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Radek 
Ve arkadaşları idama mah

kum olmuşlardır 

İstanbul Ermeni'leri sevinç içinde .. Patrik, Büyüklerimize tebrik telgrafları çekti. Amerikadaki seylô:p felaketi 

t af erı, pa ar • n mm 
ti ulanacak. 

Hergün yüzlerce 
ölmektedir 

• 
ınsan 

etin·h rtarafı da ~~~~~----~-~ 

Seylap mıntakalarında sari hastalıklar da 
baş gösterdi. 100 ,000 felaketzede açıkta

dır. Zarar 50,000,000ldolardır 
...,..,.......-~~~~~--~___.-~~--~~~~~~~ 

Fransa ile askeri ittifak akdedeceğiz. Sancak 'ın idaresi hakkındaki 
esasların tesbiti için Cenevrede 20 şubatta bir konferans toplanacak 

Vaziyette 
Salah .. 

İngütere'nin İspanya mes'elesi 
hakkında bu ayın 9 unda büyük 

<levletlere vermiş olduğu notaya 
yirmi güudenberi düşündiikten, ta
şındıktan birçok tercddüd ve bir 
ha) li de müzakere ettikten sonra 
Alıuau'larla İtalyan'l:ır nihayet ce· 
vah verebildiler. 

Bu suretle 1ugiltere'nin kendi
lerine müracaat etmiş~ olduğu dört 
büyük de\'lct • Fran a, İtalya, Al
manya ve Rusya • J panya işlerine 
mildabale edilmemesi teklif ine kar
fl düşündüklerini açıkça bildirmiş 

