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'leri bağı ıyor: 
duk, •• ur a ak, ür ö eceğizl 

atay Tür 
" .. r do 
Ankara'da mu im bir toplantı daha yapıldı. Hududda 

müsademelerin başladığı asllsızdır. Fransız dost
larımız vahim neticelerden demvuruyorlar(!) 

1Müsellah bir ha;eketimize Fran
sa mukabelede bulunacakmış(!) 
dan alınan haberine göre, bütün 
Tiiıkiyy'Je asabiyet \'c heyecan 
sürmekte ve Sancak ith·ri alaka ile 
\akib edilmektedir. 

İki Fırka Sancak lıuıludlarına 
scvkcJilmiştir. 

Ataıürk'ün riyasetinde Lfiyük 
Lir şura toplanmış \'e hu ştırnya 
memleketin ali'ık:adar ve ıelfihiyet· 
tar ricali iştiriik etmi;tir. 

H.·ııüz tccn ilıi et ıniycn haber· 
lerc göre Sancak lıudmllarında ilk. 
nıüsaclemeler Lıı\lnııııştır. 

Anadolu - nittalıi İt.ılyan 
raılyolarınııı \'erdikleri lıu haber, 
Tüı-kiye'ılekl mevsuk menabidı·ıı 
hiçbirine istiııaı.l etmemektedir ve 
bu itibarla, radyo veya gazetecilik 

nokta•ıııclan • ihtiyatla tc!Ukki edil· 
mcsi luzımgden • izııın cililmiş ve 
muba} yel Lirşcy olsa S' rcktir. Diz 

j rde end;.~Mnı>un boridndeki 

~ 

PariA, 7 (Radyo kolonyal) -

fstarılıul'Jarı alııınu lıııln.•rlerc göre, 
Atatiil'k ve Tiirkiyc'uin salahiyettar 
ve nafiz ricuti Koııya'ya hareket 

etmişlerdir . 
Fransa, bu mes'eledc lıuıluıl· 

larda sükunun devamı lııraftarırlır. 

Türkiye'de bu hareket ve vaziyet 
ınukevc\clerc ınugayyir görülmekte· 
dir. Diğer bir habere göre doktor 
Te\·fik Rüşdil Aras dli;ı Atatürk'ie 
müteaddid müliikatlar yapmıştır. , 

Türk matbuatının şiddetli neş 
riyalı, ve yukamlnki haberler P.ıri s'tt 

büyiik bir tesir husule getirmiştir. 

Türk nıuthuatının müteeaviza·( 
ne lisanı, Fransız mathııalının sa· 
kin ,.e muslilıaııc lisanına tamamen 
zıdılır. Ankara hükumetinin tariz. 

karaoe harekrtleri Ye Türk matbu·: 
atının tiddctli lisanı, Fr.uı ıı 'uıııL 

neiri) atını deği .. tircmi) ecektir. Frnn· 

~ En küçük bir işaretini bekledi/imiz en bügük Türk \ 

Tan gazetesinin uydurması 
[ 15 ,000 nüfuslu J skenderun 'da 

10 Türk ailesi varmış(!) 
Konya. 7 (Hu~u·i) - Dü)ük 

Şefi lınınil olan tren, Uhıkı~la'ya 

doğru yoluna clevarn etmiştir. Ata·., 

türk geceyi, \•agonlıınnda S"Çirnıİ~· 
lir. Halk, soğuğun sıfır altı yirmi· 

ye dilşmc ine rıığmen gece &a'lt 
dörde kadar ista1Jyondn beklemiştir. 

Atııtürk'ün istiralıntleri için kendi· 
lerine aifl olnn köşk ile Meram 
bağlarındaki nli konağı hazırlun· 

mıştı. Fakat Şefimiz, öğlcd ,.n~son· 

ra Koııyn') a varmış ve nıerasiın 

yapılmamasını nrzu huyurmu~lardır. 

foanbul, 7 (Husuei) - Adana 
kurtulu:u tezahüratının bar:ıretli 

ve ı1crin · akisleri lıiila silinmemiş· 
tir, JHıtibler bu meyanda: 

- Hatıl) 'ın i tik lalini istiyo· 
ruz ve büyük Şefin ifııretioi bek· 
liyoruz. Hatay'ıo aynlığına tabanı· 

mül odenıiyoroz. 
Demişlerdir. 
Ankara, 7 ( A.A ) - Bıışvckil 

lemet İnöııii, Genelkurmay bıı~kanı 
Mareşal Çakmak, Harici}e "'lckili 
Dokıor Tevfik Riişdii Aras ve lç 
bakanı Şükrü Kaya rlün akşam 
&nat 22,50 de E;jkişehir'den Anka· 

ra'yn dönınüşlenlir. 
İstanbul, 7 (Hu~usi) - Büyük 

Şef Atatürk'ii hamil bulunan hu
&ust trenin, en son olarak Prnar
baıı isıaayoııuna vardığı haber Te

rilmektedir. 
Atatürk'ün Aclana'yı oereflcn· 

dirmeleri muhtemeldir. 

Ankara'da 
MUhim bir içtima .. 

Aııkara, 7 ( Hususi ) - Dün 
gece Eskişrhir'deu avdet etmio 
olan Bııovekil lamel İnönü, Dahi· 

liye Vekili n Parti cenel ıekttteri 
Şakri Ka7a, Harici7• Vekili R«t· 

clfı Arns lıuraya grlir·ge1mer. di~er 
Vekillerin de iştirakile bir içtima 
yapmışlar ve mühim mes'dclı:r üzc
rinıle müzakcrelcnle Luluuınu,. 

]ardır. 

Bu toplantıya, hüyük Erkiinı· 
harbiye reisi Marcşnl Fevzi Çak· 
mak da i~tiriik etmiştir. 

Antakgadan bir görünüş 
~akislerini tesbit mal..sudile lıurıu sa, evelclen lflzım gelen tedbirleri 

Roma, 7 ( Radyo ) - Ankara· neere(liyoruz. ittihaz etmiş olmakla hnalıer eulh· 
- -------..:.;;...=;....;;:=..:..;;;;...::;_--=.._--. ____ -=-------- perverane müzakerata taraf tar o). 

iki feci kazanın 
zavallı.kurbanları 

Hükumet önündeki otomobil, Salhane is
tasyonundaki feci tren kazaları nasıl oldu 

Solda tren, sağda otomobil kazazedesi 
OtomoLil kansı Kemeraltı ci· 

varıntla Kaymakam Nihad hry c.ad· 
desinde olmuştu. Miiddciumuini· 
likçe dün de tahkikata devam edil· 
uıittir, Bazı ~bidl"1' diolenmiotir; 

,!rabaeı Satılmıt'ın 7aralan çok 

ağır ve vaziyrti çok tehlikelidir. 
Yaraları Lnşmıla ,.e gôğl!ündedir. 

Tahkikata göre otomolıil, arabaya 

çarpınca hay,•an iirkmüş ve birden· 
bire hızla kaçmağ:ı başlamı~, ara· 

- Sonıı 6 ıneı salıi/ede -

muo \'C Türkiyerıin talebi üzerine 
Sancak nıes'elesirıi uluslar sosy~te· 
sine bırakmı~tır. 

Fransa, Suriye hududlanndan 
sükun ve a~ayişiıı ihlal edilmesini 
arzu ctıniyecf'ktir. 

J..omlra 7 (Radyo] - Mühim 
miktarıla Türk askeri, Sant'ak hu· 
dudlarına akın etmege başlamıştır. 
Aliikatlar mahaf il, ıniisclliilı bir 
hnrekt·t Yukuunda Fransa'nın mu· 
kaheledc bulunacağını iddia edi
yorlar. 

Roma 7 (Raılyo] - Sancak'a 
giden bitaraf müşalıicller, FranQız 

tcbaaı:ınılaıı M. Dııriyo'nun mi~a. 

f iri olınu~lnrdır. Tiırk lıalkı, he· 
yetle temas etmek istemİ§lcrsc ıle 

sfingülenmi~lerdir. Halk, bu mua
meleyi protesto etmiştir. 

ArııLlııra gdince. [Ya,ıısın Su· 
riyc] diye bağırarak nümayiş yap· 
mışl:ırdır. 

Fransız'Jar, Sancak'a asker gön· 
dermişlcr ve gayri Türıı; lınlka si· 
lalı te,·zi ctmiyc başlanıı~lar<lır. 

Londra, 7 [Raılyo) - Royter 
Ajansı, Tür.kiye·1''ransa ihtilafı hak
kında Fransız gazetelerinin neşri· 

yatını Lildirmektt'dir. Gazeteler, 
Türkiye'nin aldığı teflbirlerle Fran· 
sa ile olan mfinmıııebatını keımiy• 

do&ru gitti&iui kaydediyorlar. 

Kohraman Mehmedçiklerden bit gr•p 

Gıiya İngiltere de harp açmaklığı· 
mıza müsaade etmiyecekmiş(!) 

Pöti Pariziı-n gazetesi, Türki· 
yenin cebri Lir harekeli karşmnda 
Fran!'a·nın muanz kalacağını )BZ· 

nıaktaılır. 

Ekeelsi) or gazetesi de, Fransa· 

nın Suriye mandasım idare r.ttiğini 

ve ikinci bir de,·letin, Suriye top
raklarına f;İrıneııine müsaade ede· 

miyece~ini ileri ı;ilrüyor. 

- Sonu 3 üncü sahi/ede-

Amerika, heri ki tarafa 
silah ambargosu koydu 

Yoldan çevrilen vapura 
gene izin verildi 

M. Ruzvelt, kongrede mühim bir 
beyanname neşretti 

Vaşington 7 (A .A) - :\1. Rıız· 

velt kongreye olan Iıeyaonameeinde 
diyor ki: 

Alıvnl btni .lllpanya'daki mü· 

essif miicadeleııin ortaya koyılu~u 
bu~usi va:Liyctinıle lıitnrııflık knnu· 
nuna ilüveei mes'elf'sinin tetkikini 
sizden rica ~tme~e mecbur ediyor. 

1\1. Ruzvelt koııgr~dcn bitaraf. 
lık mt>ı'eleeioden ba~ka birkHÇ 
hafta içinde müddeti Litecek olan 
bazı müsaade vo ıııliihiyctlerin 

uzatılması mes'elceinin de derlıal 
tatbikini istt>mcktedir. 

~eza iş izliğe kar'' yarclım 

için de munzam tahsisat istenmiştir. 
M. Ruzvch bundan lııışka ken· 

disinin ilk başkanlık dencsindeki 
eserini bulfiw ettikten sonra ez· 

cümle diyor ki: 
- Vazifemi• demokrasiyi bu· 

&fuı]r.fi do.oyada bir aıır evelk.i 

M. Ruzvelt 
dahA basit dünyada olduğu kadar 
müeesir olarak işletmek mfimkün 
olduğunu iebat etmittir. Anmıt 

- Sonu 6 ıncı sahi/ede-
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~Kt-Q 
Garblı okuyucu 

irfan Hazar 
Almanca'ya tercilmc edilen bir eıeri mnnaacbetile Yakub Kadri 

ıunlan söylilyor: 
- Anupıı'lı okuyuculnnmdan tôhiime birçok mektuhlar geldi. On

lar bu mektublnrda ·hnni ya, diyorlar·; siz bize bir 'l'ilrk muharririnin 
eseridir hu kitnb demiştiniz? Hiç de Tıirk değil. Yakub Kadri muhakkak 
ki garblı bir muharrirdir. Bizimkilerden farksız bir muh rrir. 

Sevgili romancımız bu mütalealara içerliyor, ve şöyle demek istiyor; 
- Gördünüz mü? K.iınblnnmda 1'ürk olanııınıaklığımın ceza ını çe

kiyornm. Yabancı okuyucularım beni Anupa'lı bir romancı sanıyorlar. 
Ne yazık ... 

Biz i e, değerli edibimizin bu içli endişelerini pek zaid buluyoruz, 
Tc diyoruz ki: 

- Cici-bici Avrupa karileri, el'an bizim ynzılnrıınızda deve, manda, 
koç ve boro~ gilrt>şlerinin ta virlerini ararlar. Çeneye kadar çıkan kır· 
mızı kuşnklar, bellerde gümü~ snldırmıılar, kırmızı yanaklan örtr.n pos 
bıyıklar göremedikten sonr.ı o nazlı garh karileri, hemen salıifdı:rdcn 
bıolaiını çevirirler; cBu kitab Türk değildir!~ Derler. 

Hakiki okuyucu ve ınfinek.kid ııııfını isti mı elmek şartile, gıırhlı 
okuyucular daima fe\·kalideliklcrle dolu, ac:ıylb ve garib eserlerdı•n hoş· 
laoırlar. Çin, lliod,~ !\latez.r'a. C'lva, Arnb Ye Japaıı yr·rli hikıiyetlerinin 
ıonsuz. Lir rağbete ıuazlıar o)oşil eebebiııi," bu teceasü ıe ~ramak gerek· 
tir. Loti ve Fıırer -de': hrze'1Jıı. tecesiü le sıılchrmışlıırılı! .. 

Lakin bugün koyu l..ırrfıizı ku,,ığ.ı, baştaki ipek kef iyeye, beldeki 
altın kakmalı kamaya çoktan veda ettik. Yakub Kadri Şüphe iz Avru· 
palı bir muharrirdir. !Fakat dikkat edilir e haştnu • ba,a Türk ve Türk 
iolulibınıo doğurduğu Avrupa'lı bir mulınrr:ir. 

Arzda ne kadar 
elmas var? 

Bu sütunlarda şunun serve
tinden bunun para~ndan çok 
bahsettik; karilerimize bugün 
de cihanda mevcud elmasın 
miktarını bildirmek istiyoruz! 

Cihanda 50 ton kadar elmas 
vardır! Demir, bakır vesair 
madenlerden saatta yüzlerce 
ton istihsal edilir; bunların 
miktarı önünde 50 ton hiçbir 
fey demektir. Fakat, seneler· 
denberi çıkarıldığı halde ye· 
kilnu bu kadar az tutan elmas, 
diğer madenlere benzemez: 

Elmas madenlerinde yarım 
milyon insan çalışmaktadır. 
Elmas işile m~gul 10,000 
tüccar vardır. Ve arz üzerinde 
100,000 elmas ticarethane ve 
müessesesi yani kuyumcu var
dır!. 

Taksimetre çok eskidir! 
Bizim otomobillerde taksi

metre vardır. 
Bize göre taksimetre çok 

yeni birşeydir. Fakat Çin me· 
deniyetini tetkik edenlere göre 
bu ilet, -Pek bugünkü şekilde 
olmamakla beraber- tam 2 
asırdanberi Çin'de malumdur! 
Çin'de Miladdan 3·5 asır evel 
arabalarda her 575 metrede 
bir defa çan çalan aletler 
kullanılmakta imiş. 

Bu aletin vazifesi ve çan 
çalma devresi yazıldığı halde 
mekanizması hakkında hiçbir 
malumat yoktur. 

Bir evlenmek -usulü! 
Kaliforniya'da portakal amba

Hırsızhk ve ... !Uyku! 
Yugoslavya'da Pocaroviç 

şehrinde Aleksandr Rado'oviç 
isminde birisi birçok hırsızlık
lardan dolayı hapse mahkum 
edilmiştir. 

Bu adamcağız, birşey çal
mağa muvaffak olmadığı gü· 
nün gecesinde uyku uyuya· 
mazmışl Uyumak için o kadar 
çok hırsızlık yapmış ki bütün 
Yugoslavya'da yatmadığı bir 
Pocaroviç hapisanesi kalmış 
imişi 

Bu adama en kuvvetli uyku 
ilaçlarının da fayda etmediği 
hapisane doktorlarının tecrü· 
besinden anl;ışılmışl 

Fakat bir gardiyan buna 
çare bulmuş: Hırsızlık hasta· 
lığına müptela bu adamın sa· 
dece Narkotik ilaçlar çalma· 
sına imkan bırakmış. Adam· 
cağız bu ilacı çalmış ve kul· 
lanmış .. Bundan sonra uyuya· 
bilmişi 

Daha neler göreceğiz? .. 

