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Şam ve Halep Arab'ları, Sancak hakkın
daki itilafnarneyi hoş görmüyorlarmış 

Telefon: 2776 

I" 

Atatürk 
Hatay zaferi dolayısile her 
taraftan tebrik telgrafı alıyor 

r,-------------------------------~ 

Uluslar sosyetesi konseyi Sancak iti
laf namesini tasdik ederek dağıldı 

M. Stalin'i öldür-
mek istediler .. 

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

Hususi katibinin attığı kurşunla 
Stalin, omuzundan vara/andı. Sancak'ın idari şekli Türkiye, Fransa ve Suriye arasında ya

pılacak üç cepheli bir uzlaşma ile tesbit olunacaktır 
Dclgcad, 27 (Raılyo) - Son dakikada alınan 

bir habere göre; Stalin' in hususi katibi, Stalin'i 

öldürmek kasdile kendi ine ateş etmiş ve omu· 
zundan yaralamıstır. Bu h!idiseyi ınüteakib, )lo . ------- dik edildikten sonra mer'i olacaktır. 

Biz ve İtalya .. 
Cenevrc"de çok çelin müzake· 

relerle milli l.ıir davamızı ınU\af· 

fakıyele götliren kı) metli Ilnriciye 
Vekilimiz Tevfik Hüşdü Aras lıir 

hafta kadar f'onra lıalya'nııı ~ima· 
lindcki (MilUno) şehrinde 1taly:ın 
rnes)ckdaşı Kont Ciyano'ya mülıiki 
olacaktır. 

Diinya gazeteleri, daha şimJi· 

den hu mevzu etrafında yanlar 
ve tahminlerle doludur. Badi t>yi 
herkes kendi ruiyet zaviyesi <laLi· 
linde görüyor 'e bittııLi o şekilde 
tefsir ediyor. 

Hakikatte ise bu mülakat ha· 
dise i ha it ve tabii Lirşeydir. 

1.kisi de Akdeniz' de sahildar ve 
ikisi de bu deniıı:tle hayati menfa· 
atlere malik oltm Türki)'e ile !tal· 
ya arasında esasen ihtilafı mucib 
ibiçbir mes'ele yoktur. Batta iki 
hükumet arasında esaslan vaktile 
gene ( Milano ) ela kurulmuş hir 
dostluk muahede i de mevcuddur. 

Yalnız geçen sene Jtalya Ha· 
heıietan seferine başlayınca ~lillel· 
ler cemiyeti ile bu hükumet ara· 
sında bir ihtilaf zuhur etmiş ve 

hükumetimiz de gerek Milletler ee· 
ıniyetinde ve gerek bu cemiyetin 
konseyinde azli bulunmak. sıliıtile 
ve tabii olarak bu ihtilafa karışmış 
ve 1ıalya'ya karşı zecri tedbirlerin 
tatbikine iştiı·ak etmişti. Gene ayci 
zecri t ,dbirlerin tatLiki esnasında 

lıı c. i.lcre ile Akdcniz'in • İtalya 
lıırıç - diğer eahildar devletleri ara· 
&oda akıedilen ve zecri letlbirlerin 
tatbiki ile mukayyeıl l.ıulunan Ak· 
deniz itilufına biz de gene taLii 
olarak dahil olmu:tuk. 

Jtalya Habeşi tan cferini tam 
hir muvııffakıyetle neticelenılirıli~i 
Ulnıan !\lillctler cemiyeti ile ken· 
disi arasında paktın tefi iri yüzün· 
den tahassul etmiş olan bu ihtilaf 
da kendiliAindcn ortadan kalkrııı,, 
zecri tedbirlerin tatbikine lüzum 
kalmamıştı. 

Gene geçen sene zarfında Do· 
gazlar mes·eıesini yeni ve Türki· 
yc·nin hayati menfaatlerine t\\tı\'a· 
fık bir şekilde halletmiş olan Mon· 
trö konferansı toplandığı 11Aman 
c ki boğazlar mukavelesinde imzası 
hulun<luğu lıahle sırf Milletler ce· 
nıiyetiudcn filen çcl..ilmiş , ·azi)e· 
tinde bulunduğu için İtalya hül Ü· 

nıeti bu konferansa iştirak etme· 
nıişti. 

Birbirine girift ve yekdiğcrinin 
tabii birer netiı:c i halinde olan Lu 
lıiidieeler aradaki mü nasebetlcri ilı· 
lal etmemiş olmakla beraber bu 
rtıünnscbete bir gııyri tabiilik \'er· 
nıektcn de hali kalmamıştı. 

lştc bugün ıeluh edilmesi mev· 
zuubahsolan, hu müna'ebetlerdir. 

ltalya, Habeş cmrivakiinden 
sonra daha geçenlerıle İngiltere ile 
ıııünascbatını tabii bu bale ifrağ 
etmek için bir centilmen itilafı 
imza etmiş ve bir itilfıfııame ile 
Akdeniz sohillerindc halli mcvcucl 
"·e berdevam olon statükoyu kendi 
hesabına kuvvetle ilılal ctmiye tc. 
~ehLüs etmemek tnnlıhildünü al
nııştır. 

Centilmen itiltifı Akdeniz'in 
11iya i ufkunu aydınlattıktan sonra 
Tüki)e ile 1talyo'nın da mfinase· 
betlerini bu itilafa tevfik ctmele· 
rindcn daha tabii birşey olnmozdı. 

Sulh içinde kendi refah ve te· 
:rakkiıioe çalı~maktan başka bir 
kaygı11 olmıyan Türki1e eumhuri· 

Türk ve Fransc.z heyetleri 
Cenene. 27 (Radyo) - Ulus· 

Jar !'O yctesi koneeyi, bugün öğle· 
ılen sonra saat 17 de toplanmış ve 
Sancak ınes"elcsi raportörü İııll'CÇ 
hariciye nazırı ~1.Sanıller ile Dan· 
zig mes'clesi raportörü İngiltere 
hariciye nazırı l\f. Eden 'in r:ıpor· 
!arını tecl kik ve tasdik ey !edikten 
sonra iptidai maddeler mcs'elesinin 
müzakeresi için Polonya delegesi· 
nin teklifini kabul ederek içtima 
deneeini Litirmi~ıir. 

iptidai maddeler mes'eleeinin 
tedkiki için teşkil edilecek komi· 
teyc, manda almış müstemleke Ea· 
hiui dc,·letlerlc, memleketletiude 
iptidai maddeler yetiştiren ve ye· 
tişıirerniyen memleketler iştirak 

edeceklerdir. 

Son gelen haberlere göre, D:ın· 
zig komiserliğine, ı;.ahık Hollanda 
Lalırİ)C nezareti crkanıhurbiye reisi 
Müsyii Graf cçilmietir. 

Fran~ız hariciye nazırı Müsyu 

İvon Dclbos ile muavini Piyer \' i· 
yend, Lu akşam Paris'e dönmüş· 

lerdir. İngiltere hariciye nazırı M. 
Eden, Grilıten muztarib oldu~u için 
hareketini yarına talik etmişıir. 

Cenevre, 27 ( Radyo ) - M. 
Sandler, raporunda Sancak'a tam 
bir mulııariyet veriltliğini ve harici 
işlerin Suriye tarafından idare edi· 
leceğini giimrük ve para işlerinin 
alakadarlnnn bir uzlaşması ile ka· 
rarlaştırılac;ığını bildirmiştir. 

Sancak, Suriye lıükilmetinin 
fikrini almadan harici münasebet 
leııis edemiyecektir. Sancak polisi 
ancak asayişin muhafazaınna göre 
olacak, Türkiye - Fransa · Suriye 
ara~ında üç cı•plıeli Lir uzlaşma ile 
mahalli idare şekli tensib etlile· 
cektir. 

Türkiye, İskenılerun limanın· 
dan iktısaden istifade edecektir. 

Bu uzlaşma, Uluslar soeyetesi 
konseyi tarafından tedkik ve tas· 

Belediye - Tramvay şir. 
keti arasında ihtilaf var 

Belediye, şirketi Nafıa 
Vekaletine şikayet etti 

-----------İhtilafın sebebi, şirketin bekleme salonları 
yaptırmaması ve seferleri arttırmaması dır 

Elektrik ve ıranı· 
vay şirketi ile bele· 
diye arasında bir 
ihtilaf çıkınışıır. İlı· 

tilfifıo sebebi şudur: 
Belediye, halkın 

kışın eoğuktan veya 
yağmurdan, yazm ela 

güneşin yakıcı hara
retinden korunması 

için, ihtiyari tramvay 

duraklarında, 5-1 O; 
mecburi duraklarda 
da l 5.20 kişilik be· 

Bir tramvay arabası ve Konak'taki • 
bekleme salona 

tonarme, eık ve şehre yakışacak 

eckilde birer l.ıekleme salonu in~a 
ettirmes ini clektirik ' 'e tramvay 
şirkct_indt>n istemiş ve sabah, ö~le 
ve ak~amlurı fazla tramvay çıkan· 
larak halkın yollarda kalmasına 

meydan \"erilmeme~ini, seferlerin -yeti uzak ve yakın komşıılarile 

do tane miinaeebetler tesis ve ida· 
mesini daima hararetle i temi)tir. 

Ilıı itilıarla Akdeniz sahillerin· 
de kendisine atfrdilen istila emel· 
lerini bn~ka sahalarda tatmin el· 
mi~ ve Akdeni:r.'e bir elatük.o mu· 
lıııfızı olarak dönmü~ olan İtalya 
bizim için ancak bir dost olabilir· 
di ve Ö)-le de olacaktır. 

Hamdi Nüzlıet Çançar 

ııkla~tınlmasını hildirmiştir. 

Tramvay şirketi, belediyenin 
bu teklifleriôi yerine getirmekten 
çekinmiş ve ver<li~i ceubda, tram· 
vay seferlerini sıklaştıramıyacağı 

gibi, ne meclıuri ve ne de ihtiyari 
durak yerlerinde bekleme salonu 
y:ıptıramıyacağmı beyan eylemiştir. 

Elektrik ve tramvay firketi, 
bclcıliyenio, Konak' taki bekleme 
!Blonıınu tt>m ir etmesi hakkındaki 
teklif ini kabul etmemiştir. 

nu vaziyet üzerine, belediye 
riyaseti r'\afıa Vekaletine şikayetle 
şirketin taıılıhüdlcrini yerine geıir· 
mediğini bildirmiştir. Bcleıliyc, ~ ·a· 
fıa VekAletinin bu hususta ve,·eceği 
karara göre hareket edecek.tir. 

Pari::, 27 { Hndyo ] - Sancak 
hakkında uzlaşma Suriyc'de ademi 
mcnırıuııiyet uyandırmı~lır. 

kova'dn ~eni~ mikyasta tevki fat yapılınışor. 
Stalin"iu lıu u-.i kfitibi. ılerbal yakalanmış Ye 

te\·kif edilmiştir. Bu adamın, halk tarafuıdan linç 
Şam ve sair ~elıirlerden ba~ka 

Hııleb'dc Lir nümayiş yapılmı.- ve 
ln1tün mağazalar protesto maka· 
mında kapatılmıştır. 

edilmek i.,tendiği ve fakat zabıtanın mümıineatı 

üzerine salimen hapi;.bııneyc ~ı·vkedildig i ve mü· 
teakihen hemen İı;tievabına başlo nclığı söyleni)or. 

)fo~kova, 27 [Rad} o] - Radek \"e arkada .. lannın 
Stalin 

muhakemelerine c~·nevre, 27 [Radyo) - Ulu . 
lar so. yetesi mahaf ilinin verdiği 

Lir habere göre, fe\kalade Lir ha· 
di~e çıkmadığı takdirde l\I. Eden, 
M. Uelbos ve M. Vi)eno bu ak· 

bugün de devam olunmuştur. Suçlular, ithanınamcJe yazılı suçlan 
itil"af etmişlerdir. 

şam Ccnevre'yi tcrkecleoeklerdir. Kabinede tadilat mı var? 
Ankara. 27 [Hususi] - Ulus· 

lar sosyclel!i konseyinin tııııdikine 
iktiran eden Hatay muahedesinin 
metni buraya gelmiş ve kamutayda 
okunmuştur. Muaheıfenin metnine 
göre Hatay'ıla görü~üleeek resmi 
dil mes'elesi şöyledir: 

lngiliz kabinesi, Baldvi 
nin riyasetinde topland 

--------
c Sancak'ta, Türkc;e, resmi bir 

dildir. İkinci kı!!ım bu dilin nere· 
lerde ve hangi işlerde kullnnılaca· 

ğıuı .Milletler cemiyeti tedkik \'e 
tesbit edecektir. > 

Komünizm propagandalarına karşı 
emniyet cephesi teşkil edilecektir ------Londra, 27 ( Radyo ) -

- Sonu 4 ncü sahifede-
Baldvin kabinesinin haftalık 
içtimaı bugün yapılmıştır. 

İspanyada · vaziyet 

Cumhuriyetçiler Franko
ya sulh teklif etmişler -------

Askeri faaliyet durdu. Bunun sebebi, ha. 
vaların fena halde bozuk gitmesidir 

ihtilalcilerin lıükii.met merkezi Burgozdan bir görünüş 
Salamank, ~7 [Radyo] - si Pariıı, ~7A,(Radyo) - İspanya 

kuv,·ctler l\ladrid cenubunda baz, cumhuriyeti nıemurlan ecnebi bir 
yerler c.lalıa işgal etmişlerdir. de\·let vasıtıısile general }' ranko'ya 

Cebelüttarık, 27 ( Radyo ) - uzlaşma teklifinde bulunmuşlar, 
A i L.uvvf'tlcr, Madrid'in eimalinde fakat ııu teklif reddedilmi,t ir. 
J;Iprudo rnevkiini i~gnl etmişlerdir. 
Bu suretle 1tfudrid - Albaeeti yolu 1\ladrid, 27 [Radyo] - Mıiıla-
da kesilmi~tir. faa komitesinin hugüa inti~ar ed~n 

Mndrid, 27 (Raılyo) - Askeri resmi tebliğde, ilıtiluh·ilerin, şid· 
faaliyet durmu~tur. Bunun eebebi dctli yağmurlara ro~mcn miitema· 
de lıavalann fe\·kdliJe bozuk ol· diyen taarruzda bulunılukları bil· 
masıdır. dirilmekte ve milis kuvvetlerinin, 

Valansiya, 27 (A.A) - Davas Arankocz cebhesinıle mukabil bir 
ajansının muhabirine hevanatta bu· 

lunan milli terbiye nazırı Londra· 
da ortaya çıkan ve İspan)ol hü: 
kumetinin federal bir kanunu esa~ı 
hazırlamış oldu~una dair bulunan 
haberleri kat 'i surette tekzih et· 
miştir. 

qlQKQ 

taarruz yaparak dü~manı püskürt· 
tüğü ilave olunmaktadır. 

· ıı<tanbul, 27 (Huıusi muhabiri· 
mizden] - Gelen haberlere göre, 
İspanya lleileri araeında isyan çık· 
mı~lır. 

lstanbul, 27 (Hususi muhabirimizden) - Romanya 
hariciye nazırı M. Antonesko 9 şubatta Ankara'yı ziya
rete gelecek ve lıükü.met ricalimizle mühim görüşmeler
de bulunacaktır. 

Ankara'da üç gün kalacak t1e 13 şubatta Hariciye 
Vekilimiz doktor Tevfik Rüşdü Aras ile birlikte Atinava 
hareket edecektir. 

