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Har m c r n n s'ul r 
\.-------------....--------------------------------..,--------------------------------------------------------------~ Adana kurtuluş bayramında kundaklı çocuklarile ge. /ngiliz matbuatı erdişede 

çen Hatay~ı ana, bize t gideceğimi: yolu gösteri::r.. •• ltalya ispanyada Serbe 
Vekıller Heyetı, Ataturkun başkan- bırakıldı, d~yenler var 

1 "" d ı ı k t ı d Eden ise İngiliz-ita/yan anlaşmasına d 
ıgın a ace e 0 ara 0p an 1 fikirleri hasebiyle DeJı~o::::,m~~f.e~~:~ .. e • 

._ ......... ..... 
Atatürk lstanbuldan Konyaya geçmeğe karar verdiler. Büyük 

Şef, Eskişehir'den tezahüratla uğurlandılar 
İstanbul, 6 [Hususi muhabiri· r &f trenilc Kooya'ya hareket et· 

mizden] - Cumhur reiıimir. Ata· miştir. 
türk'ü hamil bulunan hueud tren Loııdra, 6 (Raılyo] - Royter 
ıaat 1,30 da E kiş~lıir'c varmış, ajıınsırıııı İııanLul mulıahiri, çek· 
Atatürk halkın fevkalıide coıkun ti~i bir tdgrartn; Atatürk.ün Kon· 
tezahürat ile kartılanmııtır. • • ya 'ya harelet etti~ini ve Daşbakan 

Daobakanım1z lemet fnönft ile fwıet İoöııü ile Kurmay başkanı 
Genelkurmay baıkanımız maretıl Mar('fal :Fevzi Çakınak'm, ken ı lisi-
Feni Çakmak ,.c refakatlerinde ne nıüJaki olmak üzere Ankara'· 
bulunan Dahiliye Tekili Şükrü Ka· dan hareket edeceklerini bildir· 
ya Ye Hariciye vekili Doktor 'l'eY· mcktedir. .Muhabir bu seyahatin, 
f ik Rüş a Araa'ı himil bulunan Turk • Fransız ifıtilıifile alakadar 
huı11st trc.n uaı onda E11ki1ehir'e olduğunu ilive erliyor. 
&elmiıti. Atatürk, meruimle kar· Jı;taııhul, 6 [ Hu usi J - Ata· 
11landıktan aonra, hemen kendi türk, yal111zca Koııyıı 'ya doğru se· 
ba~kanlıklan altında Vekiller ile· yabatine devam etmektedirler. 
yetini toplamıthr. Bu toplantı uzun Ankara, 6 [ A.A J - Aıuiirk: 
ıürmüş Te büyük Şef, müteakıben fet:mlıul'dan Konyu'ya gidcrkrn 
huıud trenle Konya"ya, Başbaka· Başvekil.! ve Lüyük Erklinılıarbiye 
nımıa lımet İnönü, .Mareşal Feni reisi ile Hariciye ve Uııhiliye Vı>· 
Çak.malt, Dahiliye Vekili Şilkrfi killerini Eskişebir'de kabul ederek 
Kaya n Hariciye Vekili Tevfik beraber dört saat çalıomıflsrdır. 
Büşdtı Araa da Ankara'ya hareket Atatürk 1eyahatine de,·am et· 

:etmiılerdir.I ~~ miş ve Başvekil ile Lcrahf'rinde - - - "---"--

M. Ederı 
Pariıı 5 (A.A) - M. F.den dün 

M. Dellıoı'a bir telgraf çekerek 
lııgiliz· halyan Gout.-lemane Agre· 
ementioin imuııı dolıyıeile Franeız 
hariciye nazınnın Yukubulan be· 
yanatından dolayı memnuniyetini 
iıhar etmİ§Iİr. Bu telgrafın metni 

ıudur. 
1ngiliz-halyan enlaımaaımn İn· 

münnııebatta bulunduğu Franı 

hüktlınetince iyi karoılanmıı olma 
l bt·ni son derece 1evindirmittir. 
ınla~mının Fransa 'oın da alikad 
oldu~u dünyanın bu kıamında • 
hun idame ine hizmet edeceğind 
emin bulunmaktayım. 

Atina 6 (A.A] - Bütiln ga 
leler ha~malı.ıılel('rini İngiltere • 
İtalya arHında akdedilen Gouıel 
mana Agr.-ementa tahıiı Ye bun 
AvruP" bııntı için olan ehemm 

c yetini kaydetmektedirler. 
Londra S (A.A) - İngiliz-it 

yan anlatma ınıo neıri ademi m 
dahale i~inde yakın bir muvaffi 
luyet vadeclerken Londra matbu 
,u ııırada f ıal1an gönüllülerini 
Kadiksç muvnaalltı Ye d('nia hi 
ederi dolayısilc yeniden endite 
kavılmı~ bulunuyor. 

Time• ile Daili Telgnf betm 
kalderini bu mevzu• tehaiı etme 
ten ı,;,.kinmekte iM"lerde mahal 
gor.eıder Beri in ile Rom• 'y• h 
cam ederek bülulmcli tiddetli m 
eher.e dmektf'dir1er. 

Daili Bereld bil.._ 
yasmak tadır: 

- Sona 6 ıncı salıiled• 
~ .ataobul, L6 (lluıuai muhabiri· bulunan arlı:adaıları Ankara'ya drn· 

"'mi&den} - Gaaeıelcr, Antakya Te ıııuvlerdir. · Hariciye Vekaleti. 
İskenderun m~'elesi hakkında mfi· Mu.in, 6 [A.A] - Dün l\lf'r· 
him makaleler yasmakta YC İ&r.elİ ein'in lurtu)u§ btıyrıımı f'Ofkun te, mizin bir tavzihi 
neMmw müdafaa mecburiyeti biıi - Sonu 6 ıncı sahi/ ed• - • * 
harb· sokacak olursa. bunun me.. - - Bır konsolosumuzun m 
uliyeti Franaa'ya aiddir, k.aydini Tekzib edilen bir habere görtJ

1 

ilheA.:1:.:~:e:il(~.AJ - Başnkil M. Hitler yalnız hürünü taklit ettiler 
İımet lnönn latarıb.ıl'daa Konyaya dev/et reisi ofacak. 
hareket etınit olao Reisicumhur 
Atatürk'e müliki olmak ih:ere dön 
gece ubaha karşı lıueust bir trenle 
Eskifdıir'e hareket etmiııir. 

1atanbul 6 [A.A} - Atıtiirk 5 
ikinci :Ununda latanbul'u terket· 
miye ve oimdilik Konya'ya gitmiyc 
karar Yerıniotir. 

Müoarfiuileyh bu gece 11aat 3 
de Haydarpaea il!lıı yooundan husu· 

ArkR•ın!la "'• ·anttı~ı bir milleti ta~ıyan ve o . milleti bir 

ı~ıuc:tl" u,aga bldırabılcc~0.;ıan.:en büyük. T6r_k_... __ ~ 

............... ~ ......................................................... ,... ................................................................................ . 
ispanyada vaziyet çok na%ik bir saf haya 
,irince Almanlar itidalle hareketel,başLadı 

~ltalya ihtiy!_tkar~ davranıyor. Valans~ 
• hilkUmeti .. ~Aıman notasını reddetti: 

/spangol sularında bulunan 
Alman Köniısberg kruva

ı6riinün ıüverle•l 

' satolsun, deriz. 

-------------
Milisler, rAlmanların~lspanyol gemilerine 
taarruzlarındanP' Sosyeteye şikayet etti 

Cenevre, 6 (Radyo) - İııpan)a 
hüktlme.tiniu uluıılur 11oııyete11i on1· 
mr.ııııili, umumi katipliğe bir nota 
vermi~ Ye Alman'larrn Jııpanyol n· 
purlarına yaptJdarı taarruzlara ve 
6 ilerin ner.dinde lnılunao ecnehi 
gönüllülere na:ı:arı dikkuti ceJbetmit 
ve eo&yetenin paktın 1 l inci m11l
deei mucibince UJüdahaleEini i11te· 

mittir. 
Jıpanya'nın bunclan enelki no· 

ta •c talebi de 18 Kanunuevvel 
içtimaı rnznamesine idhal edilwi~tir. 

Pariıı, 6 ( Radyo ) - Alman 
amiralinin Valanı hükumetine 
verdiği nota Lir ultimıtonı şeklinde
dir. Çünkü ayın eekiziode sabahın 
aekir.ine kadar munfık cevab bek· 
lenıek tedir. 

Parie, 6 (Radyo) - Baıık rad· 
yoeonun nrdi&i haberlere göre 
Valbı İıpaayel lailk6meti, 41· 

uıan amiralinin nota~ını rf'ddf'tmiı 

ve cevab verıniyecegirıi bilılirmiotir. 
I.ondra, () ( U11Jyo ) - fepan· 

ya'nın Londra ediri, M. Edeıı'r. 
Alıoanya·nın taarruzları ve ecnebf 
gönüllülerin asilerle hirlikte hare
keti hakkında bir nota vnmişıir. 

Ocrlin, 6 ( A.A ) - iyi malıl· 
mat almakta olan mahafil, Al~ıan· 
ya'nın f'ransa ve Jngiltere'ııin ,;ö
nüllüler mee·cıeııi lıokkınclaki no· 
talarına verect•ği ceubın bugünler· 
«le tevdi edilıniycrek lıir müddet 

- Sonu 6 ıncı sahifede-

Adis-Ababada Avus
turya konsolosluğu .. 

Roma, 6 (Radyo) - Avus· 
turya hükumeti, Adis - Aba
ba' da bir konsolosluk ihdas 
etmek kararanı vermiıtir. A 

telgrat- mış ve ayaA-ının •i"rıları dur· 

HUkOmet idaresini de G. 
Göering'e bırakacakmış! 

Ueılio 6 (Raıiyo) - Hir 1-'rıın

ıız ajaneının hfr muhabiri, M. 
llitler'in 30 klinıınueani.te kabine 
idaresi ' 'azife!inden ietifa cılf'fek 
8-dcce cumhur reisi kalacağı ha· 
berini vermiştir. 

Bu haber reamt surette tekzib 
cdilnıekteJir . 

Pnri11 6 (A.A) - Derlin'den 
bildirili yor: 

Bazı na11yonaliıt ııosyafüt ma· 
hafilde dolaımakta olan bir şayiaya 
göre .M. Hitler' iu iş batına geçti~i· 

nin 4·üncü >ıldönilınü müna ebetilc 
Hihr,.r Alınan milletine hiıahen bir 
beyanname neşr•:uerck hükumet 
reisliğini terk.edeceğini yalnız dev· 
let reiıli~ini nnılıafoıa edcct•ğini 

bildirecektir. G. Gôcıing hükumet 
reisi tayin olunacaktır. 

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

~La 
Tokyo, 6 (Radyo)- Al

manga resmi istihbarat bü
rosunun verdiği son bir ha
bere töre, Mançuri hudud
larında Japon kuvvetleri 
ile Rus lıudııd muhafızları 
arasında müsademe olmuş· 
tur. Bu müsademede, iki 
Rus neferi ölmüştür. 

Japonya harieige neza
reti, Rusga'nın Rarbin kon· 

"solosuna bir nota vermiş 
ve bu müsademe.qe Rus' /a
rın sebebiyet verdiiini ileri 
sürerek protestoda bulun· 
mu.ıtu,. 

tlızde zazetecı, teşekkulsuz 

Hükiımetimize atf olunan esli ha ve mı 

himmat siparişleri tamamen uydurmad 
Ankara, 6 [A.A) - Hariciye Vekaletinin eline geçen bıın fotogrw 

lHrdın Türkiye kon .. oloııJannclan birinin aıübür Ye imun a~iUr bir ı 
rette taklid ('dilerek guya Türkiye namına birtakım caliha~ Te natlbht 
mat 8İparişleri için vesikalar tanzim erlilıligi anlaıılmıo ve hu uhte ( 
&ikalnra karfı icalıeden muRmeleyc teve l!Ül edilmioıir. 

Cumhuriyet hüı..ömelinin hiçhir korıaolosurıa bu yolda bir selihiJI 
vermemi§ ol(lu~unu \ 'e konııolo!ların bö) le ' 'esikalar tanı.imine eUli 
&elalıiyettar hulunmadıklaıım tanib Tc beyana Anadolu •jaon mezand • 

/ngiltere. İspanya -
ispanya' da ne kadar 1 

giliz gönüllüsü var? 
------------~-~~-~-

Vaziyet vahımdir. Portekiz cevabı ~ 
müsaid değildir. İngiliz Sosyalistler~ 

tedbir alınmasını istiyorlar 

M. Baldvin 
J,ondra, 5 ( A.A ) - t~panya 

mea'elesioin vahamet kCfıbetmcsi 

tilerine aol etnaha menıub İıı&ilis 

gar.etelerioin hir harbi intaç • 
bilecek mahiyette tedbirler J1 
uıa6lm tavsiye etmeleri D.ıili it 

_gazete!ini korkutmaktadır. Bu r 
zete acümle diyor ki: ai 

cŞimdiki var.iyettc İngiliz ifa 
f'eti lıae~asiyetten .değil hakik• 
mülhem olmalıdır. lngilis bil 
mctiuio mustalrer ve anti ko 
ııi t Lir hükumetin Maclrid'de 1 
l t>fmeııini tercih ettiği hcrkesç-.e ı~ 
lumdur . .Almanya ilo halya. ltp1 
p'ıin L.u:ıl bir hfll..umetin taiô 
sureti kat':iytde kabul etmi 
1 rini ııöylenıekle insanJıga m..fi 
c; tmiflcrılir. .j} 

Londra, 6 (A.A) - Sdtlıtf 

dnr İngiliı mahfelleri halea ı.jı• 
ya'rta yalnıa bin ıngili:ı gönllll 
mcYcoıl olduğunu ve İngili• &J 
kamatının huna mlini olmachklir 

- Sonu 6 ıncı salai/ed• e 
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Pedagoji ve Diktatörler .. 
K. Ö. 

Elime geçen (Moode Illuıtre) nin aayfalannı dalgın dalgın çeviri· 
yordum ... 

İlk_ Lakııta gözalan bazı rt'ıimler varılır ki, muvaffakıyetini ya At· 
kilaliteye, veyn eon derecede mükemmelleecn fotoğraf tekniğin~ borçlu· 
durlnr. Bunlar, yalnız rP$İm)e ifude edilen bir hılı.&yenin heliigati kadar 
canlı, hareketli ve diitündiirücüdürler. 

İ~te Fransız mecmunsıntla gördüğüm iki ayn rcıim de, üzerimde 
böyle bir tesir yaptı. Ve nlundaki yazıları okumadan, muharririnin ne 
demek istediğini anlar gibi oldu.n: 

Bu iki fotoğraf, dünyayı iki kavgacı zilmreyc ayıran zihniyeti tem• 
ıil ediyordu: İşte şu, ufok. Japon çocuklarına aid olub ıert vo haşin bir 
disiplin altında: 

-"Biz i tikbalin tehlike unsuruyuz! .... Der gibi ellerini havaya kal· 
dırarak Roma uıulile ıeliim \'eriyorlar ... Tıpkı İtalyan'ların Dalilla te~· 
kil4tı gibi! 

Diğeri de, İıponyol halk cebbesi çocuklannı göıteriyordu. Bahaları· 
Dın yıkomodığı içtimai nizamı yıkmağn abdetmit gibi, onlar da yumruk
larını havaya kaldmmvlordı. 

Birbirinin tomamen zıddı olan ve batka bn~ka mekeadlara göre ye· 
tiıtir:ilen bu çocuk gruplarını, bugiln için birer joporı oyuncağı .gibi t>ğ· 
lenceli tellikki f'tsek bile, yannıo en hoıio ve merhametsiz harbini ya· 
pacaklarıno tüphe edilebilir nıi? .. 

Hedefleri, birbirinden ayrılmıı bu çocuk kfimelerine içim ıızlıyarak 
bir defa daha baktım. Hayatlarının en me&'ud çağındo, kendilerine pek 
erken öğretilen bu ağır lıizrneılerin mlinisını aalonıumış gibi yüzlerinin 
çocuk ıınffctini bdl6 muhafaza ediyorlardı. Fakııt yarın? •• 

İlim, iluivcreite, çocuk ruhiyatı, PeJngog lıu ınaozara karşuında ne 
der hilweoı? •. 

Fokot FrJnfıı; muharririnin söylediği ıöz ıurlur: 

•• Artık heroey bitti! .• E,,ki<len çocuk yaşı, hayatın en meı'ud çağı 
telakki edilirdi. Şimdi hükumetler, Hkerlı•rdeo nıürekkeb alaylar \"ÜCU· 

de getiriyor. Yavru)arm .. Matara., için emziği, "Üniforma,. için kundağı 
terketmesi icabediyor • ., 

Juunlığıo nereye doğru gittiğini anlamak için, çok dütünmiye ha· 
cet yoktur• E kiden net'eli kahkahalar, masum yımımazlılı.lar bir ıuç 
değil, bir hak diye kabul edilirdi. Gülen, oynıyıın çocuk, ıstıraLımızıo 
bir test"llis.i idi. 

Şimdi is , tabiat kanunlanou:ı bahfetli~i bu ruht ve fi.1iyolojik hal· 
lan bile iok4r edi) oruz. • 

• • • 
Mecmuayı kaparken, bilmem neden aklıma (Muaaolini) nin nutuk.lan 

geldi ve kendi kendime dü,üadüm. 

Acaba İtalyan diktatörü he nh ~ttiti 8 milyon aeked kuvveti içinde 
bu (Bnmbino) lıırın ıaym nekıulardır? .. 