Yeni Neşriyat 

" Almanak ,, 
Cumhuriyet refikimiz tara· 

fından hazırlanmış olan (19j7 
Cumhuriyet almanağı) çok zen· 
gin, faydalı ve lüzumlu mahi
matı havi olarak intişar et-
miştir. 

Almanak, her ferdin, her 
müessestnin, ailenin ve her 
mekteb talebesinin bol bol 
istifadesine yarayacak şekilde 
hazırlanmıştır ve muhtelif re· 
simlerle, rakamlarla, bilgilerle 
zengin bir şekle konmuştur. 

Okurlarımıza tavsiye ederiz. 

E 
Meşhud 
suclar azalıyor 

t ___ ........ -ti .. __ _ 

Ve azalma· yüzde 
40 nisbetindedir .. 
Müddeiumuml Asım 
Tuncay'm beyanatı .. 

C. müddeiumumisi Asım 
Meşhud suçlar kanununu~ 

tatbikatından, suçluların sür
atle muhakeme ve mahküm 
edilmeleri sayesinde:fevkalade 
miihim neticeler alınmaktadır. 

C. müddeiumumiliğince tu· 
tulan bir istatistiğe göre meş· 

hud suçlar, her ay azalmakta· 
dır. Kanunun ilk tatbik edil-

diği Birinciteşrin ayında müd· 
deiumumiliğe 226 meşhud suç 

işi ve bu suçları işliyen 476 
kişi verilmişti. İkinciteşrin ayın-

da 147 iş ve 314 suçlu veril· 
miş, Birincikanun ayında bu 

miktar 134 işe ve 292 suçluya 
düşmüştür. 

lzmir Cumhuriyet müddei
umumisi Asım Tuncay, dün 

bu kanunun tatbikatından alı· 
nan mühim neticeler hakkında 

gazetemize şu beyanatta bu
lunmuştur: 

- Anlıyoruz ki kanunun 
tatbikindenberi bu kanunun 

çerçevesine giren suçların 

mikdarı her ay muntazam ve 
muayyen bir şekilde tenezzül 
etmekte ve ilk günlere r.aza· 
ran tenezzül nisbeti halen 
yüzde 40 t buimaktadır. 

Ceza kanunlarımız yapılır· 

ken kanunen ceza tehdidi al· 

tında bulunan herhangi bir 
fiili işliyenin, hareketinin mu· 

bitte uyandıracağı suitesir ve 
makus intibalar zail olmadan 

cezasını çekmesi kanun vas· 
fınca gözönünde bulundurulur. 

Esasen cezadan maksud olan 
da bunun müessiri ibret olma
sıdır. Cürüm işliyen fertlerin, 

lajı ile meşgul kadın ve kızlar 
kendilerine göre güzel bir 
usu1 bulmuşlar: Bu kız ve ka· 
dınlardan evlenmek istiyenler, 
portakalları kağıtlara sararken r 
birer küçük fotograflarile bir 
de adreslertni beraber sarmış· 
lardır. Portakal müşterileri ara· 
sında bunları beğenenler çık
makta ve adres sayesinde bu 
resim sahiplerile evlenmekte 
imişler .• 

Bugün doğacak 
çocuklar .. 

cürmün delillerile birlikte ya· 
kalanarak mahkemeler huzu· 

' runa çıkarılması ve derhal 
basit bir muhakeme usulilc 
ceza kanunumuzun gösterdiği 

Bu sene çıkan bu moda 
veya usul sayesinde Kaliforni· 
ya'nın tam 113 kızı koca bul· 
mu~. 

Bizim inhisar 
sigara paketi 
duymasınlar!. .. 

fabrikasında 
yapan kızlar 

Bugünde Lir lıuı;usiyct olmı· 

) acaktır. Mcrihin bau ıe irleri 
insanlarda üruiıJ;ni tahi) e ede· 
ccktir. Bugün reııksiz fakat rııhat 
geçecekıir. Bilha a akşam erken 
yatanlar, klirlı çıkocaklardır. 

Uugüu d1Jğacıık çocuklar lıil· 

hassa li an ve cdelıiyat tııh ilinde 

lıüyük bir kal.ıiliyet güıterecel..ler· 

dir. Müteccssi•, faul olacaklar ve 
buıılıırıo çoğu gazeteciliğe inıiıab 

edeceklerdir. 

cezaların verilmesi maksud 
olan intibah ve tesiri yerine 
g •tirdiği içindir ki bu şekil, 

bir camia içinde yaşıyan fert· 
leri bütün yapacağı işlerde 

teyakkuz ve basirete sevkeder. 
Nitekim bugüne kadar meş· 
hud cürümlerin muhakemesi 
usulüne dair olan bu kanunu· 
muzdan istihsal edilen gaye, 
bu mülahazaların hakikatini 

-------------" ı fiilen tebarüz ettirmiştir. 

LE 
Zeytinyağı fırlıyor -Pamuk çekirdeği yağı fiati de yükseltildi. 

Bunun sebebi nedir? 
Son günlerde zeytinyağı fiatlerinde, yeniden bir yükselme 

görülmüştür. Bu sene mahsul az olduğundan Ege mmtakasının 
zeytinyağı rekoltesi 25 milyon kilo tahmin edilmektecFr. Hal· 
buki Türkiye'de senevi zeytinyağı istihlaki 30 milyon kiloyu 
geçmektedir. Ancak geçen seneden birkaç milyon kilo stok 
bulunduğundan bu açığın kapatıldığı tahmin olunmaktadır. 

Alakadar kimselerin verdiği malumata göre; hükumet bu 
sene için hariçten sabunluk zeytinyağı ithaline müsaade etmez 
ve geçen sene Yunanistan'ın yaptığı gibi zeytinyağı ihracını 
meneylemezse, şimdi kilosu 55-60 kuruştan satılan zeytinyağı, 
70-75 kuruşa kadar çıkacaktır. 

Diğer taraftan zeytinyağı rekoltesinin noksan olması bir fır· 
sat ittihıtz edilerek zeytiııynğı yerine kullamlan pamuk çekir· 
deği yağlarının da fiati yükselmiştir. Geçen sene, pamuk çe
kirdeğinin kilosu, 2-3 kuruş iken, bu yağın kilosu 23·25 kuruş 
idi. Bugün pamuk çekirdeğinin kilosu gene 2-3 kuruş olduğu 
ve mahsul de fazla bulunduğu halde, yağ fiatleri bila sebeb 
50 kuruşa çıkarılmıştır. Salahiyettar kimseler, bunda açık bir 
ihtikarın mevcud olduğunu ve alakadarların derhal tedbir alması 
lazımgeldiğini beyan etmektedirler. 

Bağcılarımızın şikayetleri: 

ithal edilen 
Göktaşı ve Potas 

Gazetenİn 
Bugünkü Vaziyeti .• 

Cihanın yürfi)ü,ünü, bütün 
devletlere Ltikim olıın zihniyetleri, 
bugünkü asnn ruhiyatını, ferdlerio 
zcvklcriııi ve cemiyetlere mu allat 
olan bir çok Pisikolojik illetleri, 
oturdu~uouz yerden beş kurueluk 
bir gnıete nlıb seyredebilirsiniz. 

Bugilnkii gazete, bütün lıosıa· 
eiyet \ ' e sntlııkaıill", dünyadaki me• 
deni) <·t, ruh, sinir, zevk ve telakki 
lıuhrnnıoın bir oynaSJ, bir ifade· 
sidir. 

Gazeteler, lın~tan·başa barlı, ai· 
ltih habNlnıle doluılıır. 

Goutenin en mühim yazısı, 

i-tikbııle nid korkunç folcılıklardır. 
Gnzeteılc, içtimai kavganın otuz 

iki Jişinden folayau tükürükler gö
rü) oruz. 

Gazeteler, imper) otizmin bom• 
lıoş kalan mi<lcsinclt>ki korkunç 
i,tcluıyı U) nen naklctmcktedirler. 

Gazetdcr, sknndalfara, hırsız· 

lıklnro, cinayetlere sütuular ayır· 
nııt-lnrdır. 

Gazeteler, lıir kimya lalıorntu· 

•·ormdaki zehirli maddeleri kollck· 
iyon halimle ne~rerliyorlar ve kari 

bunlun zevkle oku) or. 
Gnzcıdcr, Iloli\ uttnki yıldızın 

lıncııklarındaki zarııft ti, dişlerindeki 
parlaklığı anlata anlata l.ıitirewi, 
yorJar. 

Gazeteler, filan adadaki çıp• 

laklann lıa)ntıoı, filfiu şehirde 

hnrıkaları soyan Gangsterleri mil· 
kemmeleu istismar etmektedirler. 
Çüııkü muhterem kari, ondan zevk 

alıyor. 

Gazetede, cinas, küfür, kinaye, 
tariz, lınknret dolu yazı, daha zi· • 

Al Ak d b. r· .,h. b. yaıle rağhet bulmuııur. Gazele bu 
Q a ar lT T trma, mu lm lT suretle lıntıı mı e•liyor, yoksa bak· 

mevzu U··zerı·n _Je tetkı.kler yap· tırdı kı mı vardır, onun münakaşası ay• 
Uı rıdır. I•'akat şu mulıııkkaktır ki, 

Ege mıntakasında bağcıla
rımızın asmaları ilaçlamada 
kullandıkları Göktaşlarile Ü· 
zümleri bandırmada kullan
dıkları potasların cevher nis· 
betleri az ol<luğundan bunları 
kullanan bağcılarımızın üzüm· 
leri lekeli ve muhtelif renk
lerd oluyor. Memlekete id· 
hal edilecek Göktaşlarındaki 

bakır nisbetinin yüzde 24, 
Potastaki cevher nisbetinin de 
yüzde 6 olması lazımgeldiği 
halde bazı tacirlerin, nisbet· 
leri düşük Göktaşı ve Potas 
idhal etmeleri yüzünden üzüm· 
lerimiz istenilen ve beğenilen 
nefasette elde edilememek· 
tedir. 

Bu yüzden bağcıların üzüm· 
leri Bandırma'da kullandıkları 
potas miktarını da fazla kul
lanarak zararlarına sebebiyet 
verilmektedir. Çünkü iyi bir 
potasa daima az kullanılmak 
şartile istenilen nefis evsafta 
üzümü elde etmek imkanını 
bahşetmektedir. Ege bağcıla
rından bir kısmının bu mes' ele 
hakkındaki şikayetleri üzerine 
şehrimizde alakadar bir mü· 
essese harekete gelmiş ve muh 
telif tüccarların sattıkları gök
taşlarile potaslardan nümune 
aldırmak suı etile bu nümune· 
leri tahlil ettirmeğe başla· 
mıştır. Tahlil neticesi, alaka 
ile beklenmektedir. 

Bağcıların söylediklerine gö· 
re iyi kalite Potas buluna· 
maması yüzünden ayni bağ

dan alınarak muhtelif partiler 
halinde kurutulan üzümlerin 
bile renk ve evsaf itibarile 
birbirine benzemedikleri gö· 
rülmüştur. 

Bu mesele, üzerinde haki
katen ehemmiyetle durmıya de· 
ğer bir meseledir ve memle· 
kete göktaşı ve potas idhal 
işinin bir elden ve iyi kalite
den yapılmasını icabettirmek
tedir. Bağcılar arasında bu 
işin üzüm kurumu vasıtasile 

yapılması hakkında bir ecre· 
yan vardır. 

• • • 
Her yıl pamuk kozalarından 

çıkarılan tonlarca pamuk kap· 
çığı, mıntakadaki fabrikalarda 
mahrukat olarak kullanı!mak· 
tadır. Pamuk kapçtklarından 

elde edilen küller, yüksek po· 
tası ihtiva etmektedir. Bir yılda 
memlekete ithal edilen potas· 
tan dışarıya 350,000 liralık 

döviz gitmektedir. Pamuk kap· 
çıklarından istihsal edilen kül· 
lerle mıntaka bağcılarının yıl

lık potas ihtiyaçlarının yarısı· 
nın temini mümkün olacağı 

tahmin olunmaktadır. Bu mÜ· 
him mes' ele üzerinde alaka· 
darlar tetkikler yapmakta
dırlar. 

Ekmek 
Fiat daha mı 
Yükselecek? 
Ekmeğin kilosuna l O para 

zam yapıldıgını, birinci nevi 
ekmeğin 10 kuruş 30 paradan 
~atılc.ltğını dün yazmıştık .. Dün 
bu yükselişin sel ehi hakkında 
tahkikat yaptık. Salahiyettar 
bir kimse bize dedi ki: 
-"Ekmeğe zam yapılması· 

nın sebebi, buğday fiatlerinin 
yiikselmesinden ileri gelmekte· 
<lir. Eğer bu yükseliş devam 
ederse, .ekmeğin daha da ba
halılaşması muhtemeldir." 

Köy birlikleri 
Köylerimizde yeni 
teşkilat yapılacak .. 

Dahiliye Vekaleti, vilayet 
köylerinde köy büdçelerindeki 
tahsisatla yapılması mümkün 
olmıyan mühim işler için köy
lerin hep birlikte hareket ede· 
rek müttehiden iş yapmalarını 
bir tamimle vilayete bildir
miştir. 

Köy birliği yapılacak köy
ler, vilayet ve kaza merkez· 
!erine beşer kilometre uzakta 
bulunan köylerdir. Uzak köy· 
lerde köy birlikleri yerine beş 
yıllık kalkınma programına 
göre tesbit edilecek mühim 
işler, vilayet büdçelerinden 

ayrılacak paralarla yapılacaktır. 

o, hadiseleri gizli veya kapalı hare· 
ketleri, ihtiraslan, ideolojileri na· 
kil ve le bit ediyor. Bittabi onlara, 
kendisinden Lir seı, bir renk, bir 
şt•kil vermekte de tereddüt göıter· 
mi yor. 

Yirminci asırda 'azete, mal· 
buat hürriyetleri bile hiç nazan 
itibara alınmadan denebilir ki, ha~ 
lı ba~ına bir varlık ve bizatihi bir 
hadisedir. 

Gazete, helki de hiç de far· 
kında olıııadı~ımız halde, herkesi, 
kendi çen;ivesi içinde sürükliyor. 
Bizden alı)or, 'gene_ bize \'eriyor. 

Fakat, bizden aldığı şey, bu 
defa daha ba~ka şekillerle gene 
biz.e dönüyor \"e biz bile onu fev' 
kalüde buluyoruz, tanıyamıyoruz. 

Gazete, hiçbir :ıaman şimdiki 
kadar rol oynamamı~tır. 

Gazete, hiçbir zaman, bugünkü 
kadar muzir veya faydalı, yalancı 

veya uoğru olamaml§tır. 
Cihaoın aktüalite ve ıöıde mc· 

deniyet harı•ketleriuin şu tenevvüü 
ve bolhıAu karşısınrla şüphesiz ki, 
gazetede ancak hö)le bir şekil ve 
mahi)·et alıılıilirdi. 

Ben, yazı hayatına ba~lamadan 
da onu hiç ihmnl etmezdim. Onu 
elime alınca evvela onun tesirinde 
kalmaıııayı kararlaştınr ve huna 
azmede.r<lirn. Fakat biraz sonra, 
onun benılo müshet veya menf t 
birtakım akisler bıraktığım anlar 

ve §B~ırırdım .. 
Gazete, hiçolmazen bir hadise· 

sinde, bir eııtır veya hir cümlesin· 
de hcrlınuı;i lıir kariin temayülıit 
ve ahvali ruhiyesinc hitab etmek 
sır ve kunetini lıaizdir. Çünkü 
gazeteci, halk pisikoloji•ini en iyi 
hilen bir vnrhkıır \'e gazete de, 

onun nilf uz. vasıtasıdır. 