Bu içtimada birçok dahili 
ve harici mes'eleler · tedkik 
edilmiştir. 

Londra, 27 (Radyo) - A· 
vam kamarasında amele par
tisine mensub bir meb'us İn· 
şaatı bahriye tezgahlarından 
beş kişinin işinden ihracı hak· 
kında bir takrir vermiş ve 
Sir Samoel Hoar takrire ce· 
vah vermiş ve: 

- Bu beş kişinin ihracının 
sebebi, müteaddit suikasdlar
dır. Bu çirkin suikasdlar bin· 
lerce lngiliz amelesinin haya
tını mahvedecek mahiyeti ha· 
izdir, demiştir. 

· Sir Samoel Hoar'ın bu açık 
ve ittihamkar beyanatı Ava 
kamarasında derin bir teessü 
husule getirmiştir. 

Gazeteler bu beyanat hak 
kında neşriyat yapmaktadırlar 

Deyli Meyi: 
" Komünizı:n suikasdlerin 

ve menfi propagandalarına kar 
şı bir emniyet cephesi teşkil 
lazımdır. Çünkü, milli mevcu 
diyet, ordu, donanma aleyhin 

M. Baldvin 
birçok fena teşebbÜsler bazı 
!anmaktadır. 11 Demiştir. 

Londra 27 (A.A) - Am 
le fırkası icra komitesi S 
Staffard'ın riyaseti altında b 
lunan Sosyalist birliğinin çık 
rılması mese' elesini miizake 
edecektir. 

Bu karar tatbik edilse bi 
bile Sir Gripksin amele me 
uslardan olmak sıfatile yakı 
da Portsmouth'da aktedilec 
olan amele fırkası konferansı 
kabul edeceği tasrih edilme 
- Sonu 6 ıncı salıijed• 
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MAHKEMELERDE: 

tJtKrQ 
Kadınsız tiyatro 

K. Ö. 
"l\lektehe kız talebe bulamıyoruz. Böyle gidene, erkekleri kadın 

rolüne de çıkaracağız . ., 
Bu satırları gazetede okuyunca, gözlerime inanamıyacak. kadar hay· 

retl,.r içinde kaldım. Fakat tereddüde mahal yok. Bu sözleri söyliycn 
Ankara'da nçılmıv tiyatro mektebinin direktörü (Kar] Hehert) tir. 

Kız tnlobesi olmıyan bir tiyatro mektebi tasavvur etmek, okaliptüs 
ağacından portakal meyvasını beklemeğe benzer. Tohum atılmış amma, 
bunun intaı ve tekamülü için l&zım olan en değerli unsurdau nıahrum 
kaldığımız anlaşılıyor. 

Tiyatro bize llizım mı? .. 
Böyle bir ıual, yerinde olmıyacak: kadar (Abes) tir. Dünya yilzüne 

her nasılsa gelmiş bir adamın ilanihaye aç yaşa,abilecegini tasnvur etmek 
kadar gülünç hirşe> dir. 

Bilhassa, bizim gibi medeniyet tarihinde yeri ve teıiri olan bir mil· 
let için tiyatro, her nevi ihtiyaçların ustündedir. Diyebilirim ki, bir 
cemiyetin diğer bir cemiyetle mukayesesinde en sahih mikyası olarak 
tiyatroyu ele aldığımız takdirde ancak bu vasıta ile camianın ruhundaki 
inceliği ve enginliği ölçebiliriz. 

Asırlarca, toprak altında uyuyub da tarihin sahifelerinde dile gelen 
milletler, (Nefis san'atlar) da bırııktıklan eserlere borçludurlar. 

Bu hakikaten bir (Ba übadelmevt) tir. Aksi tak•lirde, eski Yunan'ı, 
eıki Fin\k.e'li)i, eski Türiı: olan ctilcri na!!ıl anlıyabilirdik? 

Bütün hir (Site) halkını içine alacak kadar büyilk, bugünkü insan· 
lara parmak ı ırtacak kadar sa~lnm ve muhteşem (Amfitiyatr] lar. hara· 
heleri süsliyen musanna vazolardan, mermer heykPllerden daha aşağı 
kı) mette değildirler. Tiyatro, eskilıor için bir nıabcddi. Onun için eski 
Bergama, bugünkü zavallı Bcrgama'dan yüksek.tir! .. 

O halde bu rağb•·tsizliı. neden? .. 
- Taassuba aşılanmış ruhumuzu muhafazakar hislerden kurtarama· 

dığımız içindir. Sahne adamına suç işliyen bir günahkar gözü ile bakıl· 
dığı güodeuhcri himaye iz kalmış, koyu taa ubun pençesinde, iradesi ve 
aan'at aşkı kuvvetli bir avuç adamın elinde maluluıl bir inkişafa mazhar 
olabilmiştir. Şimdi hükumet tiyatro ioini eline aldı amma, halk çocuğu· 
nu sahneye vermiyor. 

Ben İ!e, (Tıyatrocu) nun ıahadetini reddeden devrin üzerinden inkı· 
IAb silindirinin geçtiğini sanıyordum, 

Sokakta takım takım fahişeler dolaşırken, sahneye çıkan Türk kızını 
gilnahkAr sayan taş kafaların ezildiğini umuyordum. Yeni doğan bir de· 
virle hilliln so,yal ve medeni duygularımıza hakim yeni bir neslin cür· 
eline inanıyordum. 

Hayır!. Gene size inanıyorum. İnanıyorum ki, din ve anane ile örüm· 
cekleneo kafalar, artık aramızda birer mezar taşı gibi az ve tehlikesizdir. 

Türk kızlan, sahneye rağbet ediniz!.. Siz orada, büyük bir milletin 
aşkını, ıstırabını, pasyonunu, bütün maoasile insani hayatım temsil 
edeceksiniz, 

Papa'nm tacı 

-·B~acı sadeJmanevi ~kta
dan değil, maddi cihetten de 
taşımak ne kadar güçtür?. 

Çünkü: 
Papa'lık külahı, haddi za

hnda kocaman bir külahtır; 
yüksek ve geniştir. Çünkü: 

Bu külahın üzerinde de sal· 
tanat alameti olarak bir taç 
kısmı vardır. 

Papa sekizinci Bonifas; on 
dördüncü miladi asırda, Papa-
nın cismani ve ruhani salta
nahnı göstermek için ikinci 
bir tacı bu külaha ilave et
miştir. 

Bundan biraz sonra da ki· 
lise erbabının tahammül, te-
şebbüs ve zafer şiarını göster· 
mek üzere üçüncü bir taç da
ha ilave edilmiş ve Papa'lık 
tacı taşınmaz bir yük hali:ıe 
getirilmiştir. 

BekArhkldUşkUnU 
bir ihtiyar 

İngiltere' de Bampton'da Con 
Stadon isminde bir adamcağız 
114 üncü doğum senesi şen
liklerini yapmıştır. 

Bu asırdide adam bekarlık 
taraftarı- imiş, bunun için de: 

"Servet İçin evlenemem." 
Bu devrin genç kızları va

kıa ilim ve fen vadisinde çok 
ilerlemişlerdir, fakat yemek pi
şirmesini bilmezler, demekte 
ımış. 

Bu 114 lük bekar, birinci 
sınıf hakkak, orgcu ve mükem· 
mel viyolonisttir. 
Vah zavalh kızlar vahi. 

Her memlekette bir takım 
garib ve hususi a ... ictler vardır. 

Bugün doğacak 
çocuklar •• 

Fransa'nın şark ayaletlerinde 
koca bulmak istiyen kızlar, 
senenin son saatini i!an eden 

'"'\ Sen Silues yortusu çanını duy· 
mak ve çanın sesini duyunca 
hiçbir kimsenin yüzüne bak
madan bir aynaya bakmak 
mecburiyetinde imişler. Bugün, dünden kalan bir te· 

lir ile iyi geçecektir. Yalnız sa· 
bableyin bnzı mü~vve§ ve tehlikeli 
vaziyetler .olacaktır. Dikkatsizlik 
Ye tedbirsizlik yüzünden büyük 
zararlara uğramak mümkıindür; 

bugün ahlaki cebheden çok titiz 
hareket lazımdır; birç-0k ailevi 
ekandallar melhuzdur. 

Bugün doğacak çocuklarm 
hayal kudreti büyük ve h11 asi· 
yetleri yilksek olacaktır. Bu gibi 
çocuklar hakkında ana ve baba· 
lar çok dikkatli ve ihtiyatlı ha· 
reket etmelidirler; küçük bir ba· 

ket, çocuğun his ve hayaline 
hakim olur ve çocuğun iıtik.balini 
yanJıo bir yola eürükliyebiJir. Bu 
çocuklar, fikri sahada muvaffak 
olacaklardır. 

Rivayete göre, bu suretle 
hareket eden kızlar o sene 
içinde koca bulurlar ve bu 
kocanın sıfatını da (1) aynanın 
içinde görürlermiş. 

BUyUk şahsiyetlerin 
garip halleri 

Büyük mevki sahibi olan
lardan bir kısmının birçok ga
rip hallerinden bahsederler. 

Eski Yunan 'lılardan Krişil, 

kendisini el ile selamladıkla
rını görünce bayılır, kalırmış. 

Katon aynaya bakınca tir, 
tir titremekten kendisini ala-
mazmış. 

Eski Roma generallerinden 

Kemalpaşa'da ---·····---iskan edile-
cek göçmenler .. 

Kemalpaşa kazasında iskan 
edilmiş olan göçmenler için 
yeni inşa edilecek göçmen 
köylerinin yerlerini tesbit ede
cek olan komisyon; dün sıhhat 
müdürü Dr. Cevdet Saracoğ
lunun riyasetinde Kemalpaşa 
kazasına giderek orada tetkik
ler yapmıştır. ----

Sinemalarda 
sigara içenler .. 
Hem sinemacı, hem 
müşteri cezalandırılacak. 

Sinemalarda sigara içilmesi 
belediyece yasak edildiği hal· 
de, buııa riayet etmiyen beş 
kişi ve beş sinema sahibi tec
ziye edilmişlerdir. Bundan 
böyle sinemalarda sigara içen
ler, sinemacı tarafından bele
diye zabıta memurlarına şika
yete mecbur tutulacaklar, aksi 
takdirde kendileri de cezalan
dırılacaktır. Sinemacının ihta
rına rağmen sigara içmekte 
devam edenler, filim gösteri· 
lemiyeceği için herkesçe tam· 
nacak ve o şahıs sinemadan 
çıkmadan filim gösterilmiye
cektir. 

Sinemasına; haddinden fazla 
müşteri alan bir sinemacı da 
belediyece 50 lira cezaya çarp
tırılmıştır. 

Yerlere tUkUrenler 
Belediyenin aldığı sıkı ted

birler sayesinde son günlerde 
yerlere tüıeürenler azalmıştır. 
ilk zamanlarda günde 100, 
150 kişi cezalandırılırken, bir· 
kaç günde ancak 7 • 8 kişi 
yerlere tükürmüştür. Belediye, 
buna da meydan vermemek 
için faaliyetini artırmıştır. 

Dilenciler 
Son günlerde lzmir'e 
Dilenci akım var. 

Son günlerde, muhtelif Vi
layet ve kazalardan fzmir' e 
dilenci akını başlamıştır. Her 
tarafta, küçü~ büyük birçok 
dilenciler halkı bizar etmek
tedir. 

Bu vaziyet, belediyenin na· 
zarı dikkatini celbettiğinden, 
Belediye zabıta memurları 
seferber edilmiş ve üç gün 
zarfında yüzden fazla dilenci 
yakalanmıştır. Bunlardan bir 
kısmı geldikleri yerlere gön
derilmişler, yersiz olanlar da 
darülacezeye yerleştirilmişlerdir 

Yunan 
Konsolosu .• 
Belediye reisini ziyaret etti 

Yunanistan'ın İzmir konso
losu M. E. Risakis, dün öğ
leden sonra belediye reisi 
Behçet Uz\ı ziyaret etmiştir. 

Haber aldığımıza göre, gö
rüşmeler esnasında Yunanis
tan' an 937 enternasyonal İz
mir fuarına bu sene daha ge
niş mikyasta iştiraki de mev· 
zuubahsolmuştur. ..................... 
Cermarıiküs'ün horozdan ödü 
koparmış. 

Lehistan krallarından Vila
dislas, birinci Fransova'nın ka
tibi Düsen; bir elma görünce 
herşeyi bırakıp firar edermiş. 

Erasm balık kokusuna ta
hammül edemezmiş, 

İngiliz ricalinden Lord B0e 
linglrok kediden kaçarmııl. 

'1:RLERI 
Kemalpaşada doğur~u
ğu çocuğu bOğan ana 

--------
Çocuk doğduktan sonra göbeğini 
kesmemiş, ölmesini beklemiş 

Kemalpaşa kazasında bir 
çocuk öldürme vak'ası olmuş
tur. İbrahim kızı Esma, kırk 
yaşında, dul bir kadındır. Ko
cası öleli epi zaman olmuştur. 
Esma, geçen baharda kırda 
dolaşırken adını bilmediği bir 
çobana rastgelmiş ve bu ço
banla gayri meşru temasta 
bulunmuştu. 

Son zamanda bu temasın 

mahsulü meydana gelmiş ve 
Esma, bir erkek çocuk doğur
muşsa da doğurduğu çocuğun 
göbeğini kesmemek suretile 
ölümüne sebebiyet vermiştir. 

Esma'nın, gayri meşru do
ğurduğu çocuğu bu suretle 
öldürdüğü haber alınınca ad
liyece ehemmiyetle tahkikata 
başlanmış ve Esma isticvap 
edilmiştir. Esma, tevil suretile 
suçunu itiraf etmiş ve demiş
tir ki: 

Çocuk doğdu, onun gayri 
meşru bir çocuk olduğunu 

herkes görecekti. Ben rezil 
olacaktım. Doğunca ebe bula
madık, göbeğini kestiremedik, 
çocuk, göbeği kesilmemiş ola· 
rak kaldı ve bir müddet sonra 
öldü, benim ne suçum var. 

Bu sözler, Esma'nın çocu· 
ğunu istiyerek ölümün kuca
ğına attığını göstermektedir. 

Kemalpaşa, Sorgu hakimliği 
tarafından çocuğunu öldür~ 

mekle maznun Esma hakkında 
yapılmakta olan tahkikat sona 

ermiş, Türk ceza kanununun 
453 ncü maddesi mucibince 

maznun kadının fzmir Ağırceza 
mahkemesinde muhakeme edil-

mesine karar verilmiştir. Oğ
lunun katili kadın, lzmir ha
pisanesine getirilmiştir. Muha· 
kemesine derhal başlanacaktır. 

Son zamanda, !layri meşru 
çocuklarını öldüren veya öl
dürmeğe teşebbüs eden ana
lar, epi çoğalmıştır. 

