dil 
olma!'lı bütün Saııı:ak davasının te
melini teşkil t•dt·rı ve 921 d enberi 
teslim olunan kültür haklarının 
icabı olan bir nıes'elı•tlir. 

Sancak 'taki diğn dillerin her 
türlü kolaylığa uıaırlıar olma ı ao· 
l oşıhr birşryclir. Fakat diğer bir 
tlılin Türkçe gibi resmi mahiyeti 
haiz olması ihtimali Türk halkıııın 
kültürel mevcudiyetine fiile.o bir 

tehlike ika edecek mahiyette gö· 
rülmüştür. 

-------İyi bir anlıışmayı ümiıllendi. 

ren birçok müshet işan·tleı·, ml's
elenin esaeı olan Türk~ kültii•üııü 

Dr. Aras r1e lvan Delbos 

Fransa ile aramızda tam 
bir anlaşma var .. -

Sancak'ta resmi dil Türk'çedir. Konsey 
komiserinin Fransız olması şart değildir. 

Ankara, 26 (Husu i muhabirimizden: Gece yarı~• telefonla) - Ce· 
nevrtJt'n gl'leu en eon reı;mi malumata göre, ınüzakert'lcre bugün de 
devam t'ılılmiş ve itilafııarneııin teferruatı şu suretle te@bit cdilmi§tir: 

1 - t~kt•nılnun ve Sancak'ta limanımız buluoacukur. 
2 - Sancak.'ta re~mi dil Türk'çedir. 

3 - Cenıiyı·ti akvam tarafından Saııcak'a gönılerileet>k komieerin 
Fran"ız olması şart dt'(;ildir. Bavka millete ıuensub veya Türk ola
hilı·et·ktir. 

4 - Cemiyeti akvam mümessilinin veto hakkı. nıahdud ve za· 
mania muııyyı·n olacaktır. 

5 - Bayır Bucak ve Hazine nahiyelerinin Sancak'a raptı aynca 
görüşülecektir. 

Bu gece itilafnamenin tamamen te~hit ve prafe edilmr.si muhte· 
meldir. Sancak mcs'deei, konse)· İn yarınki (Bugünkü) toplantmııda 
görüşülecek ve itilafnaıne ta Jik etlilt'eektir. 

Cenevre 26 (A.A. Telefonla) - Mü!tnceldir: Havas Ajanııı bildiri· 
yor: İhtilafta kalan li an mes'deei de halledilmiştir. Türk-Fran ız mu· 
ralıha~ları ıırnııında tam Lir itilaf vardır. Sancak mee'elesi hallo· 
luomuştur. 

\.. 

Sancakta asabiyet hüküm sürüyor 

Arablar~ bir Türk kadınını 
.tabanca ile öldürdüler 

Antakyadan bir görünüş 
İstanbul, 26 (Hususi) - San· Arab'lar Lir Türk kadınını tahanca 

cak'ta sü~ du avdet etmit değildir. ile öldürmüşlerdir. Şehid Türk ka· 

Batay'lılar hayram yaparlarken, - Sonu 6 ıncı sahijed• -

ihl8.l etmek için bir perde olması 
ihtimııli eidJi endişe uyandırmıştır. 

Dil hususunda bugünkü mü· 

zakerelerin ihtilafın neticesi ü.ı:c· 

riude kat'i mahiyeti haız oltlugu 

aula§ılıyor. 

- Sonu 4üncü sahifede -

Radek ve 
Arkadaşları .. 
Cürümlerini 
İtiraf Ettiler .. 

Dl'lgrad, 26 ( Hcııtyo ) - l\tos· 
kova'da bnşlanan büyük Jhi, hu· 
giln de devam etmiştir. Maznunlar 
Troçki'den talimat aldıklannı; Rus
ya"nıc, Almanya, Polonya ve )a· 

ponya ara ında taksimine ı;alı~tık· 

larını itiraf etmişlerdir. 

Moskova, 26 ( Radyo ) - Ra
dek ve arkadaşlannın muhakeme· 
sine bugün de denın edilmİ§tİr. 

Bugün BulHkin sorguya çekilecek
tir. Bulaekin, Putnef de ihtilal çı· 

karmayı, Sıalin'e karşı iki euikasıl 
yapmayı kubul etti~ini ve Putnef 
elel. trik santralını yaktığını itiraf 
etmiştir. 

Maznunlardan Muralof da kr.n· 
diııine isn:ıd edilen cürüm \'e 8Uİ· 

ka@dleri kabul ve itiraf ctmi~ıir. 

Ayni zamanda Kiraf'ın da B:ıyata

kof'un Alman ca8usl11rı ilo birlik· 
teki teşebbil leri ile katledildi

~ini 8Ö) lenıi~tir. 

Fransız kabine-
sinin toplantısı 

Sancak 
mes'elesi de 
tetkik edilmiştir 

Paris, 26 
(Radyo)·· Ka 
bine bugün 
cumhur reiei 
M. Lebrunun 
riya!K'tinde ve 

Eliza eııra yın· 
da toplannıı~ 
Cene vrc deki 
miizakereleri 
ve Sancak 
m e a'el es ini 

tetkik etmiı· 

tir. 
Bu içtima· M. Leon Blum 

da, M. Hlum\ın Liyon nutku ııkis· 

leri ele gözden gı•çirilııı iş ııyııi za· 
mantin askeri, bıılııi ve ba,·a tcsli-

lıatından Ja bah•edilnıı~, silub, 
mühimmat fııbrihalarının devleth·ş· 
tirilnıeei me 'ele~i görüşiılıııü~tür. 

Kabine Cr.zayir'de hususi mii· 

essesclcrin ı;ilah sc' kini de men. 
neden kaounu gözden geı;irmiştir. 

Paris 26 (Radyo) - M. Dluw 
dün akşam, Fr.ınsıı'ııın Lonrlra &e· 
firi l\J. Korbeni kabul etmiıtir. 1\1. 
Korben, ıepanya ioleri ve Alman· 

ya hakkında rngiltere'nin nol.. tııi 
nazarını izah i~in Paris'e~gelıniıtir. 

1\1. Blum, bundan sonra İtal · 
yanın :Pariı 11efiri il• u?.un bir 

•üllkat ~·pmııtu. 

Asiler top başında 
Parie, 26 (Radyo] - Madrid· 

de çok kanlı maharebeler cereyan 

eımekt<>dir. Son h:ırhlcrde 3 bin 
kişi ölmüş, 7 bin kişi yaralnnmıo· 

tır. l\ladrid, harabezara dönmfi§tfir. 

Beynelmilel müfreze hemen hemen 
mahvolmuştur. 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Roma sefirimiz Cenevre'de 

R. Aras, Milano seyahati 
1 • 

hakkında beyanat verdı 
ı Jurnale D'italya, dünyaca takdir edilen 
Atatürk'ün idaresindeki Türkiye'nin 
Şarktaki nüfuzu artmaktadır, diyor 
Cenevre, 26 (Radyo) - Dok· 

tor Tevfik Rii,dü Araıı, İtulyan 
matbuatı müme-sillt'rini kabul et· 

miş ve Milano ziyareti üzerine he· 
yanatta hulurıerak: 

- Kont Ciyano'yu tan .mııkla 

elde edl'cl'~i m rne m nuni yeti gizli· 
y l' ml'm; İtalyan · Türk uzla,ınn ı, 
Ceuevre' ye ban·ketimılen c•nc) An· 
kura'da hazırlanmış ve yapılmıştır. 

Kont Ciyano ile nıülıikat i~in 
Milino'nun intihubıııclan dolayı da 

çok me mnunum; çünkü ltalya ile 
dostlıığcıınuzun ilk e!la!!lnn bu gü• 
zel oc hirıle kurulmuştur. 

" 1 ki tl~vlet ara6lndaki müna· 
sr.lwtleri diizı·lıen bu dostluk, muh· 

t • lif ha<li sder~ rağmen bozulm:ı• 
mı~tır. 

« Milano'ya yap:ıcıı~ım ziya· 
rette Türki)e ile İtıılya'yı alakadar 

hüli\n mes'elelere temas edeceğiz, 
Luıılnrın ıla lıu tlo tlıık ~ayecinde 

- Sonu 3 ncü sahi/ede-

Milli müdafaaya ehemmiyet veriyoruz 

Kara, hava, deniz ordula
rımız kuvvetlendirilecek 

-------------2 kruvazör, 2 muhrip, 4 tahtelbahir ve 
4 mayin gemisi yaptırıyoruz 

Yavuz zırhlımız 
Anlara, 26 ( tHu~u i ) - na. malıMfil, hu haberin ıloğru oldu· 

kümetimizin yeni harh semileri ~unu bildirıııi ~tir. Ju a edilecek 

:infa t•ttirmekte oldu~u haberi hak· gemiler , 2 Kruvazör, 2 Mulırib, 4 

kında tahkikat yaptım. Alakadar Sonu 5 inci sahifede 

telgraf 
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Hatay 'ın kadın ~urbanı 

RLERf 
Parmaklarım 

Fevkalade 1 . Urla' daki cinqyet 1 -· Elı'mı'n serbest par· .·· Ha\ııy 1 meş'clesiıVıı. ,üshi,ne doıa.n gün, haki~j ııığını. ne vakit vere· . , 

~~d;;:~~·.:;:~ h~:z:k· ~~~:~~;.:.:~~:~::d~~:·~::!:::ı:.:.-::~:!.;_ . ' •. tap l'!nt~ cin.~ y e,t,i .,.. . se ~~ l? J .. . . - ' . . .. :.;~~;~.;~~~.:·;!~:~:u~:ı;.:: 
olacağız. Bugün bilinen ıudur: · f ı h ı kt · d k l k " 

Bir onlaımnnın esa!ları bazırlanıyormuo l'eya haıırlanmıı.. Mühim kararlar az a sar OŞ u ur cesın en u~tu a~ aya par· 
Siyasetin cilvesi meçhuldür. Belki rüzgftr birdenbire iıtikametini l d maklarımJa bıı leştı. 

depıtirebilir. a ın t. • 2 - Onlar; birisi havaya, 
Fakat Hatay illerinde vaziyet hAlll deği§memi§, ve ~mdi de C. H. P. İşçi - esnaf kurum- Otomobilde Urla belediye reisi, doktoru hayata, güneşe, harekete ve 

bir Türk kadını, bir Arab hançeri altında can vermif bulunuyor. Tari- )arı birliği merkez heyeti dün Ve mahkeme başkatibi de Vardı. hürriyete alışık el parmaklan; 
hin kucağından büyük bir nankörlüğün blônçosu ile çıkan bu herif ve akşam parti merkezinde İlbay tabiiliğini ve hakkını kaybe:len 
onun milleti, nihayet Türk kadınıma da damıırındao ilk kanını aldı . ve parti başkanı Fazlı Güleç' in Urla ile Urla iskelesi ara· !'Üp yaralıyı Urla' da ki ecza- kardeşlerini derin bir merha· 

Bu kon Hatay namına helflldır. Fakat bu, diiviiya helal edilmiş bir başkanhğında fevkalade bir sındaki şose üzerinde bir oto· neye götürmüşlerse de Meh· 
kandır. Yoksa, hançeri vuraam başına, ılemir gibi bir Türk yumruğu toplantı yaparak birlik işleri mobil içinde Ali adında biri· med, çuk yaşamamış ve öl· metle okşadılar. 
indirerek unu verin dibine ,.akmak ta Liı.im mukabil alacak ve)·a bor- 1 3 - Eskiden biribirinden 

·' ~· hakkında bazı mühim karar ar nin tabancasını ateş eder-:.k müştür. 
cumuzdur. Tarihin verdiği "e ,·crece~i fırsaı çoktur. farkı olmıyan bu mahluklar, 

vermiştir. arkadaşı Meh d'' "ldu"rdu" Urla mu.'ddeı'umumAı vekı' lı' Bir Türk bir Suriye'dcn ü türıdür. me ı 0 • şimdi bir tarih kadar biri 
Ilnlbuki bir Hatay uğrunda, bir Türk milleti fedıı olm:ığa ha7.ırJır. Haber aldığımıza göre mer· ğünü dünkü sayımızda yaz- mahkeme başkatibi Fuad idi, diğerinde:l uzak ve yabancı. 
Bu muadele şüphesiz Sııriye'li Arahın avuç içi kadar kafası ile hal· kez heyeti bir hafta sonra bir mıştık. Cinayet hakkında dün fakat Fuad, ayni zamanda ha- biribirlerine bakıyorlardı. 

!edilemez. Fakat o tarihi ve çelik yumruk: bir yıldırım gibi başıua in- toplantı daha yapacaktır. şehrimize tahilat 'gelmiştir. disenin şahidi oldugy u için tah· k 
4 - Künt hassasiyetini ay- ~ 

diği gün Suriyc'li hcrşeyi anlayacak, fakııı iş i~tcn geçmiş olacaktır. 1 Teka"let emrt·ne Cinayetin sarhoşluk yüzünden kikata Urla müst antiği tara· 
Hatay divıi. ındaki ilk kadın kurbanımızın kanını heliil ediyoruz. V ~ betmiş, şekli bozulmuş ayak · 

Saime Sadi vukubulduğu anlaşılmıştır. Bu fından başlanmış, otomobilde parmaklarım, bir Akdeniz ada· 

~=~~====================~ Alınan memur- mühim cinayet tafsilatını aşa- bulunanların ifadeleri alınmış- mı karşısındaki Eskimo gibi 1 

ğıya yazıyoruz: tır. Katil Ali, vak'a gecesi yad, yabancı ve donuk; kala' 

Sade sUtle yaşamak! 
lngiltere'de Mister Frank 

Evans isminde bir adam tam 
bir senedir sade sütle yaşa· 
maktadır. Bu adam spor ile 
meşgul ve bisiklete binmekte 
hatta yarışlara iştirak etmek· 
tedir. 

Kendisini muayene eden 
doktorlar sıhhatinin tam ve 
mükemmel olduğunu tasdik 
etmişlerdir. Mister Evans bir 
senedenberi süt perhizine çok 
şişman olduğu için ihtiyaç. 
görmüş ve sıhhatini bo:ıma
dan hedefini elde etmiştir. 