Saime Sadi 
-------------------------

Kar ş 1 yaka - lzmir 
Telefon muhaberatl başladı 

Karşıyaka-İzmir arasındaki 
telefon kablosunun tamiratı 
bitmiş ve yeniden 1200 met· 
relik bir kablo eklenerek irti
bat temin olunmuştur. 

Dün akşama kadar da san· 
tıralda çalışılmış, nihayet saat 
21 de hat konuşmağa açıl· 
mıştır. 

Umumi sıhhat meclisi 
Vilayet umumi Hıfzıssıhha 

meclisi bugün sıhhat ve içti
mai muavenet müdürlüğünde 
vali Fazlı Güh ç'in reisliği al· 
tında toplanacaktır. Vilayetin 
umumi sıhhat işleri görüşüle· 

cektir. 
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Ankara' a 
--~ ........ .-ıı--

Gencleri 
başt~n cıka. • 
ranlar yakalandılar 

fstarıbul, 7 (Hususi) - An· 
kara zabıtası, gençleri kandı
rarak ahlaksızlıg" a sevkeden b• ır şebekeyi meydana çıkar-
~ış ve bu şebeke mensubi
nınden birkaç kişiyi tevkif 
eylemiştir. 

Zirai kalkınma 
programı 

13 hayvan hastanesi 
Nalband mektebi 

acılacak , 
Ankara 7 (Hususi) - Zirai 

kalkınma programının hazır
~klanna devam edilmektedir. 
rogramın baytari kısmı da 

tamnmlarımıştır. Buna göre, 
memleketin muhtelif yerlerinde 
0 ? üç hayvan hastanesi ve 
bırkaç ta nalband mektebi 
açılacaktır. 

Zigana'da 
Bir kadın dondu 
fstanbul, 7 (Hususi) - Ka

radeniz havalisinde havalar 

n ın 

M. Hitler 
1.-onclro, 7 (Hadyo) - 1\1. Eden 

dün bnriciye"""tlnireeinde ve :ımele 
pıırıiei lideri Mnjor Ctli "C ıredüıı· 

yonlor reisi :M. Grcnond'u kabul 
etmiştir. 

Bu wfılôkntıo iki lider, J pnn· 
yadaki yeni vazİ)et hakkmda en· 

• v • 

g 
e-

di t>lrrirıi ılı hakıınınn iz:ıb elmiş· 

tir. M. Bııld\İıı Londrn'yn n\lll'l 
edcct>k \ 'C mczııııiyl'liniıı lıitnmıııı 

beldemi) eccktir. 

1spıın)a lflniııiıı hususi hir 
krılıine iı;tiınaınıln tetkik etlilect·~i 

llÜ) lt>nmcktcdir. 

J.,ondrıı, 7 (Hadyo) - huing 
Stnııdnrd gnzctcF>İııin Bertin '<l<'n al
d gı b:r lıalıı·ıı· gör<' .M. llitlı·r 

lnıgiinlerde tahdidi teslihat hııkkm· 
dn ) <'llİ tekli falla lıulunacaktır. 

) nlmz hu tekliflerin csıısım, Ge
nemi Frnııko'nun İı;pnuyn'yn hukim 
olma ı te.;l..il edecektir. 

J}erlin, 7 (Radyo) - Jlııriciye 

l'rkl'lnı tarafınılırn bnzırlnmın Al· 
1111111 notası, Jlnl'İcİ}e haknrıı Fon 
Nornl'a düu Davyer:ı'<la \·erilrııi~ıir. 

Fon Nornt ııotayı 1\1. Hiıler'le 
bernlıer tcılkik ı•ımişıir, Bu nolıı· 

nıu 1ııgilterc ve Fr:ınaa')a bugün 
,·erHıııesi muhtcnıcidir. 

Franııa"nın Berlin sefiri, Pa· 
ris'c lınreket eclece~i halde, bu ha· 
her iizeriuc scy.alıatiui inlik et· 

mi~ıir. 

11 Kiınunusanidc M. IHtler 
eef irleri knlıul edecektir. 

çok soğuktur. Zigarıa dağla- Almanvada 
rında bir otomobil karlara 'J 

saplanmış, yollarda. kalmış harb hazırlıkları . . . . e ••• 
olan yolculardan bır kadın ·• lngrlız mus-
donmuştur. Leh hududunda istih- • 

Hevetimiz k,. 1 · d.1. temlekesı oldu. 
J' am ar ınşa e ı ıyor Paris 7 (Radyo) - İngilte-

rahran 'dan dönüyor · .. Berlin .. ?. (A. A) - Bundan re hükumeti Filistin mandasını 
Tahran, 7 (A.A) - Cemal b) oyleh bbutuhn 

1
. Adlmah~ Doktdor· kaldırmış ve Filistin'i miistem-

Hüs ··• .. b k l ğ d k' T'" k arı ar a ın e ızmct e e- l k 1 k ·ıA l . t' B nu nun aş an ı ın a ı ur bilmek üzere hususi bir Ant- e e o ara ı an ey emış ır. u 
hey.eti vazifesini bitirerek Tah· renmana tabi tutulacaklardır. sebeble bir müddettenberi Fi-
ra~ ~an Türkiye'ye hareket et· Başlıca şehirlerde hususi harb listinde tahkikat yapmakta 

Pnııştır. tıbbiye mektebleri ihdas olu- olan krallık tahkık heyeti, 
k Londra'dan aldığı bir emir 

renses naca tır. üzerine tahkikata nihayet ver-

Ju/yan evlendi işl!~r~naz~zı( ALe~ ) huduHaa: miştir. 
Lahey 7 (Radyo) - Prenses Ader nehrinin sağ sahili ara- Arab'lar İngiltere'nin bu ka· · 

Julyan'ın izdivaç merasimi sındaki mıntaknsında tayyare- rnrından derin bir infial duy-
hnsebile bugün şehir baştan· lerin uçuş yapmalarını menet- muşlardır. Yahudiler heyecan 
başa süslenmiştir. Şehir gece miştir. içindedir. 
de tenvir edilmiştir. Zarınolunduğuna göre bu Fransa 

Saray önünde binlerce Fe· memnuiyetin sebebi bu mm· 
lemenkli toplanmıştır. Nikah takada istihkamlar inşa edil- bahriye nazırı 
nıerasimi saat onbirde sarayda mekte olmasıdır. Paris, 7 (Radyo) - Fransa 

/Yapılmıştır. Dahiliye Vekili c.leniz bekanı Gazine Döpar] 

ngiftere' de yeni birlsporcularımızı dün Karuka üssübahrisini tef-
tiş etmiştir. 

mühimmat fabrikası tattdir ediyorlar.. Sir Con Siman 
Londra, 7 (A.A) - Vool· ı· AnVk~kr?l~ 7 (AC. AH) p Dahi·, 

v· h f b . k . ıye c ı ı ve . . . gene Paris'den döndü .. ' ıc a rikasının yenne aım k t · ş··k ·· K T" k ola .. . .. . se re erı u ru aya, ur ) s· 
cak ~lan dort ye~ı muhım· sporcularının Berlin olimpiyad· Londra, 7 (Radyo - ır 

n:ıat fo.brıkasından Sıarley fab· ]arı esnasında göstermiş ol- miiddettenberi Paris'de bulu-
rıkasının inşası ıçın asgari duklaı 1 terbiye ve itinalı hn· lngiltere dahiliye nazırı Sir 
dört milyon lngiliz lirası sar- reketi takdirerı Türk spor ku- Con Simon, bugün buraya 
fedilecektir. inşaat iki senede rumu başkanlığına 31 /12/936 dönmüştür. 
bitecek ve yeni fabrika bida· tarihli aşağıdaki tezkereyi gön- - Bu adam kim? 
Yette 3 bin amele ile işe baş- dermiştir: Kraliçenin treninde yaka· 
lıyacaJ...-tır. "Türk spor kurumu baş- lanan pasaportsuz şahıs .. 

ugv a kanlığına: . Paris, 7 (Radyo) - Yugos-
" Sporcularımızın Berlın ol im- J k ı· ·ı 'k' · ., l 

LJ / d /d. . b .1 avya ra ıçesı e ı ıncı og unun 
r.ıava ar üze ı pıyadları münase etı e Alman- b. d'ğ. t d k 1 ht , .. ın ı ı ren e ya ·a nnan sa e 
Muğla, 7 (A.A) - ilin her da d.a b~lundu~ları z~~an gos- pasaportlu adam hakkında tah-

Yerinde g5z ekimi devam et- terdıklerı terbıye ve ıtınah hn· kikata devam edilmektedir. 
mektedir. Sahillerde ekim ya· r~~:t!erle .~is.ip~in evsafı bukez Bu adamın Yugoslavya kra· 
rıy1 geçmiş, yaylalarda henüz buyuk elçılığimız tarafından dış 1.1 M B t , "ld" l p . . ı e . ar u yu o ur en av-
yeni ekilmeğe başlamışhr. Bt aktanlı~k~ gönderılednhbdı~lmekk- loviç ve Ustaşi'lerle alakası 

B 1 .. k' . up a zı ır ve me e ı me - k 
u yı guz e ımı geçen yı- t d. olub olmadığı, trene ne ma ·-

lın ayni müddeti içindeki eki- e MÜli şereflerini muhafazada salla bindiği araştırılmaktadır. 
nıine nazaran fazladır. Hava- M · x.ı gösterdikleri itinadan dolayı • Ruzvelt'm o!:f u 
lar ekime müsaid gitmektedir. bütün sporcu arkadaşlara te- Vaşington, 7 ( Radyo ) M. 

Lehistan şekkürlerimin iblağını dilerim. Ruzvelt'in oğlu Ceymis Ruz-
Montrö mukavelesind n Ayrıca bu işin bu cephesini velt, cumur reisi katipliğine 

istifade edecek iyi tanzim eylemekte Türk tayin edilmiştir. 
fstanbul, 7 (Hususi) - Hü- spor kurumunun dikkatine ve MUküfat alan tayyareci 

kumetimiz; Lehistan'a da Mon- sporcuların başında gösterdiği Paris, 7 (Radyo ) - Spor 
lrö boğaılar mukavelename- ilgili dikkatten dolayı Tokat mntbuatı büyük mükafatı tay-
sindcn istifade hakkını ver- saylavı B. Genca'ya dahi te- yarcci Morı Bastiye'yc veril-
Jtıtiştir. .şckkürlerim i eklerim.,, m iştir. 
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~A~ 
Yollar 
Hatay'a gidecek 

Hatay davası, bizim için 
artık milli izzetinef simizle ta· 
mamen müvazi yuruyen ve 
her ne bahasına olursa olsun, 
halli icabederı hayati bir mes· 
ele haline gelmiştir. 

Bugün Türkiye' de yegane 
mevzu budur. Vatandaş kütle· 
sinin dağ başındaki ferdinden 
başlıyarak devlet ve milletin 
en büyiiğüne kadar her ferd, 
her teşekkül, sadece bunu 
diişünüyor. 

Tezimizin ihtiva etliği yük· 
sek nzmi V"' şerdi, Pnris po· 
litika pazarının Şam sokakla
rına akseden gülünç goygoyu· 
na feda etmiyeceğimizi anlat· 
ınak için, bizim mutlaka hu
dudda silah kaldırdığımızı gör· 
mck istiyorlarsa, Fransa ve 
Suriye emin olabilirler: 

Ona da hazırız! Hatta o 
kad~r ki, bu Hatay davasmı 
-yeni baştan ve kat'i bir mü
zakere yolu ile- tekrar ele 
aldığımız gün, biz bütün bu 
avakibi göze almış bulunuyor
duk. Hüsnüniyet ve samimi
yetimiz, hiçbir zaman, safiyet 
derecesine inmemişti. Yani, 
"Fransa, nasıl olsa bizimle 
dostluk tesis etmek ister, ve 
nasıl olsa hakkımızı itiraf 
eder, binaenaleyh fazla ileri
sini düşünmeğe lüzum yoktur,, 
dememiştik. Geçirdiği tecrübe
lerden kuvvetli intibalar almış 
bir devlet haysiyeti ile Fransa
nın -kendisine aid düşünce ve 
manevralarla- hakkımızı iğlaka 
çalışabileceğini de mükemme· 
lerı hesaba katmıştık .. Ve ına· 
llımu ilaıne lüzum yoktur am~ 
ma, bir cümle ile işaret 

edelim: 
icabında, eskiden de yaptı· 

ğımız gibi, Atatürk'ün arka
sında tekrar silaha sarılmağı 
göze almıştık. 

Hem hakkından, hem de 
kuvvetinden emin olan -hem 
de Türk· bir milletin, bilhas· 
sa bu kadar kat'i bir irade 
ve azim içinde hiçbir şeye 

papuç bırakmıyacağını Fran· 
sa da bilir. 

Bunun neticesi ne olabilir, 
diye bir tahmin yürütmek 
münasib olur ve mevsimsiz sa· 
yılmazsa, diyebiliriz ki: 

- Hatay, istiklaline kavu· 
şacaktır. Bittabi bunun iki 
şekli vardır: 

Ya anlaşarak veyahud silah 
omuzda yürüyerek .. 

Birincisi, Türkiye ile F ran
sa ve Suriye arasında tesisi 
lazım gelen iyi dostluk ve 
müna bet namına hiç şüphe
siz, her üç devlet tarafından 
temenniye şayandır. Çünkü 
bu, bir menfaat işidir. Reali· 
teye kıymet veren bir diplo
masi mantıkı, bunu başka 
türlü dü ünemez. 

ikinci şekil ise, ilk hamlede 
Suriye'niıı saniyen Fransa'nın 
menfaatine tamamile aykırıdır. 
Bunda kaybedecekleri şeyler 
-uzun uzadıya saymağa lüzum 
yok· pek çoktur. Suriye bu
nun manasını daha iyi bilir 
sanırız. Bilmiyorsa, bilmiye 
çalışmalıdır ve mustakil bir 
devlet haline geldiğine göre, 
artık kafasını işletmiye alış

malıdır. 
Fransa ise, Türk dostluğu· 

nu kaybetmiş olmakla kala-

A 

- Başı 7 inci sahi/ ede -
Ayııi gozclt', Tiirkiye'nin bir 

harlı nçmıı mu .f rnıısn ,.c İngiltere 
tarafından mü aııde cdilmiycceğini 

iliıvc ediyor. 
Ankara, 7 (A.A) - Gazetel<ır 

Sııncnk·tıııı nJıh lıııı;ıiıı neşrcıtiklı•ri 

habı rler çok mühimdir. Sancak 
Türl~'lerinin A nupa 'lı müşnhidlerle 
tema ıı gelmemeleri içiu hertürlü 
rnsıt:ı)n b.ı Hırulmııkıadır. 

Pıız:ırıc~i ı;ünü S:ını•.ngu gelen 

ınü~alıidlı.:rn mür:ıcıınl etmek İ\·in 

ı' İv.ır küy l••nleıı gel<'ıı hhılcree hnll~ 
) oldıı mıi"t·ll.ılı jarıclarmnlıır ltmı· 

fıııdıııı durdurulmak \C \C kö)lc
riııe i:ıdc edilmek istcııiln1i~kr r 
ılc halk ılu\S•rnı mu~alıiJlcre nn· 
l ıtııİnk iı;iıı ) ohın.ı tlt•\am etmiş 

\ c ı:ık'İ}<' kmvetlıri ı;eineı')" kıı· 
<l..tr Jınlk müşalıiılleriu uıur<lu~u 

Menduhun C\İne kadıır gekhıl· 

ıııişıir. 

