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/ Dışbakanımızın Beyanatı 

"Dost Yunanistan' dan çok 
memnun dönüyorum.,, 

Dr. Tevlik Rüıdü Aras, tekrar Cenevre'ye gidecektir. Hatay. 
lılar bitaraF müşahid heyete başvurdular. Fransız'lar, Suri

ye'ye pasaport vizesi yapmamaktadırlar 
İıtanbul, 1 (Huıuıt) - Atina. 

dan düu Hariciye Vekilimiz. 111at· ,.... \ • • l 
beyanatta bıılunmuı: • . .., 
buat mfhne11illerini kabul ederek ~ 

- Doıt \e mflttefik Yunaois- ' . ·, ~~ 
tan'dan çok, hem de pek çok mem- . 
nuo olarak d6nftyorum. Cenevre 
~eı'ele~ine 1elioce, oraya tekrar 
gıdecegım. Demittir. 

~ıtanbul, 1 (Huıu f) _ Suriye· 
Je gıtmek iıtiyenkrin paıaportla· 
l'lnı, Frapaıa konsoloshanesi \'İze 

'"mektedir. Birçok kimıeler bu 
..ıden İıtanbul'da ktılmışlard:r. 

Müşalıitl Mget lstanbııltlan geçerken 

Adana, l (Hususi) - Sancak'a 
gitmelı.te olan müphiJler, Toroı'· 
lan gf'çerken minlh ve ..u te&a· 
lairatla karplaamıılardır. lııaıyon
cla toplaDaııf olan Hatay'lalar, mii· 
~bidlcre, Hatay'daki l'ilrlı.ıeri 4io sirkeci i8taayonunda büyük mera· 
.1'-le ı · · sim yapılmıı, istiklil m•rfı çalın· 

Ediroe'lilere, Naf'ıa Vekili Ali Çt-0 

tinka}a'mn edlmlanm göttumfiş

lerdir. UU1 me ennı, bir taraflı Franaıa .. 
JWopagaDdalarıq bpılma•alanaı mıf, nli 'Ye devlet demiryollan 
ll7lemitlerdir. umum müdilril birer aöyle• Ter· Bu 1abab ... a 8,20 de Edir· 

ne'den bayraklarla aüaleıımit ilk 
Tilrk katan hareket ~mittir. 

MQphid ı..,eı, .8aQak•ta her- mitlerdir. 8,20 de kalkan ilk tren· 
bele te b le, bir heyet Edirnc'ye gitmit Ye 

lllaata uluaacaklanm 'ric- -------------------

~ banket edeeeUorini bildir· ı • ı • it 1 
~ir. Heyet diin gece Haleb'e ngı iZ• a yan 
;; '::1 Ye bu&fla San•k'a geçerek •tiı .A f ' • ı...::~i ıe-ı-•s0a- ı a ı imzalanmak üzere. .: :-ta. ecoebi prketleJC aid sı·r Osten -r---b--,----A--L_, . -' 

• de•let ._bıaa çMıı· yem er a.vn, ıcuenızue .. , ............ . • • 
ıyı 

- • • ...... betle uluıhlepn, bir vaz.iyet doğacağını yazıyor 
Am lk -- ar .,elan lap•nra•ya 
dokuz~....... .-
- ~" • • gidıyor .. 

Sevkiyatı ya-
Pıın kumpanya 
~anan ;yolunda 
•ıweket etmiı •• 

M. Razvelt 
lıad Melı.ıilı.a, 31 (A.A) - Ameri
ola an gelen 'Ye lıpanya'ya gidre«'k 

il doku 
ke i a tayyare t>l) t:'Ym mer· 
la ı tayyare iıtaııyonoouo laangar

l'llıda beldell)ekıedir. 
lıla· londra, 31 [A.A) - Daili 

ı 11 gareteııinin Kudila'ten haber 
• dııı. 

&•na göre her birinde bin di· 
lta111it huluaaa iki kaaa Vafa lima· 
81nda çalınnuttır. Ba itte baı li· 
illan ın~mo:danaın ıuçln oldldtlan 
llnılınaktadır. 
A V •ıin~on :u [A.AJ - BaYlı 

..._odan: 

Dıı bakuıhlJ memurl•nnın 
iftaahna göre fepanya 'ya tayyare 
'fe nıot3r ihracı için mftı .. de al. 
mıı olan kampanyanın adı Ameri· 
kadaki komfanilt fuHyethıri bak· 
kında koope tarafından 1930-da 
)'J!Jan tahkikat doıya11ada gö· 
dk'ı.aektfdiw. Ba Jı.ampaoyanuı 
4-rib'da •..ei .... a1ank la· 

Loadra. 1 (BuaıtJ - l•gilis • 1-.lyaa paktan• ayna aç •• dfl._. 
de imzıtlanmuı muhtemeldir. ç.laımalar m88aid bir ,ekile ilerlemektedir. 

Londra, l [Radyo) - Roma milaakereleri nihayet balmuıtur. Son 
miiaakere Kont Ciyano ile Sır Erik Dromoa arasında bir .. ı drm6t

tür. İngiliz bariciyeıinin Roma'ya gelen cenbındaki itirazlar İtalya ha
riciye bakam taraf,odan kabili edilmiıtir. Uzlaşmanın yakında neıredi· 
lecegi söylenmektedir. - DeYlmı 6 ncı Sahifede -

Asi tayyareler kendi kuo. 
vetlerine de ateş açmışlar 

Franko kuvvetleri kat'i 
taarruza hazırlanıyor 

-------~--------~ /ngiltere ve Fransa, Almanya ve ltalya-
yı ademi müdahaleye ikna edemezlerse, 

ispanya sahillerini abloka edecekler 

Madrü:l sokaklarının bombardımandan sonraki hali 
Cebeliiuank, ( Radyo ) - İa. 

panya'dan gelen bir habere göre 
Malaka limanında milliyeti meçhul 
bir vapur bir torpile çarpmıı 'Ye 
büyük hasara aAramıttJr. 

Parit, l ( Radyo ) - Burgoz 
muvakkat h6k.tlnıeti Bilbao Bask 
bükdmeti ile müzakerata baılamıf" 

-------
üzere Sovyetler birli~oe ııe•ketmek 
için tee11üı ettiAini bildiriyor. 

Dıı bakanlıgı memurlan kum· 
paoya bu defa kanuna uygun ola. 
rak lıpanya için lisanı almıı oldu· 
&ondan tahkikat yapmamata karar 
..... ikleri•I ua .. ~. 

tır. Bu müzakereler eairlerin ve 
4000 den fazla rehinin tahliyesi ile 
alakadardır. 

Lizboo, 1 [Radyo) - Dibnyo 
gazetesinin muhabiri f(eDentl Fran· 
ko ile bir mflllkat yapmıttır. Ge
neral Franko bu müllkatta Fransa 
ve Franmaeonlan lıpanya'daki va· 
ziyetten mee'ul tuttuğunu ıöyle· 
mi~ir. 

General Frankoı 
- Madrid'de balen 200t000 

' yabancı vardır, Bunu iıbata her 
•akit muktedirim. Rusya İepanya'· 
da yerleımek iati)"OI'. Bb huıuata 

- Somı 6 ıneı .ı.l/-'• -

Telt'fon: 2776 

,----------------------------------.... 
Müşahidleri 

Adananın Yenice istasyonun
da Hataylılar karşıladı 

Büyük Şef " Başbakanımız 
Yılbaşı gecesini 
vatandaşlar ile 
bir arada geçirdi. 

/stanbul 1 (Hususi) -
Şehrimizi şeref lendi ren 
Büyük kurtarıcı Atatürk, 
gece saat onbirde yanla
rında Haricige vekilimiz 
Dr. Aras olduğu halde 
Park uteline gelmişler ve 
yılbaşını buradaweçirmiş
lerdir. 

Atatürk orada bulunan
lara hitaben: 

- Arkadaşlar; burada 
benimle beraber geceyi 
geçirenlerin 937 yılı uiur· 
lu olsun .. 
Demişler 11e şiddetle 

alkışlanmışlardır. 
lstanbul 1 ( A.A) - 30-

31 kanunuevel 1936 ge-

cesi üçe çeyrek kala An
karadan /stanbul'a hare
ket eden Reisicumhur Ata
türk yılbaşı gecesi lstan
bula mut1asalat buyurmuş 
ve Avrupa' dan avdet et
mekte olan Raricige Ve
kilimiz Dr. Tevfik Rüşdü 
Aras' ı gece saat 7 1-de 
vapurdan çık.ar çıkmaz ka
bul ederek gılbaşını bua
ber Park 'otelde geçirmek 
iizere yanında alılcog
muştur • 

Atatürlc'iin Dr. Aras'ın 
JJazife ifa edişinden bir 
tlef a daha lzhorı memnııni 
get eyledikleri lıaber alın
mııtır. 

------------------~../' Yugoslav - Bul-
gar an laf ması •• 
/tildlname imza. 
lanmak üzeredir • 

M. Sto~atliııoolf 
Belgrarl, l (Radyo) - Bulgar

Yugoslav görüomf'leri hakkında ilk 
defa olarak bir reeml tebliğ oeş· 

redilmiıtir. Bunda deniliyor ki: 

" Bulgar hükumeti, Bıılgaria

tan • Yugoslavya arasmda bir pakt 
imzalanma111 için teıebbüıte bulun· 
muş, görüomelere baılanmatunı iıı· 

temittir. Bunun üzerine Yugoılav· 

ya, Rommya, Türkiye, Çf'koslovak· 
ya ve Yunaniıtan bftkdmetl~rini 

nziyetten haberdar etmiı ve bıı 

bükdm.,der paktın imzalanmnı 

taıwibinde bulunmuflardır. Bunun 
üzerine Yugoılavya hülu1meti, gö· 
rüımelere aıt'mnoniyetle taraftar 
olduğunu bildirmiıtir, 

Paktın, biigünlerde imulan· 
mail muhtemeldir. 

- Sona 6 ancı Mlal/ed•-

Türk basını için söylüyor 
--------~----------"Vat an d aşları n hergiin bir ga-

zeteyi aramalan, ümid ve zevk 
veren bir hadisedir" diyor 
Ankara, l (Hususi) - Baıve·; 

kil ismet İnönü, yılba~ı münase

betile mııtbuat Almanağına ıu y11· 
zıyı yazınıılıır.lır: 

" - 937 Yılı için Türk bası· 

nma · neı'eliJ ve verimli çalıımalar 

rlileriın. Türk basını, çıkan yıl için 

büyük 11lusal meı'eleleri yürütmek· 

le, yurılılaelar.t ıevinç 

farı Jar kazandı. 
verecek ha· 

Türk basınının grrek yurd 

içinde \'e gerekse .Aısıulutl\l alan· 

d.ı t .·siri, göze çarpacak r.urette 
artma!.. ta Jır. 

Vatıındoşlnrın hergüo bir ~a
z~te ar~malan ümid ve zevk veren 1 
bırşeydır. ,, I Başbakanımız ismet lnönlJ 

lzmir-Karşıyaka 
telefonu hala işlemiyOr 
Şirket mühendisleri, deni%de /to. 
pan kablonun tamirine çalışıyor 

K arııgakaJan bir ıöriiniq 
Geçenlci Karayel fırtınası keti miihendis1~ri Karşıyab

ortalığı kasıp kavururken Men· dan lzmir' e doğru denizin di
derek dışında demirli bulunan binde uzanan kabloyu aramalc
Tan vapuru, demir tarayarak tadırlar. Mühendisler, üç giİn· 
bir tehlike geçirmiş ve güç· denberi şat üzerinde çahşarak 
lükle manevra yaparak tehli· kıabloyu df.zeltmek ve lzmir'le 
kenin önü alınmıştı. Fakat kariıyaka arasmda telefenla 
Tan vapurunun çapası, vapur görüşmeği temin etmek ifin 
demir taradığı sırada lznıir'le uğraşmaktadırlar. Kablonun 
Karşıyaka arasında deniz al· tamiri için mühim bir maaraf 
tındaki otomatik telefon kab· yapmak zarureti l>Qsöıter• 
losuna takılmış, şiddetli fır· .miştir. 
tına yüzünden bu kabloyu ko· --------

1 ,,. ,. 

parmıştı. O gündenberi lz
mir'le Karşıyaka ansında tele· 
fonla görüşmek mümkün ola· 
mamaktadır. 

Dün lzmir ve havalisi oto· . Lontlra 1 (Radyo)- l'd· 
matik telefon ~irketinden yap· şington'd11 Japonga, /talg~ 
tığımız tahkikata göre kablo- Amerika, Fransa fM /ııtfl~ 
nun tamiri ne vakit mümkün tere arasında 11ap1litlı1 olaa 

olacağı da bilinememektedir. Fır· deniz anlaşması, tllJn t•N 
tına esnasında v.apur çıpasınm so"a ermiş oltlalrtntl.11, 
takılması yüzünden loJ>pan kab / giltere lıi1Tcameti dmal 
lonun bir parçası bulunmuşsa otuzbqe1' 6in tonltıi lif 
da diğer parçasmm nereye zırhlının inşaos°'a IHtftF 
gittiii bilinmiyor. Telefon şır- mıştır. 

M. Hitler'in 
beyannamesi .• 
Şimdi iktısadt 
kalkınma var! 

Berlin, 31 (Radyo) - l\f. Hit· 
ler yılbışı ınünaııebetile bir he· 
yanname neşrttmio ve parıizanlanna: 

<Almanya öofine çıkan müt· 
lı.fllleri yenmi"ir; air•ıl .... .ıyetimi• 

·Sona 3 iinc/J •alai/ede • 

500,000 Lira 
kimlere cliJJtlt •• 
Talih, hammal. 
l ara da güldiJ •• 

İıtanbul, 1 (Ruad( - T.,... 
yare piyangosunun yılbat1 k....,. 
ıinde büyülı. ikramiye, AnkaN olıd· 
desinde ahı hammal ile, Dr. Ufa. 
nidi.;'e ve küçük Madmuel Aııjel't 
iaahet •tmiftir. 
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Şair Fikret ve Akif .. 

_...__ 
......................................... _.ANADOLU~ .................... .._._.._._.._..._._..-/~~ .... 

Hadise c' 

(R b b ş· K. Ô. 
. u a ,.1 ~keste) müellifini, cihan hnrbı içinde kaybetmiştik .. 

Fıkreı ın olümfi lıirrok Ü 1 l . 
b' k ' " m nevver Pr e prestı,karlarını derin ve son· 

~Ubll 
1
1
r deder içinde bırakmıştı. B•ı derin ve ııımıuz keder iriude onu 

ı ma e en d · h k " ' 
k k k fi ld cvrın • ü. ıimctine karşı dudaklarda ~izli bir iğhirann 

okr 
8

1 
181 dytşlanle ıf a edildiğini hatırlarım. Yahud borb yıllorının 

sı ıntı ı §nrtlon içinde bükü k ' 
b k d b' . mete üsmüş olanlar, bir hak kazanmış gibi 

u no tn a ırleşmış oluyorlardı ... 
Onu sevenler, ölOmün - (F'k _ • 

l 
u ı ret gunü) olarak ıliln ettiler Ve yıllarca 

mezannıı • ıer ene hiraz d h l k - . . . 
G 1 (\'' a a nza nıa uzere· zıyaretler tertıh ettiler. 

azete er, ıcdanı hür L' a· ) hl"k 
m h' . ır ş ır • n a \'e fazilet kaidelerinde f'Şi bulun. 

az ır m an olarak onu d t · ı E ı· 
l y:ı e 11 er. < ıblerimiz, Fikret'in adına risale· 
er, mecmualar, hntıa kitııb\ar tabettiler. 

Bu umumi ıevgi ve t kd' d 
hah d I . 8 ır uvguları nrasında (Safobnı) ş5irindcn 

e en erı pek hatırlnınıyo y h d 
b' A• 1 rıım. 0 u bahsedenler oldu ise bile ona 
ır 'aır o maktan zh·ade bir ıı • f 

n . . ; azım vas ını vermekten ileri giılcmi~·orlıırdı. 
enım gıbı toy Türk' ı ı· J 

eden AkT k . ~u ere ge ınce: Fikrcte (Zangııç) diye hücum 
ı e arşı derın hır DPfret el • 1 .ı O • 

ara81nda ye 1 k uyu}or nruı. na, (S"bılfırreşııt) çıl:ır 
d . . 

1 
r 

8 ınış ıı.gın, ve öf keli bir yobaz gözü ile bakmaktan ken· 
ımızı a amt}orduk. 