Çimento aşısı 
Roma' da meşhur bir Eğri

kule vardır. Bu kule, çok es· 
kidir ve 1174 senesinden iti
baren heyeti mecmuasile eğil
meğe başlamış ve son zaman· 
!arda müvazenesinin tehlikeye 
düştüğü kanaatı hasıl olmuş
tur. Bunun için, binanm te
mellerinde tahkim ameliyatı 
yapılmış ve tam 392 ton çi
mento, temellere açılan delik
lere dökülmüştür. 

Şimdi, bu ameliyattan sonra 
kulenin devrilmek tehlikesinin 
önüne geçildiği tahmin edil
mektedir. 

En garib bir tezad ! 
Şimal kutbuna ayak basmış 

bir insan vardır, o da Nev· 
york'un Harlem mahallesinden 
Aleksandr Ensi isminde bir 
zenci vardır. 

En sıcak iklimlerde yaşa
mış adam, kara nisbetle kap· 
kara Aleksandr en soğuk ve 
her tarafı karlarla muhat yere 
ayak basan h:k fanidir. 

Ne garib tezadl 
Bu zenci 1909 da meşhur 

Piri seft:r heyeti ile kutublara 
gitmişti. 

Biliyor musunuz ki ... 
Budapeşte'de akşam üzeri 

(Ölü ziyaretleri), Paris'te ( Sü· 
kut edenler), Prağ'da (Kumar· ....................... 

Yeni Neşriyat 

Havacıhk ve spor 
Türk hava kurumu tarafın

dan çıkarılan ( Havacılık ve 
spor) mecmuasının 183 üncü 
sayısı zengın mündericatla 
çıkmıştır. 

Yeni Nasraddin Hoca 
İstanbul' da münteşir ( Yeni 
Nasraddin Hoca) halk gazete· 
sinin beşinci sayısı da çık-

da kaybedenler) , Nevyork'ta 
(Sabık milyonerler), Londra' da 
(Gözlük giyenler), Stokholm'da 
( Dedi-koducular ), Viyana'da 
(Mahkemede hak kaybedenler), 
Tokyo'da (Okyano.s'u kürekle 
geçmek isti yenler) ve Berlin' de 
{ lttihad düşmanları ) kulübü 
vardır. 

Okaliptüs 
Ormanları .. ___ ... _.. __ _ 
Vilayetimizin iki 
yerindetesis edilecek 

[arın maaşları Vak'a gecesi katil Ali'nin fazla sarhoş halde bulundu- kaldılar. 
---.. •· dükkanında Urla belediye reisi ğundan ifadesi alınamamıştır. 5 - HiÇbir nüvaziş, lliçöir · 

Vekalet emri maaş. Kemal ile doktor Nebil, Mah· Sabaha karşı ayılan Ali, istic- alaka onları el parmaklarına 
farı, memur/arın keme başkatibi Fuad, Ziraat vap edilince: ısındırmadı. Bilakis kökü ta-
• bankası memurlarından Nihad - Mehmed'mi öldü? Eyvah! rih kadar uzakta kalan bir kin 

/ şten ayrıldık/arın- toplanarak rakı içmişlerdir, Demiş ve: ile burkuldular. iki aya~ üstü~ 
dan hesap edilecek.. Ali, inhisarlar idaresinin Urla - Fazla sarhoştum, ne yap- ne ka'.ktığımız tarihterıberi 

2919 Kanunun 3 üncü mad· bayiidir ve Urla' da kendisinin tığımın farkında bile değilim, daima ayak kAl'deşlerinin aa·· 

k bir müskirat dükkanı vardır. diyerek çok müteessir bir hal rar1na ı' nkı"şa( eden el p--
desi mucibince verilece aza· Ga 

k 1 Dükkanda Mehmed adında almıştır. makları onlara ı"şkence kap· mi iki veya üç senelik ve a et 
bir arkadaşı vardır ki, Ali ile Hadise tahkikatına Urla müs· lan, kundura hapishaneleri 

emri maaşlarının başlangıcı çok samimidir ve dükkanda tantikliği tarafından devam inşa etmişlerdi. 
hakkında Maliye vekaletinden h l'f . 1 Al , edı' lmektedı'r. mu te ı ış er için i ye yar- U l vilayete bir tamim gelmiştir. - zun zaman an aşama· 

dım etmektedir. - d Id 1 ki 1777 Sayılı kanunun üçüncü Kredi - ko. ve an ayrı ı ar parma arım. 
Vak'a gecesi dükkanda içki u ı· v l maddesine göre vekalet emri· .neca ı nema 

ne alınmış olanlara 2919 nu- :çilirken Ali, rakıyı fazlaca Z. bankası ikrazatı • 
kaçırmış ve sarhoş olmuştur, ... • lzmı·r'ı·n ag.,ac-

maralı kanunun neşrinden son· Bankanm lzmir şu- ' 
diğerleri az içmişlerdir. 

ra hizmet müddetlerine göre b · · b. kt b l d f 
bu kanunun üçüncü maddesi Herkes evine dağılacağı sı· esmm ır me u u.. an lTl masl. • 

d d kt N b"l b' h Sayın gazetenizin 22/1/937 • • ·---
mucibince verilecek azami ve- ra a 0 or e ı • ıraz ava 

almak için Urla iskelesine ka· tarihli ve 7125 numaralı nüsha· 
Ya üç senelik vekalet emri 1 6 h'f ı · dar bir otomobil gezintisi yap- sının ve ıncı sa ı e erın· 
maaşlarının başlangıcı hakkın· k kl f de (Kredi kooperatiflerinin ma te i inde bulunmuş ve: 
da baz; yerlerde yanlış mua- H üzerinde t etkikat var .. ) başlık· - em de biraz hava almış 

Mühim miktarda 
fidan yetiştirildi. 

mele yapıldığı anlaşılmıştır. oluruz. Iı yazıda gördüğümüz bazı 
Madenlerimizin işletmesinde V k"l · l e a et emrıne a ınan me- noktaları aşag~ ı daki şekilde 

maden ocaklarında kullanıl- murlardan hizmet müddetleri Demiştir. Doktor Nebil, ra-

Mersinli fidanlığında yetiş· 

tirilen muhtelif ağaç fidanla
rından 937 senesi için lzmir' e 
şu cins fidanlar ayrılmıştır: mak üzere en dayanıklı ve işe 

yarıyan okaliptüs ağaç direk
leridir. Dün Dahiliye Vekile· 
tinden vilayete gelen bir ta· 
mimde memlekette fazla oka-
liptüs ağacı yetiştirmek ıçın 
yer yer okaliptüs ormanları 
vücuda getirilmesi muvafık gö
rüldüğünden fzmir vilayetinde 
nerelerde okaliptüs ormanlığı 
ihdası muvafık olacağı sorul
muştur. 

Yaptığımız tahkikata göre 
Menemen havalisinde ve ku
rutulmakta olan Cellad gölü 
arazisi üzerinde iki okaliptüs 
ormanlığı yetiştirilecektir. 

Romanya 
demir yollarında 
Fuara geleceklere 
tenzilat yapllacakttr, 

Romanya devlet demiryolları 
idaresi, lzmir enternasyonal 
fuarıııa gidecek olan seyyah
lar için yüzde elli ve iÖnde· 
rilecek eşya için de yüzde 75 
tenzilatlı tarife tatbik ecJilece-
ği fuar komitesi başkanlığınca 
alakadarlara bildirilmiştir. 

İstanbul 
Türkofis müşaviri 

İstanbul Türkofis müşavırı 
Şefik, lstanbul'la alakadar ik· 
tısadi tetkikat için şehrimize 

gelmiştir. 

Komisyon toplandı 
Fuhuş ve fuhuş yüzünden 

bulaşan hastalıklarla mücade
le komisyonu, dün sıhhat ve 
içtimai muavenet müdürlüğün
de toplanmış, bazı kadınların 
fuhuş hayabndan çekilmeleri 
hakkındaki müracaatleri ka · 

h ıd v d b' h tavzih eyleriz: 15 seneye kadar olanlara iki atsız 0 ugun an ıraz ava 
1 k · · b kl'f · 1 - İkrazat miktarı; yazı· sene ve hizmetleri 15 :sene- ama ıstemış ve u te ı inı 
k d l d k b 1 · l nızdaki "Mıntakamız,, tabirine den yukarı olanlara üç sene ar a aş arı a a u etmış er-

müddetle vekalet emri maaşı dir. Bundan sonra Ali ve Meh· 
verilecektir. med de dahil olduğu halde 

Bu mddetlerin memurun beş kişi bir otomobile binerek 
vekalet emrine ıılındığı tarih- Urla -iskele şosesi üzerinden 
ten başlıyacağı da kanunda iskeleye doğru gitmeğe baş-1 
tasrih olunmuştur. lamışlardır. 

Bu hükme göre 1777 sayılı Ali, fazla içtiği içkinin tesi-
kanunun 3 üncü maddesihe rile yarı sızmış bir haldeydi. 
istinaden vekalet emrine alın- Mehmed, şoförün yanında bu-

mış olanlardan: lunuyordu. Mehmed'in evi, Urla 
1 - 2919 Sayılı kanunun iskele şosesi üzerinde bir yer-

neşri tarihi olan 21/3/936 ya deydi. Ali, otomobil evin 
kadar aldıkları vekalet emri 

önünden geçerken şoföre dur· 
maaşları hizmet ~müddetlerine 

· - - ----- -- masını söylemiş ve sonra Meh-
L nazaran iki veya üç seneye 
baliğ olanlara artık bu·tarih- med'e: 
ten itibaren vekalet emri ma- - ln de eve haber ver, 
aşı verilmiyecektir. -belki geç döneriz, merak et· 

2 - 21 /3/936 Tarihine ka- mesinler. 

dar ald ı kları vekalet emri ma
aşları, hizmet müddetlerine 
nazaran iki veya üç seneyi 
geçmiş bulunanlara bu tarih-
ten itibaren başkaca vekalet 
emri maaşı verilmemekle be· 
raber eskiden aldıkları ma<ış· 
lan da bir guna istirdad mu· 
amelesi yapılmıyacaktır. 

3 - 21/3/936 Tarihine ka· 

Demiştir. 

Bu teklifinden Ali'nin, oto
mobil gezintisini İzmir' e ka
dar uzatmak istediği anlaşıl
maktadır. 

Fakat Mehmed: 
- Lüzumu yok. Merak et

mezler. Cevabını vermiştir. 
Şoför, otomobili tekrar ha

reket ettirdiği sırada Ali bir-
dar aldıkları vekalet emri ma- denbire belindeki tabancayı 
aşları, hizmet müddetlerjne 
nazaran iki veya üç~ seneyi 
bulm-anlıŞ" ol"i~la;a:-iık-;~ka· 
let emrine alındıkları tarihten 

f itibaren bu müddetleri doldu-" 
~runcıya kadar vekalet emri 
maaşı tediye edilecek ve bu 
müddetleri ikmal ettikleri ta· 
rihte maaşları kesilecektir. 

Urla'da teftiş 
Şehrimiz ın üddeiumumi mu· 

:avini Nndir, Urla adliye işle

rini teftiş içjn ~ Urla kazasına 

çekmiş ve Mehmed'in göğsüne 
ateş etmiştir. Mehmed yara
lanınca: 

- Of yandım! Diye bağır· 
mış, otomobilde bulunanlar, 
vaziyetin birdenbire kanlı bir 
şekil almasından canları sıkıl
mış, doktor Nebil ve şoför; 
Ali'nin üzerine atılarak taban· 
cayı elinden giiçlüklc almı ş
lardır. Almamış olsalardı, i\li 
belki birkaç el daha ateş ede· 
cekti. 

ağırdı, 

gore: 
a) Yalnız İzmir ve Torbalı 

kazalarını ihtiva eden şube· 
mizin kontrol mıntakasındaki 

kooperatifl~ri ikrazatı 1,000,000 
b) lzmir vilayeti dahilinde· 

ki kooperatiflerin ikrazatı 

3,500,000 
c) lktısadi ınıııt:tkamız çev· 

resinde bulunan bütün koope
ratiflerin ikrazatı ise 9,000,000 
liraya baliğ olmaktadır. 

Bu rakamlar, 935 senesi so
nu itibarile bankamızca neş· 

rolunan ~istatistiklerde sara ha· 
ten münderiçtir. 

Bittabi, ortaklara ikraz olu· 
nan 9,000,000 liranın bir kıs· 
mı kooperatiflerin sermayele
rinden ve mühim kısmı da 
bankamızın açtığı kredi dahi· 
linde yaptığı yardımdan mu
rekkeptir. 

2 - Kredi nisbetinin ge· 
nişletilmesi, kooperatiflerin, 
sermayelerinin arttırılmasına 

bağlı değildir. 1470 No. lu 
kanuna göre bankamızın yar· 
dımları, bu teşekküllerin ser· 
mayelerine nazaran tesbit edi
liyordu. 2836 No. lu kanunun 
neşrilc kooperatiflerin serma· 
yeleri azalmış, buna muka~il 
bankamızın yardımları daha 
genişletilmiştir. Çünkü ortak· 
ların ihtiyaçları göz önünde 
tutulmuştur. 

3 - Kredi kooperatiflerin
de ikrazal sistemi: B· ı fı kr a· 
nızda ·tertıb hatası olacak-
ihracat sistemi başlığı altında

ki mütaleaya gelince: Asgari 
ve az:ami had mcvzuubahs de· 

280 fıstık çamı, 50 sarı 

çam, 675 haleb çamı, 260 
mara, 500 dağınık servi, 500 
top servi, 400 okaliptos, 600 
isfendan, 40 katalpa, 11425 
dut, 200 galadiçya, 6075 akas
ya, 4170 sofora, 500 teshih, 

160 erguvan. 

Fen memurları arasmda .. 
· İzmir Nafıa fen memurla· 

rından Kazım lstanbul Nafıa 
fen memurluğuna, Erzurum 
Nafıa fen memurlarından Sa· 
hib İzmir Nafıa fen memur
luğuna tayin ve nakledilmiş· 
lerdir. 

