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Kabinesinin teşkiline G. 
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Telefon: 2776 

(amutayda Tarihi Bir Celse 
1 •• on 1 t a a 

za eri h k ında amutayda •• u-
him beyan t a bulundular 
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Zaferim iz in, bir arızaya uğramadan faydalarını gösterebilmesi için 

daha cok dikkat sarfetmeğe lüzum vardır. Kamutay, Büyük 
' • • lıi..,,,.;.., ---·----

Şefimize 
-------
Danzig= Hatay! 

-----)lillctlcr cemiyetı konı:cyi bu 
defaki içtimada Hatay mcs'elcsi 
ile Lirlikte "Danzig,, koridoru işini 
de müzakere etmiş ve hir sureti 
karara raptctmiştir. 

Danzig mes"elesi hattı zatında 
bizi hiç nlfikadnr etmez. Fakat elan· 
zig koridorunda Vcreay nıunbedesi
nin akdiııdenlıeri ıatbik edilen ida
re şekli bugün Hatay'da kalıul edil· 
miş olan idareye birçok noktalnr
dnn benzediği için bu mes'clcnin 
on<lokuz senedir takib ct\ıği teka
mül yolunu bir defa gi)zden geçir· 
mck yarın Ilat~y"m alabileceği şe· 
killeri kavrayabilmek itibarile hizi 
çok al:ikndnr edebilir. Onun için 
hu uıes'elenin kısaca lıir tarihçesi· 
ni yapmayı faydadan hfili hulmı· 

yorum. 
Umumi lıarhın galibleri Ver· 

ııay'da sulh masası başında kumnş 

kesen bir terı..i kaprisi ile Avro· 
pa'nın haritasını kendi keyif ve 
menfaatlerine göre kesiL biçtikleri 
devirlerde ortaya bir de danzig ko· 
ridoru çıkarmışlardı. Dan:lig şarki 
Prııı:ya ile asıl Prusya araı:ında 

Balı ık denizi kenarında bir Alman 
1 imanıdır. Baştan-başa Alınan 'tarla 
meskun olan, ancak küçük bir Leh 
akalliyetini ihtiva eden bu şehrin 
bir tek kabahati vardı. O <la Av
rupa 'nıo şarki şimafüinde yeniden 
diriltilmiş olan ve kendine aid lıir 

limandan mahrum bulunan Polon· 
~·a hükumetine mahreç vazifesini 
görecek bütün evsafa malik bulun
ması idi. İşte sırf bu kabnlıatinden 
dolayı galibler bu limacı hatta 
Alnıanya'yı ikiye bölerek keıııli· 

sinden ayırdılar ve kurdelii şeklin· 
de bir toprak koridoru ile Polon· 
ya')a bağladılar. Fakat sapına ka· 
dar bir Alman şehri olan bu ara· 
ziyi paldır-küldür Polonya'yıı ih
san etme) i, ilan ettikleri milliyet 
pren iblcri ile telife imkan bula
ıııadıklnn için de onu cloğrmlan 

doğruya J>olonya'ya verecek y<'r<le 
hu~us'i \'C mümtaz bir idareye tiibi 
tutmayı daha muvafık görcliilcr. 
Kahul edilen şekle göre Dıınzig 
kendi <lahili idaresinde tamamile 
ınü ıakil lıir liman olacaktı. Kcn· 
<line ai<l teşkiliitı e asiye kıınunu 
bulunacak, bir lıüktimeti, bir me('
li i olacaktı. Bütün bunların fev
kinde de orada .Milletler ccmiyc· 
t inin Lir fili komiseri bulunacak, 
n} rıeıı Polon ya ıla sırf ıııii~ahid sı· 

faıile bir ikinci komiser göndere· 
bilecekti. 

Almnnyadıı Ver~ay muahede· 
sine dil uznımıya cesaret ederuiyen 
Lül..umctlcr iktidar mevkiinde bu· 
luııduğu müddetçe suni olarak ih
das edilen hu idare ele tıkır tıkır 
işledi. Danzig ile Almanya arasın
cla halkın şuuru ile hir tek ınane' i 
rabıta muhafaza edildiğine dikkat 
e<liliyor<lu. Almanya''1a iktidar mev
kiin<le lıımgi renkten :ıdamlar varsa 
Dauzig ahali i de bilerek veya 
hilmiyerek keneli hükümetinin ha· 
Şına ayni renkten adamları gcçiri· 
yordu. 

Fakat Almanya'da teslihat ve 

hamdi Nüzhet Çançar 
- Sonıı 2 inci şa'Jıi/ede -

ve ismet lnönü'ne teşekkürlerini bildirdi. 

Kamutay toplarından bir idtiba 
Ankara, 29 ( A.A) - Ka- \am meclisinde ~alakadarların 

mutay bugün Refet Canıtcz'in da iltihakı ile bir ittifak kara-
duyuyurum. Bu çetin bir me· 
sele idi. Şu kadar sene evel 
tayin edilmiş olan hakların 

birçok sahalarda umumi ve 
müphem kalmış zannolunan 

başkanlığında biribirini müte- rına müncer olmuştur.(Alk1şlar) 
akip iki celse akdetmiştir. Cemiyeti akvamın bu milli 
İkinci celsenia açılışını müte- mesele üzeril1de verdiği kararı 
akip İzmir saylavı Mahmud bütün alakadarlar memnuni-
Esad Bozkurd ile Denizli say- yetle telakki etti. Bizim de 

manasına (uvede) sarih ameli 
mahiyetini tayin etmek vazife
si vardı. Biz ilk gündenberi 
ta 921 de Suriye ile Türkiye 

)avı Haydar Rüşdü ve Gire- varılan neticeyi memnuniyetle 
sun saylavı Sadri Maksudi ri- telakki ettiğimizi yüksek hu· 
yasete aşağıdaki takriri ver- zurunuzda söylemekte zevk ~ Sonu 6 ıncı sahifede -
mişlerdir: ------:-.---:==========-==---------

( Türk ulusu devleti reısı lvon Delbosun beyanatı 
Atatürk' e ve İsmet İnönü hü
kumetine ulusal davamız olan 
Hatay işinde Türk' e elde et
tikleri muvaff akıyetten dolayı 
Kamutayca resmen teşekkür 
edilmesini teklif ederiz.) 

Alkışlarla ve umumi tasvip 
scslerile alkışlanan bu takririn 
okunuşunu müteakip Başbakan, 
İsmet İnönü kürsüye gelerek 
aşağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

Muhterem arkadaşlar: 
Hatay davası Cemiyeti Ak-

Cekoslovakya 
t 

Alman ekalliyet/eri 
mnhtariyet istiyor. 

Mi/an Hodza 
Belgrad, 29 (Radyo) - Prag· 

dan bildirildiğine göre, Çcko~lo· 
lovakya başvekili )lilan Hodıa ile, 
Çekoslovakya'daki Alman ckalli
yetlcri mümessilleri arasınclaki mü· 
zakerelere clevam erlilmr·ktedir. 

l\lümes11illcr, Alman ekalliyeti 
için hani muhtariyet istemekte· 
dider, 

Fransa, Sancak . itilafın
dan çok memnundur 
. -----~~-

M. lvon Delbos, M. Eden'le M. Sandler'e 
... müteşekkir olduğunu s_öylüyor. 

M. lvon Delbos 
Paris, 29 (RaJyo) -- 1\1. Del· 1 
fngiltere'nin Paris sefirini ka-

1 ~bul etmiştir. f Bundan sonra M. 
Delbos.., Cumhur rei&i tarafından 
kabul edilmiştir. 

M. Delbos dün akıam matbuat 
mümessillerine Cenevre'deki faali
yetten dolayı memnun kaldığını 

söylemiş ve Türkiye jle elde edi
len itilfifm ehemmiyetinden bah
ııetmi~ tir. 

M. Delbos Danzig mee'elesinin 
de iyi bir şekilde baHiııden dolayı 
memnuniyetini açıkça bildirmiş ve 
bunun Berlin'den \'etilen bir eli· 
rektif eseri olduğunu söylemiştir. 

Fransız hariciye mızın, Sancak 
mcı,'elcsinde l\J. Eden ve M. Santl
ler'in me~aisin<lı•n ,.e tava~sutların
dan dolayı franııa'nın te~ekkür 
mecburiyetinde oldugunu bildir
miştir. 

l\t. Dclbos yarın Polonya se
farethanesi zivafetin<le bulurıacak 
'Ve Pazar günü ele Şakoro'ya gide· 

-Sona 3 ncü sahifede 

Son tedbirler para etmedi 

Filistin'de Arab'larla Ya
hudiler çarpıştılar .. 

--------
Yerıi bir Pan~ Arab hareketinden korkulu. 
yor, 1 Yahudiler yerlerini terketmişler .. 

Kudüs, 29 (Radyo) - Fifütinde vaziyet whamet keebetmiştir. Arab. 
larla Yahudi'lcr arasında gerginlik yeniden şiddetlenmiştir. Yahudi'ler, 
Kudüs'ün eski mahallelerini tcrketmiye haşlamıştır. 

Hlistin lili komiserinin Londra'ya hareketi, İngiliz hük1l.metinin 
izahat almak üzere davetine müsteniddir. 

Yeni bir pan Arab hareketinden korkulı.naktadır. Bu defaki hareke· 
tin İngiliz \'e Fran&ız'lar ale) hine olduğu Filiı;tin ve Suriye'ye de sirayet 
edeceği ınlıtılmıktadır. 

Buhran sona (?riyor gibi 

GeneratAyas kabine 
teşkiline memur edildi. -------------Askeri parti,iharbiye büdçesinin itiraz. 

sız ikabul edilmesini istiyor. 
Tokyo:29 

(Radyo) -
Resmi ma· 
hafi!, Yiladi 
Voetok ve
&air Sibirya 
ve eyaletle· 
rinde japon 
ve :Mançnri 
t e La a eı na 
karşı yapılan 

sui muame· 
lelerden do
lap heyecan 
içindedir. Japon imparatoru 

Tokyo 29 (HUılyo) - Mikado, 
general Ogaki'nin ademi muvııffo. 

Rayiştag 

kıyeti üzerine kabine teşkilinin 

kime verilmesi icabeıtiğini prens 
Snonci'den danışmıştır. 

Prensin cevabı nncak yarın 

enbnh gelecektir. Baron İramotanın 
kal>ine teşkiline memur cdilecc~i 
snmlmaktaclır. 

Tokyo 29 (A.A) -- General 
Ugaki yeni kallincyi kurmaktan 
vnzgı•çmiş ,·e ordunun mukavemeti 
dolnYısilc kabine buhranın hallecli· . 
lemi} eee~ini bildirmiştir. Gazetele· 
rin husu i tahılarilc Lildirdiklcrinc 
gör~, general Ugaki, ordu ile alii· 
ka mı kesmiş ve generallikten Lti· 
fu C) lcmişıir. 

- Sonu 3 ncü sahifede -

toplanıyor 

M. Hitler, Fransa'ya doğ
rudan doğruya müzake

re teklif edecektir -·-Alman~ kabinesi, bugün fevkalade 
bir toplantı yapacaktır 

Ber]in, 29 [ Hııd.)O J - Rnyiş· 
tafın yannld içtimaı ve Hitler"in 
nutku münasebctile Derlin"dc şrn-

Jikler yapılacak ve gene askeri lıir 

geçid resmi yapılacaktır. 
Gece de fener alayları terıiL 

edilecektir. 
Doktor Gübels de bugün bü

tün gençlere ve mckteb talebe ine 

( ' Hatay zaferi 
----···----Yarın, yurdan her 

yanı~şen.lik yapacak 
Milli Hatay mitingi 

programıdır 
Bu programın gazetelerle neşri 

davetiye mahiyetin<lcllir. 
1 -- 31 Kanunusani 937 pa· 

zar günü saat 14 <le lıütün Jzm!r
liler, teşekküller milli Hatay ıs-

tiklalini tes'it etmek için Tilkilik 
meyclanında toplanacaktır. Oralla 
toplantı l ı de kadar bitmiş ola· 
caktır. 

2 - Saat 1' de alny oradaki 
tanzim amirinin vereceği sıra iiıc· 

rine harekete geçerek Tilkilik, 
l\Iezarhkbaşı, Arasta, Başturak, 
Kemeraltı, korclon tarikile Gazi 
heykeli önüne varılacak ve orarla 
gene tanzim limirioin göstercct'ği 
yerlerde mevki alınacak ve ılu· 
rulacaktır. 

Burada İıotiklôl marşı çalın· 
ılıktan sorua kenJilerine tebliğ 

edilmi~ biri belediye, biri 1Ja1-
kel'i, biri İzmir'tleki Hatay'lılar 
aclına yalnız üç haıib E>Öz &Ö) Ji. 
yecektir. Bunun haricinde hiç 
kim!e söz söylenıiyecektir. Süı 

ı.üylemek için \'aki olacak mürn· 
caatlar kabul edilmiyecektir. 

3 -- ~utuklar bittikten son· 
ra büyüklerimize ve ilgililere çc· 
kilecck tazim tebrik ve tCiekkür 
telgrafları okunuh mctinlı·ri ka· 
rarlaştınlııcaktır. Oradan gene ge· 
liş sırasile Gazi heykeline tazimat 
yapılarak harekete gc\·ilccek \'C 

kordon yoliylc ~Iustafa Enver 
caddesinden K ültürparka gidile· 
cck ve Kültürparkta cumhuriyet 
marşı. çalınarak <lağılacaktır. 

4 - Bu programın tatbikine 
tanzim fimiri eıfutile belediye reis 
muavini Suad Yurdkoru me· 
murdur. 

M. Hitler 
Lir beyanname ne~redecektir. 

Yarın l\I. Jlitler"in riyasetinde 
mübiın Lir kabine içtimaı yapıla· 
cak ve kararlar \'erilecek, Alman• 
pı'nın I..onılra efiri de kabine 
içtiınoıoa i~tirak cclccektir. 

Berliu, 29 [ Ra<lyo J - Yann 
operada toplanacak olan Ra};ştağ 
içıimaı hususi bir mahiyeti haiz 
olııcaktır. 

M. fiitler'i n yarın iradedecegi 
nutuk için çok büyük lıazırhklar 

yapılmıştır. Berlin siyasi mahafili· 
ne göre M. Eclen \ "C .M. Blum'un 
nutuklarına eevab ıeşkil edPeck ve 
sulhpcrvcrnııe oloc:ıktır. 

l] iıler Fransa ~·n doAı udan 

- Sonu 3üncü sahifede -

~Da.KiKa 
lstanbul, 29 (Hususi)- · 

Son günlerde lstanbul pi
yasasında pek /azla kalp 
para görüldüğünden, zabıta 
tahkikata girişmiştir. Kalp 
para çıkaran şebekenin ele 
geçmesi, dakikadan daki· 

, _______ , ___ _; kaga beklenigor. 



• 
... Sayfa 2 --------------------ANADOLU-------------------- 30/1/937 ~ 

tJITftQ 
Türk kadınır:-ve sahne ........, __ 

E\'elki,.gfin bu sütunda "K. Ô.,, imzasını kullnnnn bir arkncln~1mız, 
devletin büyük altikasile yeni yükselen Türk sahnesinin, kadın unsurdan 
mahrumiyetini acı ncı anlatıyordu. Bu ~ik&yct, sosyal ve beılii hayatımı· 

zııi• ..-ok samimi bir aksi idi. Ru bahiste Türk kızında, evvela bir korku, 
bir tereclılüd lıiikimdir. Saniyen biı· teliikki yanhşlığı veya bilgisizlik .. 

Sahne, cemiyet hayatının ruhi ve hedii bir zarureti olduğu halde, 
bizde hııkkını ıılıncaya kadar sert bir kabuk altında ve d:ır bir taııssub 

Hayvan 
cinsinin ıslahı __ ,. ....... __ _ 
/ki Nonyüs aygı
rı satın alınacak .. 

içinde inlewi~tir. Artist, me!!lt"ksiz, serseri, ahliik ve nizam harici bir • 
mahluk gibi tanınmıştır .. Ne goril>dir ki, taa ub, bu cahilane \·c kor· Bu yıl vilayet köyleri için, 
kunc; damgayı vu\'makta devıım ederken di~er tarafta do, karagöz, orta köy bütçelerinde ayrılan tahsi-
oy unu gibi halk sahnesi ayaktaydı, dip-diriydi. Halbuki bunlar da tiyııt- satla Montafon ve Plevne cin
ronun bir başka çeşidi ,·eyn minyatürü de~il de neydi? Ye yalıud, tiyat· sinden mühim miktarda boğa 
ro ihtiyacının tatminini ifade etmiyor da ne yapıyordu? 

Erkekte ve cemiyette hakim olun teliikki bu kadar iptidai, bu ka· satın alınacağını yazmıştık. Köy 
efor geri olduktan sonra, her gözü pek kadının sahne hayatıoa atılamı- bütçelerinde bunun için ayrılan 
yacağı şüphe "zdi. Fakat bugün, hu yanlış ve geri zihniyet yıkılmıı ve tahsisat, Ziraat Bankasındaki 
yerini, muasır medrniyetiıı tııbii \'e bedii bayat icnLlanna lıırakmıştır. hesapta toplanmağa başla. 

Tiyatro, süzcl san'atlann yüksek bir şubesi olmuştur. mışhr. 
Artist bir serseri değil, bir san'atkurdır ve artistlik, doktorluk, mu-

harrirlik, mühendislik, kimyagerlik bir meslektir. Hem de ruhi ve fıtri Ayrıca Tepeköy aygır de-
meziyetleri en çok tebarüz ettiren Lir meslek.. posu için Nonyüs ırkından iki 

Dünkü peçe, dünkü çarşaf ve knfes, nasıl ki bir namus ve ahlfikın aygır satın alınacaktır. Ziraat 
ifadesi değil idi ise ve nasıl ki Türk kızının, Türk kadınınıo alnı, onlar Vekaleti haralarında Nonyüs 
kaldıktan onra da terıemiz kaldı isr, sahne hu)ııtınıo ela Türk kızı için aygırı bulunamazsa vilayet, bu 
bir tehlike olması kat'iyyen hatıra getirilemez. "k' M · t 'dan 

1 · · k d k b' . d 1 d" k' ı ı aygırı acarıs an ge-Ah ıih \'e secıyeyı o ·n ar çarpı · ır zavıye en miltn ea e ıyoruz ı, . k . 
hayrete değer.. · tırtece tır. 

