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Toprak Kanunu 
Kamutayın bu devresinde 

cıkarılacaktır 
t 

Fraıısa Y eııi Bir Müzaliere istiyor 
Büyük Şef hükômetin aveti ile nk ra'ya geçti 

'- ve Vekiller Heyeti toplantısına !!Iaset etti. 
Cenevre dahi anlamıştır ki, Atatürk, Sancak ahalisinin 

Arab'lara bağll kalmasını menedecektir. 
Guya İngiltere'nin 1 derrtesir yapmasını istemişiz ve Londra 
elçiliğimiz müsteşarı bu hususta bazı teşebbüsatta bqlunmuş 

Gene konfederasyon üzerinde Sos-
yete nezdinde ısrar göstereceği

miz haber verilmektedir 
•-•-• • •• d d Fransa-Suriye muahedesi imzalanırken 

Sancak'ta kardeşlerimizle müşahidler arasına sungu en ı- Dış işleri bakanlığı müsteşan B. Vienot ve Dava& mtlu· 

varlar dikilmiştir. Hatay, ölüm bahasına da olsa istiklil istiyor - ~~d~;·:7; .~~,: ·~:~.~~.~:~. 2~:;. ~:·~:~b~~·~:ı;:.~;.,;:;. b ..... ... 
----••-•-- kiye büyük elc;isi B. Suad Davaz Fransız hük6meti, e&er Ttlr· 

Asker sevkıyatımız hakkındaki haberler, ... Fransız uydurmasıdır. Tıpkı Montrö ile görüşmüştür. "-iye de böyle bir teıehbnse mü· - k d "/ •d • Selabiyettar bir menbadan öğ· temail ise Cennre'ye 18 Klnuıuı· 
müzakereleri zamanında olduğu gibi! .. Bilakis hazırlık yapan en ı erı ır. renildiğine göre B. Vicnot Türkiye eanide toplanacak konseyi içtimaı· 

r '\ büyük elçisinin nazan dikkatini nın taliki husuıunda müracaatta 

Büyük Şef, Başbakanımızla konuşuyor 

Aras ve Fransız sefiri 
arasında Ankara' da 
eve[ ki gece geçen müMkat: 

Roma, 8 ( Radyo ) - Ankara· 
dan alınan haberlere göre Fransa· 
nın Türkiye sefiri l\I. Ilarri Ponsot 
Türkiye llarieiye b11knnı doktor 
Tevfik Rüşdil Aras ile uzun bir 
mülakat yapmıştır. 

Atatürk hükumetin 
daveti üzerine derhal 
Ankara'ya döndüler .. 

Ankara, 8 ( A.A ) - Cenulıi 

Anadolu'da SC)ahate çıkmış lıulu
nan Atatürk, lıükumeıin da\•eıi 

ilzerioe hiigüo "aat 13,30 ıla An· 
kara'ya avdet huyurmu~ ,.e Çanka· 
)a köşk.ünde fora \ekillcri hcycıiııc 
ri} &1et etmiştir. 

Konya, 7 (A.A) - Hu u<İ mu· 
habirimiz bildiriyor: 

Konyn'yıı trenle 20 tlakika 
uzakta olan Pınarbaşı istasyouund.ı 
yecli aaat isıiruhat buyuran Aıatiirk 
&aaı 15 tc Kon> ıı garına g<>lıti. 

Vagonlarından ioib i~tasyon mey· 
daoıoılaki halk ara~ında yaya ola· 
rak Tümen karargahı önüne kadar 
gittikten ve gene halk arasından 
geri dönüb yanın saat kaldıktan 

sonra halkın coşkun tezahüratı ara· 
sında Ulukışla'ya doğru yollJrııııı 

devam etmişlerdir. 
Atatürk.üne kavuştuğu için se· 

vinen Konya'lılar kısa bir zıınıanda 
ayrılmalarına üzülmektedirler. 

Lluk1şla, 7 ( A.A ) - Hususi 
muhabirimiz bildiriyor: 

Atatürk Eskişelıir'Je hükiıınet 

ricali ile görüştükten sonra Konya 
isıikamctinde harekete devam ·Lu· 
yurınuşlardır. 

Kony:ı'da bulunım ikin<'i Ordu 
müfettişi Orgeneral lzzeıldiıı gcı•e 
ımat 24 ıe kendilerine Ak.şdıir'tle 

mülaki olılular. 
Aıaıürk Konya'dan bir evelki 

Pınnrlı:ışı istnsyonunıla saat 14 e 
kad:ır brkledikteıı sonra Konya'ya 
teşrif buyurdular. Ve istasyonda 
kcııdilerine muntazır hulunan Kon· 

T"" k b d ı b bulunulmasını kabul etmektedir. U. Sosyetesi toplantısı k~,:1e::t ~:::aka gö~~k~~D;:ı ~:; Londra, s (Radyo> - Royter 
Türk • Fransız anlaşmasına mani ajansı bildiriyor: 

ayın 25 ine bıraklldı ;:::·~.~~.:~iyotinin şiddoti ü•r- ıo,,:·~~'"Viy!::~r;.a::.~:tih:~: 
Fransız hük6metinin bu mes- elçisi ile olan mülakatında, Türki· 

Ôvr gazetesi, Suriye hududu yakıninde 
kıtaatımızın görüldüğünü yazıyor 
İstanbul, 8 (Hususi) - En son alınan haberlere göre, lt'ransıı hü· 

kumetioiıı teşebbüsü üzerine ,·e hükumetimizin de nım•afakati alın· 
nıak üzere toplanacak olan milletler cemiyeti konseyinin içtimaı, 
ayın yirmi beşine tehir edilmiştir. 

Bu toplantıya, İtalya hükumeti de ilk defa olarak, iştirak edecek; 
müşahid heyet, o tarihe kadar raporunu hazırlamış olacaktır. 

Ôvr gazetesi, Suriye hududu yakıninde, Türk kıt'alannın hare· 

k4tı görüldü~ünü yazmaktadır. 
Ankara, 8 (llusu;,i muhabirimizden) - İngiltere'nin, Ankara'ılaki 

büyük elçisi vasıtasile, Sancak rues'e]esi için tavaseutta hulundu~u 

söyleniyor. J 

'-------------------------------------ya 'lılıırla yarım ııaat ayaküstü ko· 
noşarak cenuba hareket ettiler. 

Seyahat Niğde üzerinden Orgc· 
neral İzzeddin ile beraber Anka· 
ra'ya devanı etmektedir. 

Paris büyük elçimiz 
Suad Davaz 

Fransız müsteşarile 
Paris büyük elçimiz neler 
konuştular, vaziyet nedir? 

Paris, 8 (A.A) - Ha,·as ajansı 
bildiriyor: 

M. Leon Blum 

Cenevre, il (Radyo) - lngiltere, Almanya, Danimarka 
ve hollanda'da çok müstevli bir şekilde devam eden 
grip hastalığı, vefiyat vermekte devam ediyor. Londra 
zabıta memurlarından bin dörtyüz kişi griple yatıyor. 
Bugünlerde yalnız Londra şehrinde ıripten yüzgirmi 
ıekiz kiıi ölmüıtür. Berlin' de de wf igat uardır. 

eleyi itina ile tedkik etmekte ol· 
duğu ve Tiirkiye'nin de ayni tarz· 
da bir tedkikte bulunmııııını gör· 
mckle bahtiyar olacağı bildirilmek
tedir. 

yenin yeni bir müdnelei efkira 
taraftar olması takdirinde, uluslar 
sosyetesine müracaatle bu meı'ele· 
nin tetkikinin talikini Franu'nın 

- Sona 6 ıncı Hlıi/etle -

Balkanlarda: 
!==============~~==========~ 
Toplantı kaldı. T. Rüşdü Aras 
Romen hariciyecisile konuşacak 

Atina 8 (Husuııi) - Proia gazetesinin yazdığına göre, Balkan antantı 
hariciye nıızırlan konseyinin 10 gün techlıürle içtimaı hakkındaki Yu· 
go lav teklifi kabul edilmiş \'e toplantı tarihi 15 .şubat olarak kabul 
eılilmi~tir. 

Bu gazeteye göre, toplanlıdıın evel Balkan nazırlanoın müdavelei 
efkarda bulunmaları lüzumu ha~ıl oldu~ııııdan, Rüodü Arae, Metakuı'la 
görüşmü~ ve tam bir anlaşmaya varmıştır. Türkiye Hariciye Vekili, oim· 
di de Romanya haridye nn7.ln ile görü~ecektir. 

Boğazlar hakkında Polon
ya' dan yükselen bir ses 

Merd Türk'lüğün ve 
Şefinin sulh eseri! 

Çanakkaleden bir görünüş 
Varşov:ı, 8 (A.A) - Polonya bütün devletler tarafından büyük 

!ajansı bildiriyor: bir memnuniyetle kabul edilmiı 

Yan resmi gazete Polska ve tecrübe edilmi~ bağlarla Türki· 
diyor ki: yeye bağlı olan Polonya'da da 

"Boğazlar meı'elesinin halli, ıempati hisleri uyandırmıotı. 
eamiml bir ıekilde ıulbptrver olan - Sona 6 ıncı ıalaijede 
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~El liRMAB[RLERl-
aıbi sağ'tarafta adam, J Yerinde Kordonda elektirikli 

midesi kafa tasında aaam b • k -
E'"et, 1sıanhuJ°ıla lıir \atanda~. sağ tarafmda du)duğu bazı sancılar ır 8!~~- tramvay işliyebilir mi? 

eı-inc doktorlara başvurmuş. Bir de ne görsünler; --------
Kalbi sağ taraftadır :ve adt>ta solda imiş gibi, muntazıtman çupıyor. Kordonda bir 
Bunu, saı;lanoı fikir ve insanlık uğrunda ağartmış muhterem bir dispanser açılacak. 

oııtuma sö}lccliııı. Söylediğim pek tabii birieyı.ni~ gibi omuzlanuı 
alkti: Cumhuriyet Halk Partisi hi-

- !\Oe çıkar kızım ·dedi· knlbi sağında \cya gözü, burnunun ucunda mayesinde işçi ve esnaf ku
lDrnş. Bu, tabiatın bir galatı, fizik kanunlanoın bir cilvee.idir. Fazla rumları birliği binasının alt 
·r ey ifadı- etmez. Şu insan dıılgasına, §U "eı;cnlerc bak. Onların içinde katında bir kızılay dispanseri 

er 'ar, neler 'c neler? 
Bak, u tipi ben tanıyorum: 
Midesi, kafa taS'lnın içindedir. Beyni ile midesi hirihirine bağlıdır. 

alnız kendisini, yalnız midesini düşünür. Hayvan gibi Lir mahluk .. 
Şu geçen kadını da tarif edeyim sana: 
O kadının da ruhu, mağaza vitrinlerinde dolaşmaktadır. Yeni elbiae, 

eni şık çantalar, eldiven, çorab ~esaire .. Rüya~nda büe rubu,- v)trinden 
yilrine konar. ' 

Bak, şu kalın paltolu, şişman zat~ ·da dikkat" et: - '- • 
İşte onun da ahlakı, cüzdanının içindedir. Şahsiyetini bankenotun 

t, byrıığuna b:ı0lamıştır. Her yere batar, girer ve çıkar. Elverir ki cüz· 
ilanı olsun. 

açılması Vali ve Parti başka· 
nımız Fazlı Güleç tarahndan 
muvafık görülmüştür. Bu dis· 
panse~in idare şekli hakkında 
dün akşam Parti merkezinde 

• Vali ve Parti başkanımızın 
reisliğinde bir .. toplantı yapıl· 
mıştır. 

İzmir'e neden 

Dahiliye Vekaletinin istediği ma
lumat gönderildi. 

Ceçenlerde Dahiliye Vekaleti kordonda elektirikli tramvay 
işletilmesi ve halkın birçok şikayetlerine yol açan bazı nakil 
vasıtası seferlerinin kaldırılması mes'elesi hakkında alakadar
ların mütaleasını sormuştu. Vekalete cevap verilmiştir. Kordon 
tramvayları mes'elesi üzerinde, evvelce de yazdığımız gibi bir 
yenilik yoktur. fzmir Elektirik ve tramvay şirketi, tramvay 
hattı bulunan yerlerde hatlara müvazi olarak diğer umumi 
nakil vasıtalarile bilhassa otobüslerle yolcu naklı!dilmemek 
şartile · kordonda elektirikli tramvay işletmeğe . muvafakat et~ 
mektedir. Fakat bundan ba'şka şirketin kabul etmesi lazımge· 
len bazı teklifler de vardır. . 

Şirket; Basmahane ve Kemere de tramvay işletmeği, gene 
Şu gl'çen zatı da tanıyor musun? 
- IIayır ·dedim· tanımıyorum? 
- Dur, onu da anlata}ım sana: 

kömür gelmiyorı bu ~artla~· k:bul etmek istemektedir. --~.---

Belediye; orman müdürlüğü Nazı Ilı dokuma kombına-- Onun bir dili \ardır ki, dibinden kopanpda ıokak köpeğine fır· 

Jatsan, emin ol kepek bile iğrenir, tükürür \C kaçar. Kalbi sa& tarafın· 
~ olan adaıum ne fevkaladeliği vardır ki? ıu mahlukun sadece bir dili, 
fU ağzının içinde halık kuyru~u gibi titriyen dili yok mu, başlı başıııa 
,bir menudur. Her devirde, a~zımn kenarından çıkıb dudaklannın etra• 
6m yalamııtır. Her devirde, herk.es için çok ıeyler söylemiı ve onlann 
ra nanı ve modası geçince arkalarından salya dökmüştür. Dakikada bir 
riya yumurtlar. Her saniyede, bir yalan savurur.. O dil!... O dil .... 

Dostum birdenbire kolumu tuttu: 
- İşte -dedi· en şayanı dikkat olan tiplerden biri daha: 
Onun da ruhu, çamurdandır .. Amma, bizim bildiğimiz çamurdan 

dt1il.. Bam başka, manevi bir çamurdan! .• 

Japon ihtiyatkfirhaı 
Japonları karıncalara ben

zeten muharrir, hiç te hata 
etmiş değildir. 

Malum olduğu üzere platin 
bazı kıymetli harb alet ve 
silahları imalinde mühim bir 
rol oynar. Halbuki Japonya' da 
bu maden yoktur. Japon va
tanperverleri şimdi bir cemi· 
yet teşkil etmektedirler. Bu 
cemiyet mensubları platinden 
bir yüzük taşımak mecburi· 
yetindedirler. Japon nüfusu· 
nun yüzde onu bu cemiyete 
dahil olursa Japonya'da 120 
tonluk bir platin stoku vücu· 
de getirilmiş olacaktır. 