Hatay Davası .. 
- Başı 1 irıci sahi/ede -

itilaf zemini bulmıya meyleteelerdi 
aramu,da haşgö termi~ olan lüzum· 
suz birçok sahnelerin, bugün ma
niı ız kalan birçok igbirarlano önü 
alınını~ olurılu. 

,Hatay mes'elesinin bugünkü 
var:iyeıini en iyi hir fel.jlde huliea 
etmiş olan Falih Rıf lu Atay'ın eu 
ciimlct ilc nıütalcaınıza nihay~t •e· 
relim ,.e hekli)elim: 

" Uzlı~ma kat'ileoir le ın•tİn· 
lrr umumi ~saslara 11adık kalırsa 

r;on vaziyet hiıe İt; ferahlığı Vf!H· 

cek mahiyeıte teliikki olunabilir. ,' ....................... 
ve binnetice ödeme kabiliyeti 
esas tutularak ikrazat yapıl· 
maktadır. 

Keyfiyeti bu suretle tavzih 
eder ve ilk çıkacak nüsha
nızda aynen neşrini saygıla· 
rımızla rica ederiz. 

ANADOLU - Biz vilayet 
ikrazatını bahse mevzu etmiş
tik. Halbuki yanlışlıkla mıntaka 
şeklinde yazılmış veya tertib 
edilmiştir. Nitekim vilayet da-gitmişti. Tnhk~lca~. yaparak · ı Yaralının vaziyeti 
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·ANADOLU 
-----Günlük siyasal gazete 

S.hip ve baıyazganı 

Haydar Rü~dü ô~TEM · 
ıtl•JJıDl neıriyal ve yazı iıleri • 

•Gdiirü: Hamdi 'ür:hel Çanı;ar 

fclarehanesi : -
İzmir ikinci ,Beyler eokap 
C. Jialk Partisi .hinaeı içi11de 

Telgraf: izmir ...... ANADOLU 
'reltfon: 2776 •• Po11ta kutueu 405 

· ABONE ŞERAiTi 
'Yılbt 12()0, altı aylığı 700, üç 

aylıA"ı 500 kuru~tur. 
l.OOeı ••mlekMIU' içiıı. aenelik 

abone ücreti 2 7 liradır 
Heı yerde 5 kuruıtur -Ctintı . gec;miı aümalu 25 kunıthJ. 



~ Sayfa4 --------------------ANADOLU ____________________ 27/11937 .. 