Tereddüd, buradan iler\ geliyor. Hayata giren, meslek, ilim.fen, iş Katır yetiştirmek için evelce 
kadım olan Türk kadını, hu kadar emek \'e fndakıirhklarla yükselen Kıbrıs'tan getirtilmiş olan 42 
Türk sahnesindeki yerini de alnıağıı mecburdur. Tiyatro, artık <lar kafalı eşek aygın, köylü hayvanları 
ağızdaki mfistebzi ve imalı tonunu kaybetmiştir. · · 'ht' t f l ·· u'"ld'" .. . . . _ ıçın ı ıyaç an az a gor u-

Turk kızı ışde de, e~de de, makınc ba,ında da, t<rbıp>. adalet kur· w •• d b I b. k 
ııüsünde ve sahnede de kendi fazilet \'e seciveeini L{hber taşır. gun en un c-rın ır ısını, 

' Saime Sadi diğer vilayetler köyleri ihtiyacı 
====~===============~=~~~~ için satılacaktır. 

Bir acibe! 
Londra Midlesek hastane

sinde doktorlar hakiki bir hil
kat garibesi olan Piyer ismin· 
de bir çocuğun tedavisi ile 
uğraşmaktadıriar. 

Bu çocuğun yüzü bir kuş 
yüzüne benzer; ayni zamanda 
y~rürken de, bir kuş gibi sıç
rıyarak yürümekte imişi 

Afyonkeş atları 
Serlevhada hiçbir yanlışlık 

yok: Afyonkeş atlar da vardır! 
Fakat bu atlar bizim bildiği· 
miz afyon veyahud asri uyuş
turucu maddelere düşkün de
ğillerdir. 

Amerika'da Teksas'ta (La
ka) adında bir ot yetişmekte 
ve bu muhitin atları bu ota 
çok düşkündürler. Bu otun 
atlar üzerinde müdhiş bir 
uyuşturucu tesiri olmaktadır. 
Loka'ya alışkın olanlar, bun
dan bir miktar yiyerek kafayı 
tütsülemedikten sonra bir 
adım bile atamazlarmış. 

Birkaç talak sebebil 
Barselon mahkemeleri üçay 

içinde tam 2, 142 talak kararı 
vermişlerdir. Bu kararların ço· 
ğunu vermek için mahkemenin 
beş dakika meşgul olması ki
feyet etmiştir! 

' . 
:· .~: :· >-:~':·{· .: 
= --

memleketidir. İskimolar ya
bancı ırklarla--harp etm7miş, 
harp etmek ihtiyacını duyma· 
mışlardır. 

Bu vaziyet, acaba iklim ik-
• tızası mıdır? 

Bilmiyoruz. Fakat muhak
kak olan şey lskimo'lar diya
rında harbın, mana ifade et
miyen bir kelime olmasıdır! 

Tarikat ayini 
----+•••·---

Maznunlar asliye 
cezaya verildiler .. 

Cumaovası nahiyesinin Bul
gurca köyünde tarikat ayini 
yapmakla maznun Şeyh Halil 
ile yirmi suç ortağı hakkında 
ikinci karar hakimliğince ya· 
pılmakta olan tahkikat sona 
ermiş ve maznunların 677 nu· 
maralı kanun mucibince asliye 
ceza mahkemesine sevklerine 
karar verilmiştir. Yakında mu· 
hakemelerine başlanacaktır. 
Karar hakimliği, maznunları 
mahkemeye verirken muhake
melerinin gayri mevkuf olarak 
icrasına karar vermiş olduğun
dan mevkuf bulunan dokuz 
maznun dün serbest bırakıl

Ekmek 1 O para 
ucuzladı 

Bugünden itibaren birinci 
ve ikinci nevi ekmekler 10 
para) ucuzlamıştır. 

Hava :kuvvetlerine· 
yardım 'vergisi kim
lerden alınmıyacak? 

Orduda küçük zabit vaziye· 
tinde olmıyan erbaş ve çavuş

larla leyli, meccani mektep 
talebesine ve jandarma erat, 
erbaş ve çavuşlarına verilen 
maaş, tayınat ve iaşe bedel
lerinin hava kuvvetlerine yar· 
dım vergisine tabi olup olma· 
dığı hususunda bazı yerlerde 
tcreddüd edildiği görülmüştür. 
Erat maaşlarının hava kuvvet· 
lerine yardım vergisinden is· 
tisna edilmesi evvelce bildi
rilmişti Mecburi askerlik esna
sında verilen bu paraların hiz· 
met mukabili olmayıp zaruri 
ve mübrem ihtiyaçlarını kar· 
şılamak üıere harçlık mahiye· 
tinde verilmektedir. 

Orduda mecburi askerlik 
hizmetlerinin ifası sırasında 
yetisen, yani gedikli küçük 
zabit vaziyetinde bulunmıyan 
erbaş ve çavuşlara verilen 
maaş, tayın ve iaşe bedelleri 
ile jandarmada erat, erbaş ve 
çavuşlara keza mecburi asker
lik hizmetlerinin ifası sırasın· 
da yaıfi hizmet müddetlerini 
ifa etmeden evvel verilen ma· 
aş, tayın ve iaşe bedelleri, 

Talak kararlarının 
ettiği sebeplerden 

istinad 
birkaçını 

mıştır. 

( 

Bugün doğacak 
çocuklar .. 

bu vergiye tabi bulundurul

' mıyacaktır. 
1 Buna dair Maliye Vekale-yazıyoruz: 

Kararların yüzde onbe~ini 
tarafeynin çok gtmç olması, 

Yüzde yirmi beşini tarafey
ninden birisinin hastalığı, 

Yüzde 15 ini zifaf gecesin· 
de gebe kalmak, 

Yüzde onunu da geçımsız· 
lik ve somurtkanlık icabettir
mekte imiş. 

Maamafih yüzde nisbetinde 
içki iptilası talak sebebi teş
kil etmektedir. 
Harp bilmiyen memleketi 

Evet, harp nedir?. Bilmiyen 
bir memleket vardır. O kadar 
ki, bu memleketin lugatlerinde 
harp kelimesi yoktur! 

Bu memleket te lskimo'la 

Bugiin mes'ud ve zararsız bir 
gün olaeaktır. Sabahleyin en ·cid· 
di \'C en mühim işlere teşebbüs 

edilecek \'C muvaf fakıyetEizlik 
görfilmiyecektir. Gayri menkul 
alım \'O s:ıtımlan çok kblı ola· 
caktır. Öğleden sonra aşk işleri 
çok U) guu Lir şekilde devam 
edecektir.• 

Bugün doğacak çocuklar een, 
\'aziyetlı-.rinden her zaman mem· 
nun olacaklardır. Bu vaziyet ha· 
ıehile kendilerini aznmi derecede 
sevdirehileccklcrdir. Ilu çocuklar 
birinci derecede çalı~knn olmıya· 

caklıır, faknt talih kentlilerine 

1 
her zaman yaver olacak aile ha· 
yatlarında bahtiyar olacaklardır. 

tinden vilayete emir gelmiştir. 
Leyli, meccani mekteb tale
besine verilen ücretlerle güm
rük muhafaza teşkilatına ayrı

lan ve altı ay hizmetten sonra 
beş, on ve onbeş lira maaş 
alan er, erbaş ve çavuşlara 
mecburi askerlik hizmetinin 
ifası müddetince verilen maaş 
ve iaşe bedelleri de bu ver
giden müstesnadır. 

Jandarmada hizmet müd
detlerini temdid edenlerin bu 
hizmeti bir meslek ittihaz et
miş olmalarına göre maaş, 
tayınat ve temdidi müddet 
zammı gibi istihkakları bu 

Yeni vapurlarımızı bekliyoruz 

Vapur ihtiyacı henüz 
bertaraf edilmiş değildir 
Mahsullerimizin ma./iyet fiatine tesir ede 

cek hareketlerden sakınmak lazımdır. 

Danzig= Hatay 
-Başı linci sagfada

•mutııvani siyaseti iflas edib de ik
ti'd7ıT nw\'kiine Bitler gibi cidden 
:enerji-Ve irade sahibi Lir ndam 
gelince işin m~lıiyeti birdenbire 
:;ı;f:işiverdLHitlcr e~eleÖıirde Dnu:
{;,fg korid~u-;.mulıafoznsıuı on
sene için-tekeffül--etmek ~;ı.:;ta;;
Polonyn'y~f F~ı;,'l~ittifakın-
doıı kopo7. .. 7nktecricl elti.- Sonra
da Dnoz.ig'<lc yapılan intihabatın 

kuvvetli bir propaganda ile nasyo
~ls~Ii°Silcre ekseriyet temin 
"etmesini imkiin altına aldı. Onılan l 
:sonrn iş kolayln~ıyordu. Danzig'cle 
ikıidar me,kiiue gelen ve Alman· 

ı ya'dan her türlii müzaharctc n:ıil 

lolruı-;;syÔ~l sosfali~kSe'ri}:etC 
ılcrhol \C Lir çırpıdn Alınıınyn'da 

Bir şilep limanımızdan gük alırken ~ 
İhracatımız için vapur ihti· Hükumet, yeni vapurlar yap-

yacı hala tamamen temin edi- tı~mak için ikibuçuk yıl evel 
lememiştir. Son tetkiklerde karar vermişti, Fakat vapurcu· 
vapura artık ihtiyaç kalmadı- luk teşkilatımızın başında ça· 
ğını söyliyenler bile oldu, fa- lışanların, tüccar zihniyetile 
kat bazı ihracatçılarımız, sat- hareket etmemeleri yüzünden 
tıkları mallan sevkedecek va- ikibuçuk yıldanberi hala va-
pur bulamamaktadırlar. 

Haber aldığımıza göre bi
rinci kanun ayı içinde satıldı-
ğı halde vapur bekliyen ve 
ihraç edilemiyen palamut mik· 
tarı 800 tondur. Her sene 
palamut ihracatı yüzünden 
memleketimize giren para mik· 
tarı bir milyon liradan fazla
dır. Bu seneki vaziyetin, bu 
mahsullerimizin ihracını balta
lıyarak önümüzdeki yıllar için 
palamut ihracına tesir edecek 
bir şekil ihdas etmesi çok 
muhtemeldir. Yah11z palamut 
değil, hatta vapursuzluk yü
zünden ihraç edilemiyen üzüm
lerimiz bile vardır. Bazı ihra
catçılarımız, sattıkları üzümleri 
ambalajlamış oldukları halde 
sevkedememişlerdir. 

purların inşası için müzakere 
ile iştigal edilmektedir. Şimdi 

sekiz, on vapurluk bir ticaret 
filomuz olsaydı, vapur ihtiyacı 

ve navlun ücretleri mes'elesi 
şüphesizki kendiliğinden halle
dilmiş olurdu. Ecnebi vapur 
acentelerinin karşısında reka
bet vaziyeti olmadıkça, alaka
darlarca bu mühim mes' elenin 
halline imkan görülmemekte· 
dir. Onun için hükumetimiz, 
yaptıracağı yeni vapurları, bir 
an evel yaptırıp önümüzdeki 
ihracat mevsiminde hazır bir 
halde bulundurmalıdır. 

Yeni vapurlarımız biran evel 
temin olunursa, gelece k sene 
nakliyatta nazımlık vazifesini 
görmüş olur. 

1,250,000 liralık modern 
bir depo ve imalathane 

• • 
Herman lspirer kumpanyası iz-
mir' de bir depo yaptırtmak istiyor 

Herman fspirer tütün kum· 
panyası direktörü, Dahiliye 
Vekaletine müracaat ederek 
Evkaf idaresi tarafından iz. 
mir'de büyük bir depo ve 
imalathane inşasını teklif ede
cektir. 

Herman lspirer kumpanyası, 
her sene depo ve imalatha
nesinde 2000 işçi ve usta ça· 
lıştırmaktadır. Kumpanya di
rektörlüğü, Evkaf idaresi tara· 
fından ·İnşa edilmesini teklif 
edeceği büyük ve modern 
depoyu, on sene için kirala
mak taahhüdünde bulunacaktır. 

Kumpanyanın merkezi olan 
Tiryeste' de ftalya hükumeti 
tarafından 1,200,000 lira sar
file büyük bir depo ve ima
lathane inşa ettirilmiş ve bu 
muazzam binayı Herman ls
pirer kumpanyası on yıl için 
kiralamıştı. Transit merkezi 
olan Tiryeste' deki bu büyük 
depo ve imalathane, her ci
hetçe elverişli görüldüğünden 
Herman lspirer tütün kum
panyası, f zmir' de Evkafın yap
masını istediği büyük depo 
ve imalathane için, Tiryeste-

pilan ve fotoğrafilerini getirt
miştir. 

Haber aldığımıza göre de· 
po ve imalathanenin inşa edi
leceği münasib yeri de kum· 
panya drektörlüğü bildirecek
tir. Bu da 1,250,000 liraya 
inşa edilecektir. 

Öğretmen 
tayinleri 

Ödemiş istiklal okulu öğ
retmenlerinden Osman Ton
gur'un istifası Kültür bakan
lığınca kabul edilmiştir. Açık 
bulunan Tire ikinci okul baş
öğretmenliğine Urla ikinci 
okul öğretmenlerinden Mem· 
duh Terim, Kemalpaş'a merkez 
okulu başöğretmenliğine lzmir 
Zafer okulu öğretmenlerinden 
Necati Jlter, Kemalpaşanın 
Parsa okulu başöğretmenliğine 
ayni okul öğretmenlerinden 
Seyid Ali Barlas, Menemenin 
Yanık köyü başöğretmenliğine 
Ödemişin Kamer köyü öğret· 
meni Hilmi Sezgin, Kuşadası
nın Şirince okulu başöğret· 

. menliğine Kuşadası öğretmen-
lerinden Hamdi Yurdsever 

cari ol:ıu bütün kanunları Oanzig 
için de ve nynen kabul ediverdi. 
1crai her türlü sclfıhiyetten ınah

rıuıı buluııım .Milletler cemiyeti 
komi eri Dımzig'\n lıir ne\'İ Al
nıaıı} n 'yn ilhakından b:ışkn bireey 
ifade etmiyen bu uziyet k:ır .1 ın· 

da ellerini uğuşturmoktan ve l\lil
letler cenıiycline Dnnzig idareQi 
aleyhinde raporlar yııgdırmaktan 

b:ışka hirşey yııpnnındı. Fransn'nın 

ittifakından mahrum buluncluğu 

için Polonya da sesini fn:r.la ) ük-
seltmi ye cesaret edemiyordu. 

Danzig hükumeti komiserin 
kemli aleyhindeki raporlnnna agiih 
olunC'a kıy:ımeti kopardı. Kendisini 
her şekilde istiskale Laşlndı . .Niha
yet geçen sene sözde Milletler ce· 
uıiyeti konseyine hesub. \'erıııek için 
davet edilmiş olen Danzig aıan 

1 eisi işi bü bütün çığırından ÇI· 

kardı, konseyin hitabet kürsüsün-
:den hem lıeyııclmilcl gazetecilere 
dilini çıkaracak ve hem de koDsey 
azasını alenen istihfaf edecek ka
dar ileri gitti. 

Dütün bunlara karşı kon•r) in 

yapabildiği yegiine şey l\1illeıler 

cemiyetinin Danzig'deki komiserini 
terfi ettirmek bahan esile oradan 
kal<lmnak ve tam dokuz aydır 

Danzig'i komisersiz, yani Türkçesi 
keııdi kendini idarede tamamile 
serbest bırakmak oldu. 

1şte şimdi konseyin son içti· 
mada Danzig için mevzuuhahso
lan me 'ele oraya ycni<len bir ko· 
ıniser tayini keyfiyeti idi. Devlet
lerden bir kısmı ve bilhassa lngil
tere ye.niılcn lüzumsuz bir komi
ser ta} inine hiç de taraf tar cleğil· 
di. Fakat bin dereden su getirdik· 
ten sonru Polonya'lılann ittifakını 

yeni<lnn temin etmiş olan Fransız· 

ların icbar ve ısrarı karşmnda sırf 
şekil mes'elcsini muhafaza için 
(Danzig) e ycni<leıı Fclcmcnk'li bir 
komiser tayini karorl:ıştınlclı. 

Yalmz kon eyin tayin ettiği 

hu komiser birgün olub ela vazifesi 
bn~ına gidebilecek mi ve gidebilir
se bile o vazifeyi ifa edebilecek 
mi burasını ancak Bitler ile Allah 
bilir. 

İşte ol kadardır ol hikiiyet .... 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Vilayet bUdçesi 
Vekiller Heyetinde tasdik 

edilmiş olan vilayet büdçesi· 
nin > üksek tasdike arzedildi-

ı 

ğini yazmıştık. 

Büdçe bugünlerde yüksek tas· 
dikten çıkacak ve gelecektir. 

Büdçe gelince önümüzdeki 
dört ay içinde vilayetimizde 
mühim kültür, sağlık ve ba
yındırlık işleri başarılacaktır. 

f '"\ 
Vefat 

Türkiye iş Bankası lzmir 
şubesi Müdürü Bay Haki 
Erol'un pederi, Bahriye Kay· 
makamlığından mütekait Bay 
Ali Riza Erol dün vefat et
miştir. Cenazesi bugün saat 
14 te, Göztepe tramvay cad
desi 1008 numaralı evinden 
kaldırılarak Kemeraltı cami 
inde namazı bileda Kokluca 
Asri mezarlığında istiraht
gahı ebedisine tevdi oluna
ca"tır. Ailesi efradına ve iş 
Bankası ailesine en samimi 
taziyetlerimizi sunarız. 

' 
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-l~ı=B-e~nc-e~ .. ~- Ru;•~n;~:ın ;e~;dir ve ~ 
tartdabilir mi? Hey/tel başlar« 

A. /. Kültür. 
Fransız'lar ve Milano mülakatı Miskin! 

----~------------H k·ı· · -Cenevre ga 1 - Miskini Kulübesinin . ve 1 ımız - çürük dıvarlarına tapan lmis· Dr. Abdi Muhtar, dünya inkar edebilir, Geçenlerde, Efez' de~ mijzeyi 
geıerken, buyük sandıklar için! 
de kırık mermer parçıtlarmın 
konulmuş oldu~unu gördüm. 