Çeşme açıklarında kara
ya oturan vapur 

------
Tahlisiye gemileri kazazede Ame 
rikan vapurunu kurtaracaklar. 
Limanımıza gelen diğer vapurlar 

fzmir limanından Nevyork' a üzerine •Çeşme açıklarında ka
götürmek üzere tütün yükliyen raya oturan Amerikan vapu
Amerikan bandıralı Eksmor runu kurtarmak üzere Çanak· 
vapurunun Çeşme açıklarında kale' den geri dönmüş ve Eks
fırtına yüzünden karaya otur· mor vapurunu kurtarmağa ça
duğunu yazmıştık. Bu vapurda lışmıştır. Fakat kaputaj kanunu 
mühim miktarda tütün vardı. mucibince Türkiye sularında 
Çeşme açıklarında karaya otu- karaya oturan bu vapuru kur· 
ran vapuru kurtarmak için tarmağa teşebbüs edemez, 
Türk vapurları kurtarma Ano· böyle bir hareket suç sayıla
nim Şirketinin Alemdar tah- bilir. Ayni zamanda bu vapu· 
lisiye vapuru, Çeşme açıkla- run kazanı da su vermemek 
rında karaya oturan Amerikan gibi bir arıza gösterdiğinden 
vapurunun yanında demirle- ve evvelce karaya oturan va
mistir. Amerikan vapurundaki puru da kurtaramadığından ve 
anbarlardan ikisinde bulunan kurtarmasına da imkan olma
tütünler, boşaltılmak suretile dığından dün limanımıza gel
vapurun kurtarılmasına çalışı. miştir, geminin kazanı tamir 
lacaktır. edilecektir. 

Nevyork'tan gelerek lstan- Alemdar tahlisiye vapuru, 
bul'a gitmekte olan Eksport bugünlerde Amerikan vapu
Lain şirketinin Amerikan Eks- runun kurtarılması için faali
mil vapuru, aldığı bir emır yete geçecektir. ....................... , 

Halkevi haberleri: zmirspor kulü-
Komitelerin bünde bir vak'a .• 

f l 
• l . Sami, adliyece tevkif edildi 

aa ıyet erı.. lzmirspor kulübü yeni idare 
1 - Dünkü Çarşamba ak- heyeti, kulüb hesabını devra

şamı saat 17 de Ar komitesi, lır ken hesab işlerinde bazı 
Halkevinde toplanarak yapıla- karışıklıklar A"örmüş ve bundan 
cak bazı törenler hakkında vilayeti haberdar etmişti. ·ya· 
kararlar almıştır. pılan tahkikatta sarfiyata aid 

2 - Gene Çarşamba günü evrakı müsbiteden bir kısmı
akşamı sosyal yard}m komitesi nın ortada bulunmadığı ve 
toplanmış ve yardıma mühtaç bazı sa..fiyatın kararsız yapıl
olanlar hakkında bazı kararlar dığı anlaşılmış ve yolsuz sar· 
almıştır. fiyattan idare heyetinde vez· 

3 - Halk dershaneleri ve nedar Sami aleyhine tahkikat 
kurslar komitesi bugün topla- yapılarak evrak dün müddei
nacak, dil kursları açılması umumiliğe verilmiştir. Sami, 
etrafında konuşmalarda bulu· düı1 akşam tevkif edilmiştir. 
nacaktır. Hakkındaki tahkikata adliyece 

(Gazetemizde, Halkevimizin devam olunacaktır-
faaliyetini göstermek üzere bir Sarhoşluk 
(Halkevi köşesi) açmağa karar Kaymakam Nihat bey cad-
verdik. Bundan sonra hergün desinde Haydar oğlu Ali sar
bu köşede HalkeVİAA izin hare· hoş olarak nara attığından 
ketlerini okuyacaksınız. 

Bir şoför 
Mahkum oldu .. 

Dikkatsizlik ve tedbirsizli 
neticesi olarak idaresinde 
kamybnu Burnava civarında 
yolda devirmek suretile Nec 
la ve Fahriye'nin ölümlerin 
Sıdıka, Yaşar, Baise, Hüseyi 
ve Saniye'nin yaralanmaların 
sebebiyet vermekle maznun 
şoför Ramazan oğlu Faik'in 
Ağırcezada devam etmekte 
olan muhakemesi neticelen· 
miş, iki sene müddetle ağır 

hapsine ve 200 lira ağır para 
cezasına mahkumiyetine karar 
verilmiştir. 

Arabacı 

mahkum oldu 
Belediye zabıta memurlarına 

hakaret eden arabacı lhsan'ın 
muhakemesi dün sulhcezada 
cereyan etmiş ve lhsan'ın suçu 
sabit olduğundan bir ay h~pse,. 
ve 35 lira da para ceza&ına 

mahkum olmuştur. 

Y aralıyan kimdi? 
Torbalı kazasında Çengele 

köyü yolunda Hamza Ali'yi 

katil kasdile yaralamakla maz 
nun Mehmed Ali'nin muha· 

kemesine dün şehrimiz ağır
ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Muhakeme, son saf

haya gelmiş olduğundan dün
kü celsede müddeiumumi mua

vini Şevki Suner, iddiasını 
serdetmiş ve maznunun suçu 

sabit olmadığından beractini 
istemiştir. Maznun, daha iki 

şahid göstererek bunların din
lenmesini istemiş ve mahke
mece şahidlerin dinlenmesi 
için muhakeme, başka bir gü
ne bırakılmıştır. 

MahkQm oldulqr 
Kemalpaşa kazasına amele

lik için giderken, yolda Ge
diz'li Hakkı'yı döğmek ve bı-
çakla adiyen yaralamakla maz
nun Mustafa oğlu lsmail ve 
Mehmed'in Ağırcezada devam 
etmekte olan muhakemeleri 
neticelenmiş, lsmail'in iki ay 
on beş gün ve Mehmed'in 15 
gün müddetle hapsine karar 
verilmiştir, 

NUfus memurları 
Zimmetine para geçirmekle 

maznun Foça kazası eski nü

fus memuru İhsan'ın ağırceza· 
da muhakemesi neticelenmiş, 

beş ay on gün hapsf", ceza
nın teciline karar verilmiştir. 

Eski nüfus memuru Zihni de 
zimmet suçundan beraet et
mişse de lhsan'm zimmetini 

bildiği halde hükumete haber 
vermediğinden iki gün hapse 
mahkum edilmiştir. 

Beraat 
Tepecik'te umumhanede Mus

tafa kızı Hediye'yi döverek 
ölümüne sebebiyet vermekle 
maznun lbrahim oğlu Cevdet, 
ağırcezad~ki muhakemesi ne
ticesinde suçu sabit olmadı
ğından beraet etmiştir. 

Antrenör 
konferans verecek •• 

29/1/937 Cuma günü saat 
19 da Türkspor kurumu Hal
kevinde bir toplantı yapacak 
ve antrenör tarafından bir 
konferans verilecektir. Alaka
darların gelmeleri. 

Bafra ticaret odası 
BaşkltipliGi 

lzmir'li Cemal Bark'ın Bafra 
Ticaret ve Sanayi odası Baş

katipliğine 90 lira maaşla tiyin 

# 
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Fransı:z'la~la im:z~l~clığımı~ Toprak kubbesi altlnda 
tnuahedenın hakıkı metnı t - Ak yürekli bir dost • • • 

•• 
Hatay, bütün iç işlerde eli sıkmak ihtiyacını duyarsan Bıc, akc. 1 zade ile baş-başa .• Ustad 

bir avuç toprak al, onu sık, 

tamamen müstakildir kokla ve içine sindir. kadınlara ateş sac, ıvor. 
2 - Zira o toprakta nice _______ '-'_ 

Sancak'ın parlamentosu, hükumeti ve 
mahkemeleri olacak, hükumetimiz isken. 

derun limanından istifade edecektir 

~~:~.:.11:7;~nk;~c~a!~:ıa;.::~ Melekler, cennette hizmetçilik 
zerreleri vardır. Riyasız bir edecek bir kadın bulamamışlar 
muhabbeti, pislenmemiş mu· 

----------~---
Ankara, 27 ( Hususi ) - Hatay mes' elesinde Fransız'larla 

akdettiğimiz muahedeye göre, Sancak, dahili işlerde tamamen 
müstakildir. Sancak'ın parlamentosu, hükumeti ve kendi mah
kemeleri olacaktır. Harici siyasette ve bazı hususlarda Cemi· 

' yeti Akvamın kararile hareket olunacaktır. Resmi dil, Sc.nca· 
ğın her tarafında Türkçedir. ikinci bir dile lüzum olub olma· 
dığına ileride Milletler cemiyeti karar verecektir. 

Sancak'ın temel yasası, uluslar sosyetesinin garantisi altın· 
dadır. . 

Sancak, askerlikten tecrid olunacaktır. lskenderen limanın· 
dan hükumetimiz de istifade edecektir. 

Sancak'ta Milletler cemiyetinin daimi delegesi bulunacaktır. 

Büyük Şef, Basın kuru
mu heyetini kabul ettiler 
Heyet; Atatürk'e arzı teşekkür ve tazi
matta bulunda. Basın birliği kanunu .. 

lstanbul, 27 (Hususi ·muhabirimizden) - Basın kurumunda 
bir toplantı yapılmış ve Basın birliği kanunu tetkik edilmiştir. 
Hazırlanan yeni kanun layihası Büyük Millet Meclisine verile· 
cektir. Basın kurumundaki toplantıdan sonra Kurum mensup
larmdan seçilen bir heyet, Cumhur Reisimiz Atatürk'ü ziyaret 
ederek Hatay zaferinden dolayı teşekkürlerini bildirmiştir. 

ıaffa bir kokuyu ancak onda 
bulacaksın. 

3 - Bir avuç toprak can· 
hlık ve verimlilik yönünden de 
yalancı müminlerden yüksek 
bir varlıktır. içine attığın to· 
bumun biraz sonra filizlendi· 
ğini görürsün. Toprak sada· 
katle doğurur ve bollukla 
mahsulünü verir. 

4 - Sana birşey vermeden 
senden daima istiyenlerle onu 
ölçebilir misin? 

Kurak kafalann boş kub
belerine attığın fikir, olduğu 
yerde çürümeğe mahkumdur. 

5 - Ayak altında çiğnenen 
toprak gerçek ve alicenap bir 
dosttur. Zira nice milyonlarca 
dostların ıstırap çeken cesed
ferinden ayrılan zerreler var 
onda. 

6 - Ne zaman iç acısı ve 
gözyaşı ile başını yere eğersen, 
toprağa baki. Göz yaşlarını 
tatlılıkla emer. Ayaklarına 
sağlam bir dayak gibi sırtını 

dayar. 
'"\ 7-Eğer birgün bu yaşayış· Vekalet/erde Atatürk'e ----·---

Siyasi müsteşar-
lıklar kanunu .• 

--···--··---Her taraf tan tebrik 
telgrafları geliyor .. 

tan bıkarsan göğsünü ve yüreğini 
sana açacak olan da odur. 

Dr. Necati Kemal 

• 
Istanbul'da Ankara, 27 (Hususi muha· 

birimizden) - Vekaletlerde 
siyasi müsteşarlıklar ihdası 

hakkındaki kanun layihası ha· 
zırlanmıştır. Yakında Kamu
taya verilecektir. Layihaya gö-

Büyük Şefin ci· 
han değer takdirleri.. Modern bir yolcu 

lstanbul, 27 (Hususi) salonu yapılacak. 
Hatay zaferinden dolayı her İstanbul, 27 ( Hususi ) -
taraftan Atatürk' e tebrik tel· Liman idaresi, Galata' da bü-re vekillerin adedi 12 ile 16 

arasında olacak ve sandalyesiz 
vekil de intihap edilecektir. 

grafları geliyor. Büyük Şef, yük bir yolcu salonu inşasını 
Başvekilimiz ismet lnönü ile kararla~tırmıştır. Bu bina 300 

Siyasi müsteşarlıklar, Başveki· 
lin intihabı ve Cumhur reisi· 

Hariciye Vekilimiz Tevfik bin liraya çıkacak ve fevka-
Rüşdü Aras'ı tebrik etmiş· iade güzel olacaktır. Salon, 

nin tasdikile meb'uslar arasın
dan seçileceklerdir. Vazifeleri 
istişaridir. Vekiller heyeti içti· 
rnaında Başvekilin davetile 

!erdir. sonbahara kadar ikmal edile-
~~--------~·---J 

hazır bulunacaklar ve vekille· 
rin direktiflerile hareket ede
cekler, verilecek işlerden me· 
sul olacaklardır. 

Yeni vapurlar 
için müzakeredeyiz. 

Acık Söz ' . 
Vekiller Heyeti 
kararile kapatıldı .. 

İstanbul, 27 {Hususi muha
birimizden) - Açık Söz ga· 
zetesi, Vekiller Heyeti karari· 
le kapatılmıştır. 

Bir talebe lstanbul, 27 (Hususi muha· 
birimizden) - Yarın (Bugün) 
denizyolları işletme idaresinde, Sevdiği daktiloyu 
Almanya tezgahlarına sipariş l d 
edilecek ikinci partide 7 tica- yara a ı 
ret gemisi için müzakerelere Ankara, 27 (Hususi) -
başlanacaktır. Gemilerin, Al- Ankara' da baytar fakültesi ta-
manya' daki gemi inşaat şir- lebesinden Ali, sevdiği daktilo 
ketlerine yaptırılması takarrür Bedriye'yi kıskançlık yüzün· 
etmiş gibidir. den tabanca kurşunu ile yara-

.--~--------••- lamış ve sonra gene tabanca· ANADOLU sının kurşunu ile ka!aen yara· 
lanarak ölmüştür. 

Günlük siyasal gazete 
Sahip ve haşyazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 
ınüdürü: Hamdi Nüzhet Çançar 

f darehanesi: -
İzmir Jkinci Beyler soknğı 
C. Halk Pnrtisi binası içio<le 

Tdgraf: lzmir - A 'ADOLU 
Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllıp 1200, altı aylığı 700, tiç 

ayhğı 500 kuru~tur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuruştur 

Günü geçmiş nü':halar 25 kuruştur. 

, ANADOLU MATBAASINDA 

Kamutay 
Kış tatili yapıyor 

Ankara, 27 (Hususi muha· 
birimizden) - Büyük Millet 
Meclisi 8 şubatta umumi su· 
rette kış tatili yapacaktır. 

Posta, telgraf kongresi 
İstanbul, 27 (Hususi muha· 

birimizden) - Balkanlar pos· 
ta ve telgraf kongresi toplan· 
mıştır. 

Kahire' de toplanacak b~y
nelmilel kongreye müşterek 
teklifler yapılacaktır. Bu tek· 
liflerin esasları hazırlanmak-

cek ve merkez rıhtım hanının 
civarındaki binalar da yıkıla· 
rak buraya bir Atatürk hey
keli dikilecektir. Bu binanın 
ikmalinden sonra ecnebi va· 
purları Tophane'ye değil, bu· 
raya yanaşacaklardır. Eski 
yolcu salonu da yenilenecektir. 

Bulgar 
Başvekili, 
Yollarda selamlandı 

Sofya, 27 (A.A) - Belgrad· 
dan dönmekte olan başbakan 
Köse lvanofa hudud sonuna 
dakar Stoyadinoviç'in hususi 
katibi refakat etmiştir. 

Köse lvanof Sofya'ya kadar 
geçtiği bütün istasyonlarda 
halk ve mekteb talebesi tara· 
fından selamlanmıştır. 

lstanbul'da fırtma durdu 
İstanbul, 27 (Hususi)-Dün· 

denberi hava düzelmiş, kar 
fırtınası durmuştur. Çoktanberi 
görülmiyen güneş, karları erit
miye başlamış, havayı ısındır· 
mıştır. 

Karlarla kapalı bulunan yol
lar, bu arada Şişli · Büyükdere 
şosesi temizlenmiştir. 