Bulgar. Yugoslav 

2463 
~~~~~~--~~~~~~ 

Sofyaya '1önen Bulgar başvekili M. Köse 
/tJanof istasyonda merasimle karşılandı 

Başı sıkılanlar, haksızlığa, 
tecavüze uğrıyanlar, herhangi 
birşey için malUmat almak 
istiyenler gece günddüz 2463 
numaraya müracaat etmeli
dirler. 

Belgrad, 26 (A.A) - Bul- müncer olan siyasetin iki mil-
gar· Yugoslav paktının bir nüs- Jetin sulh arzularına tamamile 
hası hususi kuriye ile Sofya- uygun olduğunu kaydeylemek· 
ya gönderilmiş ve kral Boris tedir. 
tara.fından tasdik edilmiştir. La Parole Bulgare gazetesi 

Bu SJretJe pakt dünden iti- de paktın kısa olduğunu ya-
baren mer•iyet mevkiine girmiş zarak diyer ki: 
bulunmaktadır. Bu muahedenin kıymc.ti fık-
M. lvanof Sofya'ya döndü ralarda değil yazılı metnin 

Belgrad, 26 (Radyo) -Bul
gar Başvekili M. Köse lvanof 
ve refikası ile maiyeti erkanı 
dün akşam Belgrad' dan ayrıl· 
mışlar ve bugün öğleyin Sof
ya'ya vasıl olmuşlardır. Baş· 
vekil, Sofya' da parlak mera
simle karşılanmıştır. 

Bulgar kabine-
•lnin toplantısı .. 

Sofya, 26 (A.A) - Balkan· 
lar heyeti Belgrad'da imza 
edilen paktın neşri için dün 
öğled~n sonra toplanmışhr. 

Resmi gazete bu sabahki 
hususi sayısında pakt metnini 
neşrebniştir. Bütün sabah ve 
öA-le gazeteleri Bulgar· Yug:>s
lav daimi dostluk paktının 
İmzası münasebetile Belgrad'da 
yapılan merasim hakkında taf· 
ıilitlı haberler vermektedirler. 

Yugoslav hükumet merke· 
ıinin ahalisi ve resmi mahafili 
tarafından Bulgar heyetiııe 
karşı yapılan hüsnü kabulü 
kaydeden gazeteler Bulgar baş
babnma karşı gösterilen hür· 
metkir . muameleden dolayı 
memnuniyet izhar etmekte· 
dirler. 

Pakb çok müsaid bir şe
kilde tahlil eden Bulgar m1J· 
bafili bu paktın iki kardeş 
milletin müstakbel refahına ve 
Balkan sulhuna en ümid verici 
emin b1r delil olduğunu beyan 
etmektedirler. 

Bulgar gazetelerinin 
Makaleleri .. 

Sofya. 26 (A.A) - Bulgar' 
Ajansı bildiriyor: 

Yuıoslav·Bulgar muahedesi 
bütün Bulgar matbuatında mü· 
said bir şekilde karşılanmakta 

Kral Boris 
alakadar milletlerin yüreklerin
den ve akıllarından doğanı 
ihtiva ettiği kanaatıdır. Bulgar 
ve Yugoslav'lar müstakil mu· 
ladderatlarına hakim olacak, 
bu muahedeye bütün yürek 
ve akıllarını koymuşlardır. ---
Belediye memu-
runa hakaret. 

Basmahane belediye mınta
kasın.Ja Oıman oğlu arabacı 
lbrahim belediye nizamname· 
sine muhalif hareketini göre· 
rek meneden belediye memuru 
Etem'e hakaret ettiğinden ya· 
kalanmıştır. 

Hırsızhk 
lkiçeşmelik'te Uluyol soka. 

ğınd.t oturan Mehmed kızı 

Afet, evinde bulunmadığı bir 
sırada kapıdaki kilidi açılarak 
17 lira parasının çalındığı ve 
bu hırsızlığın Hamza oğlu Ali 
tarafından yapıldığı iddia ve 
şikayet eyl~mesi üzerine Ali 
yakalanarak tahkikata başlan· 
mıştır. 

devam ediyor. Yang1n 
Mir Gazetesi Belgrad'da Sariıan çarşısında yağc1 Ke-

dün imza edilen ve iki mem- nan'ın yağ depos•:nda çalışan 
leket arasında ebedi dostluk Ali oğlu Raif ve Hüseyin oğlu. 
tesis eden bu muahedenin her Süleyman yağ eritmek üzere 
teyden evel iki kardeş mille- yaktıkları ateşi iyice söndür
tin vicdanından ve aralannda memiş oldµklarından davar 
kardetçe münasebetler tesis içinde bulunan ağaç dikmenin 
etmek arzusundan doğduğunu tutuşarak yangın başlangıcı 
yazmaktadır. zuhura gelmişse de söndürül-

Slovo, Bulgaristan'Ja Yugos· müştür. Bina sigortasız olup 
lavya arasında takip olunan 25 - 30 lira kadar zarar ol-
-ve dostluk paktının imzasına muştur. 

~-------~---~-] 

Atilli'nın Definesi 
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Tarihe mUstenid zablla roman1 

2 
Hiiltfsa: Yeni sistem bir 

motör yaparak tatbik ettik
leri ille otomobil ile Arden 
nnanl ık mıntakqsında sa

otta 90 lcilometre sür'atle 
6İfmelcte olan Düfc Oberten 
Ue Piger Molen, şiddetli 
6ir fırtına w galmara tıı

ltlalar ve otomobil bir 
çamura saplandı. On sani
pde bir, ardı ardına çakan 
rmşeklerle ormanın az 
ileıisinde gördülcleri bü

k f1fl kasvetli binaga 
lra lcoımala mecbıır kal-

Nakleden: F. Ş. Benliollıı 

Dük. harpte cesur bir zabit 
olarak tanuımıştı. Sivil haya· 
tında da, cesur ve çalışkandı; 
cesaret ve çalışkanlığını bir 
arada kullanarak daima şen 
yaşamıştı. Fakat ... Fırtına za
manlarında sinirleri gevşiyor 
ve kendisine birtürlü hakim 
olamıyordu. 

Korkuyordu .. Hem öyle bir 
korku ki, hayvanların fırtınadan 
korkarak ne bahaya olursa 
olsun bir iltica yeri bulmak 
mecburiyetini hissettikleri gibi 
Dük te, iltica edecek bir yer ... ,.. 

Kurnaz bir 
hırsız tutuldu 

935 ve 936 senelerinde 
müteaddid hırsızlık suçlannın 
faili olup hakkında tevkif mü
zekkeresi bulunan Beyşehirli 
Hasan çavuş yakalanmış, sor· 
gusunda 13/12/935 ta Bozya· 
kanın Kayalık mevkiinde Meh· 
medin ve 5/3/936 da ayni 
mevkide Hacının, 19/9/936 da 
Celalin. 7 /7 /936 da Haydar 
karısı Şakirenin, 6/8/936 da 
gramafoncu Halilin, 6-9-936 
da Haticenin, 7-9-936 da es
kici Mehmedin, 23-10-936 da 
Hasanın, 10-12-936 da Arif 
ustanın ve 15-1-937 de Hali
min kulelerinden eşya ve para 
çaldığını itirsaf etmiştir. 

Çaldığı eşyanın bir kısmı 

evinde bulunmuş ve diğer bir 
kısmı da sattığı yerlerden is· 
tirdad edilerek sahiplerine 
teslim edilmiştir. 

Çuval çalmı, 

Yeni tuhafiyecilerde Rüstem 
oğlu sabıkalı Mustafa, Kohen 
biraderlerin mağazasından bir 
boş çuval çalmış, kaçarken 
yakalanmıştır. 

Yaralamak 
Bayraklı Burnava yolunda 

oturan Salih kızı F ehime, 
M~hmet oğlu Mustafa çavuş 
aleyhine şehadette bulundu
ğundan muğber olup oğlu Ali 
iie Fehime·nin önüne geçerek 
Mustafa çavuş Fehime'yi tut
muş ve oğlu Ali de bıçakla 
kaba yerinden yaraladığından 
yakalanmışlardır. 

Hakaret 

Hükümet konağı içinde Üs· 
man kızı Emine Edip oğlu 
Hasan Sabri'ye küfür etmek 
suretile hc&karet ve tahkir etti
ğinden yakalanmıştır. 

Dövmek 

Çorakkapı merkezinin Ke
mer sokağında oturan Meh· 
med oğlu Selim, karısı Gül
lü'yü dövdüğünden yakalan-
mıştır. -

Denize düten araba 

Dolma önündeki şata yana
şan Recep oğlu Halil'in çift 
yük arabası şatın açılmasile 

denize düşeceği sırada kurta· 
rılmış ve hadisede bir kast 
olmayıp şatın gevşek bağlan
masından ileri gelmiştir. 

koşmağa başladı. Daha sen
f avi olan Piyer de bu tufanı 
andıran yağmurdan korktu ve 
Dük'ü ayni sür'at ve telaşla 
takip etti. 

Bulunduklan yer ile, esra· 
rengiz bina arasındaki yol, 
sanki uzayordu. Binanın etra· 
fmdaki çitlere vasıl oluncaya 
kadar, Dük ve Piyer adam· 
akıllı ıslandılar. Nefes nefese 
kalmışlardı; yağmurun deva
mına. şimşeklerin çakıp dur· 
masına rağmen çit önünde 
durdular. 

Önlerinde geniş ve daire 
şeklinde bir bina yılım vardı; 
binanın önünde tabii ve vahşi 
manzaralı bir çimenzar bulu
nuyordu. Fakat bu çimenzar 
herşeyden ziyade bir nhtıma 
benziyor ve hemen yanında 
büvi~ bir 

Sancakta limanımız ola
cak. Komiserin veto hak

kı zamana bağlıdır 
---------

- Başı inci sahi/ede -
Cenevre, 26 ( Radyo ) 

Türk·Fransız müzak~ratı bu 
sabah da dt>vam etmiştir. 

M. Delbos ve Viyeno, Tür· 
kiye Hariciye bakanı Doktor 
Tevfik Rüşdü Aras'la elde 
edilen neticeler üzerinde gö
rüşmüşlerdir. 

Fransız'lar Arapçanın resmi 
dil ve Uluslar sosyetesi komi
serinin Fransız olması husu
sunda ısrar etmişlerdir. Fran· 
sız'lar, posta, telgraf ve tele
fon işlerinin Suriye'nin idare
sinde olmasını da istemiş

lerdir. 
Sancak hudutlanm müdafaa 

ve muhafaza için Türkiye· 
Suriye-Fransa arasında bir uz
laşma yapılacaktır. Sancak· 
taki sair akalliyetlerin hukuku 
da himaye edilecektir. 

Hariciye Vekilimizin 
beyanab 

Cenevre, 26 ( Radyo ) -
Doktor Tevfik Rüsdü Aras, 
Havas ajansı mümessiline be
yanatta bulunarak: 

- Sancak müzakerelerinin 
inkıtaa uğradığını bildirmek 
mecburiyetindeyim. Vakıa, bir 
uzlaşma zemini bulunmuştur; 

fakat Fransa Sancak'ta resmi 
lisanın arapça olmasında ısrar 
etmiştir. Türkiye ise, . resmi 
dilın Türk'çe olmasını istemek
tedir, demiştir. 

Kabine içtimaı 
Ankara, 26 (~A) - Daş· 

vekil ismet lnönü icra vekil
leri heyetini Mareşal Çak
mak'la birlikte Gece evinde 
toplanmış ve bu içtima geç 
vakite kadar devam etmiştir. 

Cenevre'deki müzakereler 
Cenevre, 26 (A.A) - Ana· 

dolu Ajansının hususi muha
biri bildiriyor: 

Türk·Fransız heyeıleri ara
sında lngiliz'ler de hazır ol· 
duğu halde dün sabah ve ak· 
şam müzakerelere devam olun-
muştur. Bu hususi konuşmalar 
bazan çok çetin olmaktadır. 
Birçok mes'elelerde ıtilif ha
sıl olmuş ise de mühim bir 
iki noktada henüz mutabakat 
yoktur. 

Hususi müzakerelere bu sa
bah devam olunacaktır. 

Paris'te neşredilen 
resmt tebliG 

Paris, 26 (A.A) - Resmi 
bir tebliğe göre, lskenderun 
Sancak'ına aid itilaf şunları 
derpiş etmektedir: 

ltilafname Suriye'nin Sancak 
arazisi üzerindeki otoritesini 
ilga etmektedir. Maamafih 

yanından da küçük bir dere 
hafif hışırtılarla akıyordu. 

Gölün yüzü siyah madeni 
ve parlak bir safhayı andırı
yor, hiç hareket etmiyordu, 
eski derebeylik şatolarının 
geniş hendeklerini andırıyordu. 

Şimşeklerin yardımı ile mer
keıde birbirine yıkılmış gibi, 
dört köşesinde birer kule bu· 
lunan bina, korkunç ve hey
betli bir şekilde görünüyordu. 
Şatonun arkasına düşen kı· 
!ıoımda üç köşeli, diğerlerinden 
daha yüksek bir kule daha 
vardı; kulenin ucunda madeni 
bir direk vardı; mıknatıslı ol· 
duğu1 bütün şimşek şerrarele· 
rini cezbetmesinden belli olu
yordu. 

Bu, biç beklenmiyen man· 
lcartıımda1 iki arkadq 

Sancak kat'i bir idari muhta· 
riyete sahip olacaktır. Millet· 
ler Cemiyeti tarafından tayin 
edilecek bir Fransız ali komi
seri mezkur cemiyetin zıma
nından müstefit olacak olan 
Sancak arazisinde kontrol icra 
edecektir. Sancak'ın şimdiki · 
arazi statusu f ransa ile Tür
kiye tarafından müştereken 
zıman altında bulundurula· 
caktır. 

Meskükat rejimi posta, telg
raf ve telefon idaresi ile mün
hasıran devletin selahiyeti da· 
iresine dahil olacaktır. Şam 
parlamentosu ile Sancak'ın 
parlamentosu aralarındaki mü
nasebetleri bizzat kendileri 
tanzim edeceklerdir. Suriye 
devletinin hudutları Fransa
Türkiye ve Suriye arasında 
aktedile üç taraflı bir itilaf ile 
zıman altına alınacaktır. 

Münaziünfih olan ye2'ane 
nokta lisanlar meselesidir. Mil
lettaşlar sancak ahalisinin ek
seriyetini teo\ikil etmekte olan 
Türkiye münhasıran Türkçe•nin 
resmi lisan olarak tanınmasını 
istemektedir. Fransız heyeti 
bu meselede kendi noktai ni· 
zarından vazgeçmiyeceğini sa
rih surette beyan etmektedir. 
Tahmin olunduğuna göre Mil
letler cemiyeti konseyinin içti
ma devresinden sonra müte· 
hassıslardan mürekkep bir ko· 
misyon Sancak'ın statükosunu 
ve "anunu esasisini tanzime 
memur tÖilecektir. 
Fransız gazete· • 
lerinin neşriyatı .. 

Paris, 26 (A.A) - Anadolu 
Aja11sınm hususi muhabiri bil
diriyor: 

Bütün gazeteler Cenevre'de 
elde edilen prensip itilifından 
dolayı memnuniyet izhar et· 
mektedir. Gazeteler varılan bu 
neticeden dolayı Delbos·u teb· 
rik ve Eden'i medhüsena ey
lemektedir, 

Pöti Jurnal, proje Ankara· 
nın tasvıbine bağlıdır. Tadile 
uğrayabilir, diyor. 

Le Jurnal de Türk teklifi 
radikal bir hal tarzıdır. Yeni 
sistemde nazari Suriye vahdeti 
ile fili bir inkisamın teklifine 
çalışılyor. Himayemiz yerine 
Cemiyeti akvam kontrolü geli· 
yor. Kısacası yeni bir Danzig 
yaratıyoruz, diyor. 

Humanite ve Eko dö Paris 
gazeteleri de Türkiye ile teş
riki mesaiye yol açan itilaftan 
dolayı memnuniyetlerini bil
dirmektedirler. 

gördüklerine hükmettiler. Fa· 
kat ta iliklerine kadar işliyen 
yağmur ve soğuk, en sarih 
bir hakikat karşısında olduk· 
larına şüphe bırakmadı. 

Mütemadiyen yağan ve şid
drtinden birşey kaybetmiyen 
yağmur. iki genç ile bu garip 
şato arasında açılıp kapanan 
esrarlı bir perde teşkil edi· 
yordu. 

Dük ile arkadaşı, bu ini 
karşılaştıkları manzaraya ha· 
yali veya esatiri vasfını kafi 
bulmadılar; çünkü vaziyet 
gittikçe karışıyor, vehamet 
arzediyordu. Hem de ne ka· 
dar beklenmez, akla ve haya· 
le sığmaz şekilde .. 

iki genç için, kendilerini 
ıaraba kapılmamış, delirme· 

farzetmek için 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

12,30 Türk musikisi; 12,50 
Havadisler; 13,05 Hafif mu· 
siki, 13,25 muhtelif parçalar. 

18,30 Dans musikisi; 19,30 
konferans, 20 Müzeyyen ve 
arkadaşları. 20,30 Türk mu
siki heyeti, 21 Ari\pça bava· 
disler Ömer Riza tarafından, 
21, 15 Stüdyo orkestrası, 22, 10 
Ajans ve borsa haberleri, 
22,30 plaklarla sololar. 

Terlemek için 
Fır1na giren Tahir 
11.z daha yanıyordu .. 

lstanbul, 26 ( Hususi ) 
Düzce'de Koca Tahir isminde 
biri, soğuktan hastalanmış ve 
terlemek için fırına girmiştir. 

Tahir, her halde sıcağın tesi
rile olacak. fırının içinde ba
yılmış, yanmak üzere iken kur
tarılarak hastaneye kaldırıl· 
mıştır. 

Republik, Fransız-Suriye iti· 
lafında akalliyetlerin ihmal 
edilmesini tenkid ediyor ve 
Cenevre müzakerelerine karşı 
takındığı kay:tsız vaziyetind n 
dolayı Sovyetler birliğine ça· 
byor. 

Ernuvel'in makalesi 
Paris, 26 (A.A) - Anadolu 

ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Ernuvel gazcte!Iİ dünkü baş
yazısında Cenevre'de Türk ve 
Fransız heyetleri arasında ya .. 
pılmakta olan müzakereler mü· 
na~betile şunları yazıyor. 

- Fransa·mn menfaati Tür· 
kiye ile namuıkir bir anlat· 
maya varmaktır. Birinci l\ran· 
suva Sultanla anlaşmak için 
Papa' dan ızin almadı. Soğuk 
kanlı ve siyasi olı.hm. Sa~k 
Türk dostluğunu kaybetmeyi 
aklı selim kabul etmez. 

İstanbul, 26 (Hususi) -
Vekill~r heyetinin dün geceki 
toplantısı saat üçe kadar de· 
vam etmiştir. Bakanlar heyeti 
Rüşdü Aras'la telefonla gö· 
rüşmüştür. 

Cenevre'de neşre-
dilen resmT teblisl. 

lstanbul. 26 (Hususi) 
Bu gece Cenevre' de neşredi· 
len resmi tebliğde, anlaşma 
esasları bildirilmektedir. 

Buna göre, Suriye'nin San· 
cak üzerindeki otoritesi ilga 