Bu gençliğin ifrntlı gnlı• ı b 
zamanla ve · fi l· d 

1
' yan ı atta S!'kter olduğu hir çağdır ki, 

ır an a ıı ıa olgun knn . ti h ki 
ınunsif mil k 1 aa ere, ıı arı teslim eden daha 

na aşa ııra tekaddüııı eder 
H k "k . 

a ı at balıle, beş sene sonra T- k' -ıh . . . . 
yeri olan Han .ı il h S . ur çu ıığün tarıhınde ıer,.fJı lıır 

11111 n ııphı Hiiyük 1\l'll J\I 1 Akif'in b 1 l d' . .. . ' · 1 et ec •~inde, i tikini marşı için 
es e e ığı şıırı hevecanla ok 1 'f V • 

ettiıti nıfisabakad b' . .
1
: • ııyor, nan ekuletı na.ııına tertib 

o a, ırrncı ı&ı kuz"om l 1 a. ·ı · . M b' 1 b .. ış 0 1 ucunu ı an edıyordu. 
e us arın alkışları bitnk k 'd l 

TürJ..',.ül · en, on or arda münakaşalar başlıyordu: 
• erın genç ıınsurlarile 'hı'ı • ı · ı· 

mışlardı Fıık t b k'k ' 
1 1 a ıo at!'~ 1 uııçurJarı Hamdullah'ı:ı kız· 

• a a·ı·at yenilernezıli H dil h 
haklı idi Ak'f'J ; um u ıı bu şiiri brgennıekte 

• 1 e aramızda mt"mleket . • . 
1 

.. 
layışıa da&far k 1 'lie ııyaget ış errnı düşiinüş V6 an· 

b ııı ar mesafe bulunm 
bılhusa tiirdeki Ü tünlür . . a ına ra~ını·ıı vatnnpnvcrliğini ve 
aşkını en çok: k 

1 
"uııü ırıklir etmekte sebeb yoktu. Akif, i ıiklal 

uvvr.t e terennüm etmiQ hir .. ır ı·r 
Zafer v k .. .. ın ı ... 0 ıırtuluş senelerinden · 

Onun Kalıire'de h' _, ııonra, Akıf arnmıztlıın kayLoldu. 
V ır meuresede vazife 11 & <l 1 

atan için döktüıtü ö 1 
11 1 1blllı uyı uk. flie olrııuşıu'? .. 

b S z yaş arı valan 'd"? 11 
Akif, inkılı'lbm k . ' mı 1 1·.. ayıı; bPpsi doğru itli! .. 

uvveııne, hızına daya O 
La çetin yolda çokt l numanııştı. aha ıızun sürecek olan 
kindar olarak Pohzl a.n 'ybo~u muşa henzi)orclu. Yorgun, lıatıli kuo"ın, halta 

" crını ıze yumm k 1 ki İzınir'den ~I • 'd u~, u 8 - annı tıkamıştı. 
ısır ıı gı en arkada 1 -

"Ünu meJ • k ~arım tees urle arılatıyorlarclı: 
. rcsen111 uytu ve karanlık b' k h . d 

kılmiş bir halde buld k Il'dd ır ·o~esın e adeta itikufa çe· 
. u · ı et ve Pazab · · d b' · • dıL dururdu ... ., 0 ıçın e ızı, Ankara'yı ıukar 

Küskün Fikret'c Zannuç Ji en ~· . 
dini kurtaramamı• Cam·ü"t h ! ~aır, aynı buhrana dü mekten ken· 
1 ... ı ez erıo kunü üııd - 1- h • 

•, Türk ilewindeki hak'k . L e gorc ugu zabıdanc rüyalar· 
ı atı oş yere inkar edib durmu~tur. 

• 
Zaman ve insanlar ne tuhaf: • • 
Gazeteler ve dostlar Ak' f•· 

gQoü) olarak kabul ed ki ~ .1 unııtmıyacaklarını, öldüğü günü (Akif 
ece erıııı EÖ} )fi · ) fl 

k.ar§ı her zaman sa\·gıla h } or ar. u çok laLinıcJır. Büyüklere 
Anca . : nnıızı go tnmeliyiz. 

k, hır vakııler Fikret . . 1 bh 
C•ğız., diye feryad etm' t••- ıçııı c c o}lc demi~, "St>ni unutmıya· 

ış '"' oma ş' d' l'b 
- &ımdao ha~ka :z.iyaret edeu yok! . .' ım ı ga ı a mezarını Filorioalı Na· 

Bitişik kardeş. 
lerin parmak izil 

Faşizm veya Bolşevizm da
vaları artık o kadar b kk l k d' k' . ı ın ı 
ver ı ı, cıhan matbuatı ne.ş-
rty~tı arasında bitişik karde • 
lerın macera veya . l ş. 

vazıyet en 
ndazan. dikkati en fazla celb -

en bırşey oldu! e 
Geçenlerde b' b' · "1 L k' ır ırı arkası 

o en . u ıyo ve Simpliko kar-
deşlerın parmak 'ızle . . f 
d rını maru 

etektillerrf en M Deş 1 'k' k · en a mış 
v.c ı ı ardeşin parmak izle-
rı~de en küçük bir fark olma
d ğını anlamıştır. Fakat baş 
P~r~aklannda büyük b. f k 
forulmüştür. ır ar 

Noel babadan dilekl 
Avrupa'da hersene küçük 

Çocuklar tarafından posta ku-
tularına Noel babaya dilek 
mektupları atılır. Bunlar pul
suz oldukları ve tabii Noel 
babanın yeri malum olmad ,.. . . ı6ı 

ıçın posta memurları tarafın-
~an açılır ve okunurlar! Noel-

e posta memuı larınııı bu 
mektuplar tabii bir egv le . 
olur. ncesı 

1 
Bu sene Paris posta kutu-

arından şu mekt 1 k 
mıştır: up ar çı • 

"Noel baba .• 

Herhalde bildiğine em' . 
büyük ınım, 
ned d" ananem hasta ve hasta· 

e ır. u sen d 
k . e, sen en oyun-

ca ycrıne, büyük . 

•'f... • . .. . . . .. ,. • . 
··• - ·.-,..,; t•".· :~' -::•"\' ,.:. ._, : ' -~ .,. ~ -,, ... ~ '. . 

Noel baba bu yavrunun di· 
leğini yerine getirir mi dersi-
niz?. ' 

Bir insanın ah
lakım anlamakl 

Şimdiye kadar bir kimsenin 
ahlak ve tabiatını anlamak 

için görüştüğü kimseler, ökçe

lerini aşındırma tarzı, gözleri· 

nın rengi, tırnaklarının şekli 

gibi şeyler nazarı itibara alı
nırdı. 

Şimdiye ... Bir insanm ahlak 

ve tabiatı sevdiği peynire göre 

tayirı edilmektedir! Derin (I?) 
Tetkikata göre Rokfor peyni

rini sergüzeştçi olanlar, keçi 

südünden yapılan peyniri sa

':1i~i olanlar, salamura peyni-
rını sa ' fk" h n a ar ru lu olanlar, 
kaşkavalı da alim ve ağır başlı 
severlermiş! ,.--------, 

Bugün doğacak 
çocuklar .. 

Ayın fcno tesiri altında Lu· 
günün ~nbubı Lirçok nııhoıı hadi e 
ve vak' in ) k 1 u r a arşı 11şmak nıüıı..ı 
k- ı - d unc ur, algın ve unutgaıılık lın· 
sebile Lirçok zararlara uğnyaca· 
ğız, bazı da gGliirıç vaziyı:tlcre 
rulıi. ~ıoletinıiz değişecek akşam 
çok ıyı geçecektir. 

·Dolma'da --- ---~ 

-Yeni iskele ----····---İnşaat ilerlemeğe 
BaŞladı. Fakat y~za 
Kadar devam e:lecek .... 

lzmir Liman idaresinin, Ko
nakta yaptırmakta olduğu be
tonarma iskele inşaatı _:piy 
ilerlemiştir. 

Birincikordon'un • başlangı
cında inşa edilmekte olan bu 
iskele 17 bin küsur liraya çı

kacak ve Karşıyaka'daki iske
leden biraz daha ufak olmakla 
beraber, daha şık olacaktır. 

iskelenin inşasına bundan 
on ay kadar evel başlanmış 
iken, 7·8 metrelik kazıklar tut
mamış ve burası dolma oldu
ğundan daha derinlere kadar 
inmek mPcburiyeti hasıl ol
muştur. Bunun üzerine inşaat 
durdurulmuş ve yeniden daha 
uzun beton kazıklar hazırlan· 
mıştır. Şimdiki halde ilk üç 
sıra kazık, makine vasıtasile 
çakılmış ve uzun olduğu için 
güçlükle yere saplanmıştır. 

inşaat yaza kadar bitirile
cek ve iskelenin açılma mera· 
simi yaz bidayetinde yapıla· 
caktır. Yeni iskele binası ya· 
pıldıktan sonra, şimdiki tahta 
iskele yıktırılacak, bu suretle 
Hükumet meydanını kapıyan 
mani ortadan kaldırılacak, par· 
kın önü de açılmış olacaktır. 

Göcmenlerin • 
sağlık durumu. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti Aydın sıtma müca
dele mıntakası reisi Torbalı 
kazasına gelerek muhtelif köy· 
Jerde iskan edilmiş olan göç· 
menlerin saglık durumlarını 
inceden inceye tetkik etmiştir. 
Göçmenlerin sıhhi vaziydleri 
umumiyet itibarile çok iyidir. 

Polislerimiz ve spor 
Bir de futbol takımı 

yetştirilecek 

Şehrimiz polislerinin sağlam 
vücutlu yetiştirilmeleri için muh
telif .spor şübelerinde çalıştı

rılmaları kararlaştırılmıştır. Em
niyet müdürü Salahiddin As· 
lan Korkud, verdiği emirle 
güreş, boks, tenis ve binicilik 
şübdcrinde çalışacak polisleri 
tefrik ettirmiştir. Ayrıca bir de 
futbol takımı, teşkil edilecek
tir. Polis futbol takımı, genç 
elemanlar seçilmek ve uzun 
zaman çalıştırılmak suretile 
mühim bir kuvvet olarak ye
tiştirilecektir. 

Muhtelif spor şübelerinde 
çalışacak olan polislerimizin 
fikren ve cismen kazançları 

çok olacaktır. ----
Papanın sıhhati 
Vatikan, 1 (Radyo) - Pa

panın sıhhi ahvalinde bir de· 
ğişiklik yoktur. Papa, hasta 
olmasına rağmen Kardinal Pa
çelıi 'yi yanına kabul etmiş ve 
bazı izahat almıştır. 

Teşkilat 

Burdur merkezine bağlı Ka
vacık, Cinbilli, Müslümler ve 
lnar köyleri bu kazadan alın
mış ve evvelce Erle nahiye-b k . . annemı ça-

Hu ~yı dctmekliğini istiyorum. 
bas. ne en çabuk çıksın ki 

Dugüıı 'logac:ık çocuklann 
ha)atı müvazcrıe iı.lik içimle ge- sine bağlı iken bu nahiyenin 
çecek, truıbellik ve çalıokaıılık lağvı dolayısile açıkta kalan 

enı gczmeğe götürebilsinl 

Janin. 

dev~elcri lıu çocukların hayatında Yazar, Çardak ve Bek köyleri 
tehlikeli münavcbeler yapacaktır. ile birlikte Yeşilova kazasına 

\. ) 1 bailanmıştır. 

1 
~-Muğla'da~P. kongresU 

--------
.;~ Vilayetin"'" bütün!işleri göı üşüldü. 

Muğla'da vilayet kongr~si toplantısı intibalarından 
( X ~şaretli zat Muğfo Valisidir.) 

Muğla, (Hususi) - Ayın 25 inci cuma günü iki yılda bir 
toplanan parti vilayet kongresi toplanmıştır. Kongreye parti 
başkanı ve ilbay R. Güreli'n başkanlığında iiç gün dP.vam et
miştir. Kongrede dilekler ve hesap evrakı okunmuş, ittifakla 
kabul edilmiştir. Başkan R. Güreli de ilde yapılacak işler hak· 
kında çok şayanı dikkat izahat vermiştir. İlin üç·dört yıla 
taksim edilmiş bir programı vardır. Bu programda mektep, 
ekonomi, bayındırlık, bilhassa sıtma mücadele işleri vardır. 

Bu izahat delegeler üzerinde çok iyi akisler bırakmıstır. 
Kongrenin üçüncü pazar günü hesap ve bütçe müzakereleri 
bittikten sonra yeni ilyönkurul seçimi yapılmıştır. Seçimin so
nunda Cemal Kara Muğla, İskender Alper, Şevket Gölcüklü, 
Dr. Muhsin, Sarraf Fevzi, Ahmet Toker, Abidin Çakır, Cavit 
Aker seçilmişlerdir. Büyük kongreye de Cemal Karamu~la, 
lskender Alper, Hiln.i Dögerli seçilmişlerdir. 

Kongre tarafından büyüklerimize saygı telleri çekilmiş ve 
teşekkür cevapları gelmiştir. 

Muğla' da postane kasa
sı nasıl soyuldu? 

------------------
Hırsızlardan biri satıcı, bir posta mu

temedi, biri de Laz Hasan' dır. 
Muğla, (Hususi) - Geçen· 

lerde şehrimizde mühim bir 
hırsızlılr. vakası olmuştur. Hır• 
sızlar üç kişidir. içlerinde bir· 
de polis vardır. Adı Laz Ha· 
sandır. Diğer ikisi saatçı Meh
med Hüseyin, ve posta oto
mobili mutemedi Dadca'lt Os-

da tatbiki halk üzerinde çok 
derin tt'sir yapmıştır. Mahke
me çok kalabalık idı. 

Ortaokul .. . 
musamere&ı 

Bu akşam Karata~ ortaoku· 
lu talebeleri tarafından Hal· 

man' dır. Bunlar üç ay önce kevinde çocuk velilerine güzel 
birleşerek postane kasasını bir müsamere tertip edilmiştir. 
soymıya karar vermişler ve Bu müsamere için bir haf. 

tadanberi yapılan bütün ha· geçenlerde postaneye külliyetli 
O zırlıklar ikmal edilmiştir. Her 

para gelince mutemed sman defa olduğu gibi bu defa da 
diğer iki arkadaşına haber davetlilerine ncş' eli bir gece 
vermiştir. Polis Hasan devriye geçirtecek olan ortaokul ta-
vazifesini bırakarak postane lebelerine şimdiden muvaff akı· 
yanlarına gelmiş, saatçı Hüse- yetler temenni eder ve ara·sıra 
yin, muteıned Osman'ın ver- böyle faideli müsamereler ter-

~~ o'lJ • 
D .. 11~ c un \e· 

o,'< 
Aşkm~ .. 

Gazeteler, şi1ı. 
"'n· 

lerde lngiltere'de bıa 
bir teşkilatı esasiye 
yaratan tarihi gönül hadı 
nin, roman kısmı ile dolu 
boşalmağa başladı. Hiç şüp· 
hesiz, gazetecilik meslek'i bu 
kadar velvele uyandıran ve 
lngilteı e tarı hinde eşi görül· 
memiş bir aşk macerasının 

romanını da ihmal edemezdi. 
Hadise, lngiltere an'anesini 

tecrübeden geçirdi. Kanunu J 
esasinin karşısına gelib dur· 
du. Muhteşem, büyük Britan· 
ya imparat<lrluğunun kapısını 

da çaldı ve sonra roman, 
edebiyat ve gazeteciliğe de 
geçti .. 

" - Bu, ne büyük aşktır 
ki -diyorlar· taçlara, taht'a, 
ikbale, ihti;ama ve herşeye 
omuz silkib geçiyor ve bütün 
bunları bir dilber kadının gÜ· 
zelliği uğrunda feda ediyor?. 
Hatta, Anglikan kilisesinin 
homurtusuna, Lordlar ve Avam 
kamarasının vaveylasına ve im· 
paratorluk .. sarayının endişesi· 
ne, kanuna v"e an'aneye rağ· 
men ... 

Doğrusu ya, ben bu işde 
sadece büyük bir aşkın esrar 
ve kudretini görmüyorum .. 
Bence bunda yüksek bir ka· 
rakterin verilmiş bir söze na· 
sıl hürmet edilebileceğini sem· 
bolleştiren ve dünyanın şaşı 
gözlerinin önüne koyan gizli 
bir nokta da mevcud bulunsa 
gerek.. Aik ancak kuvvetli 
bir ahlak ve ruh üzerinde çi· 
çek açtığı zamandır ki, bu gi
bi tecelliler gösterebilir. 

Bence Dük dö Vindsor: 
1 - Sevdiği kadını kendi 

eşi yapmak istemekle ahlaki 
selabetini göstermiştir. 

2 - Verilmiş herhangi bir 
sözün, sağlam bir karakterde 
yaratabileceği fevkaladehkleri 
isbat etmiştir. 