Balk lmradn. 
- " Hakkımızı arı) onıı, 1e· 

til-..liıl iUİ)oruz, Suriy..; ııııındn ı al· 
tıo:ı giremeyiz. Bur do~duk, l:lıır 

) nşapıc:ı~ı z, Hiir olııra k ölccrgiz. 
Dİ)C lı:ığırmı l:ırdır. 

Hıı sırada mu dlüh kuvveıl"r 

halkın iizcriııe hücum etmiş \C 

halkı cclııl'le dağıtmıştır. Halk ınii· 

ıııessilleri, ıııü~alıidlcri görmek için 
gelen halka yııpılan hu hareketi 
protetlO ctmişlcrdır. 

Diğer telgraflarda Sancağın 
cenub kısmında bulunan er-
menilere ve Suriye amaline 
hizmet edenlere yeniden silah 
dağıtılmaktadır. Bu da kafi 
görülmiyerek Sancağa yeniden 
kuvvetler sevkolunmaktadır. 

Kilis, 7 (A.A) - Dün An
takya' da memleketin istiklali 
lehinde büyük bir nümayiş 
yapılmak istenmişse de zabıta 
kuvvetleri müdahale ederek 
ahaliyi dipçikle dağıtmıştır. 

Halk en meşrJ bir nıaksad 
uğrunda seslerinin yükseltil
mesine mani olunmasından ve 
bu uğurda cebir yapılmasından 
dolayı heyecan içindedir. 
Fransız radyoları söylüyor 

1 lstanbul, 7 (Hususi) -
Fransız radyoları, Sancak mes
elesinin vehametini kaydede
rek, 

- Türk-Fransız dostluğu

nun vahim şekle girmemesi, 
yegane temennimizdir. Diyorlar. 

Fransa kuvvet gönderiyor 
1 fstarıbul 7 (Hususi) - Bu-

l caktır. Bu dostluğun, Akde
nizde ifade ettiği yüksek kıy· 
meti anlamak, Fransa için 
hatırı sayılır ve telfıfi edilmez 
bir hatadır. 

Amma, Türkiye, bağlı bu
lunduğu milletler cemiyeti mü· 
essesesinden de ayrılmak za
ruretine düşecekmiş. Şimdilik 
o kadar ileri dlişünülmese bi-
le zaruret hasıl olunca bunda 
da tereddüd etmiycceğiz. Bu 
da, Fransa'nın ve dünya sulh-
perver blokunun, Türkiye gibi 
bir idealist bir sulh m"!nıle
ketini kaybetmesi demektir. 
Milletler cemiyetinin günden 
güne zayif düştliğü ve bilakis 
kuvvetlenmiye muhtaç bulun
duğu bir devrede Akdenizin 
bu cihetinde büyük bir müva
zene ve barış unsuru oları 

Türkiye'nin milletler cemiye
tinden çekilmesi, hiç şüphe
siz diğer bütün devletleri de 
düşündürecektir. Anlaşma pr~n· 
sibine kıymet verilmediği müd-
detçe, milletler cemiyetinin 
istinrıd ettiği temellere müte· 
madiyen su yürüyecektir. 

Hulasa: Hatay istiklalinin 
doğacağı gün yakındır. Biı 
böyle görüyoruz. 

Orlıa1t Rahmi Gökr-e 

a 

raya gelen haberlere göre, 
Fransa hükumeti, Sancak'a 
yeniden kuvvet göndermekte· 
dir. Suriye' de ve Sancak'taki 
Ermeniler de silahlandırılmak· 
tadır. 

Paris radyosuna göre 
lstanbul 7 (Hususi) - Pa· 

ris radyosu, Atatürk'ürı cenub 
seyahatinden bahi:, ile verdiği 
en son servistebu seyahatin 
vahim bir emrivakile netice
lenmesinden korkulmakta ol
duğırnu bildirmiş ve: 

- Alfıkdarlar bunu, Fransa 
üzerinde bir tazyike atfediyor
lar, demiştir. 

ANADOLU - izaha bile 
hacet yoktur ki, bu . neşriyat, 
sistematik bir şekilde ve sa
dece Fransa haricinde bir akis 
uyandırmak hülyasıle hazırlan

mıştır. Mantık ıtıbarile, Fran
sızların böyle gayri varid bir 
takım hareketlere kalkışmaları, 
arzu ve hayaller taşımaları da 
·bugünkü vaziyet bakımından
mevsimsizdir. Fakat Fransız 

radyolan ve Fransız gazeteleri 
hiç şüphesiz mevsimlik bazı 
yazılar yazacak ve haberler 
vereceklerdir. Bunların kıymet 
ve manası ise, hakikat, cid· 
diyet ve doğruluk bakımından 
bittabi sıfırdan aşağı kalmakta 
devam edeceklerdir. Bunu, 
Şamda, bakkal çıraklığı yapan 
Arabm bile mükemmelen kav
rayacağı r;üphesizdir. 

Paris, 7 (A.A) - Anadc,lu 
Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Tan gazetesi bugün bir An
takya telgrafı neşretmcktedir. 
Bu telgrafa naz~ran on beş 

bin nüfuslu lskenderunda on 
Türk ailesi varmış Köylerden 
150 Türk taraftarı gelerek nü
mayiş yapmış, Arablar yüz
lerce kişilik bir nüınayişle bu
na mukabele etmiş. Komis
yonun kabul ettiği şahıslar 

müttefikakaıı Fransa himayesi 
altında birbirlerile hoş geçin
meyi temin etmişlerdir. 

Anadolu ajansının notu: 
Muhabirimizden gelen tel

grafı aynen neşrediyoruz. Baş
tan başa Türklerle meskun olan 
lskenderun şehrinde bile yal
nız on Türk ailesinin mevcud 
bulunduğuna dair olan bu id
dia Fransız gazetelerinin ef • 
karı karıştırmak ve Türk
lerin Arab kütlesi içinde 
içinde bir ekalliyet teşkil el· 
tiklerini isbat etmek için kul· 
larıdıkları propaganda yolları
nın çok garib bir şeklidir. 

Komisyona evelden hazır
lanmış sahneler gösterilmekte 
olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 

Paris, 7 (Radyo) - Fransa 
müstemlekat nazırı, başbakan 
M. Leon Blum'la konuşmak 

üzere Sen Refael' e gitmiştir. 

Grevler sona erdi 
Lill, 7 ( A. A ) - Maden 

amelesinin grevine nihayet ve
ren hakem kararnamesi tebliğ 
edilmiştir. Grev nöbetçileri bu 
akşam kaldırılmıştır. Bu ayın 
on birinde amele işe tekrar 
başlıyacaktır. 

Amiral .Bleys öldü 
Nevyork, 7 (Radyo) - Ame

rika amirallerinden (Bleys) 84 
yaşlarında ölmüştür. Amiral, 
umumi harpta Sen Azer F' ran
sız üssübahrisini idare etmiştir. 
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Yarının Harbı 
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Genç /spanyol kadın hiçbir teldf göster-
medi. Fakat haklı bir hiddetle sordu 
Güzel f ıpanyol kadının yü- ar asma koydunuz. Size zarar 

:zünde bir ölü sarılığı vardı. verip vermediğimi bilmeden 
Emniyeti umumiye müdürü: beni Fransa hudutları dışına 
- Madam, dedi, sizi bu· atmıya karar vermiş bulunu· 

raya davet daha doğrusu celp yorsunuz ... 
mecburiyetinde kaldım. Çünkü Emniyeti umumiye müdürü, 
üz rinizde iki ağır zan vardır. bay, evet harb işleri üzeı ine 
Elımizde bulunan vesikalar, casusluk yapıyorum. Sizin ikin· 
sizin Frama'mn emniyeti aley· ci şubenizin bile bilmediği 
h nde çalıştığınızı göstermek- şeyleri ben biliyorum. Öyle 
ted r. Maamafih, bu şüpheli lvesikalara malikim ki yalnız 
ves'kalarm ba~kn bir devlet sizi değil, erkanıharbiyei umu-
aleyhine olması da muhte· miye dairesini baştan-başa ye-
m ldir. Böyle olmakla beraber rinden sarsabilirler. 
vn'yet ne olursa olsun sizin Müsyü ... Ben Fransa aley; 
Fransada ikametiniz.. arhk hine çalışmadım, Fransa'ya da 
imkan ka'mamıştır. Bugünden en küçük bir zarar vermiş 
itibaren Fransız top aklarını değilim, Ve, anlaşabildiğimiz 
terketınenizi sizden rıca ede- takdirde sizinle birlik çalış-
nm. mağı da her şeye tercih ede-

Dolores hayret içiııde kal- nm ... 
dı, ve: Maamafih size daha evciden 

- Müsyü direktör, dedi, arzedeyim ki bir saata kadar 
bana karşı büyük bir haksız· erkanıharbiyei umumiye ikinci 
lık yapıUığmı görüyorum. Hu- rejsı namına özür dileyecektir. 
dud haricıne ne iç n çıkarıla- Ve yanndan itibaren de emrim 
cağımı sormazdan evvel bab- altında erkamharbiyenin üç 
settiğiniz vesikaları görmek yüksek rütbeli zabiti çalışa-
istıyo um. caktır. 

- Pekala, madam .. Bu iki Emniyeti umumiye müdürü, 
vesikayı size okumakta tered- çok kuvvetli ve azimkir bir 
düd etmem, buyurunuz: kadın karşısında bulunduğunu 

1) - Merakeş alayı ile anladı. Bu kadın, sükunet ve 
Lejyon Dt-zetrong alayının ha· itidali demini tamamen elde 
reketi hakkında alınan malii· etmiş ve şimdi taarruza geç· 
mat: Bu iki alay ıle onüçüncü miş bulunuyordu. 
Fas süvari alayı ayın onyedi- Dolores, bir ayağını diğe
sinde Marsilya limanında bu- rinin üzerine ath ve Emniyeti 
lunacaktır. Bunlardan başka umumiye müdürüne: 
155 hafif top gelecektir. Bun- - Bu sabahki hadise sinir
dan başka 12 ağır top ve lerime fena bir tesir yaptı. 
kuvvetli telsiz telgraf teşkilatı Bana iki kadeh Viski ve bir 
da sevkolunacaktır. Bu alay· paket 3 nurnara Abdullah si
lara mahsus mühimmat ta garası ıımarlaymız. Bunlar ge· 
Grenobl'den geçecektir. linciye kadarda erkinıharbiyei 

2) Şimendifer istasyonların· umumiyei generallerinden Dol
da hava taarruzlarına karşı biyer' e benim hakkımda tele
büyük hazırlıklar vardır. 15 fonla haber vermenizi rica 
kinunusaniye kadar Liyon' da ederim. Dedi. 
mühim ve büyük bir hava teş· - So11ıı wu -
kilitı hazırlanmış olacaktır. -----------

Bar-Sür-Sen' de hava istasyonu Ras İmru 
etrafında büyük bir ketumiyet J 
gösterilmektedir. talyan adalarından 

Emniyeti umumiye müdürü birinde oturacak. 
bunları okuduktan sonra, Ma· 
dam Dolores'e dikkatli dik· Roma 7 (Radyo) - Birkaç 
katli bakarak: hafta eve) mutavaatmı bildir-

miş olan Ras lmru diğer bir· 
- Bunlara ne buyuruyor· 

sunuz?. çok Habeş reisleri gibi ltal· 
Diyr. sordu. yaya gelmiştir. Ras lmru, 12 
Genç kadın hiçbir telaş adadan birinde ikamet ede· 

eseri göstermedi. Fakat haklı cektir. 
bir hiddetle: Roma, 7 (Radyo) - Şarki 

- Bütün bunlar en alçakça Afrika'ya ltalya'dan şimdiye 
tertibedilmiş iftıralardır. Dedi. kadar 167,510 amele sevkedil
B na okuduğunuz bu şeyler miştir. Bunlardan 108,400 
benim aklımdan bile geçme- amele Habeşistan'da yerleş-
miştir. Ve sizin anladığınız miştir. Bundan başka mubarib 
veçhile bunlar hakikata da uy- askerlerden 15,000 kişi de 
gun değildir. ailelerile birlik Habeşistan' da 

- Ya ... Siz bunlar hakkında çalışmağa ve yaşamağa karar 
hakıkata uygun şeyler de bi- vermişlerdir. 
liyorsunuz demek oluyor! 

- Mıi5yü, açık kartla oy· 
n yalım! D di. Evvela, bu vesi· 
kalarm sizin malımz olduğuna 
şüphe caiz değildir. Elektrik 
hadisesi çıkararak evime elek· 
trikçi kıyafetinde memurlar 
soktunuz, bunları da evrakım 

r 
Ankarapalas 
Büyük bir titizlik ve inti

zamla kurdutumuz büyük 
Ankarapalas otelinin kalori
fer tertıbatı da bitirilmiş ve 
otel, artık yeni kalorifer te
sisatile ısıtılmağa başlan-
mıştır. 

MUdUrlyet 

MontekaTlo 
Otomobil yarıfı .• 
Montekarlo, 7 (Radyo) -

Montekarlo beynelmilel oto
mobil müsabakasına 122 oto· 
mobil iştirak etmektedir. 

Avrupa'nın muhtelif yerle· 
rinden hareket etmiş bulunan 
bu otomobillerden, 30 Kinu
nusanide ilk gelen birinciliti 
kazanmış olacaktır. 

• 
Perri galib 

Nevyork. 7 (A.A) - Perry 
Tenis maçında 115,3/6,613 Vi
nes'e galib gelmiıtir. Bu Per
ry'nin profesyonel olarak or· 
taya çılcmıt oltlutu ilk ·~ıclır. 

Yaralamak 
Konak tramvay durak ye· 

rinde Oıman oğlu 12 yaşın
da Fethi, Ahmed oğlu 13 yaş
lannda Şükrü'yü jilet bıçağile 
sol elinden yaraladığından ya· 
kalanmıştır. 

Demirle yaralamış 
Karşıyaka Bostanlı' da otu

ran Rüstem oğlu Bekir, Os
man oğlu Mehmed'in demirle 
sol kaşı üzerinden yaraladı
ğından yakalanmıştır. 

Dövmek 
Alsancak'ta hazineli sokakta 

oturan Hasan karısı Zeyneb 
6 yaşlarında Perihanı sokakta 
dövdüğünden yakalanmı!jtır. 

Tehdid 
Arab fırınmJ .ı l n:ı 'ıi n oğlu 

Hasan yoldan geçen Ali kızı 
Ayşe'ye el ile sarkıntılık ve 
ayrıca (Seni öldüreceğim) diye 
tehdid ettığınden yakalan
mıştır. 

Kanuna aykırı 

lkiçeşmelik caddesinde Ka
dem oğlu 80 yaşlarında Ah
med, şapka kanununa aykırı 
olarak başına takke giydiğin
den yakalanmıştır. 

Sarhoşluk ve yangm 
Peştemalcılar başında Ali· 

nin evinde oturan Abdullah 
kızı Saliha sarhoş olarak elin
deki sigarayı yorganın üzerine 
atmak suretile yorganın bir 
kısmının yanmasına sebebiyet 
verdiA"inden yakalanmıştır. ------

Yağmur 1 
Hububata bereket verecek 

Bir aydanberi çiftçilerimizin 
bekledikleri yağmur, dün yü· 
zünü gösterdi. Alınan haber· 
lere göre yağmur bütün mın
takada vardır. Fakat az de
vam etmiştir. Tarlalarda bu· 
lunan buğday, arpa ve diğer 
hububat, yağmursuz kalmak
tan cılızlaşmıştı. Şu birkaç 
gün içinde yağmur yağacak 

olursa hububat mahsulü çok 
bereketli olacaktır. 