edilmekte, Sancak'ın kat'i 
idari muhtariyete sahip ola· 
cağı, Milletler cemiyeti tara00 

fmdan bir ali komiserin tayin 
edileceği, t Suriye hududları, 
Fransa • Türkiye • Suriye ara· 
sanda üç taraflı bir itilafla za
man altına alınacaktır. 

reti muhakkaktı. 
Yağmur ve rüzgarın yek· 

ahenk gürültüleri arasından 
cehennemi bir kasırga gibi, 
kuvvetli bir nağme, org ses· 
leri ile karışan bir erkek sesi 
duyuluyordu. Cehennemi bir 
şarkı, bir nağme ki, ne pen-
ceresi, ne de kapısı görül
miyen korkunç ve esrarıengiz 
şatodan yükseliyordu. 

Dük ve Piyer, yağmuru ve 
ıslandıklarını unutmuş idiler; 
oldukları yerde hayretten cı
vıltmıf gibi, kendilerini delir· 
mekten muhafazaya çalışıyor· 
lardı. Tam bu sırada, hemen 
arkalarından iki büyük Dani
marka köpeğinin kendilerine 
doğru saldırdıklarını ve kö· 
pekleri de genç bir kadının 
batırarak ve giil9relc talci1,1 



- irfan Hazar'a -

Kazada akşam oluyordu. rinde duruyordu. Odada isle 
Gece; kara bir duman gibi, karışık bozuk bir hava vardı. 
ağır ağır şehrin üzerine çökü- Yerler, Sonbaharın ölü yap· 
Yor, ufuklar siliniyor, deniz rakları gibi içilmiş sigaralarla 
daha koyu, ve ağır bir renk doluydu; akşama kadar devam 
alıyordu. Denizi görmek güç- eden tavla tıkırtısı durmuş, 
leşiyordu: Fakat, dıkkat edince çok zaman sabahtan akşama 
sahile çarparak başları kırılan kadar mustarip bir kalp gibi 
dalgaların seslerini işitmek inliyen gramofon sesi susmuş, 
mümkün oluyordu. durmıyan öksürüklerden de 

Kahvede de kimse kalını- eser kalmamıştı. 
Yordu. Oturanlardan bazısı za- Biraz sonra kapının açıldı-
ınan zaman, başım pencereye ğını gördüm. Kahveci İçeri 
dayıyarak aydınlığın kaçtığım girdi, sol elinde bir ciğer par· 
görünce, kalkıyor, kahve pa- çası vardı ve: 
rasını vererek gidiyor, bazısı Pisi, pisi der·demez ocak 
da son bir hırsla sigaraları tarafından dört kedi birden 
Çekerek yere attıktan sonra, etrafını sardı. Biri beyaz tüy-
dikkatlı dikkatlı ~saatına bakı- lüydü ve bir atılışta sağ omuzu 
Yor, sonra ayni mihaniki, laka- üzerine çıktı diğeri siyah renkli 
Yıd hareketle şapkasını başına idi. Ayni sıçrayışla tırnaklarını 
koyarak ve birçoğu paltolarını ceketinin ön kısmına batırarak 
sırtına atarak uzaklaşıyorlardı. , asıldı. Üçüncüsü, bir maymun 
Karanlık tamamen basınca, gibi üzerine, sıçrıyor, fakat 
Son çıkanları, seyretmek bana tutunamıyarak havada bir ya-
eğlenceli geliyordu. Bunlar rım daire çizdikten sonra ha· 
kahve kapısından, yavaş, dur- ğırarak yere düşüyordu. Dör-
gun bir tavırla çıkıyor, fakat düncüsü bir atılışla ciğere · 
Caddede şimal rüzgarı sert . asıldı. O hiç kımıldamıyordu. 
bir kırbaç gibi yüzlerine, var- Sağ elindeki bıçakla ciğere 
lıklarına çarpınca birden adım· asılı kedinin yakaladığı kısmı 
lannı sıklaştırıyor, başlarını pal- kesti ve kP.di ciğerle birlikte 
to yakalarının arasına alarak yere düştü. İkinci parçayı ce-
koşar gibi sür'atle ilerJeıneğe ketine asılı olana verdi. Kalan 
başlıyorlardı. parçayı da dikkatle ikiye bö-

* • • !erek diğerlerine attı. Her kedi 
Saat altıbuçuktu. Kahvede parçayı alır almaz, sür'atle bir 

ınüşteri olarak yalnız ben kal- kenara çekiliyor çömelerek, 
rnıştım. Kahveci tazı gibi çe- kuyruğunu sallıyarak başını 
Vik bir adamdı. Otuzbeş yaş- sağa sola çevirerek ve zaman 
larında, ince vücutlu ve uzun zaman, yavaş yavaş vücutlarile 

boyluydu. Alnı geniş; burnu- ilerliyerek hırsla yiyorlardı. - Adım gazetelere geçti 
nun ortası biraz çıkıktı. İki Kahveci sandalyeye oturmuş, mi, geçmedi mi? 
bıyık parçası iki kara düğme gülerek, keyiflenerek onları Diye araştırır ... Ve herhangi 
gibi, üst dudağına asılmıştı. seyrediyordu. Karşısında otu- bir iş keyfine dokununca, kalın, k 
D b l "d I Bu sene Romanya ve Bul- kendilerine tevzi edilece ara-aima güler yüzlüydü. Kah- ruyordum. Paketimden ir si- tok bir sese, a eta maz um I M il 

d b. l t ·ı d' ş garistan'dan zmir'e 4000 göç- ziye yakın olacaktır. i i em· Ve e benden başka kimsenin gara çıkardıg" ımı görünce ır· ~e qıasum arı emsı e ıyormu d b 
k l k'b · · ·b· men getirilecek ve vilayetimi- lak müdürlüğü idaresin e u-a madığını görünce kalktı so- den kalktı, cebinden ı rıtı gı ı; lunan arazinin de tcsbitine 
baya yeniden birkaç odun attı. çıkararaktan karşıma geldi. Si· - Bu böyle olamaz, ya· zin muhtelif köylerinde iskan 
s d k . vr t b başlanmıştır. 

Milli müdafaaya 
ehemmiyet 
veriyoruz 0

nra süpürgeyi eline alarak garamı yakarken ona; zıktırl. e ilece tır. • 1 aye çe unun Yeni köy inşa edilecek yer-
kahvenin ortasına doğru iler- - Zannedersem kedileri çok Diye seslenir. T ezad mı, için şimdiden hazırlıklara baş· !erin tesbiti ile meşgul olan 

ledi. Fakat birşey unutmuş seviyorsunuz? tezadl. lanmıştır. Seferihisar kazası sıhhat ve içtimai muavenet D•nfaolh g•milerindon füai. 00

ib1' onu ocağın yanına bıraktı. Dedı'm. Başını salladı: • dahilinde muhasebei hususi- C d S y , . d 6 

müdürü doktor ev et ara· HamLurg'da a\'uz u mşa e en Çıktı, gitti. Biraz sonra yanan - Çok, -Dedi- hem de bir Vaktile gen~ ~ken süse, zev- yeye aid Galinos çiftliği ara- coğlu"nun riyas<tindeki heyet doölo~•hlorıla y•p•locok, d;ğer iki 

- Başı 7 inci say/ada -
denizaltı gemisi ile 4 Mayin gemi· 
sidir. 

sobada otomobil gürültüsünü tanesini değil, birkaç tanesini ke, yaşam ağa ve güzdliğinin zi~i bu mm takada iskan edi- Torbalı kazasında tetkiklerini denizalıı gemiruiz de İ:rmil'te inoa 

andıran sesler peyda olmuştu. birden. parıltısına karşı derin bir sevgi lecek göçmenlere tevzi edil· bitirip şehrimize dönmüştür. olunacaktır. A Y d k. d 1 t Hüklımcıimizin milli mildafaa· ra-sıra, sobanın deligvinden anım a 
1 

san a yeye 
0 

ur· , .e gurur taşırdı. Şimdi artık mek üzere 7500 liraya i~tim- Bugün Kemalpaşa kazasına 
G k b. d k )'a ehemmiyet \'Crdi~i haberi doğ· Parlak, kırmızı bir dil birşey du. ııruru o şanmış ıra anı ihtiyar olmuştur. Saçlan ak liık <•lunmuştur. Menemen a- giderek orada da tetkikler rudur. Yolnoz <lon•nm•mmn d•ğil, 

Yalamak istiyormuş gibi dışarı sevincile ağır ağır söylemeğe içindedir. Gözlerinin önü çök· zasının Arap çiftliği de istim- yapacaktır. kara ve hava ordularımızın da kuv· 

çıkıyor, korka korka bir iki başladı.: müş, ieıi azalmıştı... Ne za- lak edilecek ve bll iki çiftli· Torbalı kazasında iskan edil- vctlcndirilıoesi için muhtelif ecne· 
defa k d' · ·· d'kt - Bunlar dört tanedir. De- d b' · k · · · k 1 de · \ .. m nlerı'n vaziyet- Lı· nıt>ıııl~keılcrc mühim sipari~ler en ını gostcr ı en son- man genç çağ a, ır çıçe ğın arazrsıne ya ın yer er mış o an goç e ~ 
ta b' d k 1 d S di, yavru iken anaları öldü. l l . · k d t tk'k için git· wrilnıi~.ıir. Bu husn~ıa dahilde de b ır en içeri tı · ı ıyor u. a· kadar güzel~ mes'ut ve ıeye- yeni göçmen köyleri inşa etti- erını ya ·ın an e 1 

ah ışıg" ın toplayıp akşam ka- Onları ben büyüttüm. Dördü k d .. . h miş olan iskan miidürü Tah· büyük mc .. ai ııarfcdilmektcrlir. 
I k h canlı bir kız veya a ın gorse rilece~ tir. Vilayetimizın mu te· 13elı;rad, 26 ( Hodyo ] - Tür-ranlığın dağıttığı insanların ar- de kardeştir. Bir ara ı ' iç hemen homurdanır; lı"f yerlerinde de göçmen köy· sin Akgün, şehrimize dön· k 

kala d olmazsa ikisini başkalarına G" l · ks · · kiye hükliıneıi, donaıımasını ta · 
k'· rın a şunu görmek müm· _ Şımarık, o da kendini leri inşa ettirilecektir. Vilaye- müştür. oçmen crın e erısı- ,.iyeye k:ırar vermiş ve birçok ge· 

Undü. vereyim, dedim fakat iyi ba- I f l · d d nin müstahsil hale geçtikleri miler ı smorlanııstır. Bu lıarb ge· S d birşey sanıyor. timizin muhte i yer erın e e . 
abahtanberi elden ele do- kılacaklarına inanama un. l . . ·ı görülmüştür. Sıhhi vaziyetleri mileri en kısa bir zamanda ikmal l d ı d k · ·1 · Der. Tezad mı, tezadl. göçmen köy eri ınşa ettırı e-aşan gazetelerin herbiri birer Dur u ve 8 nın a i çızgı en B k" 1 · ı · de ,çok mükemmeldir. olınıııcaktır. Ç

imdik cc~;·~ti~r~._!~u~~oy~e~rı~n~y~e;r~e~rı~,.:..~~;;..;~~~;;.;~ ...... ~~':"~~~~~~~::ı~~ •!,,~a~r~ç~a~h;a;l~iı~ıd~e:_:;b~i~re~r_:m~a~s;a~ü~z;e;..·111111111~S~o~n~u~7~in~c~ı~·~sa~h~~ı/ı~e~d~e~~-...... ~~~ ... ~~~~~~· ... 
- il saldırıp Midilli adasını uçura· r==~~---=~-=- 2.......--· ...... :; .. ; .. :;."\ - Vay kancık herifler vayl bakmadım bile ... Belki. de bat- oğu ... D k b . d' M' caklar. 

lı F-
1
-r--t-

1
-·-
0
--·--a---A ı 

1
• Leşe konan kuzgun gibidisen el mıştır, ,,.orası ~.el.~ı ~eğıl. dilli'dey~:~öylec:iiım 1 1

- Deniz baba güldü: 
- Ta kendisi Deniz baba! - ~ilah buyuktur. _ Aldırma Evlat, aç tavuk-

Derken, öbür direk te parça- . Diyordum. Ben tertemiz bir - Evet, Midilli'ye çok ya· )ar rüyada darı görürler .. Bel-
b d ı d .. 1" ğ y m Allah- km bir yerde .. Senin kurtulu- k'ı bu aylarda Ali güvey gi-\. / landı ve gemi, ir a ga an mus uman ç?cu u u . .' şun bizim denizcilerin dilinde -~ Bilyük Korsan Romam ·~ -·-~ d·,

0
0-er bir dalganın üstüne dü;;tü. tan .başka kımseye guvenmem recek. 

·k Ş dd · D b ı destan olacak.. l · • 66. Yazan: AıJ. Ayhan, Faı emse ın Hayal meyal farkındayım: enız ba a . _ Ya, demek ev enıyor 
• D ğ d evlat!. - Oh, ne ala!. Ben de o l '? Alnım1zın kara yazısı~nı ,,.ör- - Belava çattık! Düşman gemisinin de bir di- - o rul he ~rdsın ll h ı1 kahraman Ali'yi görürüm belki. öy e mı. 

· o J ı d t h Her şey al a a gı er a a ı - Öyle ya!. Zeliha gib.i mıye ba 
1 

r Dedim, fakat o, bunun bir reğı parça anmış ve 0 a e - .. ' · - Go"ru"rsün evlat.. Zan-
. . ş amıştık. Deniz, ge· likeye düşmüşHi. Gemimiz bir- dediği, onun istedığı olur. Ba.k, güzel bir kız olurda sabredı-nııyı bir cev"ız k b ğ 'b" korsan gcnıısı olabileceğini b 1 neder·ım, bugu'"nlerde sefere lı'r mı' hı'çl 

a u u gı ı denbire alabura oldu. Ben şimdi şurada bulunu~un ı e sallamıya başladı .. Derken, ne ummıyordu .. Çare yoktu: De- b 'd" çıkmadı.. - Demek çok güzeli 
görelim: nize düşen yılana sarılır. Uzat- kıçta idim. Önümde bir direk onun ir emrı ı,r. .. .. - Başka tanınmış denizci- - Allah sahibine bağışla-

Ulukta büyük bir gemi! mıyayım, şiddetli bir rüzgiır tahta parçası vardı. Yakala- - Çok şükür, çok şluku~ !er daha var değil mi? sın evlôt, nur parçası gibi 
. Sen olsan ne yaparsın De· geldi. Direğin birini parçaladı dım ve atladım suya.. Ga~ur allahıma! Denizlerde ö .~~ - Var he'll de pek çok .. 

n~z baba!.. Elbeteki çok sevin- ve yelkenleri söküp götürdü. eline dbüşml edktense .. öl~iye O a· şehadettir amma, anamı! oz .e- Ali'nin kaynatası da onlardan bir_şer~·şaallah mes'ut olurlar. 
~ık .. Başımıza bir felaket ge- Artık işler tamamdı.. Gemi zırdım aşa ım yuzmıye.. r- nıiştim, memleketimi öz emış- biridir amma, epice ihtiyaı ladı, - lnşaallah.. ilk günlerde 
1 b lk" b k alabura olmak u"zereydi. Yu, talık karanlıktı .. Çığlıklar du- tim... b. d .. .. · ırse, e ı ir ısmımız kur- . . M benim gi ı.. Zeliha pek orta a gorunmı-
tulu d' d k G nan gemisi bize yaklaşıyordu. yuluyordu. Yunan gemisinm - Allah yardım etmış us- _ İşittim, onu da Yunan yordu .. Nışanlısı; h r, ıyor u . emi, olanca karanlık hayaletini seçiyordum. tafal.. ızı ile bize geliyordu.. Başladık bağırışmıya.. b . gemicilerinden işittim .. Fırtına - Neden çekiniyor, çıkıp 

Ben, bütün arkadaşlardan Bir de ne görelim: Durmadan sallanıyordu ve 0 - Hem de senin sri i iyı Ali'ye öyle diş bileyorlar ki dolaşsın, bağa bahçesine git-
evel farkına vardım: Herifler, bize rampa yapıp yandan, bağırışlar, çığırışlar 1 bir adamı memur ederek.. sorma, Deniz baba!.. Hani sin, ben varken onu elimden 

Bu gelen, bir Yunan korsan saldırmıya hazırla- ! geliyordu. Kendi derdime düş- b" -. :li?kktecabnıml ' bend msan~ \ ellerinden gelse, hep berabe! ancak ezrail alabilir. 
miiftüm. Arbk bf.tımı çevirip ır ıyı u unama ı 



~~6 ANADOLU---------~·-~~~-~--~--~~:,,.~ 
~ESe'de AnacıoiU Körler. sağır ve dilsizlerlspanya'daki muharebe 

~-...... ._...._...._~ - Başı 3 üncü sahifede - nilen şeyi anlıyor. Bu veya -.... Başı 1 inci sahifede - vesikalar hakikatta kıymetsiz 

Alaşehl.r'de de bı•r orta ....,,. 3 ıaat., mümasili hareketi tekrarlıyoruz. Belgrad, 26 ( Radyo ) - kalmışlardır. Filhakika Sendi· 
• Zavallı körün bu cevabı, hiç Nihayet dilsiz bu sesi kendi Sevil radyosunun tebliğine gö· kalistlerin ve d·;er srupların 

m ekte 1 k 
şüphesiz çok hazindir. Çünkü sinirlerinde ve vücudunda du· re, Nasyonalist tayyare ve mahalli ~omiteleri bunları n4· p açı aca kör her ıeyi, el temasile anlar. yunca onu, çıkartmağa çalışı· gemilerin bombardımanı neti· zarı itibare almamışlardır. 

----- ..,_ Onun idrak kuvveti, lamise· yoruz ve akız denilen şeyi de ceıinde Valans·Barselon hattı Şili delegesi Valansiya hü• 

Dört kaza halkı, gelecek sene c. o- sindedir. Nitekim, kör, Braill bir akord vasıtası halinde kul· harap olmuş, miinakalat kesil· kumeti askeri makamlar ve 
namında meşhur bir körün lanıyoruz. miştir. kordiplomatikle mutabık kal• 

cukf artnl burada okutabif ecektir icat ettiA'i alfabe ile okuyup Bunu bizzat tecrübe ettim, Hükumet ordularının iaşe dıktan ıanra bu mültecilerin 
Ala~ebir (Hu- yazabiliyorlar. Bu alfabe 6 hakikaten öyleydi. ve teslihi tehlikeye düşmüştür. nakline beynelmilel bir komi• 

su~i) _ Manrif noktadan ibarettir. Biz gözü Medeniyetin ve insanlığın Cenevre, 26 (A.A) - Mil· tenin memur edilmesini teklif 
ilrti)acının gün açık olanlar, hem de normal ilerleyişi, vaktile tnihin kap- !etler cemiyeti konseyi düu etmiştir. 
~··ı.·ıikçc nrttıgını sayılan insanlar 28 harfle okur, kara bir insafsızlıkla mahkum kısa bir toplantı yaparak Lehistan delegesi Şili tekli· 
du~·an .Alaeehir yazar, anlar, iş görüşürüz. Hal- ettiği bu biçareleri kurtarmak Madrid' deki sıhhat komisyo· fine müzaharet etmiştir. 
JuıJlı:ı, keııdi le· b k u i körler, noktanın, yerlerini yoluna girmiştir. Kör de oku· nunun raporunu tedkik et· M. Delvayo malum olduğu 