Yemek kitabı ... Amma 
köpekler için .. 

Fikir hürriyetinin bir ada
mın keyfine bağlı olduğu 
yerlerde gazetelerin başmaka
leleri, bir vakitler Popolo D' 
İtalya gazetesinde olduğu gibi 

rpatates ziraatinden bahsederler! 
C. Filvaki, Almanya'da bütün 

gazeteler hükumetin malıdır; 
c verilen direktif haricinde bir 

satır yazı yazılamaz; Tolisto· 
yun kitabları bile külhanlarda 

d yakılır. Fakat bir Alman pro
d fesörün köpeklerin ve hayvan· 

ların aşçılığına aid bir kitab 
yazması pek garibdirl. Alman

ı yada canlı bahtiyarların en 
1 önünde köpekler geliyor de

n mektir ki hatta bir de "Kö· 
d pekli kadınlar kulubü. de 
i vardır. 

Hadımlık kanunu 
Japonya'da da mecburi ha· 

.. 1 ldımlık kanunu konmuştur. Bu 
f1canun mucibince saralı. buda

aşla, deli olanlar hadım edile
ticektir. 

st Japonya' da yapılan son bir 
a üfus araştırmasınde 150,000 

dört köşesinden 
-isterse cüzamlı olsun!· müş

teri celbi de feııa bir iş değili 
Kralın kurbana 

Sabık Kral Sekizinci Ed-
vard' U'l istif ası mes' el esi etra
fındaki neşriyat hala devam 
ediyor. 

İngiliz gazetelerine göre, 
Gloçester' de bir gömlek 

fabrikası sahibi olan Mister 
Corç Vilyam~ Breyo isminde 
bir adamcağız, radyoda kra
lın veda nutkunu dinlemiş fa. 
kat okadar müteessir olmuş· 
tur ki, radyodan ayrıldıktan 

birkaç dakika sonra ani ola
rak ölmüştür. · 

Krallık bizce çok fena bir 
şey, bu adamcık da krallık 
kurbanlarından bir zavallı de· 
ğil mi?. 

Vatan Vapuru 
Dün Mersin' den gelmesi 

beklenen denizyolları idaresi
nin Vatan vapuru, yolda fazla 
fırtınaya maruz kalmış ve gece 
geç vakte kadar gelememiştir. 
Vapurun bugün gelmesi bek
lenmektedir. stl üfusun yetmişte biri ya deli 

al a da ahmaktır. f 
Bugün doğacak 

cocuklar •• 
H Miskin ve cUzamhlar 

kahvehanesi. 
raş Riyedcjaneyro hükumeti, 
"rn~iyo sahillerinde güzel ve ha
k adar bir yerde miskin ve cü· 
y amlılara mahsus bir gazino 
r\aesisine karar vermiştir. Daha 
mdoğrusu sahilde tel örgüler ve 

4erin hendeklerle tecrit edil
ıdr iş bir kısımda asri bir ga
ıl1gano, bir plaj, bir sinema vü
iza de getirilecek ve cihan cu-

mlılan içirı en güzel bir 
ydclifigah kurulacaktır. 

• 

Yeni ıeneoin ilk fena günleri 
başlamı~ bulunmaktadır. Siyn i 
vaziyetle tehlikeler çoğolJığı gibi 
hueu i hayatta da vaziyet Löyle· 
dir. Ticaret itleri ve aile hayatı 
bugün mühim ı:ın;ıot.ılar geçire· 
ceklerdir. 

Bugün doğucalt çocuklar zeki 
fakat bilek.fır olacaklardır. Bugün 
do~acak çocukları aıkı ve muota· 
ı:am bir terLiyc ahında büyüt· 
uıek l4zmı<lır. 

Türkkuşu 
Şubesi açılıyor ---·· .. ----
Şimdiye kadar 
35 Genç yazıldı .• 

Evelce yazdığımız gibi Türk
kuşıı şubesinin önümüzdeki 
hafta açılaca~ını haber almak· 
tayız. Hava kurumu lzmir şu
besi bunuri için hazırlıklarını 
yapmaktadır. Bu şube açılır 
açılmaz geçen sene lnönü'nde 
C. brövesi atmış olanlarla ye· 
ni kaydedilen üyeler nazari 
derslere başlıyacaklardır. 

Şimdiye kadar 35 genç ya
zılmış, bunların dördü bayan· 
dır. Yazılan gençler peyder
pey Askeri hastanede muaye· 
neye sevkedilmektedirler. Mu
ayenelerin hitammda ameli ta
limler için Ankark' dan mual
lim ve planör, paraşüt gönde
rilecektir. lnönünde muvaffa· 
kıyet gösteren talebelerin brö· 
veleri gelmişti. Bunlar mera· 
simle uçuculara verilecektir. 
Yeni kulüb binası yapıhncıya 

kadar tedrisad. Türk Hava ku
rumu merkezinde verilecektir. 

Ameli talimler ise Halkapı
nar' da yapılacaktır. Paraşüt 
kulesinin yanında yaptırılması 

tasavvur edilen kulüb binası için 
planlar umumi merkeze gön· 
d('rilmiştir. Umumi merkez ka· 
bul ettiği takdirde kuliib bi
nası yapılacak ve bu binada 
umumi toplantı salonu kitapa· 
ne ve talim heyeti için odalar 
ayrılacaktır. ----
Yukarı mahalleler 
icin bir ana la-, 
ğım yapılacak 

Şehid polisler abidesi par
kından başlıyarak ve Karakapı 
caddesini takiben Melez dere
sine kadar olan yolda büyük 
bir ana lağım açılmaktadır. 
Belediye; yukarı mahallatın 
sularının Melez çayına akıtıl

masına yarayacak olan bu 
ana lağım için 18,000 lira 
sarfedilecektir. 

Değirmendağında 
Bir tur yolu yapılacak 

Belediye reisi doktor Beh
çet Uz, dün Karşıyaka'ya git
miş, çocuk yuvasını ve Soğuk
kuyu' da ki Yamanlar gazino
sunu gezmiştir. 

Değirmendağı busene baş
tan başa ağaçlandırılacak, da
ğın etrafında çamlarla muhat 
bir tur yolu h:ızırlanacaktır. 

Burada; Ada'da olduğu gibi 
Merkeblerle mehtaplı havalar· 
da tura çıkılacaktır. Yolun 
muhtelif yerlerine kanapeler 
konacak, sarmaşıklarla örtül· 
müş küçük küçük Pergolalar 
vücude getirilecektir. 

Cezalandırılanlar 
Muhtelif semtlerde otuz sey

yar sütçünün sütleri Belediye
ce mu:ıyeneye sevkedilmiştir. 

Bundan başka 21 kişi y-:r
lere tükürdüğünden para ce
zasına çarptırılmıştır. 

Yeni Neşriyat 

Havacılık ve Spor 
Türk hava kurumu tara(ın· 

d'1n çıkarılmakta olan bu gü
zel mecmuanın 182 nci sayısı 
da çok zengin münderecatla 
intişar r.tmiştir. Okurlarımıza 

tavsiye cderiı. 

LR 
-AnkarapalaS ön·· ndeki 

feci otomobil kazası -
Arabacı Satılmış kendi hatası yü

zünden ağır surette yaralandı 
Dün Kemeraltı civarında 

Kaymakam Nihad bey cadde· 
sinde feci bir otomobil kazası 
olmuş, bir otomobılin çiğne· 
diği genç bir arabacı başın

dan ağır ve tehlikeli surette 
yaralanmıştır. Yaralanan ara
bacı Osman oğlu Satlımış 
adındadır. Kazayı yapan da 
Manisa'lı Mehıned oğlu Mus
tafadır. Kaza, arabacının dik· 
katsizliğinden ileri gelmiş ve 
şu suretle olmuştur: 

Şoför Mustafa'nın idaresin
deki 160 numaralı taksi oto
mobili; içinde Amerikan Kız 
kolleji namına bir cenaze ihti
laline iştirak için iki kız talebe, 
bir çelenk ve mekteb kavası 
bulunduğu halde Kaymakc.m 
Nihadbey caddesinden hükfi· 
mete doğru gelmektedir. O 
sırada arabacı Satılmış'ın ida
resindeki araba da ıeyrüsefer 
talimatnamesine aykırı olarak 
tramvay rayları üzerinden iler· 
lem ektedir. 

Arabanın arkasından bir 
tramvay arabası gelmeğe baş· 
}ayınca arabacı, arabayı sola 
almak istemiş, o sırada gene 
tramvaya muvazi olarak gelen 
160 sayılı otomobille kar~ 1 lŞ· 
mıştır. Otomobil, hayvana ve 

hayvam yeden arabacı Satılmış'a 

Gürültü yok! 
----·----

Otomobillerde alı. 
nan yeni tedbirler. 

Gürültüye mani olmak için 
alınan tedbirler arasında cıto
mobillerde saksofon ve diğer 
gürültülü ses çıkaran aletlerin 
kullanılması yasak edilmiş, 
~lle sıkılmak surelile (Vak
vak) diye ses çıkaran lastik 
armudlu aletler kullanılması 
belediyece kararlaştırılmıştı. 

Bazı otomobillerde el yerine 
elektirikle işliyen, fakat sesi 
çıkaran aletlerin de kullanıl

ması muvafık görülmüştür. 

Ayin maz- ' 
nunlarının tahliye 

çarparak Satılmışı çiğ'nemiştir. 
Hayvan da yaralanmıştır. 

Otomobilin tekerlekleri, ara
bacının başı üzerinden geçti
ğinden zavallı arabacı kendi 
hatasının kurbanı olarak teh· 
likeli surette başından yara
lanmış ve yerden kalkama
mıştır. Hadise, bir anda civar· 
dak.i halkın oraya toplanma· 
sına 5ebebiyet vermiştir. Ya
ralı arabacı, hemen memleket 
hastanesine kaldırılarak· tedavi 
altına alınmıştır. Hadise tah
kikatına müddeiumumi mua· 
vini Rüşdü Uskent tarafından 
el konmuş ve şoför Mustafa 
tutulmuştur. Müddeiumumilikçe 
belediye makine mühendisile . 
seyrüsefer amirliğine derhal 
hadise münasebetile tetkikat 
yaptırılarak rapor alınmıştır. 

Bu rapora göre arabacı, 
seyrü sefer talimatnamesine 
göre arabalara mahsus yer 
haricinde arabasını sürmüştür. 
Hadiseye arabacının dikkat· 
sizlik ve tedbirsizliğinin sebe
biyet verdiği anlaşılmış ve 
şoför şahidlerin isticvabından 

sonra serbest bırakılmıştır. 
Adliyece tahkikata devam 
olunmaktadır. Arabacının ya· 
rası çok ağır ve hayatı tehli
kededir. 

Torbalı'da 
•• 

Mustafa'yı yara
lıyanlar yakalandı. 

Torbalı'nın Çengele köyün
de Ali oğlu nalband Musta· 
fa'yı öldürmek kasdile yaralı
yan, ayni köyden Koca Ali, 
Bt!kir oğlu Mehmed ve Hüse
yin oğlu Cemal, jandarma ko· 
mutam Gayyur Hayri'nin gös
terdiği alaka sayesinde mey
dana çıkarılmışlar ve yakala
narak cumhuriyet müddeiumu
misine teslim edilmişlerdir. 

Asayişi temin etmek husu· 
sunda büyük muvaffakıyet gös
teren' jandarma komutanı Hay· 
ri'yi ve karakol komutanı üs 
çavuş Veysel'i takdir ederiz. 

talepl~ri reddedildi.. Göçmenlere 
Bulgurca köyünde şeh Ha

Iil'in idaresinde yapıldığı söy
lenen ayın hakkında ikinci 
sorgu hakimliği tarafından tah· 
kikata devam edilmektedir. 
Mevkuf bulunan dokuz maz
nun, dün müddeiumumiliğe bir 
istida vererek tahliye talebinde 
bulunmuşlardır. 

Müddeiumumilik, tahkikat 
henüz tamamen inkişaf etme
miş olduğu için tahliye talebi· 
nin reddini istemiş ve sorgu 
hakimliği de talebin reddine 
karar vermiştir. 

Çayır Tohumu 
Vekalet 500 kilo gönderdi 

Vılayetimizde hayvan yemi 
olarak çayır yetiştirmek üzere 
Ziraat vekaleti lzmir ziraat 
müdürlüğüne 500 kilo yonca 
tohumu göndermeği kabul et
miştir. Bu tohumlar, sulak 
arazi sahiplerine parasız ola
rak dağıtılacak ve hayvan ye

Tohumluk buOday 
Satın ahnıyor •• 

Romanya ve Bulgaristan'
dan getirilerek vilayetimizde 

iskan edilen göçmenlere to· 
humluk buğday dağıtılmak 

üzere bütün kazalarda tohum
luk satın alınmağa başlanmış· 

tır. Göçmenlerin iskanı için 
İlkbaharda yeni köy inşa edi
lecek yerleri tesbit için de 
tedkikler yapılmaktadır. 

Ekmek Yükseldi. 
Ekmek fiatları dün yeniden 

10 para daha yükselmiştir. 
Fırınlarda birinci nevi ekmek 
10 kuruş 30 paraya satılmak· 
tadır. 

Oç ay mahkOm 
Genç bazı kadınları yabancı 

erkeklerle birleşti rmiye vasıta· 
lık eden Zihni asliyeceza mah· 
kemesine verilmişti. Zihni, mu
hakemesi neticelenmiş, üç ay 
hao5e m.ı:thkilm ~~ilm; ... : .. mi çayır yeti~tirilcccktir. 

IVl\.111• 
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Arada - sırada 

Ne istiyorum 
A. 1. KUltUr 

iki arkadaş konuşuyorlardı. 
Karşıdan konuşmaları beni de 
alakalandırdı. Kendilerini ta
nımadığım için sözlerine ka
rışmadım, sadece dinledim. 
Fakat konuşmalarını değerli 
buldum. Biri daha . gençti ve 
düşünebilen bir kafaya malik 
olduğ'u ıözlerinden anlaşılı
yordu. Arkadaşına sordu: 

- Bu dünyada ne istediği
mi bilir misin? 

Arkadaşı düşünmeden ce
vap verdi: 

- Herkesin istedikini sen 
de istersin. 

- Yani? 

- Yani, herşeyden önce 
zengin olmağı, her istediğini 
yapacak bir ıervete sahip 
bulunmağıl. 

Diğeri: 

- Fakat -cevabını verdi
zenginlik insanı mes'ud etmi· 
yor. Bunu iyi bir vasıta saya
rım. Fakat her gayeye götü
ren bir yol değil.. Maddi 
servete kavuşmaktansa manevi 
servetleri kafamda tophmakı 
tercih ederim. Çünkü birile 
(Maddi servetle) bugünkü ha
yatın bütün maddi şeylerini 
temin mümkündür. Fakat di· 
ğerile insanlığııı bütün • heye· 
canlarına kavuşmak kabildir. 
Hayat, güzel olduğu, insan 
güzel heyecanlara kavuttuğu 
vakit sevilir. 

- ihtimali.. lstedikin bir 
kadına kavuşmak mıdır? 

- Evet, bu alda gelebilir. 
Fakat beni çok işgal eden 
bir mevzu değildir. 

- Bir cihan seyahati? 

- Hayir, çünkü bunda sa· 
dece görgüm artar. 

- Konforlü bir ev? 
- Değil. Kulübede de çok 

zaman saadet vardır. 

- Huzursuz bir kalbe ka· 
vuşmak? 

- O da değil, fakat bunu 
da ihmal etmem isterim. 

- O halde söyleyiniz. Ben 
bir insan gönlünde yaşıyan 
herşeyi saydım. Şimdi sız 

söyleyiniz: 

- Yok, bulunuzl 
- itiraf ediyorum, bula· 

madım: 

Çünkü söylediklerimin hiç
birini beğenmediniz. Sualleri 
soran en sonra; 

- Sizi müşkülattan kurta· 
rayım, dedi ve sualinin cevabını 
verdi. 

- Hayat yolunda en çok 
istediğim şudur: 

Samimi olabilmek. Oldu· 
ğum gibi görünebilmek. içim· 
den geçen herşeyi söylemek .. 
bunlar görünüşte pek tabii, 
pek sade isteklerdir. Fakat 
biraz ciddi ve derin düşüne

cek olursak bunların ne en 
yüksek servetle, ne en güzel 
kadın vasıtasile, ne de mevki 
ile temini mümkünü olduğunu 
anlarız. 

Hayatta en sade o• arzu· 
lar, hareketler hakikatta en 
güç ve en az yapılması kabil 
olanlar, hatta hiç yapılamıyan
lar değil midirler? 

Ben başkasile değil, kendi· 
sile samimi olan insına bile 
dünya yüzünde çok az rastla· 
madım. 

insanın en büyük ıstırabı 
ise kendi mantıkı ile tezad 
halinde yaşamasında kendini 
_:,:_.._ __ . 

rıye erkanıle birlikte Tulen 
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il 9r.. -~~ ya 15000 /tal yan gitti 

~:-_.~mtrm. Fransız gazeteleri bunun 
Gazetecilik mek manasını soruyorlar 

• 
ı 

tebi veya ens-
titüsü babında . . 