Öğretmenler 
Burnava' da 9 Eyliil okulu 

öğretmeni Kadriye, İstanbul 
vilayeti emrine verilmiştir. ls
tanbul mekteblerinden birine 
tayin olunacaktır. Ankara Ta
rih, Coğrafya fakültesine mali 
vaziyeti sebebile devam ede· 
miyecek olan öğretmen Ka· 
mil ile Denizli Zafer okulu 
oğretmeni Nadire, Kültür ha
kanlığmca vilayetimiz emrine 
verilmişlerdir. Kültür Drektör· 
lüğünce İzmir okullarından bi
rine t .yin edileceklerdir. 

Halkevimiz 
Parti yeni vilayet idare he· 

yeti, yaptığı ilk içtimaında iş 
bölümü müzakeresinde, Hal
kevi riyasetine, azadan lise 
muallimi Şehime Yunus'u seç· 
miştir. 

Şehime Yunus, münevver, 
kıymetli bir partili ve Türk 
kadınıdır. Muvaffekıyetini umar 
ve dileriz. 
Bergama ve 
Buca mezbahalarında 

Bergama mezbahasında Bi · 
rincikanun ayında 387 koyun, 
177 keçi, 229 kuzu, 2 otlak, 
18 manpa, 55 öküz, 51 inek, 
51 dana ve 5 malak olmak 
üzere 975 başhayvan kesil
miıtir. 

Buca Belediye mezbahasın· 
da 109 koyun, 88 keçi, 10 
kuzu, 20 oğlak, 10 öküz, 28 
inek, 64 dana, 1 malak olmak 
üzere 330 hayvan kesilmiıtir. 

mana karıı harbedildifini sö.Yliiyor 

Almanya, Köln harp ge- 8 k k' 
misini de gönderdi Mak- u ~.,!::U-, ::.ı~:!:am 

• 12,30 Halk musikisi, 12,50 

sadı harp çıkarmakmış ~a:adister, 13,0~ Ha~f mu· 
------- sıkı, 13,25 Muhtelıf plaklar. 

Asiler dünkü taarruzda ehemmiyetsiz ne- 18,30 .. Dans mu~ikisi, 19,30 
• ' • • 
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Spor musahabelerı Eşref Şe-

f ıce aldılar, şıddetlı mukavemet gördüler fik tarafından, 20 Vedra Rıza, 

Alman Nürenberg gemisi 
Cenevre, 7 (Radyo) - Va- götürülmüş, fakat iki gün son

lans'taki ispanya hükumetinin ra serbest bırakılmıştır. 
Alman taarrt.ızJarı hakkında Moskova, 7 (Radyo) - Ce-
Uluslar sosyetesine verdiği belüttarık boğazında asi harp 
nota, 18 kanunsanide tetkik sefineleri kömür hamuleli Ko· 
edilecektir, Fakat bu içtimada ban Rus vapurunu tevkif et· 
Sancak mes' ele si müzakere mişlerdir. Bu vapur Birleşik 
edileceğinden lspanya'nın no- Amerika'ya gitmekte idi. Şüp
tası ikinci derecede kalmağa heli ve harp levazımı bulun· 
mahkumdur. Fakat, Almanya· mamasına rağmen dört gün
n·n ültimatomunun yaı ın saat den sonra serbest bırakıl-
8 de b'teceği için, müessif ha· mıştır. 
diselcr ç kınasından korkul· Berlin, 7 (Radyo) - lspan· 
maktadır. ya' da Mahomonda' da asi kuv-

Cenevre, 7 (A.A)- Valans vetler, [Jluvaffakıyetle taarruz· 
hükumeti Milletler cemiyeti larına devam etmektedirler. 
genel sekreterliğine bir nota Laproba ve Harava köyleri 
göndererek lspanyol sularında işgal edilmiştir. Asilerin topçu 
lspanyol vapurlarının müsade- ateşi çok müessir olmaktadır. 
resine ve asilere Alman ve Asiler mütemadiyen takviye 
ltalyan gönüllüleri gönderil· kuv\etleri almaktadır. Harba 
mesine karşı protestoda bu- iştirak eden asker miktarıı bü-
lunmuştur. yüktür, milislerin de kuvvet· 

Valans hükumeti bu nota- leri az değildir. 
sında doğrudan doğruya Mil· Milislerin mukabil taarruz· 
Jetler Cemiyetinin müdahale- ları devam etmektedir. Bu 
sini istemediği gibi paktın hiç cephedeki harp, sade Esküv-
bir maddesinide ileri sürmiyor. jal'in değil, Madrid'in ınukad-
Ve konseyin fevkalade toplan· deratını da tayin edecektir. 
tısını da istemiyor. Yalnız key- Avila, 7 (A.A) - Asiler 
fiyetin Milletler cemiyeti ay.· birdenbire taarruzlarının he· 
sına bildirilmesini rica etmekle defini değiştirmişlerdir. Gene· 
iktifa tyliyor. ral Mola dün sabah Las Ro· 

Londra, 7 ( Radyo ) - Is- zas civarındaki yol kısmından 
panya sahillerine giden İngiliz başlıyarak El Pardo istikame· 
ticaret vapurları, nakliye Üc· tinde taarruza başlamıştır. Hü· 
retlerini yüzde elli arttırmıştır. cum eden kıtaatın adedi çok
Vapurların müstahdemini de tur. Milisler şiddetle mukave
ücretlerinin tezyidini istemiş· met etmektedirler. 
lerdir. Madrid, 7 ( A.A ) - Asi 

Moskova, 7 (Radyo) - Al· kuvvetler bundan tam iki ay 
man amiralının lspanya'ya karşı evel Madrid kapılarına gel· 
hareketi gazeteler tarafından mişlerdi. Bu münasebetle pa-
şiddetle tenkid edilmekte ve yitahtın müdafaasını idare et· 
Alman'Jann bu hadiselerle bir mekte olan general Miaja 
harb vesilesi çıkarmak istediği matbuat mümessillerini kabul 
yazılmaktadır. etmi~tir. 

Ayni gazetelere göre, Al- General hali hazırda Las 
manlar ve ltalyan'lar asilere Rozas mıntakasında cereyan 
silah ve gönüllü göndermekte etmekte olan muharebelerin 
devam etmektedirler. ehemmiyetli olduğu noktasın· 

Alman'lann ültimatomu Fran· da ısrar etmiştir. 
sa ve lngiltere'de büyük bir General şu sözleri söyle-
ademi memnuniyet uyandır- miştir: 
mıştır. - Cumhuriyetçi kuvvetler 

Tanca, 7 (Radyo) - Ami- bu mmtakada son derecede 
ral Fon Spek Alman kruva· asri teçhizata ve silahlara ma· 
zörü buraya gelmiştir. lik 10,000 Alman'a karşı har-

Berlin, 7 (Radyo) - Köln betmektedirler. Milis'ler üni· 
Alman kruvazörü lspanyol versite mahallesi altında La 
sularına hareket etmiştir. Bu Corogne istikametinde çekil· 
sefine Königsberg kruvazörii- mişlerdir. Vill, vu.:la 1 ,ınta-
nün vazifesini alacaktır. kasında Madrid'ın cenubi gar-

Sof ya, 7 (Radyo) - lspan· bisinde vaziy t 1-ükumetçilere 
yol asi harb sefineleri tarafın· müsaittir. 
dan Bulgar bandıralı Balkan General Miaja netice olarak 
vapuru tevkif edilerek Gata'ya cumhuriyetçilerin nihai zaf~re 

20,30 Cemal Kamil ve arka
daşları, 21 Stüdyo orkestrası, 
22 Ajans ve Borsa haberleri, 
22,20 Sololar. 

Ankara radyosu 
12,30 Halk musikisi, 13 

Haberler, 13, 15 Hafif musiki. 
19 Halk musikisi, 20 lngi

lizce ders, 20,20 Dans musi
kisi, 20,40 Ajans haberleri, 
21 Stüdyo orkestrası. 

İngiltere' de Grib 
Salgın halinde .. 
Donanma 
efradının büyük 
bir kısmı da hastadır 

Londra, 7 (Radyo) - Lon
dra'da büyük bir Grib salgını 
vardır. Halkın yüzde yetmiş 
beşi hastadır. 

Bristol mahaHesinde 17 kişi 
Gribden ölmi:~ LÜr: Sloz ma· 
hallesinde halkın dörtte biri 
ve Plimut' da, donanma era
dının büyük bir kısmı has· 
tadır. 

Londra'da üç milyon kişi· 
nin Grib'ten yattığı anlaşıl· 
mıştır. 

Yunanistan' da 
Sigaralar üzerine 
yeni bir resim konuyor •. 

Atina, 7 (A.A) - Hükumet 
içtimai muavenet tedbirlerini 
takviye için 500 milyon drahmi 
da~a tahsi~ etmiye karar ver· 
miştir. Bu tahsisat sigaralar 
üzerine konacak yeni bir re· 
simle dahilde posta ve telgraf 
ücretlerinin arttırılmasile elde 
edilecektir. 

1 
KUltUr bakanhOı 
Mekteblerimizi takdir etli. 

Yerli malı ve tasarruf haf· 
tasında lzmır okullarında canlı 
hareketler görülmüş ve top· 
lantılar yapılmış, müsamereler 
verilmişti. Dün Kültür bakan· 
lığından vilayete gelen bir 
mektubta yerli malı ve tasar
ruf haftasında propaganda sa· 
hasında gösterilen canlılık ve 
muvaffakıyetten mektebliler 
takdir edılmiştir. 

kavuşacaklatı hak.kandaki ka
naatını izhar etmiştir. 

Paris, 7 (Radyo) - Havas 
ajansının Avilla'dan aldığı ha
bere göre güneşli bir hava ile 
asilerin taarruzu yeniden baş· 
lamıştır. General Mol• kıt'a
ları da Madrid'in şımal vt 
şimali şarkı kısmından taar
ruza başlamışlardır. Asensyo 
kıt'ası milislerin bir kısım si· 
perlerini almıştır. Tayyareler
de şiddetli faaliyet göstermek
tedirler. Yüzlerce milis harb 
meydanında maktul kalmış· 
lardır. 

Milislerden bir kısmı firar 
ve asilere iltihak etmektedirler. 
iltica eden milisleri Asiler yol 
ve köprü tamirinde kullanmak
tadırlar. 

Madrid' de Kaza del Kam· 
po 'da sükunet büktim ıürmek· 
tedir. 
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-51 - Yazan : M. Aghan, Faik Şemseddin 

Mariya başını dikti ve ciddi, 
vakur bir tavırla cevab verdi: 

- Muvaffak olmıya çalışa
cağını reisi.. Hatta, gideceğim 
yolu bana gösterdiğin kafidir. 
Bundan sonrası bana aid .. 

- Demek ki .. 
- Hayır, Andon Amca! 

Senden, senin görgülerinden, 
ı... • tecrübenden edindiğim istifade 

kafidir. Beraberce mağaraya 
kadar gidelim, ondan sonra, 
başım sıkışınca hep sana ge
leceğim .. 

- Ben de her zaman se

ninle beraberim Mariya!. ln
Şaallah bana hiç muhtaç kal
ınalsın.. Fakat eğer muhtaç 
kalırsan ve ben de saz bulu
nursam, kılıcımla, gemimle, 
paramla yardımına koşarım, 
müsterih ol kızım! 

-Eksik olma Andon Amca! 
Mariya eğildi, Andon reisin 

c}:.,i, o da genç kızın alnını 
öpr· u. 

Ve beraberce çıktılar. Sa
hilden kayalığa doğru yürü
düler .. Kayık orada idi .. At· 
ladılar. Andon reis yelkenleri 
açarken, Mariya'da dümene 

·geçti. Hava müsaitti. Yavaş
yavaş uzaklaştılar. 

Genç Yunan kızı, mavi, 
muhteşem bir havuzu andıran 
denizin üstündeki bol, pırıl· 
pırıl ışıklara bakıyor ve sev
diği Türk delikanlısını düşü-
nüyordu. ' 

Andon reis de sanki onun 
ruhundan ve hayalinden ge
çenleri sezmiş, kendi gençli
ğinden geçen maceraları ha
tırlıyordu. Epice gittiler. Sa
hildeki kayalıklar artık daha 
dikleşiyor ve buralardan, sahil 
kısmından kimsenin geçemi
Yeceği anlaşılıyordu. 

Bir aralık Andon reis; 
- Mariyal - Dedi - tam za-

' ınaqında geldik.. Nerede ise 
sula;-kaba~ry8°-baŞl~yacak.-:
Bir saathk vaktimiz var.. İşte 
bak, mağara göründü. On 
dakika sonra oradayız! 
. Mağara, korkunç ve batıya 
doğru açılmıŞ,. içi esrarengiz 
görünen bir ağıza benziyordu. 
Andon reis, kuvvetli gözlerini 
etrafta dolaştırdı. insana ben
i'f yen, gemiye benziyen hiçbir 
şey yoktu. Kayığın orayı. gir
diğini kimse görmemeli idi. 

Sür'atle yelkenleri i ndırdi 
ve her ikisi de kü;ekleregeç
tiler. Kayık ağır·ağır mağara
nın içine daldı ve yirmi metre 

lileride toprağa oturdu. Andon 
reis, makine gibi bir sür'atla 
i~liyordu. Gemiden aldığı fe
neri yaktı ve Mariya'yı elin
den •tuttu .. Belinde küçük bir" 

kazma ile bir kürek te vardı. 
- Çabuk Mariyal 
Biraz ileride sola saptılar. 

Andon reıs feneri kaldırdı. 
Daha ötede bir köşedeki Ka
yayı tetkik etti ve tam kaya· 
nın ka:-şısına düşen kısımda, 
mağaranın duvarının dibinde 
yuvarlak bir taş gözüküyordu. 

- işte • dedi · burası si
zinki! 

Mariya heyecan içinde idi. 
Kalbi o kadar çarpıyordu ki. 

- Ya yoksa! 
Dedi .. Andon reis güldü: 
- Vardır, iyice eminimi 
Toprağa diz çökiip ve kaz

mıya başladı.. Yarım metreyi 
bulmamıştı ki, kazma, madeni 
bir cisme çarptı. 

Mariya bunu duydu ve gayri 
ihtiyari; 

- fşte, sesi geldi! 
Diye bağırdı.. Demir, dört 

köşe, büyükçe bir sandık gö
zükmüştü. 

Andan reis başını kaldırdı: 
- Açılmasını da bilir mi· 

sin?. 
Mariya titriyen elini uzattı. 
- Bilirim! 
Dedi. Fakat heyecanı, mani 

oldu: 
- Sol taraftaki düğmeye 

dokunacaksınız. Sonra onun 
karşısındaki köşeye bir darbe 
vuracaksınız. Ben yapamıyaca
ğım, imkanı yok! 

Andon reis düğmeye bastı 
ve karşı köşeye de kazma ile 
hafif bir darbe indirdi. Çek· 
mecenin kapağı, gizli bir yay 
tazyikile derhal açıldı. Mariya, 
bir göz attı: 

Müthiş şeyi. 

Ağzına kadar doluydu. El
mas, yakut, zümrüd parçaları, 
dizilerle inciler.. Ve Andon 
reis gülerek durmadan karış· 
tırıyordu: 

- Altınlar, bilezikler, yu· 
zükler.. Küçük, altın saplı, 
üstü yakut taşlarla süslü bir 
hançer .. 

- Yeter, yeter An don reis! 
Andan reıs ayağa kalktı, 

terlemiş alnını, elinin -tersile 
sildi: 

- işte ·Dedi- kızım, bun
lar .. Şimdi ben sana buradan 
dört tane taş vereceğim. Bun· 
ların hepsinin kıymetile en 
aşağı sekiz tane gemi yaptı
rılır kızım! 