Fakat hisşi kablelvuku vardır, diyor. 
Z t 1 . b yanat verd·ı kin; yemek zamanı bir lokma e e erıne e eti bir mübarek şey gibi ge· 

------- -: . • veler, sokakta ayak seslerin· 

Yugoslavya'nın, dostumuz olan Maca.rı~- den ürker, ~e.ndine b~k~n göz· 

f 'l -1 k da anla!taCa~ınJan emınız lerden çekını.r. V~ ~ı~kın kor· an " ııa ya ın "J' 5 . . .. kale, dıvar dıplerını sıper ala· 
Cenevre 29 ( Radyo ) - da akdolunan ıttıfaktan mu- k b .. .. d .. ' . . . . kl ra aşı onun e, surçer., 

Türkiye Hariciye Vekili Tev· tevellıd sevıncını ııa ayamı· b 
f' · k .. l · T' t · r . 2 -- Ayaklarını sert as 
ık Rüşdü Aras, bugUn gaze- yara .şk~ soz erlı ıkave e mış dır. miskin!. Bu balçık senin ker-

Ruh amrpa, ne dervişlerin 
" Ruhuevel ,, dedikleri vakit 
murad ettikleri ruh, ne de 
aşıkların sevgililerine hitapla· 
rında kullandıkları "Ruh,,! He• 
kimlerin "Vardır", "Yoktur" , 
"Şöyledir, böyledir n diye mü-

nakaşa ettikleri ruh Ü7.erindeyiz. 

tarafa döndüm ve bakındım, 
bana hitap eden bir kimse 
olmadığından, bu emre benim 
muhatap olmadığımı anladım 
ve yürüdüm. Caddede birkaç 
adım ilerledikten sonra ayni 
sarahatle, fakat daha kuvvetli 
bir tonla "Eve telefon et,, ih· 
tarı tekerrür etti. 

Şüphesiz bunlar değerli eser' 
lerin döküntüleri olacaktı. iki 
anahtarla kapanmış bir odaya 
konulmuşlardı. c.ı Yabancı, tak• 
dirsiz ve itimatsız bir elin gir· 
memesi için odanın pencere· 
leri, slk, kalın, demir çubuk· 
larla örülmüştü. 

tecilere beyanatta bulunarak - l ı mem e et arasın a .. d d 
l 1 d k tenkele vucu unR ayamr. 

demiştir ki: husule ge en an aşma an ço 
- Şubatın üçünde Milano· memnunum. Ben de bunvn Korkma, yere bat~azsın, ha-

ya giderek İtalya hariciye na· için hayli çalışbm. Bu itibarla vaya uçma.zsı~, koş .. .. 

Laboratuarda kapanan hekim· 
lerden bazıları; Sesi bana tamamen hariç 

ve sağ taraftan geldiğinden 
tekrar sağıma döndüm, hem 
de tamamen döndüm. Bana 
bakan kimse yoklu. Bu ihtar 
bana aid değildi; fakat sokak· 
ta benimle ayni istikamette 
yürüyen kimselerden hiçbiri
sinde de bu aşikar sese mu
hatap olmuş bir vaziyet yok
tu. O zaman benimle beraber 
yürüyen bu ihtarın benden 
başka kimseye aid olmadığını 
anladım. Bu aşikar ihtarı ve 
sarih sadayı benben başka 
kimsenin ]şitmc!diğini görünce, 
bunun bende doğan bir illüz
yon veya hallosnasyon oldu· 
ğunu anladım. 

Hiçbir elin dokunmaması 
için -Ziyaret edenleri· bekçile· 
rin uyanık, şüpheli gözleri, bü· 
yük bir tecessüsle, takip edi· 
yordu. Odaya güneş de girmi· 
yordu. Hava da ancak çok 
dar, küçük delik ve aralıklar· 
dan akıyordu. 

- Ruh vardır! 
Demekle kalmıyorlar. zırı Kont Ciyano ile konuşa· iki memleketi dost görmek- 3 - Mıskın, a~ı duşunce· 

cağım. iki gün sonra Belgrad- ten sevinmeğe hakkım var. ler, budalaca vehımler, hay
da Yugoslavya başbakanı M. Yugoslavya'nın bundan son· vanca kurnazlıklar içinde ken· 
Stoyadinoviç' e mülaki olaca· ra bizim de samimi do~.tumuz dine fazilet, akıl ve deha is
ğım ve ondan sonra ayın on olan Macaristan'la da anlaşa- nad eder. 
beşinde Atina' da toplanacak cağından eminim. 4 - Hakikatte o bir kor· 
olan Balkan konseyinde hazır Paris, 29 (Radyo) - Fran- kak; yaşamaktan korkan, öl-
bulunmak üzere Atina'ya ha- sız siyasi mahafili, doktor mekten korkan, ağlamaktan 
reket edeceğim. Tevfik Rüşdü Aras ve Kont ve gülme.~ten korkan bir bu· 

Tevfik Rüşdü Aras, Bul· Ciyano mülakatına biiyük bir daladır. 
garistan'la Yugoslavya arasın- ehemmiyet vermektedir. 5 - Gül miskin, ağla mis· 

- Hem v.:ırdır -Diyorlar.· 
Hem de sıkleti tartılabilir .. Ni
tekim tartılmıştır ve 40 graİn 
olduğu anlaşılmıştır. 

Hatırıma gelen, dostum dok· 
tor ve muallim Abdi Muhtar 
oldu. Onun, bu gibi sert ka

lbuklu cevizleri kırmağa çalı
@şanlardan değerli bir hekim 
olduğunu bilirim. 

Rus Suikasdçıları 
kin, dur miskini Bak, dalga 
sahile çarparken, hayvan kiş-

Ka rl Radek ve arkadaş- ~:::· ~!7y:;r::;•n seni hiç 

1 1 1 R 6 - Bir ete tapan, bir ka-a r ı n ı n ası ma arını us fese saklanan, bir evham pe· 

halkı da istiyormuş. ~~rd:.:~:~i~" ~U::
0

k:~:~~~ 
----------- altında senin kadar, ne kadar, 

Suçlular Rusya'yı yabancılara teslim için nice, ne çok miskinler gelib 

h b l l gitti. Bak, kimsenin bir aksi 
Almanya esa ına ça ışmış ar sadası kalmış mı? 

Moskova, 29 (A.A) - deiumumi, maznunlar aleyhine, Dr. Necati Kemal 
Tas Ajansı, muvazi merkez reddedilemiyccek defüler mev- '-----------'---
davası maznunlarının müessir cud olduğunu beyan etmek· Almanya 
bir ibret teşkil edecek surette tedir. 
cezalandırılmalarını istiyen bir- iddianamede, Sakalinkov'un Portekiz, le anlaştı 
çok istidalar verilmiş 'olduğu- 1914 te de Lenin'e karşı cep· Paris, 29 (A.A) - Jurnal 
nu haber vermektedir. Bu is- he aldığı tebarüz ettirilmekte ga!!etesinin Berlin muhabirin· 
tidalar bilhassa ondokuz alim ve kendisi kundakçdarın ele- den: 
lcırküç ressam 45,000 otomo· başısı telakki edilmektedir. Almanya ile Portekiz ara· 
bil sanayii mühendis ve ame- Müddeiumuminin iddiana- sın da bir itilafname imza edil· 
lesi tarafından gönderilmiştir. mesinde şu cümleler nnevcuttur. miş olduğunu hiçbir tekzibe 

Moskova, 29 (A.A) - Müd· "Karşınızda otura.atar birer uğramak korkusu olmaksızın 
deiumumi Viyohiasky, muvazi katildirler. Fazla olarak bu haber verebilirim. Bu itilafna-' 
nıerkez davasındaki 17 maz· hainler memleketi yabancılara me ahkamına göre, Portekiz 
nunun Trotzkism faaliyetleri teslim için Alman'lar hesabına hükümranlık haklarından fera-
kundakçıları vesair cinayetleri çalışmışlardır.,, gat etmeksizin Angolayı Al· 
sebebile idama mahkum edil- ----[ man istimarına, Alman işlet· 
nıelerini istemiştir. Rayştag top anıyor mesine geniş mikyasta açmak· 

Belgrad, 29 (Radyo) - - Başı 7 inci sahifede tadır. 
Stalin'e suikasd hazırhyan ve doğruya müzakere teklif edecek \'e Lizbon, 29 (A.A) - Neş· 
R l 1 hnrb zamanında serbest şehirlerin 
usya'yı parça amağa ça ış· redı'len resm"ı bı'r tebligw de şöy-taarruzdan masuniyeti lüzumunu 

nıakla suçlu Radek ve arka- ilan cyliyecektir. le denilmektedir: 
daşlarının muhakemeleri bit- ll. llitle•, M. Bhını"un mual· 1 k - "Angola ne satı ı ne 
nıelc üzeredir. Moskova mah- lak mes'clcJerin müştereken ve 

k Ul l t · uh.t. I h u· de kiralıktır.,, 
emesi, yarın (Bugün) yapa· us ar sosyc csı m ı mı ~ a ı ----

ha\kımlaki teklif ine cevab vere· 
cağı celsede kararını vere· 
cektir. 

17 Troçkistin de idam edi· 
leceği muhakkak addolunuyor. 

. ~oskova, 29 (Radyo) -
~uddeiumumi Viyohiasky'in 
ıddianamesi çok şiddetlidir. 
Bunda, beynelmilel Faşizmin 
c~ vahşi suikastçıları olarak 
gostcrilen Radek ve arkadaş
la ' takbih edilmektedir. Müd-

ANADOLU 

cek ve Almanya'nın müstemleke 
ihtiyacı hu rlefa c;ok sarih olarak 
ileri sürülecektir. 

Berlin, 29 [ Raılyo ] - Dün 
Bcrlin"ıle M. Uitler'in riyasrtinde 
mühim Lir içtima yapılınışıır. Bn 
içıimaıla dört senelik pilan ve Al
mauya 'uın iklı8adi vaziyeti tedkik 
edilmiştir. 

Bu içtiınaa 400 kişi iştirak 

etmiştir. Bu içtima, Berlin'ıle Lir 
çok tnhıninlcre sebep olmuştur. 

Bir rivayete gürr <liirt senelik pla· 
na müdafaa işleri ıle ilave edile· 

Cl'ktir. 

ı--G~~w· :~l~~k ..:s~iy.:;;s::a:.l ~g::az::e.:te~-118 irb ir [erine 
a 1P ''e ba~yazganı 

u Hay~ar Rüşdü ôKTEM Girdiler. 
nıtımı nc~riyat ve yazı işleri 

tnüdürü · ıı a· N" h ç Sen Jan Dö Loz, 29(Radyo)-• am ı uz et ançar 
İdarehane&: - Diyaro De Navara gazetesine 

kmir İkinci. ~e).ler e.oka~ göre, Bilbao'da anarşistlerle 
Halk Paruaı bınası ıçiode komünistler Bask milliyetper-

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon. 2776 p verleri arasında şiddetli bir 

· - oeta kutusu -405 
ABONE ŞERAiTi mukatele çıkmıştır. 

Yıllı&ı 1200, altı aylığı 700, üç Romanva 
aylıAt 500 kuruştur. 'J 

Yabancı memleketler için senelik Veliahdı iyile~iyor 
abone ücreti 27 liradır r 

Japon Buhranı sona 
eriyor gibi .. 

- Başı 7 inci sagf ada -
cek, bir kü~ad rec;minde hazır bu· 
lunarak bir nutuk iradeclecektir. 

Tokyo, 29 (Radyo) - im· 
parator, kabinenin teşkilini 
general Ayas'a teklif etmiştir. 
Ayas, bugün yarın yeni kabi
neyi teşkile muvaffak olacağı 
tahmin ediliyor. 

Askeri parti; harbiye büd· 
çesinin itirazsız kabul edil· 
mesini, intihabat kanununun 
tasdiki ve daha bir takım ta· 
leplerde bulunmuştur. 

Tokyo, 29 (Radyo) - Ge
neral Ugaki, sabık generaller 
listesinden ismini sildirmiştir. 
Ugaki beyanatında: 

- Şimdiki kararsız siyase
tin devamı taktirinde Japon
ya' nın istikbali için endişe 
edebiliriz. 

Dr. Abdi Muhtar ~ .. 
Beni görünce güldü. Ara

mızda samimiyet olduğu için, 
ziyaretimde bir meslek teması 
ummadı. Karşı karşıya otur
duk. Neşriyattan, fikir haya· 
tından bahsederken, ben fır
satı kaçırmadım ve suali sor· 

dum: 
- Ruh var mıdır doktor, 

dedim, varsa nasıl şeydir?. 
Dimağın ifrazatma ruh diyor· 
lar, doğru mu? Ruhun tartıl
masına ne dersin? Şu telepati 
hakkındaki fikirlerin nedir? 

Dostum, bu otomatik sual
ler karşısında bir kahkaha attı: 

- Hem mühim ·Dedi- hem 
de enteressan. Haydi öyleyse 
konuşalım. Not mu alacaksın, 
yoksa sen hatırında tutarda 
mı yazarsın?. İşte benim söy· 
liyeceklerim: 

Bütün bunlara kısa yoldan 
cevap vereceğim. Ben telepati, 
melepati vesaire gibi tabirler· 
den hoşlanmam. Size nefsimde 
geçen bir hadiseden bahseder· 
sem, sorduğunuz ve sormadı
ğınız birçok suallerin ceva· 
hını orada bulursunuz; hadise 
şudur: 

Hayatımın tamamen tasasız 
geçen neş'eli bir gecesinin 
sabahıydı. Valde çeşmesindeki 
evime bir telefon geliyor. Sür· 
atle bir hastaya çağırılıyorum. 
Hemen giyinip gidiyorum. Has· 
tada endişeyi mucip birşey 
yoktu. Hasta sahiplerini mem
nun etmekten bir zevkle dö
nüyorum. Hava güzeldi. Bun· 
dan istifade etmek için, köp
rüye kadar yaya gitmeğe karar 
verdim. Kalpakçılar çarşısını 
yaya olarak geçiyor ve Mah· 
mutpaşa caddesinde açılan ka-

' pıdan çıkmak üzereyim. 

Tam benim bu hükmü ver
mış bulunduğum anda ayni 
ihtar ayni sarahat ve fakat 
daha yüksek bir emriyetle vt 

ayni mesafeden bir daha te
kerrür edince, kendi kendime 
alay etmeğe başladım. Afyon 
veya esrar içmiş bir adam 
değildim. Rakı içmezdim. Bey· 
nimin bozulacağı bir yaşta da 
değildim, bu ne rezaletti?. 

- Haydi dimağ efendi, he
zeyan etme! Sesini kes, diye 
kendim kendime söyleniyor· 
dum. Fakat doktor olmıyan 
hastalarımıza, bu sarih sesin 
hayal olduğunu kabul ettir
menin, ne için o kadar güç 
olduğunu bu hadise ile anlı
yordu. Ben bu fikirlerle uğ· 
raşırken ayni ihtarı eskilerin-: 
den çok daha şiddetli bir 
emriyetle veren sesi bir daha 
duydum ve bu defa içime bir 
korkunun sindiğini de farket
tim, kafamın ve muhakememin 
( Sekurite ) sini, bir hezeyan 
karşısında· ne kuvvetli bir iti· 
matla muhafaza etmekte ol
duğumu kendi içimde seyret
meğe başladım. Ayni ses da· 
ha kısa bir fasıladan, daha 
kuvvetli korku ihsas eden bir 
emriyetle tekerrür tli. 

En sonra "Çabuk eve tele· 

Ben bu taş parçaları içinde 
-insan kalbindeki arzular gibi
gizli kapalı; bakınca görünmi· 
yen izler sezdim ve bu parça· 
ların gözlü sandıklardan ay· 
dtnlığa çıkarılması mümkün 
olup olmadığını sordum. 

* * * Biraz sonra, hepsi gözleri-
min önüne serilmiş bulunu· 
yordu. Kenara bir çocuk başı 
konmuştu. Yüzü yuvarlak, ve 
göz kapakları az şişti. Dili 
hafifçe dudakları arasından gö· 
rünüyordu. Gözlerinde uyku· 
dan yeni uyanmış sıhhatlı bir 
çocuğun taze neş'esi yaş1yordu 
ve bu ne kadar saf ve tabiiydi?. 

Bu çocuk yüzünün en canlı 
manası ve en gerçek ifadesi 
sadece sevinçti. 

Sonra gözlerimi diğer kırın· 
tılar üzerinde dolaştırmağa 

başladım. 
Bunlar arasında genç, taze 

bir kadın başı da vardı, yüzü 
çok güzel, az uzun ve boynu 
büküktü. Şehvet ve cazibesi 
-Gülün şebnemi gibi· dudak· 
larında taze ve canhydı. Düz, 
ince burnu bu yüzü büsbütün 
ilahlaştırıyordu. 

Yukarılara bakan bakışla· 
rında ise, müessir, saf, derin 
bir yalvarma, bir kelime ile, 
yaşıyan bir ıstırap vardı. 

Durdum ve ona karşıdan, 
ruhumun bütün heyecanı ve 
bütün kuvvetile, uzun uzadıya 
baktım ve gözkrimi üzerinden 
ayırırken de kendi kendime: 

- İkibin beşyüz yıl önce de 
- Bugün olduğu gibi - neş' ~ 
"Çocuğun" ve ıstırap "Büyü· 
ğün" hakkı mı imiş?. 