Fırtına durduğundan, Büyük· 
dere' de demirlemiş olan küçük 
büyük gemiler Karadenize ha· 
reket etmi~lerdir. 

Karaya oturmuş bulunan 
Romen va uru el'arı kurtarı· 

Kafam durmadan işliyor. 

Bir yığın mevzu buluyorum. 
Fakat İzmir'in meşhur gamlı, 
puslu ve yağmurlu havası, or· 
talığı sindirmiştir, nereye gi· 
debilirim? 

Kordondan otobüs içinde 
geçiyordum. Gümrük dibinde, 
kış günü denizde boğulmuş 

zavallı, gep-genç, iri, güzel bir 
hayvanın naşinin etrafında bir 
yığın meraklı var .. 

Az kalsın; 
- Lillahilfatiha! 
Diyecektim. Araba ile yu-

varlanmış biçare!.. Bu genç 
vücudun, dingile bağlı ve ko· 
lanlar içinde mahsur olarak, 
in1iye inliye, çabalıya çabalıya 
boğuluşunu görür gibi oldum. 
Yeni nallanmış ayaklarını vur-
dukça sular kabarıyor, gözleri 
dönüyor ve burnundan sular 
fışkırıyordu. 

Hay biçare hay!. 
Hayvanın tabii mukadderatı, 

ölümü toprak üstünde göste· 
rir.. Oncağız ise, en feci bir 
şekilde, İzmir rıhtımının dibin· 
de, göğsünden, başından, be· 
!inden bağlı olarak ölmüş, 
gitmiş. Kimse kurtaramamış 
onu .. 

Saat kulesi önünde otobüs· 
ten indim. Gene yağmur!. Fa· 
kat yağmur da değil, kar su· 
yuna benziyor. lzmir'in maruf, 
kararsız, dönek, hasta, sinirli, 
evhamlı kubbesinin altında, 
hangi bir kış günü barometre, 
bir otorite, bir haysiyet iddia 
edebildi? 

Bakarsınız ki, sabahleyin 
güneş vardır. Biraz sonra bu· 
lut başlamıştır ve yağmur bek
lersiniz. Fakat hayır, yağmur 
değil, kar suyudur. O da ke
siliyor, karada ve denizde fır· 
tına başlıyor. Rüzgar poyraz· 
dan geliyor. Geliyor amma, 
biraz sonra o susuyor, yıldız 
başlıyor. Çok geçmeden de 
lodos başını kaldırıyor. 

Otobüsten indim. Çamurlu 
kaldırımlarda raksediyor ve 
otomobiller, haşarı bir sokak 
çocuğu gibi zifüs savurarak 
mütemadiyen gelip geçiyor .. 

Temiz giyinmiş bir kadın
cağız, sırıl·sıklam oldu ve da· 
yanamadı: 

- Hay gözü kör olsun in· 
şaallahl 

Arkasından bir iki kişi gü· 
lümsedi .. insan oğlu, istihzayı 
ne kadar ~eviyormuş meğeri. 
Ragıppaşa kıraatanesinin önün· 
den geçerken, buğulu pence
renin arkasından bir çehrenin 
bana güldüğünü gördüm, bir 
de ne bakayım: 

Bizim eski çop çatal, yani 
İzmir'in eski Ubeydullah efen
disi Bıçakçızade Hakkı.. 

Nedense artık nikah kıy
maktan ~vazgeçmiş, kahveha
nede oturup nargilesini çekiş· 
tiriyor ve sokaklardaki büyük 
geçid resmini SP.yrediyor. Gir
dim, karşı karşıya oturduk. 
Hoş, beşten sonra Bıçakçı za· 
de, Akbaba' da okuduğu "Aşk 
mektebi" ni anlattı. Üstadın 
hoşuna gitmiş. Mektebde mu· 

- Rafail, sen, güzel bir 
gecede, sapsarı, olgun bir ay 
görürsen ne düşünürsün? 

Sarı altın beşibiryerdeyi! 
- Ulan onu nereden bul· 

dun? 
- Bulmadım bay öğretmen, 

hatırımda kalmış ta söyledim. 
- Peki, sevdiğin kadını 

kendine celbetmek için ne 
yaparsın? 

- Paralarımı sayarım .. 
- Ulan, böyle paraya ge· 

len kadın da kadın olur mu ya? 
- Zararı yok bay muallim, 

parasız gelirse daha iyi .. 
Bıcakçızade bunlan söyle

dikten sonra: 
- Şimdiki aşklar ·Dedi· 

kaldırım aşkı. Yahudinin aşkı· 
kının, meşkinin para oluşu 
gibi. Kaldırım aşkından mak· 
sad şu: 

Erkek şapkasını, paltosunu 
alıp sokağa çıkıyor. Evlene· 
cek kadın da keza!.. Ve bu 
tesadüfler ekseriya kaldırımda 
oluyor. Hatta bazı anneler, 
nerede ise, 

Kızım böyle oturmakla ol· 
maz. Çık dolaş, şöyle bir ha· 
va al, belki bir kısmet çıkar. 

Diyecekler ... 
Bıçakçı zade de bir ruhi ta· 

havvül var gibiydi. Benim bil· 
diğim, üstad, feministtir. Hatta 
v.aktile "Hanım,, diye bir mec· 
mua çıkarmağı düşünmüş ve 
bu kelime ile bazı cümle oyun· 
lan y"pılmıştı.. Fırsat bu fır· 
sattı. Onu söyletmek istedim: 

Üstad, dedim, kadında vefa 
var mıdır? 

- Ooooo ·dedi ve nargi· 
lesini bir kere çekiştirdi.· Ara· 
ma öyle şey.. Ve şu Farisi 
beyti okudu: 

Sek vefa dered 
Ne dared zen vefa 

Bunun manasını söyliyecek 
değilim. Pek merak eden, gi· 
dl!r, sorar. 

Çünkü kadına düşmüş bir 
İran şairinin kadına en yaman 
hücumunu ifade ediyor.. Fa
kat bıçakçı zadeye ne olmuş· 
tu? 

Duramadı: 

- Kadının • dedi • saçı 
uzun, aklı kısadır, derlerdi. 
Şimdi muvazene teessüs etti. 

- Yani, dedim, erkekle 
kadın bu cihette birleştiler mi? 

Güldü, ceveıb vermedi. Son
ra birdenbire: 

- Bilir misin ki, dedi, ev· 
deki rahatsızlığın birinci sebe· 
bi, kadın bulunmasıdır. amma, 
bunu ben söylememiş olayım, 
öyle yazıver. Bir Alman hi
kayesinde okudum. Cennetin 
dahiliye nazırı, hademe me
laikeye demiş ki: 

- Dünya yüzüne inin de 
zühdü tckva sahibi biriki ka
dın bulub getirin de hizmet· 
çilik etsinler. 

Melekler gelib dolaşmışlar 
boş olarak dönmüşler. Nazır, 
neticeyi sormuş; 

- Yok - demişler - dedi· 
ğin şekilde kadın bulamadık. 
Biriki tane varmış, onları da 

Bir köy kadh 
m ile mUlftkat 

A· J. Kültür 
Bir köy evinde mis~fir bu~ 

lunuyordum. Bu ev iç hilyatı 
itibarile gezdiğim ve içinde 
kaldığım diğer köy e\llerinin 
hiçbirine benzemiyordu. ilk 
defa, evin kadını misafire ç1· 
kıyor, konuşuyor, onu aA-ırlı~ 
yordu. Sonra bunu, tabii bitt 
serbesti ile yapıyordu , 

Fakat beni en çok alakalan· 
dıran, odanın içindeki tertip 
ve eşya idi. Dıvar uzunluğun· 
da bir krevet vardı ki, akşam .. 
ları, karyola vazifesini görü· 
yordu. Yanında küçük bir 
masa; üzerinde temiz, sade 
bir örtü, bir kolonya şişesi .. 
Gene üzeri güzel bir örtü ile 
örtülü sürahi ve onun yanında 
gene üzeri örtülü iki bardak .• 
Kenarda da dıvarda asılı, ol
dukça büyük bir ayna bulu· 
nuyordu. Bu odanın eski köy 
odası ile alakası olduğunu 

gösteren belli-başlı işaretler 
ancak raflarda birkaç sahanın 
varlığı idi. 

"' * * Sabah erkenden kalktım ve 
sür'atle giyindim. Dışarı çı· 
kınca evin kadını ile karşılaş· 
tım. 

İtizar eden bir tavır takındı: 
- Sizi, dedi, akşama ka· 

dar yalnız bırakacağım. İşte, 
biz, düğün için Söke'ye ka
dar gidip döneceğiz. Fakat 
(Ağa) burada kalacak. 

Acele acele odaya girdi, 
biraz sonra koltuğunda bir 
bohça ile çıktı. Onu tekrar 
açtı içinden bir manto çıkardı, 
şöyle açıp gerdi ve sonra tek· 
rar yerleştirdi. Konuşmıyor· 
duk. Bu durgunluğu gidermek 
için latife olarak: 

- Galiba, . dedim, kazada 
düğün var. 

- Hayır, dedi, onu yolda 
ve kasabada giymek için alı· 
yorum. 

- Mademki yolda giyecek
siniz, şimdiden giyseniz ol· 
maz mı? 

- A, olur mu? 
- Neden? 
- Sonra bana ne derler? 
Ona, sebebini kendi ağzın

dan söyletmek istiyordum. Da
ha önceden niçin giymedik· 
terini öğrenmiştim. 

- Bize kim ne diyebilir, 
ve kimin ne derneğe hakkı 
var? 

Müşkül bir vaziyette, birden 
cevabını bulamadığı bir itiraz 
karşısında kalmış gibi biraz 
düşündü. 

- Siz köyü bilmezsiniz, 
dedi. Size yüzünüze karşı kimse 
birşey söylemez, fakat arka· 
nızdan davul çalarlar. 

Derler ki: Asıl tehlikeli olan 
düşman, yüze gülen, yahud 
kendini hiç göstermiyendir. 

- Sonu 7 inci sahifede -

TAKVİM 
Rumi 1352 ı Arabi 1355 
2ci kanun 15 Zilkade 15 

İkinci kanun 
1 
9 
3 28 ~ 
7 7 

Perşembe 
-==- ~ •* 
E\kat T~zan Vasat Evkat Ezan Vasat 

Gune~ 1,57 i,16 akşaml2,00 17,18 
ö~l" 7,07 12,26yatsı 1,35 18,53 
ikinci IJ i4 15,03imsak12,H 5,33 



n 

ZI 

h 

~ 
ı 
1 
l 

,M Sayfa4 ----------------------ANADOLU~---------------------- 28 1 9.!~'J Türk - Alman ticareti 

ima ya'ya ithalatımız 
100,3 milyon marktır 

~~-~~~·--~~~-~~ 

:Buna mukabil Almanya'dan 70,5 milyon 
marklık mıal almışız. Üzüm satışı iyidir. 

Zorla parasmı 
almak iddiası 

Alsancak Şehitler cadde- - Başı 1 inci say/ada -
sinde papağan sokağında Hü- Hatay'ın harici temsili de 
seyin oğlu Derviş bir buçuk şöyledir: 
aydanberi ayrı bulunan met· " Sancak halkının muvafa-
resi Mustafa kızı Fatma'nın kati şartile Hatay'ın harici 
evine giderek zorla kendisin· temsili Suriye'ye aiddir. 
den 60 lira parasını aldığını Ankara, 27 (Hususi muha-
iddia ve şikayet edildiğinden birimizden) - Buraya gelen 
yakalanmış ve üzerinde para haberlere göre Şam ve Ha· 
zuhur etmedi.ğinden hakkında leb' de bulunan Arab'lar ara
cürmü meşhut kanunu tatbik sında aleyhimiz... nümayişler 
edilmiştir. yapılmıştır, fakat toplananla· 

Kaçakçıllk rın ekserisi, çıplak, yalınayak 
Urla'lı Tahir oğlu Ali, Maz- Arab'ıardır. Bunlar, konsolos-

har 180 ve Narlıdere köyün- luklarımıza da gitmişlerdir. 
den Abdi oğlu Ahmet ve Hü- Mahalli hükumet, konsolosluk-
seyin oğlu Ahmet 250 kilo lara zarar vermemeleri için 
kaçak kömür naklettikleri gö· zabıtaca tedbirler aldtrmış ve 

Üzümlerimiz Almanga'ga sevkedilirken.. rüldüğünden yakalanarak kö- bunları kaçmağa mecbur et· 
Muhtelif ihracat mahsulleri· olmamtştır. Bu hafta, büyük mürler müsadere ve Güzelyah miştir. 

mizin Alman piyasalarındaki işler yapıldığı bildirilmektedir. orman memurluğuna teslim Ankara, 27 (Hususi muha· 
durumları ve Türk - Alman ihracatçılarımız tarafından ya- edilmiştir. birimizden) - Hatay rnuahe-
ticari vaziyeti hakkında Ber- pılan tekliflerde, 100 kilo ha- Hırsızhk desinin imzası burada büyük 
lin Türk Ticaret odasınca ha- şına sif Hamburg istenen fiat- Yemiş çarşısında Osman sevinç uyandJrmıştır. 

l h · · T' l .. l d' ogv lu Mehmet ve Bekir oğlu zır anan rapor, şe nmıı. ıca- er şoy e ır: Belgrad, 27 (Radyo) - Ha-
t d .. d ·1 · t. R 7 N k t · · K Abdul1ah, Ahmet ogv lu lsmail'in re o asına gon erı mış ır. a- umara e s rıssıma ara- Ieb Arab'larından birkaç bin 

d T .. k' ·ı Al b 18 30 8 k.. çuvalcı dukkanından 14 adet por a, ur ıye ı e manya urun , , numara up kişi, Sancak mes'elesi müna-
arasında ticari mübadelelerden Karaburun 19,50, 9 numara boş çuval çalarak kaçmakta- b .1 b' · 'b 

l 'k k ı 1 d se etı e ır nümayış tertt et· 
bahsedilerek ezcümle denil- Ausles~ Karaburun 20,50, 10 ar 1 en ya a anmış ar ır. mişlerdir. 
mektedir ki: numara Nec plusaltra 24,50, Kanuna aykırı hareket 

Ş h·tı dd · d f Ankara, 27 ( Hususi ) -
Tesbit edilen ilk ı akamlara 11 numara ekselsiyor 27 ,50 e 1 er ca esın e ırıncı 

Ahmet oğlu Kamil amelele- Hatay muahedesinin imza ve 
göre, Türkiye • Almanya ti- kuruştur. 

• rine ve kendisine ait beyan· konseyce tasdiki keyfiyeti, 
careti, 936 yılının birinciteş· fzmir' de incir stoku kalma- nameyi vermemek suretile ka· burada sevinç uyandırmıştır. 
rin ve ikinciteşrin aylarında dıomdan, bu hafta dahi incir 
d d . k' f 0 nuna aykm harekette bulun- Ankara, 27 (Hususi muha-

a müsai surette ın ışa et· üzerinden hiçbir iş yapılma· 
Al ' 1936 duğundan yakalanmıştır. birimizden) - Hatay hakkın-

miş ve manya nın yı- mıştır. S"IAh k 
lının ilk 11 ayı içinde Tür- ----- ------- ı a taşıma da hükumetimizle Fransa ara· 

M h d İkireşmelik merkezince ya· d kd · tt. ·ı 'ş kiye' den ithalatı 1003 milyon ır sın a a ve 1mza e ırı m1 

Ua e e pılan silah aramasında Ah· olan muahede önümüzdeki mark, Türkiye'ye ihracatı ise 
70,5 milyon mark tutmuştur. Her sene met oğlu Faik'te bir tabanca Cuma günü büyük Millet mec-

Bu suretle 936 yılının ilk 11 fes 'ı•J edı"fecek.. ve Mustafa oğlu Mehmet'te lisine gelecek ve onaylanacak-
- bir bıçak bulunarak alınmıştır. tı B Is d b bak ayı içindeki Türk - Alman r. u ce e e aş anımız 

Belgrad, 27 (Radyo) -Yu- _T_a_r_ı-.k-a-t ------ İsmet İnönü de bulunacaklar ticareti, 1935 yılınm tekmil 
12 ayı içindeki ticaretten faz- goslavya • Bulgaristan arasın· ve mühim bir nutuk irad bu-
la olmuştur. daki ebedi dostluk ve ademi Ayini yapanlar.. yuracaklardır. 