oluyorlar. 

~~~~~------!--·~·~·~ 

"' . 
1 

• i t ~ 

Anlakyada Türk kızları çeşmeden su alıyorlar~ 
Cenevrt>, 27 (Haılyo) - Sancak ler Suriye devleti Tnr~G'ii'"ğfuir." 

mcs'clesi rıııızlıata muharriri l\f. Jecektir. Bununla her:ılıer Suriye 
Sanıllcr tnrafından milletler mcc· tarafından Sancak'ııı istikliılin•} <lo· 
lisi konseyine verilen raporun met· konacak mahiyette akdf'dilen her-

ni neoredilmi~tir. l\1. Sandler mes- hangi bir anlaşma cvclemirde kon· 
elenin tarihç~eini yaptıktan sonra seyin muYafakati olmadan tatbik 
ezciimle a~:ıgıdaki prensipler daire· edilmiycccktir. Sancak ve Suriye 
ı;inde anlaşmanın kabil olduğunu i~in ayni ~iimrük. ve para usulleri 
bil3irmektedir. talhık ertılecektır. :">an~aı.. ıh ıctıuu 

men 

Sancak, dahili i~lerinde lama· 
milstakil olacak, harici iş· 

lisanı Türk'çedir. Konsey tarafın· 
.. dan tayin edilen bir franslZ dele· 

ir tti. 
!l" gesi 1\filletlcr cemiyetinin konıro· 
lü mahallinde icra edecektir. Bu 
delege statü hükümlerine muhalif 
olan her türlü teşrii icraatı veya 
lıük(ımet icraatını azanıi dört ay 
için talik edebilecek ve bundan 
milletler meclisine derhal malumat 
vere:>ektir. 

Sancak'ın ordusu olmıyaeagı 

gibi mecburi hizmet te olmıyacak 

ve hiçbir asked tesiımt yapılmıya· 

eaktır. Türkiye ile Fran~a'nın San· 
cak arazisinin bihünlüğünü ne su· 
retle zıman altına aJacaklannı ta
yine matuf hükümleri ihtiva eden 
bir Fransız-Tü~k anlaşması akde
dilecektir. 

M. Sandlcr Sancak 'ın statüsü 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Amerikada geçen sene vukua gelen seylapta, halk 
kavıklara binmeğe çalışıyor 

Nevyork, 28 ( A.A ) - Feye· Bundan başka 250 kişi de Louis· 
zanlar git·gide <laha feci bir ~ekil ville hastanelerinde ölmüetür. Lou· 
almaktadır. 261 Kişi ölmüştür. isville'de birçok kimselerin hüri· 

---------==M==.=-1======m=-;...u"_l_a_"_k__;a;.;;l_ı__________ yetleri tayin edilmeden gömillme· 
ı ano sine mecburiyet hasıl olmuotur. 

Kont Ciyano, martta An
kara'ya gelecektir -İtalya hariciye nazırı salı sabahı 

~- -~ ... J J -· - :l- .. 1'1.:J ..... ·- :., - o - ,. - - - -~ 

Aras'a mülaki olacaktır 

Bun<lan salgın hastalık zuhuru en· 
dişesinin ne kadar büyük. olduğu 
tahmin olunabilir. 

Ufak l>ir itnrel üzerine Cari•· 
dıın l\evv Orleansa kadar Misııilıipi 
sahiJleriniıı bo~hılmaeı için ica· 
beden bütün tedbirler alınmıotır. 
Olıio'nun suları yavao yavaş inmek
tedir. Bu mıotakada so~uk ve sal· 

Son zamanlarda İspanya'da va· 
ziyet şöyle idi: İlk günlerde alela· 
de bir kardeş kavgası gibi ba~la· 
mı' olan dahili harb gittikçe çığı· 

rından çıkmış, harb sonrası devre· 
sinin en bariz: iki vasfı olan ko
münizm ile fıışiımıin Lir boğuşma· 
eı ~ekline girmişti. lepanyol'lar he
men hemen kimilen harbten çe· 
kilmiş gibi idiler. Bir tarafta lı..0° 
müoistler \'C solda dü_şmıın yok. 
prensibine inananlar, diğer taraf ta 
faşistler, muhafazakarlar ve bilhas· 
ea nasyonal sosyalistler yer almış-

lardı. Artık ispanya faciası bir da· Vaziyet karışıyor galiba 
bili harb olmaktan çıkmış, l\Iillel· 

İstanbul, 128 
(Hususi) - Hüş· 
dii Arns- Ciyauo 

Va~ingtoıı, 28 ( A.A) - Har
biye nazın M. Voodring Missitipi 
.nehrinin K.1\1. yakmine kadar olnn 
yerlerde oturan 500,000 kitinin 
nakledilmelerini emretmiştir. Bu 
sahanın tulu takriben 2,000 kilo· 
metredir. Harbiye nazırı 35,QOO 
:kamyona vaziyet etmi~ ve hinlerce 
iu.,anı seferber hale getirmiştir. 

!ılissisipi'nin nşa~ı mıntakaııı tarihin 
kaydt'lrııenıiş olduğu eu miiılbio 
lıir fo) ezan telılikcsiııe maruz bu· 

ler nrııSJ bütün partizanlarile hera- Ad . .. d h I kom·ı 
her ik.İ ideolojinin bir müsareası em 1 mu a a e -
!:~~ll:e a~;;:tı~eıt.~~fıa~:ıt~n ~~:~ tes·ı kontrol şekıı· nı· tet-
leketlcrinde bir nevi hususi asker 

alma şubeleri teessüs ctmi~ti. Bun· kı•k etmekted•ır 
lar bulunduklan memleketin vazi· 

yetine göre ya mensub oldukları •-----~ 
ideolojinin propaganda kuvvetine da- h .d. . r d . .. M 

yanarak \'cyabud da haftada kırk Bir müşa ı ın lTQ esıne gore, a-
lngiliz lirasına kadar yükselen ma- b • 
a,lar teklif ederek kendi div:'ilan- laga 'da anarşi aşgöstermış 
na mütemadiyen gönüllü toplamak· 
ta ve bunları İspanyol mezbahası· 
na göndermekte yck<liğerile miisa· 
baka ediyorlardı. ' A,·rupa ı>~er İs· 
panyol'ların kara ,-c frttan gözleri 
için bir umumi barba Eürüklen· 
ınck istemiyorsa buna karşı nıüs· 
tacclen bir tedbir almıyo, yangını 

mnmkün oldu~u kadar mevzii bir 

~ckildc Lırakmıya mecburdu. 

Milislerden bir grup 

arn!'mda vukubu· 
Jacak mülakat için 

hazırlıklarda bu· 

luumak üzere, 

Uoma ser irinıiz 
Hüseyin Hagılı He 

:elçfük eridim şim· 

diden. l\tilano'ya 
gitmişlerdir. 

lunmnktadır. 

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

Uzlaşmışlar 
Şan-Kay.Şek iyileşti Gör üş m ele re 

iki fubatta baş· 

(lanacak, bıı za· 
mana kadar Sen 
olan Rü~dü Aras, 
ya geçecektir. 

Tevfik Rüşdü Aras 
Şanglıny, 28 (Radyo) - Mare

~al Şan°Kay-Şck \'e l\1aretal Şan 

~ıılyang, Saııtri'Jcki fis.i kuvvetlerin 
Snntr.i ~inınliuc çekilmesi eEasında 

uzlaşmışlardır. 

l\loris'te kalacak ı<ın 2 şubat r..iyareti teferruatını 
<lo~ruca Milfino· lıazırlıyncaktır. 

İstanbul, 28 (Ilusuei) - ltalya 

İtalya hariciye nozırı Kont 
Ciyano ela, 2 şuhat salı günü sa· 
bahleyin Romu'dnn tayyare ile 
.Mil:i.no'ya gidecektir. 

Roma, 28 (Hndyo) - İ) i ha· 
brr alau nıahaf ile e;iirı', uluslar 
sosyetesiıııJc bıılunıuı Türk murah· 
ha11 lıcyoıi Anknrn'ya dönerken, 
hariciye mü tcşarı Hifat ~uman 

hariciye ıııı:::ırı Kont Ciyaııo, mart· 
ıa Ankara'ya gdecek v~ Hariciye 
Yekiliınizin l\IHano ziyaretini iade 
edecektir. 

Mareşal Şan-Kay·Şek iyile~mio 

olduğundan lıugfınlcrde Nankin'e 

gelrcck tir. 

Silahlanma yanşı, sulha 
hizmet demek değildir. -·-l\lencmenr.io~lu Mil5no·ya ugnya· ı • 

_cıı_k ,_·e_ılo_kıo_r '!::!_ik_H_üşd_ü_Ar~a· lngiltere harbiye nazırı, ngı• 

~J:KIKa 
liz ordusunun ıslahı hakkın· 
daki mesaiden memnundur 

fü vclıi 1ngiltere lıareketc ı;f'l· 
di. Kendi memleketi dahilinde ec
uehi ülkelerde harbctınek üzere 
göuüllü toplnnma 1111 meneden lıir 
İngiliz kanunu mc' cucl oldu~ur.u 
hatırladı , c derhal hu kanunu tat· 
lıike ı;e~nek f nı;iliz toprnklurı d:ı
lıiliııde gönüllü kaydını ıncnclli. 
nrka~rnılan da yukarıda Umlcri ge· 
t;cn devletlere nıiiştcrek bir nota 
\'ererek herkesin kendisine imtisal 
etmesine, yaııi 1spanya'ya kendi te· 
lıuasıııdım gi'inüllü gitmesine maııi 

Londra, 23 [Htulyo) - 1ııpan. Almanya ve İtalya~ murahhas· 
y;"~iİıc~~f-~üd:ıl~o= i;;ıJiusya'uın b~eklifini kabule] 
tesi bu!"iin LorJ. I'jlomut'un riya· taraf tar dt'~illerdir. Bu devletlere 

Bükreş, 28 ( Radgo ) -
Romanya • ha1 icige Nazırı 
M. Antonesko, bugün Ce-olma ını talch etti. 

llu tedbir, tatbik edilmek şar· 
tile, hakikaten müessir bir tedbir
di. Dışanlan gönüllü akını ,.e yolu 
takiben de silah ticareti durunca 
1spımya barbı ipleri çekilmi~ bir 
çadır gibi kendiliğiuden sönüvere· 

cekti. 
İspanya'nın, gözlerini kan hü· 

rümüş çocuklannı kendi hallerine 
bırakmakta her noktai nazardan 
menfuattar olan Fransa • bir taraf· 
tan da lngilıere'yi memnıın etmek 
endişcsile • bu tC"klifi hüsnü telak· 
ki etti. Fransız k:ıLineei derhal 
meclisi meb'usana müracaat ede· 

hamdi Nüzhet Çançar 
- Sonıı 2 inci sahifede -

o 
setinde toplanmı~tır. güre So,·yct harb sef inelerinin gar· 

ablo. bt Akdeniz sularında fııal bit rol 
Bu iı;timada 1spanya'nın 

k.a ve hudu<l ve limanlarının kon· alınası mühlik hadiselere sebep 
olacaktır. trolü giirüeülmüştür. 

Tebarüz eden şekiller şun• 

lar<lır: 
l - İ!!panya'nın kara hudud

ları He hiltün sahillerini kontrol 
alımda bulundurmak. 

2 - Sadece ispanya kara eu· 
larının tef ti§ altında bulundurul· 

ması. 

3 - ispanya kara sulan ha· 

ricinde umumi tef tiştir. 
Rueya'nın komite mümessili, 

bu kontrole Rueya donaom11ıoıo 

da ittirakiııi iıtemiıtir. 

Belgrad, 28 (Radyo) - l\lad· 
rid'dcn gelen haberlere göre, As· 
torya cephe inde dögüşen Franko 
askNlcri, cumhuriyetçilere iltihak 
etmektedirler. 

Salamank, 28 [Radyo] - Üç 
gün ev,·el Malaı;a'ya gelen bir mü· 
şahidin söylediğine göre, şehirde 
anarşi mf':vcuttnr. Şimdiye katlar, 
bin kişi öldürülmüştür. Şt'hrin muh
telif yerlerinde yangınlar çıkmış, 
hutalıklar bııgöeteımiotir. Yıam•· 
cılık dıvam etmektedir. 

nevre' den dönecektir. 
M. Antonesk.o, Şubatın 

8 inde Ankara'ga gidecek 
11e Türk ricalile konuştuk
tan son1a buraya gelerek, 
Atinaga (hareket edecek ve) ' 
orada toplanacak olan Bal
kan devletleri konseyinde 
hazır bulunacaktır. 

{ ' Radek ve arkadaşları 
idama mahkQm oldular. 
Tafsillb UçUncU sahife. 
mizin ba,mda. 

lngiliz askerleri 
Loodrı, 28 (Radyo) - Harbi· ' bir nutukta: • • • 

1e bakuu M. Duf koper iradettiii - Sonu 1 ıncı sahi/ede -
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LERi ~Kt-Q 
Akhisar'da 

kumar 
Fikir hareketleri 

irfan Hazar 
Yazı işleri müdürü elime bir mektuh tutuşturdu. Mektub Yamanlar· 

dağından geliyordu. Aylardan sonra, Yaınıınlarda~ı'nın bizi hatırlayıeına 
doğrusu hayret ettim. Bu mektubdan size bazı parçalar okumak istiyorum. 

Göcmenlerin rOzüm kongresi 'münasebetile .• 
Mücadele iyi 
neticeler verdi. 

' 

" ... Naz:ınm degecek diye çekinmekteyim oğlum. Maşnallah, kırk 
bin kere maşaallah! İzmir gazetelerinde, çoktan beri beklediğimiz fikir 
hareketlerin" nihayet başlamış oldunuz! Evvelti, hir fıkr~ kürsüsünü nö· 
betle işgal eden iki hukukçuya kutlulnmak isterim. Ne güzel üslublan, 
ne güzel nükteleri, ne güzel gıdıklamaları var onların! Kuzum, söyle 
bana! G ne o gazetede yazı yazan Güneşer kimdir? Ne acı dilli, ne ze. 
birli sözlü, ne müdhiş Gürıeşer öyle o? Korkuyorum vallahi ondan .. 

iskanı 
Heyet dün 
Foça'ya gitti. 

ihracat mahsullerimizin 
kontrolündeki güçlük 

--- .. ·•·---
Akhisar, (Hususi) - Akhi· 

•sar'da kumarla mücadele, mü 4 

him ve iyi neticeler vermiştir. 
Mücadele işlerini jandarma 
komutanı idare etm\~ktedir. ---------------

Vilayetimizde iskan edilecek 
göçmenlerin iskanları için yeni 
inşa olunacak köylerin yerle
rını tesbit etmekle meşgul 
olan sıhhat müdürü doktor 
Cevdet Saracoğlu'nun riyase
tindeki heyet, Foça' ya gitmiştir. 

üzüm sergileri tahtadan mı, 
kağıttan mı olmalı? 

Burada bir vak'a olmuştur. 
Tütün "parasını aldıktan sonra 
kumarda kaybeden ve tarlala
rını da satarak kumara veren 

Ya siz A 'ADOLU'cular! Bra~o size! Akıl doktorunu bir k.öşeye, 

kadın doktorunu diğer köşeye çekmişsiniz, iki de muallim yakalıyarak 
hepsini her gün yazı yarışına çıkarıyor~unuz; aferin aize doğrusu! 

Dr. recati Kemal' in cKuyruklu adam .. , Dr. Kumran'ın »Fransa ve 
biz~ başlıklı fıkraları ne derin, ne şumullü şeyler! .. 

Asım İsmet'in sizin gazetede çıkan, r ikir ve snn'at değeri hakikaten 
hududeuz olan (Samur kürk) hikayesi, günldrce gözlerimden yaşlar 
boşandırdı .. 

Yalnız, ııizin fıkralara kızmaktan kendimi alamıyorum. Rüyadan, 
uzletten, ikinci varlıkdan, hatta körlilkten Lahseden yazılannız doğrusu 
pek manasız. Dost acı söyler. Sen gök yüzünde uçnyor un yavrum. Diraz 
yere insene! bize yerden ve yer yüzünde olub bitenlerden söz açsana! 

Hakiki fıkracılar, hayattan ve gündelik hadiselerden en ince manalar, 
çıkaran, ve onlardan en ince sentezler dokuyan san'atktirlardır. 

Orhan Rahmi'ye hiç diyeceğim yok! Onu tenkide kalksam, ya Sa· 
peniyle ba,ımı deler, ya Çimdikleriyle etlerimi çürütür ... ,, 

Emden'in posta kutusu! 
Emden kruvazörü son za· 

manlarda Singapur' da ziyaret 
ettiği zaman, Singapur' da mu
kim Rihard Haytman isminde 
bir Alman, kruvazörün süvari· 
sine Emden kruvazörünün posta 
kutusunu vermiştir. 

Unutulmamış olsa gerektir; 
Umumi harpta Alman donan· 
masına mensup Emden ismin
tmı kırmış ve Okyanuslarda 
akıllara hayret verecek bir ta· 
kım korsanlıklar yapmış niha· 
yet bütün lngiliz, Japon ve 
Fransız filolarının takibi kar
şısında Avustralya yakınlarında 
Koku adasında batmıştı. 

Kruvazörün posta kutusu 
bir Çin'linin eline geçmiş, Çinli 
de bunu bahçesine gömmüş, 
bahçeyi son satın alan Rihar· 
dm eline geçmiştir. 

Rihard da şimdi bu tarihi 
kutuyu, şimdiki Alman donan
masında faal olan üçüncü Em· 
den süvarisine hediye etmiştir. 

ipekten kundura! 
Evet, çorap var &ma ... f pek

ten kundura bilmiyorduk! Fa
kat Japonya ipek imalathane· 
)erinden birisi uzun tecrübe
lerden sonra, ipek kundura 
yapmağa muvaffak olmuştur! 

Rivayete inanmak lazmge
lirse, ipekten mamul kundu· 
ralardan çok sağlammışf 

Japonlar bu usul sayesinde 
kavçuk ayakkaplarile her ci
hetten rekabet edebileceklerini 