Dostum Niza

~- -
İngiltere mahafili teessür içinde-
dir. İngiltere haberdar değildir. 

r ispanyaya gidecek mühim
mata ambargo konacak 

meddin Nazif'e İtalya hükumeti hemen vereceği cevapta 
- 2 - ne gibi şartlar teklif edecek? Ambargo kanunu tadil edildi. Cumhur başkanı 

M. Ruzvelt Senato' da uzun izahat verdi 
Vaşington, 6 (Radyo) - Amerika senatosu, muharip devletlere silah gönderilmemesi hak

kındaki kaııunun tadilini kabul etmiştir. Yapılan tadilat hakkında Amerika Cumhur reisi M. 
Ruzvelt senatoda izahat vermiştir. Amerikd, bugünden itibaren İspanya'ya gönderilecek bil-

umum mühimmata ambargo koyacaktır. , 
Vaşington, 6 (A.A) - Hariciye Nezareti dün mühimmat simsarı Richard Donoloye Kızıl 

lspanya'ya gönderilecek harp ma1zemesi için bir ihraç müsaadenamesi verdiğini tebliğ etmiştir. 
Donoley Kızıl İspanya'ya dört-beş milyon dolar kıymetinde tayyare, tüfek, mıtralyöz ve cep

hane gönderecektir. Hariciye Nezareti ayni zamanda başka bir simsarın pazartesi gününden
beri Marcantabrico vap·1runa tayyare ve motör yüklemeğe baş'.adığını bildirmektedir. Simsar 
bu malzemeyi ko:ıgre, bu gibi ihracatın menedilmesine ı{arar vermeden evv~l sevketmek 
istemektedir. 

Farzedelim ki, bir enstitü 
veya. mektep, açıldı ve oraya, 
mükteseb hakları rnahfu1 tutu
tutularak gazete nıüessese!'indc 
çalışanların - bilakaydü şart -
kabulleri ilt! beraber yeniden 
talebe alınması kabul edildi .. 
Giizel, amenna!. Falrnt devam 
mecburiyeti konduğu takdir
de. vatanın dört köşesine ya
yılmış olan ve matbuat haya
tında bu kadar hizmet ve his· 
sesi bulunan diğer gllzeteci 
ve muharrirler ne yapacak
lardır? Vaşington, 6 (Radyo) - Amerika silah fabrikalarından biri, lspanya'dan dört buçuk mil

yon dolarlık bir silah siparişi almıştır. Bundan başka, İspanya'nın ısmarlamış olduğu mühim 
miktardaki harp tayyareleri, memnuiyet hakkındaki kanun ç1kmadan dün acele ile yükletilmek 
üzere iken, tayyareler, (Buklin) limanında kalmıştır. Bunun sebebi, memnuiyet kanunununı 

Onlar ı:i, mektep çağmı 

atlıyarak bir takım manevi 
mes'uliyet ve- işlerle uğrnşmak
tadıriar. Onlar ki, fslanbul' dan 
gayri yerll"rin gazetelerini neş
rctmektedirler. Müesseselerinin 
ve evlerinin kapılarını kilitliye
rek ve Sultanahmed'in med
rese odalarında yatmağı göze 
alareık fstanbul'a mı gidecek

/tnlyan 
. Paris, 6 (Radyo) - Havas 
Ajansının Roma' dan aldığı 
haberlere göre halya bu gece 

(1ngiliz - Fransız notasına ce
vab verecektir. 

askerleri B 
hakkındaki Fransız·lngiliz no· 

dünkü resmi gazetede intişar etmiş olmasıdır. 

-----------~ ..... ------------- • 

M.Benes ---···---Resmen 
Belgrad'a 
davet edildi •• 

Prağ, 6 (A.A) - Selfıhiyet
tar bir membadan haber alın
dığına göre M. Benes resmen 
Belgrad'a davet edilmiştir. Bu 
ziyaretin ilkbaharda yapılması 
muhtemeldir. 

Tahran 
Müzakereleri 
bitmiş gibidir. 

İstanbul, 6 (Hususi) - Tah
ran' da bulunmakta olan ve 
Cemal Hüsnü' nün riyasetindeki 
murahhas heyetimizin lran ri
cali ile muhtelif mes' eleler 
hakkında yapmakta olduğu 
müzakereler bitmiş gibidir. 
Cemal Hüsnü, yakında Anka
ra'ya gelecek ve hükumetten 
yeni talimat aldıktan sonfa 
tekrar Tahran'a gidecektir. 

Niyöz Kronikl 
Hükumete 
Hücum ediyor. 

Londra, 6 (Radyo)- Niyöz 
Kronikl ve . diğer Sosyalist 
İngiliz gazeteleri, hükumete 
hücum etmekte ve İngiltere
ltalya muahedesinde, ltalya'nın 
ispanya ihtilalcilerine ,. yardım 
et.memesi için neden dolayı 
bır madde konmadığını sor
maktadırlar. 

Ölüm 
lzmir'in tanınmış tüccarla

rından Rahmi Filibeli ile kar
deşleri Hakkı ve Nazmi'nin 
valideleri ve merhum . uncu 
Hacı Süleyman'ın refikaları 
Fatma, dün gözlerini hayata 

yummuştur. Merhume, iyi kalbli 
' merhametli ve sevilmiş bir 

Türk kadını idi. Fakirlere 
uz~nır ve her yıl kimsesiz, 
y tim yavruları sevindirirdi. 
Ôlümü, muhitte teessür uyan
dırmıştır. 

Biz de bu teessürde müş
terekiz. Evladları Rahmi ile 
Hakkı ve Nazmi'ye başınız 

saj'olsun, deriz. 

Romanya Hollanda 
--····--- ----···---

Kontrol Kraliçesi 
Masrafını umumi af 
Kabul etmiyor.. ilan etti ••• 

Lon<lra, 6 (A.A) - Ademi Lahey, 6 (Radyo) - Kızı 
müdahale tali komitesinin <lün· prenses Jülyana'nın evlenmesi 

kü toplantısında Romanya mu
rahhası İspanya' da yapılacak 
kontrole aid planın tatbiki 
dolayısile yapılacak masraflar
dan Romanya'nın hissesine 
düşen parayı hükumetin kabul 
etmiyeceğini bildirmiştir. 

Diğer murahhaslar Roman
ya murahhasının bu beyana
tını tasvib etmişlerdir. 

Kamutay 
Dün toplandı. 

Ankara, 6 (A.A)- Kamutay 
bugünkü toplantısında Maarif 
Vekaleti merkez teşkilatı ve 
vazifeleri hakkındaki kanun ile 
resmi devair ve müessesat ile 
devlete ait idare ve şirketl~rd~ 
ve menafii umumiyeye badim 
müesseselerde bulundurulabi-
lecek vesaiti nakliye hakkın
daki kanuna ek kanun layiha-

:sının ikinci müzakerelerini yap-
mış ve kabul etmiştir. 

Çin'de ko
münizme karşı 
• 
Japon'lar 
müşterek cephe 
teşkil ediyorlar ... 

Tokyo, 6 (A.A) - Dış ba
kanı M. Arita radyo ile ver
diği nutukta Çin'den de bah· 
se<lerek Japonya'nın anlaşma-

şerefine Hollanda kraliçesi 
Vilhelmin'e umumi af ilan ey

lemiştir. Affedilenler arasında, 
dört sene evel isyan eden 
Hollanda kruvazörü Provizin'in 
mürettebatı da vardır. 

Kraliçe, vergi vermedikle
rinden dolayı hapsedilmiş olan' 
binüç.yüz kişiyi de affetmişıir. 

Bunlar, borçlu oldukları ver
gilerin tediyesine mecbur de-

ğildirler. • 

Felemenk 
Veliahdı prensesin izdi· 

vacı şerefine balo 
Lahey, 6 (Radyo) - Veli

ıı: ahd prenses Julyana'nın izdi-
11.vaç merasimini tertib komitesi 

dün akşam mükellef bir suare 
vermiştir. Bu suare, prenses 
ve prens şerefine verilmiştir. 

Bu suareye pek çok Alman 
prens ve prensesleri iştirak 
etmişlerdir. Bunlardan başka 
Dük dö Kent ve Felemenk 
kraliyet ailesi. de hazır bulun· 
muşlardır. 

Veliahdın ı.evci prens Ber
nar F elcmehk yüzbaşı ünifor
ma,,ile hazır bulunmuştur. Sua· 
reye F elemcnk milli marşı ile 
başlanmış sonra Alman marşı 

da çalınmıştır. ı 
lngiliz marşı çalındığı zaman 
şiddetle alkışlanmıştır. 

Suareye sefirler de davet 
edilmişlerdir. 

ler?. 
Mantıkan böyle bir şeyin 

tahakku\rn·na imkan bulunma
dığına göre, böyle bir mektep 
ve enstitiinün - mevcut eleman 
ve kıymetlere hakkını vermiş 
gözükmesine rağmen - haki· 
katte gene unsur ve eleman
ları bir silindir gibi ezüp ge
çeceği de meydnndadır. Yani 
bu da olamazmış, bu da adi
lane bir şey değilmiş demek!. 

Peki, ne yapmalı?. 
Bize kalırsa, evelki yıl mat

buat kongresi vesilesile de 
söylendiği gibi, bir enstitü 
açmak, fakat tedrisatı bülten
lerle bütün gazete çıkan mer
kezlere yaymak ve - enstitü 
müddeti dolduruluncaya kadar
her yıl mevcud elemanları im
tihandan geçirip ellerine yük-

sek meslek diplomasını vermek. 
Muvaffak olamıyan, bittabi 

hakklnı kaybeder, çekilir .. Ne 
yapalım, işin doğrusu da bu
dur. Fakat bu diplomanın, 
bir meslek, bir ihtisas vesi
kası olmakla beraber yüksek 
tahsil haklarını bahşetmesi de 
lazımdır .. 

Bunlar olub biterken, bir de 
matbuatın kendi bünyesinde ki 
dertlere el uzatmak lazımdır. 
Amma, bu cihet üniversiteye 
değil de hükumete aid imiş 
ne zararı var, ayrımız gayrı

mız olmadığı için, fırsatı vesile 
ittihaz ederek konuşabiliriz: 

Bizim, kendi aramızda ne 
b:r teşekkülümüz, ne bir taa
vün sandığımız, ne de istikbal 
ve haklarımızı tekeffül eden 

sına tamamen uygun olarak 
komünizme karşı müşterek bir 
cephe teşkilini teklif ettiğini Cin'de bir vak'a 

bir talimatname, bir nizamna· 
me, bir garantimiz veya bir 

bildirmiştir. 

Bakan Japonya'nın ancak 
şimdiye kadar ekiln;e~iş-ola; 
bölgeleri istismar • suretile in
kişa( ;debileceği;r-ve- k;ndi 
yolunu takibederek bütün en- , 
gellcri yenmiye hazırlanması 

lazım geldiğini söylemiştir:. 

Yıl6aşı telgraf /arı 
Roma, 6 (Radyo) - Yılbaşı 

münasebetile italya hariciye 
nazırı Kont Ciyano ile Y Jgos
lavya başbak~nı M. Stoyadi-
viç arasında dostane telgraf-

' Bir liman 
Kacakcıların elinde. 

• • 
Kanton, 6 (Radyo) - Ka

çakçılar, Gümrük kumandanı 
Miralay M. Panjes'in dairesini 
basarak silahla miralayı öl
dürmüşlerdir. Liman, kaçak
çıların elinde bulunuyor. 

Pi'pa iyileşecek_mi? 
Roma, 6 (Radyo) - Vati· 

kandan gelen haberlere göre 
Papa dün geceyi sakin geçir· 
mi~ ve ayaiının airıları dur· 

şeyimiz vardır. 

Mesela, İzmir matbuatı, saa
ki kutbun bir noktasındadır da 
hiçbir yerle alakası yoktur. 

B:zde gazeteci, bütün uzvi· 
yet ve enerjisini sarfettikten 
!onra mesleğin nankör bir red 
ve inkarı ile sahadan uzakla· 
şınca, hayat boyunca süren 
bir kafa çalışmasının müka
fatı olarak daima sokaklarda 
sürünmek tehlikesine maruz 
kalır. 

Bizde iazeteci, teşekkülsüz 

er 
tasına İtalyan cevnbımıı bugün u 
verilmesi muhtemeldir. Açık e 
ve kat'i olacak olan nota ıb 
metni bütün devletler için 

ltalya bu notasında ancak 
mutlak ademi müdahaleyi ka· 
bul edecektir. Beynelmilel kon
trolün Fransız - lspr.nyol hu· 
dudlarına da teşmilini istiye
cektir. Ayni zamanda ispan
ya' da bulunan bütün yabancı 
gönüllülerin ihracını da 'art 
koşacaktır. 

Roma, 6 (A. A) - Selahi
yettar mahafilden öğrenildi
ğine göre Gönüllüler meselesi 

-·;e;pbfijMiW , .... 

üdiye alamaz. Hastalığında, 
işsilliğinde, felaketinde, her
.şeyinde yapa-yalnızdır ol. 

Nihayet düşünmek gerektir ki 
bu memlekette bakkalların 
bile bir teşekkülü, filan meslek 
erbabının bir sandığı, filan 
meslek sahiplerinin de bir ban
kaları vardır. Bizim, yani umu
mi efkarı idare ettiği söylenen 
miinevver matbuat elemanla· 
rının nesi vardır ~i?. 

Şimdi devleti idare eden 
kadirşinas büyükler olmasaydı, 
birçok edib, muharrir ve ;şair· 
}erimizi ya elim bir mahrumi
yet ve sefalet içinde sokak
larda veya darülacezelerde can 
vereceklert:li. 

Bu elim akıbeti, bu meslek 
adamlarının, cemiyetin alnını 
terletecek, bir mükafatı mı sa· 
yacağız?. 

Bilhassa bugünün gazetecisi, 
bugünün muharriri, yani tama
men cemiyetleşmiş, devlete 
mal olmuş, mahrumiyetlerin, 
ıstırabların rekorunu kırmış 
olan matbuat elemanı, devlet 
memurundan bile daha üstün 
haklara malik olmak iktiza 
eder. Ona refah ve hak ver-
memek, evvela onun hizmetini 
inkar etmek, saniyen de inkı
lab içinde birinci derecede 
bir varlık sa) ılan bu kuvveti 
çürütmek olur. 

Binaenaleyh gazeteci ve mu· 
harrir için yalnız mekteb de
ğil, ayni zamanda teşkilat· 
ta lazımdır. Ona emniyet, re· 
falı imkanları veren teşkilat.. . 

Bir de gazetecinin çalışma 

şekilleri, matbuat kanunu mes
elesi ve hükumet dairelcrile 
olan temasları, muhtelif istis
nai hakları mes' eleleri vardır
ki, boşuna kalem sallamamı~ 
olmak için, onları da bir ümi
din do~uşuna bırakacaiız. 

O. R. G. 

bitaraflık istiyecektir. d 
Londra, 6 (A.A) - lspan

ya'ya gelen ltalyan gönüllüle· 
rinin askeri teçhizatı tam ol· 
duğu ve fakat silahları bulun
madığı bildirilmektedir. 

Resmi mahafiller İngiliz· 
1talyan anlaşmasının imzası 
esnasında bitaraflığın bu yeni 
ihlalinden dolayı pek ziyade 
müteessif ve müteessi rdirler. 
Mes'elenin bugün öğleden son· 
ra ademi müdahale komitesi 
tarafından tetkiU muhtemeldir . 

Paris, J (A.A) - ispanya'ya 
ltalyan kıtalarının gönderil· ::> 

mesi Centlemans Agreement 
mukavelesi ahkamile kabili 
telif midır? 

Paris matbuatı bu sabah bu 
suali sormaktadırlar, 

Eko Dö Paris gazetesinde 
Pertinaks bu hususta şu satır
ları yazmaktadır: 

4000 ltalyan askeri İspan· , 
ya'ya ihraç edilmiştir. İşte Ro
ma'nın gönüllüler mes' elesi 
hakkındaki Fransız ve lngiliz i. 
notalarına cevabı, İngiliz-hal· 

k 
.. ny 

yan anlnşması vu uatın seyrına 

değiştirmemiştir. Alman'lara ~ 
göre bu anlaşma lngilterc ile nı 
Fransa arasında sokulmuş bir 
çividir. Bu hususta hakikab\r 
tebeyyün ettirmek lngiltere b 
hiikumetine aiddir. ö 

Londra, 6 (A. A) - Siyasi re 
mahafil Cebdüttarık deniı 
makamatının İtalyan gönüllü· 
lerinin bir Kanunusanide Ga· 
diks'tc karaya çıktıklarını, 3 f 
Kanunusanide haber almış 1 

olduğunu tasrih etmektedir. ' 
İtalyan gönüllülerinin kara·en 

ya çıkacaklarının lngiltere'n!n/ 
evvelce haberdar olduğu ha~a 
kındaki şayialar kat'iyetle tekiro 
zib edilmektedir. ~-

Centlemans Agreementi im' 
za etmekle lngiltere'nin hal 
ya'yı lspanya'dı,ı komünizm ile 
mücadele etmekte serbest bı'4e 
raktığıihakkındaki haberi aynlkı 
mahafil gülünç. addetmektedirte 

Bu m~hafil İtalya ile lngil 
tere'nin Akdeniz'deki münai 
sebatı mes' desinin ademi m\iı 
da hale mes' elesile alakada i 
olduğunda ısrar etmektedinn 
Bu sonuncu mes' ele esasejo 
birkaç hükumetin mümessil 
bulunan bir komite tarafınd 
tetkik edilmektedir. 