3 - Aşkın , soysuzlaşma· 
mış kalblerde ilahi ve deruni 
bir bağlanh halinde ilelebet 
yaşamak kudretini muhafaza 
ettiğini anlatmıştır. 

Ve hulasa, eski sekizinci 
Edvard, gök kubbenin altın
da baştan başa cevher halin· 
de doğmuş insanlar bulundu· 
ğunu, kendi varlığı ile isbata • 
kalkmış ve muvaffak olmuştur. 

Zaten, onu kendi milletine 
ve dünyaya sevdiren şey de, 
bu harikuladeliği değil miydi? 

Saime Sadi 
--~-~----~~----diği kasanın anahtarile kasaya tip ederek davetliler üzerinde 

Fransa 
En çabuk, ltalya ile 

"\ Anlaşabilirmiş .• 

açarak iki torba içinde bulu- iyi intibalar bırakan mekteb 
nan bin beş yüz lirayı alarak idaresini de takdir ederiz. 
kaçmış, fakat ornda çalışan r 
telgrafçılardan Ahmed aşağıya Hazin bir ölüm 
inince bir şahsın kaçtığını gör· İzmir tüccarlarından· ve 
müştür. Ahmed kasanın da Borsa reisi Mazhar Nunıl-
açık olduğunu görünce kaça· lah 'm epice zamandan beri 
nın arkasına düşmüş, aynı za· rahatsız bulunan refikası, dün 
manda ıslık çalarak İmdad saat 13,5 ta gözlerini hayata 
istemiştir. Bir polis, arkasın· yummuştur. Cenazesi, Maz· 
dan diğer bir komiser de di- har Nunıllah'ın Karşıyaka· 
ğer sokaktan koşarak kaçanı daki evinde, büyük bir kala· 
yakalamışlardır. Bunun parayı balığın iştirakile ve derin 
çalan olduğu anlaşılmıştır. Hır- teessürler içinde kaldmlarak 
sız paralan bir ağaç dibine Soğukkuyu mezarlığındaki 
atmışsa da bulunmuştur. aile kabristanında ebediyetin 

Hırsız herşeyi itiraf etmiş- kucağına verilmiştir. Merhu· 

Roma, 1 (Radyo) - Fransa· 
nın Roma rnaslahatgüzan M. 
Blondel tarafından Fransız te
baasına bir ziyafet verilmiştir. 
Maslahatgüzar iradettiği nu· 
tukta: "Beynelmilel müşkülatın 
sonuna gelmekte olduğunu sa· 
nıyoruz. Fransa daima sulh 
yolunda sulhperverlere arka
daşlık edecektir. 

Fransa'nın sulh yolunda en 
çabuk anlaşacağı millet ltalya
dır." Demiştir. ---

Yılbaşı tatili tir. Arkadaşları polis Hasan me çok temiz, haluk, sevil-
ve Osman da yakalanmışlar· miş, merhametli ve alicenab Resmi daire ve müesseseler 
ve meşhut cürüm olduğundan bir kadındı. Arkasında dört yılbaşı münasebetile bir buçuk 
duruşmaları derhal yapılarak tane de yavru bırakmıştır. gün tatildi. Bugün açılacaktır. 
polis Hasan'la mutemet Os· Mazhar Nurullah'ın ve ai· Mektebler bugün de tatildir, 
man iki buçuk yıla, saatçı lesi efradının kederlerine işti· ikinci kanun maaşı 
Hüseyin beş yıl ağır hapse rak eder ve taziyetlerimizi Resmi dc:ıircler memurları 
mahkum olmuşlardır. Adale- sunarız. bugün ikinci kanun peşin ay-

tin bu kadar çabuk bir zaman- '--------·--..-J lıklanoı alacaklardır. 
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kaldı· ' ·~ 'Almanya'yı aya va 
~W~- ran yegane mucize --· .. 

• s 
Sancak 

S- ve milli 

Nasyonal Sosyalizmdir. M. Hitler, bir be .. 
yanname neşretti. Propaganda nazırı Dr. 

Göbels de bir söylev vermiştir 

yo n a a ılar a a-
n a a ı 

- ---------
Müşahidler, bu karszlamadan cok mütehassis ol-, ' 
muşlar ve Sancak Türk'lerini dinlemek icin hicbir 

' ' 
kuvvetin mani olamzyacağınz söylemişlerdir 

Adana, 1 (A.A) - Mıllet
ler cemiyetinin Antakya işle 
rini tetkik ıçın gönderdıği 
heyet Yenice' den g ç •rken 
Mersin ve Adana' dan gelmiş 
olan birçok Hataylılar istas
yonda toplanmışlardı. 

Burada bulunan bir Hatay 
heyeti tetkik heyeti ile görüş
mek istedi. Heyet derhal An
takya 'lıları trenin yemek salo
nunda büyük bir nezaketle ka
bul ettiler. Antakya'lılar he
yete Antakya'da cereyan eden 
mezalim ve haksızlıklardan ve 
reva görülen gayri kanuni ha
reketlerden bahsederek bu işin 
derinden ve inceden inceye 
tetkik edilmesini heyetin vic
danlarından beklediklerini, 
Milletler cemiyetinin yüksek 
otorite ve sempatisinin mutlak 
surette muhafaza edilerek An
takya' daki Türk'lerin ehemmi
yet ve dikkatle dinlenmesini 
çünkü orada bulunan müstem
Jel.. memurlrınnın birçok taz
yik ve tertiplerle murahhas
Jarla temasa girmeleri ihtimali 
olduğunu söylediler. 

Murahhaslar cevaben An
takyn'Jıları gösterdikleri bu 
nazikane taleplerin gözönünde 
tutulduğunu, bitarafane tet
kikle,rine hiçbir kuvvetin mü
dahalesi imkanı olmadığını, 
her Türk'ü dinlemek için her 
fırsatı hazırlıyacaklarını, bütün 
bundan müsterih olmalarım 
söylediler. 

Gene Antakya'lılar heyet
ıen bir ricada daha bulundu
lar. Bu da Antakya ve hava
lisinde Suriye ve Fransız me· 
murlarının alevi diye hitab 
edip Türk kütlesinden ayrı 
tutmak istedikleri kütlenin 
tamamen Türk olduklarım ve 
bu kütlenin eski Hititler ol
duklarını ve hatta mezar taş
ları tetkik edilince Alevilerin 
nasıl saf Türk kütleleri olduk
larını göreceklerini, Arap'la
rın bu kütleleri hiçbir zaman 
Ar~p camialarında saymayıp 
daıma hakaret ettiklerini, son 
zamanlarda mahsus maksat
larla bu kütleyi Türk'lerden 
ayırmak maksadt ile Arap 
camiasından saymağa kalktık
larını söylediler. 

Ve ayni Antakya'lılar tetkik 
heyetine seyahatlan sırasında 
yaptıklara bu müracaatın asla 
bir tezahürat mahiyetinde gö
rülmemesini ve nezaketle ka
bul edilmelerinden dolayı te-

r ' 

\ 

Ankarapalas 
Büyük bir titizlik ve inti

zamla kurduğumuz büyük 
Ankarapalas otelinin kalori
fer tertibatı da bitirilmiş ve 
otel, artık yeni kalorifer te
sisntile ısıtılmağa başlan
rnıştır. 

şekkürlerin i sııııarak ayrılırken 

lwyet Antakya'lı lara: 
- Türkiye'de SPyahatımız 

sırasında hiçbir tar afta hiç.bir 
suretle bizi incitec<>k bir teza· 
hürat görmedık. Bilakis her 
yerde sempatile ka rşılandık. 
Bu müracaat ve konuşma da 
bu nevidendir, demişlerdir. 

Müşahid heyet bugünkü To
ros ekspresile Adana'dan Ha
leb'e geçmiştir, Yüzlerce An-

• 

takya'lı Tiiı k kendilerini istik
bal ve teşyi etmiştir. 

Mü~ah itlerr ekspresin beş, 
0·1 dakikal.k tevakkufundan is-

tifade ederek gara inıni_şler ve 
istcısyonda gezerek Adana rııan· 
zara'an ıı gösteren kart pe s 

tallardarı cılmışlar ve katarın 
seyyarıııa dnmgalatmış1 arclır. 

Müşahitlere iki zat daha 
rl'fakat l'tınt•ktedir. Bunlar mü-
şahitlerin sekreterleridir. 

Başbakan, içtimai sınıf /arın ba
siret ve kiyasetine müracaat etti 

Paris, 1 (A.A) - M. Blum 
dün akşam saat 19,30 da 
radyo ile neşredilen bir nutuk 
söylemiştir. Bu nutukta ezcüm
le şöyle deniyor: 

- f ktısadi teceddüde im
kan yoktur. Çünkü işe böyle 

JJ. Leon Blum 
bir teceddüdün husule gelme
sinin imkanile başlanılır. Sulh 
işinde olduğu gibi memleket 
hedefini kurtarabilmek ve ha
lasa kavuşmak için evvela bu 
işin olacağına iman etmelidir. 
Bugün memleket bu imana 
sahiptir. 

Başbakan bundan sonra bü
tün içtimai sınıfların basiret 
ve kıyasetine müracaat etmiş 
ve şöyle demiştir: 

Tasavvurlarını mevkii tatbi
ke koymakta çok acele eden· 
lerdenim. Henüz teessüs et
memiş servetlerden vakti gel
meden hisse aramaları doğru 
değildir. 

Başbakan şu noktaları ha
tırlatmıştır: 

1 - Amele kütlelerinin iç.
timai surislerle kendilerinin en 
başta istifade edecekleri i~ 
revacına mani olmamalarını, 

2 - Tasarruf yapmakta olan 
kütlelerden paralarını gayesiz
ce biriktirmemelerini, 

3 - Sermayedarlardan me
mleket ile tesanüdlerini kay
betmemelerini. 

Başbakan halihazırda ikti
dar mevkiinde bulunan hü-

lıberalizm siyasetinin bundan 
evvelki bütün hükumetlerin si· 
yasetinden daha kuvvetli ol· 
;<luğunu söylemiştir. 

B. Blum sözüne devamla 
şöyle demiştir: 

Hükumet sosyalist değildir. 
Fakat rejimin şimdiki cemi
yetin çerçivesi dahilinde aza
mi miktarda nizam, adalet 
ve refah temin etmek gayesi
nin peşinden koşmaktadır. Ya 
bunun için de müracaat ede
ceği usul cumhuriyet kanunu
dur. Ve icabında biitün içti
mai tabakalar arasında dostça 
vücude gelecek bir ittifaktır. 
Biz milli menfaatin manasını 
anlıyan bütün insanlarla çalış· 
mak arzusundayız. Vatandaş
lar arasında husule gelecek 
vif ak büyük bir şairimizin de
diği gibi en büyük emelimizdir. 

İngiltere' de 
Umumi 
toplantılarda 
üniforma yasaktır. 

Londra, 1 (Hususi) - Umu
mi toplantılarda üniforma ge
yilmesini yasak eden kanun, 
bugünden itibaren mer'iyete 
girmiştir. Faşistler birliği, bu 
münasebetle bütün şubelerine 
bir tamim göndererek, bugün
den sonra umumi toplanma
larda üniforma geyilmemesini 
bildirmiştir. 

Uludağ' da 
Kar beş 
Metreyi buldu .. 

Bursa, 1 (Hususi) - Ulu
dağ'da kar, beş metreyi bul
muştur. Bursa'da hararet de
recesi !Sıfırın altında ona ka
dar düşmektedir. 

C. Simon ve karısı 
Londra, 1 (Radyo) - Sir 

Con Simon ve zevcesi Paris' e 
hareket etmişlerdir. 

İngiliz Dahiliye Bakanı ve 
zevcesi Paris'te Kanunusaniye 

izzetine( simiz. 
-Başı 1 inci sag/ada- Bu hal M. Hitler'in sağlam 

Sancak üzerindeki hassasi- ve ben1iğııniz kurtulmuştur. Şimdi bir hükumet ve devletin oto· 
yetimiz, Metropol Fransa'nın iktı adi ''aziyctiırıiz de kurıulnıak riter bir idaresi şeklindeki 
tizi hala eski Osmanlı dev- ,·oluadodır. Bunda dıı muvaffak b l ' sisteminin ne doğru ir yo 

olucoğızl• Demiştir. Jetinin bir istihalesi şeklinde 
telakki eden bazı safdil, fakat 
o nisbette suiniyet sahibi dip
lomatları ve matbuatınca bir 
türlü anlaşılamndı ve görü,ıüşe 
nazaran; anlaşılacak ta de
ği ldir. 

Fransız gazdelerinden bir 
kısmı, bizim bu ıms'eleyi ele 
alışımızda, öyle dahi sebebler 
buldular ki, gülmemeğe imkan 
yoktur. Çünkii gösterilen se
beblerden büyük bir kısmı 
ancak, son senelerin tezahür 
ettirdiği vebıyie aiddir. Hal
buki, Saııcıık mf>s'elesi, bizce 
misakı milli ile baŞ,lar. Lozan 
ınuaht>dt'namf'sinin meclisteki 
müzakeresi esnasında perçim
lenen bu ideal, bııgünkii veya 
üç. sene evvelki hadiselerden 
mülhem, yani yeni hissedilmiş, 
müdafaa noktasından göze 
çarpıp ta ortaya atılmış bir 
mes'ele değildir. Bizim iddia
mızın sıklet noktası şudur: 

Sancak Türk'tür. Coğrafi 
vaziyeti ile, asırlarca geriye 
dayanan tarihi ile, halkın ek
seriyeti ve toprağa hakim olan 
kültür, hayat şartları ve her· 
şeyi ile Türk'tür .. Binaenaleyh 
böyle bir Türk ülkesinin, 
Suriye'ye ve Lübnan'a istiklal 
verildiği bugünlerde, adeta 
babalarından kalmış bir miras 
halinde Suriye'ye devrine ım- · 

kan var mıdır? 

O Suriye ki, dün bizim bir 
vilayetimizdi. O Suriye'liler ki, 
düne · kadar bizim tebaamız 
meyanında idiler. Hala ve 
hala kendilerinden çok yüksek 
ve hakim olan Tlirk milletinin, 
kendi kardeşlerini dünkü te
baasının elinde bırakacağına 
inanmak ve işi, hiç durmadan 
mugaletaya boğmak, çok sa
fiyane birşeydir. 

Bizim milli izzetinefs ve 
haysiyet işlerindeki hassasiye· 

timiz, tarihin mihek taşına 

vurulmuş ve anlaşılmıştır. San· 
cak, bizim için günün hadisesi 

değildir, Biz buna yıllarca 
evvel misakı millide andiçmi

şizdir. Amma, o tarihlerdeki 
kararımızın, bugünkü hadise
lerin icap ve zaruretlerine de 
f ayJası olabilirmiş. Bu tama
men ayrı bir mes'eledir. Ve 
bizce bilmem kaçıncı derecede 
kalır. 