Bu rapora göre, Almanya- tecavüz muahedesi, Yugoslav Cumaovası nahiyesinin Bul- Başbakanımızın bu nutkuna 
da dört yıllk iktısadi kalkın· ve Bulgar gazetelerinde geniş gurca köyünde tarikat ayini büyük ehemmiyet verilmek-
ma planının tatbikine büyük mikyasta neşriyata sebep ol- yaptıkları iddia edilen Şeb tedir. 
ehemmiyet verilmekte ve süp- muştur. Muahedenin imza edil- Halil ile arkadaşları hakkın· Cenevre, 27 (A.A) - Kon-
rüntü olarak atılan eşyalardan diği 25 ikincikanun tarihinin daki tahkikat, İkinci Sorgu seyin bugün öğleden sonra 
bile istifade çareleri aranmak- her senei devriyesinde tes'idi hakimliğince ikmal edilmiştir. yapacağı toplantı ile bu içti-
tadtr. kararlaştmlmıştır. Bugünlerde maznunlar hak- ma devresini kapaması bekle-

Almanya, bütün devletlerle Bükreş, 27 (Radyo) - Ro- kında bir karar verilecektir. niyor. Bu toplantıda konsey 

Şurası kaydediliyor ki, her 
iki taraf ta mantıkan elde et
meyi temenni edebileceğinin 
azamisini temin eylemiştir. 

Sancak Suriye arazisi dahi· 
linde kalmaktadır. Sancak'm 
dahil olacağı hiçbir konfede
rasyon kurulacak değildir. Pa· 
ra, gümrük, siyaset Suriye'ye 
aid olacaktır. Türkiye ve Fransa 
Suriye'nin tamamiyeti mülki· 
yesini garanti etmektedirler. 

Danzig müzakereleri de 
müsaid bir cereyan almıştır. 
Konsey Danzig için fevkalade 
komiser olarak endişesile ta
nınmış birini tayin edecektir ki, 
bu zat Hollanda bahriyesinin 
eski erkanı harbiye reıst 
Degratst'ır. 

Madrid' deki mülteciler mes
elesine gelince, konsey mülteci 
kabul etmiş olan her elçiliği 

doğrudan doğruya Valansiya 
hükumeti ile anlaşmakta ser-
best bırakacağa benzemektedir. 
Şehrimizdeki tezahürat 
Gazetemizde Hatay davası

nın istediğimiz şekilde ve le· 
himize intaç edilmesi münase· 
betile neşredilen Anadolu A
jansı ve radyo haberleri üze· 
rine, bütün lzmir' de büyük bir 
sevinç ve neş'e başlamışhr. 

Şehir, biranda kendiliğinden 
ve hiç işaretsiz bayraklarımızla 
donanmıştır. İzmir'lilerin, ben
liklerinden doğan hareketle 
Hatay zaferini sükunet ve 
vakarlar karşılamaları çok ye
rinde ve takdir edilecek bir 
hadise oldu. Herkes içinden, 
vicdanından gelen sesleri din
lemiş ve şehir bayraklarla do
nanmıştır. 

Dün gece Valimiz Fazlı 
Güleç, geç vakte kadar hüku
met tarafından bu mühim za
fer hakkında Ankara' dan ge· 
lecek resmi ve mühim emri~ 
beklemişlerdir. Saat 21,30 a 
kadar resmi hiçbir iş'arda bu
lunulmamıştı. _, ____ ,_ 

olan ticaretini genişletmek ve manya gazeteleri, Yugoslavya- Hapishane müdUrlUğU birkaç gündür cereyan etmekte 
arttırmak için birçok memle- Bulgaristan muahedesinin Bal- Şehrimiz hapishane müdür· olan başlıca üç mes'ele hak- Roma 
ketlerde ticaret odaları tesis kanlarda ve Avrupa'da iyi lüğüne tayin edilen Adana kındaki müzakerelerin netice- l 
etmektedir. Bu cümleden ola- karşılandığım ve sulhün amili Asri hapishane müdürü Galip lerini tesbit edecektir ki, bun- gazete eri 
rak Yugoslavya'da kurulan AI- olarak kabul edildiğini yazt· fzmir'e gelerek yeni vazifesine lar: İskenderun, Danzig ve Milano konusması 
man ticaret odası, heri ki mem- yorlar. başlamıştır. Madrid' de elçiliklere sığınanlar ~ 
leket ticari münasebatının İn· B d L".. l . mes'eleleridir. hakkında neler 
kişafında büyük bir amil ol· uğ ay ı ıat erı Paris cinayeti İskenderun hakkında en son yazıyorlar? 
muştur. Amerika' da Siyasi müşkül dil mes'elesi üzt:rin- Roma 27 (Radyo) - Ga-

Alman iktısad nezareti, (Mü- deydi. Yapılan anlaşmaya göre, zeteler; Tevfik Rüşdü Aras-
kerrer vergi} ye meydan bırak- Düşecek miş... Mahiyeti haizmiş.. Türkçe Sancak' da resmi lisan Kont Ciyano mülakatından 
mamak için, Romanya ile bir Vaşington, 27 (A.A)-Ziraat Paris, 27 (Radyo) - Rus olacaktır. Fakat resmi lisan uzun uzadıya bahsediyorlar. 
muahede imzalamak üzeredir. Nazırı M. Vallace istihsalatın muharriri Dimitri Navaki'nin münhasıran bu olmıyacaktır. Bu gazeteler, beriki diploma-

Piyasa durumu fazlalığı dolayısile Buğday katli etraf.nda Paris zabıtası Eğer konsey muhtemel olduğu tın, tayyare ile Milanoya gi-
Hamburg üzüm piyasasında, fiatının bütün Amerika' da te- henüz bir iz elde edememiştir. üzere Arapçayı da resmi lisan deceklerini ve şubatın üçüncü 

genel bakımdan geçen haftaya nezzül edeceğini beyan et- Katlin siyasi bir cinayet ol· olarak kabul ederse Türkiye günü konuşmalara başlıyacak-

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

Gündüz neşriyatı: Saat 12,30· 
14 Türk şarktları, havadisler, 
plakla hafif musiki. 
Akşam neşdyatı: Saat 18,30 

plakla dans musikisi, 19,30 
konferans, 20 Rif at ve arka
daşları tarafından Türk mu
sikisi, 20,30 Ömer Rıza tara
fından arapça havadisler, 20,45 
Safiye, 21, 15 stüdyü orkes· 
trası, 22, 10 ajans, borsa ha
berleri, plakla sulolar. 

Kontrol 
Kararı, şubat ortala
rına doğru tatbik 
mevkiine konacak . •• 

Londra, 27 (Radyo) 
Londra ispanya işlerine ademi 
müdahale komitesi yarın Lord 
Pilimot'un riyasetinde topla· 
nacak ve ltaly-- ile Almanya· 
nın cevaplarını tetkik edecek 
ve bunlar üzerine kararlar ve· 
recektir. 

Komite, bu noktalar üze· 
rinde bir uzlaşma elde edi
lirse şubat ortalarına doğru 
kontrol ve gönüllülerin men'i 
karan tatbik edilecektir. 

Londra, 27 (Radyo) - İn
giltere ve Fransa hükumetle· 
rinin son Alman notasına ve
recekleri cevab sükunetle bek
lenmektedir. 

ispanya işlerine ademi mü· 
dahale komitesi de yann top
lanacak ve İspanya işleri hak· 
kında karar verecektir. 

Ademi 
müdahale 
Komitesi 
bugün toplanıyor. 

Londra, 27 (Radyo) - is
panya işlerine ademi müdahale 
tedbirlerini müzakere etmek 
üzere komisyon, yarın (Bugün) 
toplanacaktır. İngiliz notasına, 
Almanya ve İtalya'nın vermiş 
olduğu cevabi notalar üzerinde 
müzakerede bulunacaktır. 

Türkiye- F rransa 
Münasebatı bun
dan sonra yeni bir 
safhaya giriyor. 

Belgrad, 27 (Radyo) 
Sancak mes' elesinin hallinden 
sonra Türkiye • Fransa müna· 
sebatının fevkalade bir şekilde 
inkişaf edeceği tahmin olunu
yor. Bu iki hükumet arasında 
askeri bir ittifak yapılacağın
dan da bahsedilmektedir. nazaran büyük değişiklikler miştir. duğu sanılmaktadır. buna itiraz etmiyecektir. larını kaydediyorlar. 
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!Wla'nın Defi nesil 1 

Tarihe müstenid zabıta romans 

3 
Rülcisa: Yeni sistem bir 

motöı yaparak tatbik ettik. 
[eri ilk otomobil ile Arden 
ormanlık mıntakasında sa
atta 90 kilometre sür' at le 
gitmekte olan Dük Oberten 
ile Piyer Molen, şiddetli 
bir fırtına ve yağmura tu
tuldular ve otomobil bir 
çamura saplandı. On sa· 
niyede bir, ardı ardına ça
kan şimşeklerle ormanın 
az ilerisinde gördükleri . . 

Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 

Fakat birdenbire olduk
ları yerde durdular, rüya mı 
görüyorlardı? Bir saraba 
mı kapılmışlardt? Önlerin
de karanlık ve hareketsiz 
sulu bir göl vardı. Şiddetli 
riizglir ve yağmurun sesleri 
arasında korkunç bir nai
me, kapı ve penceresiz şa· 
todan yükseliyordu. 

Ve, bu anda iki Dani
marka köpeği ve bunla
rın peşisıra güzel, avcı kı-

le bir şekilde giyinmişti ki, Kadının sesi, hakimane ve 
yağmurdan hiç müteessir ol- ayni zamanda çok tatlı idi. 
muyordu. Mükemmel fakat iki yabanct gören köpekler 
hafif çizmeler giymiş, bir av bütün şiddet]erile atıldıkları 
çiftesini tutuyor ve köpekleri halde, genç kadının bu ami· 
zapt için saf, zevkli çığlıklar rane hitabı üzerine, yerlerine 
koparıyordu. mıhlanmış gibi durdular; bu· 

Bu, artık hiç beklenmiyen nunla beraber homurdanmak-
ve somurtgan şatonun büsbü- tan vazgeçtiler! İlk müsaadede 
tün aksi hadise karşısında, Dük ve Piyer üzerine atılmağa 
Dük bütün soğukkanltlığını hazır idiler. 
tekrar elde etti. Zaten Dük, 
bir kadın karşısında herşeyi 

unutan ve ancak gördüğü ka· 
dını düşünen bir gençti. Böy· 
le bir muhitte ve anda, bir 
kadınla karşılaşmak Dük'ün 
kendisini toplamasına kafi 

a .. 

Köpeklerin ardı sıra, kadın 
daha doğrusu genç kız da 
olduğu yerde durdu; tüf engi
nin dipçiğini yere dayadı; 

iki eli ile namlusuna dayana
rak Piyer ve Dük' e baktı. 

Tepeden tırnağa kadar drri 
elbise giymiş, saçlarım zarif 
bir başörtüsü toplamış ve sı

kı tırmı olan enç kadının 

o kadar güze]di ki, iki deli
kanlı geceyi aydınlanmış san-

dılar. 

Dük kendi kendine: "Ala!,, 
dedi ve elini askeri selam 
vaziyetinde uzatarak genç kıza 
doğru yürüdü; kendine mah
sus ciddi bir tebessüm ile: 

- Madmazel, dedi, eğer 
eski zamanların avcı kadım 

Diyan değilseniz, bize bazı 
yardımlarınızı rica edeceğim. 

Otomobilimiz şurada çamura 
saplandı, kaldı. Fırtına çok 
şiddt!tli, bir melce bulmak 
zaruretindeyiz. Burada da an· 

1 cak bu zaruret yüzünden bu
lunuyoruz. 

Dük bunları söylerken genç 
kadına kafi derecede yaklaştı. 

rını tutabilecek bir yerde bu
lunuyordu. 

Genç kadım daha iyi göre· 
bilecek vaziyette olduğundan, 
daha iyi bir dikkatle baktı; 
,. e, bu genç ve güzel kadının 
mavi gözlü dilberin yüzündeki 
tebessümün altında derin bir 
elem ve ıstırap saklı otduğunu 

anladı. 

Genç kadın da cevap ver
mek için ağzını açtı, fakat 
nedense birdenbire sustu, ma
nalı bir bakışla esrarengiz ve 
karanhk şatoya baktı. Sanki 
bir tehdid altında bulunuyor
muş gibi: 

- Ah müsyü, dedi, burada 
durmaymız, burada durmıya
lım. Çabuk benimle beraber 
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Şimali Rusya'da ·beşbin 
kişi tevkif edilmiş 

Belçika 
Kabinesinin isti· 
fası bekleniyor •• 

Brüksel, 27 (Radyo) - Çı
kan bir ıhtilaf üzerine Belçika 
kabinesinin istifası beklenmek
tedir. lntihabatta kazanmış 
olan Sosyalistler ve Reksistler 
hasebile Vander Veld kabi-
neyi tesis edememişti. Bunun 
üzerine teşekkül eden Vanze
land kabinesinde Sosyalistler 
6 Bakanlık alabilmişlerdi. ih
tilafın esası ve sebebi budur. 
Sosyalistler hariciye Bakanı 
M. Stark'ın siyasetini beğen· 
memektedirler. 

Sosyalistler M. Stark'ı 1s
panya'ya karşı şedid, ltalya'ya 
karşı da çok mülayim bir 
siyaset takibi ile itham etmek
tedirler. 

Kabine b~gün toplanacak 
ve kararını verecektrr. M. 
Yanzeland'ın tutunamıyacağı 
zannedilmektedir. 

Roma, 27 (Radyo) - Brük:
sel'den alınan son bir habere 
göre kabine azasından Sosya
list lideri M. Vander Veld 

Fırtına Ali ı 
Büyük Korsan Romam .... -. ·-.1 ....... ,, ...... 

-67- Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

zası daima 
Yani; 

- Bu kazazede bizim ada
mıza düşmüş. Türk ve müslü
man olduğu için, onlar hak
kında duyduğuğu şeyleri söy-
lemek alicenaplığında bulun-

Demiş. Şimdi Zeliha eskisi lında gözü yok arslanın.. muş. 
gibi gezip tozuyor. - Aşkolsun .. Türk dediğin Diyeceklerdi .. 

Petro, gizli bir sevinçle tit- böyle olur Deniz baba! Deniz baba sordu: 
redi. Bu malumat çok mühim- Bunu müteakip, Petro sustu - Ne düşünüyorsun evlat, 
di. Ve yarınki hadiselerde işi- ve düşünü!' gibi oldu. Haki- yorgunsun, biraz da keyfin kı-
ne yarıyabilecekti. katen, bir plan tasarlıyordu. rık galiba! 