- So1W1 7 i1'ft saltif«IB 
ı t•ti .dil m~ur. bir b' ldu~u için, teka· 

-----~-
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olores, zabıta memurlarının kat'ı kara. Ôlümle tehdid Yeni anlaşma son zamanlarda gevşiyen Bu akşamki program 
rını görünce, daha fazla ısrar etmedi Bir doktor iki bu münasebetleri kuvvetlendirecektir lstanbul radyosu 

kişiyi tehdid etti.. Gündüz neşriyatı: Saat 12,30· 
Dedi. 
- Maamafih, taharriyata 
aşlamadan evvel bana on 
akikalık bir mühlet veriniz ki, 

spanya sefart-ti katibini bura
a davet edebileyim. Benim 
spanya tebeasından olduğu· 

u tabii biiiyorsunuz. .Pasa
aı ort diplomatik ile seyahat 

1 ttiğimi de ilave edebilirim. 
y - Madam, dairenizin tele-
k onlannın işlemediğini teessür· 

ile e arzederiml 
~ Bu cevap, Doloresi adeta 
le~ıldırltı; şimdiye kadar muha
a aza ettiği soğukkanlılığını 

dı aybeıti. 
n Genç kadın hemen karyo· 
tt adan aşağı atladı ve büyük 

ed>ir asabiyetle memurlara ba· 
l~ırmağa başladı. O kadar ki, 

rı memurların hareketlerine de 
kdnani olacak şekilde hücumlar 
. yaptı. 

er lspanyol madam, mernleke· 

mıinde boğa dövüşierinde idman 
r etmiş kadar çev k ve kuvvetli 
be di. Memurlar bu kadının ha
ey tekellerine mukabelede acıı 
kahissediyorlardı. Bunun ıçın 
ifa çlerind n birısi: 

ş - Madam ·dedi- böyle ha-
ka-eket etmemenizi rica ederim. 
elliiz aldığımız emri ne bahası· 

ştirpa olursa olsun yapacağız. 
haHatıa, bu vazifemizi yaptığı
gmız için Fransa ve İspanya 

elehükiimetleri arasında hırp çı
su~acağını da bil.sek, gene te
ir cddüd göstermez ve işimizi 

i v<bitiririz. 

ehiı "Siz bu suretle harekette 
budevam ederseniz, güzel bilek
gel erinize kelepçe takmak mec
en uriyetinde kalacağız. 
el\_ Beri taraftan memurlardan 

ye biri de konağın insanlarını 
evfjbir araya topladı ve bir oda

mişYa kapattı. 
bul Bu iş bittikten sonra, me· 

fi. urlardan birisi Madam Do· 
ndlore5'e: 

- Rica ederim Madam, 
sto giyininiz, ve hususi yazıhane
n tmizle kasanızın anahtarlarını 

et~larak bizimle beraber geli-
• t D d. dric ız.. e ı. 

er c Dolores, zabıta memurları
ları m vazifelerini yapmak husu
ş, 2sundaki karannı görünce; da-

l 
ha fazla ısrar etmedi ve: 

am 
1 

- Pekala. Dedi. Buyuru-
a~ nuz, size dolablarımı, çekme-

l
e dr celerimi kendim açayım .. 

O e ~D l . . kl' .. ıuen, muame enızın şe ıne 

ıhrjinuhalef et ediyorum. Yoksa, 

a~ d' orkacak bir hal ve hareketim 
rı .. 

1
yoktur, buyurunuz. 

mu * 
P. ıJr $ 

r b <j, Zabıta memurları lspanyol 
. a .<lı berinin yazıhanesindeki ev-

1'.ştı rakın birer birer tetkiki için 
ıst ·k· t " 1 h l' d tam ı ı saa ugraştı ar, şup e ı 

n. al ola ak hiçbir şey bulamadılar. 
nıst z b . 

1 
a ıta memurları bırşey bu· 

m~ laı 1aclıkları İçin asabileşiyor-
ardı. Memurlardan birisi, hid· 

yar det ile kanapelerden birisine 
gaş turdu. 

Dolores bu manasız şeyi 
hiddetle aldı ve bir masa üze· 
rine koydu. Fakat diğer bir 
zabıta memuru bu kutuyu 
eline aldı ve: 

- Fakat bu 
yok, yalnız 
dedi. 

mavı 

kutuda ruı 
kağıt var, 

Dolores, bu söz üzerine oy
nanmak istenilen faciayı anladı, 
büyük bir ac;abiyetle: 

- Sizin fabrikalarınızın ma
mulatından oldutuna ~üpbe 
yok, dedi. 

Zabıta memurları bu sözlere 
kulak bile asmadılar; şefleri 

olan adam: 
- Madam, sizin burada gizli 

mürekkeple yazılmış yazılarınız 
var. Biz buna eminiz_ Bunun 
için bütün evrakınızı Emniyeti 
umumiye müdürlüğüne gön
dermek mecburiyetindeyiz. Bun
ları kimyahar.ede birer - birer 
tetkik edeceğiz. Bunun için 
sizin de bizi takibederek Em· 
niyeti umumiye müdürlüğüne 

gelmeniz lazımdır. Dedi. 
Zabıta memurları, hemen 

kağıtları ve ayni zamanda sah· 
te eiektrikçinin çekmecelerden 
birine yerleştirmiş olduğu be~ 
yaz kağıdı da aldı\ar. 

Bundan 15 dakika sonra, 

Dolores ve en mahrem evrakı 
Emniyeti umumiye müdürlü
ğüne sevkedilmiş bulunuyordu. 

Dolores, tevkifinden iki saat 
sonra Emniyeti umumiye mü
dürünün önüne çıkanldı. 

- So11u Var -
-------
Ödemiş haberleri 
Ödemiş (Hususi) - Bugün 

Ôdemişspor kulübü yıllık kon
gresini yapmış bu münasebet· 
le üyelerine bir çay şöleni 
vermiştir. Şölende şarbay M. 
Balkal, F ethiı Hamdi ve E. 
Hamdi Akman söz almışlar 
kurumun ihtiyaçları üzerinde 
görüşülmüş, kararlar alınmış
tır. Bu vesile ile ülkü alanlar-
da canh bir hız almıya çalışan 
Ôdemişsp,orluları takdirle kay
dederiz. 
Ödemiş'te deve güreşi 
10/1/937 ye rastlıyan pazar 

günü Ôdemiş'te Çocuk Esir
geme Kurumu menfaatine bü
yük bir deve güreşi verilecek
tir. Deve güreşine Ödemiş, 
Tire, Bayındır, Torbalı, Ma
nisa, Aydın gibi ilçe ve iller· 
den ünlü pehlivan develer 
gelecektir. Hasılatın % 40 ı 
galib gelecek baş, orta ve 
ayağa verilecektir. 

Tehdid mektubu davası 
Bur na va' da, t•ıccardan Ed~ 

mon Jiro'ya tehdid mektubu 
göndermek suretile para al
makla nıazr.un Yaşar oğlu 
Riza ve Hüseyin'in mubake· 
melerine dün şehrimiz Ağır
ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Dünkü celsede bazı 
şahidler dinlenmiştir. 

Kanape, elektriklerin söndü
ü zaman sahte elektrik nae· 

as~r;urunun mabud uzun ve boru 
ır 4'cklindeki kutuyu sakladı~ 

nm k .d. 

Danzing'te 
Bazı tevkifat yapıldı 
Daniig, 6 {Radyo) - Ka

tolik fırkası liderlerinden bir
çoku tevkif edilmiş, bir kısmı 
da firara mecbur kalmı~tır. 1 

anape ı ı. 

ın .lA . d d r··cmur oturur oturmaz yerın en 
• r ,fırladı ve mahut kutuyu giz-

~~ng lenmiş olduğu yerden çıkardı 
uza b b' · k f CJ,ıve unu ır ruı ulusu arz-
a~d Lederek Madam Dolores' e: 

lrar - Madam şu ruj kutusunu 
tınız; burada unuttuiunuz an-

Kimyacı Şatölye 
Moskova 6 {Radyo) - Ta! 

ajansı bildiriyor: 
Moskova üniversitesinde .Şa

tölye şerefine büyük tezahürat 
yapılmıstır. Şatölye, maruf kim-

Alsancak'ta İkinci kordon- Türkiye-f tal ya arasında yeni Tür kiye ihracatı müteessir ol· 14 Halk türküleri, havadisler, 
bir ticaret anlaşması yapıldı- dug" u gibi, İtalyan ithalah da h f'f ·k· 

da lbrahim oğlu doktor Ke- a ı musı ı. 
ğından evvelce bahsedilmişti. zarar görmüştü. Herş·eyden Ak · t S t 18 30 

mal Durakoğlu, karısının bazı 1 şanı neşrıya ı: aa • 
Henüz İktısad Vekaleti tara- evel, talyan manifatura eşyası k k 19 30 harekatından şüphelenerek 216 pla la dans musi isi, • 
fından anlaşmanın metni neş- piyasadaki mevkiini kaybetti. k f 20 R'f k 

sayılı evde oturan Hasan oğlu on erans, ı at ve ar a· 
redilmemiştir. Fakat muahedenin Bundan, İtalya'ya rakib olan d ı f d T" k 

tüccar Cazım ve ayni yerde aş arı tara ın an ur mu· 
esasları şunla dan ibarettir: memleketler istifade ettiler. k 20 30 5 f k oturan Ahmed kızı Ihsan' ın si isi, , a iye ve ar a-

l - H eriki ta af ticaretı İtalga'ya neler satıyoruz? d 1 f d T · k evlerine giderek: aş arı tara ın an iır mu-
klering yolile cereyan ede- italya, en ziyade arpa, bug" - ·k· · 21 S "d .. k t - Benim karımla sizin bö· sı ısı, tu yu or es rası, 
cektir. day ve alelumum hububat 22 A' b h b l · rek yidig" inizi haber aldım. ıans ve orsa a er erı, 

2 - H t• s ısi takas muame- maddelerimizin alıcısıdır. Bun- 1 ki 1 1 
Do

0
aruyu söylemediğiniz tak- p a a so o ar. 

leleri kaldırılmıştır. lardan başka tuzlu ve taze --- ------
dirde ikinizin de evi bozula- · · c • 
caktır. 3 - Itı:ılyan adaları ve o.Üs· balıklarımız da ltalya'da büyük ezayı r 

Dernek suretile tabancasını temlekelerile o lan ticaret ev- rağbet görmektedir. Bılhassa 
Velce olduğu gı'bı' gene kle son zalnanlarda torik ve pa· çekerek ölümle tehdid ettiğin- ' · • 

den yakalanm!şt r. ring harici bırakılmıştır. l~rout gibi balıkların en çok 
Hırsızhk Türkiye ilt• lta'ya arasında müşterisi İta1 yan firmalarıdır. 

KC'stelli caddesinde Salihe- ticaret aıılaşması piyasada bii- · Burılaıdan başka İtalya'ya sat-
fendi hanında Midilli'li Hasan yük bir alaka uyandırmıştır. tığımız tütün de mühim bir 
oğlu lbrahim ve Akşehir'li Ba~ta hububat tacirl eri olmak yekun tutmaktadır. Yakında 
Mustafa oğlu Ahmed ayni üzere ekseri tacirler Roma' da İtalyan tütün inhisarından bir 
handa yatan Abdullah oğlu dev \ffi eden mü akerelt:rin ne· heyet Türkiye'ye gelerek piya-
Hamid ve Said oğlu Abdur- t cesını merakla bekliyordu. sadan tütün alacaktır. 
rahman'ın yattıkları odanın Yeni anlaşma münasebetile İtalya'ya sattığımız mallar 
asma kilidini kırarak Abdur· Türkiye·İtalya arasındaki ticaıi arasında yu"!lurtayı kaydetmek 
rahman'a aid bir çift fotin mün~sebetlerin ehemmiyetı hak- lazımdır. Son zamanlarda yu-
çalmışlarsa da mesruk eşya kında elde ettiXmiz malumatı ınuıta tacirlerimiz de, Türkiye 
ile birlikte yakalanmışlardır. aşağıya yazı~ o :uz: İtalya ticaret anlaşmasının ne· 

Tulumba çalmak Bundan altı yedi sene evel, ticesini bekliyorlarelı. 
Turan' da Menemen cadde- İtalya, dış ticaretimizde en bü- Son ~öz olarak diyebiliriz 

sinde İngiliz tebaasından Cey- yük mevkii işgal ediyordu. ki, Türkiye-İtalyan anlaşması 
mis oğlu Hot evinde bulun· ihracat mallarııuızın mühim iki memleket arasındaki ticari 
madığı bir sırada gire:-ı Ah· bir kısmı Triyeste I:rnanı va· münasebetleri tekrar tazeliye-
med oğlu Osman ve İbrahim sıtasile Avrupa memleketlerirıe cek ve bu münasebatın daha 
oğlu Ali evdeki tulumba ve sevkedilirdi. Bu mlinast belle- ziyade inkişafına sebeb ola-
tel kurşun bornlarını çaldıkla- riı1 tesiri ile, İtalya Tiirkiyc caktır. 
rından yakalanmışlardır. mallarını diğer memleketlere 

Çuval çalmak satmak suretile bir mutavassıt 
Kemer'dc Bahçıvan sokağın- mevkiine g·rmi,ti. Son sene-

da oturan Mustafa km Fahri- lerde, ltalya, dış ticaretimiz. 
ye polise müracaatla açık ka· deki bu mevkiini kaybetti. 
lan kapısından içeri giren be· Kontenjan ve k\iring usulle· 
lirsiz bir hırsız tarafındaDı 12 rinden sonra, arada bir mu· 
çuvalının çalındığını iddia ve tavassıta ihtiyaç kalmadı. Doğ· 
şikayet eylemesi üzerine tah· rudan doğruya yabancı mem-

lıeikata başlanmıştır. leketlerle münasebetler tcsi-
Yaralanmak sine zaruret hasıl olmuştu. 

Limanda bulunan İtalyan Bunun neticesi olarak ihracat • 
Piyero Foskari vapurunda ça- maddelerimizi diğu memle-
lışan Abdullah oğlu Arap ketlere satan Triyeste komis· 
Mehmed üzerine balya düşüp yoncuları da ortadan kalk· 
omuz ve sağ bacağından hafif mıştır. 
surette yaralandığından mem- Buna munzam diğer sebep· 
leket hastanesine kaldırılmıştır. ler de bulabiliriz. Evelce Çe-

Dövmek koslovakya ve diğer merkezi 
Kemer'de selanik sokağmda Avrupa memleketlerine Tri· 

Yaşar oğlu Abdi Hasan karısı yeste vasıtasile ihracat yapar-
Cenan'ı dövdüğünden yaka- dık. Bir·iki senedenberi Kös· 
lanmıştır. tence transit yolu, Triyeste ile 

§ Namazgah Karaman so- olan münasebetlerimizin azal· 
kağında Mehmed kızı Hafize masına sebebiyet vermiştir. 
ile Mehmed kızı Nefise adın· İtalya' dan neler alıyoruz? 
daki kadınlar, Hüseyin kızı Türkiye - ltalya arasındaki 
Melahat'ı dövdüklerinden ya- transit münasebetlerinin azal-

h.lanmışlardır. Bdığında bahsettik. Şimdi de 
~ İkiçcşrnelik caddesinde doğrudan doğruya İtalya ile 

Necib oğlu Asım bir gramo- olan münasebetlerimizden bah· 
fon mesı.:l..!~inden Mustafa oğlu sedelim. İta1ya' dan en fazla 
Mehrnecı'i demirle bir hafta aldığımız mal manifaturadır. 
isinden kalacak derecede döv· Denilebilir ki, birkaç sene 
düğünden yakalanmıştır. evel İtalyan manifaturaları 

Esrar satmak Türkiye piyasasını tamamile 
Kemer' de Sürmeli sokağında kapamıştı. Bilhassa pamuklu 

EmiA oğlu Yusuf. esrar satar- dokumalar, köylere kadar ya-
ken 7 gram esrar ile birlikte yılmıştı. İtalyan dokumaları bu 

yakalanmıştır. sahada pek yalnız kalmıştı. 
Çam ağacı kesmek Her yerde olduğu gibi karşı· 
Bayraklı Turanda Ali oğlu larma Japon manifaturası çık· 

Veli 100 kilo sıkletinde yaş mıştı. Fakat bu rekabet esna-
Çam'ı kestiği görüldüğünden sında gene İtalya'nın tanınmış 
yakalanmıştır. malları piyasadaki mevkiini 

t '"'\ kaybetmemişti. 
Ankarapalas Manifatura e~yasından baş· 

. Büyük bir titizlik ve inti
zamla kurduğumuz büyük 
Ankarap~lns otelinin kalori
fer tertıbatı da bitırilmış ve 
otel, :utık yen i kalorifer te
sisatilc ısıtılmağa başlan
mıştır. 

ka makine, · otomobil demir 
malzemesi, boya gibi sınai 
mamulat da ehemmiyetli bir 
yekun tutmaktadır. 

Tfükiye·İlalya müııasebct:t ri 
bir iki sene evel bir fasılaya 
nğradı. Zecri tedbirler yüzün
d~n ltalya'nın dış ticaretimiz.-

B·u·nava'da 
Güzel bir çalışma. 

Burnava C. H. P. Erzene ve 
Ergene ocakları, nüıııune ola
bilecek şekilde faaliyetlerini 
arttırmışlardır. Bu meyanda 

fizik ve kültürel olmak üzere 
yeni bazı çalışma sahaları 
açılmı~tır. Haber aldığımıza 

göre; 
1- Haftada ikişer ders ol

mak üzere Fransızca, İngilizce 
ve Almanca dersler vcrilec<'ktir. 

2- Türkçe'den ilk tah')il 

derecesinde olanlara haftada 
ikişer ders olmak üzere Coğ· 
rafya, Tarih, Hesap ve hayat 
bilgisi dersleri verilecektir. 