Dedim . 
fon et" ihtarı bir felaketi o ------------
kadar sarahatle ihtar etti ki, Mısır 
ben kendimi kafi bir emni· 
yetle müşahede eden doktor, Paraları 
birdenbire, yangın haberi al· Geri veriyor .. 
mış bir köşklü gibi Mahmut- Roma, 29 (Radyo) - Ka· 
paşa yokuşundan aşağıya yıl- hire' den bildirildiğine göre 
dırım sür'atile koşmağaS ko· Mısır hükumeti, Habeş seferi 
yuldm. dolayısile ltalya'nın Süveyş 

içimde "25., senelik tıbbi kanalına vermiş olduğu para· 
bir irfanın, geceli gündüzlü lan iadeye karar vermiştir. 
bir emekle örülmüş müsbet lı·-------------. 
ve fenni bir dimağın bu gibi 
hadiselere sırri bir mahiyet 
atfeden düşünüşleri, kanaatten 
çok daha kuvvetli bir imanla 
istihfaf ve istihkar eden bir 
zihniyet örgüsünün içimde ku· 
rulmuş varlığı, hiç yokmuş gi· 
bi, bu ihtarın emrine bila 
mukam t kapılmış koşuyor· 

dum. 

TAKViM 
Rumi 1352 ı Arabi 11355 
2ci kanun 16 Zilkade Hı 

İkinci kanun 
1 
9 
3 30 ~ 
7 7 

Cumartesı 
Heı yerde s kuruıtur Floransa, 29 (Radyo)- Ro-

Gü.n6 geçmiı ıan':h:.ıar 25 kunııtur. manya Veliahdının sıhhi ahvali 
iyileşmiştir. Bu sebeple günde 

~ANA.DOLU MATBAASINDA B~ILMI IR yalnız bir Bülten neşredilmek· 
te ·, 

Milli siyasetimizin hakimi· 
yetini korumak için kabineyi 
teşkile elimden geldiği kadar 
çalıştım. Muvaffakıyctsizliğime 
sebep, benim aczim değildir. 

Demiıtir. 

Çarşının kapısından Mah· 
mutpaşa caddesine adımı atar· 
ken birisi, eve telefon et diye 
bağırdı. Hemen sesin geldiği 

Koşuyordum ve menfi bir 
mukavemetsizlikle değil, ha
riçten kulağıma gelen bu se
sin, bende yarattığı vuzuha, 
- Sonu 7 inci sahifede -

E' kat Ezan Yasat Evkat Ezan Va. 
Guneş 1,55 7JS~ml2,00 17,20 
öğle 7.06 12,27 yatsı 1,34 18,54 
ikinci <J, i4 J 5,0i imıak 12. 12 5,32 
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U. Sosyetesi Konseyinin ~ 
bu seferki mesaisi. 1 •.. ~ 

Seylab f elciketi 

_-?A/)yO 
~- -· . 

Jurnal müstesna, Fransız gaze. 
leleri umumiyetle memnundurlar. 

Çimento hırsızları 
Kançeşme'deki Fransız mek .. 

tebinin çimento borularını ve 
demir parmaklıklarını çalan 
Mehmet· oğlu Mahmud, Halim 
oğlu Mustafa ve Süleyman oğlu 
Veli zabıtaca yakalanmışlardır. 

Boğulanların miktarı 
günden güne artıyor. 

-------
Su bendleri yıkılırsa büyük bir 

felci.ket daha olacaktır .. 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

12,30 Halk musikisi, 12,50 
Havadisler, 13,05 Hafif mu· 
siki, 13,25 Muhtelif parçalar. 

Paris 29 (Anadolu Ajansı
nın husus) muhabiri bildi· 
ıriyor) 
Akşam -gazeteleri itilafın 

:metnini neşrediyorlar. Raoul 
de Nolva Liberte de Atatürk 
Jçin bir medhiye teşkil eden 
makalesinde diyor ki; "Mes'e
fo daha başlangıçta dallan· 
masına meydan vermeden, 
muvafakatimizin zorla alınması 
beklenmeden halledilebilirdi. 
Birçok patırtıdan sonra kabulle 
biten bu red usulü iğrençtir. 
Bu bize ancak sevimsizliğe 
mal olur. Niçin inad etmeli? 

Muharrir Mondorostan, Se
verden sonra Atatürkün Dum
lupınar, Lozan, Montrö zafer
lerini hatırlatarak makalesini 
şöyle bitiriyor: 

"Sancak itilafının tasfiyesi 
grafikle dimik bir merdivenin 
basamakları şeklinde gösteri
lecek bu tabloyu tamamlıyor. 
Bilagarez itiraf eylerim ki An
karada harikulade kudretli bir 
asker politika adamı var. 

Rcpublique: 
Sancak Türkiye lehine yeni 

bir tarzla halledildi. Türkiye 
resmi dilin Türk'çe olması 
davasını kazandı. Bu suretle 
Sancak'm Türk'lüğü iyiden 
iyiye tanınmış oluyor. 

lnformation: 
Dostça makalesinde netice

den sevincini bildirmekte ve 
lngilterc'nın iki dost arasında 
bitarafane sulh lehine tavassu
tunu takdir ile karşılamaktadır. 
Gazete aynı zamanda Akde
nizdeki iyileşmenin Milano 
mülakatında daha kuvvetlen· 
mesi centilmen ağrementin 
diğer sahildar devletlere teş
mil ve Ankara'nın Moskova 
ile Roma arasını da iyileştir

mesi ümitlerini izhar eylemek
tedir. 

Paris, 29 (A.A) - Le jur
nal gazetesi müstesna olmak 
üzere bütün gazeteler Millet- • 
ler cemiyetinin 936 içtima 
devresi neticelerinden memnu
niyetle bahsetmekte müttefik
tirler. 

Pelit Parizicn diyor ki: 
Cenevre müessesesi yeni 

bir siyanet göstermiştir. San
cak ve Danzig hakkındaki 

müzakereler iyi hazırlanmıştır. 
Matin'den: 
Sancak mes'elesinde anlaş

ma Danzig mes' elesi dolayı
sile me~cud olan gerginliğin 
izalesi dünkü günün bir takım 

şüncesinde bulunmuş olanlar 
bu hayallerinde aldanmışlardır. 

Roeuvre gazetesinden: 
Bütün murahhasların görüş· 

melerinden hasıl olan umumi 
intiba dünya vaziyetinin zan
nolunduğu kadar fena olmadı
ğı merkezindedir. 

Humanite yazıyor: 

Bakkal dOkkAmm soyacakll 
Fettah mahalle~inde bakkal 

Ômer'in dükkanına açık unu
tulan kapıdan giren hırsız 
Abdullah; Ömer adında biri 
tarafından görülünce kaçmağa 
çalışmış, fakat zabıta tarafın
dan tutulmuştur. 

Vaşington, 29 (Radyo) - Seylap felaketinde ölenlerin mik. 
tarı gün geçtikçe artmaktadır. Bugün yeniden 327 ölü daha 
kaydedilmiştir. 

Konekitik ve Lüizyana'da sular çekilmeğ başlamıştır. Daha 
birçok ölii bulunacağı tahmin edilmektedir. 
felakete uğrıyanların miktarı bir milyona baliğ olmaktadır. 

Kero, Portsmot şehirlerine yardım heyetleri gönderilmiştir. 
Bu iki şehir, su bendlerinin yıkılması tehlikesine maruzdur; 
Bendler yıkılırsa büyük bir felaket daha husule gelecektir. 

18,30 Dans musikisi, 19 Şe• 
hir tiyatrosundan nakil, 20 
Türk musiki heyeti, 20,30 
Arapca söylev ( Ömer Riza 
tarafından ), 20,45 Münir Nu
reddin ve arkadaşları, 21,15 
Stüyo orkestrası, 22, 10 Ajans 
ve borsa haberleri, 22,30 So· 
!olar. 

Milletler Cemiyetinin Sancak 
ve İspanyol mes'eleleri hak
kındaki iki kararı sulhiin zı
manları olarak selamlanabilir. 
Danzig mes' elesine gelince 
ehven şey. olarak telakki edi-

Baldızım yaralamış 
Ali oğlu Halil, sarhoş olarak 

Kahraman'larda Sepetçi çıkma· 
zında oturan nişanlısı Emine· 
nin evine gitmiş ve kcnJisile 
kavgaya tutuşmuş, o sırada 
araya giren baldızı Fatmayı da 
sağ kolundan ustura ile ağır 
surette yaralamıştır. Halil, za
bıtaca yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. 

Dünyanın her tarafından iane gönderilmektedir. 
Vaşington, 29 (Radyo) - Seylap mınt:ıkalarından gelen 

son haberlere göre, hastanelere sevk olunan felaketzedelerden 
üçyüz kişi ölmüştür. 

Manidar 
Bir seyahat. 

lebilir. Milletler cemiyeti biraz 
kendine hakim olmuştur. 

İspanyol 
Fas'ına giden 
/ngiliz bahriyelileri 

Londra, 28 (A.A) - Avam 
kamarasında liberal meb'us 
Mader'in bir sualine cevap 
veren Lord Granberd ~zcümle 
demiştir ki: 

- f ngiliz bahriye zabitleri
nin lspanyol Fas'ım ziyaretleri 
esnasında Ceuta ve Tetuan'da 
Alman kıt' alarmın mevcud bu
lunduğuna dair hiçbir emare 
elde edilmemiştir. Fevkalade 
komiser birkaç eriioler hariç 
olmak üzere Tetua'da bulunan 
Alman'ların iş başında çalışan 
teşkilata mensup olduklarını 
bildirmiştir. 

Çırağmı döömüş 
Karşıyaka' da Kemalpaşa cad

desinde bakkal Tahsin, çırağı 
Kerimi fena halde döğmüş ve 
yakalanarak mahkemeye ve
rilmiştir. 

Bıçak taşıyormuş 
Karşıyaka' da istasyon civa

rında dolaşan Hüseyin'in üze
rinde bir bıçak bulunarak 
müsadt. re edilmiştir. 

Hollanda 
Prensesi Polonya'da 

Varşova, 29 (Radyo) -
Prenses Julya ve Prens Ber
nar Dölip Krinika Kış istas
yonundan Zabonkam' e hare
ket etmişlerdir. 

Mussolıni 

Ceuta'da Alman kıt'aları için 
kışlalar inşa edilmekte oldu
ğuna dair de hiçbir emare 
elde edi!memitir. Bu şehirde 
yalnız amele aileleri için apart
manlar inşa olunmaktadır. Me
lila' da şehirde ve tayyare ıca- Faşistlere nişanlar 
rargahında bulunan Alman'lara verecek. 
gelince; bunlar ya hava ser- Roma, 29 (Radyo) - Faşit 
vislerinde çalışmakta veyahut- kuvvetlerin üçüncü senesi mü-
ta şehrin müdafasile ve bil- :nasebetile Şubatın birinde M. 
hassa demir madenleri ve ma Mussolini Faşist milislerin bir 
den hangarlarının korunmasile kısmına nişanlar verecektir. 

meşgul bulunmaktadırlar. An- .--------,----• 
!aşıla bildiğine göre Melila'da hükumet Marsilya'da stok 
150 kadar Alman vardır. Ma- edilmiş olan ve ordunun ihti-
amafih askeri kumandanın bil· yatına aid bulunan 150 bin 
dirdiğine göre bu miktar gün- kental buğdayın gizli bir an-
den güne değişmektedir. laşma ile Ticaret şirketine 

M. Greoberg; beyanatının satmış ve bu şirket bu buğ-
sonunda tayyare karargahma dayı lspanya'ya sevk etmiştir. 
girilmesinin yasak edilmiş ol- Bunun sebebi nedir? Burek-
duğunu ve bu yasağın sebe- na' da btığday merkez bürosu 

Lüizvil şehrinde zarar; yüz milyon dolara varmıştır. 
Nevyork, 29 (Radyo) - Tuyandan hastanedekiler de dahil 

oldnğu halde ölenlerin sayısı :625 şi bulmuştur. Bir milyon 
kişi meskensizdir. Zararın beşyüz milyon dolardan fazla oldu· 
ğu muhakkaktır. 

Kayoro nehri de taşmıştır. Şehri, suların tehdidinden kur· 
tarmak için, bentlerin takviyesine halk ta yardım etmektedir. 
Bentlerin yıkılmasından ve aşağı kısmından suların hücumuna 
maı uz katarak bir felaket tevlid etmesinden korkulmaktadır. 

Belcika' da olanlar . . 

Kabine buhranından Rekı 
sistler istifade edecek .. 1 

Belçika hariciye bakanı M. Stark
1 

Lüksenburg'a hareket etmiştir. 
Brüksel, 29 (Radyo) - Belçika hariciye bakanı M. Stark, 

Lüksenburg'a gitmiştir. M. Stark burada İspanya hariciye ba
kanı M. Alvares Delvabo ile mülakat ed~cek ve Baron . Yoz
ğrav'ın k 1tli mes' elcsinin hal çaresini arıyacaktır. 

Resmi mahafil, Sosyalist partisini bir kabine buhranı çıkar
maktan men için çalışmaktadır; bugünlerde çıkacak bir kabine 
buhranından sadece ve azami surette Reksistler istifade ede· 
ceklerdir. 

M aten ısrar ediyor: 
# 

ltalya, Almanya, Rusya-
dan ayrılacaklar mı? 

Nihai karar, İspanya'da harbın 
alacağı şekle bağlıdır. 

Paris, 29 (A.A) - Maten gazetesinin Roma muhabiri yazıyor: 
Roma'rıın diplomatik mahfellerinde deveran eden şayiaya 

göre, İtalyan hükumeti halihazırda Sovyetler birliği hükumetile 
diplomatik münasebetlerini kesmeği derpiş etmektedir. Nihai 
karar lspanya'da harbın alacağı şekle bağlıdır. Res~i mah· 
filler bu hususta beyanatta bulunmaktan imtina etmektedirler. 

Londra, 29 (A.A) - Times gazetesinin Berlin muhabiri Al
manya ile Sovyet Rusya arasındaki diplomasi münasebetlerinin 
kesilmesi lehinde tesir icra edilmekte olduğunu bildirmektedir. 

binin izah olunmamış bulun- tarafından tesbit edilen fiat Sivam, da yalandır 
duğunu da ilaveten kaydeyle- 144 frank iken bu mumele 'J 
miştir. 110 frank üzerinden yapıl- Kolera var. Kahire, 29 (Radyo) - Mı· 

Bir meb'us; Meclis riyaset mıştır. Buğday ihtiyatlarını Bankok, 29 (Radyo) - Bu- sır hükumeti, Sovyet Rusya 
divanına aşağıdaki istizah tak- tama1ı1lanıak lazım geldiği za- gün Siyam' da son hafta için- ile siyasi münasebatların tesisi 
riıini vermiştir: man aradığı 5 milyon frank de 221 kolera musabı kayde- için müzakereye başlanacağı 

Berlin, 29 (A.A) - Alman 
filosunun eski şefi Amiral 
Forster, yakında cenub Afri
kasındaki Alman müessesele
rindr: bir tetkik seyahatine çı· 
kacak ve ezcümle Afrika'nın 
Batı cenubundaki eski Alman 
müstemlekelerini ziyaret ede· 
cektir. 

Berlin, 29 (Radyo) - Al
many:ı'nın sabık Baltık donan
ması kumandam amil Forster, 
eski Alman müstemlekelerini 
ziyaret için zevcesile beraber 
bugün Dubeta vapurile hare
ket etmiştir. Amiral, Alman 
hükumetinin emrile gönderil
mektedir. 

Amiral Taga' dan başlıyarak 
bütün müstemlekeleri geze
cektir. 

(Graft) .ın 
lstinkafı mühimdir 

Varşova, 29 (Radyo) - Eks
pres Porani gazetesi: 

" Hollanda'lı amiral Graft 
Danzig kom\serliğini kabul et
memiştir. Bu ademi kabul mü
himdir; çünkü Halk cephesi 
Polonya ile Danzig arasında 
bir gerginlik husule gelmemesi 
için çalış~lmaktadır. " Demek
tedir. 

Salh icin 
' Umumi bir konfe-

rans teklif ediliyor. 
Belgrad, 29 (Radyo)-Nev

york'tan bildiriliyor: 
Amerika'nm en kuvvetli say

lavlarından olan M. Kelles ile 
bir arkadaşı, Sinatoya bir tak
rir vermişler ve cihan sulhu
nun takviyesi için, Reisicumur 
M. Ruzveld'in büyük bir kon· 
ferans toplamasını istemişlerdir. 