- Tabii, tabii ·dedi - geç· Ya Fırtına Ali ile, yahut kain - Evet Deniz baba! •. Her 
miş ola artık!. Hem de Pana· pederi ile konuşmak için bir tarafım sızlıyor.. Şöyle biraz 
yot reis geberdikten sonra, şey yapmak lazımdı. uyuyabilsem! 
onlar ağızlarının payını almış- Onlara itimat telkin edebi- İhtiyar Türk denizcisi, Petro-
lardır. lecek en kuvvetli şeye de ma- ya çok acımıştı. Fakat açık 

- Ali'de zengin mi? likti: bir yüreklilikle hizmet ettiği 
- Yok canım, para pul O, dalgaların sürükleyip bu gencin, bir Türk yuvasına 

tutmaz bir yiğittir ol.. Ne vu· getirdiği bir insandı. Bir deniz zehir akıtmıya gelmiş, korkunç 
r~, ~ne" kazanırsa dağıtır, kazasının, onun bu adaya çık- bir Engerek yılanı olduğunu l ....... .., . uuıuur"'"'... •,ı. Un.ıcn 1'"'1""'ı&Q .ny---.;.n..&1w •• "4w, •. M1ı ~? ** Hüsnü ve Ceınal'e müracaat Umum piyango bayii Hüseyin Bahri 

Manisa'da Feci bir cinayet 

Kapitülasyonlar, Mısırda 
12sene daha duracakmış 
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veremıe -mu- Sınıfsızlık Balıkesir'de ' lngiliz M. Hitler Japonya 
cadele köşesi: 4 vabı·nesı· 

~---·--···~----~ ~----·...---~ .n..ı 
Yozan: Dr. Keınnl Saracoğhı Rusya'da bir smıf diktator- Kar fırtınası --- AT l Kabı·nesı· teşek-

1rerem ı·rsı" mi .Jir? yası war; yıllardan beri, herkesi - Başı 1 inci sahifede - l Te er 
Y 

1 ~, Balıkesir, ( Hususi muhabi- d" 
işçileştirerek, yeni sınıfsız ce· b te ır. •• l. k k ··1 d . r 

Verem'in irsi ve ailevi bir ·rimizden)- Birkaç günden eri Lonrlra, 27 (A.A) - Son SO~ ıyece ~· U e emıvo • • • miyete vücut vermiye çalışıyor. J 'J 
ı hastalık olduğu hakkında halk Faşizm dahi İtalya' da artık şehrimize olduğu gibi mülha- zamanlarda çıkan bazı şayia- Berlin, 27 (Radyo) M. Tokyo, 27 (Radyo)- Sabık 
.arasında ' pek kuvvetli bir ka- sınıf kalmamış olduğu fikrin- kata da sürekli olarak kar yağ· lara rağmen muhafazakar ma- Hitler'in 30 kanunusanide irad Harbiye Bakam general Te. 
naat vardır. Fakat bu kanati dedir: Ne patron amelesini ınıştır. Bu yüzden şehrimizle hafiller M. Baldvin'in mayıs edeceği nutuk iki mühim kı· ros'un general Okaki'ye yap. 
halka veren de gene hekimler kovabilir, ne amele grev ya- mülhakat arasındaki birçok ayında istifa etmek hususun- sımdan ibaret olacaktır. tığı nüfuz üzerine, kabine te • 

. olmuştur. 1865 senesinde pabilir. Devlet, bütün ekono- yollar kar'la örtüldüğünden daki kararında musır olduğunu Birinci kısmı, nasyonal sos· şekkül etmemiştir. 
Fransız müelliflerinden Wil- mi hayatının köşebucaklarına otomobillerin işlemesi güçleş- söylemektedirler. yalist rejiminin dört senedeki General Okaki'nin kabine 
lem'in veremin sari bir has· girmiştir. Faşizm sınıf ideolo- miŞtir. Kralın tahttan feragati mes- faaliyeti ve önümüzdeki dört teşkilinden vazgeçmesi üzerine 
talık olduğu hakkında ilk fik- jilerini, yüksek devlet imanı Bu arada Bandırma ile şeb- elesindenberi mevkii sağlam- senede neler yapacağım bil- askeri parti vaziyete tamamen 
· · ·· ) d"ğ" n her ta rimiz arasında çalışan otobüs- ı 1 w n M h"'k" k 1 t rını soy e ı 1 zama • içinde kaynatmak davasındadır. aşmış 0 masına ragme · direcektir. a ım a mış ır. 

rafta tecrübeler yapılmış ve Nasyonal - sosyalizm dahi ler üç gündenberi sefer yap- Baldvin sıhhi vaziyeti dolayı· İkinci kısmı da harici siya· Söylendiğine göre Mikado 
veremli ana ve babadan doğan Almanya' da sınıf olmadığı id- mağa muvaffak olamamışlar- sile istifa edecektir. sete aid olacak ve muallak orduya bir harbiye Bakanı seç• 
çocuklarda çok verem görül- diasındadır. Ve bunların hepsi, dır. Bu yolun yalnız Susığır- Parlamento mahafilleri M. mes'elelerin hepsine de temas melerini emredecektir. 
mesi bu hastalığın irsi ve fülevi milletleri sınıflara parçalıyarak hğa kadar olan kısmı dün Baldvin'le birlikte birkaç na- edecektir. Rusya ve komünizm 
olduğu fikrini doğurmuştur. boğazlaştırmak mes'uliyetini, açılmıştır. Oradan Bandırma- zırın da İstifasına intizar et· de bahsedilecektir. 

Bittabi bu 'fikir hekimlerde demokrasilerin sırtına yükleyip ya kada olan kısmının da ha- mekte fakat milla hükumet M. Hitler siyasi ve mühim 
yer edince onlar da halka dururlar. va bugün tekrar bozmasa açı- formülünün terkedileceğini zan· bir teklifte bulunacaKtır. 
ayni fikri telkin etmişlerdir. Öyle ise pekala Eduard lacağ1 ümid edilmektedir. netmemektedirler. ita ı ya 
B d b 1 Şt Bilhassa bu yolda kar çok L d 27 (A A) A una a se ep şu 0 mu ur: Herriot' da geçenlerde bir zi- on ra, · - vam 
Ana, baba veremli olan bir yafette r.utuk verirken, cum- fazladır. Bursa yolunda da kamarası işçi partisinin ademi LJ • • 

1 
T k . 

çok çocuklar küçük yaşta ve- huriyette sınıflar olmadığını ayni şekilde fazla kar bulun- itimad takririni 145 muhalife narıcıye ye ,_ 
remden ölüyor, bunların ebe· söyleyivermiştir: .. Cumhuri- maktadır. karşı 330 reyle reddetmiştir. 

1
. . . 

veyninin veremli olduğu anla· Sındırgı, Balya yollarında da İşçi meb'usları hükumet ter- lmlZl f esmen 
b h k 1 d yette sınıflar yoktur. Sınıf kar varsa da otobüslerin işle-şılınca u Ü üm veri iyor u. mefhumu eski zamana, eski sanelerinden çıkarılan beş davet ettı·. 

B h. d ğ d mesine mani olacak derecede l h kk d b' t h u za ıren o ru ur amma rejime aid bir şeydir!,, ame e a ın a ayn ır a -
meselenin fenni cephesi böyle V L BI , değildir. kikat yapılmasını istemişlerdir. 
d ld V · e eon um un gazetesi Edremit şosesinin en karlı M B l eği ir; eremin ırsen mti- Herriot'un bu sözlerini şu Cevab veren . a dvin 
kali hakkında şu uç esastan çığlıkla karşılıyor: .. C'est la yeri Bergama'ya kadar olan gerek kendisinin gerek diğer 
biri mevcut olmalıdır: kısımdır. Bu yolda da otobüs- bakanların bunun hakkında veri ete criantel .. 

1 Kad m rtasında ler güçlükle işliyebilmek imka- h h · b" t" hal b l - ının yu u Demek Avrupa'nm sınıfsız· er angı ır sure 1 u • 
veı cm mikrobu bulunması. ları arasma Fransa'nın da ka· nını bulmaktadırlar. mak imkanlarını aramak ve 

2- Erkeğin menisinde ve· tıldığını görüyoruz. Acaba in- Cumartesi günü lst;\nbul'dan fakat bulamamış olduklarını 
rem mikrobu bulunması. giltere demokrasisi aynı resmi Bandırma'ya hareket eden va- söylemiştir. 

3- Son tabir edilen pla· tebli2-de bulunabilecek bir te· pur da fıtına ve kar tipisine Gizli istihbarat servisi hak-
santada ananın kanında bulu· kamül haline henüz varma- tutulduğundan muayyen saatte kmdaki tenkidlere de şu ce-
nan verem mikroplarının ço· mış mıdır? Bandırma'ya çıkmak imkanını vahı vermiştir: 
cuğa geçmesi. Zavallı İspanya, galiba sı- bulamamıştır. Hükumet bugüne kadar baş-

Şimdi birinci ihtimal yanı nıflılığın cezasını yalnız o çe- Her vakit sabahleyin erken· kaca tahkikatta bulunmak için 
kadının yumurtasının verem kiyor. Fakat yukarda saydı- den iskeleye yolcularını çıka- bir vasıta elde edememiştir. 
mikrobunu hamil olması fikri ğımız devlerin gönüllülerini de, ran vapur o gün bu yüzden Her halde çok ciddi karış1k-
kabul edilmiyor. Zira verem lspanya'da, şu veya bu sınıfın saat onda Bandırma iskelesine lıklara müncer olabilecek fe. 
mikrobunu ham ı l olan yumurta cephesinde görmekteyiz. y~naşabilmiştir. sadcı propagandalar yapıl-
hastalanıyor ve çocuk yapa- Kelimeler, yuvarlak, kaygın, Tren vapuru bir müddet maktadır. Umumi harb iki 
mıyacak bir ha!e geliyor. alabildiğine lastikli, bir sürü beklemişse de fazla gecikti- kötü miras bırakmıştır. Pro-

lkinci ihtimal: Yani erkek kelimeler: düsturların kafalara ğinden geç vakıt Bandırma- paganda ve siyasette zorbalık. 
menısının verem mikrobunu yumrukla yerleştirilmekte ol- dan hareket etmiş ve ancak Hürriyet müteadi bir teyak-
hamil olması mes'elesi de ka- duğu bir devirden, ilim fazi- şehrimize saat 13 te gelebil- kuzla kaimdir. 
bul edilmiyor. Zira verem !etçiliği namına, daha ne bek- miştir. Baldvin şu noktai nazarım 
mikrobunu hamil olan hüvin lenebilir? Fatay Pazar günkü vapurdan çıkan bir kere daha tekid etmiştir. 
menevı çocuk yapmak kabi· h d d ı· şehrimiz yolcuları ancak dün- " Eğer komünistler olmasa yor, veya u a verem ı ana ve 
liyetinden mahrumdur- Nite- b b d d k kü trenle gelebilmişlerdir. ı"di, Faşistler de olmazdı. a a an ağan çocu , verem 
kim meni yapan uzuvlarında mikroblarının bol bol ve çok \ Devamlı surette yağmadan Londra, 27 (Radyo) - in-
verem bulunan insanlardan şiddetli kudrete malik olarak biriken karlar, şehrimizde ve giliz amele partisi, mühimmat 
veremli çocuk dünyaya geldi- bulundukları muhitte kolayca etrafta erimeğe başlamıştır. fabrikalarından bazı amelelerin 
ğine dair hiçbir müşahede veremi alabiliyor. Şimdiki nok- Kar'la Örtülü bulunan ve üç çıkarılması yüzünden Baldvin 
yoktur. tai nazar irsiyet mes' elesini günden beri otobüslerin işliye- kabinesine itimad edilmesi 

Kalıyor üçüncü ihtimal yani bu suretle kabul etmektedir. mediği Bandırma yolunun Su- doğru olmadığını ileri sür-
meşime denilen sondan kadın Bir taraftan da şunu söylemek sığırlığa kadar olan kısmının müştür. 
kanındaki mikropların çocuğa lazımdır ki veremli uzun se- bir gün önce açıldığını yaz- Londra, 27 (Radyo) _ İn-
intikali mes' el esi. Bu nokta neler malul yaşamış ailelerin mıştım. Buradan Bandırma'ya giltere deniz nezareti, suikasd 
uzun müddet muhtelif müna- torunları daha az ver~mli olu- kadar olan kısımda dünden vesaır tertibata manı olmak 
kaşlaarı mucip olmuştur. Bir yor, Sebebi de veremli insan- itibaren otobüsler gidip gel- için gizli bir zabıta teşkilatı 

ların verem mikrobuna karşı meğe başlamışlard ·hd v k · t" kısım müellifler buna taraftar ır. • ı as etmege arar vermış ır. 
tedricen kazandıkları maafi- K K ·h · d d oldukları halde bir kısım da ar, epsüt cı etın e e Bu zabıta teşkilatı sayesinde 
yeti evlad ve ahfadına da ver- il k l t B ·· d k k aleyhtar olmuşlardır. Aleyhtar yo arı ap amış ır. u yuz en devletin emniyeti orunaca tır. 
meleridir. Buna misal de ya· t b'I b l b 1 olanlar şuna istinad.'ediyorlar- o omo 1 ve ara a ar u yo • 
hudilerdir. d ·· ı··k k k d' l dı: Meşimeden verem mikrobu a guç u çe me te ır er. 

Yahudi'ler asırlardanberi K J h il · d s·ıı ı· geçemez. Taraftar olanlar da asap ar ma a esın e ı e ı 
veremli olduğundan onların ğl k. ·t · O b" ·· böyle ver. mli dogv muş çocuk- o u ıremı çı sınan ır gun 
veremden vefiyatı diğerlerin· ·· d ··kı·· b l Iar vardır diyorlardı. Son za- once o un yu u ara asıy e 
den azdır. Yahudi'ler esasen h · · ı· k S k.. ·· manlarda verem mikrobunun şc rımıze ge ır en araç oyu 
birbirlerinden ve çok yakın k 1 d "dd ti" b" k gayet küçük bir şekli olan ya ın arın a şı e ı ır ar 
akrabalarından evlendiklerin- · · · ı 

[Ültra Viros] mes'elesi mey- tıpısıne tutu muştur. 
den bu veraset maafiyeti da- K d I k b d dana çıktı. Bu şekildeki mik- ar an yo unu ay e en 
ha kuvvetli olmuştur. b k k b" t hl'k roplar ise bütün süzgeçleri ve ara a or unç ır e ı e ge· 

Esasen [Löwenstein] : Ve- · · b. d bu meyanda meşime süzgecini çırmış ve ır uçurum an aşa-
reme karşı maafiyet veremli ğıya yuvarlanmıştır. 

de geçiyorlar. uzviyette bulunur diyor. O Bu sırada Osman da fazla 
Netekim doğarken ölmüş halde bu mütalea1arı hulasa soğuktan kendisini kaybet-

ve anası veremli olan çocuk- edersek: hakiki manasile irsi miştir. 
ların azasından hüliisa yapa· verem · yoktur. İrsi olan şey İyi bir tesadüf esen ola-
rak ve hayvanlara şırınga ede- yalnız yalnız ana ve babadan rak vaziyetin fecaatını go-
rek verem husule getirilmesile az miktarda bir maafiyetin ren köylüler derhal Osma-
bu kabul edilmiştir. Ancak evlada geçmesidir. Çocuk ya nın ve arabanın imdadına 
meşime yolile alınan hastalı- rahim dahilinde veyahut doğ- koşmuşlar ve Osman'ı mu-
ğı irsi addetmek hatalıdır. duktan sonra verem mikrobu- hakkak bir ölümden kurtar-
Zira asıl irsi olan şeym ya nu alır. Vücudu mukavemet mışlardır. 
kadının yumurtası veyahud ederse mikrobu mağlup ede· Papanın 
menile alınmış olması lazım- rek vücudunda hapseder ve 
dır. irsiyet fikrile plasantadan büyür. Edemezse kendisi mağ- sıhhati iyi/eşiyor 
yani sondan mikrop geçmesı lup olur ve veremden küçük Papa 27 (Radyo) - Papa-
mes'elesi kabili telif değildir. yaşta ölür. Onun için: Benim nın sıhhati gittikçe iyilcşmek-
0 halde insan veremi sonra· soyumda sopumda verem yok, tedir. Kanın vücuddaki de\<e-
dan alıyor. Bu alış ya ana ben nasıl olur da veremli olu· ranını kolaylaştırmak için kısa 

.. • ... • • t • • • • • .... 