BerJin, 1 ( A. A ) _ Yeni bir yol teşkil ettiğini bize bir 
kere daha isbat etmiştir. sene münasebetile Nasyonal 

Kendi anlayışımızı öteki 
Sosyalist partisine karşı bir devletlere zorla kabul ettir-
beyanname neşreden M. Hit- mek istememekle beraber bu 
Jer ezcümle şunları söylemiştir: anlayışa sadık kalacağımızı 

Versay muahedesinin siyasi iddia ediyoruz. Bu iddiamızda 
zincirlerinden kurt11lan millet da yeni devletın saadet ve 
gelecek dört sene içinde de varlığını temin edecek olan 
~koııomık bağlarını kopara- nasyonal sosyalist prensibleri-
caktır. Bu yeni senenin başın· 01 esas olaı ak kabul etmek· 
da milletimize karşı zaafa teyiz. 
düşmek bilıniyen bir sevgi ile 1936 Senesi Almanya için 
dolu olarak onu bütün tehli- tam bir muvaffakıyetle geçen 
kelr-rden ko~umak için hiçbir bir sene olmuştur. Okadar ki 
fedakarlıktan ve hiçbir mah- 18 fkinciteşrinde eski muha-
rumiyetten ç.ekinıniyeceğimizi ribler önünde söz söyliyen 
teyid ederiz. B. Hitler Alman devletınin 

Bu şekilde hareket ettiği· istikbalini ilk defa olarak en-
miz takdirde tann mazi.le ol- dişesiz tahayyül ettiğıni söy-
duğu gıbi istıkbalde de bizi !emiştir. 
korııyacaklır. Onun büyüklüğü Ekonomik bir hareketin mu· 
karşısında eğilerek milletimiıi vaffak olması ıçın siyı-si mu-
ve mesaimizi takdis etmesini d d"l 

vaff akıyetlerin de el e e ı -
dileriz. mesi şart olduğundan 1936 

Sosyalizm 1933 tc iktidar senesinde milli hayatımızı te-
mevkiine geldiği ~gün Alınan min için bir takım siyasi ha-
milletinin bana dört senelik reketlerin yapılması zarureti 
bir mühlet verme~ıni istedim. ba~göstermişti. Fransız - Sov-
Düşkün, izzetinefsini kaybet- yet paktı lokarno muahedesi-
ıniş, siyasa bozgun ve manevi ni pratik olarak ortadan kal-
tdessüh altında ezilen bir mil- dırmış olduğundan geçen 7 
let yeniden ayaklanmıştır. Bu Martta B. Hitler Rayştağ mec-
mucize nasyonal sosyalızmin lisi önünde Alınanya'nın Ren 
eseridir. Büyük milli kalkın- mıntakasında tam hakimiyetini 
mayı hazırlamak, tanzim et- ilan etmiştir. 
mek ve başarmış olmak şerefi Alınanyn sulhu istiyor. Fa-
Nasyonal sosyalizme aittir· kat silahlı milletler tarafından 
Almanya git-gide mütezayid çevrilmiş olan müdafaasız bir 
bir şekilde beşeriyetin düş- milletin mütemadiyen harb 
mnm olan komünizme karşı tehlikesine maruz bulunduğu· 
Avrupa medeniyetinin bir ka- nu da idrak edıyor. Şerefini 
lesi olacaktır. Bu dört senenin d Al d l t" temin e en nıan ev e 1 

sonunda sarsılmaz sadakatleri, hürriyetinden istifade ve sulh 
imanları ve fedakarlıkları ile için mücadelesine Clevam et-
giriştiğim eseri başarmama mektcdir. 
yardım eden bütün arkadaşla- 11 temmuzda imzalanan Al-
nına teşekkiir ederim. man-Avusturya mukavelena-

Berlin, 1 (A.A) - Doktor mesi Almanya'nın sulh idare-
Göbels dün akşam saat l 9 da sinin yeni bir delilidir. Al-
bütün Alman istasyonları tara- manya merkezi Avrupa'nm en 
f ıadan yayılan aşağıdaki hita- nazik ve tehlikeli noktalarm-
bede bulunmuştur: dan birini bertarat etmiş ve 

- Giden sene bizi düşün- kardeş iki devlet arasında dü · 
celerimizdcn ve endişelerimiz- rüst münasebetler tesis el-

den kurtarmıyor. Fakat 1918 miştir. 
ile 1933 arasında yaşamış ol- Alman devletinin su yolları 
duğumuz acı devrelere nisbet- üzerindeki hakimiyetinin 14 
le diyebiliriz ki Almanya ye- birinci teşrinde yeniden tesisi 
niden saadete kavuşmuştur. ile Versay muahedesinin ~ere-_ 
ihtilalin ilk senelerinde ektiği- -fimi-;iihlal ede;-diğer bir 
miz tohumlar bugün mahsul hiikmü de ortadan kaldırılmış 
vcrmeğe başlamıştır. Bütün oldu. 
milletin adım adım mesaimizin Kominterne karşı açtığımız 
neticelerinden istifade etmeğe mücadele 25 lkinciteşrinde 
başladığını görmek bizim için imza edilen Alman-Japon an· 

- Bu toprak, 
Türk müdür? 

büyük bir zevktir. laşmasile tam bir muvaffakı-
herşeyi ile Başka memleketlerin dahili yete ermiştir. Yeni başlangı-

işlerinc karışmak adetimiz de- cında vazifelerim'z tam bir 
- Evet! 
- Üstünde yaşıyanların çok-

luğu? 

- Türk'türler ... 

- Şu halde mes' ele yoktur 
ve biz Sancak'ı.~ya dostlukla, 
anlaşarak istiklaline kavuştu

rup davamızı koruyacak,~izzeti
nefs ve haysiyetimizi kurtara
caktır, yahud da onu iğreti 

olarak yapıştırılmak istediği 
yerden. acıta acıta, koparıp 

alacağız. Kendi mi1li taahhüd
lerimiz herşeyden mukaddestir. 

Bittabi, Cemiyeti Akvam taah
hüdünden de ... 

Bunu, Fransa'nın da, Suri
ye'nin de bilmesi lazımdır. Bu, 
bu kadar ... 

ğildir. Fakat Almanya'nın bir sarahatin tebellür etmektedir. 
çok memleketlerde hüküm sü- Alman devletinin kavvetlendi-
ren dertlerden tamamile azade dirilmesi 4 senelik planın ilk ' 
olduğunu görmekle bahtiyarız. safhasının · başarılması, milli 
Dahili harb enflasyon ckono- hayatımızın- esası olan ve mil-
mik sıkıntı, finansal buhranlar Jet . olarak birliğimizi temin 
şeklinde tecelli eden bu dert · eden sosyal iııtizamımızın te-
ler milletlerin varlığını kökün- kemmül ettirjlmesi lilah .. Ma-
den sarsmaktadır. • zide olduğu gibi istikbalde de 

iktidar mevkiine geldiğimiz Hitler milletin sevgisinden emin 
tarihin ilk devrelerinde ıyı olabilir. 
Almanlar bile açtığımız devri Almanya onun iradeli eli 
kaydi ihtiyatle telakki etmiş tarafından idare edilmiş olmak-
olabilirler. Çünkü şimdiye ka- tan bahtiyardır. 
dar milletlerin saadeti ancak Yeni seneye cesaretle ve 
siyasi manevralarla temin edil- yükseğe bakarak girelim ve 
mişti . Bu arada ve bilha!5sa milletimiz ve serbest bir Al- , 
geçen sene zarfında bütün] man devleti için mücadele et-
demokratik devletlerde ihtilal mele: hususunda kat'i kararı· MUdUriyet 

_,)_ 
• sa~oısun, öerız. lciim•ti'l t~bıımı~~ı ıiaJsu&Me kadar kalacaklardır. 

t ıgrar- ın1ş ve yaiıntn agrrıarı ao · 
O. R. G. izleri belirme§'e başlamıştır. mızı idame ettirelim. 

ızae gazetecı, teşei!kUTsuz arn----aoguşuna btraxaca 1?".- ~--.....-.. 
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rvarını~ Harbı l 
1917 denbe1·i Rusya' dan 2570 Entelicens 

Servis memuru kovulmustur 
Rusva'daki Gepeo teşkilatı 

çok sıkı bir teşkilatır; Entel
licens servisin Rusya'daki faa
liyetini çok güçleştirmiştir. 

1917 denberi Rusya'dan 
2S70 Entellicens servis men
subu hudud harici veya tevkif 
edilmiştir. 

Entellicens servisin yabancı 
memleketleı de muvaffakıyetin 
esasını, o memleketin inkılab 

vt>ya ihtilal teşekküllerile sıkı 
alakası teşkil ederi Entellicens 
servıs, çarlığın yıkılması için 
Bolşevik'lere çok yardım et· 
miştir. V.- bu sayede de Çar
lık Rusya' sının bütün esrarını 
elde cdebılıniştir. BolşL"vik'ler 
bunıı bilrlıkleri için şimdı En· 
telıicens servis me.saisini ad,ını· 
akıllı işgal edebilmektedirler. 

lngiltt re, AkJenız hakimi
yeti ıçin F ransız-ltalyan dost
luğunu tehlıhli görmü~tür. ln
giltere'den Entellicens servis'i 
kasdediyonız. İki Liitin mille
tin birleşmesini bozmak ıçın 

Entellicens servis Habeş-ltalya 
harbını ihdas etmiş ve ftalya 
ile Fransa'nın arasını istediği 
kadar aç lbilmiştir. 

lngilte e, F ransız·Sovyet itti
fakını menafiine muvafık bul
mamaktadır. Bunun için Al
manya'yı Fransa'nın başına 
musallat etmi~, ltalya'yı Al
manya'nın yanında bulundur· 
mak suretile Fransa'yı tecrid 
etmiştir! 

* • • 
Fransız erkanı harbiyci umu· 

miyc reisinin harb tehlikesi 
karşınnda diktatörlüğü kabııl 
ettiği sırada, Entellicens servis 
şube merkezlerinden birisinde, 
1936 senesi Eylulünde profesör 
doktor Malton'la askeri fen 
müşaviri yüzbaşı Rot arasında 
şu muhavere cereyan ediyor: 

- Yüzbaşım.. Milano'daki 
D·M 26 ajanımız İtalyan mu
kabil casus teşkilatının eline 
düşmü~tür sanıyorum. Çok kıy· 
metli malumat veri)'ordu. Şim
di bunların arkası tamamen 
kesildi. Bu ajana yardım la
zımdır. 

Profesör doktor Malt on mua
vininin söz söylemesine mey
dan bırakmıyarak sözüne de
vam etti: 

- Siz, hiç vakit kaybetme
den Cenevre'de bulunan mira
lay Ugreye bir telgraf çekiniz 
ve hemen Milano'ya giderek 
Nis'den aldığımız haberlerin 
hakiki mahiyetini ve ne kadar 
doğru olduğunu tahkik etme· 
sini bildıriniz. Benim kanaa-

.. 
timci", ltalyan mukabil casus 
teşkilatı bizim Milano' da ki aja· 
nımızı bu:muş ve şimdi onun 
namına bizi Nis' den aldatmağa 
çalışmaktadır. 

Bu doktor Malton, Entelli
cens servis teşkilatının .. Seri 
istihbar,, şubesinin müdürüdür. 
Muavinine azami 48 saat içinde 
Milano'daki ajan hakkında en 
kat'i malumatı almasını tekrar 
emretti. 

Doktorun muavini yüzbaşı 
Rot: 

- Şu anda, yüzbaşı Avels· 
den ftayal'nın bandclarya ada
sındaki tahkimatına aid beş 
fotoğraf aldık. Dedi. 

Yüzbaşı Rot bu sözleri söy· 
!erken doktor Malton'a beş 

fotoğraf uzattı. 

Doktor Malton bu fotoğ

rafları kuvvetli bir pertavsizle 
tetkik etli ve sonra: 

- Fena bir muvaffakıyet 
değil, Bandelarya adası Tu· 
nus'la Sicilya adası arasında 

kain bir adadır. Şimdi İtalyan 
donanmasının istinad noktala
rından birisidir, ltalya'nın bu
radaki tahtelbahir üssülhare
kesi, Hind yolu için tehlikeli 
bir yer olmuştur. Harb zama· 
nında, uzun menzilli büyük 
toplarla hem Tunus'u hem 
Sicilya arasındaki deniz kıı· 
mını tehdid edebilecektir. 

ltalya'nın buradaki tahkima
tile bizim alakamız çok bü-
yüktür. Maarnafih, adanın ta· 
arrJz ve müdafaa kabiliyeti 
hakkındaki malumatımız git· 
tikçe ltalya'yı tehdid edecek 
dereceyi bulmaktadır, 

• •• 
lngiliz casuslarını bu müza· 

kere ve mesaisinde bırakarak 
Fransız erkanı harbiyei umu
miye reisinin faaliyetini takib 
etmek lazımdır. 

Fransa'da yüksek mahafilde 
tehlike çanları şiddetle çalın· 
maktadır. Bütün devairde te· 
laş, asabiyet ve heyecan hü
kiim sürüyor. Dedi. 
Yatın: Diktatörün verdiği 

ilk emirler negdi? 
------------------------
Mısır ordusundaki 

zabitler 
Yakında deOiştirilecek 

Kahire, 1 (Radyo) - 15 
kanunusaniden itibaren Mısır 
ordusunda bulunan lngiliz za
bitleri yerine Mısır'lı zabitler 
tayin edilecektir. 

Kahire mevki kumandanlı
ğına da Mısır'lı bir general 
tayin edilecektir. 

92 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

- Bana bak, heyi.. 
Kadının cevabı, bir kesik 

hıçkırık ve iniltiden ibaretti.. 
- Cevab versen ebe? 
Hiddeti artıyordu. Çizme

sinin burnu ile yava~ça onu 
sarstı: 

- Kalk diyorum sanal .. 
Ağlamak nafiledir betbaht ka· 
dm. Bu riyakar gözyaşlarını, 
nedamet]e döktüğünü kimseye 
anlatamazsın .. 
Kadın hala susuyordu. ipek 

tu. Beyaz kollarının üstünde, 
dipçUc darbelerinden doğan 
çürükler, taşta toprakta sürük
lenmenin getirdiği yaralar, be· 
reler vardı. Omuzları reniş, 
saçları koyu kestaneydi kadı
nın .. Sanki yerde, ikiye kıvrı· 
lan bir heykel duruyordu. 

- Ağla, geber!.. Sen buna 
müstahaksın. Türk oğlu cep
hede can verirken Yunan ge
nerallerinin kucaklarına atılan 
kaltaklar .. 

----· ..... ----
Kumar oynıyan 32 
kişi Adliyeye verildi 

Yılbaşı gecesi kumar oyna
dıkları görülen 32 kişi zabı
taca suçüstü tutularak hakla· 
rında tutulan tahkikat evrakı 

ile Adliyeye verilmişlerdir. 

Y akalananlsr şunlardır: 
Aile evinde 

Kestelli caddesinde üçiincü 
çıkmazda aıle evinde Aziz 
oğlu kemancı Yaşar, Ihsan, 
fbrahim ve Nuri 278 kuruş 
para ile tutulmuşlardır. 

Handa 
Kestelli caddesİııde Salih 

efendi hamnda e o·s ci Kay· 
ser'li Osman, Vdi, Ülfet, 
Mustafa 305 kuruş kumu pa· 
ra~ı ile yakalanmışlardır. 

Barakada kumar 
Şehitlerde çay kenarıııda 

bir barakada oturan Hasan 
barnkasına topl'!dığı Ahmet; 
Seyfiddin, Süleyman, Dt•mir, 
Ali, Cevdet, Mustafa '270 ku· 
ruş para ile tutulmuşlardır. 

Karaosmanoftlu hanmda 
Karıtar mevkii idaresinde 

Karao;,ıııanoğlu hanında kun-
duracı Ahmet, Necati, İsmail, 
Hasan, Ali, Refik, Mehmet 
Ali, Asım, Salim, Adil, En· 
ver ve diğer Mehmet Ali 165 
kuruş para ile. 

Kahvede kumar 
ikinci kordonda ve Eski 

su şirlc~ti binası altında lsma
il'in kahvesinde kahveci İs
mail, elbiseci Mehmet oğlu 
lsmail, amele Hasan ve lb
rahim kumar oynarken tutul· 
muşlardır. 

Yankesicilik 
Mezarlıkbaşı'nda sabıkalılar· 

dan Mehmed oğlu topuz Ah
met Ali oğlu Mehmed'in "yan· 
kec;icilik suretile cebinden beş 
lirasını çaldığından yakalan· 
mıştır. 

Hırsızhk 
Ktrneraltı caddesinde Kü

çük salepçi hanında katip 
Mehmet oğlu Mustafa, bir hafta 
evel handa çalınan bir palto, 
bir pantalon ve bir gömleğini 
şoför Mehmed oğlu Mustafa· 
da gördüğünü şikayet eylemesi 
üzerine yakalanmıştır. 

Acıpayam • Tavas 
Daljlarda yollar kapandı 

Denizli, (Hususi) - Acıpa· 
yam-Tavas dağlarına fazla kar 
yağmış, bu yüzden yollar ka
panarak münakalat·durmuştur. 
Acıpayam postası ile gelen 
otomobıl kar içinde kalmış ve 
köylülcı iıı yardımı ile kurtarı
larak getirilebilmiştir. 

detli bir tekme vurdu: 
- Kalk ·Diye bağırdı- Meh

med çavuş; kalc{ır şu leş yı
ğınını! 

Kadın, birdenbire, son bir 
gayretle dizlerinin üstünde 
doğruldu ve başını çevirdi.. 
Yüzü, toprak ve kan içinde 
idi. Saçlarından bir demet, 
yüzünün sol tarafına yapışmış 
ve kadın bu hali ile, adeta 
tanınmaz bir hale gelmişti. 

Bekir dikkatle ona bakıyordu: 
Kadın, kirpiklerinin aralı

ğında ti!reyen donuk bir ışıkla 
Bekir'e baktı. Ellerini ona 
doğru uzattı. 

- Vur!. Ne dun:~•orsıın, 
vur, İşte benim Bekir! 

Bekir, sendeledi, bir adım 
geri çt-kildi. Herkes, genç za· 
bite bakıyordu... Yaralanmış 

1 • • •• 

Paris'te de bir po ta şu-
besini soyd 1 r 

Garibi şu ki, bu şubeyi geçen yıl 
da bu ayda soymuşlardı 

Paris'te Ame
rikan usulü hay
dutluk kafi de
recede teşekkül 

ve teessüs t'tmiş 
addolunabilir. 