Ve elmas parçalarından bi
rini aldı. Keskin bir ışık ka
ranlıkta göz kamaştırır gibi 
oldu: 

Yazan: Dr. K. Saracoğlu 

-2-
Geçen yazımda veremın 

bütün dünyada ne kadar mün
teşir olduğunu anlatmıştım. 
Bu yazımda da verem mikro
bundan ve onun vücuda na~I 
girdiğirıden bahsedeceğir.ı. 

Veremin bulaşıcı bir hasta
lık olduğunu ilk defa meyda
na çıkaran Villemin isminde 
bir Fransız alimidir. Fakat bu 
alimin 1869 da yaptığı tecrü
beler veremin sadece bulaşıcı 
olduğunu göstermiştir. 

Veremin mikrobunu 1890 da 
asıl keşfeden Robert Koch 
ismindeki Alman alimidir. Bu 
mikrop verem hastalığı hangi 
uzvumuzda ise o uzuvdan çı

kan ifrazat, balgam, cerahat 
gibi şeylerle başkalarına geçer. 
Eğer hastahk kemikte ise ce
rahatla, böbrekte ise idrarla, 
em'ada ise kazurat ile, akci· 
ğerde ise balgamla velhasıl 
her uzvun ifrazatile harice çı

kar. Her bulaşıcı hastalığın 

mikrobunun vücuda giriş tarzı 

başkadır. Fakat verem ıçın 

muayyen bir giriş kapısı yok
tur; o, vücudun her tarafından 
girebilir. Cildden, ağızdan, 
burundan, velhasıl nerede 
müsaid kapı bulursa oradan 
gırer. 

Maamafih birinci derecede 
hazım ve teneffüs ikinci de
recede de deri, ağız, burun 
vesaır yerlerdeki ıç zarlar 
(Gışayı muhatiler) yoliyle girer. 
Deri sağlam ise verem mikro
bu giremez. Fakat yara, bere, 
sıyrık varsa girebilir. İç zar
lardan en çok gözün gışayı 

muhatisi verem mikrobunun 
girmesine müsaiddir. 

Buradan giren verem mik
robu gözün içinde hastalık 
yapar. Burun gışayı muhatisi 
verem mikrobunun girmesine 
o kadar müsaid değildir. Ağız 
ve boğaz gışayı muhatisi de 
keza pek müsaid değildir. 
Yalnız bademcikler çok mu
saiddir. Oradan giren mikrop· 
lar boyun, boğaz ve çenealtı 
ve göğüs içindeki bezelerde 
yerleşirler. 

Tenasül yolları gışayi muha
tisi ile sirayet enderdir. Te
neffüs yolu: Verem hastalığı

nın en çok ak ciğerde tahri
bat yapmış olmasma bakarak 
teneffüs yollarının ~eremin si
rayeti için en müsaid yer ol
duğu zannedilirse de tetkikat 
bunu teyid etmiyor. Zira te
neffüs borularının içini döşe· 
yen hücrelerde (chdabı müh-

-------------
Mahkeme cinayet yerinde keşif yapılma. 

sını karar altına almıştır 
Değirmendağı mahaJlesinde 

manifaturacı Muammer'i ta
banca kurşunu ile öldürmek 
ve tahsihlar Ragıb'ı bıçakla 
yaralamakla maznun Yaşar'ın 

muhakemesine dün şehrimiz 
ağırceza mahkemesinde devam 

·edilmiştir. Mahkeme salonu, 
çok kalabalıktı. Maznun Ya
şar, ilk celsede sÖ} lediği gibi 
Muamnıer'in katlinde alakası 
bulunmadığını, fakat Ragıb'ı 
kendisi yaraladığını söyllyerek 
hadise esnasında evde bulun
duğunu bilen bazı müdafaa şa· 
hitlerinin dinlenmesini istemiş 

ve bu şahitlerin getirildiğini 

bildirmiştir. BunJn üzerine 
şahitlerin dinlenmesine baş
lanmıştır. Şahitlerin bazıları 
kadındı ve Yaşar'ı.ı komşuları 
olduklarını söyliyen bu kadın
lar, vak'a gecesı Yaşar'ın, 
kendi evinde bulunduğunu ve 
silah atıldığından pekaz sonra 
kendisini evinde gördüklerini 
söylemişlerdir. 

Şahidler arasında Emine 
adında 45 yaşlarında bir ka
dın vardı. Bu kadın, mahke
me salonunda mahkeme he-
yeti önünde yemın ederken, 
bütün dinleyicilerin birdenbire 
gürültü ile ayağa kalkmaları 

üzerine müdhiş bir heyecana 
kapılmış ve durduğu yorde 
sallanmağa başlamıştır. Mah-
keme reisinin emrile mubaşir 
tarafından kendisine bir san
dalya verilmiş ve şahid Emi
ne, oturduğu bu sandalyadan 
ifade vermiştir. Zavallı kadın
da kalb ha'italığı olacak ki, 
söz söyliyemiyor, tıkanır gibi 
oluyordu. ifadesinde, silah atıl
dıktan sonra Yaşar'ı evinde 
gördüğünü söylemiş ve kendi
sine reis fazla sual sormamış· 

başkasına nakleder. Veremli 
bir insan yirmi dört saatte 
bu damlacıklarla yirmi bin ka
dar mikrop çıkarabilir. Kuru· 
mamış olursa bu damlacıklar 
yedi saat kadar havada uçar
lar ve damla ne kadar küçük 
olursa veremi aşılama imkfım 

daha ziyade olur. Maamafih 
teneffüs yolile bulaşma teh
likesi azdır. 

tir. Emine, mahkeme salonun· 
dan çıkarken sap-sarı bir hal
de ve sendelemeğe başladı; 

bayılmak tehlikesi başgöster· 
diği sırada iki kişi, kadının 

koltuğuna girdi ve kendisini 
dışan çıkararak yüzline soğuk 
su serpti. 

Maznun Yaşar'ın vekili, mü
dafaa noktasından hadise ye
rinde kt>şif yapılmasını istedi 
ve bazı müdafaa şahitleri gös· 
terdi. 

Maktulün verese vekili de 
söz almış ve vak'a gecesi po
lis Sabri'nin, maznun Yaşar'ı 
cinayet yerine götürürk<"n adam 
öldürülen sokağa sapacağı sı

rada Yaşar'm korkarak bu 
sokağa girmediğini ve girme
mekte ı_srar ettiğini söylemiş: 

- Katiller, cinayet işledik
leri yerlerden geçmek istemez
ler. Bu mühim bir haleti ru
hiye mes'elesidir. Polis Sab
ri'yi çağmb sorunuz. 

Demiştir. Okunan bir ka
ğıtta Yaşar'ın evelce adam 
yaralamaktan uç ay hapse 
mahkum olduğu ve sabıkası 
bulunduğu anlaşıldı. 

Mahkeme heyeti, vak'a ye
rinde keşif yapılmasını ve mü
dafaa şahitlerinin dinlenmesini 
kararlaştırmış, muhakemeyi 
bsşka bir güne bırakmıştır. 

Def ine Masalı 
Araştırmalar 
Gene boşa çıktı .. 
Define aranmasından epey 

zamandanberi vazgeçilmişti . 
Son günlerde Konya'lı Mus
tafa Adında biri, Burnava'da 
İngiliz tenis kulübünün bah
çesinde bir ruma aid mühim 
mikdarda altın ve mücevhe
rat gömülü bulunduğunu ih· 
bar etmiş ve araştırmaya baş
lanmıştı. 

Üç gün süren ar&ştırmıya 
dün son veriJmiştir. KuJıjb 
bahçesinin muhtelif yerleri 
kazılmışsa da hiçbir şey bu
lunamamıştır. 

Seferihisar 
Mezbahadan 
başka belediye 
binası da yaphrıhyor .. 

Seferihisa~ b;;lediyesi, 4000.ı 
lira sarfile kaza merkezi civa· 
rında Sıhhat ve içtimai mua
venet veka!etinin 3 numaralı 

planına "göre nıodern ~e fenni 
bir mezbaha binası inşa ettir
miştir. Mezbahada su tesisatı 

r ANADOLU 

- Bunun bir eşı bende 
var. Onları, bir Arab gemı· 
sinde soyduğumuz, Hind'li bir 
zenginden almıştık.. işte, şu 
altın kemer de onundu .. 

Ve Andon reis dört elmas 
parçasile diğer bazı parçaları 
seçti: 

. tize) denilen bir takım tüyler 
vardır ki bunlar teneffüs ile gelen 
yabancı cisimleri tevkif eder. 
Diğer taraf tan nefes borula
rının ıçı balgam ile daima 
ıslak olduğundan gelen parça
lar ve mikroplar oralara ya
pışır, öksürünce ifrazat ile ha· 
rice çıkar. Bir de nefes boru· 
sunun ayrıldığı noktalar hariç· 

Asıl bulaşma yolu hazım 
yoludur. Yemek borusu ve 
mide bu iş için müsaid de
ğildir. Fakat bağırsakların fev
kalade müsaid olduğu muhak
kaktır. ineklerde bulunan ve 
hakikatte insan verem mikro
bunun ayni olan verem mik
robu da insanlarda verem has
talığı yapabilir. Veremli olan 
ineklerin takriben yüzde dör
dünün memelerinde verem 
vardır. Binaenaleyh bunların 
südii verem mikrobunu havi 
olduğundan içenler için teh· 
likelidir. Bir gram sütde yüz 
bin aded verem mikrobu bu
lunabilir.. Memelerinde verem 
iltihabı olmıyan veremli inek
lerin sütlerinde de verem mik
robu vardır. En medeni mem
leketlerde bile ticaretteki inek 
sütlerinin vasati olarak yüzde 
yirmisi verem mikrobunu ha
vidir. Avrupa' da .. olduğu gibi! 
kaynatılmamış sütden tereyağı 
yapılırsa o da tehlikelidir. Ve
remli hayvanların eti de teh
likeli ise de süt kadar teh
likeli deiildir. 

ikmal edildiği gibi mezbahayı 
şehre bağlıyan bir de yol yap
tırılmıştır. Mezbahanın labora
tuarı ve baytar dairesi, yıkan
ma yerleri vardır. -----Günlük siyasal gazete 

Sahip \'e başyızıanı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Umumi n"şriyat 'e yazı işleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet Çançar -İdarehanesi : 
İzmir İkinci Be) ler sokağı 
C. Halk Partİ•İ binası içinde 
Telıraf: İzmir - .A.NADOU 

Telefon: 2776 - Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yılhjı 1200, altı 11)lı4ı 700, üç 

aylılt 500 kuru:tur. 
Y ah•ncı memleketlctr için senelik 

abone ücreti 27 liradır 

Beı yerde 5 kuru§tur -Gtinü geçmiş nüshalar 25 kuru~tur. 

ANADOLU MAJ"BAASINDA 
BASIQOŞTIB 

- İşte, bunlar kafi! Çıkar 
Mendilini ve sar! 

Andon reis bunu müteakib 
eğildi. Kapağm birnoktasrna 
dokundu. Kapak aynı hızla 
ve madeni bir ses çıkararak 
kapandı. Toprağı çekti. Sıkı 
sıkı çiğnedi. Sonra Mariya'nın 
elinden tuttu. 

- Gel ·Dedi- benim hazi
nenın yerini de"" öğren!. .. Ve 
şunlan hiç unutma: 

Benim bir karıcağızım var, 
yarı hastalıklıdır. Ne onun; 
ne de benim başka akrabamız 
yoktur. - So11u Var -

ten gelecek cisimlerin çarp· 
masına hizmet eder. 

işte bu engelleri atlıyarak 
Koh basilleri asıl ciğerin muy· 
sallarına ka<lar varmaya mu· 
vaffak olursa kolayca ciğere 
yapışır ve hastalık yapar. Bal
gamla dışarıya çıkan verem 
mikropları kururlarsa daha az 
zararlı olurlar. Fakat bir ve
remli öksürük ve aksırıkla et
rafına saçtıiı tükürük damla
cıkları ile haatahğı daha kolay 

Belediye, Seferihisar'da 16 
daireli güzel bir de belediye 
binası yaptırmaktadır. Belediye 
reisi Mehmed'i, gösterdiği mu· 
vaffakıyetlerinden dolayı tak
dir ederiz. 

izin 
Kültür bakanlığınca İzmir 

Dumlupınar okulu öğretmen
lerinden Kamran, Şehid Fa
dıl okulundan Fuad, Gazi oku
lundan Nazire, Ôdemi~'in is
tiklal okulu öğretmeni Ser
vet' e birer ay. Seferihisar'ın 
Zaferi Milli okulu öğretmeni 
Müşerref' e birer hafta ııın 
verilmiştir. 

SayfaS. 

Adeseme çarpanları 
Bir açıkgöz .•. 

Amerika'lıların garabeti, Al' 
man'larm açgözlülüğü ve Mu· 
sa avladının da ~ urnazlığı me,. 
burdur. Bu üç hususiyeti -Hem 
de bir arada olarak- en güzel 
gösteren bir hadiseyi Amerika 
gazetelerinde okudum! 

Nevyork zabıtası, Amerika 
tebeasmdan, Alman ırkından 
ve yahudi olan Samuel Hart. 
man isminde bir açıkgözli ni· 
hayet ve binbir müşkülattan 

sonra tevkif edebilmiştir. 
Bu açıkgözün suçu nedir? 

Biliyor musunuz? 
Taaam Biiin üçyüüüz kadınla 

evlenmek! 
Eve.t, adamcağız şu buhranlı 

ve karın kıt ve guç olduğu 

zamanda sermayesiz, fazla 
emeksiz geçinmek yolunu bul
muş! Amma.. Eski devirde 
bizde çift sürdürmek, çapa 
çapalatmak harman dövdür
mek için dört karı alanlar 
gibi değil... Çok başka, çok 
orijinal ve sayın 1300 kadın 
almak hevesine düşmü;-11 

Bir gün, satışı en çok bir 
Nevyork ~azetesile evlenmek 
istediğini ilfın etmiş. Nasıl 

kadın istedığini bildirirken 
kendisini o kadar methetmiş ki 
bir hafta içinde tam 1500 ka
dın lcendisile evlenmeğe hazır 
olduklarını -Tabii mektubla
bildirmişlerl 

Hazreti Musa'nın -Aradan 
elli asır geçmiş olmasına rağ· 

men- tam evladı otan Alman 
unsurundan ve Amer k tebea-
sından bu Samuel'cik oldukça 
ınüşkülpesend imiş ve bu 1500 
kadından yalnız 1300 hatu'l· 
cağızı beğenebilmiş ... Ve hep-
sine de evlenmek vadını ver· 
mış. 

1300 kişiye sadece bir ev
lenmek vadını havi mektub 
gö:ıdermek bile oldukça bü
yük bir kağıd, zarf ve pul 
masrafı demektir. Bu yahudi 
olmıyacak bir duaya böyle 
"Amin" demekle acaba ne 
kar etti? Diye düşünüyorsunuz, 
anlıyorum.. Bu adamcağız, bu 
1300 hatuncağızdan mektubla 
ve çok tabii mazeretler ve se
bepler ileri sürerek birer mik
tar para s11dırmağa muvaffak 
olmuş. 

Hesabı kolay: 1300 kadın
dan üst-üste yüzer dolarcık 
aldığını tahmin etsek bizim 
para ile 150 bin lira temini 
kabildir! 

Gördünüz mü açıkgözü? 
F. B. 

Komisyonda 
Belediye azaları 
da para alacaklar. 