Karıncalar da ancak bu ka· 
dar ihtiyatlıdırlar. 
Amerikan iti bir para! 

Amerika' da bir şehir, Blen 
şehri tuhaf bir karar vermiş 
ve yeni bir para çıkarmıştır. 
Bu para, kıymetli veya kıy
metsiz madenden değildir, 
kağıt ta değildir. Fakat.. Tah· 
tadandır. 

Saime Sadi 

görmüşler ve kaptana müra· 
caat etmişlerdir. 

Kaptan bu hadise karşı· 
sındalşaşırmış kalmıştır. Fa-
kat bu civarda Kara Katan 
yanardağının mevcut ve bu
günlerde şiddetli feveran ha
linde olduğunu unutmuştur. 

Yanardağının döktüğü lav
lar denizin suyunu kaynatmış 
ve balıklar da böylece baş
lanmıştır. Bir cihetten fena 
birşey değildir. 

Tatbiki IAzımgelmiyen 
bir usul. 

Cihanın her tarafında Bira 
ve buna benzer içkiler içilir, 
ve her tarafta içki ölçüsü mi· 
kah üzerine kurulmuştur. Sar· 
hoşlar, meyhaneciler mikab 
usulünü kendi anlayışlarına gö· 
re bardak veya kilo şeklinde 
kullanırlar. 

Amerika'da Teksas'ta Dol
los şehrinde bir Birahane sa
hibi müşterilerine bardak ve· 
ya kilo ile içki satmamaktadır. 
Bu adamcağız, saat hesabı 
içki satıyor. Saatine 60 Çenk 
veren btr adam, bu bir saat 
içinde istediği kadar Bira iç
mek selahiyetini haizdir. 

Acaba, bizim meyhanelerde 
bu usul tatbik edilse bizim 
ayyaşlar ne yaparlar? •. 

depolarında bulunan 35,000 

kilo kömürü satın alarak fakir sında ·ınşaat ı·ıerı·ıyor 
halka parasız dağıtmağa karar • 
vermişti. • -

Haber aldığımıza göre ne J/k partide gelen makinelerden bir kıs. 
kömürler alınmış, ne de da- mının montajına başlandı .. 
ğıtılmıştır. Kömür fiatleri pe-
rakende 7 kuruştur. 

Manisa ve mülhakatındaki 
ormanlardan kömür imaline 
müsaade edilmediğinden ora
dan kömür gelmediği gibi 
Gireson havalisinden de kö-
mür gelmemektedir. Havalar, 
son yağmurlardan yumuşamış 
olduğu için kömür fiatlerinin 
daha fazla yükselmiyeceği 
kuvvetle tahmin ediliyor. 

Diğer taraftan orman mü
dürlüğünün de bu yıl kömür 
imaline müsaade etmediği ve 
piyasadaki kömür azlığının 
mühim bir sebebinin de bu 
olduğu söyleniyor. 

Çimento satış
larındaki ihtikar 
lhtikAr tetkik komisyo
nu kararuu verdi .. 

Vilayet ihtikar tetkik komis
yonu dün öğleden evet vali 
muavini Cavid Ünverin reisliği 
altında toplanmış, Ticaret oda-
sından gelen bazı evrakı tetkik 
etmiştir. Çimento satışlarında 
ihtikar yaptıkları tesbit edilen 
birkaç tüccar hakkındaki ev
rakın haklarında takibat ya
pılmak üzere müddeiumumiliğe 
verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Müddeiumumilik, bu tüccar
lara aid evrakı tetkik ettikten 
sonra lüzum görürse 
açacaktır. 

Cezalandırılan 
sütçüler .• 
SUllerine su 
karıttırıyorlarm ış .. 

dava 

Sütlerine su kanştıran 2 5 
sütçü, belediyece beşer lira 
cezaya çarpttmlmıştır. Bundan 
böyle her sabah, muhtelif 
semtlerde sütçüler sıkı kont· 
rola tabi tutulacaklardır. 

Belediye, havaların bozuk 

• 

Nazilli kombinası inşaat faaliyetinden iki görünüş 
Nazilli, ( Hususi) - Nazilli pamuklu ~kombinasında inşaat 

faaliyeti devam etmektedir. ilk parti olarak gelen makinelerden 
bir kısmının montajına başlanmıştır. Fabrika, busene teşrinle· 
rine kadar tamamen bitirilmiş ·olacaktır. 

Dokuma kombinası, Nazilli'ye yeni bir hayat vermektedir. 
Daha şimdiden memurların bir kısmı gelmiş bulunduğundan, 
geceleri toplantılar yapılmakta, çok iyi vakit "!geçirilmektedir. 

Gönderdiğim resimler, kombinanın en son şeklini göster· 
mektedir. 

Bağcının potas ihtiyacını 
karşılamak mes' elesi 

Pamuk kapçığı küllerinden 
f ade edileceği anlaşıldı 

• • 
ıstı-

kilosu 16· 25 kuruş arasında 

dcğişmektedi r. 

Şehir küçüktür. Bu para
dan ancak 150 bin franklık 
çıkarmış ve tedavülünü mec· 
huri kılmıştır. Şehir, bir sene 
sonra b..ı paraları toplıyacak 
\ıe mukabilinde hakiki dolar 

Sene sonunda, şehir sozu
DÜ tutmuş ve arzedilen tahta 
paralara dolar vermiştir. Fa
kat muayyen söz içinde şehir 
veznesine arzedilen ancak 50 
bin franklık tahta para ol
muştur. Fena bir iş değil! 

Denizden ha,ıanmı, ba-

Bugün dolacak 
çocuklar •• 

""\ gitmesi hasebile hastalıkların 
önüne geçmek için yerlere 
tükürenlerle şiddetli mücade
leye girişmiştir. 15 gün evel, 

Bağcılarımızın Potas ihtiya · 
cını karşılamak için yüksek 
nisbette potası havi olan pa· 
muk kapçıklarından istifade 
edilmesi hususunda tetkikler 
yapılmıya başlandığını yazmış· 
tık. yapılan tetkiklere göre 
pamuk kapçıklarının küllerinde 
yüzde 8 nisbetinde potas var
dır. Tahliller, fevkalade bir 

Yalnız pamuk kapçıklannın, 
yüksek nisbctte potas ihtiva 
etmesi için fırın veya fabrika 
ocaklarında değil, açık bir 
yerde ve alevsiz yakılması la
zımdır. Çünkü ocaklarda ya
kılacak olursa potas nisbeti 
çok az olmaktadır. Önümüz
deki yıl, bağcılarımızın rpotas 

hk avlandı. 
Bir Hollanda vapuru kap· 

tam emsalsiz bir hadise ile 
lcarşılaşmıştır. 

Sunda denizinde gemi tay· 
faları balık avlamışlar fakat 
bu balıkların hepsinin de mü
kemmelen haşlanmış olduğunu 

Bugün, sıkıntılı bir hava al· 
tında iş görmek zevki asgari bir 
dereceyi ulacaktır. Ancak akta· 
ma dojtru bu vaaiyet dihıelmiye 
haılıyacaktır. Günün sinir gersin· 
lili akpm aile rahatım da boza. 
caktır. 

Dugiin doğacak çocuklar umu· 
mi)et itibarile zeki olacaklar, dik· 
kat ve ciJdiy~t ile temayüz ede· 
~eklerdir. Fakat fazla münekkit 
olacaklan için, birçok defalar 
muhitlerinin sevgi ,.e sa ygısını 
kaybedeceklerdir. 

bir günde 151 kişi cezalan· 
chrılmış olduğu halde, son 
günlerde yerlere tükürenler 
azalmış, dün yalnız 17 kişi 
cezalandırılmıştır. 

Sıhhat meclisi 
Vilayet umumi hıfzıssıhha 

meclisi, diin öğleden cvcl sıh· 
hat ve içtimai muavenet di
rektörlüğünde toplanmış, vila· 
yetin sıhhat işleri üzerinde 
müzakerelrrde bulunarak ka-

____________ ,_; rarlar almıştır. 

netice vermiştiı. Bu suretle 
bir kilo potas yerine bağcıla
rımız bir buçuk kilo pamuk 
kapçığı külü kullanmak sure· 
tile potas ihtiyaçlarını trmin 
edebileceklerdir. Fiat hususun· 
da müstahsillerimizin istifade
l eri de çok olacaktır. Kapçık 
külleri azami 6-7 kuruşa satı· 
labilecektir. Halbuki potasın 

ihtiyacının mühim bir kısım 
pamuk kapçıklarile temin edi-
lecek ve böylece mühim mik· 
tarda paramızın memlekette 
kalması temin edilecektir. 

Adli kısım reisi 
Üç gündenberi rahatsız bu

lurıan Emniyet müdürlüğü adli 
kısım misi Sırrı iyileşmiş, dün 
tekrar vazifeye başlamıştır. 

Bulgaristan -
Yugoslavya ... 

Falih Rlfkı ATAY 
Yugoslavya ile Bulgaristan 

arasında bir dostluk muahe
desinin akdedilmek üzere ol
duğu hakkındaki hab~ler, bir 
zamandanberi, Balkan'lar ve 
Avrupa basın alemini yakın· 
dan meşgul etmektedir. Yu· 
goslavya, bir taraftan küçük 
antantın, diğer taraftan Bal
kan antantının azası olduğu 

için, onun her mes'elesi, hiç 
şüphesiz, orta Avrupa ve Bal· 
kanlar barışının yüksek men· 
faatlerine temas eder. 

Bahsettiğimiz neşriyat ara
sında hususi bir ehemmiyeti 
olanlar, Bulgar· Y.ugoslav dost· 
luğunun iki antant politikası 
üzerindeki tesirlerine tealluk 
edenlerdir. Romanya ile Yu
nanistan'ın, muahede teşebbü
süne karşı ilk gösterdikleri çe
kingenlik, bu cihetten, Balkan
ötesi gazetelerinde hayli tef
sirlere yol açmıjtır. 

Balkan antantının, burada 
tekrar izahını lüzumsuz addet· 
tiğimiz, başlıca gayesi, Bal
kan'lnr emniyet ve barışını, 
bütün Balkan devletlerinin el 
ve ülkü birliği ile temin et· 
mekten ibaretti. Antant eğer 
yalnız dört devlet arasında ol
muşsa, bunun sebebi, bu dört 
devletin Bulgaristan'a karşı 
öir kasıtları oluşundan değildi. 
Bilakis, dördü de, antantın, 

=Bulgaristan'la tamamlanmasm
:daki fayda ve menfaatlerini 

her fırsatta sayagelmişlerdir. 
Türkiye' nin Bulgaristan 'la 

dostluk muahedesi eskidir. Bu 
muahede ne Türkiye· Yuna
nistan anlaşmasına, ne de Bal· 
kan antantının vücud bulma· 
sına ve ne de bu ikisi, Tür
kiye - Bulgaristan dostluk mu· 
ahedesinin yenilenmesine engel 
teşkil etti. 

Asıl ve esas, Balkan'larda 
milli ve müşterek emniyetleri 
bölge barışını müdafaa etmeği 
teahhüd eden antanttır ve an
tant devletleri arasındaki em: 
niyet ve dayanışmanın, tam
lığı, samimiliği ve açıklığıdır: 
Bütiin hadiseler hakkında hep 
beraber, yalnız bu bakımdan, 
antant azalarırun iş birliğini 
kuvvetlendirmek veya zafa uğ
ratmak bakımından hüküm 
vermeği adet edinmişizdir. 

imdi Yugosla\ ·Bulgaristan 
dostluğunun manası bu iki 
komşu arasında ihtilaf kalma
mış olmasından ibarettir. Hu· 
dud ve Makedonya işlerine 
teafluk eden bu ihtilaflarm ne 
kadar şiddetli buhranlara se
beb olduğunu biliyoruz. Bun
lar, bir gün nrı ·ıl ortadan kal· 
kabileceği endışe He düşünü
lecek kadar vahim şekiller 

almıştır. 

Bütün Balkan antantı dev
letlerinin dost Yugoslavya'nın 
böyle bir netice elde etme
sinden derin bir memnuniyet 
duyduklarına şüphe yoktur. 
Çünkü Yugoslavya'nın, bu an
laşmayı yapmak için, Balkan 
antantı ve Balkan'lar barış ni
zamı menfeatlerinden ilham 
almış olduğunda tereddücl bile 
edilemez. Yugoslavya' nm, merd 
ve açık kalbli, ahidlerinin de-

ğerini, vazife ve mes'uliyetlerini 
bilir bir dost olduğunu bütün 
harb sonrası tarihi .isbat eder. 
Bundan başka Bulgaristan 
komşularından biri ile mes'e· 
lesizleştiren her hadise, OJlU 

Balkan antanta azalıtma doğ-
- Sona 7 inci salıi/•de -
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1 
her köylü toprak sahibi ola 
cak, istihsalat tartacak .• 

Toprak kanunu, Büyük"""Millet Mecli
sinin bu devresinde çİkarılacaktlr. 
İngiliz gazeteleri, İtalya hükumeti ile hükumeti

miz arasında müzakereler cereyan etmekte 
olduğunu yazmaktadırlar. 

Ankara, 8 ( Hususi) - Hükumetçe hazırlanan ve Büyük Millet Meclisine verilen toprak 
kanunu, Meclisin bu devresinde çıkacaktır. 
.. Bu kanuna göre, baktmsız bir halde bulunan ve sahipleri tdrafından işletilmiyen arazi köy· 

luye dağıt!lacak, bu suretle ber köylü toprak sahibi olduğu gibi, istihsalat ta artacaktır. 
ltalya ıle mUzakerelere başlamışız: 
lstanbul, 8 ( Hususi) - lngiliz gazeteleri; iki memleket münasebatına tam vuzuh vermek 

için; lta!ya hükumeti ile hükumetimiz arasında müzakerelere başlandığını yazmaktadırlar. 
~~------------....................... ~ .... ---------~--------r---- .. ----~ rabça Hatay cemiyetinin Kilis şubesi 

neşriyat.. büyük merasimle açıldı 
lstanbul ve Ankara 
radyolarında Arab
ç~ neşriyat başladı. 

lstanbul, 8 (Hususi) -
Ankara ve f stanbul rad; o~arı, 
bundan böyle her gün mun· 
tazaman Arabça neşriyat ya
pacaklardır. 

Ankara radyosunda, bu 
gece ilk defa olarak 19,30 
da Arabça haberler verilmiş· 
tir. Yarın akşam da lstanbul 
radyosunda neşriyata başla· 
nacaktır. 

Ankara, 8 (Hususi) - Bu
rada, biri uzun ve diğeri de 
kısa olmak üzere, iki büyük 
radyo istasyonu yapılacaktır. 