Verilen takrirde, konferansa, 
Kelloğ-Briyan misakını imza 
eden biliimum devletlerin da
vet edilmesi tavsiye olunmak

tadır . " ikinci Kanun bidayetinde farkı kim ödeyecektir?" dilmiştir. haberlerini tekzip etmiştir. 
............................... - ........................ -. .. - ..... 1 .............. ._ .. ________ ..... _ ..... .., ..... mm .......... .. 

hadiselere sahne olacağı dü-

~~~I!!~ Definesi! 
Tarihe müstenid zabıta romam 

5 
Piyer, sandalyelerden bi

rısıne oturmuş, dirseklerini 
masa iizerine dayamış, düşü

nüyordu. Lük sözüne devam 
ederek: 

- Böyle düşüneceğine ba
na cevap ver dostum; bu 
genç kız yarın geleceğini !Öy-
ledi; bize yiyecek getirece
ğinden hiç bahsetmedi. Bu
nun için ben çıkacağım, sen 
de beraber gelirsin. Herhalde 
medeni bir diyardayız. Bizi 
ormanda bir ağaca asacak 
değiller ya .. 

Dedi. Bu defa da Piyer 

Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 

cevap verdi: 
- Doğrusu ben de acık

tım. Fırtına da oldukça uzak· 
laştı; belki otomobili de ça-
murdan kurtarırız, buraya ka
dar getiririz. Otomobilde et, 
konserve, içki var; yer, içeriz! 
Bununla beraber ... 

- Evet... Yarını böylece 
bulabiliriz, amma... Bizim ku
zenler de Sedan'da bekleyip 
duracaklar ve "Bizi unuttu, 
belki de Paris yolunu tutmuş
tur!,. hükmünü vereceklerdir. 
Doğrusunu söylüyorum; onlar 
ne düşünürlerse düıünsünler 

ben bu şatonun esrarını hal- uzaklaşmışlar, parlak bir ay 
letmeden hiçbir tarafa gitmek da etrafı tenvire başlamıştı. 
fikrinde değilim.. Ayın ışığında otomobilin 

- Ben de zaten bu kararı sade ön tekerleklerinin çamu-
bekliyordum. Ben her mace· ra saplanmış olduğunu gördü-
raya hazırım, arz üzerinde ler. Piyer: 
beni bekliyen kimim v2r? Bu - Müsyü Lük, dedi, oto-
şato benim de merakımı .mu- mobili şiddetli bir geri hare-
cip oldu. keti ve az bir yardım ile ça-

- Bravo!. murdan kurtarabiliriz. 
Lük ani bir hareketle mu- - Tecrübe edelim .. 

mu söndürdü: iki arkadaş, ayni hareket 
- Burada· bulunduğumuzu ve şiddetle faaliyete geçtiler. 

ilana lüzum yoktur. Genç kı- iki delikanlının azami gay-
zın da kapıyı sıkı sıkı kapa- ret ve faaliyet sarfetmelerine 
mak istediğine eminim. Bura· rağmen otomobilin iki ön te-
da bir mum olduıunu da bil- kerleğini çamurdan kurtarmak 
mediği de aşikardl'·. için yarım saat bir zanwn 

Kulübeden çıkan iki arka· sarfetmek lazım gclcii. Bun· 
daş, otomobile varmak ıçın dan sonra şiddetle işliyen 

bir gliçlük çekmediler. motöı lcr, makineyi bütün 
Bu sırada, bulutlar hafifle- kuvvetile geriye fırlattı ve ku-

mı§ ve çıkan önünde lübenin önüne varmak için de 
oıııu•••••-- • 1 

ancak on dakika kafi geldi. 
Vaziyetten memnun olan 

iki genç kulübeye girdiler, 
masa üzerine yiyecek ve içe
cekleri koydular. 

Lük, ellerini oğuşturarak: 

- Piyer, mumu yak! 
Dedi ve kendisi kuliibenin 

kapısını sıkı sıkı kapattı. Fa
kat kapının kilit ve sürgüsü 
olmadığını görünce, memnu
niyeti azaldı. 

Bu vaziyeti Piyer de gördü, 
ikisi birden geceyi bu kulü
bede en emin şekilde geçir
mek için, ağır masayı kapının 
arkasına yerleştirmekte -ihti
yarsız olarak- uzlaştılar. 

Lük memnuniyetle: 
- İşte, de'di, bu kapıyı 

dışarıdan İçeriye açmak için 
büyük bir kuvvet lazımdır. O 
zam na !tatlar <J.aıvJVı.._TJıya· _ 

en ~ 

nırız. 

Ben de bu fikirdeyim. 
iki arkadaş yemeklerini sa· 

kin ve müsterih bir halde 
yediler. Bundan sonra, sabah
tanbeı i otomobilde seyahat 
ettikleri ve çok yorgun olduk
ları için uyuyarak istirahatı 
muvafık buldular. 

Lük uyumağa çalışırken, 

anı bir fırtınanın çocukluk 
hayatından beri sarsılmamış 
olan soğukkanlılık ve cesareti 
üzerinde yaptığı tesiri düşü
nuyor ve bunu hayıra yormu
yordu .. 

-2-
Bu akşam/ .. Bu akşam/ .. 

Sabahleyin Lük gözlerini 
açtığı vakit, ilk düşüncesi şu 
oldu, ve: 

- işte, 

cut 
tra 
ın 

be. 
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Kan ve ateş diyarında 

Adeseme çarpanlar 
Milisler bazı muvaffakı-._ ___ .. 

Madam Staviski ti ld t • 1 Bir terbiye mes'elesi ye er e e e mış er Yabancı gazetelerden biri~ 
Fransa'da, geçen seneydi 

galiba, hatırı sayılır bir sah
tekarltk rezaleti oldu ve adına 
kahramanın namına izafeten 
"Staviski rezaleti., denildi. Mil
yonlarca liralık bir fırıldak çe· 
viren bu adam, nihayet hapis· 
hanede tatlı canına kıyıp ce· 
hennemdekileri de dolandır· 

mağa gitti. Onun bir de ka
rısı vardı ki, müsrüf, kurnaz, 
kumarcı bir~eymiş.. Dünyayı 
ayaklandıran bu skandal, onun 
da namını dünyaya tanıtmıştı. 
Kocası öldükten sonra ne yap
sa beyenirsiniz: 

Hem güzel, hem de şöhretli. 
Ver elini Hollivud ve artistlik! 

Şöhretin temizi, pisi pek 
aranmıyor galiba! Staviski gibi 

---------------
General F ranko da havanın mu-
halef etine rağmen 

zeltildiğinden 
cephenin 

bahsediyor 

Asilel'den bir grub 

d .. a-

şeytana pabuç çıkartan ve adt 
Fransız Hindi Çinisindeki ço

cuklar tarafından bile ezber
lenen bir herifin karısı olur da 

boş bırakılır mı 
0

hiçl Tesadüfe 
Londra, 29 ( A.A ) - Ademi hesinde hafif ateş tealisi ol

rnüdahale tali komitesi cliio öğle· duğundan ve 3 asinin iltica 
Beledige reisi JJehçet Uz den "onra toplannıı~tır. Bu toplan· ettiğinden bahis bir tebliğ bakın: 

belediyemizde mahfuz bulun· İlk tecrübe, meşhur kibar tula Liitiin alakadar hükumetlere bl'ğ M l 'l 
1berik yarım adasının alakadar te ı neşretmiştir. i is er 

duğu gibi, tramvaya bineme· hırsız Arsen Löpen filminde milletlerin donıınmalannın müza- sıhhat enstitüsünden 300 metre 

B diklerinden dolayı soğukta yapılmış... haretile karadan ve denizden kon· uzakta bir siper de zaptet· u onüç motoris'in hepsine 
bir veya ikişer rönak araba dakikalarca bekliyen yurddaş- Arıyan mevlasını da bulur· troliine müteallik hir proje gön· mişlerdir. 
b lara da hemen hergün tesadüf muş, belasını da. O kadının derilmeeine karar verilmi~tir. Havanın fenalığt devam et· 
ağlanmış olsa da, halkın Gü-

edilmektedir. talii de· bu imiş. Vaktile Sta- Berlio, 29 ( A.A ) - Jngiliz mektedir. 
Zelyalı'dan Konak'a, Konak'tan r· · ~ı Ph. ıı · · Bu halin mümkün mertebe viski ile berabar sahneye çık- se ın • · ıpptı, arıcıyc nezare- Salamank, 29 ( Radyo ) 
Güzelyah'ya akın ettiği saat- I k b 'l tiM giderek 1\1. Voo ~eurath'a gö· 
larda, yani saat 8-9,30, 12-15, önüne geçime üzere kala a- mıştı. Şimdi Arsen Löpen e nülliiler mes'elesi lıakkımlaki 11 General Franko karargah umu-

17 hk zamanlarda çift araba iş· beraber gölgesini filme akset· İkincikanun tariWi toı•ı'liz notaı1ı. misi şu tebliği neşretmiştir: -20 arasında ve bayram o -
letilmesi tramvay şirketinden tirmiş. Eminim ki kocası Sta· na Almanya tarafından verilmi~ - Şimal ordusunda zikre 

günlerinde yapılan seferler, 
'h istenmiş ve bu şirket talebi· viski'nin uhu yer yüzünde olan cevaptan dolayı teşekkür et · şayan hiçbir hadise olma-
1 tiyaca karşılık verememek-
t mizi is'af etmiş ise de, ihti- kalmış i!"e, bu hadiseden ve miştir. Sefir ademi müdahale ko· mıştır. edir. 

yaca kafi motoris arabası bu- bu parlak istikbal ve inkişaf- miteEinin Alrııan teklif !erini ted- Havanın fenalıgv ına ragv men 
Bahusus i,.inde bulunduğu- ı.:·k ı ıı.· • 'I" · · 

Y lunmadığından servisler çoğal- tan memnun olmuştur.. ,, · e( cccı;.ını ı uve etmıştır. cephe düzletilmiş, bazı muvaf-
l'rıuz kış günlerinde, Göztepe Hoına 29 (Radyo) fnrrille 
Ve köprü mevkilerinde tama· tılamamış ve halk ta tramvay Cehennemin bir radyo is· rc'ııiu Uo~a t!efiri, Kon~ Kon~ Ci~ fakıyetler elde edilmiştir . 
...,. d l l k beklemek üzüntüsünden kur- tasyonu olsa ve Staviski ora- y·an0 ·,-3 Jıah:an cevabi notasını al- Endülüs cephesinde Harota ·••en o an tramvay ar, ço J J 

defa Karantina, hastane ve tulamamıştır. dan dünyaya hitabetmek im· dığı "e alakadar mes'elelerin T.on· Delere'yi alarak hatlarımızı 
Tevakkuf mahallerinde kaAnını bulsa·, ılra ademi müılalıa]e komitesiodc birbirine bağladık. 

Salhane mevkilerinde yolcu t Bekleme salonlarma tedkiL.: edileceğini bitJirıniştir. Bordo, 29 ( Radyo) - s-
•lamamak:t:a veyahut ta ı·stı·ap· - Kendim dünyadan yıkıl- n .. b ti t ' · I ihtiyaç vardır. u munaı;e e c spaoya ya gı· panya ginesinden 53 spanyo) 
!arından fazla yolcu doldur- dım gittim· Fakat eserimi ve ılerı ~öoiillülerin men'i iı;in biran 

k Mecburi tevakkuf mahalle· k d d .. l . evvel karar ittihazı isteoı'lmekte memur gelmiş ve Franko mü-rna ta ve bir kısım yolcuları ar a aşımı ünyanın goz erı h d d 
.. rinde halkı kış, rüzgar ve so- K ve halen lc:panva'da bulunan ~ij. messillerinin kendilerini u u 0 n veya arka sahanlıkta so· önüne vazediyorum. arım ya· J ~ 
• ğuktan, yazın güneş ve sıcak- nüllüler hakkında müzakere lüzu. harici ettiklerini bildirmişlerdir. 
Rukta bırl\kmaktadırlar. tan korumak üzere küçük, ba· kında Arsen Löpen filminde mu lıissedilmcmekteılir. 14 Kanunu sani' de iki asi va-
. Fazla yolcu alan tramvaylar l l kt 1 p · 20 (R d ) sit ve güzel bekleme yerleri ro a aca tr arıs, a yo - Sağ pur Bato şehrini bombardı-

.;şin tutulan zabıt varakalan, yapılmasını Tramvay şirketi Diye propagandasım bile cenah matbuatına göre Fran· mandan sonra işgal ettiklerini 

!:!_ alkevi: direktörü ile olan mülakatla- yapardı.. sa' dan Perpinyan tarikile mü· de ilave etmişlerdir. 
~ rımda kendisinden birçok de- Fakat şunu da nnutmıya· him miktarda gönüllü sevki· Londra, 29 (Radyo) - Tali 

1 - Ar komitesi bu gün falar rica ettim. hm ki. Madam Staviski'nin bu yatı devam etmektedir. Her ademi müdahale komitt si bu 
saat 17 de ve temsil komitesi Şirket ile aramızdaki müna- mevkiinde, yalnız cehennem· gün 60 furgun Paris'ten Per- gün toplanmış ve alakadar 27 
de saat 15 de toplanacak ve sebat ve muamelatın mutlaka nişin kocasının şöhreti değil, pinyan'a gelmekte ve fspan· devlete bir sual varakası gön-
Yapacağı işler hakkında ko- kağıt üzerinde cereyan etmesi güzelliği de amil olmuştur. ya'ya geçmektedir.l dermiş ve ispanya işlerinin 
nuşmalarda bulunacaklardır. şart değildir. Nitekim şirktt te Paris 29 (Radyo) - Sov· halli için ne yapmak lazımgel-Güzellik, Tereyağ, yoğurt, 

2 - Dil, tarih, edebiyat bazı arzularını bize direktörü yetlerin Valen sefiri M. Rozen- diğini ve 4 Şubattan evel ce-
k h d ı reçel gibi ekmeğe sürülüp yin- b ornitesi umumi bir toplantı veya mü en is eri vasıtasile ve erg geri davet edilecek ve vap verilmesini istemiştir. 
Yapacaktır. (Bu gün) şifahen bildirmektedir. mezse de zamanı gelince, hep· yerine M. Stokalin tayin edi- Belgrad, 29 (Radyo) 

3 sinden tatlı ve karın doyurucu l k · ı· 
1 

. - Bu gün Hatay Türk· Bu itibarla, halk lehine bek- ece tir. Ademi müdahale komitesı, s· 
c . l bir nesne oluveriyor. M S l p k b rınm yabancı bir idareden leme yer eri yapılması hakkın· . toka in aris sefareti panya sahillerini mura a e 
kurtularak muhtar ve ulusal daki arzumuzun şirkete bildi- Yakında Madam Staviski'yi, başkatibi ve Çekanın en ma· komisyonu; beşi karada ve 
egemenliğe kavuşması müna· rilmemiş olduğu yolundaki Arsen Löpen filminde alkış- ruf simalarındandtr. ikisi de denizde olmak üzere 
Sebetile evimizde saat 20 de beyanat, hakikata uymamak- lamağa hazırlanalım.. Madrid, 29 ( Radyo ) - yedi murakabe merkezi teş-
danslı bir gece eğlencesi ya· tadır. Hey gidi insanlık, heyi Madrid'i müdafaa kuvvetler kili hakkında bir proje hazır-

sinde yeni okudum; 
Bundan k>rk sene evel, Hol. 

landa'ya yaptığı bir seyahatten 
dönen bir Fransız muharririne, 
diğer bir Fransız muharriri: 

- Orada neler gördün? 
diye sormuş ve: 

- Lahey sokaklarının ha· 
rikulade temizliğini! Bu şehi· 
rin halkı, tükürmek ihtiyacını 
veya mecburiyetini hissettikleri 
vakit, şimendif c:ıe binerler ve 

tükürmek için kırlara giderleri 
Cevabını almıştır! 

Kırk l;;ene cvelki temizlik 
Lahey'de hala bakidir ve de· 
mek oluyor ki halk bu güzel 
terbiyeye hala maliktir! 

Bundan Üç·beş sene evci 
şarbay doktor Behçet Uz, so· 
kaklara tükürmeği yasak ettiği 
zaman, birçok kimseler: 

- Şarbay yapacak başka 
iş bulamadı muhakkak! Diye
rek akıllarınca kafi derece alay 
etmişler fakat 

"Sokağa tüküren bir adam, 
komşusunun ağzına tükürmüş 
demektir!,, 

Hakikati unutmuş idiler! 
Sokağa tükürmek, bugün 

İzmir'de asgari bir lira para 
cezasına tabidir. Buna rağmen 
sokaklarımızda -Hele bu kış 
günlerinde· adım başında üç
beş müstekreh balgam man
zarasına tesadüf etmekteyiz. 

Gönül öyle arzu ediyor ki 
bu naçiz yazımı ilk mekteb 
öğretmenleri çocuklara -Hem 
de bir defa deği), defalarca· 
okutsunlar ve rastgele bir yere 
tükürmenin ne kadar çirkin 
olduğunu göstersinler ve La· 
hey'lilerin bu terbiye ve itiya· 
dına çocuklarımızı kıskandır· 
sınlar! /:. IJ. 

Strose öldü 
Berlin 29 (Radyo) - Ber· 

liner Tağblat gazetesinin sa
bık başmuharriri M. Strase 
ölmüştür. 

Belgrad, 29 (Radyo) -
Portekiz ve ispanya hükumet
leri, ispanya sahillerini kon· 
trol hakkındaki teklifi reddet· 
mişlerdir. 

Salamank, 29 (Radyo) 
Resmi tebliğdir: 

Şimalde şiddetle yağan yağ
murlardan ordularımız hare· 
kat yapamamıştır. Cenub cep· 
hesinde kuvvetlerimiz, Gırnata 
ve Arenas ve Jakarsta kasa
balarını işgal etmişlerdir. 

Paris, 29 (Radyo) - Po· 
çare Radyosu; Madrid'deki 
Garp parkının milisler tara· 
fından işgali haberini tekzip 

.:,•lacaktu. - Sonu 7 inci sahifede - Çimdik kumandanlığı Arangues cep· Jamıştır. 
~~ ........................................... .., ................................................................................. ... etmektedir. 
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Fırtına Ali 1 
\saz··r· BUyük Korsan Romam -~-·---· ,,/ 

• 69 _ Yazan: M. Aghan, Faik Şemseddin 

Bakayım? 

1 
Reisin gözlerinden kıvılcım· 

kar Çtktyordu .. Petro'yu da dik· 
atle süzüyordu. Petro hiç is

tif· . ını bozmadı ve Deniz baba-
r.a. söy.le~i~lerini daha usta-
kıa bırbırıne bağlıyarak tek

rar etti. Merd Türk denizcisi 
~na. inanmıştı. Çünkü o, her· 
b~sı kendi gibi görmek istiyen 

1 adamdı. 

- Demek ki • dedi • kızı 
Var bu keratanın! 
· - Hem de güzel bir kızı 

Şimdi gemiyi o idare 

sizden 

babasının intikamını almıya 
hazırlanıyor.. Ona başka kor
sanlar da yardım edecekler 
gibi .. Sizin ve Ali'nin şöhreti, 
Yunan gemicilerinin ağzından 
düşmiyor. 

- Yağlı gelmiş galiba ke· 
mik, a~ızlarına! 

Osman reis, çubuğunu yaktı 
ve biraz <lüşündü: 