Herifler, ne en 

büyük bayram 
snyıyorlar , ne 
de resmi daire! 
Sırası geldığinc 

h Ü kın et tik !eri 
anda -hem de 
Amerika hay· 
dutlarına taş çı

kartacak deı t: • 
ccde fazla bi 
C{'Saret, daha 
doğrusu bir kü ·
tahlıkla- işle ı ini .. 
görüyorlar! 

Bakınız, bir 
posta Şl1besini 
na.,ıl soydular? 

Noel arcfesin 

d", Parisin St:n 
Mark sokağın· 
daki posta şu· 
besinde çalış
makta olan üç 
memur madma

Paris'te soyulan posta dairesinde 
-gazeteciler ve posta müdürünü 

zel, saat onc.!o1rnzdn daiı eyi 
terkcderck gitmişler, po~ta 

şubesi müdürü M. Piyer Ga
v~ .t dairesinde yaln z kal
mıştır. • 

Müdür, gişe arkasında gü-
nün hasılatını muhtelif cins 
paralara göre tasnife başla
mıştır. 

Sen Mark sokağı bu sırada 
çok kalabalık, gelen giden, 
araba ve otomobiller çokmuş. 
Akşam gazetelerinin ilk tabı· 
ları da çıkmış bulunuyc•rmuş. 

Bu sırada şubenin kapısı 

birdenbire açılmış ve gişenin 
bulunduğu yere meçhul bir 
adam girmiştir. Müdür başını 
kaldırınca, dikkat ve itina ile 
matruş yüzlü, 35 yaşlarında, 
sırtında pardesü ve başında 
kasket bJJunan bir adam gör· 
müştür. Bu adam elinde tut
tuğu yüz franklık bir banka
notu uzatarak: 

- Bunu ufaklığa tahvil 
edebilir misiniz? Diye sormuştur. 

Müdür parayı bozınağa te· 
şebbüs ettigi sırada sahne bir
denbire değişmiş ve feci bir 
hal almıştır. Çünkü daireye iki 
kişi daha girmiş ve para boz
duran adam da cebinden bir 
tabanca çekmiş ve: 

- Haydi, paraları bize tes
lim eti Demiştir. 

- Seni.. Sen!.. 
Diye bağırdı .. 
Genç kadın başını sallıyordu: 
- Benim.. Evet, benim 

işte .. 
inanamıyordu. Çıldıracaktı: 
- Seni burada, zeybek 

dipçikleri altında .. 
- Evet, gördüğün gibi. 

Vur, diyorum Bekir. vur .. 
- Sen bir orospusun .. 
Kadının kanlı dudaklarında 

acı bir gülüş titredi.. 
- Sen bir alçaksın .. 
- Kadın susuyor ve yalnız 

başını sallıyordu. 

- Sen bir kaltak, sen bir 
hainsin öyle mi? 

- Cevab veri.. Cevab ver 
diyorum: Sen nasıl soysuzlaş· 
tın böyle? Kanın ırn.::ıl irinleştı? 
r'•I. 11 IJ l 1 

garahgan sopa 
Müdür u~radığı hayret ve 

dehşetten çabuk kurtulmuş, 

kendisini müdafaaya kalkmış 

ve yardım istemek için hare
kete geçmiştir. Fakat kafasına 
indirilen bir tabanca knbzesi 
ve sopa darbesile· bayılmıştır. 

Haydutlar şubede buldukları 
paraları :ılı b kaçmışlar, fakat 
bozdurmak üzere verdikleri 
yüz franklık banknotu gişe 

üzerinde uı.utmuşlaı dır. 

Haydudlaırn aldıkları para 
40 'iO bin frank tahmin edil
mektedir. işin tuhaf ciheti, 
ayni posta şubesi 1936 sı.:nesi 
Kanunu sarı:sinc!e de taarruza 
uğramış ve 10 bin fıank aşı

rılınıştı. O zaman da taarruzu 
yapanlar anısında 35 lik mat

ruş b"r adam \ arc.lı. 

1936 senesi başında 10 bin 
frank aşıranların geçen sene· 
nın son giinlerinde de bu 

40--50 bin frangı aşırdıkları 
tahmiıı ediliyor. Birincide ol· 
<luğu gibi bu ikinci taarruzu 
yapanlar da henüz bulunama· 
mıştır. 

Anvers iş saatleri 
Anvers, 1 (Radyo) - An· 

vers limanı komisyonu liman, 

amelesinin günde 7 saat ça· 
lışmasına karar vermiştir. Şim· 
diye kadar 7,5 saat çalışıyordu. 

çürüdün, nasıl çamurlaştın? 
S .. 1 1 oy e ... 

Kadın gözlerini kapamış. 
Sessiz sessiz ağlıyor ve her 
damla gözyaşı, cildinin üstün· 
deki kan dalgasından bir be
yaz yol çizerek göğsüne dü
şüyordu. 

- Ağlıyorsun öyle mi? .. 
Geç kalmış bir ağlamak.. Der-
yalar kadnr göz yaşı döksen 
ruhunun bataklığını, hayatının 
rezalet ve denaetini temizliye
miyecek ... 

Seni çizmelerimin altında 
gebertmek isterdim. Fakat ar
tık onu da yapmıyacağım. 

Senden o kadar igrrr.ıyorum ki, 
ı gireceğin toprağa bil' acı

yorum .. 
Bekir de ağlıyordu .. Genç 

zabitin hançeıcsi yırtılıyordu 
1 • .. 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

12,30 Halk musikisi, 12,50 
Havadisler, 13,05 Hafif musi
ki, 13,25 Muhtelif parçalar. 

18,30 Dans musikisi, 19,30 
Konferans, 20 Müzeyyen ve 
arkadaşları; 20,30 Münir Nu
reddin; 21 Stüdyo orkestrası, 

..22 Ajans ve Borsa haberleri; 
22,30 Sololar. 

Günün yazısı: 

Konfor 
Bir zamanlar ilk mekteblere 

ait bir kıraat kitabında çocuk
lara deniliyordu ki: "Şiiphesiz 
evinizdeki buz dolabında siz
de tecrübe ettiniz ..... ,, 

Bu kıraat kitabının Aııadolu 
köylerinde okunmakta oldu
ğunu da unutmayınız. Fıkranın 
kusuru, o parçanın bir Ame
rikan kıraat kitabından ter
cüme edil niş olmas nd.:111 iba· 
rettir. 

F rans ıc.a gazetelerden bi
rinde: " Bütün bunlar sizde 
var mı?,, başlığı altrnda 22 
maddeli bir liste gördüm. Al
tında da şu mütalaa var: 

"Eğer yoksa modern konfor 
ne demek olduğunu bilmiyor
sunuz!,, 

Liste eşyasını gözden geçir· 
dim. Gerçekten hepsi bir eve 
kolaylık ve rahat veren ve ol
'mamaları mahrumiyet teşkil 
eden bir takım cih;ızlardır. 

Hepsini bizdeki memurlar dahi 
tedarik edebilir. Fakat müş
terek bir kusurları var: Elek· 
tirikle işlemek! 

Bizdeki kilovat fiatlarını bi
lenler için, gazetenin ayni su· 
alini sorduktan sonra, altına 
başka bir mülahaza koymak 
lazımdı: " Eğer sizde hepsi 
varsa demek ki zenginsiniz!,, 

Elektriğil ev hizmetine ala
bilmek için şehirlerimiz, Celal 
Bayar'ın ikinci beş senelik 
planındaki elektrifikasyon mad· 
desinin gerçekleşmesiııi bek
lemektedirler. Çünkü şimdi 
hakikat o dur ki ev sahibleri 
eletriğin hizmetindedirler. 

Biz onu köylünün hizmetine 
kadar götüreceğiz: lstanbul 
tren yolunda çiftçiler tarlaları 
için kanallardan elektrik mo
torları ile su ; lmağa başla· 

dıklnrı vakit, şcnirlerde herkes 
Fransız gazetesinin sual liste· 
sine: " Evet ,, cevabını vere· 
cektir. 

Buglin yana yakıla ışık ola
rak ancıak kullanabildiğimiz 

elektrikten o vakit, kuvvet ola
rak ta istifade edeceğiz. F atag 

- Sen ki.... Sen ki.. .. 
Başını göğe kaldırdı: 
- Aman Allahım -Dedi· 

bu ne hal böyle, bu ne feci 
akıbet? 

Oracıkta herkes putlamıştı. 
Kimse, bütün bu olan biten· 
den birşey anlıyamıyordu. 

Bekir, bir taşın üstüne otur· 
du. Başını avuçlarının içine 
aldı. Kendine sahip dekildi. 
Doya doya ·ağlamak, bağrını 
döğc döğe haykırmak ihtiyacı 
ile yanıyordu. 

Birdenbire gene kadının 
yanına fırladı, dizçöktü ve onu 
bileklerinden yakalıyaralc şid
detle sarstı: 

- Susuyorsun.. Mezarlar 
gibi susuyorsun .. Orospuluğun 
dağlara kadar duyuldu. Türk 
toprağında nefes alan kurtlar 
bile, senin vücuduna dit uzat· 

-

-
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Yılbaşına dair .. -46- Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

Balıkçı kahvelerinin önün
den geçerken, herkes onu se
lamlıyordu. Andon reis, gene 
eskisi gibi keyifli ve neş' eli 
görünüyordu. Fakat hakikatta, 
biraz düşiinceli idi. 

Bir sokak ağzında dostla
nndan biri ile karşılaştı ve 
kucaklaştı. Kulağına eğildi: 

- Kiryako, bugünlerde boş
musun? 

- Boşum reis! 
- icabında senin de yar-

dımını istiycceğim. 
- Emrindeyim reis! 
Ve yürüdü ... Mariya'nın ge

misi, üçyüz metre aç ıkta de
mirlemişt i. Sahıle gel ince, ya
nına, Marıya'nın tayfa' n ndan 
biri sokuldu: 

- Reis, bizimki gemide, sizi 
bekliyor. 

Andon reis, gemiye doğru 

baktı. Mariya, baştan aşağı 
siyah bir elbise içinde, güver
tede dolaşıyordu. Pıposunu 
Uittüre·tüttüre sandala atladı. 

Biraz sonra Mariya'nın gemi· 
sine girerken, genç kızın biraz 
solgun ve düşünceli olduğunu 
gördü. Belinde bir hançer sar· 
kıyordu. Başını, ipek bir örtü 
ile sarmıştı. Boynunda, ince 
bir altın zincir ve ucunda, 
malum olan madalyon sarkı
yordu. 

Mariya, Andon reisin elini 
sıktı: 

- Buyurun reis, geleceği
nizi biliyordum. Babamın en 
yakrn dostu, beni böyle bir 
felaket içinde ihmal edemezdi. 

Andon reis, Mariya'yı omuz
larından tuttu ve onu bir baba 
gibi okşadı: 

- Kamarana inelim Mariyal 
Ve yürüdüler.. Andon reis, 

onun, tehlikeli denebilecek ka
dar güzel bir kız olduğunu 
görüyordu. Bu kız, yabana 
!İtmemeli idi .. 

Mariya, şimdi babasının ka· 
merasına taşınmıştı. Odadaki 
her şeyi muhafaza ediyordu. 
Al'don reis, bu odanın hatı
rat r dolu havasını birdenbire 
sezdi.. Mariya, küçük bir ka
napeyi gösterdi: 

- Şuraya buyurun Andon 
amuca, babamın yeri orası idi. 

Andon reis, kızın gösterdiği 
yere oturdu ve içini çekerek 
sözü açtı: 

- E kızım, Mariya!.. Bu 
işte artık beraberiz ve sonuna 
kadar beraber bulunacağız. 
Fakat sen de takdir edersin ki, 
Fırtına Ali, eşi bulunmıyan bir 
deniz kurdudur. Onu mahvet
mek ve gebertmek, her halde 
çok kolay olmıyacaktır. 

Mariya, madalyonla oynı· 
yordu: 

- Biliyorum - dedi - reis, 
hatta sizden iyi tanıdım ve 
anladım onu .. Bir kere o, Yu
nan korsanlarının bu sulardaki 
hakimiyetine musallat olmuş 
bir korsandır. Gün gelecek, 
bizimkileri, fareleri kovalıyan 
kedi gibi, bucak-bucak kaçır
tacaktır .. O, yalnız benim düş· 
manım değil, bütün Yunan 
korsanlarının düşmanıdır. Yani 
müşterek düşman .. 

- Evet, haklısın kızım .. Fa
kat onunla mücadeleyi üstüne 
alan, yalnız sensin! 

- O cihet tc doğru .. 
Mariya heyecanla ayağ:ı 

kalktı: 

- Bak, Andon reis, şunu
tekrarlıyayım ki, ben Fırtına 
Alı'yi ölü olarak yakalamak 
istemiyorum Hayır, böyle bir 
şey kat'iyen düşünmem .. 

- Ya ne istiyorsun Mariya, 
esir olar ak, yani diri· diri ele 
geçirmek mi? 

Mariya'nın mavi gözleri, bu 
hayalin zevki ile tutuşur gibi 
oldu. 

- Evet, onu, o müdhiş kur
du diri-diri yakalayub zincire 
vurmak için her şeyimi, van· 
mı, yoğumu feda etmiye ha
zırım. 

An don reis, Mariya' daki bu 
şiddetli azme, bu heyecana 
hayretle baktı .. 

- Peki, peki!.. Bu, işin 
gayet tabii cihetidir.. insan, 
düşmanını evvela diri olarak 
yakalamıya çalışır .. 

Gözlerinin içi kızarmış, ke
narları gölgelenmiş iki genç 
kadın ve bir erkek, sabahın 

ayazında siir'atle ilerliyorlardı. 
Karşılarına biri çıktı: 

- Oooo -dedi- maşallah, 
sabahçı idiniz galiba!... 

Genç kadınlardan biri, ha
la sarhoşluğunu 111uhafaza eden 
bir kahkaha fırlattı: 

Sorma Nazmi, sorma .. 
- Oynadınız mı?. 
- Oynadık .. Ben çok kay-

bettim .. 
- Demek ki, yılınız iyi git

miyecek. 
- Yok canım, 

şeyler bunlar .. 
uydurma 

Yanlarındaki erkek atıldı: 
- ER-er kumarda kazansa 

idi, böyle cevab vermez, yı-

lın uğurla başladığını söyler
lerdi. 

Hepsi de gülüştüler: 
- Epiyce de içmişsiniz ga

liba!. 
Diğer kadın, mantosunun 

altından etekll'rİ yere sürünen 
ipek elbisesini toparlar gibi 
yaptı. hafıfçe sendeledi: 

- Hem de okadar içtik ve 
eğlendik ki .. 

- Şimdi de uykuya tabii, 
haydi allah rahatlık versin .. 

İlk vapura girdim. Bir de 
ne duyayım: 

Bizim işçiler de ayni şeyler
den bahsediyorlar. Amma, kü
çük mikyasta.. Biri elli kuruş, 
öbiı i on yedi kuruş vesaire 
kaybetmişler .. Ağızları, ekşi ek
şi incir rakısı kokuyordu.. iki
de birde esniyor, gerınıyor

lardı .. 
- T'amam, ben de sıkleti- Biri dayanamadı: 

mi bu noktaya vereceğim. - Babanız da yılbaşı ya· 
- Şimdi kızım, herşeyi sü- pardı yal dedi. 

kiinetle düşünelim: Herkes bir kahkaha atı. 
Gemi, altındaki gemi, filha- Bu söz, son zamanlarda pi-

kika epice hırpalanmış amma, yasada epiyce dolaşmıya baş-
tekne çok snğlam ve kuvvetli ladi. Genç, iyi, şık giyinmiş 
bana öyle geliyor ki, kısa za- bir kadın geçiyor mu?. Biriki 
manda, mükemmelen tamir ihtiyar, onun arkasından he-
ettirilcbilir ve hatta, eskisin- men mırıldanıyorlar: 
den daha iyi olur.. Bilmiyo· • - Anası da böyle gıyınır-
rum, topları nasıl? di sanki! 

- Bir tanesini değiştirmek Yetişib adam veya zengın 

1,. olmuş - dikkat edin, bunları azım .. 
- Güzeli. tecrübesini de ayrı ayrıJ yazıyorum - birisini 

yaparız!. Tayfaların nasıl? otomobilde görünce hemen 

- Hepsi de güvendiğim söyleniyorlar: 
insanlar. Fakat yeni arkadaşlar - Babası da otomobilde 
Iazım. dolaşırdı kafirin .. 