şebbü lcrilc orta. · 

k 
değiştirmesi ile okuyup yazı- yor, sağır ve dilsiz de yavaş miştir- üzere hükumetin.in umumiyet 

uıe teh olabıJccck 
Lir l>irıa kurıuaga yorlar. Her şey 6 noktadan yavaş konuşuyor, çalışıyor ve ispanya dış bakanı M. Del· itibarile iltica hukuku vecibe· 
çıılışnıı ~lllr ve hu. ibaret.. Hatta, nota da öyle.. kurtuluyor. vayo cemiyetin sıhhat komi· lerile bağlı addetmediğini bu· 
na muvaffak 01• Düşünelim ki, bu 6 nokta ile İlk insanlar bu gayri tabii· tesine teşekkür ettikten sonra nunla beraber Meksika ve 
muşlardır. Orıa- yalnız Türk'çe değil, Almaıı'ca, liklcri görünmez kuvvetlerin ispanya hadiselerine temas Arjantin ile hususi anlaşmalar 
nıekteb, gclc .. ck: Fransız'ca okuyor, tercüme bir eseri olarak telakki eder· etmiş ve demiştir ki: akdettiğini ve Şili hükumetile 
sene açılacak ve yapıyor ve gcırb.n maruf kla· lerdi . . Mesela herkes konuştu- " İspanya müfridlerin de a yni anlaşmayı yapmıya 
tcdri at:ı ha lııo ki caktır. l a. si erini çalıyorlar.. ğu halde konuşmıyan bir elinde değildir. Mücadelesi amede bulunduğunu bildir· 

Müessesenin müdürü doktor adamın vücudu onlarca fena daha ziyade demokratik ve miştir. 
Alnşehir•Jilı> r 

' 'e civar ka,,alllr Alaşehi.,. orfamekteb binası 
halkı, büyük fedakiirlıkla rla çocuk· G ı•çenlerıle kazamızı teftİŞP. 
lllnnı Mani il, fzmır ~e hatta Si· gı•lrıı Manİ!la ilbap l..t1tfii Kırdar, 
mll\'a kadar göndermektedirler. nlt'ınlt·keıin Lu ihtiyacına karı:1 

Her sene, kazalardaki ilkmek· hiipik lıir alaka ı;ö tcrmiş, her 
türlii yarılıınlıırıla bulunacağım va-

tcblcri ikınııl eıl en çocukların ha· detıniştir. Alnşdıir ve civar kazalar 
hnlarile konu•ulunc;ı, t·ıı büyük '" halkı, buraıla bir ortaokulun açı· 
düşüncelerinin, ı;ocuklannm istik· lacn~ını haber :ılınca büyük ~evioç 
l>alini ne suretle temin edecekleri duymuşlarılır. Mektebin noksanla-
\'~ tnhıııillerioe Dil ıl devanı ettire· rının tamawlannınsma çalıoılmnk· 

bilecckleridir. tadır. 

Nuriye köyü çocuklarının yardımları 

Manisa, (Hususi) Manisa'nın Nuriye köyü mektebi tale· 
besi, Adana felaketzedelerine yardım için bir temsil vermişler-: 
dir. Talebe ayni zamanda kendi aralarında beş lira toplıya
rak kızılaya vermişlerdir. 

Kuyucak 
Güzelleşiyor. 
By yıl fazla pa· 
muk ekilecek. 

Kuyucak, (Hususi) - Ku· 
yucak, belediye reisi ile ka-
munbayın çalışmaları ile her· 
gün biraz daha güzelleşmek· 
tedir. Nahiyenin yolları geniş
letilmekte, her taraf ağaçlan· 
dırılmaktadır. 

Şehrin beş yerinde, 32 şer 
tonluk betonarmel su depoları 
inşa ettirilmiş ve halkın su 
ihtiyacı temin edilmiştir. 

Pamuk tohumu dağıtıhyor 
Bura Kredi kooperatifi, al

dığı emir üzerine çiftçiye pa· 
muk tohumu tevzi edeceğini 
bildirmiştir. Bu yıl, vasi mik· 
yasta pamuk ekimi yapıla· 
caktır. 
Şimdiden tohum ihtiyacının 
tespitine başlanmıştır. 

Deve güreşi 
Pazar günü, fakir çocuklar 

menfaatine tertip edilen deve 
güreşleri çok heyecanlı ol· 
muştur. Bütün kamun halkı 
güreşleri seyretmiştir. 

Göcmen kardesle. . , 

rimizin teşekkürü .. 
Urla tahaffüzhanesinden, Al

sancak'taki göçmen misafir
hanesine nakledilen Bulgaris· 
tan'Jı göçmen kardeşlerimiz

den aldığımız bir mektupta; 

burada kendilerine karşı gös
terilen alakaya ve şefkata te· 
şekkür edilmektedir. 

Çeşme Gençlerbirliği 
kongresi 

Çeşme, (Hususi) - Çeşme 

Gençlcrbirliği kongresi, çok 

heyecanlı geçmiştir. Bir tesis 
yıldönümüne tes~düf ·J eden 
kongre gunu munasebetile 

sporcular tezahürat yapmışlar 
ve marşlar söylemişlerdir. 

Kongrede geçen yılın rapo· 

ru okunmuş ve tasvip edil
miştir. Yapılan seçimde, baş-

kanlığa öğretmen Tevfik, umu· 
nıi katipliğe Ergenekon, vez-

nedarlığa M. Alca ve üyeli~
lere de Kazım getirilmişlerdir. 

Satılık Ev 

Necati Kemal'e sordum: ruhların insan şeklinde taşah- · parlamenter cumhuriyet için- Müzakere bir netice hasıl 
- Mesela dağ, apartman, huş etmiş bir mevcudiyeti sa· dir. lspanyol milleti lejyimi· olmadan bitmiştir. Şili dele· 

nehir, deniz gibi şeyleri köre yılırdı. Hatta Likürk kanun· nist bir kanunu esasiye daya- gesi insani mes'eleler mazbata 
nasıl öğretiyorlar?. kanunlarında sağır ve dilsiz- nan birliğini iade arzusunda· muharriri sıfatile diğer aza ile 

- Bir Materyal müzesi va· lerin hukuki vaziyetleri çok dır. Madrid bombardımanları- mutabık kalarak bir karar su· 
sıtasile · dedi • Avrupa' da, feci idi. Oniar cemiyet içinden na rağmen lspanya'nın cemi- reti projt·si hazırhyacaktır. 
bilhassa Berlin'de hayrete ~a- ihraç eCfilirdi. Isparta kanun· yete itimadı bakidir. ,, Lond.a, 26 (A.A) - Roy-
yan müzeler vardır. Orada ları bunları bunları Tampet M. Delvayo, bazı hükumet· ter Aiansı bildiriyor: 
dağ, kabartma olarak hazır· kayalıklarının üstünden Bare- lerin İspanya'ya gönüllü gön· Londra'ya vasıl olan İtalyan 
lanmıştır. Kör talebe, tepeleri, ter suyuna atarlardı. Atinada, dermiye dt:.vam etmelerindeılıa ve Alman cevapları İngiliz 
sırtları, vadileri, kayalıkları, Romada kadim Yunan ve şikayet etmiştir. resmi mahnfilince şayanı mem· 
ağaçlıkları, der\!leri, hatta dağ- Latin medeniyetinin en şaaşalı M. Alvarez Ddvayo'nu11 nuniyet telakki olunmaktadır. 
!arın dibindeki ovaları, deniz- devrinde (Perikles ve 0güst) nutkundan sonra Şili delegesi Zira bu cevaplar lspanya'ya 
leri, bu kabartma şekilden tarafından bu gibi anormaller Adua-Madrid'de muhtelif elçi- gönüllü sevkinin men'i pren· 
eliyle yoklıya • yoklıya öğreni· için çok ağır mevzuata tabi 1 liklcrde bulunan mülteciler sibini kabul etmektedirler. Bu 
yor .. Bu müzelerde en ip tidai tutulmuştu . mes'ele.;inden bahsetmiştir. suretle ademi müdahale ko· 
devirden en son asra kadar Orislotolis bil ı ; Bu mes' ele malum olduğu mitesinde temsil edilen bütün 
geçen kıyafetler bile vard1r, - Sağır ve dılsiz · beş on üzere konsey tarafından in- devletler arasında bu esas 
kör onu da öğreniyor.. fcr:yad çıkarırlar.sa da konuşa- sani adı verilen mcs'eleler ara· nokta üzerinde bir anlaşma 

- Peki ·dedim· doktor kör mazlttr. sında müzakere edilecekti. husul bulmuş olmaktadır. 
nasıl sever?. Derdi. Kadim Hindliler on- .Şili murahhası demiştir ki: Londra, 26 ( Radyo ) -

Güldü; ları bir (Semavi maymun) te· - Bu mi.iltccilcrdcn dört Londra'da resmi mahafil, Al· 
- İnsiyakı ve kendi kapalı lakki ederdi. Golvalar da on· bini 14 elçilikle buluamakta· man · İtalyan uzlaşmasının in-

alemi ile sever!. Jarı binbir türlü eziyete ve dır. Eğer· ilk sıhhat komis· giltere aleyhine olmadığı ka· 
Dedi ve sonra ilave etti: me tabi tutarlardı. yonu bu elçilikleri ziyaret et· naatini j{Östermektedir. 
- Bilir misiniz ki, kör, biz- Halbuki şimdi onlar, bir miş olsaydı bunların sağlık Londra. 26 ( A.A) - Or· 

den çok neş'elidir. Bak, pen· devlet, bir cemiyet alakası durumlarının hiç te memnu· tada dolaşan bir şayiaya gö· 
cereden bak, körlerin gülerek, içinde yaşıyorlar., niyet "erici bir tarzda olmadı· re Valansiya hükumeti yakm-
yani sağır; dilsizlerden daha O. R. G. ğını görecekti. da yeni bir kanunu esasi neş· 
fazla neş'eli olarak dolaştık· - Bununla beraber "mülteciler bu redecektir. Bu kanun hüku· 
larını göreceksiniz.. Sancak' ta mahzurları sokakta kendilerini met şeklinin komünist ol mı· 

Hakikaten öyle idi. Sebebini asabiyet hü. bekliyen ölüme tercih etmek- yacağını ilan edecektir. 
sordum, anlattı: k tcdirler. Bu hal M. Mussolini ile M. üm sürüyor .. - Bu :hal, her ıstırabı, gö· Almanya büyük elçiliğine Hitler'i Franko'yu müdafaa 

.. .. d ld ., I -Bncı 1 inci say Sada- k k 11 d ki b zumuz en a ıgımızı an atıyor. -r 1 ' •: iltica etmiş olanlar bu suretle etme için u an ı arı aş· 
ı dını meraumle • ddoedilecektir. d 
hanet gözle · oluyor, sevinci· öldürülmüşlerdi. Cumhuriyet lıca delillerden mahrum e e-Sancak·ta asabiyet hüküm sürmek· 

miz görmekle artıyor, kederi- tedir. makamları tarafından verilen 
miz ise gene o yoldan geliyor. Mahmud Esad'm -
Sokağa çıkınca, sevmediğimiz konferansı tezahürata iştirak etmekten 
bir adamla karşılaşıyoruz, onu .Ankara. 26 (Hususi) _ E!!k\ suçlu bulunan bir Türk, mu-
gorunce garip bir as lbiyet .Adliye Nuırı Mahmud f;9acl Boz· hakeme neticesinde 6 ay hap
duyuyoruz. Keza, sokakta bir kurd, Mülkiye roelı.tehinde Hatay se mahkum olmuştur. isken
sefile rastlıyoruz, onu görünce lhakkrnda bir .konferans •ermiştir. Cderun müddeiumumisi tara- .. 
müteessir oluyoruz. Hep göz, Şam konsolos- fından tertib edilen nümayişte 
l ·· hanem~zin önUnde bulunan Arab'lar ise serbest H"P goz ... 

Doktorun söyledikleri ne ka· nümayiş yapblar · . bırakılmışlardır. Esasen bu 
(dar doğru idi? İstanbul, 26 ( Hususi ) Türk'ü de 6 aya mahkum et· 

Bu sırada sağır dilsizlere Şam'dan bildirildiğine göre, tiren bu müddeiumumidir. 
baktım: Fransız'ların kararı, Arab ma· IÇete teşkilab yapıhyor.fl 

Maruf bestekar .Bethoveni hafilinde hayretle karşılan· J 1 İsta:.ıbul, 26 (Hususi) 
hatırladım. O da ıaman zaman mıştır. Müfridler heyecan gös· Hududumuzdan: Suriye'ye ge-
sağırlaşmış. Hatta bir gün~bir termektedirler. Bunlar, şurada çenler, pasaportlu pasaportsuz 
operayı idare ederken sağırlığı burada nümayişler tertib et- bila sual tevkif edilmektedirler. 
tutmuş, çalınan parçayı, duy· mektedirler. Şam konsolosluk Hududda, Arab'larla Fran-
madan idareye başlamış. Fakat binamızın önünde de nümayiş sızlar, Kürd Hocanın reisliği 
aksaklık başlamış. Halk asa· yapan Arab'lar, zabıtaca da- altınd;- bi~Çeteteşkil etmek--
biyetini gi:ıliyememiş. ğıtılmışlardır. tedirler. • 

Yumruklar, yuhalar vesaire.. Müfridlerin bu hareketi, Şam, 26 (A.A) - Sancak 
Zavallı sağır Bethoven nihayet Türk dostluğunu takdir eden· hakkındaki Türk .· Fransız an· 
çekilmiş, gitmiş.. leri müteessir eylemiştir. taşmasına-dair ol;;- ha be-; · si· 

Doktor sağırların~ nasıl ko· Arab'lara yasi mahafillerde az·çok ihti: 
:n~-şabildikİ~ini anl~ke-~;-- sil&h daOıhhyor.. -yatla karşılanmıştır. lBu mah· 

cektir. 
İspanyol eyaletlerine genif 

bir muhtariyet verecektir. Ka· 
panya bir nevi federal cum· 
huriyet halinde tensik oluna· 
caktır. 

Cebelüttarık, 26 (Radyo)
Madrid cephesinde Aranyves 
kısmında asiler ileri hareke· 
tine geçerek askeri ehemmi· 
yeti haiz bazı yerleri almış ve 
hala Madrid-Albaset yollarına 
hakim bulunmaktadır. 

Madrid şimal ve cenuptan 
asilerin nüfuzu altında bulun· 
maktadır. 

.DORSA 
Üzüm satlşları 

Çu. Alıcı K. S. K. S· 
77 Y. 1. Talat 13 50 14 S0 
45 P. Klark 15 40 16 sO 
26 H. Alyoti 15 16. s0 
25 D. Arditi 14 25 l.14 ı5 Eksmar şilebi yüzdü. 

rülmeğe çalışılıyor. 
- Kulaktan işi~meği taviz İstanbul, [ 26 ( Hususi ) filler Sancak'ın tamamen muh· 

Karantina' da Eski kapı so· ediyoruz -Dedi- fakat onun Fransız istihbarat zabitleri, tar bir hale getirilmesinin 
kağında I numaralı ev satı· hassas bir-cisim tesirile bede· Sancak'taki. Arab halka silah Suriye menfaatlerine aykı.rı 

20 Ş. Riza ha. 14 25 14 ı5 
8j.Taran.ma.17 17 Çe~me, (Hususi) - Üç gün 

evel, şiddetli poyrazın tesiri 
ile 1shafidi burnunda karaya 
oturan Amerikan Eksmar şi· 
lehinin kurtarılmasına çalışıl· 
maıctadır. Alemdar tahlisiye 
gemisi buraya gelmiştir. Gemi, 
lzmir'den tütün ve saire yüklü 

lıktır. Üç kat üzerine on oda~n nen bir his duyma.sını temi;;- da~ıtmaktadırlar. fskenderun olacağı kanaatındadırlar. 
vardır. Her katın teçhizatı çalışıyoruı. Mesela, bir piya· istihbarat zabiti, otomobiline Bazı üniversite talebesi bu 
eyn olup icabında ayrı ayrı nonun ker.arına duruyor ve silah ve cebh:ıne :doldurmuş, sabah tezahüratta bulunmuş-
kiraya verilebilir. Ev otuz lira kamile ona temas ediyor. Pi· alenen silah tevzi etmiştir. {tur. Tezahüratçılardan Türkiyeu 
kira getirmektedır. Su ve elek· yanonun tuşlarına dokununca .. Bir Türk konsolosluğuna doğru gitmekte 
tirik tesisatı mevcuttur. Almak doğan ihtizaz derhal onun IHapse mahkum oldu.. olan bir kolun polis tarafmdan-
istiyenler ihracat gümrüğü tah· '" vücudunda bir tesir- yapıyor. 1 Antakya, 26 ( Hususi ) önü ... k~silmiŞ ;e-tezahüratçılar 
riıt katibi .Seıai'ye ~rsun. Ve dilsiz bu suretle, ses de· l Geçenlerde tertib eClile11 bir d ıblmıtbr. 

v.asını...bıııl::~~a~v~eLrld~e~K~o~ca~'Y~u~su~t_.!:'.p~a~şa::,::k:u·~-gc~ı~ıp~v~t~u-"_n_•·~_jlL...4ulı.a.a_...l.W:~~~llıiiliılı.lllilıiılılıilıiltllııllllı11111 
bulunuyordu. 

.., o-ıı -.. ...... 

201 
398279 
198480 

incir satıtları 
Çu. Alıcı K. S. 

21 M. J. Ta. 11 50 
177508 
177529 



4 Sıyfa7 

Kediye aşık 
ANADOLU--------------------- 27/11937 :-~~---:-~:----:,====:==~====·, Umurlu belediyesinden 

yeni Telefon Kılavuzu ihalesi 23/1/937 cumartesi gününe talik edilmiş olan Umurlq 

b .·8aıı 5 inci aahi/ede - lüyordu. İkinci bir sigara yak-
clırteen bir dü~üncc ile: tım, oıııt da bir tane uzattım, 
. - İnsan ekseriya yekdiğe- Yaktı, hırsla çekti, göğsü ka· 
~~c ve hatta en yakınlarına bardı: 
~le ıcımıyor, bakmıyorlar de· - Düşününüz, dedi, ben 

lil lci kedilere değil ki hay· sabahtan akşama kadar her· 

İzmir ve civarının bütün telefon abonelerinin öz ve soy
adlarını ve telefon numaralarında vaki olan bütün değişik· 
liklerin son vaziyetini gösteren 1937 yılı telefon kllavuzu 
neşredilmiştir. 

Bütün aboneleri ilgilendiren bu yeni kılavuzdan alakadar· 
ların behemehal birer tane edinmelerini tavsiye ederiz. 
Şirket veznesinde satılmakta olan bu telefon kılavuzlarının 
bedeli yalnız (25) kuruştur. Yanlara bakae~klar... Bakıyor· kesin arzusunu yerirı e getir-

•un; gülerek, istiyerek eğlen· mek için çalışırım. Kimseden :ek için tavlaya başlıyorlar. birşey istiyemem. Fakat bu-
akat çok zaman kavga ile raya gelenlerin r her biri ben· 

•- lzmir Telefon Şirketi 1 

ayrılıyorlar. Bütün gün ne ko- den muhakkak bir hizmet is-
nuşuyorlar: ter. Kimse yüzüme gülmez fa. 