- Demek ki bizimle boy 
ölçüşmekte devam edecekleri 
Ağızlarınm tadını hala alama· 
mışlar galiba! Fakat bu defa 
Akdenizi onlara dar getirtc· 
ceviz. 

- f nşaalJah ağa, inşaallah. birkaç gece için başımı soka· 
Bunu Deniz baba söylemişti. cak bir yer bulursam yeter, 

Osman reis Petro'ya baktı: artar. Ondan sonrası allahke· 
- Peki evlat • dedi • ben- rim!. Nasıl olsa köyümde ko· 

den ne istersin! ca karı anamı gördükten sonra 
Petro, ciddi bir tavır ta· dönüp gene denizlerde iş arı· 

kındı: yacağım. Gencim, çalışırım, 
- Hiç bir şey istememi. denizi severim, işimi de bili· 

Ne istiyebilirim sizden ağa!. rim ağa!. Nerede bulsam iş 
Bir hizmetim dokunmuş olsay· tutarım .. 
dı, ben istemeden siz verir· Petro'nun bu sözleri bir açık 
diniz. yüreklilik, bir mertlik ve sa· 

Bu cevap Osman reisin ho· mimiyet ifade ediyordu. Os-
şuna gitti. man reis büsbütün memnun 

- Öyle değil oğlum -dedi- oldu: 
bir kaza geçirmişsin. Tabii iş, - Evlat • dedi · Midilli'de 
güç tutmak istersin. benim misafirim olursun.. El-

- Memleketime gitmek is- bette sana yatacak bir yer bu-
tiyorum ~ğa!. Midilli'de birkaç lurum. Sonra, köyünden dö-
gün kalıp Çandar1ı'ya geç· nüşte de ya doğru bana gelir-
meyi, oradan da Bergama'ya sin, yahutta Fırtına Ali'ye!. .. 
gitmeği düşünüyorum.. Uşak- Bizde iş varken başka kapıya 
larma, tayfalarına söyler de varma evlat!. 

Petro sevincini zortutuyord11: 

işler mükemmel gidiyordu. 
Hedefine, umduğundan daha 
çok kısa bir zaman zarfında, 
hem de hiç bir şüphe uyan· 
dırmıyacak şekilde, ve Fırtına 
Ali'nin kain pederine, hatta 
kendisine misafir olacaktı .. Şim· 
di, Cezayir'li kaptan'ın gemisini 
parçalayıp onu denizlerde in
leten Fırtınaya şükrediyordu. 

vsman reıs; 
- Peki - dedi - acaba, şu 

son rastgeldiğiniz ve size sal-
dıran Yunan korsan gemisi 
acaba kimin gemisi idi? 

- Onu bilmiyorum ağa!. 
- Panayot'un kızının ol-

masın!. 

- Hayır, hayır, bundan 
eminim. Çünkü biz hareket 
ederken, o, Pire' de idi. Ge· 
misini de kalafata çekmişti. 

- Kimin olabilir acadal 
- Belki de bir çapulcunun. 

Büyükçe bir gemi idi .. Fakat 
her ne olursa olsun ağa, siz 
kızınızı pek dışarıya salmasa· 
nız isabet edersiniz ağa!. Düş· 
mandır bu, yüzünü açarak, 
kendisini göstererek gelmez. 

Osman reis güldü: 
- Geçmiş ola • dedi • bizi 

artık eskisi gibi avlıyamazlar. 
Adanın üstünden yabancı bir 
kuş uçsa, kanat sallayışından 
anlarız. Bütün adamlarım ve 
bütün adalı'lar tetikte!. Hele 
bir tecrübe etsinler. 

- Haklısın ağa, onlarda 
adayı bas>p kızı alacak değil· 
ler yal. 

- Olsa olsa denizlerde çar· 
pı~acak değil miyiz evlat!. Ha
zırız biz ona! 

- Sonu var -



Sayfa~ ANAf)ôLU ~ 

:Kamutay' da tarihi bir celse ve başbakanımızın nutku 
- Başı 1 ,inci sahi/ede - rindeki yüksek kıymeti f/e icrai -ve teşrii kuvvetleri ara- içeride ve gerek memleket dışında Sancak gibi sahilin mühim mek ıçın ve bizim maksatla .. 

;arasındaki hududu tayin .eden , cemiy~ti .akvamın bir sulh -smda irtibat unsurları aynca iyi anlatmak için ciddi gayret bir kısmında taarruzlara kar- rımıza hulul edebilecek tec· 
anlaşlJl?lar yapılırken ve Fran· , müessesesi olarak layik oldu· izhar olunacaktır. sarfetmeleridir. şı iki devlet tarafından ayrıca rübe ve teveccühe olan fikir· 

. ıı'larla muhtelif muahedeler ğu büyük kıymetlerini tebarüz · Bütün bu mülahazalarım ve Bunun kadar memnun ve teminata alınması bilvasıta lerin vatandaşlar arasında Bn~ 
aktedilir\cen Antakya ve isken· ettirir ümidindeyim. kısa maruzatımla anlaşılıyor ki müteşekkir kaldığım cihet Türk Suriyenin mühim bir kısmının lata bilmelerini kolaylaştırmak 

,derun mmtakasında hususi ispanyadan bir tecrübe Sancak mıntakası bir Türk gazetelerinin münasebette bu· askeri ve siyasi mahfuziyeti için söyliyornm. 
bir t11kım şartların tahakkuk müşahedesi olarak olarak hah· memleketidir. Burada Türk· lunduğumuz harici aleme çat· için pahası biçilmez bir nimettir. Müstakil Stt .. ıye devletilo 
etmesini esas tutarak muahede sedişimin fenni bakımdan ma· lerin ayrı bir mevcudiyeti ve mamak için cebrinefs etmele- Müstakil devlet mes'uliyeti münasebet meselesi bizim si· 
akdetmiş olduğumuz kanaa· zuz görülmesini dilerim. Bunu kendilerine {mahsus idareleri ridir. Bilhassa Arap alemini ile işe başladığı zaman dev- yasetimizde daima birinci de, 

rtinde idik. Bu kanaatimiz sami· söylerken fspanyol milletinin olmalıdır tarzında asgari had· incitmemek ıçm hakiki bir let adamları memleketin da- recede ehemmiyeti haiz 
mi idi. Bu havada samimi ve felaketlerinden çok müteessir dinde beynelmael aleme an- dikkat göstermeleridir. bili geçimini takviye eden ve olacak mes'elelerdendir. On, 
ciddi olduğumuzu anlatmak olduğumuzu ilave etmek iste· tatmaktır. istediğimiz dava esas Eğer münakaşaya düşen her diğer devletlerle harici emni- on beş senedenberı ümit ettik 
~az.ımdır. rim. İspanyol milletine kurtu· itibarile hak kazanmış kabul davada iki taraftan birinin ~e- yetini artıran muahedelerin ki eğer Suriye' de müstakil bir 

Neticede muvaffakıyet bu luş ve saadet temennimiz ha· edilmiştir. (Bravo sesleri alkış· vinç göstermesi diğer tarafın ne kadar kıymetli olduğunu devlet vücuda gelirse ve bu 
:Samimiyete inanışı ile kabil listir. lar ). behemehal kaybettiği manasını ameli olarak hergün hissede· devlet milli menfaat ve sı-
()luşu Cemiyeti Akvamın bir Arkadaşlar, Bunu ameli bir şekle sok· tazammun etmek lazım gelirse ceklerdir. yaseti hulus ile takibetmek 
anlaşma neticesine varması Mes'elcmizde doğrudan doğ· mak için yapılacak olan bir· Türk efkarı umumiyesi sevi· Arkadaşlar: imkanına malik olursa bu Su· 
bu müessese için hakiki bir ruya alakaları olan Türkiye çok işler daha vardır. Sanca· niyor diye Suriye'lilerin sevin· Cemiyeti Akvamın verdiği riye ile Turkiye arasında iyi 
zafer mahiyetindedir. Cemi- ve Fransa müşkül bir vaziyet ğın ana kanunu yapılacak, memesi lazım gelir. Zannedi- karatlarda üçlü olan Türkiye, münasebetlerin inkişafı ıçın 
yeti Akvamın muzaffer olması içinde olarak bir neticeye var· statüsü yapılacak ve biraz evel yorum ki bizim Suriye' de gör- Suriye ve Fransa muahedesi iyi ve mes'ud bır devre oln-
bizim beynelmilel siyasetimiz- mak için ciddi emek sarfet· arzettiğim muahedeler gerek düğümüz tezahürat bu dadar Suriye hududunun masuniyetini caktır. 
de de mes'ud bir neticedir. mişlerdir. Fransa'nın gerek Fransa ile Türkiye aras ı nda bcısit bir mantıktan neş'et et· temin etmektedir. Bu menfaat Bu ümidimizin vücud bul-

Şimdi alakadar milletlerin kendi mes'eleleri olarak ge- ve gerek Türkiye-Fransa Su· mektedir. Halbuki bu mese· doğuşunu slamladığımız Suriye m&sı yakın senelerin esen 
ve temenni ediyoruz ki bütün rek Suriye'lilere karşı içinde riye üçlü olarak yapılacaktır. lede vaziyet büsbütün başkadır. devleti için hakiki bir fayda- olacaktır. 
milletlerin müşterek vicdanın· bulunduklarını kabul ettikleri Bu işler çok ehemmiyetli şey· Bugün Fransız gazetelerinin dır. Bütün bu itilaflar esnasın- Yeni devre başlarken açıl-
da Cemiyeti Akvamın gun taahhüd bakımından ve niha· lerdir. hulasasını okumakla Fransız da Suriye hududu mes'elesinin mış olan münakaşa Suriyeli-
geçtikçe daha iyi beliren bir yet Türkiye ile Fransa ara· istihsal olunan neticelerin efkarı umumiyesinin davada açıkta bulunduğunu biz nota- }ere bizim kendilerine iyi kom-
müessese haline gelmesi bü- sındaki iyi münasebetlere kıy- ameli ve faydalı olarak istikrar Türk'ler kadar sevindiğini gör-!1 mızda söyledik. Bunu ~öyler- şuluk münasebatına verdiğimiz 
yük arzumuzdur. Türkiye bu· met atfetmek siyasetile sar· bulması ancak gelecek işlerin mek benim ıçın hakiki bir ken hudud mes'elesini halleden 1.!hemmiyeti tebarüz ettirmek 
na elinden geldiği kadar fay- fettikleri gayreti takdir etmek ıyı yapılmasile kaimdir. Ya· zevk oldu. Elbette Fransa Ha· esas vesikaların bizim noktai için vesile oldu. iki memleket 
dalı olmağa çalışmaktadır. için arkadaşım Dr. Tevfik pılacak işlerin ehemmiyetine tay davasında Suriyelilerin nazarımızda tamamile şart teş· arasında iyi komşuluk ve em· 

(Alkışlar). Rüştü Aras'ın cemiyeti akvam bu temasım Cumhuriyet hüku· noktai nazarlarını ve menfaat- kil eden mes'elelerden birisi niyet hislerinin ve beraber 
Onun için Cemiyeti Akva- meclisinde söyledikleri sözlere metinin beynelmilel sahada !erini Suriyeliler hesabına tak- hallolunmadığı için kendimizi çalışmanın vereceği nimetler 

mm bu kadar mühim bir me· iştirak etmek isterim. elde etmiş olduğu ve ancak dir olunacak ciddiyet ve me· böyle bir hukuki içtihada haklı için bir siyasetin temin ede· 
selı-:de kendi muvaffakıyetini Arkadaşlar, bütün arkadaşların müşterek tanetle müdafaa etmiştir. Böy· addetmiştik. bileceği menfaattan az değil-
tecessüm ettirerek çıkmış ol· Şimdi size bu kadar geniş muvaffakıyeti saymakla zevk leyken herkesin sevinmesi Suriye'nin en çok hududu dir. Eğer Suriye ile Türkiye 
ması ilerideki çalışmaları için ve dolaşık noktai nazarları duyduğumuz eserın bir arı- meydana çıkan eserın her· Türkiye ile olan huduttur. Bu arasındaki müstakbel münase-
ve nihayet beynelmilel politi· telif etmek hususunda İsveç zaya uğramadan fayda- kesin menfaatine yarar hakiki hududun tayin olunması ve betler bizim hududlarımızın 
ka için iyi bir alamet telakki hariciye nazırının raportör ola· larını gösterebilmesi için da· bir sulh eseri gözü ile görül- bu hudut masuniyetinin Fran- emniyetini ve bizim iyi kom· 
ediyoruz. Bu münasebetle Ce- rak sarfettiği kıymetli mesaiyi ha çok dikkat sarfetmeğe lii· ~ıesindendir. sa • Türkiye ve Suriye ara· şuya malik olduğumuz hissini 
miyeti Akvamda bulunan ar- takdirle ve teşekkürle yadet- zum olduğunu ve bizim diğer Şimdi Suriye'lilere aid olan sında taahhüt olunması ve bizde hasıl ederse ve komşu-
kadaşlar bizim bu milli me- tikten sonra asıl mes'ele Ha· eserleri asıl maksada muvafık menfaatı benim dilimden izah memleketin emniyet içinde ya· muz da bize karşı hasıl eder· 
selemizde yakından uzaktan tay mes'elesi üzerinde varılan olarak vücude getirmek için ettiğim zaman ümid ediyorum şaması için ve komşusuna se her iki memleketin bundan 
emek sarfetmiş olan azalan neticeyi tahlil etmek istiyorum. daha çok çalışmamız lazım· ki insaf sahibi olanlar böyle sulh ve emniyet temin eden edeceği istifade pek büyük 
Türk'lerin mütehassis olarak Cemiyeti akvamdan kabul geldiğini arzetmek içindir. bir muahedenin vücude gel- hakiki bir mesnettir. olur. 
dinledikleri güzel sözler söy- edilmiş olan karar bir prensib Arkadaşlar, mesini temin ettiğinden dolayı Arkadaşlar, Suriye devletı kendisi için 
lediler. itilafı addedilebilir. Gerek ka- Yapılacak 'işlerin iyi yapıl· hiç olmazsa bizim kadar mü- Bütün bu münakaşalarda bahtiyar olarak açılacak istik· 

Arkadaşlar, nun bakımından gerek ameli masını kolaylaştıracak olan teşekkir kalacaklardır. Türkiye'nin siyaseti ve noktai bal devrinde birçok mes'ele-
Avrupa' da sulh mes' elesi olarak bundan sonra hazırla· tek unsur şimdiye kadar an· Arkadaşlar, nazarı ıyı anlaşılr.ıış olması leri halletmek vazifesi karşı-

bilhassa ispanya hadiselerin· nacak işlerin temelini teşkil }aşmayı temin etmiş olan un- Sancak'da Türk mevcudiye- gibi bir fayda bizim için çok sında kalacaktır. Böyle ağır 
den sonra çok endişeyi mu- eden ana prensibler cemiyeti sur ve usuldü. Bizim hakiki ti ve bunların kendilerine mah- değerli olduğu kadar komşu· vazifeleri halledecek olan dev· 
cib olmuştu. Bir aralık lspan· akvamdan umumi bir kararla maksadımızdan ne olduğunu sus müstakil bir idareye ma· larımız için de çok değerlidir. }etin hudutlarında komşula-
yada çarpışan siyasetlerin hat· tesbit olunmuştur. Sancak karşı tarafın bilmesi ve karşı lik olmaları ilk gününden iti· Bir zaman zannedilmiştir ki larından emın olarak çalış· 
ta bazı deyişlere göre kuvvet· mıntakasının ayrı bir mevcu· tarafın bu dava da temin haren söylemeği ihmal ·etme- biz bu davayı gizli maksatları ması sinirleri rahat ettiren ve 
lerin bütün Avrupa' da fena diyet olduğu kabul olunmuş- olunmuş olan faydalarının mu· diğimiz veçhile bu memleket setreden bir vesile olarak in~anların gayretlerini ve emek· 
emrivakiler husule getirmesi tur. Zaten bizim davamız esas hafaza olunacağına ınanması için hakiki ve açık bir mes'e· çıkardık. Böyle bir isnadın lerini çok semereli ve velut 
pek yakın zannediliyordu. Ben olarak bundan ibarettir. Bu yeni akitlerin tamamlanmasını ledir. İşte bu mes' elenin hal yersız ve haksız olduğunun kılan hususi bir mazhariyettir. 
zannediyorum ki ispanya ha· ayrı mevcudiyet dahili bütün mümkün kılacaktır. Bunları olunmamış bulunması ve işin anlaşılması için bu davanın Görüyorsunuz ki bu anlaş-
diseleri pek felaketli tezahür- işlerinde tam bir istiklale ma- size Türk efkarı umumiyesinin mübhem kalması birçok ihti- müzakeresinde bütün maksat· ma Suriye tarafından eğer iyi 
!erinden sonra belki de sul· lik olmuştur. Bu mıntaka varılan neticeyi iyi telakki el· laflara sebep olacak bir vazi- ların yakından tetkik olunma- düşünülürse tereddüt edilecek 
hun muhafazasındaki hizmeti Sancak mıntakası resmi dil mesi ve bundan sonra yapı- yetin açık bulunması elbette sı ve nihayet verilen neticenin değil Türk'ler kadar Fran· 
hepimize anlatmış olması iti· olarak Türkçeyi tesbit etmiş- lacak işler hakkında tereddü· Suriye ile Türkiye arasında herkesin maksadını aşikar bir sız'lar kadar ve bizi bu 
barile dikkate değer bir ne· tir. (Alkışlar) de düşmemesine hizmet için daimi olarak dikenli kalacak surette bir surette göstermesi hususta teşvik etmiş olan 
tice verecektir. Bu prensipler beynelmilel söylemek benim için büyük bir ihtilaf mevzuuydu. Böyle lazımdı. Biz Sancaktaki Türk diğer sulhsever devletler dadar 

Az çok müsellah ve mu ha- alemin en büyük mes' el esi ve bir zevktir. (Alkışlar) bir mevzuun ortadan kalkması halkının milli varlığını kültü· sevinilecek, övünülecek ve le-
rebe etmeğe alışık olan mil· salahiyeti tanılan \ e bütün Arkadaşlar, Suriye ve Türkiye münasebe- !'el hal ve istikbalini teminat hinde tezahürler yapılacak bir 
letlerin birbirine karşı müca· alakadarların rızasile iltihakile Şimdi mes' elenin asıl nazik tinin sağlam bir atiye bağlan- altına almağa ne kadar ehem· hadisedir. 