\. . J 

Memurlar 
Evlerde poker 
oynamıyacaklar .. 

Hatay cemiyeti önünde Kilis' /ilerin tezalıüratı 
Kilis, 7 (Hususi) - Hatay cemiyetinin Kilis şubesi, büyük 

merasim ve. halkın coşkun tezahüratı, yüzlerce Hatay'lının hu· 
zurile açılmıştır. 

Hatay cemiyeti binasına, yıldızı çizgili yeni Hatay bayrağı 
çekilmiş, gençler tarafından heyecanlı söylevler veril rniştir. 
Kilisli gençler, Hatay binası önünde Hatay'ın istiklali uğ· 
runda icap ederse canımızı fedaya hazırız, diye ba§'ırmışlardır. 

Müteakıben hep birlikte Cumhuriyet ve Şehidler abidesine 
gidilmiş, çelenkler konmuştur. Ankara 8 (Hususi) - Da· 

biliye Vekaleti, valiliklere gön· 
derdiği bir tamimde, memur· f 
Jarm evlerde poker veya baş· 
ka oyunlar oynamatarına mü· Almanya 

''Müsaade . 
etmiyecekler 

saade edilmemesini bildir· 
miştir. 

Bu tamimde, valiler, kay· 
makamlar ve idare amirleri· 
nin, poker ve mümasili oyun· 
lar oynatan evlere gitmeme
leri de kaydedilmektedir. 

Denizli -Acıpayam 
yolu. 

. Denizli, (Hususi) - Fazla 
kar yağdığı için üç gündür 
kapalı bir halde kalan Acıpa· 
yam · Denizli yolu, merkezden 
gönderilen amelenin devamlı 
çalışması neticesinde temizlen· 
miştir. Posta seferleri yeniden 
başlamıştır. 

-'~~~~---------·ı ANADOLU 
--·--Günlük siyasal gazete 

Sahip ve haşyazgırnı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
.i,Umunıf ne~ri)al Ye yazı işleri 
nı6dürü : Hamdi Nüzhet Çançar 

İdarehanesi : -

fzruir Jkinci neyler eob~ı 
C. Halk Partisi bina!l içinde 

TeJgTaf: fzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 ·· Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllıp 1200, altı aylı(ı 700, üç 

aylığı 500 k.uruıtur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır 
Heı yerde 5 kuruştur 

Günü geçmiş nü:haıar 25 kuruıtur. 

--···~··---Fas'a as
ker cıkardı. 

' Paris, 8 (Radyo) - Al-

manya•nın, Fas'a asker gön· 
dererek oradaki maden ocak-

!arını işgal eylediği, son ge· 

len haberlerden anlaşılmıştır. 

----~--------------'-..) 
Hava vekaleti 

ihdas edileceği 
Söyleniyor .. 

Ankara, 8 (Husu~i) - Bir 
Hava vekaletinin ihdas edile· 
ceği söylenmektedir. 

Kacakcılık 
' ' Ankara, 8 (A.A) - Geçen 

bir hafta içinde gümrük mu· 
hafaza örgütü 68 kaçakçı, 
1628 kilo gümrük kaçağı 770 
kilo inhisar kaçağı, 778 def· 
ter sigara kağıdı, 3 silah, 42 
kesim hayvanı, j2 gram Eroin 
13 gram esrar ile 25 kaçak
çı hayvanı ele geçirilmiştir. 

Gönüllüler 
Bal'da tevkif 
Edildiler. 

Bal, 8 (Radyo)-lspanya'ya 
gitmek üzere buradan geçen 
elli Avustıırya'lı, burada . tev
kif edilmişler ve geri çevril-

~~1!1-miiiilıii ___ .I mitlerdir. 

---·'* .. .,._...._ 
leorr Blumhükumetil 

icabederse kanun 
. çıkaracak 

Paris, 8 (Radyo) - Fransa 
hükumeti, lspanya'ya gönüllü 
gitmemesi için her türlii teda. 
biri almıştır. Resmi mahafilin 
teminatına göre, M. Leon 

Blum kabinesi, icabederse bu 
mes'ele için bir de kanun çı· 
karacak ve lspanya'ya gönüllü 
gitmesine sureti kat'iyede mani 
olacaktır. 

Almanya 
Yakaladıkları 
Vapurları sattı .. 

Berlin, 8 (Radyo) - (Palos) 
vapurunda müsadere olunan 
eşya iade edilmediğinden, Al
manya hükumeti, (Kenizberg) 

torpidosunun tuttuğu (Aragon) 
ve (Marta Küzara) İspanyol 
vapurlarının satılmasını emret· 
miştir. 

Yunan kabinesi 
Dün toplandı 

Atina, 8 (Radyo) - Yunan 
nazırlar meclisi, bugün başba
kan general Metaksas'ın riya· 
setinde toplanmış ve uzun 
müddet müzakerelerde bulun
muştur. 

'- iM. Hitler Rayiştagı fevkalô.. 
~ • ,. ~ de toplantıya davet edecek 

#""- ·=- ispanya sahillerinin 
Heveskar şair ablokaSI mes'eleS 
Ve romancılar .. 

Sık-sık karşılaştığım şeyler· 
den biri de, henüz mektep 
çağında bulunan gençlerin, 
cep takvimi şeklinde küçük 
şiir kitapları ve hazan roman· 
lar hazırlıyarak bunları tetkik 
veya neşretmek üzere bana 
vermeleridir. 

Banların içinde epice büyük 
ve hatta şayanı cesaretle; 

- Eserimden eminim, 
Diyenleri bile vardır. He· 

pimizde gençliğin bu devre· 
lerini, bu heyecan, hararet ve 
cesaret dolu devrelerini geçir
mişiszdir. Ben, edebi bir ya· 
zımın üstünde kalem oynattığı 
için, bir gazete tahrir müdü
rüne gidip kafa tuttuğumu da 
hatırlarım. 

Fakat şimdi, ayni tahrir mü
dürünün vaziyetine kendim 
düşmüş bulunuyorum. Bu he
ves, hayal, aşk, elem ve ıstı
rab dolu, espirisiz, felsefesiz, 
gayri tabii perişan şiir demet· 
]erinin üstünde, zalim ve sert 
bir tetkikle, insafsız, şakasız 
bir gözle dururken, her ne 
olursa olsun, hakikatı genç
lerle daha samimi şekilde ko· 
nuşmak lüzumunu duyuyorum. 

Şiir vadisinde gözlerini açıp· 
etrafa bakan ve bir şeyler te· 
rennüm etmek istiyen bu ço· 
cuklarm içinde, hiç şüphesiz, 
ümitler vadeden, istikbale doğ· 
ru emeklemiye başlamış olan
lar da bulunmaktadır.. Fakat 
bence her şeyden evel, şiirin de 
bir kültüre, bir deruni tr:za· 
hüre, ne bileyim, bir ruhi ve 
fikri harekete ihtiyacı vardır. 

Şair, bir san'atkardır. Fakat 
san'at deyince, onun da bir 
takım şartlara, tabii ve mük
tesep bir takım meziyetlere, 
hususiyetlere ihtiyacı olduğunu 
anlıyoruz. Bir kimyakeri, zoru 
zoruna şair yapamazsınız. O, 
bir fen adamıdır. Bir artist 
rubu taşımamaktadır. Artistik 
dimağ, ruh teşekkülü ve tah
teşşuuru, muhakkak ki diğer 
insanlarınkinden başkadır. Bir 
riyaziyecide, bir psikoloğda, 

bir bankacıda, bir el işçisin de 
ayrı-ayrı insan ve meslek şah· 
siyetleri vardır. Binaenaleyh 
genç olmak, biraz edebiyat 
ve şiir okumak, nihayet dağda, 
bağda sevdalı hayallerle gez-
mek, insanı şair yapamıyor
muş demektir. 

Keza, roman yazmıya kalk· 
mak ta o kadar garib olsa 
gerektir. 
Romanın bir tekniği vardır. 

Roman yazmak için, biyoloji, 
sosyoloji, pisikoloji ve felsefe 
üzerinde çalışmış, hayatın içine 
girmiş ve bu hayatın tezahü· 
ratı, mücadeleleri, insan yara· 
dılışlarının hususiyetleri hak-
kında malumat sahibi olmak, 
cemiyetin ruhunu kavramış bu
lunmak, realiteyi izah kudre· 
tini taşıyabilmek, hülasa bir 
kültüre, hususi bir görüşe ve 
sağlam bir dile, hususi bir 
stile malik olmak lazımdır. 
Ve bütün bunlara ilaveten, 
bir romancı muhayyilesi ve 
ruhu taşımak, artist olmak ·da 
şarttır. Ancak mühendis, an· 
cak baytar veya ormancı ola
bilecek bir gencin, bu vadi
deki beyhude mesaisine acı
mamak elden gelmiyor.. He
pimizin, muallimin, münevve· 
rin, muharririn vazifesi, onlara 
bu hakikatı anlatmaktır .. 

o,Jıan Rahmi Gökçe 

• • 
Alman ve ita/yan notaları lngil. 
dışbakanlığınca tetkik ediliyor 

Berlin, 8 (Radyo) - De· 
veram eden bir şayiaya göre 
Rayi5tag meclisi fevkalade ola· 
rak içtimaa davet edilecek 
ve Hitler dahili vaziyet hak· 
kında beyanatta bulunacaktır. 

Bu içtimaın 30 kanunsanide 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Bu hususta birçok rivayet· 
ler vardır. Almanlar, Hitler'in 
salahiyetinin yeniden takviyesi 
düşünüldüğünü iddia etmek
tedirler. 

Londra, 8 (Radyo) - Al
man ve ltalyan notaları, lngil
tere hariciye nezaretince tet· 
kik edilmektedir. 

Berlin, 8 (Radyo) - Al
manya'nın cevabı notasında 
şunlar vardır: 

1 - Almanya hükumeti ln
gıltere ve Fransa'nın tLondra 
ademi müdahale komitesi ha
ricinde hareket ederek ver
dikleri notaya karşı hayrtt 
beyan etmektedir. 

İngiltere ve Fransa'nın ikinci 
defa olarak alakadar devlet· 
lerden ayrı hareket ettiklerine 
de işaret koymaktadır. Al· 
manya bu tarz hareketi be
ğenmemektedir. 

Bu münferit teşebbüsler va· 
ziyeti tenvir etmiyecek hare
ketlerdendir. Eğer bn şekilde 
hareket imkanı kabul edili
yorsa, Londra komitesinin vü· 
cuduna lüzum kalmaz. 

2 - lngiltere ve Fransanın 
yeni teşebbüsü gönüllü sevki 
mes'elesinde mes'uliyeti Al
manya'ya yükletmektedir. 

Fakat asıl hakikatı gözde;ı 
uzak bulundurmaktadırlar. 

Almanya ve İtalya Ağustos 
ayındanberi ayni şekilde tek
liflerde bulunmuşlardır. Fakat 
o vakit Fransız ve lngiltere 
bu teklifi reddetmişlerdir. 

lngiltere ve Fransa o zaman 
vaziyeti başka şekilde telakki 
etmişlerdir. Bugün ise gönüllü
lerin fspanya'ya sevkedilme
mesini istemektedirler. Bunun 
sebebi de milislerin kafi de
recede harici yardımlarla tak· 
viye edilmiş olmasıdır. 

3- Almanya bugün bu me· 
selenin hal ve tesviyesi için 
umumi mesaiye iştiraki hazır

dır. Fakat A.- Bütün alaka· 
dar devletlerin ayni şekilde 
karar vermeleri, B.- Bilvasıta 

yapıl.ln yardımların heman 
kesilmesi C.- Umumi bir 
kontrolün tesisi şartile. 

Bu esaslar dahilinde bir 
uzlaşma vasıtası bulunmazsa, 
Almanya hükumeti gönüllü 
sevki mes'elesinde serbestisini 
muhafaza edecektir. 

Eğer İspanya'da bulunan 
yabancıların ihracı imkanı bu· 
lunursa, Almanya hükumeti 
icabeden tedbirlerin hepsine 
iştirake hazırdır. 

Roma, 8 ( A.A ) - ltalya 
hükftmetinin gönüllül"r mes'e· 
lesi hekkındaki notasının metni 
neşredilmiştir. ltalya; teklif 
edilen rnemnuiyeti aşağıdaki 

şartlar dahilinde kabul etmiştir: 
1 - Alakadar hükumetlerin 

ayni şekilde hareket etmesi, 
2 - Bütün ispanya 'ya giriş 

noktalarında müessir bir kon· 
trol tesisi, 

-----
3 - ltalyan hükumetinin 

bidayette teklif ettiği şekilde 
yani bilvasıta müdahalenin 
ayni zamanda menedilmesi su• 
retile halledilmelidir. 

Roma, 8 (Radyo) - Son 
vaziyet, İtalya ve Almanya no· 
talarının alınacak cevabı üze· 
rine dayanmaktadır. 

Paris mahafiline göre, lspan· 
ya deniz ve hudutlarında umu· 
mi kontrol teklifi müzakere 
edilmelidir. 

Alman gazeteleri, başta res• 
mi Cermanya gazetesi olmak 
üzere, gönüllülerin Franko ce1>9" 
hesinden geri dönmesi, her· 
şeyden eve) ls~anya' da komü
nist yumruğunun kırılmasile 

mümkün olaaktır. Demekte
dirler. 

Londra, 8 ( Radyo ) - Bu 
gün saat 17 ,30 da kabine er
kanından bir kısmı toplanmış 
tır. Bu içtimada M. Eden 
ltalya ve Almanya'nın cevabı 
üzerine izahat verecektir. 

Önümüzdeki hafta içinde 
bu iki notaya verilocek cevap 
hazırlanacaktır. 

Amerika gazeteleri ye Hörst 
grubu gazeteleri komünizme 
karşı bir mücadele açmışlardır. 

Bu gazetelere göre bolte· 
vikliğe karşı mücadele İspan· 
ya'daki hükumete yardım et
memekle mümkündür. Bu 
zeteler İtalya ile Almanya'nın 
asilere yardımını lazım gör· 
mektedirler. Bu propaganda
ya lngiltere' de ehemmiyet ve· 
rilmemektedir. 

Londra, 8 (Radyo) - Lon· 
dra gazeteleri, İtalya ve Al· 
manya hükumetlerinin notaları 
etrafında uzun makaleler ya· 
zıyorlar. (Taymis) gazetesi, bu 
notalann lngiltere hükumeti 
tarafından büyük bir dikkatle 
tekik edileceğini yazıyor. 
---~---~--------------; 

Berlin - Burgos 
Arasında hava 
postası tesis edildi. 