iddia etmektedirler. 

sıya ismindeki kadın avukat
lıkla şöhret bulmuştur. Gene 
soruyoruz: Macar'ların bu ka
r arına acaba sebep ne?. 

1 Güvercinler da
valarım kazandılar! 

Macaristan' da Eises şehrinde 
bundan bir müddet evel "Gü
vercin babası,, denilen zengin 
bir adam ölmüştür. 

Hayatının son demine kadar 
0 -- • ...... •1- &&&&&&UJV 

eden bu adam, ölümünden az 
evci vasiyet'lamesini tanzim 
ve servetinin bir kısmını gü
vercinlerine hasretmiştir! 

Zenginin mirasçılarından fa
kat uzak akrabasından birisi 
bu vasiyetnameyi kabul etme
miş ve güvercinler al~yhine 
dava açmıştır. 

iki sene süren bu dava 
şimdi neticelenmiş ve zengi
nin vasiyeti dahilinde güver· 
cinlerin mirastan istifadesine 
karar verilmiştir. 
~~------~-----

Oda paviyonu 
Fuarda daimi bir 
paviyon yaphrtlacak .. 

Şehrimiz Ticaret ve Sanayi 
odası, enternasyonal fuar sa· 
hasında büyük ve güzel be
tonarme bir paviyon inşa ede
cektir. Daimi paviyonlar ara
sında bulunacak olan bu pa
viyon için güzel bir yer seçi· 
lecektir. Paviyonun inşası için 
mühim bir para sarfedilecek 
ve Egenin muhtelif mahsulleri 
bu paviyonda zengin bir şe· 
kilde teşhir olunacaktır. 

Kemalpaşa kazasında tet
kiklerini bitiren heyet, Foça
dan sonra Bergama ve Dikili 
ile Menemen kazalarında da 
tetkikler yapacaktır. lBu yıl, 
vilayetimiz göçmenlerin iskanı 

ve en kısa bir zamanda'müstah· 
sil hale getirilmeleri bakımın· 
dan faal bir sene olacaktır. 

Yeni bir mahsul 
Soya istihsaline 
ehemmiyet veriliyor. 

Gireson ve Samsun havali
sinde fazla miktarda yetişen 
Soya fasulyası tohumlarından 
bu yıl lzmir' e mühim miktarda 
getirtilecek ve çiftçilere dağı
tılacaktır. İzmir ve Ege vila
yetleri için yep·yeni bir mah· 
su) olan Soya fasulyası, ve· 
rimli ve çok kazançlıdır. Ta
neleri, insan ve hayvanlar için 
iyi bir gıda olmakla beraber 
istihsal edilen Soya yağı da 
sanayide kullanılmaktadır. 

Geçen sene bazı müstahsil· 
ler, Torbalı ve Ôdemiş'te Soya 
fasulyası istihsalatından çok 
~·:r .. ,.ı .. h"·~; .. ı .. rrlli·. R ... ,..r.,. 
uu ma suıun rn umlarınaan 
gdirtmek istiyen müstahsiller
den ziraat müdürlüğüne müra
caat edenler çoktur. 

Şirket ne diyor? 
Belediyenin müra. 
caatı yok mu imiş?. 

Dünkü sayımızda belediye
nin, fzmir elektrik ve tramvay 
şirketini Nafıa Vekaletine şi
kayet ettiği hakkında bir ha
ber vardı. Şirket direktörlüğün· 
den dün bu mes' ele hakkında 
bir mektup aldık, aynen yazı· 
yoruz: 

ANADOLU gazetesi, 
20 cari tarihli muhterem 

gazetenizde zirdeki hususatın 
dercini rica ederiz: 

28 Kanunu sani 937 tarihli 
gazetenizde " Belediye şirketi 
Nafıa Vekaletine şikayet etti,, 
başlığı altında intişar eden 
yazı dolayısile şirketimizin bu 

son zamanlarda lzmir belediye· 
sinden ne tramvay durak yer
lerine bekleme salonları inşası 
hakkında, ne de halen tram· 
vayların sık işledikleri zaman· 

Kadınlara müjde!. Deriz! 
Kadınlık aley
hinde bir kararı 

( 

Bugün doğacak 
çocuklar .. 

""\ larda aydınlatılan konak bek
leme salonunun tenviri hak· 
kında hiçbir talep karşısında 
bulunmamış olduğunu lütfen 

Hafif olmnklıı berııLer men· kaydetmenizi rica ederiz. İzmir 

Üzümlerimizin nefasetini 
yükseltmek ve rengini güzel· 
}eştirmek için bütün üzüm 
mıntakalarında üzümlerin tah· 
tadan krevet halinde inşa edi
lecek sergilerde kurutulması 
hakkında bfr tasavvur vardır. 

incir kurdu mücadelesi mü-
naseb~tile bütün mıntakada 

incir müstahsillerinin incir ku· 
rutmak üzere krevet halinde 
sergiler yapmıya mecbur tu
tuldukları malumdur. Bu ser· 
giler evvela tahtadan yaptırıl

mışsa da tahtadan yaptırılan 

sergilerin, toprağın sıcağını 

geçirmiyerek incirleri geç ku
ruttuğu görülmüş ve bu sene 
birçok müstahsiller, incir ağaç 
dallarından sergiler yaptırmış
lardır. Bunlarda kurutulan İn· 
cirler, iki günde kurumakta· 
dır. Çünkü dalların araların
dan güneş ve toprak harareti 
daha kolay nüfuz ederek in
cirleri kısa bir zamanda ku· 
rutuyor. 

Üzümler için de böyle, tah
tadan sergiler yaptınldığı tak
dirde üzümlerin geç kuruya
cağt kanaatı vardır. Onun için 
alakadarlardan bazıları, sergi
lerin tahta yerine sergi kağıdt 
üzerine kıırnl.nıHıı ""lde: 
nazarını ileri sürnıektedirler. 

Tahta krevetlerle yapılan tec· 
rübelerde üzümlerin geç ku-
ruduğu görülmüştür. Sergi ka
ğıtları üzerine kurulan sergi· 
)erde üzümler daha kolay ku
rumakta ise de son yıllarda 
döviz tahdidatı münasebetile 
dışardan sergi kağıdı getirile
memektedir. Bu yüzden müs
tahsiller, aradıkları halde pi
yasada sergi kagıdı bulamı-
yorlar. 

Birçok tüccar ve müstahsil-
ler, İzmit kağıt fabrikasının, 
üzüm sergisi için sergi kağıdı 
imal etmesini ve bu imalatın 
mıntaka ihtiyacını temin ede
cek fazlalıkta olmasını iste· 
mektedirler. Sergi kağıtları, 
hem toprak hararetini kolay· 
!ıkla üzüme nakletmekte hem
de üzümlerin temiz ve nefis 
bir şekilde kurudulmasını te· 
min eylemektedir. 

Yapılan tetkiklere göre 

ehemmiyetle 
tedir. 

düşündürmek· 

Şat üzerinde bir kontrol 
yapıldığım farzedelim: Heyet, 
ihraç edilmek üzere ambalaj
lanmış, vapura yüklenmek üze
re şatlara tahmil edilmiş üzüm
leri kontrolda, ihraca salih 
bir halde bulmayınca şatın 
üzerindeki bütün üzümleri tek· 
rar imalathaneye taşıtmak, ora
da ambalajlan bozup yeni bir 
paçal yapmak ve tekrar am
balajlamak lazımgelecektir. ih
racatçılar, kontrolün imalatha
nede bile yapılmasında büyük 
müşkülat mevcut olduğunu ileri 
sürmektedirler. 

Bu mühim vaziyet hakkında 
alakadarların mütalealarına mü
racaat ettik, bize hiçbir kimse 
kontrol işinde kolay bir şekil 
gösteremedi. Kooperatifleşme 
sayesinde bu mühim vaziyete 
bir çare bulunabill!ceğini, bun· 
dan başka suretle ihracatçıla
rın tatmini mümkün olmıyaca
ğını öğrendik. 

Hakikaten kooperatif teşek
külleri ihracata başlamayınca, 
ihracatçıların kan trol mes' ele
sin de tatmini imkansız olduğu 
neticesine vardık. 

k' nna.... -~-.... ~l, .... l:lo ıııÜ::,• 

tahsillerin en mijhim dilekleri 
arasında iyi kükürt, gözhtşı 
ve potas temini ve ithal mes· 
elesi vardır. 

Fransa'nın 
Üç aylık 
kontenjanı 

Türkofise gelen malumata 
göre, Fransa 1936 senesi dör· 
düncü üç ayı için memleketi
mıze şu kontenjanları ver· 
miştir: 

650 kental kabuklu yumur
ta, 250 kental albomin ve 
yumurta akı, 300 kental yu· 
murta sarısı, 30 bin kental 
arpa, doğrudan doğruya ithal 
suretile 25 bin kental Mısır • 
muv~kkat kabul suretiyle de 
20 bin kental mısır, 32400 
bakla, 1450 kental fasulye, 
312 kental kışlık çiçek so· 
ğanları, 1000 kental mercimek, 
1600 kental cima, 1000 ton 
kereste, 100 kental şekerleme, 
30 kental reçel ve matmelat, 
2 bin çift terlik .. 

Polisin teftişi 
Şehrimiz Emniyet müdürü 

Selahiddin Arslankorkud, dün 
gece şehrimizdeki polis mer
kezlerinden bazılarım teftiş 
etmiştir. 

bir şahıs tutulmuştur. Bu adam 
hakkında kanuni takibat ya· 
pılmaktadır. 

Bir kahvede kumar oynan
dığı haber alınmış ve kumar· 
cılar, cürnıii meşhud halinde 
yakalanmışlardır. Kahvehane 
de kapatılmıştır. 
~ Akhisar'a gelelidenberi ku
mar oynanmasrnın önünü al· 
mak için şiddetli bir müca· 
dele açan Akhisar jandarma 
komutanını takdir ederiz. 

Vaziyette 
Salah .. ...... 

- Başı 1 inci sahifede -
rek Jip;er lıükunıetler tarafıuılan <la 
aynen kabul ve tatbik edilmek ~ar• 
tile Fransa tlR gönüllü yazılmasını 
men hususunda lıükümcte salfıhi· 

yet bahşeden Lir kanun projesi tek· 
lif etti ve L~on Ilhıın'un ııarlamcıı· 
to müzakcrclcriudcki yüksek ma· 
hareli sayesinde bu kanun meclis· 
ten ittifokııirii ile ~ıklı. 

Sovyet Hueya diğer hükumet· 
ler tarafmdan da kabul ve saMi· 
miyetle tatbik edilmek şartilı• f ıı. 
siliz teklıf ini kabul ettiğini bil· 
dirdi. 

Şinidi 1talyan'larla Almen'Jar 
baş-başa kalmışlardı. Eğer iş yal· 
nız kendilerine kalmış olsaydı Lil· 
hnı;sa General ( Cöering ) in Roma 
seyahat ve müzakerelerinden sonra 
hu ccvnbm pek de mü,,.Let Lir ma· 
hiyette olm.yacağı şüphesizdi. Fa· 
kat bereket versin ki, İngiliz siya· 
seti aı:ıktan açığa redde uğraoıak 

istemediği zaman mulıntablarını yu• 
muşatacak birçok vasıhtlara daima 
malik olmuş ve bunları daima ma· 
baret \"e ihata ile kullanmasını bil· 
miştir. Bu siyaset burada da dün· 
ya sulhunun imdadına yetişti. Pek 
az evvel kendisi ile Akdeniz cen· 
tilmen itilafı yapılmış ve hu su· 
retle birçok emellerinin talıakku· 

kunu idrak etmiş olan Jtalyn daha 
Lu itilafın mlirckkeLi hile kuru. 
madan 1ngiltere'yi rencide edecek 
bir hareketten çekiniyordu. Alman· 
ya ise dört scnedenLeri tatbik et· 
mekle olduğu alabildiğine teslihat 
eiya~etindcn dolayı · doktor Şaht'ın 
mali sahadaki cidden mucizevi hü· 
tiiu tedbirlerine rağmen • iktısadcn 
çok buhranlı Lir saf haya girmişıi. 

Rejimini tehlikeye atmak istemi· 
yorsa ne bahasına olursa olsun bu 
buhrandan birau evvel kurtulmıva 

mecburdu. 1ngiliz hariciye nazın 
Eden eon nutkunda Almanya'ya 
ilk maddelerin taksim ve tevziin· 
den esaslı bir pay aynlmııeı ve 
hatta nııkdcn de geniş bir kredi 
açılması mümkün olduğunu, ancak 
bım~n için de Almaıı'ların Avrupa 
şirazesini ihlalden çekinmeleri la· 
zımgeldiğini ileri sürmek suretile 
onların da ağzına bir parmak bal 
çalnu~ oldu. 

Artık bu vnzi"·etten sonra İtal· 
ya ve Almanyn'nı~ fngilfa tekJifioe 
menfi eevab vermeleri biraz güç 
olurdu. Nitekim de Ö\ le oldu. Jki 

" giin evvel cevabi noıalarını ayni Macar meclisi yeni avukatlık 
kanununu lcabul ve tasdik et
miştir. 

Bu kanunun bir hususiyeti 
vardır. O da kadınları avu· 
katlıktan menetmesidir. 

fi Lirçok tesirler yüzünden bu :belediyesi şu günlerde sadece 
cuma günü birçok tehlikelere saat 12 ile 15 arasında re-

üzüm sergileri, tahta kerevet
lerden yaptırılacak olursa, 
bütün mıntaka ihtiyacı ıçın 
müstahsillere 2,680,000 liralık 
kredi bulmak lazımdır. Bu 
kredinin kooperatifler vasıta· 
sile temini muvafık görülmek
tedir. Halbuki sergi kağıdı 
temin edilirse böyle bir kredi· 
ye lüzum yoksa da bağcılara, 
sergileri yağmurdan korumak 
için tenteler vermek lazım 
gelecektir ki, bunun için de 
bir milyon liralık bir krediye 
ihtiyaç vardır. 

Amerikan 

zamanda I..ondra'ya göndermiş olan 
hu iki hükumet de • bittabi herkes 
taıbik etmek ve tedbirler herfe)e 
teşmil olunmak kaydı ihtirazisile . 
İngiliz teklifini kabule hazır ol· 

Macar hükumetinin bu men 
ile ne kasdettiğini bilmiyoruz. 

Bizde kadınlar hem avukat 
hem de hakim olabilirler; ve 
kadın avukat veya hakimlerden 
hiçbir zarar görmedik. 

Fransa'da ilk kadın avukat 
Matmazd Kloven'dir ve 1900 
senesinde işe başlamıştır. 

Eski Roma'hlarda Horten-

maruz kalacağız. Bu tehlikeler mork arabalarının tezyidini ta-
cn ziyad., se,ilen k\ınseler yüzün- lep etmiş ve bu arzusu da 
den çıkacaktır. Bunun için hu· d h ) 

er a yerine getirilmiştir. Bilgüne mahsus olarak bir ziyaret 
programı yapılmamalıdır! aşk vesile saygılarımızı yenileriz. 
randevularından uzak kalmalıdır. Memurin muhakemah 

Bugün doğacak çocuklıır bet· Vilayet İdare heyeti, dün 
baht olwaga mahkum degillt!r<lir, öğleden rsonra Vali muavini 
fakat bn~kıılarını hedlıoht kılacak· 
lordır. Hayat mücadelesinde ra· Cavid Ünver'in reisliği altında 
kiplerine karşı merhametsiz ola. toplanmış, memurin muhake-
caklar ve rakib ezmek için mü· matına aid bazı tahkikat ev-
cadeleler ihdas edeceklerdir. rakı üzerinde müzakerelerde 

\._----------...--' bulunarak kararlar almıştır. 

Üzüm kongresinde bu mü· 
him mes' eleler konuşulacağı 
gibi ihracatın kontrölü mev· 
zuuna da temas edilecektir. 
Mahsullerimizin, bilhassa en 
mühim ihracat mahsulümüz 
olan üzümlerin ihracında kont· 
rol usulünün ne şekilde tat
bik edileceği ihracatç .i'an 

vapuru 
Dün yüzdürüldü .. 

Bundan birkaç gün evel 
Çeşme'de karaya oturan Ame· 
rikan Eksmor şilebi, Türk gemi 
kurtarma şirketinin Alemdar 
gemisi tarafından bu sabah 
yüzdürülmüştür. 

Gemi, Amerika'ya müte
veccihen yoluna devam et
miştir. 

duklarını bildirdiler. 
Bu şekilde Avrupıa'da umumi 

vaziyetin kısmen aalah bulmasına 

ve İspanya'daki ideoloji boğuşma· 
larının Milletler araaı tilemde hasıl 

elliği gerginliğin yanş yavaş zevale 
yüz tutnıasıua intizar olunabilir. 
Eğer eslılha \'e mühimmat fubrika· 
törleri bu tedbirlerin samimiyetle 
tatbik ve icrası L:Pndi menfaatlerini 
ihliıl etmekte olına ıut.lan dolayı 
mensub olduk.lan memleket hükt1· 
metlerini hile yolupa npmıya ic-
bu edemealene .. 

lrsıyernr.;ı ı.'"' r sıhhati gittikçe 1yııcşmt!~ ·--· Hanri zamanmda mşa 
düncü 

13~..., •• ,..._. -· • 

lskenderun' a ilk scferı lup olur ve veremueu Aksu 'ltnJV ~ı•u .,. v---

T 



.Al 29/1/937 --------------------ANADOLU ___________________ _ 