3- Okur yazar olmıyanlara 
her gece birer saat Türkçe 
okuma ve yazma dersleri ve
rilecektir. Bu gibilere okuma 
ve yazma öğrendikten sonra 
şehadetname verilecektir. 

4- 16 yaşından 36 yaşına 
kadar gençler için: Atıcılık, 
Binicilik, Avcılık. İskrim, Yüz
me ve sair sporlar için kurs

lar aç.1lacaktır. · 
5- 3 yaşından 7 yaşına 

kadar çocukların, milli hars, 
milli terbiye ve milli ruh, çer
çevesi dahilinde büyütülmesi 
için, bir çocuk yuvası açıla-, 
caktır. 

6- Kitara, Mandolin öğ
renmek istiyenler ıçın kurs 
açılacaktır. 

7- Baladaki maddelerde 
gösterilen dersleri istisnasız, 
Kadın - Erkek her Türk taki
bedebilir. --:-r----

F r ansız • Leh 
istikraz projesi .. 

Var~ova, 6 (A.A) - f )iyet 
meclisi Fransız· Leh istikraz 
projesini hararetli alkışlar ara
sında ittifakla kabul ~tmiştir. 

Belçika reltzistleri 
Torino, 6 (Radyo) - Bel

çika rekzistlcri reisi M. Leorı 

Doğrel bu akşam Torino rad· 
yosunda siyasi bir nutuk irat 

--·---
Be ediye 

• • o 
ıre? erının 

b0 r içt·maı 
Paris, 6 (A.A} - - Ce

zayir' in 120 belediye reisi dün 
akşam Oran belediye reisi M. 
Lambert'in riyaseti altında 
toplanm•.ş 1 ardır. Bu toplantı
dan m 1ksad Cezayir yerlile
rine bütün medeni hakları 
bilhassa intihab hakkını bah
şeden kanun layihasının meb
usan meclisine tevdi edilme
sini protesto etmektedir. Bu 
toplantıda kabul edilmiş olan 
bir takrirde Cezayir' deki bü
tün müfrid ve ihtilalci anası

rın bu layihaya müzaheret et
mekte oldukları beyan edil
mektedir. Layiha Cezayir'de 
yeni kargaşalıklar çıkmasına 
ve ırklar aı:asmdaki kini yeni
den şiddet\endirmeğe sebeb 
olacak mahiyette addolun.mak· 

tadır. 
Bundan başka ihtilal tahri

katçılarının elinde tehlikeli bir 
silah olacaktır. 

Toplantıda iltizam olunan 
bir kanun layihasına göre bazı 
yerlilere mahdud intihab hakkı 
ve gene bu şekilde parlamen
toda mümessil bulundurmak 
selahiyeti ve Fransız vatanına 
hizmet etmiş olan yerlilere 
fahri olarak hemşehrilik hak
kı verilecektir: Bu gibi yerli
lere yerli Fransa vatandaşı 

ÜrlVanı verilecektir. 

Cezayir miifritleri mahafili 
fırsattan bilistifade kargaşa
şalıklar çıkarmışlardır. Top
lantının nihayetinde dağılan 
belediye reislerini yüzlerce ko· 
münist yuhaya tutmuşlardır. 

Feci 
Bir tren kazası 

Dün gece, saat 18 de Kar· 
şıyaka' dan hareket eden lzmir 
heni, mezbaha istasyonuna 
geldiği sırada trene binmek 
istiyeJ1 ve Nafıa yollarında ça
lıştığı anlaşılan Servilimescit'te 
27 sayılı evde mukim 313 
doğumlu Mehmed oğlu Ali, 
acele ile tutunamıyarak düş
müş ve tekerleklerin altında 
kalmıştır. Ali'nin iki ayağı 

diz kapaklarından kopmuş ve 
sağ elinin parmakları da ke
silmişlir. Zavallı adam, derhal 
memleket hastanesine kaldırıl· 
mış ve makinist Şükrü ile ateşçi 
Mehmed de yakalanmıştır. Tah
kikata devam olunuyor. 

Yahudiler 
Mes'elesi .. 
Londra, 6 (Radyo) - Ya· 

hudiler mes' elesi~için Portekiz 
hükumetininl Londra'ya vere-.. • t 1 

l • t • l • ,,.. 1 
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Fırtına Ali 
BUyük Korsan Romam .. _ -- ... -. ,,J 

.so. Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

Mariya, baştan aşağı titredi: 
- Andon reis çok zeki, 

çok yaman bir ihtiyar kurd .. 
Evela aşkımı ve Fırtına Ali'yi 
sevdiğimi anladı. Sonra da en 
mükemmel silahın ve tuzağın, 
gene kendi güzelliğim olduğu
nu benim gibi, tıpkı benim 
düşündüğüm şekilde anladı. 
Onun kurnaz bakışlarından 
hiçbirşey kaçmıyor. 

Diye mırıldandı ve sonra; 
- Demek ki ·Dedi- en kes· 

tirme yol bul 
Andon reis, bu sözlerle, 

artık tahmininin hiç te boş 
olmadığını anlamıştı. Fakat 
bunu, gururlu bir tavırla belli 
etmeğe de yanaşmadı. Çünkü 
o, çok tecrübeli idi V.! Mari
ya'yı da sevmişti . Onu müda
faa etmeği kararlaştırmıştı. 

- Evet, Mariyal.. Güzelli
ğin giLi bir silah varken, fazla 
gemiye, fazla topa ve deniz 
oyununa da lüzum yoktur .. 
Sen bu güzellikle kıt'alar fet
bedebilirsin .. 

M;ıriya gözlerini önüne eğdi. 
Uzun, sık kirpikleri, kalın bir 
gölge içinde yanaklarının üs
tüne düşmüştü .. 

- Fakat -Diye keke~di
ortada öyle bir engel var ki .. 

- Engel mi, ne engeli? 
- O, başkasını seviyor. 

Ali, dilber bir Türk kızına ni
şanlıdır ve bu kız. onun kal
bini tamamile teshir etmişe 
benziyor. 

Andon reis, zeki bir tilki 
gibi gülümsedi ve manidar 
bir tavır takındı: 

- Ne çıkar Mariya? insan
lar, ancak hayatta olanları se
verler.. Halbuki ölüm, korkunç 
bir fırtma gibi önündeki en 
büyük, en mukaddes aşk bah
çelerini siler, süpürür, gider. 
Ôlüm de bazen, birçok işler 
g'Örür. 

Mariya, dikkatle Andon re
İ!e bakıyordu. 

- Ölüm, bazen ne engelleri 
<>rtadan kaldmr a kızım, ne 
engelleri? .. 

- Fakat bu! 
- Fakstı, makatı yok .Ma-

tiya, bu böyle! Mademki or
tada tahakkuk ettirilmesi la· 
,2ırn gelen bir iş vardır ve ma· 
dem ki sen bunun için ·güzel-" 
liğini ortaya koydun .. icabında 
Ölümden de istifade etmiye
cek miyiz? Sert engelleri nasıl 
kaldınp ta hedefe varacağız? 
Başka çare var mıdır ki? 

Mariya susuyordu .. Sararmış 
bir yüzle Andon reisi dinli
Yordu. 

- Hiç, hiçbirşey iradeni 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

Sahip "e ba~y&zgnnı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Unınmt nc~riynt \'e yazı i~leri 
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sarsmamalıdır. Söylediklerimi 
anladın tabii! Yoksa, muvaf
fak olamazsın.. Babanın inti
kamı da deniz üstünde bir 
ışık halinde kalır. Sana, ya· 
pacağın şeyi söyledim, planı 
tatbik etmek senden, yardım 
da benden!.. 

- Birşey daha soracağım 
Andon amucal 

- Sor bakalım, sor! · 
- Fakat beni ayıplamıya· 

caksın! 

- Ayıplamam, korkm:t, bc5l 
pişkin adamım. Hem de ya- . 
bancı değilim. 

- Dıyorlar ki, nasıl fala, 
yıldızlara bakılıı sa, nasıl ki, 
bazı gizli şeylerle hastalar iyi 
edilır,:,e, aşk için de tılısım ya· 
pılırmış. Öyle büyüler varmış 
ki, en taş kalblerde bile tesi· 
rını gösterirmiş ve mesela, 
bir kahraman, istemiye iste· 
miye, bir aşkın ateşine düşe· 

bilirmiş. Bu doğru mudur? 
- Evet, doğrudur. Buna 

ben de inanıyorum. Hatta baş
larından tecrübe geçmiş arka· 
daşlarım bile vardır. 

- Bu nasıl şeymiş? 

- Bir cksirl Bir aşk tılısım•, 
bir aşk büyüsü!. Belki sen de 
bilirsin: Habil'in kızı Kiyorka 
bir delikanlı için yanmış, tu
tuşmuş. Meğer delikanlı, genç 
kızın boynuna bir aşk tılısımı 
madalyonu takmış imiş .. Fakat 
Mariya, bunu neden soruyor
sun?. 

- Hiçi.. Sadece öğrenmek 
istedim.. · 

Halhu\ci Andon reis dikkat 
etmiş olsaydı, o dakikada genç 
kızın, boynundaki madalyonu 
sıkı sıkı tuttuğunu görürdü. 
Fakat ihtiyar denizci bunun 

farkına varamamıştı: 

- Çok iyi, işte onu da 
öğrendik. Bunlar, senin işine 

yaramaz sanırım. Allah ve 
Meryem, sana bu tılısımı za
ten vermişler yavrum.. Eğer 
bir genç delikanlı olsaydım, 
ben bile karşında böyle dur· 
maz ve sana herhalde büsbü
tün başka şeyler söylerdım. 

ikisi de güldüler. 
- Fakat Mariya, şimdi sa· 

na başka hususatta da söz 
söylemek borcundayım. Bu 
benim, baba dostluğumun bor· 
cu olmakla beraber, ayni za
manda vatan ve millet bor
cudur. 

Sen, Paııayot reis gibi, ha
lis, müfrit bir Yunanlı'nın kı
zısın damarlarında hiç katıksız 
bir Yunan kam vardır. Senin 
gözlerinle teninin rengi bile 
Yunan rengidir. Ayni zamanda 
Isa ümmetindensin ve mensub 
bulunduğun dini, tabiatile unu

tamazsın .. 
Aşk, müthiş birşeydir. İn

sana çok şeyler yaptırabilir. 
O, bazan insanı ilah derece· 
sinde yükseltir, hazan da ça· 
murdan yapılmış bir mahluk 
haline getirir. 

Kalbinde ona karşı derin 
bir aşk taşıdığını anlıyorum. 
Bu benim için muhakkaktır. 
Fakat bu aşk seni, kendi milli, 
vatani, dini varlığından uzak
la~tırmamalıdır. Sen gene Pa
nayot'un kızı Mariya olarak 
kalmalısın.. Aksi takdirde Al
Jah'ın, Meryem'in ve bütün 
Yunan'lılığın lanetine uğrarsın. 
Eğer bir gün, biran için ken-

Asrımızın büyük gailesi 
'Adeseme çar~a:l: 

ispanya' da yeniden kanlı 
muharebeler oluyor 

Uzun yaşa
manın sırrı! 

Uzun ömür, herkesin iste• 
diği, en ziyade ve candan 

ff A ' 

Uç asi tayyare'"daha düşürüldü. Asilerin planı iı,tediği birşeyl · 

milislerin f edakarlığıyle akim kalmıştır 
Zenginleriıı yanısıra, züğürt· 

lerinde ayni arzuyu ayni şid· 
detle beslemelerine akhm er· 

Miliderden bit gr:ıp 
Paris, 6 (Radyo) - f span· 

ya hükumeti idaresinde çalış· 
makta olan dört Arn~rika'lı 
tayyareci Paris'e dönmiiştür. 

Bunlar Nevyork Herald ga· 
zetesine beyanatta bulunarak 
yevmiye 50 dolar ücretle hiz· 
mete alındıkları halde hiçbir 
para almadıklarını söylemiş-

)erdir. 
Bunlarla beraber çalışan bir 

f ~giliz tayynreci bir hava har
brnda ölmüştür. Madrid hüku
meti emrinde birçok Rus, ln
giliz ve Amerikan tayyareci
leri vardır. 

Paris, 6 (Radyo) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Fazla sis olmasına rağmen 

bugün de askeri faaliyet öğ
leye kadar devam etmiştir. 

Sağ cenahda asiler bir bas
kınla Kobra dağını işgal et
mişlerdir. Maamafih miJisler 
büyük bir mukavemet göster· 
mişlerdir. 

Diğer haberlere göre Mi
lis 'ler Eskoryal' den Ridonya· 
ya bir tren sevkedebilmişlerdir. 

Madrid, 6 (Radyo) - Mad
rid civarında müthiş b[r harb 
devam etmektedir. Asilerin 
Mahama Honda mevkiine yap· 
tıkları taarruz püskürtülmüştür. 

Oslo, 6 ( A.A) - Norveç 
hükumeti Franko hükumetinin 
Lizbon 'daki mümessiline ver
diği bir notada asiler tarafın· 
dan lspanyol hükumet liman· 
!arına torpil konulmasının ni
zamsız bir tedbir olduğunu ve 
bunun Norveç ticaret gemileri 
.... 111111:1 ............... P.!Iİll ... 

künlülC, bir mukavemetsizlik 
hisseder ve bütün bunları çiğ
nemek gibi bir vaziyete sü
rüklendiğini anlarsan derhal 
intihar etmeli, fakat şerefinle 
ölmelisin .. 

Senin için hedef şudur: 

Fırtına Ali'yi yenmek, onu 
esir almak ve mağliib etmek. 

Silahların hem kuvvetlidir, 
hem de çoktur. Ya onu mah· 
vedeceksin, yahud da onu ken
di güzelliğinin pcşisıra, zencire 
vurulmuş bir arslan gıbi sü· 
rükliyerek, kiliseye, papanın 

önüne getireceksin ve Ali, se-~ 
nin aşkın uğrunda, herşeyini, 

yani Türk'lüğünü değiştirecek 
anladın mı? 

- Anladım reisi 
.- Buna muvaffak olursan 

bütün Yunan korsan alemi 
sana secde edecektir. 

için tevlid edebil<"ceği müessif 
neticelerden asilerin mes'ul 
tutulacağını bildirmiştir. 

Madrid, 6 (Ra<lyo) - Si
yera Dölag-oadrama' da bulu
nan milis kuvvetleri ihata edil
miş değildir. Kesilen yoldan 
başka muvasalayı temin ede
cek yeni yollar vardır. 

Sis, son askeri hareketlere 
yeniden mani olmuştur. 

Bayonne, 6 (A.A) - Bilba
o' dan resmen bi'd:rildiğine 
göre dün hükumet tayyareleri 
Alman markalı üç asi tayya
resini düşürmüştiir. 

Salamank, 6 ( Radyo ) -
Madrid ccbhesinde asilerin 
kazandıkları zafer mutlaktır. 

Bu zafer, plan mucibince 
beklenen neticeyi temin et-
miştir. 

Havas ajansı Villa' dan bil
diriyor: 

Milis'lerin bu harpte zayiatı 
çok büyüktür. Yüzlerce cesed 
harb sahnesinde kalmıştır. 

Cenevre, 6 (A.A)-lspanya 
hükumeti Alınan harb gemi
lerinin lspanyol sularındaki 
faaliyetini Milletler Cemiyeti 
nezdinde protesto etmiştir. 
Protesto notasının dün Lond
ra'ya verilen ve metni bu ak
şam neşredilecek olan nota 
ile ayni mealde olduğu söy-
lenmektedir. 

Toledo, 6 (A. A) - Valan
sia hükumetinin neşretmiş ol
duğu bir kararnamede ecnebi 
zabitlerinin ispanya tabiiyetini 
kabul ctmiye mechur olmadan 
Kızılordu da vazife alabilecek
leri bildirilmektedir. Bu gibi 
zabitler ayni rütbedeki lspan
yol zabitlerinden fazla maa~ 

alacaklardır. 
Madrid 6 (A.A) - Halk 

mahkemesi Parlanın zaptı sı· 

rasında esir düşen ltalyan ne· 
feri Luigi Corsinin beraetine 
karar vermiştir. Corsi Habe· 
şistana gitmek için emir almış 
olduğu halde birkaç gün son· 
ra Vigoda karaya çıkarılarak 

oradan Toledo cephesine gön
de·rilıniş olduğunu söylediğin

den mahkeme bu neferin ken
di iradcsile hareket etmemiş 
olduğunu tasdik etmiştir. 

Paris, 6 (A.A) - Eko Dö 
Paris gazetesi yeniden iki bin 
gönüllüyü hamil bir nakliye 
vapuru Katalonya'ya gitmek 
ve oradaki milli müfreze~ 

takviye etmek üzere Perpig· 

an hareket ettiiini bildi-

20 Kanunuevelden 31 ka- mezl 
nunuevvele kadar 306 marki- Parasız hayat, çiçeksiz ba· 
s st lspanya'ya gitmek üzere hardan, kadınsız cihandan da 
Perthusdan hududu geçmiştir. manasızdır bence! 