- O cihet de bana aid.. Fakat doğrusunu söyliye· 
- Fakat şunu da söyliye- yim, ben, yılbaşının sefahat ve 

yim ki, onun gemisi bizimkin- ifrat taraflarını sevmemekle 
den daha mükemmel. Bu, biri beraber, insanların sık-sık gü-
Topçuları bizimkilerden çok lüb eğlenmelerini, toplu eğ
üstün ... O derecede ki, iki üç lencelcrle enerjilerinin çatlıyan 
atışta hedefi buluyorlar.. Bu taraflarını örtmelerini isterim. 
iki .. Başlarındaki adam, yani Eğer, mutlaka babayı tak-
Fırtına Ali de, ate.ş parçası lid lazımgelseydi, Darvin na-

....................... 1 
gibi bir mahluk... İçim cesa- zariyesine göre, bizim hala ve· 
retle dolu.. Fakat bu cihetleri hala ormanda dolaşan kuy-
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de itiraf etmekten kendimi ruklu maymunlardan hiç far-

alamıyorurn. Yani, onunla doğ· kımız olmazdı. 
rudan doğruya bir harba gi- Rahmetli dedem şalvar, ko-
rerscın, yüzde doksan partiyi ca abani sarık, rahmetli ninem 
kaybetmek ihtimali de pek- kara torba gibi çarşaf kulla-
çoktur. nırlarmış.. Bende mi öyle ola-

Andon reis: yım a canım? Sizde mi öyle 
olasınız? O takdirde insan 

- Aferin ·Dedi- Mariyal. 
denilen nesnenin tekamülü ne

Ben de seni böyle temkınli, 
rede kalır, değil mi ya? 

Montrö'den sonra: l 
S t K d 

. f .
1 

Adeseme çarpanlar 
ovye ara enız ı osu -----· 

ve ehemmiyeti. Para! 
Paraya - neden bilmiyorum!

Haşmetlu derler; talihe "Kör
lük" isnadı gibi! 

---------------
Bir Alman gazetesi, Rusya'nın bugün

kü vaziyetini anlatıyor. 

Rus gemileri 
Fölkişer B.-obahter gazetesi, dur ki, en az 30 parçadır. 

"Sovyet'ler Birliğinin Karade- Burı ların yalnız, 1918 de inşa 
niz donanması ve bu doı anman n edılmiş olan dört tanesi es-

Akdeniz için olan ehemmiyet" kidir. Denizaltı fılosuniln bü 
başlığı altında yazdığı uzun biı yük bir kısmı 1932 den sonra 
makalede, Avrupadaki ve hu- inşa edilmiştir ki, çoğu 600 -
susiyle Akdeniz havzasındaki 1000 tonluk olduğuna göre, 
son hiidiseleı i ele almakta ve muhtelif suretlerle uzakta ve 
bu müı, asebet1 e, Sovyetler Bir- büyiik saldırışlara girişecek 
liğinin Karadcnizdcki donan- kudrettedirler. 
masının ehemmiyetini tebariiz Her biri 1300 tonluk beş 
ettirmektedir. Bu makalede tane destroyer ve birkaç tane-
ezcümle deniliyor ki: de donanma refakat gemisi 

Sovyetler Birliğinin elinde, ile birlikte, donanmaya lazım 
şimal denizine çıkan biricik olan mayn dökme ve tarama 
kapı, yalnız Finlandiya körfe- gemileri, karakol gemileri, ta· 
zinin iç taraflarında bulunan mirhane gemileri ilh ... de var-
Leningrad' dır. Bundan başka dır. Şimdiki vaziyet bu mer-
kapısı yoktur. Halbuki, ülke- kezde olmakla beraber, her 
sinin cenubunda, hinterlandta, sınıftan yeni gemilerin inşa ve 
endüstri merkezlerine, ham ilavesini de hesaba katmak 
madde sahalarına, demiryol- gerektir. 
larile mükemmel bir surette Karadeniz' deki Sovyet tez
bağlan~ış geniş sahilleri ve gahları, kruvazörden baş1ıyarak 
dolayısile açık denizlere çık- aşağıya doğru her türlü harb 
mak imkanları vardır. Bundan gemisi yapacak kabiliyettedir. 
başka, cenub kısmının, bilhassa Nitekim, bu kabiliyetlerini son 
elverişli bir vaziyeti daha var- yıllarda isbat etmişlerdir. 
dır ki, o do, buralarda alına- Büyük ö]çüde nakliyeleri 
cak olan ve daha sulh zama- başarmak hususunda da elle-
nında gizli tutulması icabedrn rinde vasıtaları vardır; çünkü 
tedbirlerin, yabancıların gözün- Sovyetler birliği ticaret do 
den tamamile saklanabilmesi nanmasının en büyük 'kısmı 
keyfiyetidir. Karadeniz limanlarındadır. Ak-

Sovyet'ler Birliğinin, Amiral denize Sovyet nakliyelerinin 
Koşanof'un kumandasında bu- sevkedilişi ve harb donanma· 
lunan Karadeniz donanması- sının inkişafı bakımından, 20· 
nın belkemiğini, " Parişkaya 7-1936 da akdedilmiş olan 
Kom•ma,, adında 23,016 ton· Montrö andlaşmasının çok bü
luk muharebe kruvazörü teşkil yük bir ehemmiyeti vardır. 
etmektedir. Bu gemi, her ne Daha bu andlaşma etrafında 
kadar çarlık devrinden kalmış görüşmeler yapılırken, Fransa 
bulunuyorsa da, geçenlerde ile Sovyetler birliğinin arzusu 
esaslı bir surette tadilata uğ- Almanya ile bir harb takd·-
ıamış ve modern bir şekle rinde, karşılıklı yardım imkan-
sokulmuştur. Bu geminin 12 larının, üzerinde toplanıyordu. 
tane 30.5 luk, 6 tane 12 san· Hatta bu noktada inad ve 
timlik topu, ayrıca tayyare ısrar edilmesi neticesinde, az 
topları ve güvertesinde tayya- kalsın müzakere akamete uk-
releri de vardır ki, bu kuvvetli rayordu. 
halile, hiç te küçük görülecek Her iki devlet de, esas iti· 
bir muharebe kuvveti değildir. barile maksadlarına vard ı lar. 

Bundan sonra gelen en bü
yük ünite 8030 tonluk "Krasni 
Kavkas ,, adındaki kruvazör
dür. Bu kruvazör de, 1932 de 
baştan aşağı değiştirilerek 18 
samimlik son sistem toplarla 
ve 12 tane torpido kovanı ile 
teçhiz edilmiştir. Bu iki zırh
lıdan sonra, "Çerono Ukra
nia,, ile "Profintern " kruva
zörleri gelmektedirler. Her iki 
kruvazör de 7000 tonluktur. 

Montıö andlaşmasında asıl 

kazanan Türkiye'nin yanında, 
Sovyetler birliği de bulunmak
tadır. Çünkü, önceleri, batı 
devletlerinden birile bir harba 
tutuştuğu takdirde, biiyük bir 
değerde olan Karadeniz sa
hilleri düşman donanmasının 
saldırışına maruz bulunuyordu; 
halbuki şimdi, Türkiye'nin bi· 
taraflığı karşısında , böyle bir 
tehdide artık imkan kalma· 

Teçhizatını 13 santimlik toplar mıştır. 
teşkil etmekle beraber, "Kras- Böyle bir tehlike olsa olsa 

Para haşmetlu birşey midir?. 
Belki. Fakat nic~ para sahibi 
kimseler vardır, ki bir solucan 
kadar siifli ve miskindirlcrl 

Çocuktanberi dost, fakat 
birisi çok zengin diğeri fakir 
ıki arkadaşın parayı şöylece 
görüştüklerini dinledim: 

- Ne f Plaket. Ya~amak b;r 
azab, hayat bir cehennem o!du. 
Bu gid işle açlıktan öle ceğiz. 

- Yanlış mı duyuyorum; 
•sende mi hayattan, yaşamak
tan şikayet ve açlıktan ölmek
ten bahsediyorsun? 

- Neden? .. Ben de insan 
değil miyim? 

- Affedersin kardeşim; pa
rası olan, yüz.binlik bir adam 
her hnlde mes'ud olur sanı· 
yordum!· 

- Yanlış.. Benim zengin
likle bir alakam yok, bende 
para ne gezer?. 

- Fakat.. Herkes seni yüz 
binlik biliyor, bu konak, bu 
otomobil, bu lüks salon, bu 
muanam yazıhane, bunlar be
nim değil ya ... 

- Haydi canım.. Halk ne 
dediğini bilmez, dedi-kodudan 
başka birşeyle uğraşmaz. 

- Şu halde.. icra ödeme 
emirleri bana değil, sana ge· 
liyor diyeceğim geliyor. 

- Büyük başın derdi bü
yük olur. Benim de bo~çlarım. 
var. Ben de muayyen vadeler

. de para ödemek mecburiye
tindeyim. 

- lyi ya... On bin liralık 
bir mal gelir; bunun 2500 li
rası peşin verilir; diğerleri 3-6 
ay vadeye bağlanır, vade bi
tinciye kadar bu 10 bin lira
lık mal 15 bin lira nakte ta
havvül eder. Ne ıztıraplı hal.. 

Anlıyorum, sen, daima ka
sana para gelmesine alışkınsın, 
ne hesab ve sıfatla olursa ol
sun para verdiğin zaman ka
nın içine akıyor. 

- işi alaya vuruyorsun ... 
- Hayır, ciddi söylüyorum, 

siz zenginler, herşeyin, her 
hakkın, her 2evkin, her kazan
cın, bütün cihan parasını:ı si
zin olduğuna inanırsınız .. 

- işte bunda da sen yan
lış düşünüyorsun dün gece yıl 
başı idi. Sen elindeki beşon 
paraya göre eğlendin. 

- Ya sen, burada açlıktan 
göz kırpmadın, değil mi? 

- Açlıktan değil amma .... 
Birçok cihetlerden ıztırab için
de kıvrandım. Adımız zengin 
çıkmış; dün bilmem ne cemi
yeti namına geldiler, bana 100 
lirahk bir makbuz uzattılar, 
ağlar gibi bir sesle, "Soğuk 
fazla, işsizler var, aç lohusa
lar, yarı aç çocuklar çok, bun
lara sizin gibi zenginler .... " 
Derneğe başladılar, sözlerini 

- Lüt/ en çet1iriniz -..................... 
tisi, askeri kuvvetlerini taşıyan 
ş-emilere geçid imkfmım temin 
etmiş bulunuyor. 

ABONE ŞERAiTİ 
düşünceli görmek isliyordum.. Çimdik 
Şu halde daha açıkça söyli- ------llıiılllil 

ni Kavkas., da olduğu gibi her milletler cemiyetinin Sovyct
ikisinin de 100 mayn almak ler l irliğine kar~ı harekete 
ve dökmek için tertibatı var· geçmesi gibi ihtimali olmıyan 

Boğazların tekrar tahkimini 
ve andlaşmanın yeni hükümleri 
dolayısile, Karadenizdeki Sov· 
yet topraklarına artık taarruz 
etmek imkanı kalmadığmdan 
bu sahayı korumak için bağ· 

) ılhtı l 200, altı aylığı 700, üç 
sylıAt 500 kuru~tur. 

Yaban~ı memleketler için &enelik 
abone ücreti 27 liradır 
H~ı yerde 5 kuro~tur -Günü geçmi~ nüshalar 25 kuru~tur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTm 

yeyim: Bu cihet çok mühimdir. Baba-
Bu işi bir gemi başaramaz nın korsanlık hayatındaki mu· 

mı, iki yapacaksın, üç, dört vaffakıyeti, hem ihtiyatlı, hem 
gemi çıkaracaksın.. r Anlıyor cesur olmasından ileri gelmştir. 
musun dediğimi? Yıllarca Türkiye'den, Mısır'dan 

- Evet Andon reisi gelen zengin gemileri, hiç de 
şaşmadan soymu~tur. -s.. "' -et!fairnTW' agrı ıan mır· 

dır. Bu iki gemi de yakında bir vaziyette akla gelebilir. 
modern bir hale sokularak Diğer taraftan, rejional pakt 
daha büyük toplarla teçhiz sistemine dayanan Sovyetler 
edileceklerdir. birliği, Sovye~ransız askeri 

Karadeniz'deki Sovyet do- ittifakının hedefi olan Alman-
nanmasında asıl büyük ölçüde ya ile bir harb takdirinde, 
tutulan denizaltt r•mi filesu- donanmasına hareket serbes-

lanmış olan Sovyet kuvvetleri,hic; 
tereddüdsüz olarak başka harb 
cebhelerinde kullanılabilir, ya· 
hud Akdenizdeki Fransız kuv
vetlerini istihlaf eder. 

1zae iazetecı,----reşeKKuısuz <Jfn<lO~oşuna---nınn-ca~~ ..... ---·-:ucık eanın:cmmr-. ~~----
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Harba lıarfı mücadele 

Harp, politikanın başka 
vasıtalarla devamıdır 

ulh, şurada veya burada verilecek 
bir kararla temin edilemez. 

muamele ve mücadeleye tibi 
tutulması lazımdır. Bu müca
dele bir defa da bitecek bir 
mücadele delildir; bilakis, bir-

~rupa'mn ileri gelen kil· biri arkasından teker teker, 
dfN!ederi harbı resmen yahud vaziyetinin icabı birka

kleri günden beri üç çile birden uifaşılması lizım
Y.•pıldı. Habetistan ve gelen feri bidiselerden mü· 
toplantılarının bir kısmı rekkeb bir seridir. Bu müca-

lt"lllımt ile ilhak ediltlikten dele, ardı arkası gelmiycn bir 
büdcelenn silahlanma boğuşmadır ki, onun metodlan, 
beşbuçulc mılyar do- bildiğimiz genel hükümler ve 

fazla yükseldi ve bu ablik kaideleri olamazlar; bu 
.kot• paralar gittikçe metodlann azami ve en aklif 
h&yiik hır yek6na var- bir devlet kiyasetine ihtiyaçları 

llll~t:, çtinkü, dGnyanm vardır. 

~~nda hummalı bir si- Ancak bu da, kiminle ve 
faaliyetine dClam nerede oluna olsun,. bütün 

kte, bütun dünya, cihan laarplan ilelebed yasa~ eden 
dan daha bily61c. daha bir vesikanın kaleme alınma· 

anç bir ıı.ha beklemek.. sile lcayas kabul etmez dere
• Haada, bakiki vaziyetin cede güç olan bir keyfiyettir. 

azahı, itte bu merkez· Harba karp açılacak olan 
r. Fakat, itler, günün bi· mücadelede galib çıkmak için 

Paris'te veya her hangi ilk fart, manivelimn yerlqti· 
yerde toplanıp, bundan rileceği noktayı iyice takdir v~ 
e artık barb olmwyacaknr idralc etmektir. 

hm vermekle dlzelecek Kfavzevits'in klasik ifadesi-
aade delildir. Bu gibi ne göre, barb, sadece • poli
veya protokollar ergcç tilcanm, bqka vasıtalarla bir 
sepetine ablmak talih- devamıdır,, bu itabarla, o, ıa· 

·ne mahkGmdıırlar • dece pol~nan bir devamıdır 
Her barbın kendine hu ve resmen harb ilin edildiği 
ebdividüatiteai oldatundan, yahud resmen barb vaziyetine 

·- ....... --~ .. :m•e~··~abaus--•m•et•od-la•rl•a•I girilerek askeri tedbirler alın· 

dediti ya.. 
WllYl:'-atına çalpmıtbr •. 

jijle oldu ve: •Tjh sa-
Aldıtın Bibelo 1S liradır. 

ıırtmdan geçinmek 
bir çalcal mısın seni. 

• Gel de sıkılma, Gz6lme, 
bıkmal. 

Tabit1 Bir çakal insanlar 
e ıllalmaz mı?. Senin gö· 
-cihanın parua do.Jva· 

fakat ..._ elbet 
r? F. 

dı§ı, ileri yürüyüş ve at~ açıl· 
dıtı günden itibaren baıl•az; 
onun bqlangıcı, çıkmasına 
saik olan tartlann meydana 
~Jdiği daha önceki safhalarda 
aramak lazımdwr. 

!lir harbm asıl sebebleri, bir 
ağaç kökü gibi, daima bqok 
taraflara kol salmış, ya1wlRbf 
bir vaziyettedir. Harb, yıllarea 
müddet politik vasıtalarla ya
pılabilir ve ondan sonra, BÇJk· 
tan açığa ister istemez çarpış· 
malc şeklini alır. 

Bir harbın önüne geçilmek 
isteniyor mu, bw: takdirde, bu 
gibi feri hadiselerin ınkipfını, 
durdurulması niabeten daha 
kolay olan kökte basbrmak 
icabeder. 

Tel'in mücadele edilmesi il· 
zım olan harbın sebepleridir. 
Yoksa doğrudan doğruyateb
did eden ve hatti baılamıı 
olan barb değildir. Bunun için 
de, manivellnın, en büyük mu· 
kavemeti gösteren yere değil, 
az mukavemeti gösteren nok· 
taya yerleıtirilmesi lazımdır. 