~~~ i ı=~;;JHer de:~;~ed:::r. 
Radek ve~arkadaşlarının~-muhakemesi Kum ve Yıldız Beyler sokaklar. 

Dünkü celsede suçlular .. 
dan onyedi kişi idama 

mahkQm · olmuştur 
~~~~~~--~~~~~~ 

lngiliz gazeteleri, bu dava hakkında dik-
kate şayan neşriyat yapmağa başladılar 

Berlin, 28 (Radyo) - Mos
kova' dan alınan haberlere gö
re Radek'i ve arkadaşlarım 

muhakeme etmekte olan mah
keme müddeiumumisi Vosiski 
iddianamesini bugün mahkeme 
heyetine verecek ve 17 maz-
nun için idam talep edecektir. 

Londra, 28 (Radyo) - Mos
kova' daki son muhakeme, İn
giliz matbuatını şiddetle ala
kadar etmektedir. Bu yüzden 
mühim gazeteler Rusya aley· 
hine şiddetli neşriyat başla
nııştır. 

Y oksir Post gazetesi: 
"Bu muhakeme Bolşevizm 

propağandasının eseridir.,, De
mektedir. 

Amele partiıine mensup ga
zeteler de: 

"Rusya doğrudan doğruya 
mutlakiyete ve otokrasiye doğ
ru yürümektedir,, demektedir. 

Belgrad, 28 (Radyo )-Mos
kova' dan gelen haberlere iÖre, 
Kari Radek muhakeme huzu-

runda cürmünü itiraf ederek, 
Troçki'nin talimatı dairesinde, 
Sovyet Rusya' da tasarruf hak
kını yeniden tesise çalışmakta 
olduğunu beyan etmiştir. 

Troçki, Meksika'da verdiği 

beyanatta, Moskova'da bulunan 
oğlunun öldürüleceğinden emin 
bulunduğunu söylemiştir. 

Kari Radek'in anası, M. 
Stalin'e bir istida vererek oğ· 
lunun affedilmesini istemiştir. 

Bu istidanın reddedileceği sa
nılmaktadır. 

Varşova, 28 (Radyo) -
Kari Radek' in burada bulu
nan ihtiyar anası, oğlu ıçın 

Stalin'e bir mektub gönder
miştir. Bu mektubda Kari 
Radek, on yaşındanberi ana
sından uzak kaldığı ve siyasi 
akidelerini bozmadığı yazılmak
ta, affedilmessi istenmektedir. 

İhtiyar ananın bu mektubu
nu, Varşova'da· bütün gazete
ler neşretmektedirler. 

Yeniden 57 kaza, 22 na
hiye teşkil edilecek. 

Dahiliye Vekaleti kadrosuna, 22 kayma
kam, 51 nahiye muaürü, 22 nüfus kati

bi, 22 tahrirat katibi ilave ediliyor. 
lstanbul, 28 (Hususi) - Hükumet, Şark'ta yeniden 22 kaza 

ve 57 nahiye teşkiline karar vermiştir. Bu sebeble Dahiliye 
Vekaleti kadrolarında değişiklikler yapılmaktadır. 

Mevcut kadroya, 22 kaymakam, 22 tahrirat katibi, 22 nü
fus katibi ve 57 nahiye müdürü ilave edilmektedir. 

Hükumetimiz, Şark vilayetlerimizin güıelleştirilmesi ve imarı 
için büyük faaliyet göstermektedir. Sark'ta nüfusun çoğaltıl
masına ve i~lerin arttırılmasına çalışılacaktır. 

İstikraz M. Metaksas 
Müzakereleri. Şubat sonlarında 
Londra'da başlıyor Milano'ya gidecek .. 

R d ) Ilelgrad, 
Londra, 28 ( a yo 28 (Radyo) 

Fransa'nın Londra piyasasın· Yun ani:ı tan 

dan alacağı elli milyon ster: baş~ekili ge
linlik istikraz müzakerelerı ncral J\lctnk· 

' bugün veyahut yarın Londrada eas, şu ha t 
başhyacaktır. sonların da 

ltalya'nın 
Alman-Avusturya Miliino şeh· 
münasebatı.. rinc giılecck 

ve halyanın 
Viyana, 28 (Radyo) - Ga· hariciye na· ,. 

zeteler, birkaç gün .. evel baş· zırı Kont M. Metaksas 
ltyan ve bugün biten Alman- Ciyano ile giirü~eccktir. 

Avusturya müzakerelerinden Evlenivorlar 
memnuniyetle bahsetmekte- 'J 

.. d .. ir.ıe.r. _______ •i Düğünde Prens-
ler de bulunacak .. ANADOLU 

--·--Günlük siyasal gazete 
Sahip ve başyazganı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Umumi neşriyat \ 'e yazı işleri 

ınüdürü: Hamdi ' üzhet Çançar -İdarehane& : 
İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Partisi binaeı içinde 

Telcnf: İzmir - A 'ADOI,U 
Telefon: 2776 - Poeta kutuıu 405 

ABONE ŞERAiTİ 
Yıllıtı 1200, altı aylığı 700, üç 

ayhAı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için ıene)ik 

abone ücreti 27 liradır 
Beı yerde 5 kuruıtur -Cünt geçmio 11füıhalar 25 kuruotur. 

.. ANAD~~~~~SINDA 

Londra, 28 (Hadyo) - İngiliz 
hük\ımeti, Dük Dökend ve Dük 
Gloçcster'e büyük kardeşlerini Dük 
Dö Vindsor'u (eabık kralı) ziyaret 
müsaadesi vcrmi~tir. 

Viyana"dan Londra'ya gelen 
diğer Lir habere göre Dük dö 
VindEor l\ladam Simeon ile bugün
lerde evlene<',cktir. 

Papa 
Tamamen 
iyilefmiş gibi. 

Vatikan, 28 ( Radyo ) 
Papa'nm sıhhi ahvali iyileştiği 
için resmi ziyaretlerin tezyidine 
karar verilecektir. Papa'nın 

ailesi efradı ve hususi doktoru 
bu karara itiraz etmektedirler. 

1 - Vakit akşam. Ufuk 
kızıl. Kumların kenarında koyu 
çividi bir deniz .. Tenha .sahi
lin bir ucuna kendimi attım. 

Çırılçıplak uzandım, yattım, 

2 - Kumlara bakıyorum: 
En ufaklarının en ufakları bile 
var. Her biri ayrı ayrı alem
lerden kopup burada tesadü
fen toplanmış. 

3 - Bir kum bir tarih gi
bi: Kimi sarı, kimi yeşil, kimi 
kızıl, kimi altın tozu ve yüz. 
binlerce kabuk kırıntısı ... Can
lı cansız ve hepsi zamanın 
değirmeninde öğünmüş: Kü
çük ... Kum ... 

4 - Gözümün bir avuç 
ufku içinde bu alem genişledi. 
Yüksek dağlar, derin vadiler, 
ormanlar, bataklıklar içinde 
dünyanın orta yaşından bugü
ne kadar gelip geçen bütün 
hareketler, sarsıntılar, çökün
tüler okunuyordu burada .. 

5 - Şu küçük kemik h
rıntısı; yarı timsah, yarı kuş 
bir ejderin dişi mi, şu gözle 
görünmez çakmak taşı, yalçın 
bir dağdan yıkılan kaya mı? .. 

Bataklıklar içinde homur
danan dev hayvanlar, kızıl 

alevleri göklere uzanan vol
kanlar içinde kaldım. 

* • • 
Ve sırtüstü döndüm: 
Gökyüzü .. 
Orada da bir avuç, binler

ce avuç kum gibi serpilmiş 
yıldızlar vardı. Güneş altın
daki kum gibi parlıyorlardı. 

Bu alemin kücü2'ünde ve bü
yüğunde bir fark bulmadım. 
Onlar da kimi sarı, kimi yeşil, 
kimi altın kızıllığı içinde kı· 
mıldanıyorlardı. Ben, bana 
binlerce yıl uzak yıldızlar al
tında, bana binlerce yıl uzun 
kumlar üstünde düşünen bir 
hayvanım. Yapa-yalnızım. Ne 
bir kumum, ne bir güneş! 

Herşey bir sebebe bağlı, 
herşey düzenli bir keyfin seyri 
içinde kum gibi ufalıp, yıldız 
gibi büyüyüp insan gibi dü
şünüyor ... 

Dr. Necati Kemal 

Pravada 
Gazetesi .. ----·---
Leon Blum'un söyle-

vi için ne diyor. 
Moskova, · · 28 (Radyo) - ~ 

Pravada gazetesi, M. Blum.'unl 
Liyon' da irat ettiği son nut·:· 
kundan bahsederek: 

Bu nutuk, beynelmilel mü
nasebetleri tavzih edecek ma-
hiyettedir. 

M. Blum'un söylediği gi~ 
-;.1h~~müdaf Wı~ Ufuslar 

[sosyetesinin tutunmasına yar
dım elzemdir. Cihan sulhunun 
temini için bundan başka çare 
yoktur. 

İzveztiya: 
Fransa'daki halk cebhesi, 

büyük ve kuvvetli irtica taar
ruzlarına karşı kendisini mü· 
dafaaya muktedir olmuştur. 

Bu muvaffakıyet, Avrupa 
sulhu namına büyük bir beşa
rettir. Demektedir. 

Hertag 
• 

Zırhlısı ls-
tanbula gelecek 

lstanbul, 28 (Hususi) - Bu 
ayın beşinde, Felemenk'lilerin 
Hertag zırhlısı limanımızı zi· 
aret edecektir. 

-----------
Şu daktilo kızın koltuğunun altın .. 

da ne var, biliniz: Roman! 
Yirmibeş kuruşa karnabahar 

haf.. ölsem yimem vallahi! •• 

Hükumet önü 
lzmir'de hayat büyük bir sokaklara hastalıkların boşalıp 

nehire benzetilirse, Kemeraltı aktığını, kapı · kapı dolaştığı 
caddesini de bu nehrin, en bir yer olmağı nasip etmiştir. 
derin, en gür, en gürültülü İçinde hasta taşıyan araba-
kolu olarak kabul etmek la- lar, Kemeraltından geçer ve 
zımdır. bu sokaklardan birine sapar. 

Burasını, evle, iş yerini, mek· Yüzünü sarmış, suratını as-
teb, mağaza ve her yeri biri- mış çenesini tutan insanlar 
birine bağlıyan bir ana geçid gene bu sokaklara dalar, çı· 
olarak ta tasvir edebiliriz. karlar. Beş on dakika evelki 

Sabah ve akşamın muayyen asık surat ve çatık kaşlar, bi· 
saatlerinde, kaynağında bir raz sonra neş'eli ve açılmış 
taşkınlık başlıyor ve bunu, vaziyettedir. 
Kemeraltının dalgalanması ta- Karnını tuta tuta, bacağını 
kib ediyor. sürükliye sürükliye geçenlerin 

Sabahları o kadar değildir, nereye gideceklerini beraberce 
fakat aks~un k;l"saı+.ı ........ "' .J - x. ' 1 

• • • • • • 

mıya ve ilk ışıkların yanmıya Beyler sokaklarına, amma 
başladığı saatlerde; zengin, ya bu sokağa veya diğerine, 
fakir, ihtiyar, genç, esnaf, işçi, yahud da öbürüne! 
mektebli, memur, binbir çeşid Her derde deva ve şifa mü-
insanın geçişi çok şayanı dik- barek beyler sokakları .. 
kattir. Geçid daha bitmedi, sab-

Mektebli kız ve genç, elin- rediniz: 
deki küçücük çantada istik- Vakit öğle vaktidir. İşte 
halinin mukaddesatını taşıyor. İzmir'in kalbur üstü tavlacıları, 

işçi kadının koltuğunun al- nargilecileri, öğle tatili vesi-
tındaki pakette biraz ekmek, !esile sökün ettiler. Evvela 
biraz peynir veya zeytin vardır. lokantaya, sonra kahvehane· 
Şu geçen bayan, eline bir lere!. Palavracılarda kulübe 

yığın paket almış, fakat hala girdiler.. Sanki, dışarıda sa-
ve hala gözü vitrinlerde! vurdukları palavra ile ihtiyaç-

Şu siyah iri gözlü veya sarı, !arını tatmin edememişler gi-
kıvırcık saçlı daktilonun koltu- bi, şimdı de kapalı odanın 
ğunun altında ne var bilir içinde her türlü kulak kont· 
misiniz: rolünden uzak olarak gene sı· 

Roman!.. Boş saatlarını dol- kAcaklar palavrayı .. 
durduğu ve hayalini besliyen Hayat, zaten bir palavradır, 
roman! be dostlar! 

Şu geçen zatı iyice tanıyo- Akşam dönüşünün en en-
rum: • teressan ve en manalı sahnesi, 

İcra dairesinde bir yığın işçi kadınların ve kızların dö-
alacak dosyası vardır. Tanrı· nüşünde başlıyor: 
nın bütün günü oraya taşınır. Takım takım, alay alay, ko-
Sanki dairenin daimi bir müş- nuşa konuşa, hazan güle güle, 
terisi, veyahud da fahri me- hazan da çekişe çekişe yürü-
murudur. yorlar.. Sabahleyin koltukla-

Sabahla beraber o da fırla- rında taşıdıkları çıkınlar artık 
mış ve hergünkü yolunu tut- boşalmıştır. Tanrı ne vermişse, 
muştur. hallerine dua ede ede, onları 

Ben bunları yazarken, birisi mideye indirmişlerdir.. Fakat 
hatırıma geldi: bu çıkınlar, Başdurak'tan iti-

Günde elli kere Kemeral- baren tekrar dolmağa başlı· 
tı'ndan geçer. yacaktır. 

Bir işsiz mi bu, hayır! Öyle ya, oncağızlar, bütün 
Bir;sini mi bekliyor acaba, gün çalışır ve sonra bu ç.arşı-

hayırl dan veya Eşrefpaşa'nın, De-
Kılığı kıyafeti de yerinde.. ğirmendağı'nm aıübarek yo· 

Ya nedir bu? kuşundaki dükkanlardan neva-
Bir paralı serseri!.. İşi, gücü lelerini alırlar.. Eve varınca 

yok, sokak sokak dolaşıyor ocakları yakar, tencereyi, ta-
lzmir'i ve Kemeraltı'ndan da vayı ateşe korlar, yemek pi· 
günde elli kere geçiyor.. şirmeğe başlarlar .. 

Kemeraltı'ndan kimler geç- Uuuu bahçıvan! 
miyor ki: - Buyurun bayanım! 

İşte doktorlar, diş hekimleri, - Bana yarım kilo ıspa-
yani bizim Beyler sokaklarının nak. Biraz da turp ver!. 
ezeli ve ebedi sakinleri geç· - Emredersiniz bayanım .. 
mektedir.. Sanki Allah, bu -Sona 6 ıncı sahijede -

Zaferden zafere! 
Atatürk'ün bayrağı altındaki 

milli yürüyüş ve miJli kadro, 
bir zafer d aha kaydetti. Mont 
trönün arkasından Hatay yü~ 
rüyor. 

' Atatürk'ün siyaset sahasına 
attığı iki tohumun ikisi de 
intaş etti ve meyvesini verd; 

Türk olan her yer veya her 
hangi bir yerde bulunan her 
türk, şimdi bu zaferi alkışla· 
maktadır. Lozan'ın y!ir ı da ka· 
lan bu t:ıri hi ve milli sahifesi, 
milli haysiyet ve gururumuzu 
tatmiq eden parlak bir şere- · 
fin vesika ve müeyyidesi ol 
muştur. Bunun, sulh yolundan 
neticelenmesi de, beşeri endi
şeleri çok geniş ve hassas 
olan Türk milletini ayrıca mü
tehassis etmiş bulunuyor .. 

Biz Montrö ile, her ihtilaf 
ve pürüzün ancak anlaşma yo
lundan halli lazımgeldiğini bir 
örnek olarak gösterdik. Mon
trö 'de yükselebilen itirazın se~i, 
ancak bu ideal ve samimiyet 
yolunda kırılmıştır. 

Hatay'ı da ayni anahtar 
açtı .. Fakat itiraf etmek ge· 
rektir ki, bir elimizde sulhün 
çiçeği bulunurken diğer eli· 
mize de silahımızı almıştık. 
Her hangi bir yanlış görüş, 
bir haksızlık ve hatanın kar· 
şısında, icabederse bu ikinci 
kozu da oynıyacaktık. 

Yani, haklı olduğumuz için 
şWh~ rlAvrAn~h;t ,.,. .. 1.~: 1. V - •-.-
hatsız o anların akılları esıp 
gönülleri isteyince hemen bom
bayı patlatıp insanlığın huzur 

ve rahatını kundaklamalarına 
şiddetle muarızız ve öyle ka· 
lacağız da ... 

İspanya' da ki, şuradaki bu
radaki iki, üç kişilik tebeaları 

için donanmalar kaldıran dev
letlerin, her hususta kahir bir 

hakimiyet ve ekseriyet tesis 
eden tarihi bir Türk diyarı 

için bize mukavemet etmeleri 
esasen mevzuubahis olamazdı. 

Fransa ile olan münaseba
tımızın atlattığı endişe, mu-

hakkak ki, dünyaya da nefes 
aldırmıştır. Şu bulanık hav.:ıda, 
şu sinirlerin ve menfaatlerin 
mütemadiyen çarpıştığı buh
ran devresinde patlıyabilecek 
bir silah, muallakta pamuk 
ipliği ile sarkan sulh ve em
niyet avizosunu derhal yere 

indirecek ve bunu bir kıyame· 
tin kopması takibedecekti. 

Atatürk ve onun arkadaşları, 
beşeriyeti işte böyle bir teh· 

likeden de kurtarmışlardır. Bi
naenaleyh kazandığımız dava· 

da, insanlığın da saadet his

sesi büyüktür. 
Montrö'nün peşi-sıra, Hatay 

da yürüdü ... 
Orhan Rahmi Gökçe 
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Afi Sayfa4 

Almanya,p 1914 den çok 
ha k Jvvetlidir 

Fransız parlamentosunda çok 
şiddetli münakaşalar oldu 

Palto hırsızı tutuldu 
Beş gün evel Birinci kor· 

donda Merkez Cumhuriyet 
Bankasında avukat Fettah Nuri 
Esen ile üç gün evel Merkez 
Postanesi koridorunda Meh
med oğlu Halis'in paltoları 
çalınmıştı. Bu paltoları çalanın 
lstanbul'lu Osman oğlu İsmail 
Lütfü olduğu anlaşılmış ve 
suçlu yakalanmıştır. Zabıtaca 
elde edilen paltolar, sahiple
rine verilmiştir. 

Ordu ile (Ugaki) arasındaki ih- Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

tilaf bir türlü Ortadan kalkmadı. 12,30 Halk musikisi, 12,50 
Havadisler; 13,05 Hafif mu
siki, 13,25 muhtelif parçalar. Paris, 28 (Radyo) - Fran· 

sız parlamentosu, bu sabah 
toplanmış ve Fransa'nın mü· 
dafaası hakkındaki müzakerata 
devam eylemiştir. Hatiplerden 
bazıları söz söylemişlerdir. 

otostratlar, hududlarımıza ka
dar dayanıyor. Biz, buna karşı 
ne yaptık? 

Diye sormuştur. 

Tokyo, 28 (A.A) - M. Ugaki'nin doğrudan doğruya im· 
paratora müracaat ederek onu orduya kumanda etmeğe ve 
Harbiye Nazırını tayin etmeğe davet etmesinden M. Ugaki 
ile ordu arasında ihtilafın halledilmemiş olduğuna delalet ettiği 
söylenmektedir. Ordu şefleri bu taktirde itaat etmek veya ilahi 
mahiyette telakki edilen bir emri reddetmek şıklarından birini 
tt!rcih etmek ıztirarında kalacaklardır. Saylavlardan M. Kenet, söz 

alarak demiştir ki: 
- Fransa artık, ne Belçi

ka' dan ve ne de Hollanda· 
dan imdad bekler. Alman'la
rın, hududlarımızda yapmakta 
oldukları hazırlık, gözden kaç
mıyacak derecede barizdir. 
Bir harb vukuunda, bizim ne 
dereceye kadar mukavemet 
edebileceğimiz suale değer. 
Fransız ordusu, mükemmel bir 
halde teçhiz edilmiş olmalıdır. 

Eski nazırlardan Şayedelen 
ise: Almanya'nın 1914 sene
sinden çok daha kuvvetli ol
duğunu söylemiş ve Fransa'nın 
geri kaldığını ileri sürmüştür. 

18,30 Dans musikisi, 19,30 
konferans. 20 Vedia Riza ve 
arkadaşları, 20,30 Türk musi
kisi, 21 arapca havadisler, 
21, 15 stüdyo orkestrası, 22, 1 O 
ajans ve borsa haberleri, 22,20 

lngiliz - Mısır hazırhk mü _soıo_ıar. ----

k 1 · b•tt• Kottenstuhl Şayedelen, Almanya'nın, 