delesini gösteren ispanya ha· kat'iyet kesbetmiş olan Ce- tarafını yani Suriye'lilere ta· ması bakımından Türkiye için miyet vermişsek bunun hari- Arkadaşlar; 
diseleri nazari olarak umulan miyeti Akvam müessesesinin aliGk eden tarafını huzurunuz- olduğu kadar Suriye için de cinde hiçbir maksadı tazam- Türk efkarı umumiyesinden 
askeri neticeleri sür'atle ver· kararıdır. Sancağın bu idare da açık yürekle ve serbest hakiki bir faydadır. mun edecek hüküm ve göste· Türk gazetelerinden bu nazik 
medi. Bilakis netice alınmak· şeklini' mahf llz tutabilmek için zihniyetle münakaşa etmek Arkadaşlar, rişlerden de o kadar içtinap zamanlarda hudud haricinden 
sızın aylardanberi az çok mü· müeyyideler alınmıştır. Bu esas isterim. Sancak halkının memnun etmeğe çalıştık. aldığımız havadisleri iyi yü· 
sellah olan kütleler birbirleri· prensiplere temas eden hü- İşitiyorum ki bu elde edilen edilmemiş olarak haklarını ve Zaten devletlere emniyet rekle karşılaşmaları ve mese-
ne karşı mevcudiyetlerini pe- kümler ancak Cemiyeti Akva- netice Suriye'de huzuru mu· vaziyetleri şüpheli bulunduğu telkin eden cemiyeti Akvam- leyi kafi derecede anlamamış 
kala muhafaza edebiliyorlar. mın muvafakatile alınabilir. cip bir surette telakki edil· ha~de Suriye'lilerle iyi geçin- da davamızı nazarı dikkate olan komşularımıza iyice an-
Vakıa askeri bir neticeyi elde Cemiyeti Akvamın Sancağın mekte değildir. Burada Cemi- mesi mümkün değildir. Yeni aldıran ve nihayet Fransız }atmak için gayret etmelerini 
etmek guç olmağa mukabil mevcudiyetini temin etmek yeti Akvamda verilen kararın doğan Suriye devletinin ki efkarı umumiyesini cemiyeti herkese tavsiye etmek isterim. 
silahların tahribatı şu kadar için icabında Türkiye'ye ve hoş görülmediğini tazammun onun refah saadetini ve gün Akvam efkarı umumıyesini M. Litvinof Hatay mesele· 
sene cvclkine nisbetle pek Fransa'ya tahmil edebileceği eder gösterişler yapılmaktadır. geçtikçe medeni alemde inki· Türk davasını diğer noktaina· sinde Sovyet ıttihadının Tür· 
ziyada olduğu anlaşılmıştır. vazifeler her iki hükumet ta· Ben zannediyorum ki Cemi· şaf ·etmesini Türkler hakiki zarlarla telif etmeğe çalışır kiye ve Fransa arasındaki hu· 

Yeni muharebelerin eskisİ!l· rafından taahhüt olunmuştur. yeti Akvamda verilen kararın bir memnuniyetle takib ve bir karar aramağa sevkeden susi vaziyetini belagatla ifade 
den farkları çabuk netice ver· Sonra Sancak mıntakasının bizzat Suriye için ne kadar seyredeceklerdir. başlıca haleti ruhiye dava· ekerken ger ... Türkiye . ile 
me bakımından değil tahriba- mülki, tamamiyetinin temini faydalı hele istikbal için ne Suriye devletinin içinde ve mızdaki ciddiyet ve samımi· olan dostluğu ve gerek Fransa 
tının daha korkunç ve daha gene Fransa ve Türkiye tara· kadar feyizli olduğu layikıyle hududunda Sancak gibi mü- yetimizdir. Şimdi Suriye dev- ile olan bağları bizi memnun 
felaketli olmasından ibaret fından taahhüt olunmuştur. anlaşılamamaktadır. Bu anlaş- him bir Qlıntaka halkının küs- !etinin Türk'lerin maksadları· edecek bir surette tebarüz 
olacağa benziyor. Aklı başında Nihayet Türkiye • Suriye manın Türkiye kadar Suriyeye kün ve dargın bir haleti ru- nın bu kadar açık olduğunu ettirmiştir. 
olan devlet adamlarının sulhu hududunun masuniyetini temin de faydalı olduğunu anlatmak hiye içinde bulunması o mem- ve hiçbir müzmarları olmadı- ilk günlerdenberi Sovyet 
muhafaza etmeleri sırf maddi eden üçlü bir muahede Tür· için aklı e"renler emek sarf eder· leketin dahili ve daimi geçimi ğını bir daha tecrübe edecek Rusya ile aramızda teessfüı 
ve askeri bakımdan daha çok kiye · Fransa 3uriye arasında lerse bu emekler hayırlı ola- için hakiki bir eksiklik ve aramızdaki münasebetlerin te- eden dostluğun ayni kuvvetle 
akıllı hareket sayacaklarına ayrı aktolunacaktır. caktır. fenalık idi. Suriye bundan da minat altına girmiş olması ki· devam ettiğini ihsas etmişler· 
ispanya hadiselerinin yeni bir Arkadaşlar, Herşeyden evel Türk gazete- kurtulmuş oluyor. yaseti yüksek bir neticedir. dir. Biz de Sovyet Rusya ile 
misal olacağını zannederim. Ayrı bir varlık resmi dili lerine Hatay davasında takip Arkadaşlar, Arkadaşlar, olan dostane münasebet-
(Sürekli alkışlar, bravo sesleri) Türkçe olan ve dahili tam bir ettikleri iyi haltı hareketten Sancak'ın mülki emniyeti· Bütün bu mülahazaları Arap imizin ilk günlerindeki kadar 

Bu mülahazalarım milletle- istiklale sahip olan Sancak dolayı teşekkiir etmek isterim. nin Fransa ve Türkiye tara- alemi içinde bizim maksatla· samimi ve ciddi olduğu zihtıi· 
rın konuşarak ve uzlaşarak mıntakasının icra kuvvetleri ve iyi hattı hareket Türk <lava· fından temin oh•nması Suriye rımızı iyi anlaınıyacak olanla· yetini muhafaza etmekte de· 

------------------~--~· ~·~·,a_· ~-.___._ ____ ~-...._ ___________ ...._ __ ~- ---1..------.......:.·L-1.''--=-·--~·ı........1-____ ~·ı-.L-:.· ~·--..... ·w..:.··----.ı....:..· · --~-"-' ....... --.J......~~·:....:.· .-..jl--~-~·----........... ~ .. ..._--~L--L.. __ ~~~.-u-UL··~Ri_j:~-rJ _vıhil.J. 



41 Sayfa 7 --------------m:r.ı:mm ______ ANADOLU ______________ m11 ______ _ 30/l/937 .... .. , 
Belediye rei- Fennin Elli milyon 

, 
1 

sinin beyanatı .. 
--n=QIQ••· ...... --

-Başı 5 inci sahifede -
Şirket direktörü gazeteniz

de intişar eden mektubunda; 
( ..... Halen tramvayların sık 
işledikleri zamanlarda aydın
latılan Konak bekleme salo
nunun tenviri hakkında hiçbir 
talep karşısında bulunmadık .. ) 
Diyor. 

Bu ifade, tramvayların sık 
işlemedikleri zamanlarda Ko
nak bekleme salonunun ten
vir edilmediğini şirket direk
törü ağzından itiraf etmesi 
İtibarile çok şayanı dıkkattır. 

Belediye, bekleme salonu· 
nun tenviri için şirkete müra
caat etmemiş dahi olsa, bunu 
şirketin kendiliğinden yapması 
Pek tabiidir. Bekleme salonu 
adı üstünde bir bekleme yeri 
olduğuna göre de, hiçbir za
riıan karanlıkta bırakılmaması 
lazımdır. Kaldı ki, Elektirik 
ve tramvay şirketinin bir bek
leme salonundaki cüz'i elek
tirik sarfiyatından bile eko
nomi yapmağa kalkışması, 

do&rt'u bir hareket farzedile· 
mez. 

Belediye, bakanhi)a 
neleri şik§yet etti? 

' 

Bı::lediyenin tramvay \'e elek
trik şirketinden şikayetlerı, yal-
nız bunlardan ibaret te de
ğildir. 

Şirket, lzmir halkının pek 
iyi bildiği gibi abonelere elek-
trik tevzii, tramvay güzergahı
nın aydınlatılması, tramvay 
hattının şehrin diğer mıntaka
larına uzatılması, kilovat üc-
retinin azaltılması gibi işlerde 
de imtiyaz mukavelenamesini 
ve sair sebepleri ileri sürerek 
mütemadiyen müşkülat çıkar
maktadır. 

Hem İzmir halkına, hem 
şirkete faide getirecek bütün 
bu işlerin yapılmamasını, ma
hiyeti anlaşılmaz hesablara ve 
herhalde şirketin hüsnüniyetle 
hareke,t etmediğine bir delil 
addediyoruz. Bu sebeple de 
){ayet haklı olarak, şirket hak-
kında sayın vilayet makamı 
vasıtasile yüksek Nafıa Veka
leti nezdinde şikayette bu
lunduk. 

Bank dö Frans 
Faiz 
Miktarını arttırdı .. 

Paris, 29 (Radyo) - Jur, 
nala göre Bank dö Frans'ın 
Jaiz miktarını yüzde ikiden 
dörde çıkarması, frangın vazi
Yetinin fena olduğuna delildir. 
Bu da gösteriyor ki M. Blu
rn'un para siyasetini sağlam 
bir siyaset değildir. 

La Jurne Endüstriyel gaze
tesi: 

'' Fransız maliyesinin bu 
~demi muvaffakıyeti, sade 

ank dö Frans'ın hatasından 
~0ğmamı~tır. Blum kabinesi 
u hususta en büyük me

suldür.,, 

Eko dö Pari: 
"Londra'dan muvafık bir 

netice alınmayınca hükumet 
Amsterdam piyasına müracaat 
etmiştir . ., Demektedir. 

Necaşi 
Bir protesto 
daha.verdi 
l Cenevre 29 (Radyo} - Ulus
lar sosyetesi umumi ktıtibliği, 
. i.ıbeşistan'ın ilhakını tanıdığı 
~ın lsviçre hükumeti aleyhine 
c~aşi'nin verdiği protestoyu 

•lmıştır. Sekreterlik bu nota
cevab verm · ecektir. 

, l . son mes e esı __ ,.. ..... ·-------
- Başı 3 iincü sahifede -

mantıki, akli ve dimaği hiçbir 
delilik iradına ihtiyaç his~et
miyen, bizatihi ve vazıh olan, 
grzi bir bedihiliğin verdiği 
müsbet bir hamle ile koşu
yordum. Ca<lde üzerinde has
talarımdan birinin ticaretanc· 
sine girip telefon etmeğe ko
şuyordum. Birinin önüne gel
dim. Girmedim. ikinci birine 
girmeğe karar verdim ve ikin· 
cisinin önüne geldiğim daki
kada Mahmutpaşa cad<lesile, 
Sultanhamam caddesinin te
katu noktasından bir şahsın 
çıktığını gördüm. Benden bir 
iki yüz melrt! kadar uzakta 
idi. Muarefem olmıyan bu 
adam, beni fena bir haberi 
getirmek için arıyor, d&dim. 
Mağazaya girdim, ve telefona 
yapıştım. Telefon da beni 
arıyordu. Evden felaketi haber 
verdiler. Tetanoz seromu ala
rak eve koşmaklığıını söyle
diler. 

Ben telefonu kaparken kö
şeden görünen adam içeriye 

· girdi. 
- Doktor bey buraya uğ

rarsa hemen eve gönderiniz 
bir kaza olmuş, diye evden 
telefon ettiler. 
· Dedi. 

Evde; şu hadise geçmişti. 

Kışın yakılmak üzere bodruma 
sandık tahtaları istif ediliyor
du. 3 yaşında olan küçük oğ· 
lum Mustafa bunları seyreder
ken başı dönmüş, bodruma 
yuvarlanmış, daire tarzında sı
ralanmış ve sivri uçları yukc:.
rıya müteveccih birçok çivili 
bir tahtanın üzerine düşmüş, 
çiviler, çocuğun burun kemik
lerine, üst çene kemiklerine, 
gözünün üstündeki kemiklere 
saplanmış ve çocuk tahtaya 
yapışu ış. 

Çocuğunun feryadı üzerine 
koşup gelenler çocuğun gözü
nün büyük bir kan pıhtı kit
lesile kapandığını ve tahtaya 
yapışık olduğunu görünce pa
niğe tutulmuşlar, ve telefona 
koşup beni aramışlar. 

Hadisenin vukuile benim 
telefonla bulunuşum arasında 
beş altı dakika geçmişti. Not 
defterime hemen şunu yazdım: 

"Bütün dünya •terazinin 
bi1 gözüne, ben de öbıit 

gözüne geçsem, ben hissi 
kablelvuku vardır, dige ba
ğıracağım.,, ----

Kızılay balosu 
Ktzılay kurumumuzun yıllık 

balosu şubatın 13 üncü günü 
akşamı hükumet konağı sala· 
nunda verilecektir. Balo mü
nasebctile hükumet konağı 
salonlarının fevkalade mükem
mel bir şekilde süslenmesine 
başlanmıştır. Dekorasyo.ı işi 
için çalışan komite, salonlarda 
tetkikler yapmış ve güzel bir 
plan hazırlamıştır. 

Somali 
Limanından 
İstifade edecekler. 

Londra, 29 (Radyo)- lngi
liz gazetC'leri Somali ticareti 
hakkındaki yeni İngiliz-İtalyan 
itilafından uzun yazılarla bah
setmektedirler. 

Gazeteler: 
" Bu sayede ltalya Bcrbera 

ve sair Somali limanlarından 
büyük istifadeler temin ede
ceklerdir. Cıbuti limanının ki
fayetsizliği hu sayede kalkmış 
olacaktır. " Demektedirler. 

--------"··---
İstikraz hakkında 
Londra gaztelerinin 
yaptıkları neşriyat .. 

Londra, 29 (A.A) - Fran
sız frangının fena bir tarzda 
inkişafı İngilterc'de büyük bir 

·dikkatle takib olunmaktadır. 
Fransız milli bankasının iskon
to haddini fazlalaştırması bü
yük bir sürprizle karşılanmıştır. 
Zira bu fazlalaştırmanın ancak 
İngiltere tarafından Fransa'ya 
verilecek elli milyon f ngiliz 
liralık istikrazdan sonra yapı
lacağı sanılmaktadır. 

Deyli Telgraf' ın bildirdiğine 
göre garanti hakkında karışık 
~ncs' eleler ortaya çıkarılmış ol· 
duğundan istikraz şeraitinin 

kat'i surette tesbiti tehir edil
miştir. 

Taymis gazetesinin fikrine 
göre bu kısa vadeli istikrazı 
Fransa parasının arzettiği in
kişaflar üzerinde iyi bir tesir 
icra edecektir. Ayni zamanda 
gazetenin diğer taraftan kay
deylediğine göre istikraz her 
tarafta ümid edilen müzahe
reti bulmamıştır. 

Deyli Ekspres; işbu elli mil· 
yon liranın bizzat İngiltere' de 
buhrandan müteessir olan mm· 
takalara yardıma hasredilıne
sinin daha iyi olacağı fikrin
dedirler. Çünkü Fransa ken
disine verilen bu parayı şarki 
Avrupa' daki miittefiklerinin si· 
lahlanmasına harcedecektir. 

Londra, 29 (Radyo} - Deyli 
Ekspres; Fransa'nın akdetmek 
istediği istikraz aleyhinde bu
lunmaktadır. 

(Barken) in 
Cenazesi ih. 
tif aile kaldırıldı .. 

Cenevre, 29 ( Radyo ) 
Gençlik teşkilatı reisi maktul 
M. Borken'in cenazesi, ihtifalle 
kaldırılmış ve binlerce nasyo
nalist cenaze merasiminde ha-

zır bulunmuştur. . 
Birçok nutuklar iradcdilmiş 

ve Bolşeviklere karşı şiddetli 
bir mucadele başladığı bildi .. 
~ilmiştir. 

Hintli talebeler 

Yarınki --------
lik macları. 

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

Bütün aboneleri ilgilendiren bu yeni kılavuzdan alakadar
ların behemehal birer tane edinmelerini tavsiye ederiz. 

--1••r-• ... • Şirket veznesinde satılmakta olan bu telefon kılavuzlarının 
En mühim maç, Göztepe, bedeli yalnız (25) kuruştur. 

' 

K. S. !<. karşılaşmasıdır. /• • T l .L' Ş. k l. 
Fudbol ajanlığı; yarınki lik I Zffllr I e eı On lT e l 

maçlarını ve hakemlerini şu -•Gılmll'!IJmlri!l!i~PnE!llnlm:::ll'C!:iiliil!lmm&;3mıımllilı--ı:m--1• 
suretle teshil etmiştir: Torba imal müd .. lüğünden 

Alsancak sahasında A. ta- Cellat gö•ü suyunun tamamen akıtılacağmdan gölde mevcut 
kımlan: ve 1500 r ra tıymet tahmin olunan bütün balıklar avlanmak 

Saha gözcüsü Alaeddin. üzere 15/kanunusani/937 tarihinden 5/şubat/937 tarihine ka-
Saat 9 da Altınord • De· dar yirmi gün müddetle açık artırmağa konulmuştur. Verilen 

mirspor, orta hakemi Mustafa bedel Jayik hadde görüldüğü taktirde Maliye vekaletinden alınacak 
Şenkal, yan hakemleri: Baha, mezuniyet üzerine ihalesi icra edileceğinden isteklilerin şeraiti 
Fehmi. anlamak ve pey sürmek üzere Torbalı mal müdürlüğüne mü-

Saat 11 de Altınordu • Ege· diirlüğüne müracaat l aıı i' :-n olunur. 22 26 29 3 217 
spor, orta hakemi Baha, yan -A k Af 'F-. J •• 
hakemleri: Fethi Zihni. § eri a :.. a ar Umum mu• 

Saat 13 te Altay - Burnava, 
orta hak'emi Ferid Göztepe, 
yan hakemleri: Kadri, Behlül. 

Saat 15 te K. S. K. - Göz-
tepe, orta hakemi Şahab, yan 
hakemleri: Ahmed Ôzgirgin, 
Kadri. 

B. takımları Halk sahasında: 
Saha gözcüsü Şerif Altay. 

Saat 9 da K. S. K. · Göz-
tepe, orta hakemi Kadri, yan 
hakemleri: Fehmi, Hüsnü. 

Saat 11 de Altay - Burnava, 
orta hakemi Fehmi, A. O. , 
yan hakemler: Şerif, Mustafa 
Şenkal. 

Saat 13 te Altınordu - Eg-e
spor, orta hakemi Hüsnü Bur
nava, yan hakemleri: Fethi, 
Zihni. 

Saat 15 te İzmirspor - De
m irspor, orta hakemi Mustafa 
Şenkal, yan hakemler: Şerif 
Altay, Baha Konuralp Altay. 

.. --
iz mir Birinci ıcra memur· 

luğundan: 

Bir borçtan dolayı tahtı 
hacze alınan Laobaş markalı 

iki adet gazoz imaline mah
sus 200 lira kıymeti muham
mcneli gazoz makineleri 15-
Şubat-937 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14 te açık 
artırma suretile Karşıyaka Za
fer sokağında satılığa çıkarı