Halbuki, arpta, harbın fi
len başlama anı, en· zayıf de
ğil, en kuvvetli noktadır. Ba 

mil enerjilerin en gergin nok· 
tuıdır. Yalmz seri ve tam 
bir galibiyet günü bu nokta
dan daha kuvvetlidir. 

Açıktan açığa ve filen bar· 
bın başlamasının önüne en 
en kolay geçilebilecek an har
bın ilk safhasıdır. Bu anda, 
bütün kuvvetleri, inkipf ha
linde olan anlqmazlağın üze· 
rine temerküz ettirilmeli ve 
mevcud gerginliği düzeltmek, 
hasımları ayna yola getirmek, 
haksızlığı azaltmak yabud büs
bütün ortadan kald1rmak için, 
büyük bjr azimle çahşm.ak za· 
rureti vardır. 

Yugoslav-Bal· 
gar anlaşması •• 

- Başı 1 inci salıi/cde -
Belgrad, 1 (Radyo) - Yu· 

goslav .. Bulgar paktı, bugün· 
)erde imzalanacaktır. Palet 
metni bamlanmış ~ bir ta .. 
kım teknik işlerin ikmali kal· 
mııbr. 

Vreme gazetesinde Bulgar • Yu· 
goslav paktı baidQnda çıkan 
bir makalede ezcümle deni· 
liyor ki: 

"Metni yalanda neşredile· 
cek olan Bulgar • Yugoslav 
pakb ile Balkanlarda tam bir 
birlik vücude getirilmektedir. 
Bu paktle, iyi bir istikbalin 
esaslan kurulmaktadır. Dost 
devlet arasındaki Balkan mi
sakı, bu devletler arasındaki 
mes'elelerin dostane bir surette 
hallini temin etmiş, Balkan· 
larda sulhu kuvvetlendirmittir. 
hl•r r ·calinin iyi görüşü 
..,_n'.le Bulgaristan ıulhu· 
nun idamesine amil olmaktadır. 

Balkan 'lar, şimdiye kadar 
büyük devletlerin kuvvetlerinin 
tecrübe sahası idi. Vaziyet 
şimdi büsbütün detişmlıtir.,. 

Fransız'lar 
Birltalyan balıkçı 

gemisi tevkil edildi 
Bastiya 1 (RadJQ) - Liyo

vernodan gelerek Fnnıız su· 
larında avlanan (Belatirena) 
adındaki ltalyan balıkçı gemisi 
F ransız'lar tarafından tevkif 
~dilmiştir. 

Normandi 
1200 yolcu ile 
Havr' a geleli .• 

Havr 1 (Radyo) - Nor· 
manda vapuru batün Nev· 
yorktan t 200 yolca ile. ..,. 

Franko kuwetleri kat'i 
taarruza hazırlanıyor 

-Baıı 1 inci aag/ada -
Fraa1a 'nın da yarchmmı görmek· 
tedir. Bu vasiyet devam edene 
beynelmilel bir harbe tebep ola
caktır. ,. Demjttir. 

Londra, l (Radyo) - Va
lans'taki ispanya hükOmeti 
Londra'ya, ademi müdahale 
komitesine bir nota gönder
miş ve Balos vapurunda tev· 
kif ed len lspanyol'un ve mü· 
sadere edilen harb eşyasmm 
ıad~sine imkan olmadığım bil
dirm t r. 

Valans, 1 (Radyo) - Largo 
Kaba lero kab · n si birçok mü
hi ın m den i:nt azlarını Sov· 
yı: t Rusya'ya terketmiştir. 

Sa• manka 31 (A.A)-Fran
ko hükumeti resmi gazetesi· 
nin n şrettiği bir kararname 
ahkamına göre henüz asiler 
tarafından işgal edilmemiş olan 
topraklar mahsulü olan zıraat 
ve endüstri maddeleri ile dış 
ticaret yapılması '!lenedilmiştir. 

Madrid, 1 (Hususi) - Ovi· 
deo' dan kaçan isi askerler· 
den bir kısmı hükumetçilere 
iltica etmişlerdir. Bunlar, pa
zar günü yanlış bir haber 
alan 13 isi tayyarenin, kendi 
hatlannı mitralyöz ateşine tut· 
tuklarını, 75 kışinin ö dütünü 
ve 8 kişinin yaralandığını söy· 
lem ektedirlcr. 

Belgrad, 1 (Radyo) - Cu· 
muriyetçiler, Madrid'i bütün 
kuvvetlerile müdafaa etmekte· 
dır'.cr. Son sistem Rus tayya
releri, isilerin faaliyetini dur· 
durmaktadır. 

~ovyet tayyarel~ril\İJt.;;. ~ 
ke~eti• Franko yu hayret• 
ite bır.aluıuştır. Maamafih, ge.. 
neral Franko, Madrid'i bu ay 
içinde ele geçirmek üzere, 
tekrar kat'i bir taarruz hare• 
ketine başlayacaktır. 

Belgrad, l (Radyo) - Bu· 
raya. ıd~n- Jiaberlere g6te, İn· 
gi~re ve F~sa bülcptltri, 
ispanya itlennde A1manya ve 
ltalya'ya ademi müdahaleye 
"kna edemezlene,. f ,panya sa
hillerini müıtereı..en ablokaya 
karar vermişlerdir. 

M.ırsilya, 31 (A.A) - Dok 
amelesi isilerin lişgali altında 
bulunan topraklardan lndra 
adlı Alman vapuru ile getiri· 
len bakır bakır priti yükünü 
limana indirmekten imtina et· 
mitlerdir. 

Bu hamule bir kimyevi mad· 
deler fabrikasına gönderil· 
miştir. 

Berlin, 1 (Radyo) - Al
manya hariciye bakanı evelki 
gün Berlin 'de Hitler'le yaptığı 
bir müzakereden sonra, dün 
Fransa ve lngiltere'nin Berlin 
sefirlerini kabul etmiştir. 

Von Nörat, sefirlere nota 
için ne tahriri ne de ,ifahi 
bir nota vermemiştir. Yalnız 
Fransa ve lngiltere'nin lspan· 
ya'7a tiden gönüllüler haldan· 
da noktai nazarlaapu ötren
mek istemiıtit. Berlin siyasi 
mehafiline naıar n Almanya
nın cevabı menfi olmıyacak, 
fakat bir takım şartlar der· 
meyan edecektir. 

Berlin, 1 (Radyo) - Alman
ya'nın Franıız-lngiliz notasına 
vereceti eevab önümüzdeki 
haftanın sonunda verilecektir. 

Londra, 1 (Radyo) - Dün 
lngiliz Mriciyuinde göze çar· 
paçak diplomatik bir faa y t 
v&rdır. 

Fransa'mn Loodra sefiri M. 
~" -tM .... llf(:t• ~~911 

Londra, 1 (Radyo) - Dejli 
Telgraf, Almanya ve ltalya'nın 
cevablarından bahsederek: 

•Sulhun anahtarı Berlin'de· 
dir. Almanya'mn, ispanya 
mes'elesi iç.in hadden fazl.ı 
ileri gideceği tahmini doğru 
değildir.,, 

"lngiltere ve Fransa, bu 
mes'elenin düzelmesi için ça· 
hşmaktadırlar. Bunun için ulus· 
lar sosyetesine Rusya ve Al
manya'flın da iştirakini temin 
edecekl<'rdir." 

Taymis: 

"B rlin'de verilecek karar 
sulhu ya temin edecek yahut 
çok uzakl ştıracaktır. 

Demektedir. 
Roma, 1 (Radyo) - Kont 

Ciyano, AJmanya'nm Roma 
sefirı ile mülakatında, cevabi 
notanın esaslarında ittıfak el· 
de etmi~tir. 

Roma siyasi mahafili, M. 
Mussolini'nin ispanya hakkın· 
di fikir değiştirdiği ve bı.I hu
susta Hitler'in nafiz olduğu 

hakkındaki haberleri tekzib 
etmektedir. ltalya, ispanya iş
lerinde fikir değiştirmemiştir. 

Bununla beraber Almanya ile 
de ltalya'nm bu hususta hiç 
bir ihtilafı yoktur. Verilecek 
olan nota, gerek Roma' da ve 
gerek Berlin'de ayni esas üze· 
rine tanzim edilecektir. 

Berlin, 1 (A.A) - Hariciye 
Bakana Von Nörat din Fransa, 
İngiltere ve ltalya elçilerini 
kabul ederek gönüllü meselesi 
hakkanda Fıan.- ile lngiltere 
taıahodan yapılan teşebbüsata 
mütedair Alman cevabının baş
lıca maddelerini bilditmiştir. 
Bu cevab 11 ikinci kanundaıı 
ev ·l tebliğ edılmiyecektir. 

Se1ihiyettar mahaf ıl Alman 
ce't a~ınm ltalya ile bir istişa· 
rrden ve Roma ile tamamile 
mutabık kahndıktan sonra ve· 
rileceğini temin etmektedirler. 

Almanya evveli bazı nok· 
ta'ar ve bilhassa kontrol me· 
selesi hakkında izahat istiye· 
cektir. 

Almanya, ispanya hükumet· 
çilerinin hizmetinde bulunan 
yabancı gönüllü mes' elesini 
mevzuubahsedecek ve bu mes· 
ele hakkında bundan evelki 
beyanatını hatırlatacaktır. 

Yan resmi diplomatik ma· 
hafil 11 lkincikinuna kadar 

müzakerenia devam edeceğini 
bildirmit olduğundan Fon Nö· 
rat ecnebi sefirlerini davet 
etmiş olması burada hayret 
uyandırmışlar. 

General Fon Sektin cenaze 
merasimine iıtirak etmek için 
mezuniyetini yanda bırakmıı 

olan Fon Nörat'ın resmi Alman 
notasının iine kadar sefir· 
lerin sah esini temin için 
bu suret hareket ettitine 
ihtimal vermektedir. 

Nevyo • 1 ( A.A) - Va
şington' tla i Rusya sefareti, 
Ruıya'nın lspany4'ya sahlmıı 
olan Amerikan tayyarelerinin 
satıı muamel&tqıa karaşmıt ol
dutu ha aki haberleri ka· 
tiyetle tem etmiştir. 

Mecburi 
Hakemlik projeai 
Pans, 1 (A.A) - Mediı 

mecburi halcemlık projesin1 
aymadan ırelditi ,ekilde -67 

karp 4 

ğırlı 
Gii.reşler 

Vilayetler arasında 
güref ler yapılacak. 

Yarın saat 15 te Alsancak· 
ta Demirspor kulübünün gürq 
salonunda Demirspbr, Altay ve 
Göztepe güreşçileri arasında 
seçme alafranga güreş müsa· 
bakaları yapılacakt . 

İzmir' de bundan sonra sık .. 
sık güreş hareketleri görüle.. 
cektir. Her ayın ilk haftasında 
bu suretle müsabakalar yapıl· 
ma ·ı kararlaştırılmıştır. Yapı· 
lacak müsabakalardan üçte 
i <isıni kazanan güreşçiler üç 
aylık müsabakanın bırincisi 

olarak karışık takıma alınacak 
ve diğer vilayetlerımiz güreş· 

çılerile yapılacak temaslarda 
güreşeceklerdır. 

Yapılan teşebbüsler netice• 
sinde lzmir güreşçilerinin ilk 
defa Balıkesir ve Bursa güret
çilerile müsabaka yapmalan 
kararlattırılmıştır. Bu müsaba
kalara, antrenör Nuri idare 
edecektir. 

~--
/ngiliz-ltalyan 
itilafı imzalanıyor 
-B111ı 1 inci sald/etle -

Sir Erik Dromun bu mG.. 
nasebetle Kont Ciyano'ya bir 
ziyafet vermiıtir. 

Londrr, 1 ( Radyo ) - Sir 
Osten Çamberlayio, netrettiti 
uzun bir makalede lngiliz • 
ltalyan Akdeniz uzlaımasını 
tedkik etmekte ve bu uzl~-
mamn geçirdiği safheları ıöı· 
termektedir. 

Sir Otten t;emberlayin'e 
göre, bu yeni uzlatma, Ak· 
denizde yeni ve daha m6slitl 
bir vaziyet hazırlayacaktır. 

Belgrad, 1 (Hususi) - in· 
giltere - ltalya muahedesi mi· 
zakereleri, Roma'dan Londra· 
ya geçmiftir. Görüımelere 
şimdi orada d vam olunmak· 
tadır. Muahede ahkamında 
baıı tadil ve ilaveler yapıl-
ması düıünülmektedir. 

İngiltere 
Amerilıa'ya mem. 
nuniyetini beyan etti 

Londra, t (A.A) - iyi ma
himat almakta olan bir mem
badan ötrenilcliğine göre la
gıltere büldlmeti Amerika'm" 
bitaraflık kanununun dahili 
harblere de teşmil ed~ 
hakkındaki beyanatmdan ~ 
layı Amerika bükGmetine m•
nuniyetini beyan etmittir. 

Eski kral 
DiJnyanı laertaralı 
dan mektablar alıyor 

llmimsaltes 1 (A.A) - Dak 
Dö Vindsor' a dünyanın her 
tarafından gelen binlerce • 
tub hakkında Roytm; Aiao11· 
nın muhabirine •fldaki be· 
yanat yaplmlfbr. 

Dük, hakkındaki bu nazik 
düşüncelerden dolayı pek mli· 
tehusiatir. Bunlara taban ay• 
n 8fr1 cevab vermek imkanına 
bulamamaktan miiteeuif olla 
Dük kendisine yazmak neza· 
ketini gösterenlert! ka111 ıe. 
şekkürleriıni bildirmekte ve 
kendileri için mea'ut bit ,.ı 
temenni etmektedir. 

Paria hnaaı 
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lzmir Komutanlığı ilanları 

endişesi. FelA":etzed~ kardeşle- lifo .fevkalide Dr. Demir Ali 
Paris'te çıkan L' lntransige- rme el uzattı. b.. ••Ji t Kamçı oğlu 

ant gazetesinin sureti mahsu· Akhisar, 31 (Hususi mu· 1 UYU Sa iŞ Cilt ve TenasUI hastalık-
sada Strazburg'a gönderdiği habirimizden) - Adana sey· 1 3 ikinci kanun 937 pazar ları ve elektrik tedavisi 
muharriri, fsviçre'nin hudud- lapzedelerine yardım için ka- günü öğleden evvel saat on fzmir • Birinci beyler sokağı 
larda alelacele tahkimata baş· zanın ileri gelenleri hemen buçukta Tramvay caddesinde Elhamra Sineması arkasında 
laması hadisesi etrafında, ga· birleşerek ilk partide 400 

1 
Köprü vapur iskelesi karşısın- Telefon : 3479 

zete~ine~ şu·· tafsit~tı gönderi- ki_isur lir~ para toplamışlar .... ·da ~681 nu~sıralı h~nede ma· -~·=· ı:s::·ı:;"m'iıııım'a"m;nıılliimiiE:.i,I' 
yol: ve Adaııa llbaylığına gön· 1 ruf iki aileye aid birçok lüks Frate-li ·sperco 

sviçre'liler daimi bir ordu dermişlerdir. Hamiyetli Ak- mobilyaları aı;.ık artırma sure· 
vücuda getirmekle ve lsviçre hisarlı'ları tebrik ederiz. Te· tile satılacaktır. Vapur Acenlası 
kıtaatı alelacele siperler kaz- berruat d am etmektedir 
makla meşgulken, Hıtler tere- \... ev · .,) Satılacak eşyalar meyanında 
yağı ile top arasında bir ter· M t k üç aynah mavondan mamul 
cih yapıyor. e a sas saybur, dört köşe anahtarlı 

Fakat, fsviçre'lilerin böyle 36 kişilik ceviz yemek masası 

Acentaİnıza ait: 
telef on numaraları 
1 ikinci kcinun'937 

birdenbire korkmalarının se- , Yılbaşı münose- ve 8 adet iskemlesi, maruken 

bebi nedir? Bu korkunun se- betile bir beyan- lrnnape ve iki koltuk, bronz 

. 
tarihin'1.en itibaren 
aşağıdaki şekilde 

tadil edilmiştir. · 
bebi_ Huningue'dir. Huningue, ! name r eşrefti.. birer buçuk kişilik Avrupa 
Maaınot Meginot hattının üç mamulatından iki adet karyola 
deliğin. den birisidı'r. Mag'ınot Atina, 1 (A.A) - . Başba· 'k. k l 

k M M t k · \ ·· maasomya, mavun ı ı apı ı 
hattı ınşa edildigv i zaman .k. an . e a sas yenı yı mu· Numara 2004 ye-
d ı . · 1 1 nase4'etile millete temenni- kıristal camlı şifoyeralı ay-

e ığı vardı. Sonra b'ır u·· ·· ·· l d d . çuncu yatta bulunan beyannamesinde na ı olan tuvaleti ve iki 
• 

rıne 4142 
2005 ye. 
4221 

elık daha yapılmıştır ki bu· ezcümle diyor ki: komodinusu, fevkalade zazif 

d:~ ~elçi.ka'nın bitaraflık
1 

ilan Elen milletine temennileri· ve nadide elektirik avizeleri, 
Numara 

e tığı tarıhten itibaren tıkalı mi bilpı'rirken derin bir vazife "k 1 k d f I k b ı d mu emme a i e i anape ve 
u un uruluyor. ifası ve sevinç hisleri duyu· 