Mart'ın 7 inci günü Ren hav· 
zasını tahkim edeceğini iddia 
eylemiştir. 

Sarhoşluk 
Birinci kordonda Turkuvaz 

barında tapu memuru Ali oğ· 
lu Şamil sarhoş olarak gürül· 
tü çıkardığından zabıtaca tu· 
tulmuştur. 

za er~ e~I I I. ·~. Makinelerinin itha
Mısır hükiimetı elınden geldıgı ka line müsaade ediliyor 

Hariciye nazırı Müsyü iven 
Delbos, bu gibi iddiaların 
vahi olduğunu ve bunlara inan
mamak lazımgel<liğini beyan 
eylemiştir. 

dar intikal devresini kısaltacak. A~k~r~, ~.7 (A.A) -. ~em-
leketımızın orme eşya ıhtıyacı 

Harbiye nazırı M. Daladiye 
bizi tenvir etmelidir. 

Tayyare kuvvetlerimiz de 
noksandır. 

M. Kenet'ten sonra M. Dö· 
pon söz söylemiş ve bir harb 
vukuunda Fransa'nın ne su
retle müdafaa edileceği hak
kında alakadarların izahat ver
mesini istemiş ve bu hususta 
gazetelerde görülen neşriyatın 
ne dereceye kadar doğru ol· 
duğunu sormuştur. Bunun üze· 
Tine hava nazırı M. Piyerkot 
kürsüye gelerek cevab vermiş 
ve demiştir ki: 

- Gazetelerin milli müda-
faamız hakkında yaptıkları 

• · k l . l .f'~' .. lpruıl1k 
getırme ten uzaK kaıamaz. 

Uzun münakaşalardan sonra 
kürsüye gelen başbakan M. 
Leon Blum, heyecanlı beya
natta bulunarak demiştir ki: 

- Silahsız bir Fransa, her 
kesin taarruzuna hedef olabi· 
lir. Bunun için, silahlanma 
işine büyük ehemmiyet vere
ceğiz ve komünistlerin askerlik 
hizmeti hakkındaki tekliflerini 
asla kabul etmiyeceğiz. Fran· 
sa'nın müdafaası, herşeye ta· 
kaddüm eder. 

Bu husustaki münaksşala
rın gelecek Çarşambaya ka
dar devam edeceği ve bila
hare Fransa'nm müdafaası 
için istenilen tahsisatın reye 
konacağı bildiriliyor. Alaka· 
-- , .. 1 • • ;1; _ _ 1": ... 

ittifakla kabul olunacağını 

söylüyorlar. 

Kanuna aykırı hareket 
Şehidler caddesinde iplik 

fabrikasında damda oturan 
Emin oğlu Mustafa 1704 nu
maralı kanuna aykırı hareket 
ettiğindt:n yakalanmıştır. 

iki hayvan boğuldu 
Bırinci kordonda gümrük 

yanında bir kaza olmuştur. 
Mustafa oğlu lbrahim'in çift 
yük arabasında yüklü varille· 
rin devrilmesi yüzünden Ha· 
san oğlu Eyüb'ün idaresindeki 
araba hayvanları ürkmüş, de· 
nize atılmıştır. Kurtarmağa ça· 
lışılan hayvanların · ikisi de 
boğulmuştur. 

Arkasmdan silfth atmtş 
Çorakkapı' da Melez cadde

sinde bir vak'a olmuştur. Sü· 
leyman oğlu Riza'ya bir kadın 
yüzünden evelce araları açık 
ı... .. t,ınAn Kahraman 02-lu Meh· 
mecı taratından tehaı~ Kasuııc 

arkasından silah atılmıştır. 

Suçlu Mehmed yakalanmıştır. 

Bıçak taşımak 

Kahire, 28 (A.A) - lngiliz Mısır hazırlık müzakeratı pren
sip itibarile bir itilafa müncer olmllşt:ır. Bununla beraber muh· 
telif mahkemelerin ip kası ve intikal devrinin müddeti mes' e· 
leleri muallak bir halde kalmaktadır. 

Kabine erkanı Lonra' da cereyan eden müzakereler esnasında 
oniki senelik bir müddetin asla mevzuu bahsedilmemiş oldu
ğunu ~eyan etmişlerdir. Hükumet elinden geldiği kadar intikal 
devresini kısaltmağa çalışacak olup yirmi senelik bir intikal 
devresi i.;temekte olan ecnebi mahafilin iddialarını şiddetle 
reddetmektedir. 

Memleket dahilinde istiklalin en esaslı şartlarından birinin 
hakkı kaza istiklali olduğu tehemmiyetle kaydedilmektedir. 
Mahkemeler mes'elesine ait hal sureti Montrö konferansının 
işgal edeceği başlıca mevzulardan biridir. 

Hollanda heyetinin .hükU 
metimize bir teklifi. 

Ankara'da ve diğer şehirlerde radyo is
tasyonu inşasına talip oldular. 

lstanbul, 28 (Hususi) - Ankara' da bulunmakta olan Hol
landa heyeti, memleketin muhtelif yerlerinde radyo istasyon· 
ıan ınşası ıçııı uuıc;;uıucltu11" .... """ı.ı:n.-~. L'"l"nmn~h•r 

Nafıa Vekaleti, heyetin tekliflerini derhal tetkike başlamıştır. 

mevcud makinelerle tatmin 
edilmekte oldtığundan şimdiye 
kadar alelumum Trikotaj ma
kineleri yanında Kottenstuhl 
makinelerinin de idhaline mü-
saade edilmekte idi. 

Bu nevi makineler üzerine 
ise Avrupa' Ja mütemadiyen 
yenilikler yapıldığı ve bu sa
yede c!aha ince ve desenli 
Jarse ve tül gibi kumaşlar 
yapmak imkanı elde edildiği 
ve halbuki mevcud makinele· 
rin kaba ve eski sistem ol
duğu İktısad vekaletinde ya· 
pılan tedkikattan anlaşılmış 
ve halkımızın bu yeni çeşid 
kumaşlardan mahrum bırakıl-

zamanda maması ve aynı 

memleketimizde bu sanayi ka
nunundan istifade edip Kot-
tenstuhl çalıştıran örme fab· 
rikalarına birer aded idhal 
müsaadesi verilmesi İktısad 
vekaletince kararlaştırılmıştır. 

Kottenstuhl idbal etmek is
tiyenler veı-::alete müracaat et· 
mekte ve idhal müsaadesi al· 
maktadırlar. 

Zira bir harb vukuunda F ran· 
sa bütün evladlarmdan yardım 
istiyecektir. Halbuki bu gibi 
neşriyat ordu mensublarınm 

bile cesaretini kırar. 
Bundan sonra :saylavlardan 

M. Marşanda söz söylemiş ve 
nüfusun müdafaa işile olan 
alakasını tebarüz ettirdikten 
sonra, Fransa'da nüfusun gün
den güne eksildiğini söylemiş, 
bu hal böyle devam ederse, 
Fransa günün birinde kendi
sini müdafaa etmekte güçlük 
çekeceğini beyan eylemiştir. 

Başbakan sosyalist partisi 
ni toplamış ve müdafaa prog
ramı hakkında izahat verdiği 
gibi bu programa itiraz ede· 
cek olan komünistlere karşı 

cephe alınacağım bildirmiştir. 

Çorakkapı'da Osman oğlu 
Ali ve Kemer' de Şükrü oğlu 
Ahmed'in Üzerlerinde birer 
bıçak görülmüş, zabıtaca alın
mıştır. 

Ankara'da yapılacak iki istasyondan başka İstanbul İstasyonu 
da ıslah edilecek ve diğer büyük şehirlerimizde birer istasyon 
yapılması tetkik olunacaktır. 

K M d .d'd k. Filistin OnSey a r! e 1 Se- Arapları arasın-
• 

lsvicre'de Nal ve mıh hırsızhğı 
Karşıyaka' da Zafer sokağın

da oturan Ali oğlu Hüseyin 
Hamid, ayni sokakta nalbant 
Hüsnü'nün dükkanından nal 
ve mıh çaldığından yakalan
mıştır. 

farethanelerin naklini da yeni hare-

t tk•k İ . t• ketler başladı. ' Komünist 
hareketleri .. 

e 1 e mış ır K.udüs, 28 (Radyo)- Filis· 
tin Ingiliz ali komiseri Sir Ar· 
tur Vaşap bugün veyahut ya
rın Londra'ya hareket ede· 
cektir. Araplar arasında yeni
den şüpheli faaliyetler baş
göstermiş ve şiddetli bir asa
biyet hüküm sürmektedir. 

Saylavlardan M. (Dökerli) 
de söz söylemiş ve Fransız 
tayyarelerinin, eski sistem ol
duğunu, tayyare toplarının da, 
matluba muvafık olmadığını 
ileri sürmüştür. 

Hava Nazırı, M. (Piyerkot), 
bu saylava da cevap vermiş 
ve yeni sistem tayyare topla· 
ları imal edildiğini beyan ey· 
lemiştir. 

Saylavlardan Müsyü Boji 
söz alarak: 

- Almanya'nın inşa ettiği 

Cenevre, 28 ( Radyo ) 
lsviçre'nin Şofo Kanton'unda 
yeniden bir takım komünist 
hareket, hadiseleri ve müca
deleleri görülmüştür. Doktor 
Burgen'in cenazesi otopsi için 
tıbbi adli dairesine götürülür
ken 1sviçre milliyetperverleri 
tarafından tezahürat yapılmıştır. 
Muhafazakar partisi, doktor 
Burgen için mutantan bir ce
naze merasimi hazırlamaktadır. 

Kanton idare amirleri ko
münistler tarafından içtima ya
pılmasını şiddetle yasak etmiş· 

lerdir. 

-~]~~rii_n Definesi! 
Tarihe müstenid zabıta romanı 

Dövmek 
Karataş'ta Mehmed Fevzi 

kızı kızı Saadet, Polonya'lı 

mühtediye Melahat'ı yumrukla 
dövdüğünden zabıtaca yaka
lanmıştır. 

Dosya mes'elesi 
Karşıyaka' da Ankara ilk 

okulunun avlusunda Ali Ruşen 
kızı Şerınin'in dosyasını alan 
Hüseyin Avni kızı 12 yaşın
daki Halide'yi dövdüğünden 
yakalanmıştır. 

• 

Şili murahhası: Bu mes' elede siyasi değil, 
insani hisler hakim olmalıdır, diyor 

Cenevre, 28 (Radyo)-Kon
seyde Danzig ve Sancak me· 
selelerinin müzakeresinden ve 
kararlardan sonra, Sosyete 
meclisi saat 20 de toplanmış 

ve Madrid'de ki sefarethane· 
lerin nakli meselesini tetkik 
etmiştir. 

Bu müzakereye Şili murah
hası M. Edvar'ın teklifi üze
rine lüzum görülmüştür. 

ispanya hariciye Bakanı ve 
Sosyete murahhası M. Alvares 
Delvayo bu mesele üzerine 

bazı ihtirazi şartlar dermiyan 
etmiştir. 

Bunun üzerine Şili murah
hası: 

- Bu meselede siyasi değil, 

insani hisler hakim olmalıdır. 

cevabını vermiştir. 

Konsey Reisi M. Velling· 
tonpu: 

- B•ı mühim vaziyete bir 

çare bulmalı ve iki noktai na

zarın telifine çalışmalıyız! De· 
miştir . 

- Ses çıkarmayınız, yarına yüzünü şöyle böyle görebili- siyah kulelerin manası nedir? 
kadaT hiç ses çıkarmayınız; yorlardı. Bu şirin ve sevimli kız kim· 
ben yarın geleceğim, beni Söze ilk olarak Piycr baş· dir? Yerden biter gibi ve bu 
bekleyiniz rica ederim! ladı: fırtınalı, yağmurlu havada 

Dedi ve seri bir hareketle - Sizi ne harp esnasında yanımızda nasıl bulundu? Ne-

4 
ar ki d F Ş B kapıyı çekti, gitti. ne de harpten sonra bu halde den öyle gülüyor ve şatoya 
ıva e en: . . enlioğlu I l k l N ı k ·1 b k ? B k ki de i an ı şimdi sadece; görmemiştim. e vaziyet, ne t:or u ı e a ıyor u ız 

Genç kız, sıçrama~ta olan kadar yürüdüler, burada ağaç- genç kadının: karar ve hareketti o... hem kendisi ve hem de bizim 
iki iri köpeğin arasına geriye lann ortasında bir kulübe - Nadin, Sultani. Dedi. için korktu. 
doğru koştu ve Lük genç gördüler. Diye köpeklere bağırdığını - Aziz dostum, ben ken- Piyer, Lük'ün bu sözlerine 
kızın ağaçlar arasında kaybol- Genç kız doğruca kulübeye duymakta idiler. dimi macera için yaratılmış hiçbir cevap vermedi. Lük 
duğunu gördü ve kendisi de koştu, kapısını şiddetli bir Bundan sonra, karanlık ku· farzediyorum. Bunun için ikinci buna ehemmiyet vermeden 
ayni istikamete doğru koştu hareketle açtı, içeriye girdi, lübede muttarit şekilde yağan istihbarat bürosunun verdiği ortaya sürdüğü bu sualin ce-
ve Piyer'in de kendisini takip eşiğin sağ tarafına geçerek: yağmurun gürültüsünden başka ve seninle birlikte neticelen- vabını kendisi araştırmağa 
ettiğini ayak ~eslerinden tah- - Giriniz!. hiçbir şey duymadılar. dirdiğim vazifeleri kabul et· başladı. Bunun için sükut ye· 
min etti. Dedi ve elile köpeklue Lük ve Piyer birkaç dakika miştim. Yirminci asırda değil, niden başladı. 

Biraz sonra genç kız, do· sükunet işareti verdi. derin bir sükut içinde, bir 14 üncü asırda dünyaya gel- Bu sükut devresinde iki 
lambaçlı dar bir yol başında Lük ile Piycr de bu kulü· söz bile söyliyemcdiler. İkisi mediğime çok mütecs~iri ın genç, mihaııiki bir halle ku-
durdu ve arkasına dönerek beye girdi. de ayakta duruyorlardı. doğrusu! Pip!r, bu somurtkan lübenin içini telkike koyuldu-
gene: Derin bir karanlık içinde Kulübenin kapısı tamaınile manzaralı esrarengiz şato ne- !ar .. 

- Geliniz, çabuk geliniz! kaldılar. Genç kız, nefes nefse kapanmamış idi; günün son dir? Bu şatonun neden pence- Kulübede kaba 
Dedi. Seri adımlarla ve bu idi; bariz bir tereddüdden ışığı bu aralıktan giriyor, iki re ve kapusu yok? Bu birbiri ve dört sandalye, 

Ankara'da 
Mühim güreş mü
sabakaları yapılacak 

Ankara, 28 (Hususi) - Bu
rada, Türkiye'de güreşçiliği 
te~vik için, büyük bir güreş 
haftası hazırlanmaktadır. 

Bu müsabakalara 60 güreşçi 
iştirak edecektir. 

parçasile yapılmış bir karyola 
vardı. 

Masanın üzerinde sadece 
ve demirden mamul kaba bir 
şamdan vardı. 

Lük: 
- Karanlıkta kalmıyacağız. 

Artık gece de başlıyor. 
Dedi ve Piyer de çakmağını 

çakarak şamdandaki mumu 
yaktı. 

Lük neş' esini artık tamam i
le etmişti. 

- Ala .. Karanlıkta kalmı· 
yacağız, fakat benim karnım 

aç... Genç kız bize tekrar 
tekrar "Buradan çıknıayınızl,, 
t~siyesinde bulundu. Halbuki 
çamura saplanan otomobili· 
mizde kafi miktarda yiyece· 
ğimiz var. 

Dedi. 
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A 29/1/937 ANADOLU Sayfa S ... 

f :yan~~s~=~~e~~~~~n~= la:~ r··-··H~·ı;·yE-Wz;1~·;r·~1 Adese~e çarpanları 
~ !;l - !1 Kadın. ve Ayna!. 

yapttkları neşriyat Sahnede kadın ::ı Münasebetile Bilyük Şefin iltifatları !i! Eski-bir masala göre, iblis, 

k i•l İstanbul, 28 (A.A) - Mil· kumetinin bu siyaset kavra· ı•: lerin ve şeytanların birbirile 

Ekselsiyor gazetesidiyor ki: /htildftan yerine erke ! ~;l ıetıer cemiyeti konseyinin yışının dünyada sulh ve hu· ı~i boğuştuktan sıralarda, insan: 
Arkadaşımız K. ô. dünkü ~:l bugün Hatay hakkındaki ka· zur istiyen ve bunun icabı rı lar arasında ne ihtiras, ne 

f aide bek/iyen bazı ecnebi devletlerin fıkrasında yeni kurulan ve ;:l rarı çıktıktan sonra Hariciye tabiisi olan hakseverli~i şiar ~;t kavga, ne de kital almazmış. 
bütün entrikaları akim kalmıştır. yüksP.lmiye başlıyan Türk ti· ;:! Vekili Dr. Aras tarafından edinmeyi fazilet bilen bütün t;l iblis ve şeytanlar insanlan 

Paris, 28 ( A.A ) - Ana
dolu Ajansının hususi muha
biri bildiriyor: 

Gazeteler anlaşmayı mem· 
nuniyetle karşılıyorlar. M. 
Eden ve Sandler'in yardımile 
M. Delbos'un muvaffakıyetini 
istiklal ve konfederasyon 
Sancak Suriye'ye tabi bulun· 
rnası gümrük, para ayrıca Su
riye' nin hudutları, Türkiye 
Fransa garantili diye hulasa 
ediyorlar. Konsey kararile A· 
rapça'nın ikinci resmi dil ola· 
cağını ihsas ediyorlar. Le 
Jour M. Delbos Türk'leri bazı 
taleplerinden vazgeçirmeğe ve 
Vieno'nun bidayeten aldığı 
ihtiyatsızca vaziyete rağmen 
zevahiri kurtarmağa muvaffak 
oldu. Fakat Türkçe'nin birinci 
resmi dil olmasını kabule mec· 
bur kaldı. Bu Ankara hüku· 
metinin paha biçilmez bir 
fikri ve manevi zaferidir. Üç 
yıl sonra Suriye müstakil ola
cak lskenderun'da bir Fransız 
komiseri bulunacak ve o za· 
rnan Sancak bugünkü Danzige 
henziyecektir. 

Bu bize yeni gaileler hazır· 
Jıyor demektedir. 

Ekselsior ihtilaftan fayda 
bekliyen bazı ecnebi devlet· 
lcrin entrikaları akim kaldı. 
Cemiyeti akvam kadrosuna 
Türk • Fransız itilafı daha 
geniş Akdeniz anlaşmalarına 
mani değildir. itilafı Cemiyeti 

Halkevinden 
Konferans 

29/1/937 Cuma günü saat 
19 da Türk Spor kurumu 
Halkevinde bir toplantı yapa
cak ve antrt-nör tarafından bir 
konferans verilecektir. Alaka· 
darların gelmeleri rica olunur. 

Komite görüşmeleri 
1 - Halkevinin müze ve 

sergi komitesi saat 17 de 
umumi bir toplantı yaparak 
Yapacakları işlf'r hakkında gö· 
.!Üşmelerde bulunacaktır. 

2 - Gene bugün dil, ta· 
rih, edebiyat komitesi saat 
15 de toplanarak yapılacak 
işler hakkında görüşeceklerdir. 

30/1/937 Cumartesi gunu 
saat 20 de Halkevinde Hatay 
Türk'lerinin kurtuluşu müna
sebetile yapılacak danslı tö
rene Halkevimiz üyeleri çağı· 
rılmaktadır . 

yatro sahnesine, kızlarımmn i: Atatürk'e çekilen tazim tel- dünya milletlerince takdirle ljl kendileri gibifkavgacı yapmıı~ 
akvamın muvaffakıyeti sayan iştirak etmemesinden ve sah· !! grafı şudur: karşılanacağına şilphe yok· t!! için çok çahşmışlar, fakat 
P t"t p · · d" k. nenin kadın unsurdan mahrum • d k H l ı 'h e ı arısıen ıyor ı: ~: Hatay'ın mukad eratını ta· tur. Tür iye cumhuriyeti ı!: muvaffak o amamış ar, nı 8• 

Türk · Fransız dostluğu im· kalmakta bulunmasından şika· ~: yin eden karar bugün kon· haklı olduğuna kani bulun- ~~l yet mini mini ·ve ... dişi· bir 
tihandan büyük mikyasta sağ· yet ediyor. 

1

1
: seyden çıktı. Bu karar eğer duğu davasını büyük ve adil ·.~ı şeytan yavrucağı güzel bir ka .. 

Yerden göğe kadar ben de l 
lamlaşarak çıkmıştır. iki mem· ,: başarılmış bir iş sayıla· hakem heyeti olmasını dai· i;l dm kıyafetine girmiş insan ar 