Satış ve icar komisyonları· 
na iştirak edecek belediye 
azalarının huzur ücreti alıb 
almıyacakları bilinememekte 
idi. Kanunda da buna dair 
bir kayıd yoktu. Mübadiller
den ve Yunanlılardan metruk 
mallar ile vaz'iyet olunan Rus 
emvalinin satış ve icarları için 
toplanacak komisyonlarda ha
zır bulunan belediye azalarına 
da Rus, mübadil veya Yunan
lı hesabı carilerinden huzur 
hakkı verilmesi lazım geleceği 
Maliye Vekaletinden bildiril
miştir. 

Ancak mülkiyetleri satılacak 
veya icara verilecek olan mal
lardan on veya onbe.ş gayri 
menkulün ihale günleri bir 
araya getirilecek ve satışlar 
ıçın haftada azami bir gün 
toplantı yapılacaktır. 
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Almanya ve ltalya iki feci Yoldan çevrilen vapura 
cevabi nota verdiler kazanın za- gene izin verildi 

Krof ta'nın beyanatı 
ltalya ve kUçUk itilftf 
Roma, 7 (A.A) - Gazeteler 

Çekoslovakya dış işleri bakanı 
M. Krfta'nın lstefani Ajansı 
muhabirine verdiği bir müla
katı neşrediyor. M. Krofta, 
Çekoslovakya'nın f ııgiliz - hal· 
yan anlaşmasını memnuniyetle 
karşıladığını, ftalya'nın Akde
niz'de barışı sağlamladıktan 
sonra orta Avnıpa işlerine da
ha ziyade a1aka göstererek ve 
küçük anlaşma ile faydalı teş
riki mesaide bulunacağım ümit 
eylediğini bildirmiştir. 

Asiler yeniden b~1yük ta- va11;0~";;a;'if:~:~:de _ 
a rruza ~eçtı er hop -d~a!:,.~,:=~:.;:0"t::.:,. 

- Başı 1 inci sahifede -
olduğumuz kalkınmanın muvakkat 
olmaması ve evelki feltiket scheh· 
)erine karşı em.niyet alınması 

İspanya hadiselerinin geniş/eme- ~~ı~1::~a~ı~~:nıh~ı1,:';~~~r;:~haic:ıe}~:~ M. Ruzvelt bundan sonra 

h t'e arııhıımn okıı gfiğsüne saplan· yeni kongre için aşağıdaki 

lıizırıırlı. 

sinden. kor uluyor. Son mu are- '"'Ş ve zovııı1ı genci yen· snoıiştir. 
n Elrııdo şoför 'Mustafa idare· mes' elelerin ana hatlarını gös-

be/erde binlerce kisi öldü sindeki otomobil de geJer~ Sa· teriyor: 
' tılmı~'ın hofını ı;i~ncmiş, ha~ından 1 - idare makinesinde ge· 

Roma, 7 (Radyo) - İtalya 
hariciye nazırı Kont Ciyano; 
ispanya için teklif olunan kon
trol mes'elesi hakkındaki Fran· 
sız ve lngiliz müşterek nota
sına bugün cevabi notayı ver· 
miştir. Nota, ingiltere'nin bura 
sefiri ( Sir Erik Dromon ) ile 
Fransız sefiri M. { Blondel) e 
verilmiştir. 

Notanın muhteviyatı; yarın 
(Bugün) neşredilecektir. 

Beri in' den alınan haberlere 
göre, Almanya' da ayni şekilde 
lngi'tere'nin Berlin s 0 firile Al· 
manya maslahatgüzarına cevabi 
notasını vermiştir. Alman no· 
tası, çok uzun ve mufassaldır. 
Yarın (Bugün) sabah neşrolu· 
nacaktır. 

Roma, 7 (A.A) - 10,000 
İtalyan'ın Kadıks'de karaya 
çıkmış olduklarına dair olan 
hal>erler hakkında mütalealar 
yürüten Tribün gazetesi di
yor ki: 

"Bu rakkamlar hayalidir. Ec· 
nebi gönüllüleri hali hazırda 
general Frnnko'nun elinde bu
lunan lspanyol lejyonuna gire· 
bilirler. Her halde gönüllüler 
mes' el esi hakkında bir itilaf 
hasıl olmadıkça lspanya'ya gö· 
ııüllü makamların haltı hare
ketini gösterir bir mahiyette 
telakki etmemek icabcder. 

Londra, 7 (A.A) - iyi ha
ber alan mehafil, Portekiz 
hükumeti tarafından lngiliz ve 
Fransız notalarına verilen ce· 
vabta lspanya'ya gönüllü sev· 
kedilmesine mani olmak için 
alınacak tedbirlerin bu hu· 
susta bütün devletlerin muva· 
fakatı alınması şartile kabul 
edebildiğini bildirmektedir. 

Londra, 7 (Radyo) - Bazı 
gazeteler, ademi müdahale 
komitesine dahil bazı devletler 
lspanya'ya ahlaka değil kon· 
trol konmasını istemektedirler. 
Abloka masrafları 800,000 
sterlin tutacaktır. Bunun için 
bazı hükumetler bu masraf ta~ 
kaçmaktadırlar. 

Londra 7 (A.A) - Fransız 
ve lngiliz hükumetlerinin İs· 
panyol sahillerini abloka et· 
meği düşündükleri hakkında 
Paris't~ şayialar çıkmıştır. 

Royter Ajansı lngiliz hüku· 
metinin böyle bir mcs'eleyi 
derpiş etmediğini kendisine 
bu yolda hiçbir teklif te ya· 
pılmadığını ve buna binaen 
bu hususta hiçbir ihzari gö· 
rü~me yapılmamış bulundu· 
nu bildirmektedir. 

Paris. 7 {Radyo) -- Sosya
list liderlerinden M. Jiromski, 
Popolcr gazetesinde neşrettiği 
bir yazıda Halk cebhcsi Fransız 
kabinesini tenkid etmekte ve: 

İspanya işlerine ademi mü
dahale kararı vermiş olduğu

muz halde İtalya ve Almanya 
aksi şekilde hareket etmiş· 
!erdir. 

Londra, 7 (Radyo) - Roy- o~r surette yoralomıştır. Fokot ara· niş bir ıslahat. 
ter Ajansın°a göre, bütün İs· lıa~ınm, ııraLa ını trııınvay rayları 2 _ Sıhhi olmıyan evlerin 
Pan}•a'nın beynelmı'lel bir ab- üzerinden ııürıııeııi, kazaya kcndhi· k I . .k t 

yı ı masmı ve yenı ı ame · 
ıokaya alınması henu .. z tasavvur ııiıı sclıchiyct ''crdi~ini gösterdiği ~hl l d b" 

ga ar inşasını i.1tiva e en ır 
halindedir. Bunun ciddi ~ekil- için sııc: da orııhacımn sayılıyor. şc hı'r pıograı111, 

l\lüddeiuınumilik, fOför l\fuı;. 
de teemmülü ıçın ftalya ve ınfa'yı serbc·t Lırakmış ,.c şoför 3 - Kira ile çiftlik tutan· 
Almanya'nın cevablarının alın· dün tekrar işine hn~laınışsn lln lara finansal yardım, 
ması lazımdır. Belediye ıcyriiecfcr konırolörliiğü 4 _ İşsizliğe karşı siyase· 

Gönüllü mes' el esi Londra eLliyeınamesiııi almıştır. tin ve sosyal emniyet siste· 
ademi müdahale "omitesinde * * * minin genişletilmesi ve nıuh· 
tetkik edilecektir. Palos hadi- Şimendüfe, k :-ası taçlara işsizlere yardım. · 
sesi hakkında bir müzakere Dün de yazdığımız veçhile M. Ruzvelt diyor ki: 
tasavvur edilmemektedir. Bayraklı ile Mersinli arasında Fazla istihsal, az istihsal 

Londra, 7 {Rnrlyo) - lngi- Salhane istasyonunda mühim ve spcklasyon öyle üç kardeş 
liz gazeteleri, İtalya ve Al· bir tren kazası olmuş, Nafıa musibettir ki, enfilasyon ve 
manya'nın cevabı ile fazla ala· yollarında çalışan Mehmed delfasyon musibetlerini tevlid 
ka göstermektedirler. Bu no· oğlu Ali adında bir genç tren ederler. Hükumetin fiat sevi· 
taların müzakeratı çok güçleş- altında kalmak suretile yara· yesini zaman zaman hasıl olan 
tirecek derecede şiddetli ol- lanmış, iki bacağı diz kapa- kuvvetli teıncvvüçlt're karşı 
duğu sanılmaktadır. ğmda11, sol eli bileğinden, sağ hımayc için hususi teşebbüse 

Taymis: eli de parmaklarından kesil- yaptığı yardım milletin men· 
"Hitler, Franko'nun zaferi miştir. faatinedir. N. R. A. milli kal 

ihtimali karşısında İtalya için Hadise şöyle olmuştur. . kınma müessese teşkilatının 
yeniden birşey düşünülmesine Ali, Salhane' de bulunan büyük hedefleri faydalı şey· 
lüzum olmadığını söylemiştir. kardeşini görmiye gitmişti. Tre- lerdi. Ve şimdi biliyoruz ki, 

10,000 ltalya'mn Kadiks'e nı"n geldı'ğı"nı· go··rmu"ş ve kah· ·· k"IAt N R A p"k muş u a . . . nın .. ~ 
ihracı, ve yeni Alman takviye veden, kardeşinin yanından çok şeyler yapmak istemesin· 
kıt'alarmın gelmekte devamı, kalkarak istasyona koşmuştur. den ileri gelmiştir. N. R. A. 
İngiliz efkarı umumiyesini he· Karşıyaka'ya işliyen havali nın statusu kanunun esasiye 
yecana düş.ırmektedir. treni de o sırada hareket et· muhalif olarak ilan edildi. 

Çünkü bu, lspanya'nın Al· mişt~r. Fakat mes'ele hala baki dur· 
man'lar tarafından askeri işgali Amele Ali, hareket halinde maktadır. 
demektir. bulunan trene atlamak teşeb- Ncvyork, 7 ( A.A) - Va· 

Fransa ve lngiltere, lspan- hüsünde bulununca tutunama· lansiya hükumetine gidecek 
ya'daki harbın genişletilmesini mış ve tekerlekler altına düş- tayyareleri hamil olan lspan· 
hedef ittihaz eden Almnn si· müştür. Tren durdurulmuş ve yol Markantabriko vapurn bu 
yasetine karşı daha fazla ta- kazazede muhtelif yerlerinden akşam ambargo hakkındaki 
hammül edemiyeceklerdir." ağır yaralı, bacakları ve elleri _k_a_y_b_e_tt-iğ_i_i-çi;-;'öz söyliyeme· 

Liberal Niyöz Kronikl: kesilmiş olarak vagonların al· mektedir. Zaten doktorlar da 
"halya ile bir uzlaşma ak· tından çıkanlmıştır. 1 k k d' · · söz söy eme ten en ısını me· 

tedcn lngiliz kabinesi hata Yaralı, hastanede tedavi al- netmişlerdir. 
etmiştir. Bu uzlaşmaya İspanya 

tına alınmış bulunmaktadır. Adliyece yapılan tahkikata 
müdahalelerine nihayet vere· k. · · Dün bir muharririmiz, yaralıyı göre kazada tren ma ınıstı 
cek bir madde koymak elzem· görmüştür. Çok ağır vaziyette Şiikrü ve ateşçi Mehmed'in 
dir. Maamafih, bu hususta faa· b A d ı l ulunan li, söz söyliyemiye- suçları bulunma ığı an aşı· 
liyet imkanı henüz mevcuttur.,, cek bir haldedir ve çok kan mıştır. 
Demektedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=:~~= 

Londra, ·7 (Radyo) - Roy· muvaffakıyetler ihraz eylemiş· 
ter ajansının verdiği bir ha· lerdir. 
here göre, lrlanda hükumeti, Tayyare faaliyeti bütün cep· 
gennal Franko'ya bir kolordu helerde sonderece müessirdir. 
göndermiştir. Bu kolordu, lr- Vaşington, 7 (Radyo) - İs-
landa kumandanlarından ge· panya'ya silah ve mühirnmat 
neral o· döf'i tarafından idare gönderecek olanların, on bin 
edilecektir. Bu kuvvetler, Is· Dolar para cezasile bir sene 
panya'ya vasıl olur·olmaz, der- hapse mahkum edilmesi, yeni 
hal harbe sevkolunacaktır. memnuiyet kanununun iktiza· 

Paris 7 (Radyo) - Yirmi sındandır. 

dört saatlık bir tevakkuftan Londra, 7 (Radyo) - lngil· 
sonra Madrid'in şimalinde tek· tere. 1 ra lya'ya konacak olan 
rar muharebeye başlanmıştır. kontrol mac;rafları için hisse-

Havas Ajansının verdiği sine düşen yüzbin İngiliz lira-
bir habere göre, Bronet üze· sını ayırmıştır. Bütün masraf· 
rine geleerk istikşafta bulun· lar, bir milyon İngiliz lirasına 
mak istiyen bir milis tayya· baliğ olacaktır. 
resi, ihtilalcılar düşürülmüştür. Portekiz, Avusturya, Maca· 

İhtilalcilar, Toroledones ceb· rist~n ve Arnavutluk, bu mas· 
hesinde hayli ilerlemiştir. raflara iştirak edemiyeceklerini 

Madrid müdafaa komitesi· bildirmişlerdir. 
nin bir tebliğine göre, ihtilal· Avilla, 7 (Radyo} - Nas· 
cilcr, geceleyin milis cephesi· yonalistler Madrid' e 12 kilo 
ne taarruz etmişler ve sabaha metre mesafedeki kasabayı da 
karşı hücuma geçmişlerdir. ele geçirmişlerdir. Muharebe 
Tebliğde; düşmanın, tanklarla çok şiddetli olmuştur. Şimdi 
milis cephelerini tazyik ettiği Astorya'nın mühim bir kısmı 
bildirilmektedir. Milis kuvvet· ele geçmiş bulunmakta olub, 
leri, müdafaa ediyorlar. Ko- arka hedef doğrudan doğruya 
mite, son muharebelerin, şim- Madri<l'dir. 
diye kadar vukubulanlardan Düşman, karış karış müda-
çok şiddetli ve kanlı olduğu- faada bulunmaktadır. Öldü· 
nu saklamamaktadır. 

törünü hamil olan vapur Al· 
bor fenerini geçmiştir ki, şim
di Amerika kara suları hari
cindedir. 

Bu vapurdaki tayyareler İs
panya hükumetine aittir. 

Doblen·lrlanda, 7 {Radyo)
Frnnko kıt'aları için 800 gö· 
nüllünün hareketi, general 
Domet'i taraftarlarının nüma· 
yişierine sebeb olmuştur. Nü
mayişçiler, kamyonlara bine· 
rek ıncçlıul bir semte gitmiş
lerdir. 

Berlin 7 {Radyo) - Bazı 
gazetelerin verdikleri haber
ler hilafına olarak, Fransız 
sefiri BP.rlin'den ayrılmamıştır. 
Sefir M. Ponso, M. Hitler'in 
kor diplomatiği kabul edeceği 
ikinci kanun pazar gününe ka
dar Berlin' de kalacaktır. 

Paı'İs 7 (Radyo) - Sosya
listlerden Lerianski Popoler 
gazetesinde yazdığı bir ma· 
kalede, Fransa'nın harici siya· 
setine şiddetle hücum etmek
tedir. Muharrir, İspanya cu· 
muriyetini kurmak lazımgel· 

diğini yazmakta, Fransa'nııı 

ambargoyu kaldırmasını iste· 
mektedir. 

Salamak 7 (Radyo) - Res· 
mi tebliğdir: 

karar suretinin kablJlünden 
e\vel Ksrtajene müteveccihen 
hareket etmiş sahil muhafaza 
gemilerile bir tayyare Markan
tabriko vapurunu Sandyhook 
açıklarında yakalıyarak Brok· 
line çevirmişlerdir. 