. 
rıne 

H · F iki koltuk, mavi yatak odası 

' unıngue, ranc;a'nın Vau· yorum. Milleti her türlü de· 
b d h tuvalet komidonsu divan ve 

:.. .... IBll ......... ,lllmll ... 

madeni sobalar ve boruları, 
sepet takımı, etejer sigara 
masaları, oyun masası, çift 

kanatlı aynalı dolap, tuvalet, 
yağlı boya tablolar, bronz 

kornizalar, perdeler, ktibik 
orta masası; Amerikan yazih~ 
ne koltuğu, halı ve birçok 
İsparta seccadeleri vesaire 
birçok lüks mobilyalar aÇık 
artırma suretile satılacaktır. 

an. an_ atta daha evelden· magı>jik hayallerden kurtul· 
b T lb Y şifonyeralı dolabı, tekrar kır· 

~-rı oton istilalarına karşı muş ka i unanistan için 
d ki d l ,. ,. f k · mızı yatak odası takımı, Ame-

v~~u. a getirdiği kalelerden aş a o u onun manevı ı rı 
b!rıdır. Bale şehrinden iki ve maddi yükselmesi için ça· rikan kanape iki koltuk, lüks 
kılometro mesafede bu' lıştığını görmek istiyor kendi· iki adet salod gramafonu ve 
b k 1 ı .unan sine bu güzel yolda muvaff a· b. k 1 ki u a e, sviçre Jurasının de- ırço p a an ile beraber, 
vamı ola F kıyet dileyorum. yeni bir halde Singer ayaklı 
. n ransız Jurası üze- k k b 
rı~~eki Alman huruç noktasına 1937 yılının yü se aşa· üç çekmeceli elektirikli nakış 
hakım bnlunuyordu. rılar devresi olacağını, çalış- ve dikiş makinesi. beş lam· 

N kan halk sınıflannı ve arzu balı Telefonken markalı radyo, 
apoleon'un sukutundan edilen .birliğin Elen'lerin kalp· 

sonra 1815 p Amerikan dıvar saatı, sarı ve 
. ' aris muahede- lerinde tahakkuk edeceğini 
sınde F • · d' bakır mangallar, emsalsiz 16 • ransa nın, tahrib edi- ümit ve tem-:nnı e ıyorum. 
len H · K d - k le h- y - ~-;-ı- parça tam bir misafir odası için 

~Ayni zamand#\ bütün konforü 
haiz ev kiralıktır. 

. unıngue kalelerini tamir a ın er e er unan ı-
ctmıy Tw. 1937 ı · · d d kanape takımı ve perdeleri, . ece5ı tasrih edilmişti. Is- nın yı ı ıçın e yur a 
vıçre'liler buna memnun oldu- hizmet içi:ı mümkün olanı ya· iki adet şemşiyelik, birçok 

Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat Artırma Salonu 
Aziz Şınık lkar. Çünkü, memleketlerinin ta pacağını ümit ve temenni edi- perakende Avrupa yemek 

apısı dibinde muharebe ya- yor ve bu amacı elde etmek iskemleleri, yenı bir halde Telefon No. 2056 
pıl i için olan arzu ve azmime yo-

F 
mas işlerine gelmiyordu. 

akat bu ·· k" . k rulmaz ve sarsılmaz bir şekil· 
' gun u vazıyet arşı de devam edeceğimi ilan edi-

sdınd.a _lsviçrc fikrini tamamile 
eğıştırmi ... tir. yorum. 

"' Bu memleketin erkek kadın 
. ~ünkü İsvi~re ordusu Teş· bütün vatandaşlanrna denizde 

rını sa 'd ş b • h d 1 1 b . nı en u at a kadar, seya at e en er c ya ancı mem-
bırka .. - ·-d ·-
t h 

ç yuz neferden ve asıl leketlerde bulunan vatan aş· 
e d.d 1 altında hulunan mm- lara samimi muhabbet sela· 

takadaki r d . . . . - .. --- h' - .. 1c· . c ra ıse yırmı, otuz nmımı ve yenı sene ıçın en a· 
ışıden ibarettir. raretli temennilerimi bildiri-

Yani, lsviçre, Alman'lar ta· rım. 
rafında ~ . b. " 

n anı ır hücuma ma- A • 111 l 
ru\ kaldığı takdirde, hiçbir sı ır1areşa 
mu abelede buıunamıyacaktır. N ankin 
30 B~ s:beble lsviçre meclisi Hapisanesine atıldı 
t ki

. ylul federal konseyinin 
(! ıf etf "' b' k Şanghay, 1 (Radyo) - Ma-
k b 

ıgı ır anun projesini 
a ul edd k reşal Şang·Sulyang Nankin ha· 

. . rere milli müdafaa B 1 
ıçın 235 . I pisanesine atılmıştır. unun a 
b' . . mılyon sviçre frangı berabe~,-;;;;r-eşalı~'if;~ tahli: 
. ıt~kıstıkraz kabul etmiştir. Bu yesi hakkında bir af karama· 
ıs ı razı ·ık k 
k n 1 ısını derhal mesi l?eklenmektedir. 
aydedilmiştir. Ş J Nankin, 1 (A.A) - an-

~viçre'liler, tehlikeyi idrak Kay·Şek, Çang Sue Linng'ın 
etmış b 1 
1 

u unuyorlar ve binaen· affını isterken kendisine yeni-
a eyh, ordularının tamamen den çalışma fırsatı verildiği 
ıno~crn bir şekild

1

e tensikini takdirde Çang Sue Liang'ın 
~e d azı dağlarda ve boğaz· faydalı hizmetlerde bulunabile-
. ~r a müdafaa tertibatı almak ccği fikrinde israr etmiştir. 
uzere mu . ._ 

azzam ınşaata başlan- Iiler, dört dündenbt•ri, Rhi~ 
rnasını k b ı . . 
8 f'h a u etmışlerdır. Ma- nehri arkasinda istihkamlar 
~~. 1 

' bu tedbirler de kafi kaznuya başlamışlardır. Esasen 
~?rulmiyerek lsviçre erkanıhar· Huningue, bir müddettenberi 

. ıy~sinde değişiklikler yapıldı. Franşız crkanıharbiycsini de 
....._ u d~ yetmeyince, 1sviçre- meşgul etmektedir. 

..... lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Çanakkale Mst. Mv. satın alma ko. nundan: 1622 
1 

- Ç:Snakkale Mst. Mv. ihtiyacı için kapalı zarf ile 363000 
kılo yulaf satın alınacaktır. 

2 - Yulafın mecmu tutarı 23595 lira muvakkat teminatı 
3 

4 

5 

1770 liradır. 

ihalesi 14/1/937 perşembe günü saat 10 da Çanak
kale Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Evsaf ve şeraiti lzmir Mst. Mv. satın alma komisyo· 
nunda da görelebilir. 

isteklilerin ticaret odasında kayıth olmalan ~art ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü madde: 
lerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika ve t<-minat 
makbuzlarını ve teklif mektuplarını havi zarflarını ihale 
gün ve saatından en az bir saat cvel Çanakkale Mst. 
Mv. satm alma komisyonunı vermeleri . 29 31 S 11 

En iyi damızlıklardan aşılanmış meyva fidanları (15-10) 
çok iyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar (5) kuruştan 
satılmaktadır. Toptan mübayaa olunduğu taktirde ayrıca 
% 10 tenzilat yapılacaktır. lstiyenlcrin izmir' de Başdu
rak'ta imam hanında Sebze ve Meyva kooperati· 

fine müracaatları. 

t\skeri fabrikalar umum mü· 
dürlüğünden; 

500 Ton Asit Nitrik 
Tahmin edilen bedeli 127,500 lira olan yukarda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum m-:idürlüğü satın 
alma komisyonunca 19/2/937 tarihinde cuma günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname altı Jira 37,5 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. 

ı. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 7925 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günd~ saat 14 e kadar komisyona ver· 
meleri ve kendileri;in de 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. 2 4 6 8 1617 

lzmir Liman iş etme idare
sinden: 

937 takvim yılı içinde İzmir limanına gelecek mazot vaya 
kömür ile işler vapurların münhasıran kömür, keı este yüklü 
vapurlarla 30 rüsum tonilatosundan fazla olmıyan motöı lcr 
hariç yükleme ve boşaltma amele işleri 30/12/936 tarihinden 
11111937 tarihine kadar on iki gün müqdetle eksiltmeye kon· 
mu~r . 

Efsiltme şefler encümeninde yapılacaktır. Talip olanların 
şartnameyi görmek 'e fazla mal fi mat almak üzere liman işlet· 
me servisi şefliğine müracaatları lazımdır. 31 2 4 1648 

r •• 
Yılbaşı Münasebetile 

Büyük Tenzilat 

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

için büyük tenzilat yapılacaktır. 

Fırsattan istifade ediniz 
Hamza Rüstem: Başdurak ·Emirler çarşısı No. 28 

Mst. Mv. sat. al: ko. rs. den: 
1 - Ankara garnizon kıtaat ve müessesat hayvanatı ihtiyacı 

için 675700 kilo arpa ve 'yulafın kapalı zarfla eksilt· 
mesi 14 /H. Kan/ 937 perşembe günü saat 15 te le
vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Arpanın tutarı 25338 lira 75 kuruş olup muvakkat te· 
minatı 1900 lira 41 kuruştur. Yulafın tutan 33785 
lira. olup muvakkat teminatı 2533 lira 88 kuruştur. 

3 ~ Arpanın şartnamesi 127 kuruş, yulafın Şartnamesi 169 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

4 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve· 
sika ve teminat makbuzlarım havi teklif mektuplarını 

belli gün ve saatten bir saat evve.linc kadar komis-
yona vermeleri. 27 2 6 10 1607 

M. M. V. satın alma ko. nundan: 
1 - Hava ihtiyacı için 20 metre mik'abı dış budak kalası 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 9600 lira ilk teminat parası 

720 Jiradır. 

3 - ihalesi 7/1 1 kan./937 perşembe gün saat 15 tcdir. 
4 - Şartnamesini M. M. V. satın alma komisyonundan 

bizzat alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilmez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerindeki istenilen belgelerile teminat 
ve teklif mektuplarını ihale günü ve saatından en geç 
bir sa~t evvelisine kadar M. M. V. satın alma komis· 
yonuııa vermeleri. 17 2 17 2 1228 

Izm·rr vakıflar direktörlüğün
den: 

1 - lzmir'de Mezarlıkbnş1'nda vakıf arsa üzerine yaptırı
lacak 5145 lira 94 kuruş bedeli keşifli gazino binası 
İnşaatı 30 / 12/ 936 tarihinden itibaren 20 gün müd
detle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konul tıuştur. 

2 - lhale5İ 19 111 937 salı günü saat 15 te İzmir vakıflar 
dircktörlliğünde direktörlük odasında toplanacak ko· 
misyon önünde yapılacaktır. 

3 Bu İşe aid imalat ve eksiltme şartnamelerini istekliler 
vakıflar direktörlüğnüden bedelsiz alabilirler. 

4 Muvakkat teminat miktarı 385 lira 95 kuruştur, Ek
siltmeye gireceklerin teminat makbuzunu, banka mek
tubunu ve Ticaret odasında mukayyed olduklarına ve 
fenni ehliyeti haiz bulunduklarına dair vesaiki teklilerile 
beraber vermeleri lazımdır . 

5 - Eksiltmeye girecek müteahhidlerin kendilerinin mimar 
veya mühendis olmaları veyahud inşaatın her türlü 
kanuni, idari, fenni me.s'uliyetlerini kabul ve ifa edecek 
mütahassıs mühendis veya mimarla bütün muamelelerde 
müşterek ve mes'ul olmak üzere birlikte çalışmaları 

şarltlr. 

Ayni zamanda bu eksiltmeye girebilmek için Iaakal 
on bin liralık bir binanın inşaatını muvaffakıyetle bi· 
tirmiş olduğuna dair resmi fen heyetlerinden verilmiş 
veya tasdik edilmiş belgeler göstermesi mecburidir. 

6 - Eksiltme ve ihale 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale 
kanunu uyarınca yapılacaktır. 

7 - Teklifnameler 2490 sayılı kanunun 32 inci madde· 
sinde y lZılı şekilde hazırlanıb en geç 19 111 937 salı 
günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde İzmir 
vakıflar direktörlüğüne verilecektir. 30, 2, 6, fo (1629) 

SIHH YAGI 
Norvcçy• Lıılıkyıığlarının ~n hııli~idir. Şerbet ı;ihi içilir, 2 defıı E.üzülınfiştür 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczane i 
Daodurak Büyük Salcpçio~lu haaı kar,.ı61Jldı 
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1937 
• • • r a , ) ] 

(Avni Nuri Meserretçioğlu) mağazalarına gelmiş ve montajı yapılmak üzeredir. 
Bir iki güne kadar hazırlanarak mağazamızda teşhir edilecektir. 

iki ti motör 60 ve 5 ey ir - Kuvvet .. Ekonomi ... Güzellik· s··r'at 

. - . 

/kinci kordon Büyük Kardiçalı han 
a/tında dairei mahsusa No. 20 - 21 

0/040 

İktısad etmek istiyen· 
ler, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyatı az 

olan: 

Metali um 
'' D '' '~ambalannı heryerde 

.ıramalıdırlar. ~ 

~-:Cevfik Baykent/~:ı~;!!~rE'!i: 
ISiemens fabrilcalarliiiüm7ssili-=-Peştema/Cilar77!79 - Tela/on 3332 
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1<uruf o~ ıu a-· 
1 

Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğünden: 

1000 metre mik'abı ceviz 
tomruğu 

Tahmin edilen bedeli 40500 lira olan yukarıda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 14-1-937 tarihinde perşembe günü saat 
15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 2 lira 3 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 3037 lira 50 kuruşu havi 
teklif mektuplarını mezkur gt.inde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kepdllerininde 2490 numaralı kanunun 2ve 3 üncü 
maddelerindeki veSdiklc mezkur gün ve saatte komisyona 

27 29 31 2 1571 

FOTO OR 
Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik Kesenize uggun /ial 
Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 
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§ A.KemalTonay 1 
sBalclerigoloı ve 6ulqık, sal1111 laatalıld.,ı mit.Mssısı~ 
§ Basmahane İstasyonu karJ1sınClaki dibek sok.ak ba§ında 30 sayı• §1 
:= b e• •e muayenehanesinde eabala eaat 8 den akoam saat 6 a kadar 5 
E haetalannı kabul eder. !5 
S Müracaat eden hastalara 7apılma11 llzımgelea tair tahlilit Ye E 
§ mi.krosk.opik muayeneleri ile •eremli hasıulara yapılmasına cevza ii 
:= görülen Pnomotoraka muayenehanesinde muntazaman yapılır. §i 
filllllllllllflllllllllllllfllllllllllllllllJllllfflfNIUffllllll Tele/en: 4115 11111111• 

lkbsad Vekileti maadin U, 
müdürlüğünden: 

İznıir vilayetinin merkez kazasına bığh Cumaovası nahiye· 
sinin Yeni köy karyesinde şimalen Söğütçük tepe' den ba~lıyarak 
Zünbüllükaya'ya doğru hat, şarkan Züııbülhikaya'dan Damte· 
pe'ye doğru hat, cenuben Damtepe'den Akservi çeımesine 
doğru hat, garben Akservi çe1111eıindcn hudud başlangıcı olan 
Söğütçük tepesine doğnı hat ile mahdud 587,25 hektar sa• 
hada Yusuf Ziya tarfmdan 29 /12/ 932 tarih ve 1/9 numaralı 
ruhsatnameye dayanılarak aranılıp meydana ç1karılan Liğnit 

madeni 04 99" yıl müddetle mumaileyh uhdesine ihale kılına· 
cağından Maadin nizamnamesinin 36 ve 37 inci maddeleri 
mucibince bu bapta bir guna itirazı olanların 17 /11/ 936 
tarihinden itibaren iki ay müddet içinde A.ıkara'da İktısad 
V ckaldine mahallinde Valilik makamına istida ile müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 17 2 18 2 1099 

. .. ---= ..... 