arkadaşımın fikirlerine İştirak • • • l 
leket arasmda her sahada fay· ederim. Kadın rolünde erk~ği :: bilirse bu muvaffakıyetin ma arzu ettiği ve bu sıfat :· arasına katılmış, evve a saray 
dalı teşriki mesaiye geniş ayna karşısına oturtub, saka- l; amili başta Kamalist T~rki- ve .selahiy.etinin daha çok f A kadınlarına süslenmek ihtiya• 
ufuklar açılıyor. lını, bıyığını perdah ettikten f: yenin kudret ve kuvvetı ol· ç~.tı~ meseleler halinde. en J;I cını hissettirmek için birer 

Paris, 28 (A.A) - Anadolu sonra gözlerine sürme çekmek, ı ~: mak üzere her zaman en buyuk kudret ve kuvvetı ha· }·{ ayaa vermişi. 
Ajansının hususi muhabiri bil· yanaklarına, dudaklarına boya, ~: iyiyi en doğruyu gören irade iz olmasını temenni eylediği ı:ı işte bundan sonra, Uluslar 
diriyor: omuzlarına kadar pudra sür· ~: ilhamlandır. Emrinizde çalı· cemiyeti akvama bırakmakla t;( sosyetesinin, muahedelerin, Lo· 

Populer gazetesi Hatay uz· mek, başına bir yığın saç ge- f: şan bir nefer olarak vazifem insanlık namına isabetli bir t~~ karno veya Strezaların ıslah 
laşması hakkında diyor ki: çirmek değil, ne yapılırsa. ya- :ı başında bütün kudret ve ce· harekette bulunmuştur. f1

1 
edemediği kavgacı, kitalcı İn· 

F T .. k . ·ıAf "dd pılsın, işin bir tarafı sırıtıverıyor. •' sareti daima büyük şefimizin Bu suretle medeniyet na· t~ sanlık doğmuş, şeytanlar da ransız· ur ıtı a ına cı en K k h "b ...... · 
· ·1 b·1· U l f · os· oca orozu, ı ıgını, :i teveccah ve itimadından alı· mına da yüksek bir vazife ',·I muradlarına ermişlerl-sevmı e ı ır. yu,şu ma~a. aşıst kuyruğunu kesib de cıTavuk- l b k 

d ı 1 F b d : yorum. Bu değer biçilmez ifa etmiş olmakla .sadece ı,·ı Evet, bu bir masa ; aş a ev et ~~. .r~n~a nın ır o~t tur,, diye sahneye attığınız f k · · · 
kaybcttıgını ılan edecek Ccmı· dakikada, herkes:· :l teveccüh ve itimada kendim takdir ve tebrike şayandır. ; birşey değil!. Fa at yırmıncı 
yeti Akvam'ın aczine delil ı 3· - Yumurtlasın da görelim! : ve he~et arkadaşları": n.amı- içten ve hakikaten bağlı ol· h asnn lsveç'li bir .istatist~k_ci 
zanacaklardır. itilafı Cenevre· Diyerek alay etmekte, el· na en derin minnetl~rımı. ar· duğu dostlukları rencide et- f~ -kadınların hoşuna gı~~ek ıçın 
nin uzlaştırıcı havasına, Edcn'le bette haklıdır.. zeder ve son.~uz ~azımlerımle meksizin milli mes'elenin ı· tereddüt etmc~e~Jverdı~ıı_n ~arara 
Sandlcr'e borçluyuz. Anlaşma- Hekimlik fenni, kadın elbi- ellerinizden operım. hallini Cemiyeti Akvam kon- göre bir istatıstık· delısı ~şen: 
yı Suriye'ye kabul ettirmek sesi giyen, evde kadın işi gö· Aras seyind~ bir neticeye vardır- memiş, oturmuş hesap etmış, kı: 
çok güç olmıyacaktır. ren, mütemadiyen kadınlarla ı:l Atatürk bu telgrafa aşağı· mak hususunda gösterdiği ;ı Bir genç kız hiçolmazSl 

Saniriz Humanite gazetesi 
Arap'lar anlamalıdır ki Franrız 
müzakerecileri Suriye'nin par· 
çalanması tehlikesini önlemiş· 
lerdir. Ankara'nın şimdiden 

Suriye huautlarını tanıması 
kabili ihmal kazançlardan de· 
ğildir ~emektedir. 

Pretinaks Eko dö Paris de 
şu mütaleayı yürütüyor: 

Mesele Cenevre'nin sıkı hu· 
:kuk zihniyetile halledilemedi. 

Anlaşmak için M. Blum da
vayı hukuk siperinden çıkara·. 

rak Türkiye'nin sulhsever dev· 
letler grubunda yer almasında 

menfaattar Fransız umumi po
litikası planına nakletmek ak· 

lıselimini gösterdi. Neticeden 
sevinmeliyiz. Kurtulduk. 

Petit Journal ise Türk'lerle 
müzakere kolay değil. Daha 

bu sabah itilafın suya düşme· 
sine az kalmıştı. Bereket dil 

işinde uyuşuldu. Mühim olan 
şimdi Türk • Fransız birliğini 
fiilileştirmektir. 

Ciyano - Aras'ın yakın mü· 
la.katı Fransa'nın tavizler\ne 

düşüb kalkan erkeği bir nevi ·: daki cümlelerle mukabelede yüksek kiyaset, dürendislik jl gününün 15 dakikası, genç 
hasta telakki ediyor. Erkek • bulunmuştur: ve bikardan dolayı Türkiye ~) bir kadın bir_ s. aatin~, . olgun 
olub da kadın rolünde sahne· l C • d k t a Hatay'ın var ığı ~nevre· Cumhuriyeti hükumetini ben ~;t bir kadın a ı. ı. s~a mı ayn 
neye çıkanlar da onlara ben· de tasdik olunurken gönder· de sureti mahsusada tebrik ı·l karşısında geçınrmış. 
ziyorlar.. miş olduğunuz telgrafı aldım. ederim. !t Ve ... lstatistikciye göre, va· 

Fakat kadın olmayınca, ba- Tu··rk ı·deal ve ,·radesı·nin mil· B b .k kk l '4 •• .. 't'b ·ı her kadın 
zı erkeklere de bir mecburi· u te rı imi leşe ür eri· :~ sati omur ı 1 arı e 
yet düşüyor mu, düşüyor.. Jetler arasında başka bir mi de ilave ederek bütün ı hayatının 6000 saatini ayna 

Şeytan kulağına kurşun, ı ufuk açarak tecelli ~ltirdiği icra Vekillerine ve büyük karşısında geçirmekte . im.iş: 
kendimi şöyle kadın rolünde bu başarı münasebetıle kıy· erkkanı harbiye reisi arka· 1 Yazıyı burada kesmış ıdım. 
tahayyül ediyorum: r:~ metli . ?alı?manızın yükse~ daşlarımıza tebliğ buyurma- :ı Yazımı yanı·başı~da_ gö: ~c~ 
Başımda oksijenden geçmiş :• değerını hır kere daha tak_ nızı rica ederem. :~ı ile okuyan yazı ışlen muduru 

bir peruke .. Çekmişim sürme· :i dir ettim. Sizi ve ~ayretlı K. Atafiirk l!: sordu: 
leri .. Aldırmışım kaşları .. Su· :l murahhas arkadaşları tebrik Ankara, 27 (A.A) _ Baş- ı~: - Bunu yazmaktan mak· 
ratımı allayıb telleyib bir bi· ;. ederim. vekil ismet lnönü Reisicum· t!ı sadın ne? Dedi. 

Sçimine sokmuşum. Başlamı· ; K. Atatürk hur Atatürk'e cevaben şu t;: Ne olabilir, sanki? Adese· 
şım sesimi inceltmek ve ara : A) R · ı ·4 b ·· b t ben de • Ankara, 28 (A. - eı· telgrafı çekmişlerdir: ~: me ugun u çarp ı, 
sıra göz süzüb gerdan kırmak 1 :, sicumhur Atatürk Başvekil Atatürk'ün Yüce huzuruna: ,~1' yazıverdim!.... F. B. için terlemeğe, kıvranmağa.. ~ 

Ve mesela, bizim Ahmed , !t lnönü'ne şu telgrafı çekmiş- Yüksek iltifatınızı icra Ve- ~: 1 
Murad da kaynana rolünde.. •4 terdir: killerine ve sayın Mareşala !: Japonya 

Keza, dostum Nahid de kız : Hatay'ın mukadderatını ta· tebliğ ettim. Hepimizin min· ı;: isminin karıştırıl-
tarafı anne rolünü almış .. Üçü· • yin eden kararın konseyden net ve şükranımızı sunarım.1 •: el .. teessir 

.. d h k B ı : k ld v h .. e H d A A d h'.kA ;~ masın an mu • muz e sa neye çı mışız.. en , çı mış o ugunu arıcıy ve- atay avasın a u ume· ~·: 
28 

R d ) _ Ja· 
kayın validem Ahmed Mura· 

1t: kilimizin şimdi aldığım tel· tin takibettiği usul ve hare- ı!: Tokyoh, .. ( a ~akanlığının 
dm boynuna (sarılıb onu ok· ~:~ grafnamesinden anladım. ket Yüksek Şefimizin ilham ;i P~.nya - .. arı~r:~l;n-g"3.zcle:-
şayıb öpmek istemişim.. .:i l .11• dA Ik. . "d" C . . I· murevvıcı e d 

!;ı Başarılmış o an mı ı a· ve te ını eserı ır. e.mıye_tı t!,: Sovyetler aleyhinde yeni en 
Murad dayanamamış; niha· 'ı d A Ak k ı h 

f ı•. vada takib olunan me enı vamın uv·ıet enmcsıne ız· '• b. makale neşretmiştir. yet feryadı basarak; maru ı'ı , ır ----
kalın sesi ile: .;j ve insani usule arsıulusal met etmek bizim kanaat rt - B~akal~de: Ridek dava· 

_ Ulan Allah kahretsin, l!i layık olduğu kıymetinin ve· mahsulü olan siyasetimizdir. ~!~ sına Japonya'nın isminin ka· 
rezil olduk, herkes bize gü- 1: rileceğine şüphe yoktur. Bu Bu siyaseti t~k~~r buy~rma· ı!t rıştırılmasını protesto etmek· 
lüyor. !: eser cumhuriyet hükumetinin nız memleketımızın aynı usu- ;t te ve: 

D b h d k A ~. milli mes' eleler üzerinde ne lü takibetmesi için teşvik ve ;I "Viladivostok'tan binlerce eyi sa ne en açmış. r· l' 1 t 
k k hk h 1 h l •, , kadar şaşmaz bir dikkatle karar ifade eden yeni bir te· ı···' Rusya'lı tet,hişte.n. kaçmakt~ asından a a a ar, yu a ar.. • 1 k-
N h.d 'k b · ı:l durdugv unu ve onları en ma· minattır. Milli davayı takibe· ~. ve Japonya ya ı tıca etme a ı panı yapmış, enım t ı • 
başımdan saç düşmüş, yani ı!~ kul tarzlard,.a intaç için ce- derken komşularımızı ve eski ~t tedirler. 
takke düşmüş, kel görünmüş.. 1:1 saret ve feragatle hareket dostlanmm incitmekten aza· ~ı Viladivostok ve Korgu ara· 

Dostum K. ô. nün hakkı f;! ve faf\fiyete geçebilecek ener· mi derecede sakrndık. Cum- !t ~ınd;-bi;çok- kimseler tevkif J 
var: !:l ji ve kabiliyette bulunduğu· huriyet hükumeti vazifesini '.} edilmektedir. Sovyetler bütün 

Türk kızları bizi bu vazi· !:ı nu gösteren yeni bir örnek ifa esnasında münakaşa ha- ! bu hadise ve hoşnutsuzluk~a-
yetten kurtarmalıdırlar. Çünkü ~i olmuştur. ]inde bulunduğu muhatapla· ~ rın mes'ulü olarak Japonya Y1 
sahnede gülünç oluyoruz. :-1 Türkiye Cumhuriyeti hü- - Sonu 7 inci sahifede - f göstermekte ne derece haklı 
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tamamen hak v~rdiriyor. Ve 
gösteriyor ki kozumuz Anka

ra' da kazanılmış olmaktan 
uza1'tır. Montrö'denberi Türk· 

ler garbi Avrupa' da Rus'larla 
anlaşmala1ına karşılık.bir kuv
vet muvazenesi arıyorlar. Tür
kiye'ye verilen menfaatler itti
fakımızı kıymetlendirecek yeni 
devir açmalıdır demektedir. 

_.... ............... .......... _ ................. ...-. ....... 5@ :.::::;:: ... ::: ......... 

Fırtına Ali 
qeze•t,.4 Büyük Korsan Romam ~ .... - ·---! 

-68- Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

- Değil mi ya Deniz baba! 
Mamafih menasibse yapalım, 
değilse susalım .. 

- Yok, yok, mükemmel ve 
rnünasip bir şey!. Ben bugün, 
Yarın ya Fırtına Ali'yi, ya kain 
anasını Q"Örürüm. iyi hatırladın 
be Mustafa?. Allahın işi bu ya, 
herhalde haber verelim.. Ben 
seni onlara götüreceğim. Sen, 
hele bir kal burada!. Ondan 
sonra konuşuruz .. 

Ve Deniz baba, bundan 
sonra yemeği karıştırmıya baş· 
ladı: 

Bayılırım vallahı!. Senin niye· 
tine ava çıkmıştı111, dolu dön· 
düm. 

* * * Petro o gununu orada ge· 
çirdi. Artık ne yorgunluğu 
kalmıştı, ne de deniz sarsın· 
tısı.. Etrafı tetkik ediyordu. 
Hava berbattı. Deniz baba, 
ona birçok hatıralar anlatmıştı. 
O da saatta bir, kendisine 
yarayabilecek hususatta malı1· 
mat toplıyordu. Gerçi bir defa, 
eskiden çalıştığı bir gemi ile 
Midilli'ye gelmiş 

ruf sokaklarını, kabvehanele· Bu gelen, muhakkak, Zeli· 
rini öğrenmiçti amma, asıl is· ha'nın babası idi. 
tediği malumat başka idi. Me· Hafifçe kendini toparladı .. 
sela, gemiciler nasıl yaşarlardı? Onlar konuşuyorlardı: 
Şehirde şüpheli insanlar gö· - Hayrola Deniz baba, ne 
rünür miydi? Bunlara ne ya· tesadüfü, ne imiş bu böyle! 
parlardı ve saire!. - İşin çoksa alıkoymıya· 
Akşam üzeri idi. yım, ben Midilli'ye de gelirim 
Dışarıda bir atın nal ses- ve gefiririm onu .. 

leri duyuldu.. Deniz baba he· - O dediğin de kim? Di· 
men· dışarıya çıktı ve baktı. linin altında bir şey dönüyor 
Pctro, gelen meçhul bir şahsın; senin .. 

- Merhaba arkadaşım, mer· - Bir kazazede, ağam!.. 
habal iş filan mı arayor? 

Dedi.ğini, Deniz baba'nın da: O da var amma, sonraya! 
- Oooooo, reis, seni al· Ş':l halde! 

lahmı gönderdi bilmem; her Gir öyle ise ağa, bir de 
şey allahtan oluyor. Bir tesa· kahvemi içi 
düf, bir cilve var ki, kendili- Reis atını kapıda bağladı 
ğinden yürüyor! ve içeriye girdi .. 

Cevabını verdiğini duydu. Kazazede şu 
Petro'nun kalbi şiddetle genç mi? 

b: - Ta kendisi ağa!. 

misafir f 

l 

- Heygidi koca deniz hey, 
ne insanlar, ne gemiler yut· 
mamıştır. Hoş geldin delikanlı, 
geçmiş olsun! 

Petro, edepli bir genç gibi 
ayağa kalktı: 

- Hoş bulduk reisi 
Dedi.. Bir deniz kazası, reis 

için öyle, ehemmiyetli bir şey 
sayılmazdı. Deniz, elbette ka
zalara sebebiyet verirdi ve bu 
kazalar, elbette ki gemicilerin 
başından geçerdi. 

Petro'ya kısa birkaç sual 
sordu.. O da ayn.ı kısalıkla 
meseleyi anlattı. Fakat Yunan 
korsan gemisine aid kısım an
latılırken, geniş, kıvrık kaşla
rını hafifçe çattı: 

- Köpek balıkları! 
Diye homurdandı: Bu sırada 

Deniz baba da yanlarına gel· 
mişti. 

- Bir taraftan geliyordun 
galiba reisi 

- Zeytinliğe gidip şöyle 
bir baktım. Mahsül çok iyi, 
bu yıl.. Bu delikanlıyı şehre 
getirirsen bir iş veririz .. 

Sana her şeyi anlatb mı? 
- Anlattı .. 
- Pnnayot reis, senin gü· 

vey ve kız hakkında da her· 
şeyi söyledi mi? 

ihtiyar reis başını Petro'ya 
çevirdi. Birazda merak içinde 
gibi idi: 

- Hayrola delikanlı, duy
duğun bir şey mi var? 

- Biraz aralarında kalmış· 
tım gavurların da.. Orada ku
lağıma çalındı .. 

- Desen e Allah gönderdi 
seni .. Öyle ya, başka : türlü 
olsaydı, denizde boğulacaktın .. 

- Sonu t1ar -
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Reisülküttab Efendi ve 
Ermeni tercüman!. 

Fransız'lar dilerse başlarına 
kokard takarlar, dilerse 
üzüm küf esi geçirirler! 

• 
istersen sen 

takarsın 
de başına boynuz 
be mübarek? 

fstanbul'da bilhassa Beyoğlu 
ve Galata'nın Haliç kısmı ci
varında bir gürültüdür koptu. 

Devrin reisülki.ittabı meşhur 
mürteşilerden Raşid efendi, 
kulak kaparth ve sordu: 

- Nedir, ne ola?. 
Katiplerden biri cübbesini 

savurarak çıktı ve biraz sonra 
geldi: 

- Fransız milletinden bazı 
kişiler, ba~larına ve gö~üsle
rine bir takım işaretler tak
mışlar, Fransız sefaretanesi 
önünde gürültü koparmışlar .. 

- Sebebi nedir? 

M. Ayhan 
taraftarı sefiri, yuhalarla dışarı 
çıkarmışlardı. 

Balkona da derhal kırmızı, 
beyaz, mor bayrak çekilmişti. 

O civardaki diğer elçilerin 
katipleri, tercümanları gelip 
vaziyeti tetkik ediyor, kendi 
elçilerine malumat veriyorlardı. 

İngiltere elçisi, tekrar solu
ğu reisülküttab Efendinin kar
şısmda aldı: 

Raşid Efendi, onu gülerek 
ve nezaketle karşıladı: 

- Elçi cenaplarını yanı
mızda görmek bize saadet ve-
rıyor. 

- Cumhur taraftarının Fran- Fakat İngiliz elçisi çok he-
sa' daki malum galebesinden yecanlı ve asabi görünüyordu: 
naşi, hem ihzarı şadımani edi- -Aman r€.isülküttap Efendi, 
yorlar, hem de elçiyi değiştir· bu Fransız'ların şamatasından, 
mek istiyorlar. adap harici harekatından el'a-

Raşid efendi, omuzlarını man!. Artık, el'amanl.. Gala· 
silkti ve rahat rahat minderi- ta'yı alt-üst edip devletialiye· 
ne yerleşti. nin de sükununu ihlal küstah-

Bu mükaleme, Fransa'da lığında bulunuyorlar .. Kulakla· 
cumhuriyetin ilanı sıralarında rımız, bunların; 

ve üçüncü Selim zamanında - Kahrols:.m krallık, yaşa-
geçiyordu .. Raşid, kurnaz, ze· sın cumhuriyeti 
ki, padişah üzerinde büyük Diye yükselen feryatlarile 
nüfuzu olan ve bu nüfuzunu, bizar oldu .. 
uzun müddet, hakikaten em· Raşid Efendi, sanki yeni 
salsiz şekilde, hatta sadrazam- haber alıyormuş gibi; 
dan fazla kumanda ederek, - Yaaa -Dedi- demek ki, 
kullanabilen bir adamdı. tezahüratta fazla ileri gittiler. 

O yıllarda Fransa ile Tür- - O da ne sualdir ki .. Çıl-
kiye arasında dostluk vardı.. dırdılar, göğe çıkıyorlc.r. Ba~-
Bütün Avrupa, hükümdarlığa, larına, göğüslerine birer ~okard 
kral ve imparatorluğa karşı takmışlar, hertürlü maskaralığı 1 

Fransa' da kopan ihtilali en· yapıyorlar. Bunlara yüz verme· 
dişe ile karşılamış ve yeni mek dev)etialiyenin şeref ve 
Fransa'ya karşı müttehit bir nizamı icabıdır .. 
cephe almıştı. Onlara iştirak - Tetkik edelim elçi ce· 
etmiyen, hemen hemen yega· napları!. Fakat, biz Fransa'ya 
ne devlet, Osmanlı devleti idi. aid ahvalde bitarafız da .. 