Almanya 
Avusturya 

Ticaret muahedesi 
dün imzalandı .. 
Viyana, 27 (Radyo) - Al

manya ile Avusturya ara!>ın
daki ticari müzakereler bitmiş 
ve muahede, bugün Almanya
nın bura sefiri Fon Papen'le 
Avusturya ticaret nazırı ara
sında imzalanmıştır. 

Viyana, 27 (Radyo) - Al
manya·Avusturya Ticaret mu
ahedesinin metni, yarın (bugün) 
her iki memlekette neşroluna
caktır. 

Marsilya'da 
Sen Margarit 
şatosu yandı .. 

Marsilya, 27 {Radyo) 
Milyonlarca lira kıymetinde 
tabloları havi bulunan ve dör
düncü Hanri zamanında inşa 

edilen San Margarit şatosu ... ... .. 

Belgrad, 27 (Radyo ) 
İtalya hükumeti, Cenevre'de 
bulunan Türkiye Dış Bakanı 
Dr. Tevfik Rüşdü Aras'ı res
men davet etmişse de Tevfik 
Rüşdü Aras'ın bu seyahati, 
hususi mahiyette olacaktır. 

Prensler 
Sabık kralı ziyaret 

edemiyecekler 
Londra 27 (A.A) - Star 

gazetesının selahiyettar bir 
membadan öğrendiğine göre, 
hükumet Kent ve Gloucester 
dükaların Dük Dö Vinddsoru 
şimdilik ziyaretten vazgeçme
lerini tavsiye etmiştir. 

Londra 27 (A.A) - M. 
Baldvin mevzuubahs ziyaretin 
hususi olmasına rağmen bu 
ziyareti tasvib etmemekte ol
duğunu bildirmiştir. 

Bir müddet sonra Dük Dö 
Gloucestere Enzesfeide gitme
mesının makul olacağı ihtar 
olunmuştur. 

istihbar edildiğine göre son 
dakikada prens kardeşini gör
meğe gidib gider.ıiyeceğini 
istifsar etmiştir. Kabinenin bu 
ziyarete karşı bir güna itirazı 
olmadığı suretinde cevab ver
miş olduğu söylenmektedir. 

Büyük Hamburg 
Berlin, 27 ( A.A) - Kabi

nenin dün öğleden sonra ak
tetmiş olduğu celse hakkında 
henüz hiçbir resmi tebliğ neş
redilmemiştir. 

Nasyonal Sosyalist mahafi· 
linin istihbaratına göre kabine 
bir takım kanunlar kabul et· 
miştir. Bu kanunlardan biri; 
bir " Büyük Hamburg,, ihdas 
etmektedir. Bu kanuna göre 
şimdiye kadar Prusya hududu 
ile Hamburg'tan ayrılmış bu
lunan bir takım yerler Ham
burg arazisine raptedilmekte
dir. Hamburg'un nüfusu be 
suretle iki milyona baliğ ola
caktır. 

Denizyolları 
İskenderun'da bir 
acenta tesis etti .. 

lstanbul, 27 (Hususi muha
birimizden) - Devlet demir· 
yolları işletme idaresi, isken· 
derunda bir acentalık tesis 
etmiştir. Bundan sonra Mer· 
sine uğrıyan Türk vapurları 

lskenderun'a da uğnyacaktır. 
lskenderun'a ilk seferi Aksu 

Kurd sürüleri 
Kasabalara inmeğe 

başladı. 
lstanbul, 27 (Hususi) 

Kış Balkanlarda ve merkezi 
Avrupa'nın her yerinde gö· 
rülmemiş derecede şiddetli 
devam ediyor. Bulgaristan' da 
karlarla örtülü kasabalara 
kurd sürüleri inmeğe başla· 
mıştır. Son gelen haberler, 
Tuna nehrinin tamamen don
duğun•ı Lildirmektedir. 

Yeni teslihat 
Mes'elesini konu
şacak olaT&: konferans 

Cenevre, 27 (Radyo) -Yeni 
teslihatın tahdidi hakkındaki 
konferans Nisanm 10 unda 
Cenevre' de toplanacaktır. 

Paris istasyonu 
tahrik edici 
neşriyat yapıyormuf 

Brüksel, 27 ( Radyo ) -
Paris radyo istasyonunun Bel
çika faşislerini tahrik edici 
tarzda yaptığı neşriyat, Brük
sel' de fena akisler uyandır
mıştır. 

Selanik'te 
.Bir tayyare 
mektebi açıldı .. 

Selanik, 27 (Radyo) - Se
lanik'te tayyare mektebinin 
küşad resmi yapılmıştır. Bu 
münasebetle merasim yapılmış 
nutuklar iradedilmiştir. 

İhtilaf yok 
Londra, 27 (Radyo) - in· 

giltere kral hanedanı, Dük dö 

Vindsor'la aralarında bir ihti-
1laf bulunmadığını göstermek 

için Avusturya'ya gidecekler
dir. Evvela Dük dö Kent gi
decektir. 

OOPSA 
Ozum satışları 

Çu. Alıcı K. S. 
225 inhisar 8 75 
72 M. J. Taran. 19 25 
68 O. kurumu 16 75 
15 P. Klark 16 
11 H. Alyoti 16 

10 D. Arditi 14 25 
401 

398480 
398881 

Z. yağı satı,ıarı 

K. S. 
8 75 

19 25 
20 75 
16 75 
16 
14 25 

Kilo Alıcı K. S. K. S. 
5166 O. Muhar. 46 ~6 

Zahire satışları 

Çu. Ginsi K. S. 
2780 Buğday 6 50 

50 Susam 18 
49 B. pamuk 47 50 

26000 kiJo p. çekir.3 25 .... 

K. S. 
6 625 

18 
51 50 
3 25 



.Al Sayfa 7 --------------~-------ANADOLU ------------.--•+llll!lm::."!l·*Dı<_mm_em•:!2!·aw!!llln~ww1 27/11937 .. 
• ers n Almanya ---·-····------·• .. •-OIDI:-• - -

Modern bir şe- Sür'atla silcih-

h . . . /anma planını bitirdı 
lr halını alıyor. Daily Ekspres gazetesi ya· 

Mersin, (Hususi) - Mersin 
valisi Rükneddin dün Ankara
dan şehrimize gelmiş, vali 
muavini Bay Hüdai'yi ziyaret 
ederek bir müddet görüşmüş· 
tür. Bay Rükneddin Mersin 
hakkında şunları söylemiştır: 

"- Bu sene Mersin'in ih· 
racatı eski senelere nazaran 
daha hareketli ve daha faal
dir. Ankara' da lktısad vekaleti 
ile tahmil ve tahliye işleri et
rafında görüştüm. [Esaslı tet
kikler yaptım. Bilhassa depo 
İşlerinin tanzimine karar veril· 
di. Yollar, mektepler, sıhhi 
işler beş senelik program da
hilinde tatbik ediliyor. 

Geçen sene başlıyan hasta
ne ile ilk mektep binası ilk
baharda bitecektir. Mersin'in 
İai su meselesini de hallettik. 
280 bin lira sarfile başlanan 
bu iş de birkaç ay sonra bi
tt!cektir. Gelecek sene halkcvi 
binası yapılacaktır. Ev için 
intihap ettiğin.iz yer Cumuri· 
yet meydanına yakındır. Pro
jeyi mimar Yansen de gördü 
ve beğendi. Mersin ve hava
lisinde pamuğa, portakala ehem· 
miyet veriyoruz. Bilhassa pa· 
muk tohumunun ıslahı ile uğ
raşılmaktadır. " 

zıyor: 

Londra'ya gelen malumata 
göre, Almanya ,.Sür'atle intaç 
edilmesi kararlaşan" yeniden 
sılahJanına işini tamamlamıştır. 

Hitler, memleketini silah- . 
lanma ve silahlı kuvvetler ba
kımından diğer Avrupa mem· 
leketlerile müsavi bir dereceye 
getirmiştir. Hitler, otuz dokuz 
fırka meydana koymuştur. Bu 
takriben 400 binle 500 bin 
arasında bir kuvvet demek 
oluyor. Bundan başka Alm<tn
ya'nın miktarı bilinmiyen bir 
hava kuvveti ve küçük bir 
bahriyesi vardır. 

İnanıldığına göre, yeniden 
silahlanma işinde hayli teden· 
ni yapılacaksa da Almanya 
bütün silahlı kuvvetlerinin 
miktarını artırmakta devam 
edecektir. 

iyi malumat alan mahafilde 
birçok kimler Hitlerin kanunu
saninin otuzunda Alman mec-
lisine söyliyeceği nutukta Av
rupa için düşiindüğü bir sulh 
planından bahsedecektir. 

Bu nutkun, • birer sureti 
okunmadarı evvel Avrupa dev
letlerinin sefirlerine verecektir. 
Nutkun >eni bir beynelmilel 
konferansı intaç etmesi muh· 
temel görülüyor. 

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

Görünmeyen korku Şehirden 
- Başı 3 üncü sahifede - Akisler 

cehenneme hizmetçi almışlar.. _ Başı 3 rıcü sahifede -
Üstad bunu söyledi, kahka- Konuşmamızı kesmek iste· 

hayı bastı: miyordum, diğer bir sualle 
- Anlarsın ya ·diye ilave bunu biraz daha derinleştir-

etti· en iyisi cehenneme biz· mck istedim. 
metçi oluyor. - Demek ki siz, kasabaya 

Bıçakcızade, bugün nedense giderken iki elbise giyiyorsu· 
kadınlara ateş püskürüyordu. nuı?. 
Belki de evden çıkışı, bunu Güldü, hep öyle, dedi ve 
İcab ettiriyordu. Duramadı: ekledi: 

- Canım -dedi- öteye git- - Biitün köy kadınları da 
rneğel... Erkekler, çoğumuz, öyle yapıyor. 
Yüzde doksan onlara düşmanız. - Bütün kadınların böyle 
Bir adamcık varmış. Her gün yaptıklarını bütün köylü, bü-
evine öte. beri alarak gider- tün erkekler biliyor demek?. 
miş.. Onuncu yılında, bir ak· Gayet ciddi olarak, 

- Elbette elbette, dedi. 
şarn boş gitmiş, karısı yüzüne Bir latife yaptım: 
bakmış; 

- Şu halde insanlardan 
- A -demiş- senin gözüne d 1 k ki d I d 

ne oldu?. eği , so a ar an, ev er en 
korkuyorsun uz. 

Adamcık bir gözden mah- Başını kaldırdı, ·yanlış dü-
rummuş. Amma, on yıl karısı şündüğümü söylemek ister 
her akşam kocasının eline gibi: 
baktığı için gözünün kör ol· - Hayır, hayır dedi, ne 
duğunu bile bilmiyormuş. insanların kendilerinden, ne 

- Üstad, anlaşıldı ki, bu- evlerden, ne de sokaklardan 
gün bir menfi ruh sana hakim korkuyoruz. 
olmuş. Peki, aşk hakkında ne Sonra sesine bir ağırlık ve-
düşünüyorsun? rerek ilave etti: 

- Aşk mı?. -Dedi- basit - insanların dilinden, dil-
şekilde sevginin şiddetidir. lerinden korkuyoruz, ihtiyarla-
Dü d k k rımız der ki: Dünyada en gü-nya a sevme yo , sevdir-
~ek vardır. Çünkü sevmek zcl ve en fena şey, insan di· 
~htiyari fiillerden değild ir. Aşk, lidir. Onun on rengi vardır. 
ızdivaçtan evel başlar. Evlen· Şimdi beyaz, biraz sonra başka 
d'kt h }rerde kara, ötede yeşil, beride ı en sonra akikaten bir 
aşk mahiyeti taşıyorsa yaşar, kırmızı olur. Ve sizi işte (Na-
değilse mahvolur.. sıl gelirse) istediği renkle ya· 

O t d b . d b lar ve boyar. Artık işiniz yoksa, s a , ır en ire yüzüme 
Laktı: siz o lekeyi çıkarmcığa, o de-

. - Bana neler söyletmek di·koduyu susturınağa çalışın. 
ıstiyorsun Allahaşkınal. Yazına, Sustu. baş örtüsünü, ve 
benim haberim yok hiçbir mantosunu içine alan bohç~yı 
Şeyden... Yakında bir kitap koltuğuna sıkıştırdı. Elimi sı-
çıkaracağım, ondan sana bir karak ve "Hoşça kal,, diye· 
tane hediye edeceğim. Sakın rek kapıdan çıktı. Görünmiyen 
Yazma.. tehlikeden geçinceye kadar boh· 

- Bıçakçızadcyi selamlayıp çasını koltuğunda götürecekti. 
ayrıldım. Yağmur devamdaydı. A. /. Kültıir 
Kaldırımlar çamur içindeydi. K"' t• -
Kaldırımlar da aşk içinde di- a ip aranıyor 
Yen .Bıç.akçızadeyi hatırladım. icra işleri bilen bir katibe 
Noksan söylemişti. Ben tamam- ihtiyaç vardır. İyi tahsil gören 
11
Yorum: tercih olunur. Büyük Kardıç.ı'ı 

Çamurlarda aşk!. han 54 numarada avukat 

Hüınü ve Cemal' c müracaat 

, Yalnız 57 Kuruş 

fzmir Sulh hukuk mahke- , •11ı 
mesinden: yeni ı avuzu 

Masrafla 100 kilometreye i 
kiŞİ)i rahat rahat götüren ın:ızotlu 

Mercedes-Benz 
ıenczzüh otomobilleri geldi. Lüks 
konf ör, sfır"at. (Taksim Bahçesi 
k:ır~ısı No. 25 Jsıanlrnl) Telgraf 
nJre•i: Dizel i-tanLul, Telefon: 
•10835 Adresinizi yazınız, kntaloğ 
gönderelim.)' edck parça sergi· 
miz.i Zİ) nret ediniz. 

ilB .. ııiİllll .. llill ........... . 

ROlıtA'l'İZl\JA 
LUMBAGO 
S1YAT1K 

ıığıılnrı T E S K 1 N 
,.e izale eder. 