Avila, (Radyo) - Almanya 
hükumeti, Berlin ile Burgot
arasında bir hava postas1nın 
tesisine karar vermiştir. 

Paris, 8 (A.A)- Petit Pari· 
zien gazetesinin Avila muha· 
biri tarafı.odan gönderilen bir 
telgrafta haber verildiğine gör 
Burgos·Berlin hava hattı 
men küşat edilmiştir. 

Fransız 
Deniz .Bakanı tef tiı 
/erine devam ediyor. 

Paris 8 (Radyo) - Den· 
Bakanı M. Gazenye dö pa 
Keroen ve Ekkeme'ye vasıl 
olmuş ve oradaki istasyon· 
dan sahilleri tehiş etmiştir. 

Meksika'da 
/syan çıkmamıf .. 

Meksiko, 8 (Radyo)- Mek· 
sika' da isyan çıktığı hakkın
daki haberler kat'i olarak tek· , 
zip edilmektedir. la · 

Mareşal Graçyani 
Adis-Ababa, 8 (Radyo) 

Mareşal Graçyani tayyare i 
Abdi Galem mevkiine gitmifr 
tir. Burada general Bellozo 
ile görüşmü~tiir. 
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Jr: ..1 •• :r.fde ve Franko or ... 
s~nda tifo salgını oar 

ranko orduları, birkaç 
yerae zafer kazandı 

~ . 
lsiler bir lsveç gemisini zaptetti. 

Harp şiddetle devam ediyor 

Hırsızhk 
Kemeraltı caddesinde Raşit 

oğlu Ali'nin bakkal dükka
nından 3 küçük paket tere 
yağı çalan Sıdıka Müjgan ya
kalanmıştır. 

Kız kaçırmak 
Karşıyaka' da meşrutiyet so

kağında Zekeriya oğlu Hamdi 
aynı sokakta oturan Arif kızı 
18 yaşlarında Haticeyi kendi 
rizasile kaçırdığından yakalan-
mıştır. ..... . ·
cephane sipariş etmişler~ir. 

Vaşington, 7 (AA) - Ayan
dan sonra, meb'usan meclisi 
de fspanya'ya gönderilecek 
olan silahlara ambargo kon· 
ması hakkındaki projeyi bir 
reye karşı 403 reyle kabul 
etmi~tir. 

Maamafih ambargo Cuma 
gününden evel tatbik edilmiye
cektir. Çünkü kanun metninin 

lspongol asileri Reisicumhur tarafından imza 
Salamank, 8 (Radyo) - Londra, 8 (Radyo)- Dey- edilmeden evel heriki meclis 

Lastroyez'de milisler büyük li Meil gazetesinin Perfinya içtima halinde iken reisicum-
bir mukavemet göstermişlerdir. muhabiri, fspanya' dan Lon· hur muavinile meb'usan meclis 
Maamafih bu mevki de işgal dra'ya dönmüş, gazetesi" yaz- reisi tarafından imza edilmiş 
edilmiştir. dığı makalede, Madrid'de olması lazımdır. 

Milisler Madrid'den Endü- :müdhiş tifo salgınının hüküm Halbuki ayan meclisile meb-
lüs cebhesine kuvvet sevket· sürdüğünü, Noel' de başlıyan usan meclisi Cumadan evel 
mişlerdir. General Franko bu hastalığın, gün geçtikçe ya· içtima etmiyeceklerdir. 
vaziyetten istifade etmiştir. yılmakta olduğunu bildirmek· Cebelüttarik, 8 (Radyo) -

Bern, 8 (Radyo) - f sviçre tedir. Asiler, ibis adında bir İsveç 
zabıtası, Zurihte İspanya'ya Valans kızıl hükumeti, mil- vapurvnu durdurdurmuşlar ve 
lspanya'ya gönül1ü gönderen Jetler cemiyetine ve Fransa'ya Elcezire'ye götürmüşlerdir. İbis 
gizli bir teşkilatı meydana çı· müracaat ederek, yardımda vapuru Akdeniz limanlarına 
karmış ve dört kişi tevkif bulunulmasını istemiştir. Has· gitmekte idi. 
etmiştir. talık askerler arasında fazla Salamank, 8 (Radyo) 

Bal ve Cenevre'de de bu değilse de1 sivillerden hergün Aravasd civarındaki ihtilalci 
şekilde çalışan teşkilat mev· yüzlerce musab görülmektedir. k l b ·ı · h 
cut olmakla beraber zabıta uvvet er, ugün ı erı are· 

Henüz teeyyüd etmeyen bu ketlerine devam etmek sure-
bunları henüz meydana çıka· · .. F ı k 

şayıaya gore, ran .... o as er- tile yeniden altı köy işgal ey-
ramamıştır. leri arasında da tifo başgös- k k 

Madrid, 8 (Radyo) _ Mad- }emişlerdir. Top ateşi yüz ır 
termiştir. kilometre uzunluğundaki saha 

rid'i müdafaa komitesi şehrin Londra, 8 (Radyo) - Bu-
sivil halk tarafından tahliye- üzerinde devam ediyor. 

raya gelen haberlere göre, L d 8 (R d ) S sine karar vermiştir. Kadın, on ra, a yo - os-

Kamutay 
Dün toplandı 

Ankara, 8 (A.A) - Ka
mutay bugün Refet Canıtez'in 
başkanlı~ında toplanarak 936 
mali yılı vakıflar umum mü· 
dürlüğü büdcesinde 44 bin 
küsur liranın münakalesine 
dair kanun ile vaiz ve dersi
amlar hakkındaki kanun layi
hasını müzakere ve kabul et· 
miştir. 

Kamutay pazartesi günü 
toplanacaktır. 

Yeni nazır 
Vazifeye başlıyor 
Bükreş, 8 (Radyo)._ Yeni 

hava ve deniz bakanı M. Ba
dölesko, yarın (Bugün) neza
rete giderek vazifesine başlı· 
yacaktır. Nezaretlerdeki me
murlar, selefi tarafından ken· 
disine takdim edilecektir. 

Kurşuna 
dizdiler .. 

Bayon, 8 (Radyo) - İhti
lalcilere mensub tayyarelerin 
dünkü bombardımanı çok şid· 
detli olmuştur. Milisler, bun
dan intikam almak için Bil
yano ilo ( Stander ) de 
mevkuf ihtilalcilerden üçyüz 
seksen beş kişi kurşuna dizil
mişlerdir. 

Amerika 
iki büyük 
zırhlı yapıyor .. 

Vaşington, 8 (Radyo) 
Amerika hükumeti, otuzbeşer 
bin ton hacminde iki büyük 
zırhlının inşasına başlamıştır. 
Reisicumhur M. Ruzvelt, diğer 
devletlerin de yeni zırhlı yap
makta olduklarını bildirmiş ve 
Amerika'nın, bu devletlere mu· 
kabele için bu iki zırhlıyı yap
mağa karar verdiğini söyle-

Madrid' deki şiddetli muhabe- ı· l l"d · ( H l') ·1 k çocuk, hasta ve ihtiyarlar şehri 1 ya ıst er ı en et ı ı e o- • 
ler devam etmektedir. htilal· ·· · ti l"d · ( G D t) J f • terkedeceklerdir. munıs er ı rı ren o , zves ıva 

miştir. 

ciler Asturya yolunu kcsmiye h · · M Ed 'I 1 'J 
Yüzbaşı Karlo, "Madrid'in arıcıye nazın · en e s- K 

ve bazı İnühim sevkülceyş h kk d l omı·teye maruz oldug" u tehlikeyi sakla- panya a ın a yapmış o -
noktaları zapta muvaffak ol- d kl ··t"k t' 1 · • h J• mağa lüzum yoktur. Düşmanı u arı mu a at ne ıce erını ücum e ıyor 
muşlardır. b Jd } d" 

mağlup etmek için tek ku- Sabahki Madrid gazeteleri, partilerine i irmiş er !rh. 1 l Moskova, 8 ( Radyo ) 
mandaya ihtiyaç vardır. harb edecek vaziyette olmı· Paris, 8 (Radyo) - 1 ti a . lzvestiya gazetesi, İsp"anya iş· 
Şehrin müdafaası için ka- cilare mensup iki harp gemisi lerı"ne ademı' mu·· dahale komı' -yanları paytahtı terke davet K l b 

dın, çocuk ve hastaların şehir- etmektedirler. Fon boy ile 0 ora urnunu tesine şiddetle hücum etmek-
d ki l,, d bombardıman etmişler ve bil-en uza aşması azım ır.,, En son müdafaa tedbirleri tedir. Bu gazete, Rusya'nın 

Demiştir. alınmasına rağmen, Madrid' de ahare açık denize çekilmiş- biran evvel mezkur komite-
Cebelüttarık, 8 (Radyo) - vaziyet çok fenadır. Kızıllar lerdir. den çekilmesini lüzumlu gör· 

Asilere mensub tayyareler Bil- her yeri karış karış müdafaa r "'\ mektedir. 

bao'yu bombardıman etmiş- etmektedirler. Ankarapalas Geri döndüler 
lerdir. Asiler bu bombardıma- Paris, 8 (A.A) - Eko dö Büyük bir titizlik ve inti-
nın çok zarar verdiğini söyle· Paris gazetesi İspanya'ya ye- zamla kurduğumuz büyük Brüksel, 8 (Radyo) - Bun-
mektedirler. niden harp malzemesi ve gö- dan evel gönüllü olarak f span-

1 Ankarapalas otelinin kalori-
spanya hükumetine mensub nüllü sevkedilmiş olduğunu ya'ya gitmiş olan 28 Belçi-

fer tertibatı da bitirilmiş ve 
bir vapur, Bilbao rıhtımına yazıyor. k k 1 f k<\'lı dün buraya dönmüş· otel, artı yeni a ori er te- · 
silah tahliye ederken berhava Bu gazeteye göre Katalon· lerdir. bunlar, lspanya'ya gider 

sisatilc ısıtılmağa başlan-
olmuştur. ya'lı bolşevikler bir Belçika mıştır. gitmez tevkif edilmişler ve 

Asi tayyareler Satanderi de firmasına 7 milyon frank kıy- MUdUriyet ancak son günlerde serbest 

.lh~o~ımnııİb'1İamrd;iı~m~aEnEe~tm~iş~ti~r·~--~~m;;e~t~in~d;.;e~m~a~ki~n~e;li..;t.;ii;.;fe;.;;n;k~v~e~.;'-mmİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİ.:'..!::!:!ıardır. __ , fi 

Sigaraların içinden tütün yerine ince ipek 
kağıdından bükülmüş vesikalar çıktı 

Dolores hadisesi erkanı 
harbiyei umumiye mahafilinde 
çabuk duyuldu. General Dol
biyer hemen soluğu emniyeti 
umumiye müdürlüğünde aldı. 
Madam Dolores ise, henüz 
ikinci sigarasını içmekte idi. 

Dolores: 
- Uzun nıukaddemelere 

meydan bırakmadan general
den size vereceğim bazı ve
sikalar hakkında kat'i malu
mat istiyeceğim. General Al
man-Fransız hududlarınm va
ziyetini en iyi bilen bir askeri 

kumandar.dır. 
Dedi. 
Ve çantasından çok şık bir 

sigara tabakası çıkardı; alaylı 
bir tavırla: 

- İşte -dedi- emniyet mü· 
dürü beyden iki sigara lütfet
mesini bunun için rica ettim; 
çlinkü görüyorsunuz ya, benim 
sigaralarını içilecek şeyler 

değildir. 

Güzel f spanyol bu sözleri 
söylerken tabakasından üç 
tane nefis ve lüks sigara çı
kardı. Bunları yırttı ve sıgara-

)arın içinden tütün yerine ince 
ipek kağıdından bükülmüş 
vesika çıktı ve aşağıdaki ya
zıları okumağa başladı: 

Jianvelden 113 numaradan 
malumat: 

1) Topçu; 4 dane 210 mi-
limetrelik top, 27 kilometre· 
den dövebilir; dört dane 105 
milimetrelik top 14 kilomet
reden müessirdir. Bundan baş
ka 8 adet 7,5 luk, 14 dane 
Hoçkis sui ateşli top. Bu 
yedi buçuklukların 15,000,000 
mermisi hazır. Dört aylık yi· 
yecek mevcud.. Dört büyük 
yeraltı iltica ve tahassün yeri 
dört telsi z, 200 posta güver
cini vardır. 

45 Zabit, 500 Piyade, 120 
Topçu, dört aylık petrol, 
14,000 beygir kuvvetinde elek
trik santralı 1 zırh kalınlığı 21 O 

luklarda 85-105 liklerde 38 
milimetredir. 

2 - Yeni Alman yeraltı 
tehassün yerlerinin husu~iyet
leri. 

21 - F - A sistemindedir. 
Derinlik çoktur, en kuvvetli 
bombaya karşt mukavemeti 
vardır. Elektrik tertibatı ham 
petrolla işliyen 18,000 beygir 
kuvvetindedir. 

"Almany~'nın resmi fabri
kalarında 150 tane son sis
tem kazma makinesi yapıl

maktadır. Bunlar 8 muhtelif 
fabrikada ve her parçası ayrı 
olarak yapılmaktadırlar. 

22 - F-A sistemi 24 sa
aatta 150 metre yer kazabi
Jiyor. Bu makineler müstah
kem hududlardan 5 - 8 kilo· 
metre içeride çalışmaktadırlar. 

Almanya erkanıharbiyei u-

Yarın 
Güzel maçlar var! 
Yarın Alsancak sahasında 

dördüncü hafta liklerine de-
vam edilecektir. Programa 
göre ilk oyun saat 9!da Altay 
Buca takımları arasındadır. 
Bu oyunu Burnava - Göztepe 
maçı takib edecektir. Bu mü
sabakadan sonra ve saat 13 
ten itibaren günün mühim kar
şılaşmalarından Altın ordu - Dc
mirspor maçı başlıyacaktır. 
Demirspor takımı bu senenin 
tiklerine iyi bir kadro ile iş
tirak etmiş ve şimdiye kadar 
yaptığı bütün maçlarda ancak 
Göztepe'ye 2-1 gibi az bir fark-
la mağlUb olmuştur. Binaen· 
aleyh Altınordu takımı için 
ihmal edilecek bir kuvvet ol
madığına nazaran oyunun da 
heyecanlı geçeceğini tahmin 
edebiliriz. 

Günün en mühim maçı bu 
müsabakayı takib edecek olan 
fzmirspor v K. S. K. karşılaş
masıdır. İzmirspor takımı ele
manlarından beşini kaybettiği 
halde geçen hafta Altay'la 
yaptığı maçta büyük bir mu
vaffakıyet göstererek az bir 
farkla mağlub olmuştur. K. 
S. K. takımı,· epice tehlikeli 
olan bu maçı da kaybettiği 
takdirde üçüncü mağlubiyete 
uğramış olacaktır. Bu oyun, 
K. S. K. takımı için olduğu 
kadar lzmirspor genç takımı 
için de ayni ehemmiyeti ha· 
izdir. 