İkinci Korskonteri ~ 
Müsabakası başlıyor 

Atletizm ajanlığından: 
lzmir ikinci Korskonteri mü

sabakası önümüzdeki Pazar 
günü Güzelyalı • Balçova ara
sında yapılacaktır. 

2 - 5000 metre olan bu 
müsabakalara takım halinde 
iştirak edilebileceği gibi ferdi 
olarakta iştirak edilebilir. Li· 
sans aranmıyacaktır. 

3 - Müsabaka yapacak at· 
Jetlerle hakemler Pazar sabahı 
saat 9,30 da Güzelyalı'da Göz· 
tepe kulübünde bulunmaları. 

4 -Müsabakaya iştirak ede
cek atletler Cumartesi akşa
mına kadar bö!gc meı kezinde 
atletizm ajanlığına isimlerinin 
bildirilmeleri rica olunur. 

5 - Hakemler: Said, Ke
mal, Salih, Bahaettin, Altay 
kulübünden. • 

Hüseyin, Mümtaz, Altınordu 
kulübünden. 

Agah, Cevdet, Alaettin Göz· 
tepe spor kulübünden. Ahmed 
Ôzgirgin' dir. 

Atletizm federasyonu tara· 
fından hazırlanan Türkiye koroş 
şamp iyonası Mart ayı içinde 
Ankara' da yapılacaktır. Bu 
müsabakalara İstanbul, İzmir, 
Ankara, Balıkesir, Bursa, Es
kişehir takımları iştirak ede· 
ceklerdir. 

......................... 
Teşekkür 

Henüz 13 yaşını ikmal et
meden kısa bir hastalığı mü
teakip vefat eden Denizli lise· 
sinin birinci sınıfının B şube
sinde kayıtlı yavrum Beraet'in 
c }ijmü dolayı sile, bize tel ve 
mektupla taziyette bulunan 
saygı değer dostlarımız ve o 
gün için cenaze alayına iştirak 
etmiş olan muhterem Denizli 
halkına ayrı ayrı arzı teşek
küre teessürümüz mani oldu
ğundan bu hus\Jstaki duygumuz, 
minnet ve şükran hislerine kıy· 
metli gazetenizin tavassutunu 
yalvarırım. 

Babası 
Denizli emniyet 
memuru Şükrü 

Annesi 
Fatma 
Şükrü 

Babıali, bitaraflık kararı - Rica ederim efendim, diyi usulü dairesinde selam· 
vermişti. haşmetlu devletim namına rica ladı ve: 

- Ben ne cumhuriyet, ne ederim.. -Aman Reisülkütab efendi, 
de kral taraftarı tanırım. Bun· Elçi çıkıp gittikten sonra ·dedi· sizin kiyaset ve diraye· 
ların hepsi bence Fransız dev- o da duramadı: tinize kaldı. 
letinin tebaasıdır. Onlara ne - Şu kokard denilen nes· Tercüman Ermeni idi. Yılı· 
ben dokunurum, ne de baş· neyi görecekti .. Fransız konso- şık, riyakar bir hali vardı. 
kasını dokundururum.. loshanesine yaklaşırken, elle- Raşid dendi, hakikatte bu 

Deyip işin içinden çıkmıştı. rinde küçük birer Fransız bay- herife kızmıştı: 
Bu karar, diğer devletleri çi· rağı, şapkalarının ön tarafında - Elin ermenısı, benimle 
leden çıkarıyordu. Osmanlı ve yakalarında daire içinde eğlenmek ister. -Diye düşün-
hükümetinin de kendileri ile üç renkli daireden ibaret birer dü.- Ağzıma bir parmak bal 
beraber Fransa'daki cumhu- küçük işaret.. çalıp söze başladı .. Maamafih 
riyetcilik cereyanına karşı cep· Katibine sordu: hiç belli etmedi: 
he almasını istiyorlardı. - Bu mudur, kokard deni- - Sakın -dedi- baş tercü-

Halbuki devrin padişahı ve len şey!. man efendi, kokard mes' elesi 
siyaset erbabı buna yanaşmı· - İşte bu nesneler efen- olmasın! 
yorlardı. F ransız'lara düşman dimiz! Elçi ellerini oğuşturdu: 
olanların gemileri, Türk sahil· - Hey gidi insan oğulları, - Keramet buyurdunuz, 
!erine 3 mil mesafeden itiba- ne acaib ve gülünç şeylerle mahzı keramet!. eU!ette ki 
ren bu bitaraflığa boyun eğ· uğraşırlar.. zatıalinizin nazarlarına çarp· 
meğe ve hiçbir Fransız ge· Raşid efendi henüz yerine mıştır ki zamirimi anladınız .. 
misine, eşya ve malına veya dönmüştü ki, Avusturya ha~ - Ne yapalım, bizden is-
tebaasına dokunamazlardı. tercümanının 2'eldiğini haber tediğiniz nedir? 

İngiltere sefiri mekik doku- verdiler. Raşid efendi: - Allah müstahakkını ver· 
yordu. Avusturya, Prusya sc- - Bu da kokard marifeti sın şu Fransız'Jarın.. Sözü 
firleri keza... olsa gerek! ayağa düşürdüler. Halk dcdi-

Fransız cumhurivetcileri, Os· Diye düşündii ve: ğin nedir? Hükümdarların kö-
manlı'1ardan bir nevi himaye - Buyursunlar) leleri değil mi, siz söykyin 
görüyorlardı.. Dedi. O tarihte Avusturya, faziletli rcisiilkiitt~b efendi? 

fstanbul'da ilk nümayişler muazzam, kudretli bir devletti. - Anladık amma, ne ya· I 

t 
başladığı gün, hararetli cum- Avrupa'nın göbeğinde geniş palım?. 

~ huriyetperverler, filhakika se· bir toprağa sahib bulunuyordu. - Şunların başlarındaki, 

- Başı 7 inci say/ada -
ile kanunu eeaaieine müteallik bazı 
noktalann ta~rihi maksadile k.en· 
dieile mutabık olarak konaey bat· 
kanı tarafından seçilecek ahı ıab. 
eiyetin iraesini teltlif etmektedir. 

Yeni rejiuıin Fransız manda· 
sının eonuoa kadar tatbiki Fran
ea"ya aid o1a::aktır. 

İstanbul, 28 (Hususi)- Ha· 
riciye Vekilimiz Rüşdü Aras, 
Cenevre'den Sen Morie geç· 
miştir. Rüşdü Aras, burada 
üç dört gün istirahat edecek 
ve müteakiben Milano'ya ge
çecektir. 

Rüşdü Aras, Belgrad'da çı
kan Vreme gazetesinin Ce
nevre muhabirine beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

- Herşeyden eve), Sancak 
mrselesinin bu suretle halle· 
dilmesinden memnun bulun· 
duğumu dost Yugoslav mille· 
tine bildirmenizi rica ederim. 

lskenderun meselesinin halİi, 
Cemiyeti Akvamın kuvvetini 
göstermektedir. Fransız ve 
Türk milletinin meserret ine, 
dost Yugoslav milletinin de 
İştirak ettiğinden eminim. 

Son dakikaya kadar g<ıyrı 
muayyen bir halde kalan İs
kenderun meselesinin halli, 
Cemiyeti Akvamın da mem· 
nuniyetini mucibolmuşlur. 

istanbul, 28 ( Hususi ) -
Sancak itilafnamesinin teferrü
atına aid esasları tesbit için, 
20 Şubatta Cej1evre'de bir 
toplantı daha yapılacaktır. 

Bu topla!ltıda, daha ziyade 
hukuki mes'eleler mevzubahs 
olacağından, Hariciye vekaleti 
umumi katibi Numan Rifat 
Menemenci'nin riyasetinde bir 
heyet, Cenevre'ye gidecektir. 

lstanbul, 28 ( Hususi ) -
Belgrad'dan gelen bir habere 
göre Sancak mes'elesinin hal· 
linden sonra Türkiye ile Fran
sa arasında bir askeri ittifak 
imzalanması kararlaştırılmıştır. 

Bu haberin ne dereceye ka-

- Kokardları çıkartalım 
yani değil mi? 

Baş tercüman hemen ayağa 
kalktı: 

- Hey Allahım, ağzını 
öpeyim mübarek Raşid efendi, 
ne de bilirsin? 

Raşid efendi dayanamadı. 
başını salladı; 

- Behey dostum tercüman 
efendi ·Dedi- Biz sıze deıni
yormuyuz ki, devletialiye, bi
hamdillahi taala, bir islam 
devletidir. Biz de o makule 
alametlere itibar etmek şer' an 
caiz değildir. Fransa'lılar, bi
zim de dostumuzdur. Onların 
taciri, tebaası nezdimizde mi· 
safirimizdir. Onlar ne ister
lerse giyerler veya takarlar .. 

- Fakat faziletlum ... 
-Fakatı makatı yok, 'diler· 

lerse başlarına kokord dedi· 
ğin- ol nesneyi takarlar, dilerse 
üzüm küfesi veya balık varili 
geçirirler .. 

Bu kestirme söze karşı baş· 
ka ne diyebilirdi? Ermeni ter· 
ci.im1n çıkınca, Raşid efendi 
onun arkasından da şöyll'ce 
devam etti: 

- Dilersen sen de boynuz 
takarsın be mtibarı•k, kim ne 

ı, farethan~e kral Bas tercftman_, şid efen· gÖQ-üslerind ~i 
. . ır~ır"~ ..... • o ur ve-vtıtıu~~.. ;=ı. sıhhati-gıltıkçe ıyÇı~r"""" kamnr?~ .. 

.. .. Hanri zamanında ın~a 
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---------------------dar doğru olduğu malum de· 
ğildir. 

Ankara, 28 (Hususi) - C. 
H. Partisi kamutay grubu bu 
akşam bir toplantı yapacak 
ve Başvekil İsmet İnönü, San
cak itilafnamesi hakkında be
yanatta bulunacaktır. 

lstanbul, 28 (Hususi) 
Uluslar sosyetesince, Sancak 
mes'elesi ıçın raportör tayın 
edilen İsveç hariciye nazırı 
M. Sandler'in gösterdiği lu· 
zum uzerınc, Türkiye-Fransa 
ve Suriye arasında akdedile
cek muahede, yakın bir za
manda Ankara' da imzalana· 
caktır. 

istanbul, 28 (Hususi) 
Hatay davamızın neticelenmesı 
bütün Türkiye'de büyük se
vınç uyandırmıştır. 

Önümüzdeki pazar gunu 
memleketin her tarafında Ha
tay zaferi için tezahürat yapı

lacaktır. 

İstanbul, 28 (Hususi) 
İstanbul Ermeni'leri, Sancak 
mes'elcsinin Türkiye lehine 
halledilmesinden sonsuz bir 
sevinç duymuşlardır. 

Dün, Ermeni Cismani mec
lisi bir toplantı yaparak, Reısı 
Cumhur Atatürk' e, Başvekil İs· 
met lnönü'ne ve Hariciye Ve· 
kili Rüşdü Aras'a tebrik tel
grafları çekmişler ve Türk 
Erıneni'lerin sadakat ve bağ· 
(ılıklarını teyit etmişlerdir. 

Ermeni patrik! Maranyan 
da. Büyük Şefe, İnönüne ve 
Rüşdü Aras'a tebrik telg~afı 
göndermiştir. 

Bundan başka, cismani mec· 
lisi, büyük bir ayin yapılma· 
sına ve devlet ricalimizin ömur· 
]erinin uzun olmas ı ıçın dua 
edilmesine karar vermişlerdir. 

. ··•' ·-
OORSA 

Üzüm sat.şiarı 
Çu. Alıcı K. S. K . s. 

191 Alyoti bira. 13 25 1 7 50 
160 Esnaf ban. 12 1 7 25 
75 S. Emin 15 1 8 
63 Ü. kurumu 14 75 1 8 50 
39 H. Alyoti 15 75 1 6 
35 S. Gomel 13 50 1 4 50 
32 Beşikçi z. bi. 13 50 1 4 
29 P. Paci t:s 50 1 3 50 
17 D. Arditi 14 1 4 

641 
398881 
399522 

incir satışları 
Çu. Alıcı K. S. K. S. 

583 A. H. Naz. 4 4 
177529 

Yapılacak ay:ulere, Ermeni 
patriği Maaranyan riyaset ede· 
cektir. 

İstanbul, 28 ( Hususi ) -
İngiltere Hariciye Nazırı Lord 
Eden, Uluslar sosyetesi kon· 
seyinde verdiği söylevde; Tür
kiye' nin, Sancak mes'elesinde 
takibettiği hareketle sulha bü
yük bir hizmette bulunduğunu 
kaydetmiş ve bu mes'elenin 
halli, Uluslar sor.:yetesinin kuv
vet ve tesirini bir kere daha 
göstermiştir, demiştir. 

Jstanbul, 28 (Hususi) - Ha
tay mes' elesinin lehimize hal
ledilmesi, iktısadi sahada da 
tesirini göstermiş ve bugün 
borsada tahvilat yükselmiştir. 

Şükran telgrafları 
t cekildi , 
lzmir sUrur içindedir. 
Şehrimizdeki muhtelif teşek

küller, Hatay milli zaferi mü-
nasebetile büyüklerimize tel
graflar çekerek şükranlarım 
bildirmişlerdir. Hatay zaferin· 
den mütevellit sürur ve neş' t 
devam ediyor. Şehir, dün de 
baştan-başa bayraklarla do· 
nanmış bir halde idi. 

Neden 
Yazmıyor/ar? ... -

Kasabadaki 
Eczanelerden 
Şikayet ediliy or .. 

Kasaba, (Hususi muhabiri
mizden) - Eczanelerde yapı· 
lan ilaçların reçetelerinin üze-
rine, eczacılar tarafından alı
nan para miktarının yazılması 
lazımgeldiği hakkında Sıhhat 
ve İçtimai muavenet vekaleti· 
nin bir emri vardı. Kasaba
daki eczanelerde vekaletin bu 
emri yerine getirilmemekte ve 
reçeteler üzerine alınan para 
miktarı yazılmamaktadır. Bazı 
kimseler, bana şikayet ettiler 
ve vekaletin emrının yerıne 

getirilmesini istediler. 
Vekaletin emrının yerine 

getirilmesi lazımdır. Alakadar 
makamların nazarı dikkatlerini 
celbederiz. 

Muğla'da 
Zeytin hasadı 

Muğla 27 (A.A) - llin her 
tarafında zeytin hasadı sona 
ermiştir. Zeytini olanlar da 
Şubat birden itibaren buda
malara başlanacaktır. 

Merkez zeytin alanında tet· 
kikat yapılarak zeytini yetiş· 
tirmeğe elverişli köylerde ye· 
niden örnek zeytinlikleri ku
rulacaktır. 

177589 
z. yağı sat.şiarı M. l ebrun 

Kilo Alicı K. S. K
7
. S. Sef arethaneler 

40000 M. Miha. 47 50 4 50 
32500 Turan yağ 48 49 25 erkanına 
35000 F. Solari 47 50 49 bir ziya( et verdi. 
30000 A. Lafont 49 49 Paris, 28 ( Radyo ) - Cu· 
10000 M. Niyazi 47 25 47 25 mur reisi M. Alber Lebrun ve 

147 500 Madamı tarafından sefaretha· 
Zahire sat.şiarı neler erkanına bir ziyafet ve-

Çu. Ginsi K. S. K. S. rilmiştir. 
677 Buğday 6 50 7 25 Bu ziyafete ayan ve meb'u-
39 Susam 18 50 18 50 san reisleri, her iki meclisin 

373 B. pamuk 47 50 5<) 50 hariciye encümeni reisleri ve 
156800 kilo p. çe. 3 10 3 25 askeri erkan, hükumet idare 
200 K~n nala 1ı;o ·ı~atıtv yP~1'hı-ri A• i.t'ralr l'fdÜ · 
' i\k seferi Aksu " 

r 
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... Sayfa 7 --------------~~------ANADOLU--------------------- 29/11937 ... 
Silahlanma r ,, Almanya lzmir birinci ıcra memurlu- Devlet Demiryollarından 227 Hatay zaferi ğundan: 36/4919 
yarışı, .su/he münasebeti le Bü- --........ ·••-- Büyü Laz hancısı Salih ve Aşağıda cins miktar ve eb 'adı yazılı granitür melzemesi 
hizmet değildir Avusturya. Ahmed vereselerine~borçlu ölÜ şartnamesine tevfikan 512/937 cuma günü saat 16 da lzmir 

--ımsa ..... .._ __ 

- Başı 1 inci sahifede 
- Kora ordu unun ıslahı et· 

rafındaki mc aiden clolııyı çok 
memnunum. Yakrn bir nlidc elde 
edilen neticeleri izah edebileceğim. 
Demiştir. 

1\1. Dııldv.iıı de Lir nutkunda: 
- Muhtelif dcd ctlcrin silah· 

lnnmıı etrafında sarf ttikleri meQai 
sullın hııcliuı şekilde dr~ildir. Bü
tün bunlara mukabil, 1ngiltere0 de 
ııncak sulhun temini için lınrn , kıı· 

r:ı ve deniz kunetlerini takviyeye 
mecbur kalmıştır. 

c Muntazam orduya taraf ta· 
rım, cihan vnzi}etine H bcyııelmi

Jellik iddia edenlerin trşchbüs ve 

hııreketlcrine kıırşı göz yummamak 
nıccLuriyeti nde) iz. 

.: lngilterc, cihanda sulhun te· 
nıini mümkün olnca~ına kanidir. 
Ve bunun için çnlışınnktadır. 

Dtmiştir. 

Londra, 28 ( A.A) - Dün 
hava müdafaası hakkında öğ· 
leden sonra yapılan müzake
reler esnasında ekseriyet Sir 
lnskipp'in izahatını alkışlamış 
onu müteakip M. Wintson 
Churchill M. Simmos'un iddi
alarına müzaheret etmiştir. M. 
Churchill bilhassa şöyle de
miştir: 

- Son yapılan yirmi filo 
henüz iptidai haldedir. Al
manya' da her biri 12 tayya· 
reden mürekkep 150 filo var· 
dır ve Alman tayyarelerinin 
mecmuu 2,000 dir. Çünkü bun
ların Lufthanson'un tayyare
lerini de ilave etmek icap 
eder. Geçen ikinci teşrin ayın· 
da bizim tayyarelerimiz mik
tarının Alman tayyarele;i mik
trının iki sülüsüne baliğ olma
dığını söylediğim zaman mü
balağa mı etmiş oluyordum? 

Asla çünkü o tarihte tay
yarelerimiz miktarının Alman 
tayyareleri miktarının yarısına 

rnüsavi olmasından şüphe edi· 
liyordu. 

Görüyorsunuz ki musavat· 
tan bahse imkan yoktur. Ve 
çok korkuyorum ki memleke
timizin emniyetini temin et· 
ınek için on sene geçm€ sin
den endişe ediyorum. Zira hü· 
kiimetin böyle tehlikelerle do
lu olan bir devirde muvakkat 
tedbirlere müracaat etmekte 
olduğunu görüyorum.,, 

Kont Amiral Suettr M. Vint
son Churchillin zikretmiş ol
duğu rakamların doğru oldu
ğunu tasvib etmiş ve celse 
amele fırkasından Fletcherin 
söylemiş olduğu bazı sözler-
den sonra hitama erıni\itİr. 

yük Şefin iltifatı ya tayyare mal- muhacir Mehmed veresesinden Alsancak'ta 8 inci işletme binasında işletme komisyonunda 
---.. •·---- karısı Hatice ve oğlu Hayettin açık eksiltme suretile satın alınacaktır. isteklilerin 19510 ku· 

-Başı 5 inci sahifede - zemesi verecek.. ve Süleyman ve kızlan Ne:- ruş muvakkat teminat vermeleri ve aranılan vesikalarla işe gir-
rına itibarla hitab etmiş ve Viyana, 28 (A.A) - Bir sibe, Hasibe ve Haticenin bu meğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyannamelerle mu· 
elde edilen neticeyi hakkın şayiaya göre Almanya'nın Avus- borçlarından dolayı Balçovakö- ayyen vakıtta komisyona müracaatları lazımdır. Şartnameler 
ve milletler arasında serbest tu rya'ya tayyare malzemesi ver- yünün Macunluk mahallesinin komisyondan parasız alınır. 
münakaşanın mes'ud eseı i mesi derpiş edilmektedir. Si- kağıthane semtinde kairı sala- Miktarı Cinsi, evsaf ve eb'adı 
sayarak muyaffakıyet ve his- yasi mahafil Viyana ile Berlin talık tarlası 4 /3/ 937 tarihine Adet 

Ticaret odasınca tah· 

sini umumi ve müşterek tut- arasında münakit kliring de müsadif perşembe günü saat 