Kayalar1ı Kamil ve ~bdul-
lah; ve Dilaver ve Zeyneb'in 
şayian mütesarrıf oldukları 
Suca'nın Arapçayı mevkiinde 
kain 9 dönüm miktarında 225 
lira muhammen kıymetindeki 
bağın 5/3/937 Cuma günü sa· 
at 15 de fzmir sulh hukuk 
mahkemesinde satışı yapıla
caktır. Bu arttırmada tahmin 
olunan bedelin % 75 nisbetin· 
de bedel verildiği surette müş· 
terisine ihale edilecek aksi 

' halde satış 15 gün daha uza· 
tılarak ikinci arttırm~sı 22/3/ 
937 Pazartesi gi.inü saat 15 
de gene dairemizde yapıla· 
caktır. 

Gayri menkul üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ellerin
deki resmi vesaiklerile birlikte 
20 gün içinde dairemize mü
racaat etmeleri lazımdır. Aksi 
halde haklarında tapu sicilli 
malum olmadıkça paylaşma· 

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

İzmir Telef 011 Şirketi 
.. S.BllCllt~!i!rli&l!llEDDIL:m:a:il!~~m:lr~:!:i:m:!mzı ...... 

SIHH GI 
Norveçya balık~ u;ı;lnnmn en halisidir. Şc>rbct gibi içilir, 2 defa süzülmüetür 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Eczan • 
ı 

Bnşclurnk Büyük Sall'pçioğlu ham knrşısındn 

U ak e 0 s iğinden; 
Belediyemizin açık r 'a . f n memurluğuna istekli olanların 

müracaatı ilan olunur. Tn'iplerin diplomasını hamil ve musad· 
dak şehir planını tatbika muktedir bulunmaları şarttır. Makine 
ele1 :rik ve su işlerinden anlayanlar tercih olunur. Müracaata 
evrakı müsbitenin eklenmesi lazımdır. 26 28 30 1 253 dan hariç kalacaklardır. 

Şartname 1312/937 tarihin· ~~am&Sia;;;Bi:;';~mm~c;:;~;m;m;;fiüca--;ill 
den itibaren herkesin görebil· 
mesi için açıkta ve gayri men· 
kulün evsafı da şartnamede 

Her eczanede bulunur. 

Buğday satış 

iLANI 
lzmir birinci icra 

luğundan: 

memur· 

Bir borcun temini istifası 

için yedi adilde bulunan 130 
çuval derununda 15204 kilo 

sert buğdayın İzmir zahire 

borsasında 28/1/937 tarihine 

,müsadif perşembe günü saat 

10 da müzayede suretile sa· 
tışı yapılacağından taliplerin 

muayyen saat ve günde bor
sada satış memuruna müra
caat eylemeleri ilan olunur. 

yazılıdır. 

Müzayedeye iştirak etmek 
istiyenler kıymeti muhamme· 
nenin % 7,5 nisbetinde pey 
akçası veya milli bir banka 
teminatı ibraz etmeleri lazım
dır. Gayri menkulün vergi ve 
sair kanuni mükellc.fiyetleri 
satıcıya % 2,5 dellaliye ve fe· 
rağ harçhtrı alıcıya ait olup 
ihale bedeli defaten ve peşı

nen verilecektir. 
ihaleyi müteakip müşteri 

ihale bedelini dafaten ve pe· 
şinen vermediği veya vereme· 
diği takdirde satış 15 giin 
daha arttırmıya konulup tali· 
bine ihalesi yapılacak arada 
tahakkuk eyliyecek ihale farkı 
hiçbir güna hükme hacet kal
maksızın vecibesini ifa etmi
yene müşteriden alınacaktır. 

Daha fazla maluınak almak 
istiyenler dairemizin 936/1695 
sayılı dosyasına müracaatları 

lüzumu ilan olunur. 282 

catı 
Türk A. Şirketinin 

Haka ınar k aş abrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam Zarif Ve ucuzdur 
55P* 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış yerleri•• Birinci kordonda 186 numarada 
• ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRI KANDEMIROGLU 
m m211m:ll!lll:~ • 

iz nir vilayeti Defterdarlığın-
dan; 

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Dolaplıkuyu 
mahallesinde Bayburtlu sokağında kain 23 sayılı ev tahsili 
emval kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan itiba· 
ren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan al
mak ve müzayede şartlarını öğrenmek istiyenlerin Defterdar-
lık tahsilat idaresine müracaatları, 28 4 11 283 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alayının> göstereceği yerde 17000 lira bedeli 

keşifli yaptırılacak cephanelikler kapalı zaı f usulile ek-

TÜr k Maarif Cemiyeti Büyük siıtmeye konmuştur. 

E P Pi"' 2 ihalesi 8 Şubat 937 pazartesi günü saat 16 da iz. 
şya iyangosu anı mir'de kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

1 - Geliri, Türk talebesine yurtlar açmak, fakir ve kim· 3 Muvakkat teminatı 1275 liradır. 
sesiz talebenin okumalarına harcanmak üzere (Türk 4 Şartname ve projesi her gün komisyonda görülebilir. 
Maarif Cemiyeti) tarafından her yıl olduğu gibi bu 5 Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma-
yıl da bir (Eşya piyangosu) yapılmıştır. ları ve şartnamesinde yazılı fenni ehliyetname ve dip· 

2 - Piyango 7 Şubat 1937 gününde Noter ve istiyenlerin lomayı haiz b~lunmaları şart olmakla beraber 2490 
önünde Ankara' da çekilecektir. sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenilen 

3 
4 

Bir bilet bir liradır. ~ belgelerile birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
Çıkan ikramiyeler, taşınma ücreti bilet sahibine ait saatinden en geç bir saat evvel komisyona vermeleri. 
olmak Üzere, istenilen yere gönderilir. lstiyenler çıkan 23 28 2 6 204 
ikramiyeyi plan da yazılı değerin yüzde onu noksanı -;-miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiE~mamİİİİİıİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi; 
ile Cemiyete bırakabilirler. , ' 

5 - İkramiyeler Ankara'da tevzi edilir. Taşrada bulunan İ Z M İ R 1 
ikramiye sahipleri biletlerini taahhütlü olarak Cemiyet 

merkezine göndermek suretile ikramiyelerini alabilirler. Pa mu u catı 
• 

6 

7 

8 

9 

10 
Adet 

1 
2 
3 
3 

15 
25 
40 

150 
250 

1800 
2289 

ikramiyeler, listelerin basılmasından bir hafta sonra 
dağılmağa başlanır. 

Biletlerini kaybedenlerin, piyangonun çekilişinden en 
aşağı 24 saat evvel Cemiyet merkezini haberdar et· 
meleri lazımdır. Aksi taktirde hiçbir hak iddia ede· 
mezler. 
Cemiyetin resmi mühürü bulunmıyan biletler kabul 
edilmez. 
7 Mayıs 1937 tarihine kadar alınmıyan ikramiyeler Ce· 
miyete bırakılmış sayılır. 
Piyangoya konan eşya kıymetleri aşağıda yazılmıştır: 
Liralık Y ekı1n lira 
3000 °3000 Otomobil veya istenilen yerli eşya 
1000 2000 İstenilen yerli malı eşya 
500 1500 .. " .. .. 
200 600 " " " " 
100 1500 " " " " 

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

15400 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin merkez ve fabrikası : İzmir'de Halkapınardadır. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge· 
yik ve Leylek markalarını havi hernevi kapot bezi imal 
eylemekte olup mallan Avrupa'nın ayni tip mensucatına 
faiktir. 

1 Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi Bayrak İzmir 

Bu eşya piyangosu biletlerinden alanlar, bilgi kaynaklarını 
bollaştırmak ve bilgi yollarında yürüyen gençlerimizin rastlıya
cakları güçlükleri kaldırmak amacı ile kurulan (Türk Maarif 

KASE 

Cemiyeti) nin işini kolaylaştırmış olacakları gibi talihlerini de 
denemiş bulunacaklardır. 

Umum piyango bayii Hüseyin Bahri ve bilumum bayilerde. 



s 

Birinci Sınıf M utahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

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

Telefon : 3479 
._.,_. ....... as~·--•Ei&ll~ 

Olivire VE Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Recs 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. 

"FLAMİNİAN,, 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. 

LlVE.RPOOL HATTI 
"THURSO,, vapuru 25 

ikinci kanunda LIVERPOOL 
ve SV ANSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"DRAGO,, vapuru 15 şu

batta LIVERPOOL ve SV AN
SEA' dan gelip yük çıkara
caktır. 

DEUTSCHE-LEVANTE. 
LINIE 

"GALILE.A,, vapuru 2 şu· 
batta HAMBURG, BRE.MEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

0/040 
f ktısad etmek istiyen
lre, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az 
olan: 

Metali um 
'' D,, 

Lam balarını heryerde 
aramalıdırlar. 

t Elektirik- radyo 
Telefonn Evi 

·9.N«A 
r, 

Tarih ve navlunlardaki de-
ğişikliklerden acenta mes'u- ~.. / 

;;:~:~İ~mSper~1 /ij/ 
o 11 ıu u• 
' ' 

~urAcenfusı™ ---~~-~'~*----~~,~~~,-~,m~a•'@-m'·m----
ROYAL NERLANDA.S W. F. H. VAN- Seyahat müddeti PiRE · BOS- j "UM DAL Umu. 

TON 16 gün. ,. • " 
sıs ~~ci:~i':~~NS ,, Der ZEE & CO. Seyahat müddeti PiRE - NEV- mı Denız Acenta-

2511137 - 31/1/37 kadar ROT- V N YORK 18 gün. lığı ltd. 
TE.RDAM, AMsrERDAM. oEuTscH·E L·EvAN- JOHNsToN ~ARREN LI- Hellenic Lines 
BRE.MEN ve HAMBURG li- NES Ltd. LIVERPOOL 

TE LINIE. HAMBURG- "JESMORE .. vapuru 7 ş~- Limited 1 manian için yük alacaktır. 

SiS " HERMES " 7 /2/37 
de beklemekte olup yükünü 
tahliyeden sonra BURGAZ, 
V ARNA ve KÖSTENCE li-
mantarı için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNiEN 
KUMPANYASINA 

"MANİSSA,, vapuru 3rşu-- batta beklenilmektedir. LI-
batta gelecektir. 6 şubat;-ka- VERPOOL ve ANVERS'ten "HOLLANDİA,, vapuru 25 
dar ROTTERDAM, HAM- yük getirecek ve BURGAS İkinci kanunda beklenilmekte 
BURG ve BREMEN için yük VARNA, KÖSTE.NE liman- ROTTERDAM, HAMBURG 
kabul edecektir. ları için yük alacaktır. ve ANVERS limanları için 
AMERİKAN EXPORT LİNES Gie ROY"ALE HONGROİSE yük alacaktır. 
THE EXPORT STEAMSHİP DANUBE "MAR1TIME,, "HELLAS,, vapuru 27 ikinci 

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

kanunda beklenilmektedir. tasında beklenilmektedir. BEL- ANVERS limanları için yük 
NEV-YORK için yük kabul GRAD, NOVISAD, BUDA- alacaktı;.HELPS LiNE 
eder. PEŞTE, BRATİSLA VA, Vİ-

--

Fotoğraf atölyesi ve fotoğraf malze
mesinde Yılbaşından itibaren bir ay 

için büyük tenzilat yapılacaktır. 

a 
Hamza Rüstem: Başdurak - Emirler çarşısı No. 28 

o 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mütahassısı 
(Verem vesaire) 

• 
yı 

• z 

Tahmin edilen bedeli 22000 lira 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 havi teklif 
mektuplarını mezkfü günde saat 14 e kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkfır gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. 24 26 28 30 2 l 1 

lzmir vilayeti defterdarıığın
dan: 

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için pasbant çarşı
sında 18 sayılı dükkan tahsili emval kanununa tevfikan haciz 
edilmiş ve tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle mü
zayedeye çıkarılmış olduğundan almak ve müzayede şartlarını 

öğrenmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat idaresine müraca· 
atları. 21 28 4 201 

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

SiS "NORRUNA,, 18 şu
batta beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG NOR
VEÇ ve iSKANA VY A liman
larına yük kabul edecektir. 

"EKSMİNSTER., va?uru 30 YANA ve LİNZiçin yük ala- PHELPS BROS & CO INC. 
ik:r ci kanunda bekleniyor. caktır.. NEV-YORK r 
NEV ı'ORK için yük kabul ARME.MENT H. SCHULDT "IDEFJORD,, vapuru 18 
ed r. HAMBURG şubbatta bekleni.l~ekte .. NEV- 1 

"EKSLİNA., vapuru 3 şu- "TROYBURG., vapuru 30 YORK limanı ıçın yuk ala-
batta beklenilmektedir. NEV- ikinci kanunda beklenilmek- caktır. 
YORK içın yük kabul eder. tedir. ROTTERDAM, HAM- Vapurların isimleri, gelme 

SERVİCE. MARITIME PiRE' den AKTARMALI BURG ve BRE.MEN için yük tarihleri ve navlun tarifeleri 
ROUMAIN KUMPANYASI SERi SEFERLER alacaktır. hakkında bir taahhüde girişi-

S/S ·'SUÇEAVA,, 27/1- AMERİCAN EXPORT "GLUECKSBURG,, vapu- lemez. 
37 tarihinde gelip PiRE, MAL- LİNES ru 8 şubatta beklenilmekte- Birinci kordonda "UMDAL,, 
TA, ve MARSİLYA limanları The Export Steamship dir. ROTTERDAM, HAM- UMUMİ DENİZ ACENTA-
için yük alacaktır. Corporation ~!l~Fed~r. BREMEN için yük LiGi LTD. vapuru acentalı-

S/S "PELEŞ,, 12 şubatta "EXCHORDA,_, vapuru 29 "MARITZA,, vapuru 28 ğına müracaat edilmesi rica 
beklenmekte olup PİRE, MAL- ikinci kanunda PIRE'den ha- şubata doğru beklenilmekte- olunur. 
TA ve MARSIL YA limanları reket edecektir. BuSTON ve dir. ROTTERDAM, HAM- Riz binasında No. 166 
için yük alacaktır. NEV-YORK limanları ıçın BVRG ve BREMEN için yük Telefon : 3171 

SiS "LABA JULIA,, 2812 yük kabul eder. alacaktır. 

FOTO OR 
Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik /(esen ize uygun f iat 
Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

37 tarihinde beklenmekte olup "EXCALİBUR., vapuru 12 SERViCE NARITlME ROU- alacaktır. 
PiRE, MALTA ve MARSIL- şubatta PİRE'den hareket ede- MAiN BUGAREST Vapurların isimleri gelme M •111 

YA limanları için yük ala· cektir. BOSTON ve NEV- "DURSOTOR,, vapuru 21 tarihleri ve navlun tarifeleri U ce 
caktır. YORK l l 1 I iman arı için yük ka- ikinci kanunda beklenilmek- hakında bir taahhüde girişi-

kinci kordonda FRATEL- bul eder. tedir. KôSTENCE için yük lem ez. Telefon No. 2007 2008 Yeni Kavaf far carşısı No. 34 
LI SPERKO vapuru acenta- ••ua , fi.5' # r• fiM* • e • 58 w 

lığına müracaat edilmesi rica 1 p •• • ş h T • · t b • A • b • " h ·ıd • O k d d k • b f k l b .. • olunur. u rıen a ap esırı a tı, eşsız lr mus ı ır. Q ar zararsız lT l ge e ere, a p, otJ. 
Telefon: 4142/4221/2663 rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