Demirspor kongresi 
Demirspor kulübünün sene· 

lik kongresi bugün saat 16 da 
Alsancak Devlet demiryolları 
istasyonu dahilindeki kulüb 
binasında toplanacaktır. 

Sarayköy 
İmar Ediliyor .. 
Adana felaketzedelerine 
yardım devam ediyor. 

Sarayköy, 7 (Husu.:ıl) - il
çebay Hadi, şehrin güzelleş

tiri1mesi için çok çalışmakta
dır. Çarşının en güzel mahal
linde güzel bir park vücude 
getirilmiş, şimdi de parkın 
karşısına çok zarif bir bele
diye gazinosu yaptırmıştır. 
Adana 
Felaketzedelerine ya1dım. 

Adana felaketzedelerine yar
dım devam etmektedir. Son 
günlerde yeniden 250 lira top. 
lanmış ve Kızılay vasıtasile 

A<l ana' ya gönderilmiştir. 
Muhtarların elbiseleri 
ilçeye bağlı bütün köy muh

tarlarına resmi elbise ve kas
ket yaptırılmıştır. Muhtarlar, 
bundan böyle daima resmi 
elbise ile gezeceklerdir. 
1W € MMeiM±iiEJ&dkdAA 

mumiyesi bu sayede bir bu
çuk ay içinde fevkalade mü
kemmel ve bütün ihtiyaca 
kafi tehassün yerine malik 
olacağımı ve Fransız istihkam
larının temellerine kadar da 
varılabileceğine kanidirler. 

General Dolbiyer, İspanyol 
kadınının sözünü kesti ve: 

- Fakat dedi. Düşündük
leriniz çok korkunçtur. Al
man'lar bizim istihkamlarımı
zın temellerinin planlarını na
sıl elde edebilirler? Planları· 
mız en kuvvetli kasalarda mah
fuzdur, ve bunlara hiçbir ca
sus eli değmemiştir. 

- Fakat generalim, plan
lar sadece çelik ve muhafaza 
altındaki kasalardan çalınmaz. 
Daha fazla izahat vercyım: 

Müteveffa general Mojini, 
meşhur ve gayrı kabili zapt 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

,. ~12,30 Halk musikisi, 12.50 
havadisler, 13,05 hafif musiki, 
~13,25 muhtelif parçalar. 

18,30 Dans musikisi, 19,30 
çocuk saati, 20 Türk musiki 
heyeti, 20,30 Münir Nurittin 
"ve arkadaşlatı, 21 stüdyo or
kestrası, 21,30 Arapça neşri

yat, 22 Ajans ve Borsa ha· 
berleri, 22,20 sololar. 

Kız Lisesi 
Buna her halde 
Bir çare bul'!'ahdır .. 

Bazı çocuk velileri, Kız Li· 
sesine nehari olarak devam 
eden yiyeceklerini beraberle
rinde götüren çocukların, ye· 
meklerini ısıtacak vasıta ve 
levazımın yokluğundan çok sı
kıntı çektiklerini, hatta bazıla· 
rının bu yüzden aç bile kal
dıklarını söylüyorlar. 

Kış günlerinde çocukların 
sıcak gıda ve iyi kalori alma
ları ihtiyacı, her zamandan 
fazladır. Esasen mekteplerin 
ısınma tedbiri( ı ihtiyaca da 
kafi değildir. 

Kız Lisesi müdürlüğünün 

ehemmiyetle nazarı dikkatini 
celbederiz. 

Ne yapıp yapıp buna bir 
çare bulmalıdır. Yokluktan aç 
kalmak başkadır, varlık içinde 
sıkıntı çekip bir parça sıcak 
yimemek te gene ba~kal. 

İdarenin bu hususu bizim 
kadar bHdiği ve icabına ba
kacağı kanaatindeyiz. 

Lehistan'da 
Döviz kaçakçılığı 
Varşova, 8 (Radyo) - Var

şova' da büyük bir döviz ka
çakçılığı meydana çıkarılmıştır. 
Kaçakçılık milyonlara baliğ 
olmaktadtr. Bir banka memuru 
tevkif edilmiştir. 

Rasİmru 
Mussolini'nin emrile 
Roma' ya getiriliyor. 

Londra, 8 (Radyo) - Ha
vas ajansının Roma muhabiri 
Ras lmru'nun, Mussolini'nin 
emrile Roma'ya getirileceğini 

bildirmektedir. 

İngiltere'de 
gripten ölenler 

Londra, 8 (Radyo)-Geçen 
hafta Londra' da gripten ölen· 
ler 225 kişi idi. Bu hafta 128 
kişi gripten, 122 kişi bron
şitten, 112 kişi de zatürrieden 
ölmüştür. Hastalık salgın ha
lindedir . 
e;ss 

müdafaa istihkamlarını yap· 
mağa karar verdiği zaman 
Fransa' da bu işlerde kulla
nılmak üzere amele bulmak 
müşkül olmuştu. Fransız ame
lesi bu yeraltı işlerinde çalış· 
mak için heveskar görünme· 
mişti. Bu vaziyet karşısında 
Rus, Lehli ve bunlara benzi-
yen muhacir ve mültecilerden 
amele tedariki cihetine gidil
mi~tir. 

" Pekala bunların içinde 
başka bir devlet veya kendi 
hesabına çalışan kimselerin 
casusları olmadığına nasıl 
emin oldunuz. 

" Görüyorsunuz ki vaziyet 
iddiamı takviye ediyor. Bil
hassa Rus ve Lehli mülteci 
amele arasında ne kıymetli 

erkanıharblar vardır, bilsen!. 
Sonu var -

•• r ı , I0"7ACC it': '\l.J 
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Anadolunun hikayeleri 

Köyde kış gecesi ne kadar 
elemlidir, Akşam oldu mu 
herşey rengini değiştirir. Gece 
kapkara bir duman gibi, et· 
rafa yayılır. Dağlardan, açlığın 
köy eteklerine kadar getirdiği 
çakalların sesleri havayı yırta· 
rak kulağınızı doldurur. Biraz 
köyün kenarına çıksanız, küme 
küme yaban domuzlarının ka
çıştığını duyarsınız. 

'•u Eğer ay ışığı yoksa, ger
çekten bir çukur içinde ya· 
Şarsınız. Ufkunuz silinmiş, se
manız gizlenmiş, yıldızlar 

sönmüş, bunun karşısında gön· 
lünüz de kararmıştır. 

Böyle bir gece idi. Köy 
kahvesine gidiyorduk. Deşta
banın elinde, karanlıkta birşey 
yakalamak istiyormuş gibi, 
rüzgarla eğilip bükülen çıra 
ışığı zaman zaman önümüzü 
S?Ö"teriyor .. 

Köşeyi geçince karşıdan 
kahveyi görüyoruz. Lüks lam· 
basından çıkan ışık, duman 
ve sisli pencerelerde kirli bir 

·.. kireç rengi duygusunu ve· 
riyor. 

içindekileri ayırdetmek güç
tür. Sadece uzaktan bulanık, 
ağdalı ve güçlükle işidilen 
gramofon sesi şu kelimeleri 
kulağınıza getiriyor: 

- Eminem, Eminem, gu
zel Eminem ... 

içeriye giriyoruz. 

"' "' * Bir köy kahvesinde, oturan· 
lar için en esrarengiz, en ka· 
rışık şey köye yeni gelen veya 
birdenbire kahveye giren ya· 
hancı bir varlığının doğurduğu 
tecegsütür. Büyük şehirlerde 

yaşayanlarda tenevvü ile bu 
tecessüs kıymetini yüzde dok
san kaybeder. Fakat bir köyde, 
hele gelenin kılık kıyafeti ye
rinde İse, eğer gelen tamamen 
yabancı ise, eğer ilk defa ve 
ani olarak içeriye giriyorsa 
biran için ağızlar j kapanır, 
konuşmalar durur ve bütün 
gözler gelenin üzerine dikilir. 
Hafiften, korku ile karışık bir 
fısıltı başlar: 

- Bu kim? 
Birden yüz ihtimal, yüz ka· 

fada belirir. Kim olduğu an· 
.. laşıldıktan sonradır ki, tekrar, 

yavaş yavaş eski hal, eski iti
yad, her yerde konuşma, gü
niin derdleri, yahud askerlik, 
maziye aid hatıralar dimağlar
da sahne kurmağa başlarlar. 

Kahveye girerken ayni ses
sizlik içinde kaldık. Hatta 
gramofon bile sustu. Yalnız 

ağızlarda merhaba, göğüslere 
gidip gelen kollar ve hiçbir 

• • av 
Yazan: A. K. 

şeyin durduramadığı öksü
rükler ... 

ilk tecessüs tatmin, sonra 
gene eski hayat, eski konuş· 
matara dönüş ... 

Bir kenara çekilmiştik. Kar
şımda, arkasız bir hasır san
dalyeye genç, otuzbeş yai>la
nnda bir köylü oturmuştu. Za
man zaman hırsla sigarasını 

çekiyor ve durmadan tükürü· 
yordu. 

Oturunca biraz daha yak-
laştı ve samimi bir yüzle: 

- Beni tanımadın mı? 
Dedi. 
Tereddüdümü goıunce de· 

vam etti. 
- Geçen yıl filan köyde 

birleşmiş, hatta ertesi gün ka
zaya beraber gitmiştik. Benim 
hayvana binmiştik.: 

Onu tanımak istiyordum ve 
tanıyordum fakat tereddüd 
içinde idim. Onun iki gözü de 
sağlamdı. O, daha dolgun, 
kuvvetli ve hatta biraz şiş
mandı. Şimdi ihtiyar bir kedi 
gibi idi. İncelmiş, erimiş, üze
rinde yırtık ve Ueski caketi ge· 
nişlemiş, yüzünde iki kemik 
belirmişti, gözünün biri çıkmış 
orasını koyu bir gölge dol
durmuştu. Dikkatle bakılınca 
kalbinin atışını boynundaki 
damarlardan takib mümkündü. 

- Tanıdım -Dedim- fakat 
gözüni!,z bir kaza geçirmiş 
olacak, sonra biraz zayıflamış
sınız. Tekrar tükürdü ve sağ 

ayağı ile üzerine bastıktan 

sonra lakayd, kıymetsiz birşey 
kaybetmiş gihi: 

- Gözümün birini çıkar· 
dılar, 

Hayretle yüzüne baktım. 
- Nasıl? 

- Hiç sorma, kendi ken-
dime yaptım, cahillik bu .. 

Sigarasını tekrar çekti yere 
attı ve anlatmağa başladı: 

- Günün birinde gözüme 
bir ağrı geldi. içi ciğer gibi 
kıpkırmızı kesilmişti. Tanıdık

larım, rakı, koy, dediler. Bir 
gece koydum. Aman Allahım 
gözümün içine bir ateş sok· 
muşlar, sandım. Sabaha ka
dar uyumadım. Odada dcılaş
tım. Delirdim zannettim. llk 
defa ağladım, sonra ... 

Muhatabım gülmeğe başladı 
ve devam etti: 

Kendimi unutmak için oda· 
nın içinde sesimin çıktığı ka
dar bağ.ırarak şarkı söylemeğe 
başladım. 

Bu daha fena yaptı. Bir du· 
man çekilmişti gözüme .. Sonra 
diğer bir arkadaş limon sık 
limon, dedi. Ben yanın limonu 
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Şayed bir gün öldüğü
mü duyarsan buraya gelecek, 
benim hazinemi de açacaksın. 
Eğer karım sağsa ona baka
caksın. O da ölmüşse, bütün 
servetimi, azar azar ve tam 
yerinde, düşkün, sakat kalmış, 
yahud kahraman olub da ge
misiz gezen korsanlara verecek, 
onlara yardım edeceksin. Bu 
sözlerimi yerine getireceğine, 
fsa namına yemin eder misin? 

Mariya istavroz çıkardı: 
- Yemin ederim An don 

reisi 
ıleride bir köşeyi daha dön-

düler ve bir metre ileride dur
dular .. 

- Bak ·Dedi· üstümüzde 
sivri bir taş var. Bu taşın tam 
altı, yani şurası, benim hazi
nemin bulunduğu yerdir. 
o da tıbkı babanın çekmece
sine benzer, ayni suretle açılır 
ve kapanır .. ·Haydi artık, çı
kalım.. Çünkü denizin sesi 
geliyor.. ister misin, bizi içe
ride bastırsın. Vallahi feci şe· 
kilde boğuluruz da, ne hazine 
kalır, ne intikam, ne de Fırtı
na Ali ... 

Döndüler ve mağaranın ağ· 

""""'..--------•MAHKEMELERDE: 

Adeseme çarpanlar 
Turgutlu ve 
Kırkağaç' da ___ .._.... __ _ 

Milyonlarca kanun 
Hayır, bütün cihanda mer'i 

kanunlardan bahsetmiyeceğim, 
sadece birleşik Amerika' da 
halen 1, 156,644 ·inanmıyanla· 
ra mahallinde tesbit etmele
rini teklif ederim- kanun mer· 
iyet mevkiindedir. 

arlıdere' de 
htar Ü -. • , •.. 

1 
.• l Dağsporları hak .. 

yı 1 o uren er kında konferanslar .. 

Uluslar sosyetesi istatistik 
bürolarının arzın beş kıt'asın
da ·Birleşik Amerika hariç 
olmak üzere- kaç kanunun 
tatbik edildiğini bildiğine emin 
değilim. 

Amerika tebaasının bu ka
dar çok kanun karşısında ne 
kadar güçlüklere uğradıklarını 
düşündükçe tüylerim ürperi
yor. Çünkü hakim, herkesin 
mevcud kanunları tamamen 
bildiğine emin olarak hükmü· 
nü verir. 

Ve, bu milyondan fazla ka· 
nunların birçoğu da garabette 
rekor teşkil etmektedir. Me
sela, apartman gibi birçok 
kimselerin birlikte yaşadıkları 
binalarda kanun, traçaların 
oturulacak yerlerinin genişlik 
ve uzunluğunu tahdit etmiştir. 
Kaliforniyada bir kanun ev 
sahihlerini toz almağa mahsus 
bezlerin kaynatılmasırıı amirdir. 

Yeni Kardlinya' da, zabıta, 
istediği zamanda evlere gir· 
mek ve.. Karı kocanın karyo· 
laları arasındaki mesafenin ka· 
nuna uygun olub olmadığım 
tetkik ve teftiş etmek hakkını 
haizdir. 