Londra, 6 (Radyo) - Al- Ve ... Dcıha tuhaf olarak ih-
manya'nın, İspanyol posta ge- tiyarlar, -Hatta yaşları arttıkça 
mileri için aldığı vaziyet hak- daha fazlalaşmak şarlıle- uzun 
kında Madrid hükumeti tara- ömür hasretini çehr!erl 
fından lngiltere Hariciye neza· Bir ayağı çukurda olanların 
rdine verilen notada, bu ha- bu güzel kuruntular.nal a 6 Ü ınek 
lin beynelmilel emniyeti ihlal lazım! 
ett iği ve bundan dolayı va· İster aklım ersin, ist~r gü-
him neticeler çıkacağı bildi- lünç olsun, yeni öğrendiğim 
rilınektedir. uzun yeşamanın bir sırrını sev-

Berlin, 6 ( Radyo ) - Al- gili karilerime göstermek be-
manya'nın, ispanya işleti hak- r im içın bir vazifedir: 
kında ver< c eği cevab biriki Uzun yaşamak için f~nilerin 
gün gecikecek, ve Almanya, mezarlarını ölmeden evel ha-
cevabm~ ltalya ile birlikte ve- zırlanınaları ve kazdırmaları 
recektir. lazımdır! 

Cebelüttarık, 6 (Radyo) - Bu tavsiyenin boş bir tav-
Cebelüttarık önünde bulunan siye olmadığını Belgrad gaze-
ası harb gemileri, patates telcri iddia etmektedirler. 
yüklü bir lspanyol gemisile, Sırb gazetelerinin yazdıkla-
içinde mühim miktarda silah rına -Doğrusul- Ben de inan-
bulunan diğer bir lspanyol dım: Niça şehri civarında La· 
gemisini zaptetmişlerdir. zarova kasabasında Boza La-

Berlin, 6 (Radyo) - Alman- boviç isminde bir adam tam 
!arın Berlin kruvazörüne Is- 123 yaşında olduğu halde öl-
panya'nın şimal sahillerine ha· müştür. 
reket etmesi için emir veril- Bir asır ve 23 sene ... Uzun 
miştir. ömür için oldukça tatmin edici 

Salamank, 6 (Radyo) - Be- bir zaman? 
yaz kuvvetler, son harb esna· Bu Boza Laboviç, bu kadar 
sında aldıkları araziyi temiz· nasıl yaşamış?. 
!emekle meşgul olmuşlardır. Mezarını 73 yaşında iken 
627 kızıl ve ecnebi cesedi kazdırmış, taşlarım yaptırmış 
kaldırılmıştır. Kızıllardan asi- ölümünü beklemeğe başlamış. 
lere iltihak eden 250 nefer, Mezarı böylece evelden ha-
kızıllann maneviyatı çok bo· zırlama, Laboviçe bir "Uzun 
zuk olduğunu söylemişlerdir. ömür tılısımı,. olmuş. Adam· 

Avilla, 6 (Radyo)- Mad- cağız tam elli sene her Noelde 
rid önünde yapılan harpte boş mezarını ziyaret etmiş ve 
kızıllar mühim zayiat vermiş- nihayet bu sene, Noelde bu 

lerdir. boş çukuru doldurmuştur! 
Salamank, 6 ( Radyo ) - Tedbirin ne (kadar isabetli 

Katalonya baş komutanı olan olduğunu tecrübeye hevesli 
bir miralay tevkif edilmiştir. değilimi Ne bu kadar yaşa-

Madrid, 6 (Radyo) - Mad· mak niyetindeyim; ne de se-
rid ccbhesinde asiler ileri ha- nelerdenberi belediyeye havale 
rekefoıe devam ediyorlar. Fazla etmiş bulunduğum mezarımı 
sis ileri hareketini yavaşlat- kazdırma vazifesini ke~di büd-
maktadır. cemden görmeğe iktidarım 

Ankaz altmdan"çıkarılanlar vardır! f. B. 
Madrid, 6 (Radyo) - Pa- -

zartesi bombardımanında yı· haberde; Madrid halkının her 
kılan binaların ankazı kaldırıl- :.gün kafile kafile hicret etme:_ 
maktadır. Ankaz altında yüz· ğe b'işladıkları Losanceles da-
lerce cesed çıkıyor. 25 yaşın- ğından görünen şoselerin mu-
da ağır yaralı bir kadın da hacir taşıyan kamyonlarla do-
çıkanlmıştır. Bu kacn 24 sa· lu olduğu bildirilmektedir. 
attanberi ankaz altında kaldığı Salamank, 6 ( Radyo ) -
halde yaşıyordu. Mil:s'ler bugün ( Villa Rt!al ) 

Paris, 6 (Radyo) - Mad- ile (San Petro) cephelerine 
rid müdafaa komitesinin son taarruz etmişler ve saatlarca 
resmi tebliğinde, havaların son devam eden muhareben son· 
derece gayri müsaid devam ra yerlerine çekilmişlerdir. 
etmesinden harekatın kısmen Milis'lerin bu muharebede 123 
durduğunu bildirmekte ve yal· maktul verdikleri söyleniyor. 
nı-z, Mahamonda ile Laşroza' da Maktul düşenlerin çoğu ecne-
devam eden muharebelerin, bi müfrezelerine•;ımensubtur. J 
milislerin muvaffakıyetlerile ne- Son gelen haberlere göre, 
ticelenmt:k üzere bulunduğu· geçen Pazartesi günü. Milis· 
ilave olunmaktadır. lerden ikiyüz elli kişi, silah-

Komitenin tebliğinde, Es- larile beraber ihtilalcilere tes· 

torya cephesinde Arahon da- lim olmuşlardır. 
ğının milis kuvvetleri tarafın- Ncvyork, 6 ( Radyo ) -
dan zaptedildiği de kaydolu- Broklin'de, Markanto vapuru-
nuyor. na, lspanya'ya gönderilmek 

Paris 6 (Radyo) - Zamen üzere hararetle ve sür'atle 
havalisinde ihtilalcilerin yap· tayyare ve mühim mikdarda 
mış oldukları ani bir hücum silah yüklenirken Vaşington-
neticesinde milisleri rie' ate dan verilen bir emirle tahmili 
mecbur ~ttilderi bildirilmek- durdurulmu~tur. Bu emir hak· 
tedir. kında izahat verilmemektedir. -
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İtalya ihtiyat- Ao malzemesi Vekiller Heyeti · İspanyada. 
Sayfa6 

ay esi hakkında 
tarihi not ... 

r"' 
• 

_ _____,. • 1 ne kadar lngi-
kô:r davranıyor f iati indiriliyor. Atatürk'ün liz gönüllüsü var 

--h-•k...-- · Hazırla•n·a·~ liste tas- başkanlığında Yaza~: Hasan Fehmi Turgal Valaus Ü iımetı l l k J d 
d .k d.l k u"zere .,e- ace e o ara top an ı D!lha Antakya kurulmazdan rakıbi ile dövüşmeğe gittiği Alman notasını ı e ı me .., B 1 . . h.fı d 1 

.., • • • - aşı ıncı sa ı e e -ence Hatay ismi yaşıyordu. sırada Suriye'ye hücum eden reddetmiştir kal ete gönderı lmıştır zalıüraıla kutlufnııdı. Hu ı-esilc ~c 
lslanıiyetin ilk genişleme ham· Bizans'lıla.rla birlikte hareket _ Başı 1 inci sahifede Avcılıkta kullanılan kovan, biiyiik kurtarıcımızın aılı ımygı ' 'e 
lelerini tesbit eden tarih sa· ettiler, Suriye içine dağıldılar. b dd l nıinncıle anıldı. Geceleyin aynca 

ıonra ftalya'nııı cevabile birlikte kapsol vesaire gi i ma e e· h'f 1 · d k "h. 1. a Ç k k e de Mu"slu"manlar .ıenlikler yapıldı ve Halltevi tara· ı e erın e ç.o mu ım colir • o err tevdi edilece&ini beyan etmelte· · h ı l ., d "kayet edi .. 
" rın pa a ı ıgın an şı · fından müaamere verildi. fi etnografik bilgiler vardır. kendilerinden yardım istedi dirler. 1 1 h 1 " 

iyordu. n İsar ar umum mu· Adana, 6 [A·A] _ Adana'nın İslamiyetin haritalar ve kavim· ve bu yardımı esirgemediler. Roma, 6 (A.A) - ltalyan dürlüğü bu hususta memleke- kurtuluş günü <lolayısile dün 
88

• 

ler üzerinde yaptığı yeni du- Bu yardımlar tabii mukabele- gazeteleri lspanyol'larla Alman· tin her tarafında tetkikat yap- bnh daha ıafıık sökPrken biiıiio 
rumların öz çehrelerini bu sa· siz kalmazdı. Bu vaziyet Eme· lar arasında vukua gelen deniz mış ve fiatleri indirmeğe karar halk tıokaldara dökülmeğe ba~la· 
hifeler arasındaki belgel~rle viler ve Abbasiler zamanında hadiselerine karşı büyük bir nıı~tı. Bir kerrc kenıli kurtuluşunu 

vermiştir. ı pekitmek güç değildir. fslam böylece sürüp gitti. alaka göstermekttdider. ikincisi ılı• uüıüıı yurdun kıırtıı il• 

Avcıları çok memnun ede· · el ı k fü.,lin tarihinin onuncJ senesi vak- 69 hicret yılında geçmiş bir Yarı resmi mahafil hertürlü ~ıınu a)nı znnıan a o ur.ı - 1 .. • 

cek tenzilata göre kırmızı ko· nwk ve ılın ııııık iuıkıirıı Atlana'ya ala~ arasında tarihler şu ma· vak'ayı lbni Esir şöyle anlat· mütalea serdinden kaçınmak· van 
400 

kuruştan 
325 

kuruşa, lıu•u•f loir imıi)'"' "'mekt• i<li. 
lUmatı derceder. Kronolojik maktad•r: tadırlar. Bu mahafil İtalya hü- k Adıma lıu iki1. tlii ~iincc ve clu.r· 

1 kurşun 200 kuruştan 125 u-b r tarlda yaz• 'mış Arabça Amr bni Said Abdülmelik kumetinin ltalya menafiinin ,.ııyn Lir üçii ııcii ı; ürıii rlı· J.. a tıırak 
ruşa, yağlı tapa 75 kuruştan " tarihlerin hemen hepsinJe bu aleyhine kıyam ettiği sırada müteessir olm&dıJC.ı bir mes'e :.ınır öıesirı • l .. ki llatııy Türk'leri ıı iıı 

~ 50 kuruşa, kapsal 75 den 50 
1 

ı malumatı bulabi ir z. lbni Esir Lükkam dağındaki kumnn-dan · leye müdahale arzusunda bu- cl!ıva·ıııı cl.ı kı-ııdi ıa~rınu ıastı. 
k ıd h f 9 d ·· 1 d b' · · d ki d B kuruşa, saçma 72,5 elan 35 S:ıııı k ule i il ı:- Ulııeami arıı-i inci ci . sa c 1 l e şoy· ar an ırısı e aya· an ı. u lunmadığını b('y=ın la iktifa et· 

1 N b kuruşa indirilmiştir. ıııncLı Adnu :ı·nın b elki d e bütün le der. H cret tar hi 10 dur. harerckete Curcum ar, a at· mektedirler. 

B t ·ı~t 1 ğ rag" ıııeııılcl,~ıiu en büviik bııyra~ı me-Liikkam dağırıc a bir Şf"hir lar iştirak eylediği gibi Müs- Ayn·ı mahafı·ı ftaly•'nın, ftal- u enzı a ın avcı 1 a · · b -
1
- -

0 

b .. 1 JC. ra•i nı le ,.,,kifirkcn ıı uç t uşuııce d O C d 1 1 ı d d 1 '- etin artmaSJna ve avcı ı•ın " var ı. na urc ıru .ne er er· lüman arı e İn en ağ ara ıı.aç· y.ın gemilerinin (Kızıllar) tara· ve: bu üç durnu orada bulunanlara 
d B d h ı k d 1 b k . ) d inkişafına büyiik yardımı cla-i. ura a yaşıyan a n a mış o an ütün ·oy er e fından araştırılması takdirinde hakimdi. 
C d d H b.b k Jd Abd ı l.k A ·b · cax.ı muhakkak gö ü'üyor. Ay- k bl 1 k l k k urcime • eniyor n. a ı atı ı. Ü ıne ı mr ı nı hemen ve şiddetle harekete ~ Me te i er, as er er, er c 
b M 1 A k 'd S • b , ı ğl ı ı ni zamanda saçın'\ fiatlerinde k h · k k in es emP ta ya an ora· ait le işini itirince ua ııar a geçmt'ğe karar vermiş oldu- kadın, çocu , i tıyar so a · 

d " S h h · d ı K d h '-'apılaıı tenzilat sayesinde muh· I b' 
1 

h lk ya yür'i u. .ıl an o şe rı a an aştı. uman ana er ğunu ilave etmektedirler. J ları do duran on ın erce a 
zapteyl ·di. Sulh şartları ara· CJrna günü bin altın vermek Berlin, 6 ( A.A) - İyi bir telif şekillerde meydana gel· akınlar halinde Atatürk parkı 
sında bulunan miihiın bir şart şartı ile barıştı. membadan öğrenildiğine göre diği göı ül e n kaçakçılığın önüne öniinde yapılacak merasime 
da Müslümaı lara yardım ede· Gurgurum diye Selçuk ta- son hadiseler dolayısile ecnebi geçilecektir. yetişirken hertürlü te.rtip ve 
ceklerdi. Bu kaydı görünce rihinde de gördüğümüz bu ka. memlt·ketlerde hasıl olan hu- inhisarlar idaresi bu tenzilat programın üzerinde çalkala· 
ilk müıacr at ettığimiz eser. le Eti tabletlerinde geçen is· zursuzluk sebebile Palos va- yüzünde1 varidatından birmik- nan bir heyecan bu üç duy-
Meşhur coğrafya lugati Mu- min kendisidir. purunun zaptına karşı yeni dar kaybedrcekse de fazla gunun tesiri altında bulunu· 
cemülbclJan oldu. Müracaat Eti bilginleri Gurgurumu tedbirler almaktan içtinab ey· sürüm rnyrsinde az zamanda yordu. 
ettiğimiz niis1a Londra l as· Maraş sanmaktadır. Müdek- !emek istenilmektedir. zararın . tdafi edileceği kuvvetle Saat kulesi önündeki me· 
ması idi. Lükkam dağını şöy· kikleri tereddüde düşüren <la- Siyasi mahafil fspanyol su· tahmin ediliyor. Yeni fiat lis- rasimde olduğu gibi Atatürk 
le anlatıyordu. ha sonra ayni havalide kurul· larında bulunan Alman kuv· tesi müdürler encümenince tas· parkındaki merasimde söyle· 

Antakyaya düşecek gibi ba· muş olan Antakya şehri olsa VP.tleri kumandanı tarafından vibedilmiş ve tasdik olunmak nen nutuklarda da bu üç kur· 
kan ayni zamanda Misisi ve gerektir. Antakya tarjhi hari· Valansiya'ya gönderilmiş olan ii n~ Vekalete gönderilmiştir.· tuluşun heyecanlı ifadeleri ve 
Tarsusu ~ören bir dağ addır- tada mevki alınca onun yanı bir telgrafta Palos hadisesinin Vekaletin tasdikinden sonra yeni şiirleri yağıyordu. 
Bunun hakk:nda :Lübnan hah· başında olan Gurgurumu baş· hasıl edeceği akisleri tahdid fiatlerin tatbikine başlanacaktır. Geçid 

1 
es mi haşda mekteb-

sinde daha fazla malumat ve· ka yerlerde aramak gerekiyor- etmeği istihdaf eylemekte bu- Bayilerin ellerinde bulunan Jiler, çoluk çocuk, asker, si-
rilmiştir. du. Bu şehirlerin yalnız tecvit lunduğunu beyan etmektedirler. ve eski fiatle verilmiş olan vil, esnaf ve Hataylılar sıra 

Lübnan'a da baktık: Lübnsm noktasmdan bazı harf deği· filvaki bu telgrafta Aragon malların fa,.kları da listenin ıll~ geçtiler. Grçid resmindeki 
Antakya'ya, Misise ulaşır. Ma- şiklikleri göstermekle beraber ve Martha Yuguera adındaki tasdikinden sonra idare tara· Hataylılnra aid semboller tüy-
latya'ya, Kalikala'ya hatta Ha· haki kata yakınlıkları Arapların f spanyol gemilerinin Bask me· fından ödenecektir. Bunun için !eri ürpertecek kadar trsir 
zer denizine gider. Antakya o isimleri taşıyanları o yerler- murları Palos'un lspanyol yol- bayilerin ellerindeki malların ynpıyordn. Bütün Hatayl.lar 
civarında Lükkam adını alır, de görmüş ve kendi ağızların· cusunu ve bu vapur hamule· mikdan tesbit edilmektedir. kendi bayraklarının altında 

lbni Esiridt Curcurum diye dan işitmiş olmalarından ileri sinin iade edilmediği takdirde geçiyorlardı. H,•psinin göğüs· 
geçen şehir adı Mucem'de gelir. Nasıl ki Suriye'nin şi· asilere teslim olunacağı, ancak Uşak 'ta ki lcrinde kendi böyrakları var· 
Curcuma diye geçmektedir. malindeki Sencar dağı böyle başka lspanyol gemilerinin V dı. Hataylı kadınlar kundak-
Ayrıca şu malumatı verir: Cu- kiiçük bir değişiklik görmüş- zaptolunmıyacağı bildirilmekte ı angın. taki çocuklarile kucaklarında 
racime denilen kavmin şehri· tür. Bunun Anadolu'nun için· idi. Bütün bir mahalle geçti ler. 
dir. Hudutta ve zaç madeni de Elenlerin olduğu gibi zap- G k Gcçid resminden sonra A· 
yanında ve Antaky?. yakınin- tettikleri Sangaryos'ta:ı başka enç a- yangından kurtarıldı tatürk anıtına gidilerek parti 

dedir. Yakınlarında Bayyas birşey olmadığ1 açıktır. Ka- li//er • • Uşak, (Hususi) _ 31 Ka- adına bir çelenk koıdu. Bun· 
ve Buka da vnrdır. Ebu Übey· mus'un harekelediği gibi Car- lÇln. • nunuevvel 936 Perşembe günü dan sonra kı rkbin kişilik bir 

de Antakya'ya Habib bin caryom olması doğru ise o Dua eden saat 
20 

raddelerinde Aybey kalabalık ve dörtbiıı atlı ken· 
Mesleme'yi vali yakınca Ha- vakit bu Eti kavminin Gargari genç kadınlar. mahallesinde çıkan Ön<"mli bir di kendine bayrnm yapmak 
bib Curcuma üzerine gaza olması lazımgelir ki Arap tec- için sokaklara dağıldılar. Şe· 