I ~ep dedi-kodu .. Düşündük- kat brn herkese gülmek mec-
Lerı başka, söyledikleri başka, burıyetindeyim. Onun için ak-
k ele yaptıklara büsbütün baş- şam oldu mu herkes gider, 
a. yalnız kedilerim gelir, etrafımı 

Sandalyeyi çekerek daha ziya- sarar, kucağıma çıkar ve beni 
de Yaklaştı ve birş~y ıöylüyor- sever. 
ınuş gibi: Ben de onları severim. Sev· 
b -. Hayat bulanık bir suya gi güzel şey; gönlün ekmeği-
cnzıyor insanlar ise onu du- dir. Sigarasını tekrar çekti ve 

:~laştıracakları yerde daha karşıya baktı: 
ıyade bulandırıyorlar. Fakat - insan ne de olsa ekmek 
~~ Yapacaksın? Herşey ekmek kadar sevilmeğe de muhtaç. 
~ın, karnın tok mu? Ötesine Bence insan yalnız iki şey için 

abna. Fenalık etme ... Yaşa... yaşıyor; biri karnını doyurmak, 
d' Sustu, karşıya bakıyor, ken- diğeri de sevılmek için. Ev· 
laı kendine konuşuyor, dudak- ve]a ekmek, sonra sevgi bun-
d rı~ı oynatıyordu bu zaman· )ar oldu mu hayat iyidir, öte-
b 1 ılk önce ciğerini bitiren sine bakma, hep süs ve hep 
c?~z ~edi ona doğru ileriledi. söz ... 

nune gelince birden kuca· Bu sırada kapı açıldı. Uzun f 08 sıçradı. Ayaklarını bacak- boylu, genç, bir şoför içeri 
lrına dayamışb. O da derhal girdi. Sarhoştu. Yıkılır gibi 

·~ğ elile arkasını okşamağa sandalyeye oturdu, başı eğik, 
d "ladı. Eli kedinin sırtında ağzı az açıktı. Kekeler gibi: 
olaıtıkça o arkasını iğ1yor, Bana bir kahve getir, 

:k~ıya okşıya ard bacaklarına dedi. A. /. Kültür 
~otru gidince kuyruğu ucu -

vnk bir baston halini alı- Aleni teşekkür 
~rdu. Yekdiğerine bakıyor- --Sevgili babamız Kalfa öğl~! 

tdı. Bu bakışlar derin, ihti- Abdullah'ın ölümü münase· 
~kalı ve sevgi ile dolu idi. Her betile gerek cenaze törenine 
' İsinde, karşılıklı surette, bi- iştirak eden ve gerekse tah
r,~ llıiıanettarlık gölgesi belir- ~riren taziyette bulunan dost-
:1Jti. Birbirinin (dilinden an- larımıza ayrı ayn teşekkürde 

llııyor, fakat gözlerile konu- bulunması teessürümüzün faz-
llıyorlardı. Gönlün hakiki dili lalığı mani olduğundan bu 
10ıltr değil midir? husustaki saygılarımızın ibla-

0 durmadan devam etti. ğma gazetenizin tavavassutunu] 

1 - insanlar, birbirini sevse- rica ederiz. 
hr Ve yekdiğerine baksalar OğuHarı: Şaban, Ahmet, 
?•t ne kadar iyi ve ferahlı ıı.: ... '"' Cemal ve efradı ailesi~ 

lı 0 ur. Böyle bakışlar, insanla _, ..... _________ _ 

'Yvan d d 1 · ·d· M · l " iy'J"k. arasın a a o sa ıyı ır, enemen ıcra memur ugun-
~ 1 

getirir. Fakat sert bakışlar dan: 936127 
l-11 

var. Ve onlar da fenadır. :.. Menemen'in Dülbentli ma-

d ep fenalıklar da onlardan;. hallesinden Mustafa oğlu Ab-
okar. -

dullah'a (Altıyüz otuz iki bu-
h-; Hern ··~u -~zleri söylüyor,~ çuk) lira ve ayrıca masarif 
k rn ağır ağır kedinin arkasını vermeğe borçlu Menemen'in] 0 şıyordu. Anlıyordum ki du- Harmandalı köyünlen Tayip 

Yan b· 
d ır adam]a konuşuyor- oğlu Mehmed'in işbu borcu-

... t um. Quygulannı da iyi anla- nun temini tahsili için alacak-
1Yord B --- · -- -ot u. undan başka sözleri, lıya ipotek eylediği Menemen'in 
b·uruşu hoşuma gidiyor, kal- Balatcık köyü hu dudu içinde 
/rıı;c ona kar~ı saygı beliri- ,ve-Koca°Çuku;-.;;-;vkiinde şar· 
or u. En son: kan bakkal Ali' den Mustfa'ya 

s -:- Gerçekten kedileri çok geçen, garben Süleyman' dan 
evıyor . 

retle " ~usunuz? Dedım. hay- Tayip oğullarından Mehmed 
di b~uzume baktı ve biraz cid- ve Hafız namı diğeri Süley-

ır surette: man'a geçen, şimalen Samiye-
'"-:- Hem de pek çok. Dü- den Kaklıç köyünden Hasan 
vUrıun h .. -

' rı ' er gun ekmeğimin ya- çavuşa geçen ve cenuben Meh-
' aırıı onla . 1 l 

rünl r yır. Hem de her med oğlu smail'den zmir'li 
V Hacı Halil damadı Mustafa, 

c ilave etfı·. l hd 
- Sev . .__ namı diğeri Lütfü i e ma ut 

doyul gı Allr§ılıklı olunca ve beher dönümü on lira kıy-
mıyor test·ı · k 1. k k d .. dolu old ~ 1 erın i isi de meti muhammene ı ır o-

sıl dah u .. zanıan insan na- nüm yeni tutarı (36760) metre 
1, · a ıyı yol alıyor hatta murabbaındaki tarlanın otuz 
] vınf'rckten koşuyorsa' .. ··ı l .. h' 
er sev ·ı gonu - altı hisse itibari e otuz uç ıs-

..z: il R.1 
e dolunca da ... herşey sesi, gene Balatcık köyü hu· 

6 'IZC eşıyor S d 
Yatt •. " • onra ben ha· dudu içinde •ve köy civarın a 

a yuzume b k d - - - l tekt b ' u a ar yu- şarkan, garben ve şimalen yo 
en akan b k 

rörrncdim 1c· aş a gözler gösterilmekte ise de şimalen 
~·· • 

1
••• Neden 1-ok yol ciheti halen Balatçık'tan •0rmelı? ')' 

8 Halil'in tarlası ve cenubn Rü-unu çok ·· 
tü111 • gorrnerniş ve bü- kiye ile mahdut beher dönü-dıkkatimi 0 •• 

1 
. 

olduld . .' nun soz erıni mü elli lira kıymeti muham-
hlığa an gı~ı _dimağımda tut- meneli 21 dönüm yeni tutan~ 
ıün.. vermıştım. O ise, dü- (19199) metre murabbaında 
lcen uyor ezber bir şiir okur· ve borçluya aid kısım içinde 
l<>n zaman zaman unutan ve bir kuyu ve bir kule ve altı 
. ra habrlıyarak tekrarlıyan yemiş ile beş dut ağaçlan 

Askeri Fabrikalar 
umum miidiirlii· 
ğiinden: 

Askerliğini yapmış olan Ticaret Lisesi mezunu bir memur 
alınacaktır. Ticaret tahsilile beraber banka ve ticari müesse
selerde çalışmış ve buralardan bonservis almış olanlar tercin 
olunacak ve ellerindeki vesikalara ve yapılacak imtihanda gös
terecekleri ehliyete göre yüz seksen liraya kadar ücret veri
lecektir. 

isteklilerin istidalarına bağlıyacakları diploma askerlik vesi
kası ve nüfus cüzdanlarile birlikte en geç 10/şubat/937 akşa· 
mına kadar umum müdürlüğe müracaatlan. 27-29-1-3-5 247 

Liman işletme müdürlüğün
den 

idaremizde çalışmak üzere müracaat edenlerin 
fet ve masrafa lratlanmamaları için kadromuzda 
lunmadığı ilan olunur. 

boş yere kül
açık yer bu-

270 

Türk Maarif Cemiyeti Büyük 
Eşya Piyangosu Planı 

1 - Geliri, Türk talebesine yurtlar açmak, fakir ve kim· 
sesiz talebenin okumalarına harcanmak üzere (Türk 
Maarif Cemiyeti) tarafından her yıl olduğu gibi bu 

2 

3 
4 

yıl da bir (Eşya piyangosu) yapılmıştır. 
Piyango 7 Şubat 1937 gününde Noter ve istiyenlerin 
önünde Ankara' da çekilecektir. 
Bir bilet bir liradır. 
Çıkan ikramiyeler, taşınma ücreti bilet sahibine ait 
olmak üzere, istenilen yere gönderilir. istiyenler çıkan 
ikramiyeyi planda yazılı değerin yüzde onu noksanı 
ile Cemiyete bırakabilirler. 

5 - İkramiyeler Ankara'da tevzi edilir. Taşrada bulu~an 
ikramiye sahipleri biletlerini taahhütlü olarak Cemıyet 

6 
merkezine göndermek suretile ikramiyelerini alabilirler. 
İkramiyeler, listelerin basılmasından bir hafta sonra 
dağılmağa başlanır. 

7 Biletlerini ·kaybeden }erin, 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
miyete bırakılmış sayılır. 

1 O - Piyangoya konan eşya kıymetleri aşağıda yazılmıştır: 
Liralık Yekun lira Adet 

1 
2 
3 
3 

3000 3000 Otomobil veya istenilen yerli eşya 
1000 2000 İstenilen yerli malı eşya 

500 1500 " " " ,, 
200 600 " " " " 

15 
25 
40 

100 1500 " " " " 
50 1250 Bir kadın bir erkek kostümlük kumaş 
25 1000 Bir kadın veya bir erkek ,, ,, 

150 10 1500 Bir kadın ropluk ipekli 
250 

1800 
2289 

5 1250 Çorap kıravat 
l 1800 Çorap 

15400 
Bu eşya piyangosu biletlerinden alanlar, bilgi kaynaklarını 

bollaştırmak ve 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 

açık artırma suretile paraya 
çevrilmesine karar verilmiş ol
duğundan 27 /1/ 937 tarihine 
rasthyan çarşamba günü saat 
on altıda ihalesi icra kılına· 

caktır. Kıymeti muhammene
nin yüzde yetmiş beşini bul
madığı takdirde en son pey 
sürenin taahhüdü baki kalmak 
üzere satış on beş gün daha 
uzatılacaktır. ikinci artırma 
27 /2/ 937 tarihine rastlıyan 
cumartesi günü saat onaltıda 
ihalei kat'iyesi icra kılınacaktır. 
Müzayedeye iştirak için yüzde 
yedi buçuk teminat akçesi 
alınır. Resmi, delllliye ve pul 

Bahri ve bilumum bayilerde. 

teriye aittir. Hakları tapu si
cillile sabit olmıyan alacak
lılarla diğer alakadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin ve 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddiaların işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün için
de evrakı müsbitelerile daire· 
mize müracaatları lazımdır. 
Aksi takdirde satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 
Taliplerin : muayyen günde, 
saatte Menemen icra dairesin· 
de hazır bulunmaları ve daha 
fazla malumat almak istiyen
ler 936/27 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaatlan 

su proje ve keşifnamesinin tanzimi işi isteklisi zuhur etmeme· 
sinden bir ay müddetle pazarlığa alınmıştır. T~liplerin Umurlu 
belediyesine müracaatları. 27 4 

Izmir Kız Lisesinde yetişen"' 
ler kurumu başkanlığından: 

Cemiyetin kongresi 31/1/937. tarihine rastlıyan pazar gün4 
ö~.Jeden sonra saat 15 te Kültür lisesinde yapılacağından lzmir 
Kız Lisesinde okuyan ve mezun olan bütün lislilerin o saatte 
Kültür Lisesinde bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

lzmir Komutanlığı ilanları 
-lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

1 Tayyare alayı ihtiyacı için 4000 adet baldırap tabağı 

2 

3 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

Tahmin edilen mecmu tutarı 320 lira muvakkat temi· 
natı 24 liradır. 

İhalesi 29/ 1/937 cuma günü saat 14 te Müstahkem 
mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 Nümunesi ve şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarile temi· 
nat makbuzlarını ihale gün ve saatinden bir saat evel 
komisyona vermeleri. 13 17 21 27 99 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ordu hastaneleri için 4500 metre erat ve ~00 metre 

subay hasta abalığı kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - ihalesi 1-şubat-937 pazartesi gün~ saat 16 da İstanbul 
Tophane satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin bedeli 18000 lira muvakkat teminatı 

4 
5 

b50 liradır. 
Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ünücü madde
lerinde yazılı vesikalarla teminat ve teklif mektupla· 
rını ihale saatından bir saat evvel komisyona ver· 
meleri. 13 17 23 27 93 

lzmir Müstahkem mevki satın komisyonundan: 
l - Ordu hastaneleri için 350 adet subay ve 1000 adet 

erat battaniyctsi kapalı zarfla eksiltmeye konm~ştur. 
2 - İhalesi 1 ·şubat·937 pazartesi günü saat 15 te lstanbul 

Tophane satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Hepsinin tahmin bedeli 24300 lira ilk teminatı 1822 

4 
5 

lira 50 kuruştur. 
Şartname ve nümuneleri komisyonda görülebilir. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
lerinde yazılı vesikalarla beraber teminat makbuzla· 
rını ve teklif mektuplarını ihale saatından bir saat ev
vel İstanbul satın alma komisyonuna vermeleri. 

13 17 23 27 92 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 271 
1 - Mst. Mv. ihtiyacı için terbiyeli deriden yapılmış 400 

adet yular başlığı açık eksiltme ile ihalesi 11-şubat· 
937 perşembe günu saat 14 te Mst. Mv. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 900 lira olup ilk teminatı 67 lira 50 
kuruştur. 

3 - Nümune ve şeraiti Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
görülebilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 
olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü!maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikalarile birlikte teminat makbuzlarını ihale gün ve 
saatından bir saat evel komisyona vermeleri. 27-31-4-10 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. ihtiyacı için 6 kalem muytabiyenin açık ek

siltmesi ile ihalesi 11/şubat/937 perşembe günü saat 
14,30 da Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 

3 

4-

Altı kalem muytabiyenin mecmu tutarı 1194 lira 25 
kuruş olup ilk teminatı 89 lira 57 kuruştur. 
Evsaf ve şeraiti Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
görülebilir. 
Eksiltmeye i~tirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 
olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı 
vesikalarile birlikte teminat makbuzlarını ihale gün ve 
saatından en geç bir saat evel komisyona vermeleri. 

27 31 4 10 272 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
l - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için 27360 kilo sabun kapalı 

zarfla eksiltmesi 16/şubat/937 salı günü saat 16 da 
lzmir Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Sabunun mecmu tutan 10670 lira 40 kuruş olup mu· 
vakkat teminatı 800 lira 28 lcuruştur. 

3 - Evsaf ve ~eraiti Mst. Mv. satın alma komisyonunda 

4 
görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı 
olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve· 
sikalarile birlikte teminat ve ll.klif mektuplarını ihale 
gun ve saatından en geç bir saat evel komisyona ver· 

3 
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Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

Telefon : 3479 ................... 
Olivire VE Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rces 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. 

"FLAMiNlAN,, 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 g-elip yük 
çıkaracaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"THURSO,, vapuru 25 

ikinci kanunda LIVERPOOL 
ve SVANSEA'dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

11DRAGO,, vapuru 15 şu
batta LİVERPOOL ve SV AN· 
SEA' dan gelip yük çıkara
caktır. 

DEUTSCHE-LEVANTE 
LiNİE ., 

"GAULEA,, vapuru 2 şu
batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 

· ~ıkaracaktır. 
Tarih ve navlunlardaki de· 

ğişikliklerden acenta mes'u· 
livet kabul etmez. 

..................... llE 

0/040 
fktısad etmek istiyen
ler, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az 
olan; 

Metali um 
'' D '' Lambalarını heryerde 

aramalıdırlar. 

Elektirik- radyo 
Telefonn Evi 

Siemem; fabrikaları nıiimessili - Peşlemalcılar 77179 

l 
~~~~~~~Y•N~A 