lacağından talip olanların o 
giin ve saatte mahallinde hazır 
bulunmalan ilan olunur. 299 

dürlüğünden 
150 Ton Linyit kömürü 

Tahmin edilen bedeli 22000 lira olan yukarda miktan ve 
cinsi yazılı kömür Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
komisyonunca 10/2/937 tarihinde çarşamba günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale· edilecektir. Şartname parasız olarak ko· 
misyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 1650 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkür günde saat 14 e kadar komisyona ver
m ·leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. 24 26 28 30 211 

Uşak belediye reisliğinden; 
Belediyemizin açık olan fen memurluğuna istekli olanların 

müracaatı ilan olunur. Taliplerin diplomasını hamil ve musad
dak şehir planını tatbika muktedir bulunmaları şarttır. Makine 
elektrik ve su işlerinden anlayanlar tercih olunur. Müracaata 
evrakı müsbitenin eklenmesi lazımdır. 26 28 30 1 253 

lzmir Gümrükleri baş müdür
lüğünden; 

lO;Şubat/937 Çarşamba günü saat 10 da Gümrül. komis· 
yoncu maiyet memuru ve tüccar müstahdemi imtihanı yapıla
cağından isteklilerin 1093 sayılı ve 19/6/927 günlü komisyon
lar hakkındaki kanunun 3 üncü maddesinde yazılı vesaikin 
ikmalile imtihana gelmeleri ilan olunur. 298 

lzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon hayvan atının ihtiyacı için kapalı zarf· 

la eksiltmede iken pazarlığa geçilen 675700 kilo arpa 
veya yulafa pazarlık gününde istekli çıkmadığından 
15/2/937 tarihine kadar pazarlığı devam edecektir. 

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

• 
lngiliz bayrağını se- -M 

enemen icra memurluğun· 

3 - Arpanın şartnamesi 127 yüz yirmi yedi ve yulafın 
şartnamesi 169 yüz altmış dokuz kuruş mukabilinde 
Ankara levazım amirliği satın alma komisyonundan 
verilir. 

lamlamak istemedi. dan: 936-27 
Kalküta, 29 (Radyo) - 27/11937 tarih "ve ( 7129 ) 

2000 Hintli talebe lngiliz bay· scıyılı gazetenizde neşredilen 
rağını selamlamaktan istinkaf müzayede ilanında birinci ar-
ettikleri için tevkif edilmiş- tırması 27 /1/937 tarihine rast-
lerdir. ' 

Lozan'da 
"'"ti kömUnist cemiyeti 

kuruldu. 
Lozan, 29 (Radyo} - Bu· 

rada bir anti komünist cemı
yeti kurulmuştur. ....................... 

OORSA 

lıyan Çarşamba günü ve ikinci 
artırması• da 27 /2/937 tarihine 

rastlıyan Cumartesi günü seh
ven yazıldığın! yapılan tetki

kattan anlaşılmış olduğundan 
mezkür ilanın birinci artırması 

1/3/937 tarihine ıastlıyan Pa· 
zartesi günü ve ikinci artır

ması da 16/3/937 tarihine 
rastlıyan Salı günü ve her iki 
artırmanın da saat on altıda 

icra edileceğini şeklinde . ceri-OzUm sat.şiarı 
Çu. Alıcı K. S. 

100 Jiro ve şüre. 15 50 
13 Ş. Riza ha. 15 50 
l 3 Beşikçi oğlu 14 

denizin ayni sütununda ol
~· ~S makla perabcr 30/l /937 tari-
15 50 bir.de neşredilecek nüshasında 

14 25 
_t_as_h_i_hini diler ve yalvarırım. 

2 S. Emin 15 15 
129 

399522 
399651 

Zahire saflşları 
Çu. Ginsi K. S. 

4 Nohut 7 25 
12 M. darı 5 50 
4 Balda 5 

402 B. pamuk 34 
86000 Kilo P. çek. 3 25 

11050 Ken. pala. 250 

K. S. 
7 25 
5 50 
5 

50 
3 25 

435 

Satılık Ev 
Knrantina' da Eski kapı so· 

kağında 7 numaralı ev satı· 

lıktır. Üç kat iizerine on odası 
vardır. Her katın teçhizatı 
eyrı olup icabında ayrı ayrı 

kira~a verilebilir. Ev otuz lira 
kira getirmektedır. Su ve elek· 
tirik tesisatı mevcuttur. Almak 
istiyenler ihracat gümrüğü tah
riat katibi Sezai'ye başvursun. 

4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerindeki vesika ve teminat mektuplarile beraber 
yukarda yazılı tarihe kadar pazarlığı yapılmak üzere 
hergün '\nkara levazım amirliği satın alına komisyo-
nuna miiracaat edebilirler. 292 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Kilo 1790 metre 2450 dural alaminyum saç ve perçin 

dural ve alaminyum boru kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 15500 lira olup ilk teminatı 
1162 lira 50 kuruştur. 

3 ihalesi 18/Mart/937 perşembe günü saat 15 tedir. 
4 Şartnamesini görmek istiyenler Ankara M. M. V. sa

tın alma komisyonunda görebilirler. Muhabere ile şart
namesini görmek istiyenler komisyonda görebilirler. 
Muhabere ile şartname gönderilemez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
iincü maddelerindeki belgelerile teminat ve teklif mek
tuplarım ihale gün ve saatından en geç bir saat eve! 
komisyona vermeleri. 30 14 2 16 291 

Deniz levazımı satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 
bedeli 110,000 lira olan 10,000 ton rekompoze kömürü 16-
Şubat-937 tarihine rastlıyan sah günü saat 14 te kapalı zarf 
usulile alınacaktır. ' 

Muvakkat teminatı 6750 lira olup şartnamesi 550 kuruş mu
kabilinde komisyondan hergüıı verilir. 

isteklilerin 2490 snyılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç 16/Şubat/937 salı 
günü saat 13 e kadar Kasımpaşada bulunan komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde vem1eleri ve bu saatten sonra 
verilecek teklif mektuplarının kabul edilmiyeceği. 

30 5 10 15 482/278 
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Bas vekilimizin 
~ 

Kamutaydaki nutku 
----+•o----

vam ediyoruz. Müttefiklerimiz 
n8f.1ına Cemiyeti Akvamda 
bulunan Romanya'nın söyle
diklerini de hakiki bir mem· 
nuniyetle telakki ettik. 

Balkan komşu ve müttefik
lerimizin davamızı dinlemek 
için gösterdikleri dikkat bizim 
daima teşekkürle anacağımız 
bir gösteri olmuştur. 

Arkadaşlar, 
Bu mes' eleye İngiliz harici· 

ye nazırı bütün Türkiye'yi 
mütehassis edecek bir mebzu
liyetle emek sarfetmiştir. 

(Alkışlar). 

lngiltere'nin vaziyeti ilk gün· 
den itibaren iki dost memle
ket arasında herikisini mem· 
nün edecek bir hal tarzı bul 
mak için ciddi bir kaygu bes· 
ler halde idi. Vakıt vakıt ga· 
zetelerde lngiltere' de kah 
birimizi kah diğerimizi fazla 
iltizam eder surette görülen 
manzara bu memleketi İngil· 
terenin uzlaştırma politikasın
da varacağı netice üzerinde 
vakıt vakıt düşündürmekten 
hali kalmamıştır. Ancak in· 
giltere Hatay davasında Fran· 
sızlarla Türk'Ier arasında bir 
uzlaşma olması için sarfettiği 
emeklerin müsbet bir netice· 
ye varmış olduğundan ne ka
dar memnuniyet hissederse 
Türk efkarı umumiyesının 

lngiliz poletikasına karşı bes
lediği itimadın ayrıca kuvvet· 
lendirilmesinden de menuniyet 
hissetmekte haklı olacaktır. 

Cemiyeti Akvamın bu çalış· 
ması ve Hatay davasının bu 
suretle alakadarları memnun 
edecek bir suretle bitmesi 
dünyanın bugünkü vaziyetinde 

sulh lehine kazanılmış büyük bir 
eseridir. 

Şurasını memnuniyetle zik
retmiyelim ki Avrupa'nın muh· 
telif siyaset kutpunda bulunan 
memleketler bizim davamıza 
memnuniyetle müzaharet gös· 
termişlerdir. 

Belki müzaheret söz~nü pek 
kuvvetli bulacaksınız. Fakat 
umumi surette sempatile, te-r 
veccühle karşılamıyan hemen 
hiçbir memleket hatırlamıyo

rum. Alman matbuatı iyi kar
şıladı. İtalya efkarı umumiyesi 
bizim bu davada noktai naza· 
rımızı alaka ile dinler ve iyi 
telakki eder manyarayı esir
gemedi. 

Türk efkarı umumiyesının 

bu kadar endişeli ve dikkatli 
ve dikkatli bir surette meşgul 
olduğu bu milli davada bü· 
yük Avrupa memleketlerinden 
in'ikas eden dostane tezahü· 
rattan mütehassis olmadığını 
düşünmek doğru değildir. 

Türkler bu tezahürattan mü
tehassis olmuşlar ve herbirinc 
layik olduğu kıymet ve ehem· 
miyeti atfetmişlerdir. (Alkışlar) 

Dr. Rüşdü Aras ümid ede
rim ki büyük meclisin yüksek 
itimadına yenilenmiş ve art· 
mış bir surette mazhar oldu· 
ğu halde yakın bir zamanda 
1talya hariciye nazırı ile gö
rüşecektir. 

Akdeniz' de İngiltere ve ltal· 
ya anlaşmasından sonra hu
sule gelen hava Akdeniz' de 
bulunan devletlerin emniyeti 
ve birbirlerıle iyi geçinmeleri 
lehine mühim bir selah kay· 
delmiştir. 

Dr. Tevfik Rüşdü Aras Ak
denizin bu tYeni havasında 
ltalya ile görüşürken aramızda 
bulunan Boğazlar mes' elesi 
üzerine de temas etmek fır-

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

Metali um 
''D 

n 
pirin ? 

'' Lambalarını heryerde 
aramalıdırlar. 

Elektirik. radyo 
Telef onn Evi 

Çünkü ASPİRİN seneler

denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 
'\ 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

marka-

FOTO OR 
Refik lütf i Or ve Halim londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Zevkinizi okşayacak poz 
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Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

\ = · - Birinci Sınıf Mütahassısı t 

Basmahane istaı;yonıı kar~ı~ıncbki Dibek EOkak lıa~ında 30 savılı ~ 1 &irC101l 
- , 

(Verem vesaire) 

- h J ~ 
~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ev~ ıoua~nr ~~nde~~h~nt 8<lcn d~anı ~at 6~ ~ 
satını bu)acakt:r. Ümit edi· masını protesto makamında ismet İnönü'nden sonra bir = katlar lınstahırını kabul cıh·r ~ - :=:-:: 
yoruz ki, muğlak olan mes· dün Şam'da bir tezahür ya· çok hatipler de söz almışlar, •lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllJlllilllll Telefon: 411511111111111 
elelerin memnuniyeti mucip pılmıştır. Ayni zamanda umu· büyük zaferi kutlulamışlardır. M • V ı•ı• • -d 
olacak surette hallolunması mi grev ilan edilmiş ve Su- Kamutay, Hatay davasında 80158 8 1 iğin en: 
yalnız aramızdaki ldostluk ve riye şehirlerinde di.ikkanlar ka- kazanılan büyük diplomasi l - İzmir - Manisa - Turgutlu yolunun polis karakolun· 
emniyet vaziyetini alakadar patılmı~tır. zafer dolayısile, Reisi Cumhur dan Turgutlu yolu mebdeine kadar 456 metre uzunlu· 
eden mes' ele olarak değil bü· Suriye başbakanı Cemil bey, Atatürk'ü ve hükumeti teb; ğundaki yolun altı metre arzındaki kısmının Bandır. 
tün Avrppa'da sulh zihniye- Suriye'lilerin Türk dilinin res- rik ve takdire ittifakla karar ma'nın KaJ?ıdağı ~ar~e taşlarile ve bu kısmın sağ ve 
tini emniyet havasını kuvvet· mi dil olarak kabulüne muva· vermiştir. solunda ellı~er satımlık su olukları ve ayni zamanda 
cndirmek itibarile sulh davası fakat edemiycceklerini ve Is- lstanbul, 29 (Hususi) - Bu- Bordür taşlarının Manis taş ocağından çıkarılacak 
için faydalı olacaktır. kenderun limanını Türkiye le- radaki Hatay cemiyeti tarafın- munrazam taşlarla ve Turgutlu yolu mebdeindcn iti·• 

Arkadaşımız Mahmud Esad hine kendilerinden aımağı is· dan Hatay Türk'leriııe çekilen haren bir kilometre tuHinde ve yedi metre arzında 
Bozkurt'un böyle bir müzakere tihdaf eden her türlü tesviye telgraflara hararetli cevaplar kırma taş şosesi halinde inşası 31178 lira 05 kuruşluk 
açmıya vesile olması kendisine suretlerine muhalefet edecek· gelmiştir. keşifnamesi üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye 
karşı hususi teşekkürümü da· lcrini bildirmiştir. L konulmuştur. 
vet etti. Bize karşı olan ilti· Paris, 29 (A.A) _ Gazete- ondra 2 - Bu işe aid şartname, keşif ve buna mhteferri 
fatına da çok teşekkiir ederim. ler anlaşmanın Cemijeti ak- Sporcuları milli mü- diğer evrak 156 kuruş mukabilinde Manisa Nafıa 

Büyük Atatürk'ün her bü· vamı ve Türk-Fransız dostlu- müdürlüğünden alınabilir. 
yük mes'elede olduğu gibi bu ğunu kuvvetlendirdiğini yazı· daf aa teşkilatında 3 - Eksiltme 11 /2/ 1937 perşembe günü saat on b:rde 
milli mes'elede de göstermiş yorlar. Bazıları Suriye'nin de vazife alıyor/ar. Vilayet Umumi meclisi salonunda yapılacaktır. 
Old(i~.u bassası"yete, sulh yo· k 1 t b ·· t · k 4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. _ azanç arını e aruz e tırere · Londra, 28 (A.A) - Harp 
lunda insanlık ve medeniyet Şam'daki heyecanın haksızlı· Bakanlığında toplanan bir 5 - Muvakkat teminat 2338 lira 39 kuruştur. 
Y

olunda mılli bir davayı an· gv 1111 gösteriyorlar. k f L d 6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış 
on erans esnasında on ra hl" "k b J ·d T 

la t ınak ve müsbct bir netice- Ernuvel ve Temps, makale- mıntakası :futbol kulüblcri ba- e ıyet vcsı ası ve u yı a aı icaret odası vesikasını 
ye iktiran ettirmek için sar· !erinde her tarafı tatmin eden kanlığa iş birliği halinde çalı- ve muvakkat teminata ai<l makbuzu kapalı zarfın içine 
fetmiş olduğu gayretlerinini tarzı halden memnun görün.Ü- şacak olan tayyareye karşı koymaları ve kapalı zarfın ihzarında 2490 sayılı kanuJ 
övmek için teşebbüsü takdir yorlar. müdafaa kıtalarını teşkil et· nun 32 inci maddesine riayet etmeleri lazımdır. 
etmek borcumdur. (Alkışlar) ftilafın dogvruca Türkiye-Fransa meği kabul etmişlerdir. ' 7 Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflımnı 

11/2/1937 perşembe günü saat ona kadar Manisa 
Milletlerin dfıvalarını hulus arasında elde edildiğini ve Çı·n 'Je aı Valiliğine vermeleri· ve posta ile göndereceklerin 

ile ortaya koydbilmeleri bun- konseyin neticeyi tasvib eyle· ı k d ı d Komu"nı·st tehlı.kesı· 2490 sayılı kanunun 34 üncü maddesine riayet etme.· 
arı ne a ar jetin o sa da iğini, Delbos'un dediği gibi, leri lüzumu ilan olunur. 26 30 3 1 23~~ 
açık yürekle munakaşa ettik- Türk-Fransız dostluğunun tah· Pekin, 29 (A.A) - Siyasal ~ 
ten sonra ·ıarılan neticelerden kim edildiğini yazıyor. mahafillerde Şensi Vilayetinde 1 

nihayet memnuniyet hissi duy· Ankara, 29 (Radyo) - yeniden Komünist tehlikesi 
1 l k h K 

:\ıınr•;yu Lalıkyaglarıııın en 1.ı:ılisidir. Şerbet gibi içilir, 2 defıı süzülıniiştii' 
ma arı insan ı için mü im bir amutayın bugünkü toplantısı mevcut oldugv u bildirilmekte· Hamdi Nüzhet Çançar 
tekamül ve değerli bir mer· çok heyecanlı olmuştur. dir. Domei ajansının henüz S hh E 
baledir. (Şiddetli ve sürekli Başvekil ismet İnönü, Ha· teeyyüd etmiyen bir haberine 1 8 t CZaDeSİ 
alkışlar. • tay davamızı kazandığımızı göre, Şensi'den ilerlemekte 

Londra, 29 (A.A) - İngi- meclis azalarına tebşir eder· olan Bolşevik ordusu nehrin 
liz gazetelerinin bildirdiklerine ken şiddetle alkışlanmıştır. cenubundaki Ylenmenku yakı-
göre, Sancak mes'elesi hak- Başvekilin verdiği söylev, rad· ninde bulunan Hoangho'yu 
kında ki Türk - Fran.,ız anlaş- yo ile neşredilmiştir. geçmiştir. Yeni Kavaf far carsısı No. 34 
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SIHHAT BALIKYAGI 

Bıı~durak Biiyiik Salcpı;ioğlu hanı karşısında 

Mücellit Ali Rıza 

U• ıien Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb' 
' rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