Nevyork 6 (Radyo) - Hü- yangının mahiyetini kısaca be· l eyledi. Kendilerile sulhan an vidine göre Gargari şekline b hirde şimdiye kadar ki misi · 
kiimet konağı önünde gari lirten Anadolu ajansı Uşak la~h. Curcume'lılar Müslüman- giren ve bugün Konya' da H lerlrinin fevkinde bir bayram 
bir nümayiş yapılmıştır. er h b' · · l b' kaç lara yardımcı olacaklar. Lük- Türk'ün ayni fakat aptallar mu a ırının yazı arına ır neşesi havası devam etmek· 
b iri 16-25 yaşında 6 katilin t d 1 ·ı· t "· ı·· lu kam dağında Bekçilik ve göz- gibi Türk'ten başka sanılan sa ır a 18 1 ave c megı uzum tedir. Gece şehrin muhtelif 
affı için hükumet konağı önün- f d ı b ld z h d cülük yapacaklar. Kendilerin- kavmin kendisi olması lazım ve ay a ı u um. u ur e en taraflarında fener ~ alayları ya· 
de toplanan genç ve güzel ·k· · b. · t 

den cizye, vergi alınmıyacaktı. gelir. bazı kadınlar, dua etmişlerdir. yangın ı mcı ır eve sıraye pılıyordu. Ve bir de balo ve· 
Savaşlarda aldıkları ganimet· Turanlı kelimeler ebedi ha· .. ettirilmeksizin itfaiyecilerin fe- rilmiştir. 
ler tamamile kendilerine yani yata sahiptirler. Tevratta ge- muhafaza etmektedir. rağatkararıe çalışmaları netice· ı· ·ı · "[ · 
C 

'I 1 d 1 k b d sı.nde kazanılmıştır. Her za- ngı ı Z gemı erı urcum u ara ai o aca ·tı. çen birçok adların bugün bile Eti ta !etlerin e geçen un-

Müslüman'larla birlikte yaptık· Turan tarihinde ayni ile bu· vana Aı ap halifelerinin fetih· man ve her bakımdan bize nöbet değiştirecek .. 
lan harplerde de aldıkları ga· lunması miimkündür. Musa !eri arası:da ayni ile görül- yardım ellerini uzatan Şeker Londra, 6 (A.A) _ Akde-
nimete dokunulmıyacaktı. Bu Nısır'dan çıktığı zaman rast· mektedir. Fabrikasının bütün söndürme niz filosuna mcnsub 18 gemi· 
şehire giren tacirler, ecirler ve ladiğı şehirlerden birisi Gerek Batlamyusun 66 tUI ve 38 alatı başlarında Fabrikanın nin gelecek hafta İspanya su· 
bütün mülhakatı bu şartlardan arz derecesinde gösterdiği bu sayın Direktörü de mevcud larında bulunan deniz kuvvet-idi. Bugün de de ayni ile ya· d 
müstefit olacaktı. Kendilerine şar. Kudüs şerifin adı Yabus şehri Me'man surlamak iste İ olduğu halde yangın mahal- lerile nöbet değiştireceği ami-
Eı adif derlerdi. Curcumlular ise de ikmal etmeksizin öldü. !inde teksif edilmi5 ve Bele- rallık tarafından bildirilmek-yok olmuş değil Urşelim di- M • • l 
Müslüman'laria kah dogv ru kah u tesim meş um saymış 0 a· d' · · f · t k'l"t · 

Ye Urluların tesirile deği~ k k . . t l ıyenın ıt aıye eş ı a ı emrıne tedir. J·g"rı· yu" ı ü,Ju·· ıcr. ca i eserı tamamen ıpa b ki k l kk k b • ·C' l k 1 

miştir. . Bu da ayni kamusun ıra ·ı ara ve mu ıa a u I talya-r e emen 
Bizans ile muhabere ederler. L eyledi. sayede Uşak'ın en büyu"'k bir 

bir kelimesidir. Y abus "eli· k ı h d · 
çok kerrc Müslümanlar aley- Bu küçük tet ik eri arzet· mahallesi kurtarılmıştır. Bu- ticaret mua e esı .. mesine Ehlisalip muharebe· kt · H t ülkesi 
hine onları teşuik ederlerdi. d d ı· me en gayemız a ay gu"nku·· mevcud söndürme ves«- Roma, 6 (Radyo) - halya leri için e e rastge ıyoruz. . . r·· kl . b" .. k bı'r ede Emev·ı halı.fcsı' Abdu'"lmelı'k bı'r ıçın ur erın uyu · ı· b d h · ·ı F 1 k' . 

b ) d b. k itini daha verim ı ir uruma aricıye nazırı e e emen ın •~:.ZIS;:';iıDl3:ıl~~=:::aıı:ıc~~r.::m (Merci Ya us iye ır cen biyatı mevcud olduğunu gös· J 
1 y b b ifrağ etmek için Şarbay Hakkı maslahatgüzarı arasında talya Madrid, 6 (Radyo) - Asi- meydanı geçer. 8 us ya us: tcrınektir. Şunu da ilave et· · . h 

d d . Candog" an halen Istanbul'da ve Felemenk tıcaret mua c· ler, Alm&n'larla birleşerek Al- yavuz kelimesinin ken isi ır. mek isteriı ki İslamiyet geldi-
D l bulunmaktadır. desi imza edilmiştir. man h&rb gemilerile bırlikte Kuvlamız sözünü ivan·ı· ugat ği sırada lrana ayak basıncaya 

----···· - Başı 1 inci sahifede -
nı çünkü göniilliilı•rin forınulitdert'I 

riayet el rneclen f ı;pan) a'ya hareket 
eınıi~ old ııkl:ırım bildirrııekteclirler. 

I...nnılra, 6 ( A A ) - Hariciye 
nezan'lİ lıalilıazmlıı giiııiillüler uıes·' 

e)esi hakkında Portekiz'in verıııio 

olduğu cevJIJı tedkik etmektedir. 
Bu cevabın bu mes'elenin memnu· 

niyete ,ayan bir surette halledil· 
meei yolunu kapatacak mahiyetle 
olmaıl ığı söylearnekıedir. 

İngiliz mat-
buatı endişede 

-Başı 1 inci sagfada
Ru i-ıc İn"iftere·ııin ltalya'yı . " 

istcdi~ini yapmakta serbest b ı rak· 

tığı ıışikarclır. 

Berfin ;, [A.A] - Goutelemans 
A"reı'lnı·nt muk ııvelı•ı1inin m·ticele

C' 

ri lıakkıııtla filu :•, i beyan c:<len 
Bcrliner Tagbilaı gazetcıi şiiyle 

yazı) or: 

hal) a·nın cllrrinde şiaıcli İ6· 
panya da 11erlıcst l uakılımştır. Is· 
p ınyol i~leriucle İtalya·nın tarzı 
hareketi mahirııclur. \'e iıtikbalıle 
de dı·~i~nıiyel'eklir. 

Son 15 günde 
İ~panyaya 15000 
İtalyan gitti 

-ıJaşı 2 inci sahifede -
Lon<lra, 5 (A.A) - Roy

ter'in ögrendiğine göre No· 
elden biraz evel veya· biraz 
sonra takriben 6500 İtalyan 
gönüllüsünden mürekkeb bir 
kafile daha Kadiks'te karaya 
çıkmıştır. Bu haber İngiliz hü
kumetince malumdur. Son on
beş gün zarfında İspanya'ya 
gcl~n İtalyan gönüllülerinin 
miktarı bu suretle onbini geç· 
mektedir. 

Londra, 6 (Radyo) - Deyli 
Telgraf İngiltere hükumetinin 
hava vas ıtaları ir..şaatını yüzde 
elli arttıracaktır. 

Tayyare miktarları da iki 
misline iblağ edilecektir. 

Fransa 
Madrid hükumetin
den tazminat istiyor 

Paris, 6 (Radyo) - Fransa 
Hariciye Nezareti, Madrid hü · 
kumetine verdiği bir notada 
birinci kanunun sekizinde iki 
gazeteciyi hamil olan Fransız 
tayyarcc;inin, Milis kuvvetleri 
tarafından açılan ateş netice· 
sinde dü~ürüldüğünü ileri sür
mekte ve bu hadiseden dolayı 
taLminat istediği gibi, tayya
reye ateş emrini veren ku· 
mandanın da, şiddetle c.eza
landırıl masını talep etmiştir. 
------------

ôöRSA 
Ozum satışları 

Çu. Alıcı K. S. 
362 f nhisar icla. J l 50 
296 Jiro ve şürc. 13 25 
186 K. Kazım 13 75 
159 M. J. Taran. 17 75 
92 H. Alberti 14 
56 A . R. üzüm. 13 15 
15 Esnaf banka. 18 
160. Arditi 13 25 
10 S. Emin 13 

1191 

K. S. 
12 25 
15 75 
14 75 
21 
15 

13 625 
18 
14 
13 

· T" k'd k ı·b kl' d · b ı d b k b' k lktısad ve tasarruf cemi- Romanya'da bir istifa ispanya limanlarına hücuma -ıt· ur e 1 a uz şe ın e değın un ar an aş a ırço 
b 1 kt T 1 k · 1 t 1d·1 yetı"nı·n Parti'ye teşekkUrU Bükreş, 6 (Radyo) - Bah· ~ hazırlanmaktadırlar. ispanya- u. ma ayız. uran ı avım ere ras ge 1 er. b k · · Zahire sat.şiarı 

d " G 1 1 b' l'kt h k t Ankara, 6 (A.A) - Yedin· riye ve hava a anının ıstı-nın şark, şimal ve cenub sa· Musa zamanın a geçen cog· urgar ar a ır ı e are e G K S K 5 
hilleri, tahlisi gayri kabil bir ra(i adların an irisı sağır ço· c en a at 1 arın u ey e or- d 6 62.S 6 75 

386254 
387445 

d b · ·· d N b 11 K t b c·ı yerli mallar haftası müna· fası, lspanyol'ların Fransa'da Çu. İnsi · · · · 
ı b d d T k. h k • d s"betı'lc C. H. Pnrt isiııin ve Romanya h esabına yap tık 1aıı 1320 Buğ ay abloka altına alınmıştır. lüdür. bni Haldun ara ça usun a ür ıstan are at ın a " d 

5 

.SO 

5 

~ 
d d - 1 k 1 1 <l d k mu-ess< sel"'rinin göstcrdiğı n ı .i- tay)·arelerin İspanya'ya catıl· 12150 Ki. Çav ar Paris, 6 ( Radyo ) - Bir zannolunmasın iye sağır iye tercuman o ara ıu un ur u · 1 '" 

18 l h h·r 1 • d kadan dolayı milli iktısad VP masını teklif etmelerinden ncş' 105 Ton Susam18 Sovyet gemisi, Cebelüttarık hareketler, sonra Kutsu kasa· !arı gene rn tari sa ı e crı~. c K P k. 

3 3 k d B T k tasarruf cemiyeti katibi umu· J e.t etmiştir. Hava Bakanı bu 207000 .i. . o 1r .. boğazında asi harb gemileri bası, Kade~ kasabası, Aybal sezilme te iı:. u. mevzu ur 7 55 K 47 50 
.._ c.. .J .., ~r,.. .. fl ;.,~ 'b~:- _te.r:ihi · , -,; ., ,. ı , iliu " l ~t_erlilri- tPklifi m1Jvısfık 11örrnüs fakat 8 4 1. pam ~ etmelCte otan alansıya, 4 ( Raoyo ~. - 1 ~uh~lif olan 

1
bu liar~ketl~r...:::..a ...... y,., ........... -..r;~......._....!..Oti teşebbüslerde bu· J Jcrinden vazgeçmesi. 1 rive ~rkiniJ,. hirliL-t- T .. l .. n 

• i 
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lr 
t 

l 
e 
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. iraat planının tatbikınQ AdanaYı Aıman;~0~.~~~emenk 
Sayfa 7 

ilkbaharda başlanıyor. K~~~~~~!.~edb:~!ı~~ Be~~;\;~<!~:;.~ -aj~:~:: 
>va/ara yak kö l - d k b • l k kal diyarı, pamuk memleketi yaptığı beyanatta, Almanya ile 
, ın Y er e om ına ar uru- olan Adana'nın bazı dertleri Felemenk hükumeti arasında 
acak Ve her kombinaya beş bin dönüm vardır. Adana'ya ikinci bir yeni hadiseler çıkmaması için 

arazi verilecektir. Mısır ve Seyhan'a da ikinci tedbirler ittihaz edildiğini bil. 
lstanbul 6 (H A • Nil emniyetini verdiren bere· dirmiştir. 

1 • d ' ususı muhabı· raiye ve harman makinesile ket işareti zaman zaman bazı -'""'llZm&::EliiDllm&rr 
mız en) - z· t . 1 . . b 1 "d ' "" 
· ırna ış erımı· un arı 1 are için makinist ve t hl.k 1 k d b l Üçu··ncu·· mıntaka tapu an makine! · .1 • e ı e er ar~ısın a u unur. 

' eştıra mesı pamuk saire verilecek ve bir mıntaka o·· .. . d - l er iyatı m t k 1 ' . unya uzerın e en guze muhafızlığından: 
ın a a arının genış· ziraat müdürile lüzumu kadar . k k . r 

~ .. tilmesi. hakkında zı·raat Ve· . t cıns şke er amışını hyekrıkş ıkrekn_, Mülhak Az!ziye camii vak· 
zıraa memuru tayin edilecektir. 

aleti tarafından hazırlanmakta K·· 1 1 tAodpra 'dparçFasık mub~ ... a b ı fından olup karakapı cadde· 
lan proı· . b" .. .. oy Ü er. ziraati memurların ana ır. a at utun u 
.. enın tat ıkına onu- nezareti altında ve onların ta· sinde kain 222 No. h evin 

ltızd k" •tkb r bereket kaynaklarına rağmen b v fi 
e ı ı aharda başlana· ımatınR göre yapacaklardır. Adana'nın zaman·zaman korku- u kere akı ar müdürlüğü 

:ktır. Memleket dahilinde Bu mıntakaların su ihtiyaç· tarafından tapuya tescili ve 
o ı·· ·· 1 tucu, hatta zarara sokucu tehli-

y unun miişterek malı ola· arı da Nafıa mühendisleri ta· tapu senetlerinii1 itası bildi· 
ak ı f kelere maruz kalması, Çukurova 

Refik Lütfi Or ve Halim Londarlı 
Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 

Zevkinizi okşayacak poz 
Temiz işçilik Kesenize rıggun / iat 

Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

2 '' e 

-

• 0 an pulluk ve biçki ma· ra ından tetkik ve ıslah edi· 
rnelerinin, kombinadan bin lecektir. müstah.!ilini üzmektedir. 
ın t k 1 B· k b. ı · ·1 k Bütün Çukurovalıların hü-

ıe eş ·i olunacaktır. ır aç grupun ır eştırı ere 
lkb h b b. f · ı · kumettcn dilekleri şu madde· a arda bunlardan yalnız aşına ır şe ietıri mesı ve 

00 ·· k b t k 1 b" ler altında hulasa edilebilir: 

rilmekle mezkur evin senetsiz 
bulnnması itibarile mahallen 

tesbit ve tahkiki ile mesahası 
için 14-1-937 perşembe günü u urulmuş olacaktır. Pro· u mın a a arın ayrı ır umum 

•ye g.. k b müdürlük tarafından idaresi 1 - Seyhan ve Ceyhan memur gönderileceğinden bu 
.k ore om inalar, ilk ola· d nehirlerinin feyezanına karşı ev hakkında tasarruf ı·ddı·a· 
il ovalara yakın köylerde oıutasavver ir. 
urulacak h k b" Yeni köy kanununa göre koruyucu tedbirler almak. 
OO •. .. ve er om ınaya 

B
o donum arazi verilecektir. köylünün kendi mıntakasın· 2 - Çiftçiye, istihsali ço-
aşvekil ismet f nönü' .. da ki kalkınma faaliyetine İş· ğaltacak şekilde kredi temin 

•eş l.k nun tiraki mecburi olduğu ribi etmek. 

sında bulunan varsa evrakı 
müsbitclerile birlikte müraca· 
atları ilan olunur. 49 

Tahmin edilen bedeli 269:JO lira olan yukarıda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 21 /.J/ 937 tarihinde perşembe giinü saat 
15 te kapalı zarf ile ihale cdılecektir. Şartname bir lira 35 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin mu\'akkat 
teminat olan 2017 lira 50 kuruşu havi teklif mektupların"ı 
mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve ken· 
dilerinin de 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

ı .. ~lene 1 
Ziraat kalkınma bazı mıntakalarda amele ta· 3 - Mıntaka · b 1 anı e bizzat me.şgul oldu~u- ıca ı sıtma 

•
1
u_ Ve _bunun için Ziraat Veki· burları teşkili ihtimalinden de ve trahom gibi hastalıklara 
nın nyu t' d b bahsedilmektedir. karşı çok ~iddetli bir mücade· 
e k"I e ın e ar komisyon Zeriyatın kısmı azamını şim· leye girişmek. 
rio~ ;dıl~itni, şimdiki halde dilik pamuk ve buğday teşkil 4 - Çukurova şehir ve ka-
'Ud rup u teşekküller vü· edecektir. sahalarının imarını himmet 
b~ .&e_tirileceğini Ankara mu· ikinci Umum müfettişlik etmek. 

a ırımızin ifadesine atfen yaz. 
aıştık Bu 1.. h k Trakya'da da büyük bir dev· 
c · h P an 8 kında bazı let nümune çifti iği tesisini is· 
~ aberler alınma'<tadır. temeldedir. Ziraat Vekaleti 

sasen bundan b·ır ·ak·ı sene Z '- b. l d \'vel Ank . iraat meıde ı mezun arın an 
ıö I b· ara ve cıvarı için olupta kendi mcı,lclıderi hari· 
ı··y ~e .. ır plan hazırlanması cinde çalıtıanların ve bilhassa 
uşunulrn-
lşt 1 uş ve esasları karar· mckteblerde muallimlik eden-
ı: ırı mışb. Buna nazaran ı "• l · b. l" · · · · · il erın ır ısteıını ıstemıştır. 

l.z1 on köy bir mıntaka adde·· Z 1 b l irai grup arın aş arına ec· 
ı ecele ve h 
ilen k er mıntakaya Jü- nebi mütahassıslar getirilmesi· 
~ adar modern alatı zi· de muhtemeldir. , 
"-asada kalan 
1.İfyonlar 

Yugoslavya -
Bulgaristan· 

Bu sayılan maddelerin icap
ları yerine ·getirilecek olursa 
Adana mıntakası en cömert 
bir yurr parçası haline gele· 
cektir. 