muştur. münderiç tahdidat dolayısile on birde açık artırma s1:1retile 

Medeni milletler arasında bu malzemenin pek o kadar satılığa çıkarılacaktır. 
iyi geçinmek idealinin yorul- mühim olmıyacağını beyan et- Bu artırmada ipotekli gayri 
maz pişvası olan yüze Şefi- , mektcdir. menkulün satış bedelinin yüz-

mizin idare ve siyasetile Tiirk H d 75 ini bulmadığı takdirde en 
milletinin medeni alemde iti- ay arpaşa çok artıran isteklisinin taah
barı daima yükseleceğine ve l • • • 
Türk siyasetinin beyrıelmilel 

ımanı ıçın hüdü baki ı<almak şartile satış 

M t b k k l d on beş gün daha temdid edi-alemin en sağlam sulh temel- u a ı a ın ı .. 
!erinden biri olduğu gittikçe Ankara, 28 (A.A) - fstih- lere~ ikinci artırması 19/3/937 
daha iyi anlaşılacağına iti· baratımıza nazaran Anadolu tarihine müsadif ' cuma günü 
madımız vardır. Derin ve demiryolları ve Haydarpaşa saat on birde yapılacaktır. Bu 
engin tazimatlarımızı kabul limanı şirketi heyeti umumiye- artırmada dahi satış bedeli 
buyurunuz Büyük Atatürk. !erinin intihap ettikleri mu- muhammen kıymetinin yüzde 

1 I rahhaslar hükumetle temasa 75 · · b l d y kd' d . nönü ını u ma ıgı ta ır e satış 
\.. __; gelmiş ve aşağıdaki şekilde 2280 numaralı kanun muci-

mutabık kaldıkları anlaşıl-
Şehi rden akisler mıştır: hince tecil olunacaktır. 

- Başı 3 üncü sahifede - Bu şirketlerin aksiyon ve İşbu gayri menkul üzerinde 
- Bana da karnabahar ver obligasyonlarının faiz ve itfa- her hangi bir şekilde hak ta-

amına, evvela fiatını söyle! lan bugünkü lsviçre frangı lehinde bulunanlar işbu ilanın 
- Şunu vereyim. Çok de- üzerinden tediye edilecektir. tarihi neşrinden itibaren yirmi 

ğil, yirmi beş kuruşunu alırım. Bu itilafı mübeyyin tanzim gün zarfında ellerindeki vesa· 
- Yirmi beş kuruş mı, öl- edilen layiha B. M. Meclisine ikle birlikte daireye müraca-

sem yimem vallahi.. Ayol, be- arzedilmiştir. Kanunun tasdi- atları ve aksi takdirde hakları 
nim gündeliğim otuzbeş kuruş kini müteakip vadesi hulul 

tapu sicillile sabit olmıyanlar 
yani, koskoca bir gün, iki ta· edip henüz tediye edilmiyen 
ne karrlabahar ı·çı'n mı· çalı· k 1 d h l t d" . paraların paylaşmasından ha-upon arın er a e ıyesıne 

Şıyorum ben? b 1 k H k riç bulunacaklardır. 16121937 aş anaca tır. Ü ı1met ayni 
Oradan da kasaba geçerler. zamanda bu tahvillerin kıyme· tarihinden itibaren şartname 

Tanıdık bazı kasablara baş· tini muhafaza için şu tedbiri herkese açık bulundurulacaktır. 
larJar söylenmiye: almıştır: % 2, 1/2 dellaliye ve ·müte-

Geçenlerde yarım kilo et Birinci ikinci ve üçüncü rakim vergi satış bedelinden 
almıştım yal.. Vallahi yansın- tenzil olunur. 

k tertip Anadolu obligasyonla-
dan çoğu kemik çı tı.. Dü- d 'k' f Artırmaya ı'ştı·rak etmek ı"s-rın an ı ı sene zar ında amor-
şündüm, düşündüm de bir et · d b tiyenler % 7, 1/2 pey alCçesini 
suyu çıkarabildim. Bu ne in- tısman san ığına i raz edilen· 
safsızlık. leri 42 lira kıymetinde Ergani veya milli banka itibar mek· 

_ Dur Ayşe, ciğeri bırak, veya Sıvas Erzurum dahili tuuunu hamilen 36/4919 nu-
gcç kalıyoruz. Bana da yüz istikraz tahvilleri ile mübadele maraya ve icra münadisine 
dirhem.. Ay yanlış söyledim, edecektir. müracaatları ilan olunur. 
ikiyüz elli gram, ver bakayım, Mümessil senetlerini 30 Ha-
şöyle kaba tarafından olsun; ziran 937 tarihine kadar ibraz 
bud tarafından!.. edenlere 46 ljra kıymetinde 

Ve, bakkalları da dolaşır· mezkur dahili tahviller verile-
lar. Sonra gene alay alay baş- cektir. Haydarpaşa obligasyon· 
!arlar yokuşları tırmanmağa! tarını da iki sene müddetle 

Kcıneraltı deyib geçmiyelim. ibraz edenlere 46 lira kıyme-
Bu kaldırımlar dile gelse, iz- tinde ve mümessil senetlerini 
mirin hayatını terennüm eder- 30 Haziran 937 tarihine kadar 
ler.. Ne kaldırımdır onlar, ne ibraz edenlere. 50 lira kıyme-
kaldırımlar? ** tinde dahili tahviller verile

Balkan devlet· 
leri arasında .. 
Mektub ve telgraf 
ücretleri ucuzlıyor .. 

istanbul, 28 (Hususi) -
Balkan antantı devletleri pos
ta ve telgraf kongresi <levanı 
etmektedir. Bugünkü toplan· 
tıda Balkan memleketleri ara
sında mektub ve telgraf üc
retlerinin ucuzlatılması görü
şülmüş ve muvafık görülmüştür. 

Vanderveld 

cektir. 
Bu müdahale tamamen ha

millerin ihtiyarına bırakılmış
tır. Anadolu aksiyonlarından 
yiizde yüz tediyeli olanlar ke· 
zalik iki sene müddetle 42 
lira, yüzde 60 tediyeli olan
lar 25 lira kıymetinde dahili 
tahvillerle gene aynı sandık 
tarafından mübadele edile· 
cektir. 
• 

Iran transit yolu 
Kamyonet ve 
otobüsler geldi. 

Zayi 
lzmir ithalat gümrüğünden 

aldığımız 25/9/936 tarih ve 
2/192 numaralı 250 liralık 
ayniyat makbuzunu kaybettik. 
Yenisini alacağımızdan hükmü 
kalmadığını bildırir'm. 294 

Ali Haydar Nazlı 

İzmir tramvay ve 
elektrik şirketinden: 

Şebeke ameliyatı dolayısile 
cereyanın 30/1/1937 de saat 
9 dan 15-e kadar Göztepe 
tramvay caddesi, Abdül Ezel 
paşa sokağı, Eşrefpaşa sokağı 
Nevzat bey, Faik Bey, Nuri 
bey, Behçet Salih sokaklarile 
mücavir sokaklarda kesileceği 
sayın abonelerimizce bilinmek 
üzere ilan olunur. 

min edilen fiat 
Beheri Yekun 
Krş. Krş. 

500 Tampon gresör garnitürü lokomotif 
için 240 X 200 m/m 

300 Ayni şey tender için 240X 170 mim 
5000 d)'ni şey vagon için 200X 120 

200 Tampon gressör T. 34160X120 
70 Ayni şey lOOX 100 
50 Ayni şey 200X 150 

200 Tampon gressör va1011 için 
No.2 kenar dokumı ' "' r hariç 200X170 

60 
51 
39 
25 
12 1/2 
49 
57 1/2 

kenar dokumalar d ahil 220X 210 3010 tablo. 

300,00 
153,00 

1950,00 
50,00 

8,75 
24,50 

115,00 
2601,25 

23-29 

zmir ili daımi encümeninden; 
İzmir Bayındırlık direktörlü ·: 
ğünden eksiltmeğe konulan iş: lzmir maliye yönetkesi helala· 

nnın yapısı. 

Keşif tutarı (1008) lira (89) kuruş. · 
Bu işe ait şartnameler ve 
evraklar aşağıya yazımıştır A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel şart· 

namesı. 

D - Fenni şartname 
C - Keşif, proje, plan 

lstiyenler bu şartname ve 
lüğünde inceleyebilirler. 

evrakı izmir Bayındırlık direktör· 
• 

Eksiltme 13/Şubat/937 cumartesi günü saat 11 de lzmir 
Bayındırlık direktörlügünde toplanacak olan komisyonda ya
pılacaktır. 

Eksiltmcğe girebilmek için 937 yılına mahsus alınmış müte· 
ahhitlik belgesi gösterilecektir. 
Muvakkat teminat (76) liradır. 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müs. Mv. Sa. Al. Komisyonundan: 

281 

1 Altı adet muhtelif tezgah pazarlıkla eksiltmiye konmuştur 
2 - Tahmin edilen bedeli 18000 lira olup ilk teminat pa· 

rası 1350 liradır. 
3 - ihalesi 1 Şubat 937 Pazartesi günü saat 14 tedir. 
4 Evsaf ve şeraiti M. M. V. Satın Alma Komisyonunda 

görülebilir. 
5 Eksiltmiye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 

maddelerinde istenilen belgelerle birlikte ihale gün ve 
saatinden bir saat evel M. M. V. Satın Alma Ko
misyonunda hazır bulunmaları. 14 19 24 29 100 

İzmir Miistahkem Mevki satın alma komisyonundan: 231 
1 - Ankara garnizon birliklerinin ihtiyacı için 40000 kilo 

sadeyağının kapalı zarfla eksiltmesi 10/2/937 çarşam· 
ha günü saat 15 te levazım amirliği satın alma komis
yonunda [yapılacaktır. 

2 Yağın tutarı 36000 lira olup muvakkat teminatı 2700 
liradır. 

3 Şartnamesi 180 kuruş mukabilinde Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonundan verilir. 

4 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerindeki vcsikalarile birlikte teminat makbuz ve tek
lif mektuplarını ihale gün ve saatından en geç bir 
saat evveline kadar komisyona vermeleri. 24 29 2 6 

İzmir Müstahkem mevki satın almc. komisyonundan: 
1 - Tayyare alanın R.eşadiye'deki etünün temel kaidesi 

pazarlıkla yaptırılacaktır • 2 -Tahmin edilen bedeli 125 lira 29 kuruş olup ilk te
minatı 9 lira 40 kuruştur. 

3 - ihalesi 1/Şubat/937 pazartesi günü saat 14,30 da Mst. 
Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Londra, 28 (A.A) - Avam 
kamarasında amele fırkası 
nıeb'uslanndan Arthur Hen
derson'un sormuş olduğu bir 
suale cevap veren Lord Oran
borne lngiltere hükumetinin 
Sovyet'lerin Çekoslovakya' da 
faaliyette bulunmakta oldukla
rına dair Almanya tarafından 
Yapılınış olan ittihamlar üze
riner Çekoslovakya tayyare ka
r~.rgahlarının teftiş i için Çek 

• • 
istifasını gerı 

lstanbul, 28 (Hususi)- İran, 
Trabzon hattında işlemek üzere 
devlet demiryolları idaresince 
sipariş edilen otobüslerle kam
yonetler bugün lstanbul'a ge
tirilmiştir. 

lzmir icra hakimliğinden: 
lzmir' de kestane pazarında 

zahireci Kasabalı Hayri tara· 
fından veri!en istidada alacak
lıları ile konkordato akdetmek 
üzere mühlet istemiş olduğun· 
dan yapılan tetkikat netice· 
sinde talebi vakiin kabulu ile 
kendisine iki aylık mühlet ita· 
sına ve avukat Tevfik Kayha
nın komiser tayinine karar 
verilmiş olmakla icra ve iflas 
kanununun 288 inci maddesi
ne tevfikan ilan olunur. 288 

4 Evsaf ve şeraiti komisyonda görülebilir. 
5 Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında ka

yıtlı olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanu· 
nun 2 ve 3 iincü maddelerinde ve şartnamelerinde 
yazılı vesikalarile birlikte teminat makbuzlarını ihale 
gün ve saatından bir saat evvel komisyona verme-

ıukumcti trafından yapılmış 
olan teklifi kabul etmemiş ol-
du5-u .. l · t' a nu soy emış ır. 

Varsova , 
Karlar altında 

p Varşova, 28 ( Radyo ) 
dek. çok yağan kar ve şid
. etlı soğuklar bütün Varşova 
~~arını büyük sıkıntıya düşür

tıştür. 

1 Ornıanlarda aç kalan kurd
h~kköylcre kadar inmişler ve 

Üzerine saldırmışlardır. 
b· Arazagra köyünde ve diğer 
ır köyde kurdlar iki köylüyü 

Almak istemiyor .. 
Brüksel, 28 (Radyo)- Bel

çika Başvekili M. Vanzeland, 
Sıhhiye Bakanı ye Sosyalist 
Lideri M. Vanderveld'i bugiin 
kabul etmiştir. · 

Başvekil, M. Vanderveld'den 
istifadan vazgeçmesini istemiş 
ise de, M. Vanderveld sosya
list fırkasının kararından hari
cine çıkamıyacağım bildirmiştir. 

Sağ cenah gazeteleri M. 
Vaııdcrveld'in istifasından mem
nuniyetle bahsetmektedirler. 

Madrid'dc katlolunan Barun 
Dö Yozgrav'ın Gepeo'nun cm 
rile katledi!diğini de gene bu 

Trabzon - lran transit yolu 
en kı5a bir zamanda ikmal 
olunacak ve ilk baharda işle· 
meğe açılacaktır. 

I REVUE eıı.atını lot9yfnlz:. 
Clna, model ve f'lynt hul'luaunda d l<ror yUke k 

m:ırkn •:ı.atıerı• muk&yasa e d n[ • 
Kullananlardan bir f'iiklr Odin:nt~. 

leri. 29 31 289 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 290 
1 - Tayyare alayının Reşaiyedeki hamam içinde etü ma

kinesi pazarlıkla yaptırılacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli 299 lira 25 kuruş olup muvak

kat teminat parası 22 lira 44 kuruştur . 
3 ihalesi 1/Şubat/937 pazartesi günü saat 14 te Mst. 

Mv. satın alına komisyonunda yapılacaktır. 
4 Evsaf ve şeraiti komisyonda görülebir. 
5 Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında ka

yıtlı olmaları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde 

yazılı vesikalarile birlikte teminat 'fD&kbuzlarım ihale 
-l-



Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. /)emir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
izmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 
lllmllmi':~!l:iiöıllli8lcm:Kaım::t::Dıilu~ 

Olivire VE Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

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

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

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

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

LIVERPOOL HATTI 
"THURSO,, vapuru 25 

ikinci kanunda LİVERPOOL 
ve SVANSEA'<lan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"DRAGO,, vapuru !5 şu
batta LİVERPOOL ve SVAN
SEA' dan gelip yük çıkara
caktır. 

DEUTSCHE-LEVANTE 
LİNİE 

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

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

manları için yük alacaktır. 

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

SVENSKA ORIENT LINiEN 
KUMPANYASINA 

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

SiS "NORRUNA,, 18 şu
batta beklenmekte olup yü- 1 

künü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG NOR
VEÇ ve ISKANAVYA liman
larına yük kabul edecektir. 

SERVİCE MARITIME 
ROUMAIN KUMPANYASI 

SiS ·'SUÇEAVA,, 2711-
37 tarihinde gelip PiRE, MAL
TA, ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

SiS "PELEŞ,, 12 şubatta 
beklenmekte olup PİRE, MAL
TA ve MARS İL YA limanları 
için yük alacaktır. 

SiS "LABA JULIA,, 2812 
37 tarihinde beklenmekte olup 
PiRE, MALTA ve MARSİL
Y A limanları için yük ala· 
caktır. 

ikinci kordonda FRA TEL
Li SPERKO vapuru accnta-
lığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 414214221/2663 

111 • 

urıen 

0/040 
lktısad etmek istiyen
lre, ışığı bol, ömrü 
uzun ve. sarfiyatı az 
olan :- ı ---

etallum 
-"D' ~ . ,, 
Llmbalarını heryerde 
aramalıdırlar. 

Elektirik- radyo 
Telefonn Evi 

"HOLLANDİA,, vapuru 25 
İkinci kanunda beklenilmekte 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve ANVERS limanları için 
yük alacaktır. 

"HELLAS,, vapuru 27 ikinci 
kanunda beklenilmekte ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük ı' 
alacaktır. 

PHELPS LİNE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"IDEFJORD,, vapuru 18 

şubbatta beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala
caktır. 

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

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMİ DENiZ ACENTA
LIGI LTD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 ...------.... alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi· 
lemez. Telefon No. 2007 2008 
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GI 

Refik lütf i Or ve Halim Londarlı 
Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 

Zevkinizi okşayacak poz 
Temiz işçilik Kesenize uygun f iat 

Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

'f lllllfll 11111111111111 il"""·· 0 tor ... rıııııııııııııııııııııııııııı! 

A. Kemal onay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mütahassısı 
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• "'J"'ZMiR 1 
Pa mensucatı 

lzmir Yün catı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam Zarif Ve ucuzdur 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Sa ş yer r·. Birinci kordonda 186 numarada 
g ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde FAHR[ KANDEMİROGLU 

v •• 

gu n: 
Askerliğini yapmış olan Ticaret Lisesi mezunu bir memur 

alınacaktır. Ticaret tahsilile beraber banka ve ticari müessc· 
sclerde çalışmış ve buralardan bonservis almış olanlar tercih 
olunacak ve .. ellerindeki vesikalara ve yapılacak imtihanda gös· 
terecekleri ehliyete göre yüz seksen liraya kadar ücret veri· 
lccektir. 

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

Mücellit ıza 
Yeni Kavaflar carsısı No. 34 . .. 

ahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