Birleşik Amerika'nın bazı 

devletlerinde yalanda cezayı 
mucibdir; yalancılar hapis ile 
cezalandırılırlar; ve bu hapis 
müddeti üç seneye kadar ola· 
bilir. 

33 Birleşik Amerika hüku
metinde parklarda öpüşmek 
memnudur; tanımadığı bir ka
dına söz atan kimse, kadın 

davacı olursa, bir seneye ka· 
dar hapsolunur! 

Göı ölüyor ya... Garib olan
lar da çok ve cidden garibi 
Bereket versin ki, bu milyonu 
aşan kanun ayni zamanda 
bütün Birleşik Amerika' da cari 
ve mer'i- Birleşik Amerika'yı 

teşkil eden her hükumet, ken
di başına kendi ihtiyaç ve ar
zusuna göre kanun koyar ve 
bu kanun sadece o diyarda 
hüküm sürer! F-B. 

----·+----
Şahitler, Zühre'nin 
muhtarı öldürtmek 
istediğini söylediler. 

Narlıdere köyünde muhtar 
Hüseyin'i öldürmekle maznun 
ve Lisan ve Hasan ile bunları 
cinayete teşvik etmekle maz
nun Zühre'nin muhakemelerine 
dün ağırcezadn devam edil
miştir. Be celsede Kürt Yusuf 
adında bir şahid dinlenmiş 
ve demiştir ki: 

- Ben umumi hapishanede 
bulunuyorum, mahkumum. Muh
tar Hüseyin 'i öldürmek için 
bana Zühre'nin 300 lira ver
diği söyleniyor. Bu yalandır 
ve böyle birş_ey olmamıştır. 

Fakat lsa oğlu Ali adında 
bir şahid de şunları söyle
miştir: 

- Lisan ile Hasım gece 
vakti kahveye doğru gidiyor
lardı. O larafta fena bir de 
kadın vardı. Sarhoş halde 
idiler: 

- Fena kadının evine sa
kın gitmeyin! Diye tenbihte 
bulundum. Sonra kahveye git· 
tim, onları kahvede buldum, 
dışarıda oturuyor ve içeride bu
lunan muhtar Hüseyin' e doğru 
eğilip bakıyorlardı. Bir aralık 
bir gürültü oldu. 

- Muhtar Hüseyin vurul
du! Dediler. 

- Kim vurdu? 
Diye sordum: 
- Lisan ile Hasan dediler. 

Lisan kahvenin dışında iken 
bıçağını belinden çıkarıb ko· 
lunun yeni içine sakladı. 

[ıaha evel Zühre, Muhtar 
Hüseyin'i öldürmesi için Kürt 
Yusuf'a 200 lira verecek oldu. 
Ben Kürt Yusuf'a: 

- Sakın böyle birşey yap
ma! Diye tenbihte bulundum. 
Bana şu cevabı verdi: 

- Ben muhtar Hüseyin' e 
hiç kıyarmıyım?. 

Hüseyin adında bir şahid te 
dinlerıdi, Zührc'nin kendisine 
400 lira verip muhtar Hüse
yin'i öldürtmek teklifinde bu
lunduğu söylendiğinden şahide 
ne diyeceği soruldu, Hüseyin; 
böyle birşcy olmadığını ifade 
etti. 

Şahid Hatice: 
gecenin birinde bir bezle bağ- - Muhtar Hüseyin'i öldür-

Kırkağaç, (Hususi) - Bura· 
ya gelmiş olan Tuğbay lsmail 
Hakkı, gençliğin ricası üzerine 
spor ve sporculuk mevzuu et
rafında bir konferans vermiştir. 
Konferansta 500 kişi bulun
muştur. 

Gençliğin daha verimli çalı· 
şabilmesi için, Knkağaç' da da 
bir Halkevi açılacaktır. 

Turgutlu, (Hususi) - Tuğ· 
bay lsmail Hakkı, burada da 
dağsporları etrafında bir kon
ferans vermiştir. 

Yiiz kişilik bir kafile, yakında 
dağ gezintilerine çıkacaklar ve 
kayak yerlerini tesbit edecek
lerdir. Dağ sporu, memlekette 
büyük alaka görmektedir. 

Manisa 
Valisinin tedkikleri 
Manisa'da yenifibir 
Mezbaha yapılacaktlr .. 

Manisa, 8 (Hususi) - ilbay 
Lütfi Kırdar dün refakatinde 
M.anisa defterdarı Muhtar ol
duğ halde Akhisar'a gelerek 
kaza kaymakamı Rifat ve Şar· 
bay Nüzhet'le birlikte kaza 
işleri, iht\yaçlarını tedkik et
miştir. Yeni yapılacak parti 
binası ve Atatürk heykelinin 
yerlerini de gezmiş ve bele
diyenin yaptırmış olduğu hal 
binasını da gördükten sonra 
Manisa'ya avdet etmiştir. 

Mezbaha; 
Manisa asri ve modern bir 

mezbahaya malik değildir. 

Lütfi Kırdar bu noksanlığı 
görerek güzel bir teşebbüste 
bulunmuştur. Akhisar Tütün
cüler bankası ile Manisa Bağ
cılar bankası bir limited şir

ket tesis edecek ve Manisa' da 
bu~ fabrikası ve soğuk hava 
dep:>larını havi güzel bir mez· 
baha inşası temin olunacaktır. 

Manisa 7 (Hususi) - Def· 
terdar Muhtar, busene çizmiş 
olduğu program dahilinde 
kaza maliye daireleri faaliye
tini sık-sık teftiş etmiş ve ver· 
miş oldukları drektiflerle Ma· 
nisa' daki tahsilat nisbeti yüz
de 80·90 derecesine çıkar -
mıştır. 

Defterdar Kanunusani ayı 

nihayetine kadar Manisa vila
yetinin tahsilat nisbeti yüzde 
vuzu bulacağını söylemiştir. 

ladım. Daha beter bir ağrı. mesi için Zühre üç sene eve! 
iki gün kendimden geçtim. bu Hüseyin'e dörtyüz lira ve· Türk.Rus 
Gözüm de büsbütün fenalaştı, rimkar oldu. Ticaret müzakereleri 
şişti. Adeta orada hiçbir şeye Dedi, şahid Meryem de ayni Ankara 8 (Hususi) - Türk 
yaramıyan yabancı birşey, taş sözü söyledi ve muhakeme; Rus, ticaret muahedesi müza· 
gibi ağır bir parça duruyordu. gelmemiş olan bazı şahidlerin kerelerine dün hariciye neza· 

~cık'kumun • 
·~~·f\ö.şe~i 
Sebep ne imişi 

lzmir' de çoktan beri bir tek 
Çiçek vak'ası yoktur. Buna 
rağmen çocuğunuzun aşı ka
ğıdı olmazsa hiçbir mektebe 
kabul etmezler. 

Diğer taraftan Karşıyaka' da 
hergün kızıl vak'aları çoğahb 
duruyor. İzmir' de de yüzlerce 
değil, binlerce "bulaşık Crib,, 
hastası var. Bir sokakta beş 
on evde Gribten yatan has
talar gÖ7üküyor. Niye sakla-· 
malı, lzmir'de çok hasta var; 

Fakat buna rağmen ne Grib 
için, ne Kızıl için, ne başka 
bulaşık hastalıklar için kağıd, 
şahadetname filan arayan yok
tur. 

- Sebep? 

* * * Yambaşımızdaki evde bir 
çocuk kızıldan yalıyor. Geçen 
gün ahbab doktorlardan biri 
dedi ki: 

- Hemen çocuklarınıza kı
zıl aşısı yaptırınız. 

Deme!- oluyor ki hastalığa 
yakalanmamak için çocuklara 
aşı yapmak lazım. Ohalde 
bütün mekteb talebesine ve 
bütün çocuklara neden kızıl 
aşısı yapılmıyor? 

Neden şimdi mevcud olmı· 
yan Çiçek hastalığının aşısına 
bukadar ehemmiyet veriliyor 
da memleketi günden güne 
saran hastalıklara karşı (hiç 
yokmuş gibi) lakayd harckr.t 
ediliyor. 

- Sebep? 

* * * Bulaşık hastalıklara karşı 

bir taraf tan mücadele yapmak 
lazım. Diğer taraf tan da hal· 
kın korunması için beyanna
meler neşrederek halkın İrşad 
edilmesi usuldendi. 

Madem ki İzmir' de salgın 
halinde Grib, Karşıyaka' da 
Kızıl vardır. Neden ortalık 
süt }imanmış gibi sükut edi· 
liyor. 

- Sebep? 
Zakkumoğlu 

-------
Salihli belediye 
fen memurundan 
şikayet ediliyor .. 

Salihli' de bir kariimizden 
aldığımız mektupta; belediye 
fen işlerini idare eden şahsın, 
fen memuru olduğuna dair bir 
vesikası bile bulunmadığı ve 
bu memurun şehrin imarı iş· 
!erinde gayri fenni hareket 
ettiği bildirilmektedir. Alaka· 
darların nazarı dikkatını cel
bederiz. 

Belediye encümeni l 
Belediye encümeni dün top· 

lanmış, muhtelif işler üzerinde 
- Sonu 7 inci sahifede - celbi için başka güne bırakıldı. retinde başlanmıştır. 

·mEBı•~~~~~mmmmamEE11~~~21.E1~~:..:ı1:m21nm:ıEW1~mmmm11-
kararlar vermiştir. 

zına yaklaştılar. 

Andon reis bile biran için 
itidalinin sarsılır gibi olduğu
nu hissetti: 

Deniz hafifçe kabarmıştı. 
Kayık kumlardan çekilmişti, 
suyun üstünde yüzüyordu: Ma· 
riya bir çığlık attı. Fakat An· 
don reis; 

- Sus -diye- bağırdı. T e
laşa llizum yok .. 

Ve feneri kaldırarak suya 
atıldı: 

- Sen de yürü!.. 
Bir hamlede kayığa atladı

lar ve küreklere yapıştılar. 
Sür'atle mağaradan çıktılar. 
Mariya, mağaranın ağzından 
çıkar çıkmaz; 

- Hele şükür ·diyerek ge· 
niş bir nefes aldı· bir tehlike 
atlattık. 

Andon reis soğukkanlılıkla 

gül d ü: 
- Öyle bir tehlike ki, ölü

me kadar gidebilirdi. Çok 
değil, on dakika daha kafi 
idi. Sular mağarayı tamamile 
bastıracaktı. 

Mariya, soğuk bir ter taba
kasının bütün vücudundan sı-

z,b gittiğini gördü .. 
- Mariya, beni dinle kı· 

zıml.. Bu akşam için bir ha· 
ber bekliyorum. Eğer bu ha· 
ber gelirse, yarın sabahleyin 
erkenden Mısır sahillerine doğ
ru yola çıkacağım. Sen benim 
avdetimi bekliyecek misin? 

- Hayır Andon reis, içim
de sabır namma en küçük b\r 
şey hissetmiyorum. Derhal fa. 
aliyete geçeceğim. 

- Söylediklerimi unutmıya
caksın. 

- Unutmıyacağım Andon 

reis! 

Her zaman senin mu
vaffakıyetine duacı olacağım 
Mariyal.. ihtiyacın olduğu va
kit, mağarayı öğrendin ya, gi
der, alırsın. Yalnız, bugün far
kına vardın ya, denizi iyi he· 
saplamak lazım. 

Sahile gelmişlerdi. Biribiri· 
nin elini sıktılar. Mariya ay-
rıldı. Andon reis de kayığı 

kumlara oturttu. 

* * • 
Mariya doğruca kayığına 

gelmiş ve kamarasına çekil-
mişti. Her şeyi sükunetle ye
niden tetkik etmek ve kavra· 
mak lazımdı. Ara·sıra içinde 
garip bir hüzün, bir ıztırap 
duyuyor ve k(\lbinde yeni his 
ettiği bu acayip şeylere karşı 
hayretten kendini de alamı
yordu. 

Mariya aşkın ıztırabını daha 
yeni anlıyordu. 

- Sevmek bu imişi 

Diyordu. Kapıyı mandalladı 
ve geniş kanapeye uzandı. 

Mavi gözlerini, alçak tavana 
dikti: 

Muzaffer olmak için, hiç, 
hiçbir fedakarlıktan kaçınma· 

mak lazımdı. Çünkü bu ele, 
avuca sığ D"ıyan, dalgalann, 
rüzgar ve fırtınaların bile yum· 
ruğuna karşı çelik gibi duran 
Fırt:na Ali'yi zincire vurabil
mek, göründüğü kadar kolay 
olmıyacaktı. 

İyice biliyordu ki, Fırtın 
Ali, Akdeniz'in sonsuz enp: 
lerini bile dar gören bir gen 

Bir aralık Şaşı Pan<' 
hatırladı. 

- Sonıı "' 
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Gıiya /ngiltere'nin de tesir yapmasını istemişiz ve londra 
elçiliğimiz müsteşarı bu hususta teşebbüsatta bulunmuş 

ANAf>OLU 

Gene k~nf ederasyon üzerinde Sos-

Boğazlar hak. 
kında Polonya'dan 
yükselen bir ses .. ····---- Başı 1 inci sahifede -

Maamafih deniz ticaretinin bo· 
ğazlardaki menfaatleri bakımından 
bazı oüpheler baki kalmıştı. Biz 
ne Lozan, ne de Montrö müzake· 
relerine iştir:ık etmedik. Fakat bay· 
rağımızın dünya denizlerinde he· 

yete nezdinde ısrar göstereceği
miz haber verilmektedir men hemen hiç görülmediği 1923 

denberi ticaretimizin vaziyeti şimdi 
tamamile değişmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla denizciliğimizin yeni 
boğazlar statüsü karşısındaki men· 
faatlerini temin etmek endişesine 
düşmüş olmamız pek tabii idi. 

-Başı 1 inci sag/ada
ietemiye hasır bulundu~unu bil· 
dirmi~tir. 

• Londra, 8 (Radyo) - Royter 
ajansı bildiriyor: 

Türk.iye lıük:ı1meLi, uluslar sos· 
yetesine yeni bir teklif yapmak ve 
bir nota vermek istemektedir. Bu 
notada Suriye, Lübnan ve Sanca· 
ğın bir konfederasyon halinde ida· 
resini, Sancak'ın askerlikten tecri· 
dini ve bir Türk-Fransız komitesi· 
oin burada bulunmasını i.tiyecektir. 