Bütün bunlardan başka Çu· 
kurova çiftçilerini düşündüren 
mes' el el erden biri <le ziraat 
amelesidir. Haaat zamenı zi
raat amelesi bulmak bazan 
çok müşkül oluyor. Ziraat ~e· 
kalelinin bu işi ele alarak çok 
ciddi bir memleket mcs'elesi 
halinde meşgul olması temcn· 
ni edilmektedir. 

-----------------------lzmir Birjnci icra memurlu
ğundan: 

İzmir Arastada hırdavatçı-

lar çarşısında 3 numarada ha· 
zır elbisecilikle iştigal oder· 
ken halen firar halinde bulu· 
nan Jozef Şaki tarafına: 

lzmirde manifatura ve kaz
mir tüccarı Abdullah oğlu 

Nuri Sevil'e borçlu bulundu
ğunuz 619 lira 20 ~Ş~'!_ te· 
mini tahsili emrinde 30:12-936' 
tarihinde 411 lira 55 kuruş: 
için yapılan hacze karşı bir 
itirazınız varsa işbu ilanın ta· 
rihi neşrinden itibaren 3 gün 
zarfında şifahen vl'ya .. tahrireu 
dairemize müracaatle itirazı· 
nızı bildirmeniz icra ve iflas 
kanununun 103 üncü madde-
sine tevfikan . ------·---~~ 

ıeneral Franko Muahedesi ve 
•• ,~----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii~ 

resabında nasıl Sof ya gazetele. 
lldanmış. rinin neşriyatı .• 

Daily Ek 
'alan.siya spheı .. gazetesinin İstanbul, 6 (Hususi muhabi-

G mu abırı yazıyor: rimizden) - Sofya' dan bildi-eneral F ._ , Türk Anonim Şirketi 
ıası) ranıco nun emrile riliyor: Bulgar gazeteleri, son 

rnış olan ·ı l . 
alık k • mı yon arca lı- zamanda Yugoslavya ile Bul-
lasalar~~d Phra lngiltere' de garistan arasında akid ve im· 
~dirler. mu alaza edilmek- za edilmek üzere olan ebedi 

General F k dostluk ve ademi tecavüz mu-

Şirketin merkez ve fabrikası : İzmir' de Halkapınardadır. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge· 
yik ve Leylek markalarını havi hernevi kapot bezi imal 
eylemekte olup malları Avrupa'nın &yni tip mensucatına 
faiktir. 

1 3 5 7 1625 

~ ! sker" ah .. ·.ııı ~·~ 
dürlüğünden; 

5 TonA it - .- -

ok eve( b ran ° bu pa~a.lar~ ahe<lesinin, evelce Türkiye-
şrinde ~stırmış ve ıkıncı Bulgaristan arasında akid ve 

• ., .. 1 pıyasaya çıkarma.ır..ı '-= No. 2211 ve 3067 r 
Telgraf adresi Bayrak /zmir Tahmin e<lilcn bedeli 127,500 lira olan yukarda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
._r arnıştı B 5 imza edilmiş olan muahedcnin 
d'" . · u tarihte Mad· ı ışga) t . b ayni olacağını yazıyorlar. Bul-

rı .-... -•... alma komisyonunca 19/2/937 tarihinde cuma günü saat 15 te 

lzml·r vu·· n Mensucatı 1 kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname alh lira 37,s kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. 

•savvur de. mış ulunacağını gar milleti, Yugoslavya ile 
Uru tah \~ordu. Bu tasav· böyle bir muahede aktinden 
arala ka uk etmediğinden 

r asad k 1 çok büyük memnuniyet göste· 
ı idare . I a a mıştır. Ken· ı 

b'I ~ı .atında olan yerler· riyor. 
• ı e ası & l b ı 
•Yasaya 0 eknera u parayı Habeşistan' dan 
'iink- çı aramamaktadır. 1 
r u esk" b. 1 R '/ IUnu teda 1•• ır spanyol ka- as ar 
anın b h vulc çıkarılacak pa· Jtalya'ya geliyorlar 
iyasay: ernehal Madrid'den 
ılrn k ç karılmasını lüzumlu Adis-Ab<tba, 6 (Radyo) -
~tına btad1ır. F ranko bu para· Dün Adis-Ababa' da tayyare 

ası rnası . . b" I 
ta sarf ıcın ın erce meydanında bir toplantı yapıl- Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
'/pue/trn/uiştir. mıştır. Bu toplantı, Ras lmru 
l ltalya'ya gideceği için olmuştur. !, Satış yerleri: Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HAL 1 T. A. Ş. 
ek Bu miinasebetle mareşal 1 Mimar Kemalettin cad<lesindc FAHRl KANDEMIROGLU 
. er Şirketi Graçyani de hazır bulunmuş ~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~ 
.açakcılzk yok ve bir nutuk iradetmiştir. Ucuz Satılık Fidanlar !!!S,:;~'.D.ı 
t ·h · ' Ras İmru ile Meneliğ'in ha· 
~ kad ihtilafı var.. fitlerinden birisi de ltalya'ya En iyi damızlıklardan aşılanmış rneyva fidanları (15-10) 

iğ· n. arlı, 6 (A.A) - Öğren· gitm<"ktedir. çok iyi bakıl~ış aşısız ve gürbüz fidanlar (5) kuruştan 
ırk~~1ze. g.öre Alpullu şeker l•t / 1 satılmaktadır. Toptan mübayaa olunduğu taktirde ayrıca 
aza 1 e ıstıhlak vergisi noktai a ya ·Japon % 10 tenzilat yapılacaktır. Istiyenlerin lzmir'dc Başdu· 
lan tından bir ihtilaf mevzuu Roma 6 (A.A) - ltalya· rak'ta imam hanında Sebze ve Meyva s.ıtış kooperati· 
•kk Ve maliyece tcsbit edilen Japon ekonomik görü~meleri fine müracaatları. 
talı~~- göre sekizyüz bin bilhassa Japonyanın Habeşis· Umurlu beledıy.ııat.sı·nde 
an ır yckGne baliğ bulu- tandaki menafii üzerinde ce· ~ 

llles'e) d k k k k d l 1 bub h· e e aça çılı mev· reyan etme tc ir. ta yan im· Umurluya takriben 3500 metre mesafeden getirilecek içme 

Türk A. Şirketinin Taliplerin muvakkat teminat olan 7925 lirayı havi teklif 

k f b 
•k mektuplarını mezkur günd~ saat 14 c kadar komisyona ver· 

Halkapınar umaş a rı ası melcri ve kendilerinin de 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü· 

Sağ lam rac_a_at_ıa~n:=::".".~=:-;:2~-4===-6~==8~=::;:-::-~ ı 617 

Zarif 

Ve ucuzdur 

n-
d n: 8za: ıs değildir. ll'te noktai paratorluğunu tamyıb Adis· suyunun isale mecrası ve köy tevzi şebekesi proje ve keşifna. 

nduğvc ~ç~ihad ihtilafı bu· Ababa' daki elçiliklerini gene· mesinin tanzimi 16-12-36 gününden itibaren bir ay müddetle Yönetkemizde açık bulunan 1400 kuruş m"aşlı sekreterlik 
h u ıçın halli ral konsolo:;?uğa çeviren <liğı.r münakasnya konmuştur. İhale 16·1-~37 cumartesi günü saat için 19·1-937 sala günü saat 15 te sıııav y.,:ıpı 1acaktır. En az 
-•Dıliıe..:.ni:J.L....ü1.11nı.ı:uuı.....a.ıa.e.Cl.U.ıL......l.......ı:ı.c:.JWe.ııı:.uı.ı.:._...w:w.a...:12ıe.ıı:3~...uı:....:L......1.J...Jc.c.....ı.Lııw~....w:Jı:Jıwı:aıııw.ıt...li:a.c.ıı.a.ı:aJ1..ur........::ıWJ!l.i!l~u;LJ.L!!im!.Yu~l!.Y....J....J.l.!.r!Stawo kul m c zu n u olan 1 ardan istek 1 ilerin 15· l 9 3 7 tarihin c 'k a. 

1 
ı 



ANADOLU Sayfa I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~•T•e•s•i-ritabi4eşsizb~müshi~~Oka~rzaranız~!kigebekre,ka~, 

rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler . 

~ 71~7 

~r ~E1;:& ~o: P .. rjen Şaha 
V.N. 

DEUTSCHE LEVAN
TE LINIE 

G. m. b. H. 
"HERAKLEA,, vapuru 6 

son kanunda beklenilmektedir. 
9 son kununda ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük alacaktır. 

"AKKA,, vapuru 13 son 
kanunda HAMBURG ve AN-
VERS'ten gelere\.. yük çıkara· 
coktır. 

11ANDROS,, vapuru 20 son 
kanunda beklenilmektedir. 23 
&on kanuna kadar ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük kabul eder. -

AMERiKAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHİP 

CORPORATİON 
EAMOOR,, vapuru 17 ikin· 

ci kanunda beklenilmektedir. 
NEV-YORK için yük alacaktır. 

"EXT AVİA,, vapuru ayın 
sonunda beklenilmektedir. 
NEV-YORK içın yükleyecektir 
"EXMlNSTER,, vapuru ikinci 
kanun sonunda beklenilmek· 
tedir. NEV-YORK için yük
leyecektir. 

PiRE A_K_T_A-RM-ASl SEY
RO SEFERLERi 

11EXCAMBION,, vapuru 15 
ikinci kanunda PJRE' den BOS 
TON ve NENYORK'a hare
ket edecektir. 

"EXCHORDA,, vapuru 29 
ikinci kanunda PiRE-den BuS 
TON ve NEV·YORK'a hare· 
ket edecektir. 

•f.XCALIBUR,, vapuru 12 
tubatta PiRE' den BOSTON 
ve NEV-YORK'a hareket ede-
9ektir. 

JOHNSON WARREN 
LINES Ltd. 

11DROMORE" vapuru 10 
ikinci kanunda LIVERPOL ve 
ANVERS'ten gelip, yük çıka· 
racak ve BURGAZ, V ARNA 
ve KôSTENCE limanları için 
yük kabul edecektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

•TROYBURG .. vapuru 28 
ikinci kanunda beklenilmek· 
tedir. ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
kabul eder. 
SEF.VICE_N_A_R~IT~IME ROU-

MAIN BUGAREST 
•DURSOTOR,, vapuru 16 

ikinci kanunda KOSTENCE 
için yük kabul eder. 

DEN NORSKE MIDEL· 
HAVSLINJE OSLO 

. .''B~~ADEROS,, vapuru 16 
ıkıncı kanunda beklenilmek· 
tedir. PlRE, 1SKENDERiYE, 
DIY~~ ve NORVEÇ liman· 
ları ıçın yükleyecektir. 

~apu_rların isimleri gelme 
tarıhlerı ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi· 
lem ez. Telef on N o. 2007 2008 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasuı hastalık
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

Daktilo aranıyor 
Türkiya iş bankasından: 
Şubemiz servisleri için Türk-

çe orta derecede tahsil gör
müş ... ve Franıızca'ya aşina bir 
daktiloya ihtiyacımız vardır. 
Müteaddit lisanı olanlar tercih 
edilecektir. Taliplerin banka-

• 

ır 

oıo 40 I 
İktısad etmek istiyen
ler, ışığı bol, ömrü 
uzun ve sarfiyata az 
olan: ( 

Metali um 
",D" 1 

Lambalarını heryerde 
ıramalıdırlar. 

.. ' ... : .- .;..._:: ~ .... 

Kuru/ 
- ,, 

Fratelli Sperco Hellenic Lines· Olivier VF. Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
ROYAL NERLANDA,5-

KUMPANYASI 
--.CALYPSO. vapuru W 
Kanunusanide gelip yükünü 
tahliyeden sonra BURGAZ, 
V ARNA ve KôSTENCE için 
yük alacaktır. 

"TIBERIUS,, vapuru 14 
Kanunusaniye kadar ROTTER 
DAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için 
yiik alacaktır. 

-~-
SVENSKA ORiENT LINEIN 

"AASNE,, vapuru 8 İkinci 
kanunda gelip ROTTERDAM 
HAMBURG GDYNIA ve lS
KANDINAVY A limanları için 
yük alacaktır. 

"ERLAND,. motörü 21 
İkinci kanuna kadar ROTTER 
DAM, HAMBURG, GDYNlA 
ve SKANA VY A limanları için 
yük alacaktır. - --SERVİCE MARITIME 

ROUMAlN 
"ALBA jULIA" vapnru 9 

ikinci kanunda PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

• SUCEA VA" vapuru 27 
ikinci kanunda PiRE, MAL
TA ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

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

Limited 
Hamburg - Bremen, Rotter

dam - Amsterdani ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam ika sefer yapacaktır. 

Ren, İskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi· 
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo -Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve f skenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City,, va
?uru her ay Pireden munta· 
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire·Marsilya seyahat müd· 

deti 75 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li· 

manian için 11 VELOS,, vapu· 
ru her hafta pazartesi günu saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsil at için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentahğı 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Reca binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

•LESBİAN,, vapuru ikinci 
kanun iptidasında LONDRA 
ve HOLL' den gdip yük çıka· 
rıp ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

"GRODNO,, vapuru 15 
ikinci kanunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zaman· 
da LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"EGYPTIAN,, vapuru 26 

birinci kanunda LlVERPOOL 
ve SWANSEA'dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"ALGERIAN,, vapuru 10 
ikinci kanunda gelip LIVER· 
POOL ve SWANSEA'dan 
yük çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u· 
livet kabul etmez. WWW &

1 

_I __ _ 
acentası".a müracaat olunması 

Telefon: 3171 
. " . ' • .._, ·1,, 11 ~ '. • ·.1-' _.,.. . . . ..... ~ •• ~. ~·~--f < 1.r,. ..- .- . . . -SIHHAT BALIKYAGI 

Nene~ya balıkyı&lanııın en haliııidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa ıilsGlmüotüı 

Hamdi Nüzhet Çançar · 

Sıhhat Eczanesi 
Riiyiik ~alepçioğlu hını karfıSlndı 

NEDKALMiNA· 
Yılbaşı Münasebetile 

Büyük Tenzilat 

Hamza Riistem 
Fotoğraf atölyesi ve fotoğraf malze
mesinde Yılbaşından itibaren bir aj 

için büyük tenzilat yapılacaktır. , 

Fırsattan istifade edinı 

------------------

Hamza Rü~tem: Başdurak ·Emirler çarşısı No. 28 
7 H+:WW 

Balcterigolot ıpe bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf 1'4ütahassısı 
(Verem vesaire) 

;;;; Baımabroe lıtasyonu karşısındaki Dibek eokak batında 30 eayıb = cY Ye muayeDchıneıinde sabah uat 8 d~o ak.tam aaat 6 ya 
- kadar hıst:ılannı kabul eder 

innnnmnnnnnnmnnnıımnııumımınınımım Telefon: 411 s 111 

T.N. K 
BÜYÜK 

• • // 

Askeri fabrikalar umum m · 
dürlüğünden; 

600 Ton Mazot 
Tahmin edilen bedeli 42000 lira olan yukarda miktarı 

cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü s 
alına komisyonunca 18/1/937 tarihinde pazartesi günü 
15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname iki lira 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 3150 lirayı havi teklif 
tuplarım mezkur günde saat 14 e kadar komisyona verme 
ve kendilerinin de 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 üncü mad 
lerindıı:ki veaaikle ml!zkur iÜn ve saatta komisyon müracaatl 

1 3 5 7 löl 

Miicellit Ali Rız 
Y .oni '/{',,.,,,,.//,.._ r-nr11ıeı Nn_ .-.ı~ 