KUfUL · o~ıuu·· 

. ' 

Fratelli Sperco
1 

~ur Acentası•W~~F~·H~mV~A~N~~s·e·~·ha•t•mmüd~d•cl•iPai•R•E•-·so·s·-~•,,•u·M~D~A·L~,u~· 
RO y AL NERLANDA.S • • • - ,, mu-TON 16 gün. 

Yılbaşı Münasebetile 
Büyük Tenzilat 

Hamza üs 
Fotoğraf atölyesi ve fotoğraf malze
mesinde Yılbaşından itibaren bir ay 

için büyük tenzilat yapılacaktır. 

Fırsa tan isti a e edini 

--

Hamza Rüstem: Başdurak - Emirler çarşısı No. 28 

ııımıııııııııımıımııııııı. Dok .. 01• ııUIUUllllllll l lHflHll l: 

A. Ke al ay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mütahasszsı 
(Verem vesail"e) 

_ Baı-mahnnc i,.,ta-.yoıın kar~t"ınJaki Dilı<'k ı;oknk ba şrnıln 30 s:ıyılı 

ev ve nıun)t'nclınııesiııdc salı:ılı ~aal Ü <len ak~am eaııl 6 ya 
kadnr hıı,ıalanm kabul edt•r 

lflllllllllllllllllllii!llflilllllllllll/llll!llllllllllllilJlll Telefon: 417 5 1111111 

lzlliir vilayeti-deff er darlığın 
dan; 

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Ahmet ağa mı 
hallesinde kolancılar sokağında 50/54 sayılı dükkan tahsili e 
val kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan itibar 
21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan almak 'I 
müzayede şartlarını öğrenmek istiyenlerin defterdarlık tahsili 
idaresine müracaatları. 15 21 27 130 

lzmir vilayeti defterdarlığın• 
dan; 

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Hasan hoca m 
hallesinde Osmaniye sokağında 74 sayılı mağazaya tahsili e 
val kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan itibar 
yirmibir gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan a 
mak ve müzayede şartlaımı öğrenmek istiyenlerin Defterda 
lık tahsilat idaresine müracaatları. 15 21 27 131 

SIHHJ.\T BALIKY A.GI 
Noneçya balılyağlannm en hıılisidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa süzülmü~ 

Hamdi Nüzhet Çançar 

S hhat Eczanesi 
Başdurak Ilii) ük Solf'pçioğlu ham kartnsında 

Miicellit Ali Rıza 
Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 

KUMPANYASI D ZEE & co Seyahat müddeti PiRE - NEV- mi Deniz Acenta-
SIS .. AGAMEMNONS ,, er • YORK 18 gün. [ w Ltd ! 

2511131 - 3111137 kadar ROT- V N - - ıgı • 
TERDAM, AMSTERDAM. oEuTscH.E L·EvAN- JOHNsToN ~ARREN Ll- Hellenic Lines ı 
BREMEN ve HAMBURG li- NES Ltd. LlVERPOOL 
manian için yJk alacaktır. 

SiS " HERMES ,, 712137 
de beklemekte olup yükünü 
tahl.yeden sonra BURGAZ, 
VARNA ve KÖSTENCE li
manları için yük alacaktır. 

SVENSKA~ORİENT LİNİEN 
KUMPANYASINA 

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

SiS "NORRUNA,, 18 şu
batta beklenmekte olup yü-
künü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBUF.G NOR
VEÇ ve ISKANAVYA liman
larına yük kabul edecektir. 

SERVİCE MARİTIME 
ROUMAİN KUMPANYASI 

SiS ·'SUÇEAVA,, 2711· 
37 tarihinde gelip PİRE, MAL
TA, ve MARSİLYA limanları 
için yük alacaktır. 

SiS "PELEŞ,, 12 şubatta 
beklenmekte olup PiRE, MAL
TA ve MARSİL YA limanları 
için yük alacaktır. 

S/S "LABA JULİA,, 281'2 
37 tarihinde beklenmekte olup 
PİRE, MALTA ve MARSİL
Y A limanları için yük ala· 
caktır. 

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

Telefon: 4142/422112663 . 

TE LİNİE. HAMBURG "JESMORE., vapuru 7 şu· Limited 
"MANİSSA., vapuru 3 şu- batta beklenilmektedir. LI· 

batta gelecektir. 6 şubata ka· VERPOOL ve ANVERS'ten "HOLLANDIA,, vapuru 25 
dar ROTTERDAM, HA:Vl- yük getirecek ve BURGAS İkir ci kanunda beklenilmekte 
BURG ve BREMEN için yük VARNA, KÖSTENE liman- ROTTERDAM, HAMBURG 
kabul edecektir. lan için yük alacaktır. ve ANVERS limanları için 

AMERiKAN EXPORT LINES Gie ROYALE HONGROİSE yük alacaktır. 
THE EXPORT STEAMSHİP DANUBE "MARİTİME,, "HELLAS,, vapuru 27 ikinci 

CORPORATİON BUDAPEŞTE kanunda beklenilmekte ROT· 
EXMOOR vapuru 21 ikinci ''DUNA,, vapuru şubat or· TERDAM, HAMBURG ve 

kfınunda beklenilmektedir. tasında beklenilmektedir. BEL- ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

NEV-YORK için yük kabul GRAD, NOVİSAD, BUDA-
eder. PEŞTE, BRA TlSLA VA, Vİ- PHELPS LİNE 

"EKSMİNSTER,, va:-'uru 30 YANA ve LİNZ için yük ala- PHELPS BROS & CO INC. 
iki: c: kanunda bekleniyor. caktır. NEV-YORK 
!\:.:,· ·. ORK için yük kabul ARMEMENT H. SCHULDT "iDEFJORD,, vapuru 18 
ed ~ r. HAMBURG şubbatta beklenilmekte NEV-

•· E.KSLİNA .. vapuru 3 şu- "TROYBURG,, vapuru 30 YORK limanı için yük ala-
batta beklenilm t>ktedir. NEV. ikinci kanunda beklenilmek- caktır. 
YORK içın yük kabul eder. tedir. ROTTERDAM, HAM- Vapurların isimleri, gelme 

PİRE'den AKTARMALI BURG ve BREMEN için yük tarihleri ve navlun tarifeleri 
SERi SEFERLER alncaktır. hakkında bir taahhüde girişi-

AMERİCAN CXPORT "GLUECKSBURG,, vapu· lemez. 
LİNE.S ru 8 şubatta beklenilmekte- Birinci kordonda "UMDAL,, 

The Export Steamship dir. ROTTERDAM, HAM- UMUMİ DENİZ ACENTA-
Corporation ~~~Fcd:r. BREMEN için yük LiGi L lD. vapuru acentalı-

"EXCHORDA .. , vapuru 29 "MARİTZA., vapuru 28 ğına müracaat edilmesi rica 
ikinci kanunda PIRE'den ha- şubata doğru beklenilmekte- olunur. 
reket edecektir. BuSTON ve dir. ROTTERDAM, HAM· Riz binasında No. 166 
NEV-YORK limanları ıçın BVRG ve BREMEN için yük Telefon : 3171 
yük kabul eder. alacaktır. 
"EXCALİBUR" vapuru 12 SERViCE NARiTiME ROU-

şubatta PİRE'<len hareket ede- MAİN BUGAREST 
cektir. BOSTON ve NEY· "DURSOTOR,, vapuru 21 
YORK limanları için yük ka· ikinci kanunda beklenilmek· 

•*lff 

alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi

lemez. Telefon No. 2007 2008 

FOTO OR 
Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Zevkinizi okşayacak poz 

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

• 1 • • ·- ~~ • ~ ' ..... :. • ~ .. ~ • ":•. . - .ı. ·: ... •• ' bul eder. tedir. KôSTENCE için yiik 
ClllmBmEıl_. ............. ._.. .. mı;iEllll ........... Blllll ... IZ .. llmıılltlm .. mllll_. ..... lllE:::m ... ~:...------------llmlaımi_.lliıiiiiiııiıiiliilııMlilıııiııiiıilııiı..-ı 

Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, bö 
rekleri rahatsız olanlCZTıa bile Doktorlar bunu tavsiye edaler. 