Pııris, 8 (Radyo) - Türkiye 
'fe Fransa arasında Sancak ihtilafı 
dolayısile dün hariciye müıte~an 
1\1. Viyeno Tiirkiye'nin Paris sefiri 
Suad Davaz'ı kabul etmiş ve tam 
iki saat görüşmüştür. Bu mülakat 
unasında .M. Viyeno, Türkiye se· 

· f irinin nazan dikkatini, Türk mat· 
buatının şiudclli lhanına celhet· 
miş ve: 

- Bu neşriyat tehlikeli adde
dilmese bile fayda~ızdır. Sancak 
mea'clesi, henüz nihai karara bağ· 
]anmış bir meı'ele deJildir, nihai 
karar da nihayet uluslar sosyetesi, 
tarafından verilecektir. 

c Mes'deyi bu tekilde değil, 
hal çaresi bulacak Şf':kilde tedkik 
etmek: lılzımdır. Sosyeteden en·el 
bir uzlaşma zemini bulunması da· 
ha iyi olacaktır. 

c Fransa hükt1meti böyle bir 
neticeye varmak için çalışmaktan 
geri durmall!ıştır. Uluslar sosyete· 
ıini müzakerattan evvel Lir uzlıı§· 
ma esa&l bulmak için önümüzdeki 
10 gün kifayet etmez. 

Bu müddet sarfında müsmir 
bir mesai imkanı yoktur. Bunun 
için, Türkiye'nin Sancak mce'ele
ıinin uluslar sosyetesinde tetkild· 
nin bir milddet ııonraya talikini 
kabul etmesi çok faydalı olacaktır.,. 
Demiştir. 

Türkiye sefiri, hu mülakat 
hakkında Ankara'ya mah1mat ve· 
receğini M. Viyeno'ya bildirmiştir. 

Cenevre dahi 
Artık hakikati anla
mıştır ki Atatürk .•. 

Cenevre, 8 (A.A) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Milletler Cemiyeti mahafili 
lskenderun meselesinin Millet· 
ler Cemiyeti konseyinin müza
kerelerinde sıraya konulma
sından evel Türkiye'nin cemi
yetten çekilmesini ve yahud 
enerjik siyasi ve askeri karar· 
lar almasını gayrı muhtemel 
telakki etmektedir. 

Maamafin eğer tatmin edil
mezse Türkiye'nin kendi hattı 
hareketini tamamen değiştir
mesi muhtemeldir. 

Türk mahafili Reisicumur 
Atatürk'ün Sancak Türk aha
lisinin Suriyeye ve umumiyetle 
Arablara bağlı kalmasını me
netmiye azmeylemiş bulundu
ğunu bildirmektedir. 

Türk murahhas heyeti muh
temel olarak Sancak gayri 
askeri bir hale getirilerek Tür
kiye ve Fransa tarafından bir
likte garanti edilmiş bir Suri· 
ye-Lübnan-İskenderun muhtar 
devletleri federasyonu teşkil 
edilmesini ileri sürecektir. 

Paris1 8 (Radyo) - Anka
ra' dan alınan bir habere göre 
Cenevre'ye gidecek olan Türk 
ınurahhas heyeti 11 Kanunusa
ni~e, Dış Bakan Dr. Tevfik 
Rüş~ü Aras 15 Kanunusanide 
hareket edecektir. 

i stiklal istiyoruz, is-
tiklal!. Hatay'ın bu. 

günkü parolası budur 
Ankara. 8 (Hususi) - Ga

zetelerin Sancak' dan alarak 
neşrettikleri haberler çok mü
himdir. 

Sancak Türk'lerinin müşa· 
hitlerle temasa gelmemeleri 
için, Fransız otoriteleri her 
çareye başvurmakta, sıkı ted
birler almaktadır. 

Evvelki günkü tezahürattan 
başka, dün birçok köylerden 
gelen binlerce halk, müşahid 
heyetin bulunduğu yere gitmek 
üzere iken, müsellah jandarma
ların tecavüzüne maruz kalmış· 
lar, buna rağmen zorla ve 
takviye kıtaları yetişinciye ka· 
dar müşahid heyetin bulun· 
duğu Mahmud'un evinin önüne 
kadar gelmişler; 

"İstiklal istiyoruz, hür yaşa
mak istiyoruz. Biz hür doğ
duk, icabederse hürriyet ıçm 
canımızı feda edeceğiz, hür 
olarak öleceğiz." 

Diye bağumışlardır. 
Fransız jandarmaları, halkı 

silahla dağıtmışlar, müşahid 
heyet bu vaziyeti görmüştür. 

Fransız'lar, Ermeni'lerle Su· 
riye amaline hizmet edenlere 
silah dağıtmaktadırlar. 

Ankara, 8 (Hususi) - Bu
raya gelen haberlere göre, 
Sancak' daki Türk'ler ve Ale
vi'lerden müteşekkil bir heyet, 
müşahitleri ziyaret ederek bir 
muhtıra vermişler ve Fransız 
idaresinden şikayet etmişlerdir. 

Müşahidler, burada gördük· 
lerini tamamen bildirecekleri· 
ni, adilane hareket edecekle
rinden emin olmalarını söyle· 
mişler ve heyete söz vermiş
lerdir. 

Heyet: 
- 15 Senedenberi ilk defa 

sesimizi işittirebiliyoruz, objek
tif görüşlerinizle adilane hare· 
ketinizi istiyoruz. Biz, kanımız, 
hayatımız bahasına da olsa, 
istiklal istiyoruz. 

Demiştir. 

Gelelim, Fransız r·u. 
f akamızın palavra ve 
uydurma neşriyatına 

Paris, 7 (A.A) - Atatürk 
tarafından vekiller heyetinin 
Eskişehir' de fevkalade içtimaa 
davet edilmesi hakkında tefsi· 
ratta bulunan gazeteler Türki· 
ye'nin lskenderun sancağına 
karşı askeri harekette bulun· 
mağı tasavvur edip etmediğini 
merak ediyorlar. 

Ôvr gazetesi diplomatik mu· 
habirinin istihbarına göre Tür
kiye Suriye hududunda askeri 
hareketler müşahede edilmek
tedir. Hududun yanı başında 
iki Türk fırkası bulunmaktadır. 
Fransa'nın ise biri Antakya· 
daki garnizon taburu olmak 
üzere yalmz üç taburu v~rdır. 

Jour gazetesi de Türkiye'nin 
Sancak anlaşmazlığını kuvvet~ 
müracaatla mı halletmek iste
diğini soruyor ve Fransa'nm 
herhangi bir darbeye mani ol· 
mak için bütün tedbirleri enerji 
ile ittihaz edeceğini bildiriyor. 

Pöti Pariziyen gazetesi Türk 
matbuatının Fransa'ya karşı 

kullandığı şiddetli lisanı kay· 
dederek diyor ki: 

- Milletler Cemiyeti kon · 
sey heyetinin lskenderuna mu· 
vasalatı münasebetile tertibe· 
dilen tezahürat sürprizlerden 
içtinab için fevkalade müte
yakkız bulunmak icabeltiğini 

göstermektedir. 
Journal gazetesi Sen Briç 

imzasile neşrettiği yazıda, Fran· 
sa'nın tehdit manevraları önün· 
de baş eğmemi ye . karar ver· 
miş olduğunun mutlak surette 
gösterilmesi icabettiğini bildi
rıyor. 

Ajansın notu: 
Suriye hududunda asker tah· 

şid edildiğine dair olan hava
dis kat'iyen asılsızdır. Montrö 
konferansı esnasında boğazlar 
üzerinde tahşidad haberi bu
günkü gibi gene Fransız mem· 
balarından çıkmıştır. 

Ankara' da bu havadisin 
menşei iki sebebe atfolunuyor. 

1- Türkiye'nin maksatları 
hakkında İngiltere efkarını tağ
lid etmek. 

2- Fransa efkarı umumı· 
yesini taaruzi maksatlar ıçın 

hazırlamıya başlamak. 
Roma, 8 (Radyo) - Türki

ye' den alınan haberlere gore 
Fransız'lar, Sancak hudutlarına 
Çerkes'ler, Kürd firarileri gibi 
mürtecilerden ve Ermeni gibi 
Türk düşmanlarından mürek
keb bir sürü serseriyi teslih 
ederek sevketmiştir. 

Bundan başka kaçakçılara 
da büyük yardım edilmekte 
ve bunların huduttan geçmesi 
için kolaylık gösterilmektedir. 
Maksatları ne olsa gerek 

Paris, 8 (Radyo) - ~M. Pi
yer Viyeno, dün yakın şark 
Fransız kuvvetleri kumandanı 

general Ôgheper'i kabul et
miştir. 

General1 Antakya ve isken· 
derun' daki askeri vaziyeti izah 
etmiş ve icabeden bütün ted
birlerin ittihaz edildiğini bil
dirmiştir. 

Roma, 8 (Radyo) - Tür· 
kiye'nin tahşidat yapmadığını 
bildirmesine rağmen Suriye 
hudutlarında mühim süvari, 
piyade ve topçu kuvvetleri 
olduğu anlaşılmıştır. 

ANADOLU - Bu da bit
tabi Fransız haberleri kabiJin· 
den bir uydurmadan başka 

birşey değildir. 

Yalan, bu 
kadar olur! 

Paris, 8 (Radyo) - Beyrut· 
tan alınan haberlere göre Su
riye' de sükun hükümfermadır.· 
Antakya ve İskenderun' da da 
sükun vardır. 

Gene Havas ajansına 
göre Jngiltere'nin bu 
meseledeki r.olü nedir 

Londra, 8 (A.A) - Havas 
muhabiri bildiriyor: 

İyi haber alan bir memba
dan öğrenildiğine göre Tür
kiye'nin Londra büyak elçiliği 
müsteşarı Sancak mes' eJesinin 
çabuk bir surette halli ıçın 

lngiltere' nin Fransız hükumeti 

nezdinde tesir etmesini taleb 
zımnında bir kerre geçen haf
ta, bir kerre de dün dış işleri 
bakanlığı ile temasa gelmiştir. 

Öğrenildiğine göre lngiltere 

Polonya'nın da muahedeyi im· 
za eden devletlerin hukukundan 
istifade edeceğini temin etmekle 

hükumeti; Paris'teki İngiliz Türk hükumeti, merd Türk milleti 

büyük elçisi Georges Clrck' e ve onun büyük Şefi tarafından 
Türkiye büyük elçisi müsteşa· elde edilen meşru haklardan doğan 
rmın bildirdiği tarzda Türk sulh eserini Polonya menfaatlerine 

noktai nazarının Fransa dış iş· ie teşmil etmiş bulunmaktadır.,, 

leri bakanlığına . bildirilmesi Belcika'nın 
için talimat vermiş, fakat Türk ' 
esbabı mucibesini mal etme- Protestosu . •. 
miştir. 

Söylendiğine göre; lngiltere 
dış işleri bakanlığı, Türkiye 
büyük elçiliği müsteşarına 
Türkiye'nin endişelerinin mü· 
balağalı olduğunu bildirmiştir. 

Resmi mahafil Türkiye'nin 
mes' elenin bu derece çabuk 
bir surette hallinde ısrar et
mesini sürpriz ile karşılamak
tadır. Zira Türkiye'nin itiraz 
ettiği Fransa • Suriye muahe
desi tatbik mevkiine üç sene· 
den evel girmiyecektir. 

Fransa'nın 
askeri tedbirleri 

Paris, 8 (A.A) - Havas 
Ajansı bildiriyor: . 

Dışişleri bakanlığı müsteşarı 
M. Vienot dün yakın ş~rktaki 
Fransız kuvvetleri kumandanı 
general Besihgeri ve bilahare 
Türkiye büyük elçini kabul 
etmiştir. 

Vaziyet 
çok tehlikelidir 

Kudüs, 8 (A.A) - D. N. 
B. Ajansı bildiriyor: 

Beyruttan bildirildiğine göre 
Sancak'ta Türk'ler ile diğer 
ahalinin bir kısmı arasındaki 
gerginlik tehlikeli bir şekil 
almaktadır. Eğer Fransa Türk 
taleplerini nazarıdikkate al
mazsa Sancak mes'elesinin 
cebri bir surette halledilme· 
sinden korkulmaktadır. 

İki devlet arasında 
müzakerelerin yeni 
aldığı şekil nedir? .. 

Paris, 8 (A.A) - D. N. 
B. Ajansı bildiriyor: 

Dışişleri bakanlığı müsteşarı 
dün yakın şarktaki Fransız 
kuvvetleri kumandanı general 
Besihgeril 'le müzakerede bu
lunmuş, bilahare Türkiye bü
yük elçisi ile iki saat konuş
muştur. 

Türk matbuatın Sancak 
mes'elesindeki şiddetli neşri
yatının müzakerelere devam 
için havayı çok gerginleştir
diği tebarüz ettirilmektedir. 

Sanıldığına göre Fransa ve 
Türkiye hükumetleri bilahare 
doğrudan doğruya müzakere
lere başlamak üzere bugünkü 
müzakereleri Milletler cemi· 
yeti konseyinin içtimaına ka
dar talik etmek hususunda 
mutabık kalmışlardır. Fakat 
herhalde müzakereler katedil· 
memiştir. 

Havas denilen maruf Fran· 
sız ajansının yumurtladığı 

galan/ 
Antakya, 8 (A.A) - Ha

vas Ajansı bildiriyor: 

Brüksel, 8 (A.A)-Hariciye 
Nazırı M. Sapaak f tal ya sefi· 
rini kabul ederek Reksist li· 
deri M. Leon Degrelle'nin 
İtalya radyo istasyonlarında 
siyasi nutuklar söylemesine 
müsaade edilmiş olmasını pro· 
testo etmiştir. 

İsvec kralı • 
Yugoslavya kralına 
ziyarete gidecek 

Stokholm, 8 (Hususi) 
lsveç kralı, Güstav, şubat ayı 
içinde Belgrad'a gidecek ve 
kral Leopold'ü resmen ziyaret 
edecektir. 

Musabey köylUlerinin 
yardımı 

Menemen, (Hususi)-Mene· 
men'in Musabey köyü halkı 
Adana felaketzedeleri için ara· 
larında 10 lira toplamışlar ve 
kızılaya vermişlerdir. 

Türk'lerin nümayiş teşeb

büslerine rağmen şehir nor· 
mal vaziyetini muhafaza et
miştir. Türk'ler tezahürat yap· 
mağa ve grev ilan edilmesine 
teşebbüs etmişlerse de bu hu
sustaki gayretleri muvaffak 
olamamıştır. Çarşılar umumi
yetle mutat faaliyetlerini mu· 
hafaza etmişlerdir. 

Milletler cemiyeti tarafından 
gönderilen komisyon tctkika
tına devam e,derek Türkiye • 
Suriye hudut mmtakasını gez· . . . 
mıştır, 

Çerkesleri Sancak'a 
Gönderiyorlar. 