Vaşington, 7 (A .A) - Se
nato ambargo hakkındaki ka
rar suretini kısa bir müzake
reden sonra kahir bir ekse· 
riyetle kabul etmiştir. 

Vaşington, 7 ( Radyo ) -
Senato, büyük bir ekseriyetle 
İspanya'ya sevkcdilecek silah 
ve mühimmat üzerine ambar
go konmasını kabul etmiştir. 

Ayni karar, kongrece de 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

Bu karar Ruzvelt'in imza 
ve tasdikine verilmiştir. 

Vaşington, 7 (A.A) - Ayan 
ve meb'usan meclisleri Pittma
nın İspanya'ya gönderilecek 
harb malzemesine ambargo 
konması hakkındaki takririni 
kabul etmişlerdir. Bu takrir 
şimdiye kadar İspanya'ya Jgi· 
decek silahların ihracı için 
verilmiş olan bütün müsaade· 
!eri iptal etmektedir. 

Vaşington, 7 (A.A) - Mü· 
himmat kontroHi hakkında 
merkezi idarenin kongreye 
verdiği rapor lspanya'ya ya· 
pılan Amiral silah ve harb 
levazımı ihracatının genişliğini 

sarih bir surette göstermek· 
tcdir. Bu rapora göre: 

Budapeşte ile Prağ arsın
daki münasebetlerin salahı, 
Tuna havzasında devamlı bir 
barış imkanını ümid ettirecek 
mahiyettedir. Teslihatta mü· 
savi hakka dair olan çelin 
mes'eleye gelince orta Avru· 
pa' da müvazeneyi boumıyacak 
bir tarzı hal bulmak icabede 
cektir. 

Prağ ile Bcrlin arasındaki 
münasebat daha iyi hale gel
miştir. Yugoslavya, Bulgaristan 
paktı Çekoslovakya Bulgaris
tan arasında da bir yaklaşma· 
yı imkfın dahiline koymakr 
tadır. 

İtalya Yugoslavya yaklaş· 
ması Roma protokolu memle· 
ketlerile küçük anlaşma ara· 
sında bir teşriki mesaiye doğ
ru mesud bir alamettir. 

OORSA 
6 ikinci teşrinden 30 ikinci ÜzUm satışları 

teşrine kadar yapılan muamele Çu. Alıcı K. S. K. S. 
26 milyon 569 bin dolar kıy- 170 O. kuru. 12 875 20 
metindedir. Bu ıııiiddct zar· 145 A R ·· ·· 13 14 75 .. uzum. 
fın<la 149 şahıs ve firmaya 134 Y. i. Tala~ 13 50 17 375 
4205 ihracat tezkeresi veril- 100 J. Tara. mah. 17 25 21 
miştir. 91 S. Siileym'a. 13 75 17 

V<ışington, 7 (A.A) - Va- 89 D. Arditi 14 17 50 
şington hükumeti geri çevrilen 77 K. Kazım 13 14 75 
Marcantabrico vapuruna yeni· 63 Esnaf banka. 16 50 17 25 
den gideceği yere hareket 58 H. Avni 11 50 13 25 
müsaadesi verıniştiı. 46 S. Emin 15 15 

Bu vapur ilk ç.ıkışında Brok· 28 H. Alberti 12 50 13 
line döndiiı ülınesinin sebebini 

20 J. Kohen 14 14 50 
Vaşirıgton'da silfıhlaıa ambar· 12 

ı • r • • 9 K. o. Meh. 12 go trnnınası mcs e <'Sının ge· 
7 H. Alyoti 15 75 15 75 çirmckte olduğu inkişaflarla 

değil fakat ba~ka bir kanuni 1038 
cihet teşkil eylemekte idi. 387445 

Vaşington, 7 (Radyo) - 388483 
Ayan ve kongre meclisleri diin incir satışları 
Kapitol'da toplanmış ve saat Çu. Alıcı K. S. K. S· 

18 de Ruzvelt'in nutkunu dinle· 77 İnhi. ida. 4 25 4 25 
miştir. 173407 

Kongreye ınuhariblere silah 173484 
sevki müsaa.!eleriııin hitamı 
münasebetile birkaç takı ir ve· 
rilmiştir. Diğer bir takrir ile 
de ispanyaya karşı bitaraflık 
kanunuıımı tatbiki taleb edil-
mişlir. 

Büdçe layiha§• da kongreye 
verilmiştir. 
Seferihisar' da 
Hayvan hastalığı kalmadı 

Seferihisar kazasının Tepe· 
cik köyündeki koyunlarında iki 
ay evel çiçek hastalığı çıkmış 
ve sihhi tedbirler alınarak 

kordon konmuştu. Hastalık 

söndüğiinden baytar mütliirü 
Adil Y crgök Seferihisar'a git
miş, kordonu kaldırmıştır. 

'H 

Z. yağı satışları 
Kilo Alıcı K. S. K. S. 

50000 F. Solari 48 49 
32000 Jiro ve şli. 43 50 50 
20000 J. Taran. 48 48 
10000 inkişaf şir. 48 49 
10000 Ali molla 48 48 
10000 Ô. Mu har. 46 46 
5000 E. Sami 48 48 

137000 
Zahire sattşları 

Çu. Ginsi K. S. K. S. 
365 Buğday 6 625 6 75 

50 Ton buğday 6 625 6 65 
890 K. darı 4 75 5 75 

1484 Ken. pala. 250 465 
,21000 Ki. p. çekir. 3 3 

çcwp;sw , e 

İZ MİR ' 
Pamuk mensucatı 

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

Fransa'nın bu fedakarlığı 
bu faydasız lrnlmıştır. Fransa, 
Bu ademi müdahale siyase· 
tinden vazgeçmek mecburiye
tindedir. Bu husustaki taah· 
hüdünden vazgeçerek fspan
ya'ya silah ve mühimmat ver· 
melidir. Demektedir. 

Paris, 7 (Radyo) - ihtilal· 
ciler, Latroza, Elsplantos, Le
pintos ve Pozoeloda Anahon 
kasabalarını işgal eylemişler 
ve Mıdrid'in cenubunda bazı 

rücü ve ın:ıhvcdici torçu ateşi 
sabahtanbcri durmamıştır. Mü· 
temad ;yen takviye kıtaatı gel· 
mektedir. 

Ne\ york, 7 (Radyo) - l 70 
tayyare ve beşyüz tJyyare mo· 

Kıt:-ıalımı:l Kazadolfo ş lı· 

rini işgal etmiştir. Düşmanın 1 
zayiatı mühimdir. Diğer ceb· 
helcrde ufak-tefek hadiseler 

Yerli pamuğundan At. Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge· 
yik ve L<'ylek markalar mı havi hernevi kapot bezi imal 
eylemekte olup malları Avrupa'nın &yni tip mensucatına 

faiktir. 
Telefon No. 2211 ve 3067 

Telgraf adre&i Bayrak İzmir 
olmuştu•. 
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rate 1 perco fjen rekleri rah~tsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 
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ROYAL NERLANDA.S = 

KUMPANYAsı o/o 40 A. Kemal Tonay -_§i •CALYPSO.. vapuru 10 
Kanunusanide gelip yükünü ~ 

tahliyeden sonra BURGAZ, Bakteriyolog 11e bulaşık, salgın hastalıkları _§! 
lktısad etmek istiyen· _ 

VARNA ve KÔSTENCE için Birinci Sınıf Mütahassısı -yük alacaktır. ler, ışığı bol, 'Ömrü ~ 

"TIBERIUS,, vapuru 14 uzun ve sarfiyatı az (Verem vesaire) ==_::;==== 

Kanunusaniye·kadar ROTTER olan: Basmnbone i tnsyonu kn~1 ındoki Dibek sokak başında 80 eayıL 
DAM, AMSTERDAM ve Metal 1 um ev ve nıuaycnchonesinde sobalı s:ıııt 8 den okş:ım sıınt 6 ya 
HAMBURG limanları için kadar bn ıalonnı kabul eder a 
yük alacaktır.__ " D ff illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4 115 111111~ 
SVENSKA ORIENT LlNEIN 

"AASNEn vapuru 8 1-kinci 
kanunda gelip ROTTERDAM 
HAMBURG GDYNIA ve IS· 
KANDINAVYA limanları için 
yük alacaktır. 

"ERLANDn motörü 21 
lkin<'İ kanuna kadar ROTTER 
DAM,, HAMBURG, GDYNİA 
ve SKANA VY A limanları için 
yük alacaktır. -

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA jULlAn vapnru 9 
]kinci kanunda PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"SUCEAVA. vapuru 27 
ikinci kanunda PiRE, MAL· 
TA ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

ikinci kordonda FRATEL
LI SPERKO vapuru acenta· 
lı~ına müracaat edilmesi rica 
elunur. 

Telefon: 4142/422112663 

"UM DAL,, Umu
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 

Hellenic Lines 
Limited 

"GERMANIA,, vapuru 14 
ikinci kanunda beklenilmekte 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve ANVERS limanları için 
yük alacaktır. 

"HOLLANDIA,, vapuru 28 
ikinci kanunda beklenilmekte 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve ANVERS limanları için 
yük alacaktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YOf<K 
11 IDEFJORD,, vapuru 15 

eubbatta beklenilmekte NEV-
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lem ez. 

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

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

.................. imli ... 

Olivire VE Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"LESBIAN" vapuru ikinci 
kanun iptidasında LONDRA 
ve ~ HOLL' den gelip 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 LIVERPOOL 
ve SWANSEA'dın a-elip yük 
çıkaracakllr. 

ır -

Lambalarını heryerde 
aramalıdırlar. 

FOTO OR 
Refik Lütfi Or ve Halim londarlı 

Fotoğraflarınızı bizde çıkartınız 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik Kesenize uygun f iat 
Hükumet civarı kaymakam Nihad bey caddesi No. 20 

,... " 

~......... Y-~~- ~i1V~1<~~~ •w ,,., 
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Der ZEE & co. ..EXCAMBION,, vapuru 15 Dr. :Demir Ali 2ee.eee IMR~NIYt= 
ikinci kanunda PiRE' den BOS ' ,, !* 

V. N. !eOtNedveecekNtEı·r.NYORK'a hare· Cilt ve ~:~~,s~f~astatık- 2,99,999 MtJ~~f"AT ~AR.: 
DEUTSCHE LEVAN- .,. 

TE LINIE iki~~~~~:.o:ıRE~;~~·~c~ l:~;.v~B~::!·~~~,~~~:~!:: • : ri ICI/ iıı ._ ı.la.-c. m. b. H. 
9 "HERAKLEA,, vapuru 6 TON ve NEV·YORK'a hare· , Elhamra Sineması arkasında. • : ~/. ~ t 50 ~~ 

sonrkanunda beklenilmektedir. ket edecektir. Telefon : 3479 llJll ... U~ Al '5 
9 s~n kununda ROTTERDAM, --- ._ : ._ ~ a, 0 '' 

JOHNSON W ARREN İzmir Ticaret •mahkemesin· 4 4 50 
HAMBURG ve BREMEN için LINES Ltd. den: . : Q.1 1 •, // 
yük alacaktır. DROMORE 10 • €1 

" ,, vapuru lzmir' de müflis~ Aksekili •' ~ Al , eo ,,,, "AKKA,, vapuru 13 son LI ERPOL ' 'A ~ ,, 
kanunda HAMBURG ve AN· ikinci kanunda V ve Mustafa Nuri tarafından ala· 4! : // . ~. • 
VERS'ten gelere~ yük çıkara· ANVERS'ten gelip, yük çıka· ~aklılarına teklif olunan kon-: V .. 
coktır. racaK ve BURGAZ, VARNA - kordato ve bu husustaki iflas: 

9 
-. 

"ANDROS,, vapuru 20 son ve KÔSTENCE limanları için memurluğ~n müfal~amesi 
kanunda beklenilmektedir. 23 yük kabul edecektir. mahkemeye tevdi kılınmış ve 
son kanuna kadar ROTTER· ARA1EMENT H SCHULDT mahkemece bu iş hakkı ıdd 1

' • karar ittihaz edilmek üzere DAM, HAMBURG ve BRE- HAMBURG 
18111937 Pazartesi günü saat 

MEN için yük kabul eder. "TROYBURG" vapuru 28 l5 gün için tayin edilmiş ol· -SIHHAT BALIKYAGI 
AMERiKAN EXPORT LINES ikinci kanunda beklenilmek· duğundan itiraz ed~nlerin hak-
THE EXPORT STEAMSHİP tedir. ROTTERDAM, HAM· larını müdafaa için bu celse-

CORPORATION BURG ve BREMEN için yük de hazır bulunabilecekleri 

Xorve~)'a Lalıkyağlnrının en hali idir. Şerbet giLi içilir, 2 defa süz(i]ıııüştür 

Hamdi Nüzhet Çançar 

E.AMOORn vapuru 17 ikin· kabul eder_.___ 2004 No. lı icra ve iflas ka-
ei kanunda beklenilmektedir. SERViCE NARITIME ROU- nununun 296 nc1 maddesi hük-
NEV-YORK için yük alacaktır. MAiN BUGAREST müne tevfikan ilan olunur. 61 

"EXTAVİA,, vapuru ayın "DURSOTOR,, vapuru 16 Denizli ic ... ra .. v•c-if.Ja•s-m"': /zmir Komutanlığı ilanları 
sonunda beklenilmektedir. ikinci kanunda KÔSTENCE murluğundan·. 

· k k b 1 d İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 

Sıhhat Eczanesi 
Bıışdıırıık Bii) ük Sııl,.pçiu~lıı hanı k 11 rşuıı ml a 

NEV-YORK içın yükleyecektir içın yü a u e er. Saylav Kazım Samanlının 
Ex 1 TE k - 1 - Her bir kilosuna biçilen ederi yüz otuz kuruş olan " M NS R., vapuru i inci DEN NORSKE MiDEL- talebile belediye reisi Musta 

ki 16500 kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarfla alına· kanun sonunda be cnilmek· HAVSLINJE OSLO fa Naili hakkında verilen if caktır. 
tedir. NEV-YORK için yük- .. BANADEROS,, vapuru 16 ıa~·ka;-m temyi~hk;nie""si~-

2 
Ş . 

107 
k 1 k ·· ... · .. k 

k - artnamesinı uruşa a ma ve ornegını gorme lcyece ·tir. ı'k"ınc·ı kaAnunda beklerıı"lmek· ce nakzedilmesi Üzerine Dd I 
--..muı--------• · ı· · hk · istiycnlerin hergün komisyona ge meleri. 1 tedir. P1RE, ISKENDERIYE, nız ı tıcaret ma emesınce ye· I 

.,ALGER AN,, vapuru 10 niden icra kılınan mahkeme- 3 - lk teminat miktarı 1608 lira 75 kuruştur. 
ikinci kanunda gelip LIVER- DIYEP ve NORVEÇ liman- sinde işbu iflas talebinin red· 4 - ihalesi 11/1/937 pazartesi günü saat 1 l dedir. 
POOL ve SWANSEA'dan ları için yükleyecektir. dine 2:.1·937 tarihinde karar~ 5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ~vc 3 
yük çıkaracaktır. Vapurların isimleri gelme verildiğinderı evvelce buna· üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile 

Tarih ve navlunlardaki de· tarihleri ve navlun tarifeleri müteallik yapılan iflas hak- birlikte teklif mektuplarını ihale santından en az bir 
ğişikliklerden acenta mes'u· hakında bir taahhüde girişi· kındaki ilanın ve muamelenin saat evel M. M. V. Sat. Al. komisyonuna vcrmelui 
liyct kabul etmez. lemez. Telefon No. 2007 2008 hükmü olmadıiı ilin elunur. 2S 27 31 8 1559 
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