· İstanbul, 8 (Hususi) - İtal· 
yan menabiinden gelen haber· 
lerde, Fransa'nın Sancak'a Çer
kesleri sevketmekte olduğu 
bildirilmektedir. 

Suriye'de dahili: 
karışıkhkfar. 

İstaubul, 8 (Hususi) - Bu· 
raya gelen haberlere göre, Su
riye' de dahili karışıklıklar baş 
göstermiştir. Vatanilerle muha
lif partiler arasında şiddetli 
mücadeleler olmaktadır. 

Atatürk Kagseri'de 
Kayseri, 8 (Hususi) - Bu

gün buradan· Ankara'ya geçen 
Büyük Şef Atatürk, Kayseri 
istasyonunda halk tarafından 
coşkun tezahüratla karşılanmış
lardır. Büyük Şef, şiddetli so
ğuğa rağmen kendilerini gör· 
mek için toplanmış olan hal
ka, vagonlarının penceresinden 
iltifat etmişlerdir. 

Fransız se/iri 
Rüşdü Aras' la g'Orüştü. 

Ankara, 8 ( Hususi ) 
Fransız sefiri Hariciye neza· 
retine gelerek, Hariciye Ve
kilimizle uzun müddet görüş
müştür. 

Müşahidlerin gezintileri 
İstanbul, 8 ( Hususi ) 

9/11937 ~ 

Papa'nın sıhhatı 
Vatikan, 8 (Radyo) - Pa

pa'nm sıhhatı düzelmektedir. 
Sancılar evelki gündenberi 
kesilmiştir. 

Papa şimdi doktorların ilaç· 
larmı artık almağa başlamıştır. 
Şimdiye kadar ilaç almak hu· 
susunda muhalefet göstermekte 
idi. 

OORSA 
Üzüm satışları 

Çu. Alıcı K. S. 
156 F. Solari 13 
60 A. R. üzüm. 13 
28 K. A. Kazım 11 
19 Esnaf banka. 17 
16 T. Erman 16 25 
11 J. Kohen 15 
8 S. Emin 18 50 
298 

388483 
388781 

incir satlşları 
Çu. Ahcı K. S. 

94 İnhi. ida. 4 25 

K. S. 
24 
14 25 
17 
17 
21 
15 
20 

K. S· 
5 25 

Hurda 
173484 
173578 

Z. yatjı satışları 
Kilo Alıcı K. S. K. S. 

10000 M. J, Tara. 49 49 
10000 A. z. Saf. 29 29 

Pirina yağı 
Zahire satışları 

Çu. Ginsi K. S. 
1710 Buğday 5 75 
330 Akdarı 4 50 
120 Bakla 5 
198 Susam 18 
86 Fasulya 8 50 
25 Haşhaş 14 

460 B. Pamuk 50 
10 H. Pamuk 50 

62000 Ki. p. çekir. 3 
1146 Ken. pala. 255 

K. S. 
7 
4 50 
5 

18 
8 50 

14 
51 50 
51 50 
3 

475 

Sancak'taki vaziyeti tedkik 
etmekte olan mü~ahidler, 
Türk'lerle temas ettirilmemek
tedirler. Müşahidler, gezinti
lerini daima Fransız memur
larile birlikte yapmaktadırlar. 

Atatürk Ankara' da 
merasimle karşılandı .. 

Ankara, 8 (Hususi) - Ce
nub vilayetlerimizdeki seyaha· 
tinde, hükUmetimizin daveti 
üzerine dönen Reisicumhur 
Atatürk, Ankara istasyonunda 
Başvekil İsmet İnönü, vekiller, 
Generaller, meb'uslar ve yüz· 
lerce halk tarafından parlak ve 
muazzam tezahüratla karşı
landı. 

Atatürk, Heyeti Vekile içti
maından evel Başvekil ve Ha
riciye Vekilile uzun müddet 
görüşmüştür. 

Ankara, 8 ( A.A) - Ana
dolu ajansmın mevsuk bir 
membadan haber aldığına gö· 
re Fransa hariciye müsteşarı 
M. Vienot Paris büyük elçimiz 
Suad Davaz'ı davet ederek 

zunu bir mülakatta bulun· 
muştur. 

Çok dostane bir şekilde 
cereyan eden görüşme esna
sında Müsyü Vienot istrahat· 
tan dönmesi yaklaşan başba
kan M. Blum'un Sancak 
mes' elesine her iki tarafı tat· 
min edebilecek bir çarei tes· 
viyeyi telkin için Fransa hari
ciye nezaretince hazırlanan 

proje ile hükfımetimizden de 
teklıfimizin daha etraflı bir 
ifadesini muhtevi olarak iste
diği projeyi bizzat tetkik ede
ceğini beyan ve Dr. Aras'a 
M. Blum'un bu hususta vaki 
olan vadini teyid etmiştir. 

Hükumetimiz tarafından ve
rilecek proje Hariciye vekale· 
tince hazırlanmış olup Paris'e 
gönderilmek. üzeredir . 
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Oy birlik. Bulgaristan- fzmir Birinci ıcra memurlu- lzmir Birinci ıcra memurlu-

• ğundan: ğundan: 36/7601 
rı mes'elesi Yugoslavya Bir borcun temini tahsili Bir borçtan dolayı tahtı 

_ ... --ıo-· • zımnında icra en tahtı hacze hacze alınan muhtelif cinste 
irbirin; y ... akın .,fiaşı 2 inci salıi''ede _ alman muhtelif cinste hazır 14 elbise 1111/937 tarihine mü- hazır elbise 11111937 tarihine 
ıyfer b • l ru yaklaştıran tabii bir adım ·· d"f p t · ·· ·· ır eştı·rı·lecek sadif Pazartesi gu··nu·· saat 10 musa ı azar esı gunu saat 
B telaki olunabilir. 10 d k azı kö l • · d da açık artırma suretı"le eski a açı artırma suretile 
1 . Y erımız e köy bir· A d l l 

t en teşkT . ntant ev et eri ile Bulga- Sipahi pazarında satılığa çıka· eski sipahi pazarında satılığa 
eka~ letı· · ı .1 .. ıçin Dahiliye · t d k. ·· b 1 . nın vılayettenrbazı ma· rıs an arasın a ı munase et er rılacağından isteklilerin o giin ç karılacağından talih olanların 
~~ktl ıs~ediğini yazmıştık. Köy için iki usul tasavvur oluna- mahallinde hazır bulunmaları o günde mahallinde bulunma· 

1 erı be k"I bilir: Biri Bulgaristan'ı va her· usuleıı ilan olunur. 70 ları usulen ilan olunur. 
ıde b 'ı ş ı ometre dahi· k 1 h" k -;;;~:;z;;:;z;~ı;;;:;~~i:i~;::;::~=:;;~;:;;-~~Ciiim;';=: . u unan müteaddit köy· es e, ya ıç imse ile, tazyiki #' 
:~~I bkirleştirilmesi suretile içine almakl Yahud, onu kendi 

aca tır. yolunu arayıb seçmekte serbest 
_ Avrupnda b bırkmakl 
oy te k"I" azı yerlerdeki 
dir şB! ~~ı. da bu şekil· Birinci usulün müsbet bir 

eş k .. .. ır ırı.ne ya km dört fayda vermiyeceğine, bugüne 
ük ~~run k.?ırleştirilerek bü· kadar, Bulgaristan'ın Balkan 
öyü b oy teşkili ve bu antantına karşı vehimlerini ya· 

. ~I aşına bir münevver 
eçırı erek .. h. . . b tıştıran aksi usulün muvaffak 
ltıl mu ım ışlerın a· 1 d b 
·d· ması muvafık görülmek- o masın an aşka delil gös-
. ıt. termeğe lüzum yoktur. 

hetid~ b · · b" k ikinci usul üzerinde mutabık unun ıçın ır a· 
'~k .. l layihası hazırlanacaktır. kalabilmenin tek bir şartı, 
e b ~ et, bu şekildeki köyleri antaııt devl~tlerini birleştiren 
• 

5 ıt etmek üzere bütün vi· emniyet ve dayanışmanın tam 
•Yetlerd d l . . .. 1 d · K en ce ve ler ıstemış· purüssüz o ması i i. Nitekim 
~:· azalardan gelecek ma· konseyin şimdiki reisi sıfatile 
ııınat -

d uzerine hazırlanacak Dış Bakanımızın Atina selahi· 
k;eı vekalete gönderile· yettarları ile yapm1ş olduğu 

ır. temaslar ve onların müsbet 

Bir tavzih 
Anadolu . d 'ekt .. 

1
.. gazetesı sayın i· 

or uğüne: 

1 1 
Aynen 

tin • .:.37. Tarihinde gazeteni
•üt 1 ıncı sahifesinin ikinci 
le ununda (Selçuk muhtarı ne
~: Yaprnış) başlığı altındaki 

zıya cevaptır: 

letf f :s harabeleri duhuliye bi· 
&"" 7.rı hasılatındRn 700 liranın 
c.Urultüye "tt"ğ· l :Su gı ı ı yazı maktadır. 

Y Paradan 700 para bile 
enıniş d w "ld" doğ egı ır ve bu hesabın 
Por~u ol~uğunu gösteren ra
tin· a muze müdürü Salahit-

ın de . 
"atand ımzası vardır. Bir 
len aşın haksız yere lekc

rne · · Zet . sını kabul etmiyerek ga-
enızde . . 

zıyı .. .. ıntışar eden bu ya-

ed mudur Salahittinin tekzip 
ece"· · .. . 

fcab gını umıd etmekteydim. 
ında "f d . .. edil 1 a esme muracaat 
ecek ol .. d.. S !Ah• tin'· an mu ur a a ıt· 

za ın rapordaki imıasına na-
d~an hakkımda hüsnü .şcha· 

E ~d~ceği tabiidir. 
ele .lırnın işten çektirilmesi mes· 

sıne r b • 
P
a ge ınce, unda da köy 
rasınd . b" rn d an yenmış ırşey ol-

neticesi, karşılıklı itimad ve 
samimiyet duygusunun ne ka· 
dar kuvvetli olduğuna yeni 
bir misal olmuştur. Dost Yu· 
goslavya, bu hususta, diğer 

aza devletlerin gönül rızala

rına bilhassa ehemmiyet ver· 
mekte idi. Tevfik Rüşdü Aras'ın 
delaleti, bu mes' el eyi müna
kaşa mevzuu olmaktan çıkar
mış ve antantın sarsılmaz gü· 
ven birliğini belirtmekle pek 
verimli ve hayırlı olmuştur. 

Eskidenberi yorulmaksızın 
tekrar ettiğimiz, bu mes'ud an
laşmanın, sür'atle, Bulgarista· 
nın diğer komşuları ile dahi 
tahakkuk etmesi dileğinde ısrar 
edelim. Çünkü bir Balkan 
devleti olan Bulgaristan'ın ha
yati menfaatlerinin en başında, 
Balkan'lar hürriyeti, emniyeti 
ve barışı gelir. ---
Göz 
Tedavisi 
- Başı 5 inci sahi/ ede -
Kazaya gittim, İzmir'c gön· 
derdiler. Doktorun biri göz
kapağımı açtı, ayna ile baktı. 

- Geçmiş, bitmiş.. Dedi. 

Ertesi gün beni bir masa 
üzerinde, yatırdılar. Birşey 

• 
1 

a a 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
atı~ yer) j• Birinci kordonda 186 numarada 

~ • ŞARK HALI T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRI KANDEMİROGLU 

Ucuz Satılık Fidanlar ,~~ 
En iyi damızlıklardan aşılanmış meyva fidanları (15-1 O) 

çok iyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar (5) kuruştan 
satılmaktadır. Toptan mübayaa olunduğu taktirde ayrıca 
~o 1 O tenzilat yapılacaktır. lstiyenlcrin izmir' de Başdu· 
rak'ta lmam hanında Sebze ve Meyva kooperati· 

line müracaatları. 

Tahmin edilen bedeli 127 ;500 lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlliğü satın 
alma komisyonunca 19121937 tarihinde cuma günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname altı lira 37,5 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. 

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

ı:n:ı 1~1 gibi başkaca suiisti
ler· . e yoktur. Hatta köy iş· 
İçi •n~ vaktinde yapılabilmesi 
te: 

2 
endi paramdan emane

ve b OO küsur lira sarfedilmiş kokladım. Artık ne .olduğununı ,.,,_,,..,., 
u .. 

duğ gun kasada mevcud ol· 
fın/ 9 kişilik bir heyet tara· 
en tn tesbit edilmiştir. Bina
le~ e~h .bana yapılan muame
lıkt anul oldh şey, garazkar
let ıt k Yapılan haksızlığın ada
ar apısında halledileceğini 

Zede süt r ve bu cevab1 ayni 
ti Unda dercini saygılarımla 

ca ederim. 8·1-937 
Eski Selçuk muhtarı 

Ö... Halid Demirkol 

Ve9~etrn_enler nakil 
l<ahvıı edilmiyecek .. 

il 1
1ş ~evsimi ve ders yılı 

ser ernış olduğu için bundan 
.. onra, yeni yıla kadar okul 
~ğ~etmenleri arasında nakil ve 
ba "iller yapılmaması Kültür 
k a~anlığmdan şehrimizdeki ala· 
a arlara bildirilmiştir. ----!· Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
1 

C· Kamçı oğlu 

1'
1t ve Tenasül hastahk

ı"rı ve elektrik tedavisi 
t~ir · Birinci beyler sokağı 

hamra Sineması arkasında• 
A 

..... Telefon : 3479 

bilmiyorum. Birkaç gün sonra 
o ağır taş kalkmış, o gözü· 
miin yerinde bir boşluk kal
m1ştı. 

Karşıda oturan latifeci bir 
köylü birden söze karıştı: 

- Ne olacak canım. Sağ· 
lık olsun insana bir göz bile 
bu dünyada fazla. 

- Niçin, dedim 
Gülerek cevab verdi: 
- Görecek şey olmadıktan 

sonra insana iki göz değil, bir 
göz bile fazla 

Sonra kahveciye bağırdı: 
- Getir üç çay bize, dedi. 

A. K. 

Havagazmdan zehirlenme 
Basmane istasyonu yanında 

gar şefi İbrahim'in evine dik· 
katsizlik neticesinde havagazı 
dolmasına, oğlu Muzaffer'in 
zehirlenerek ölmesine sebebi· 
yet vermekle maznun havagazı 
kontrol memurlarından. Ali hak
kındaki tahkikat evrakının müd
deiumumilikten .. sorgu hfıkim
liğine verildiğini yazmıştık. 
Sorgu hakimliği, bu hadise 
hakkındaki tahkikata başlamış, 
bazı şahitler dinlemiştir. 

Umurluya takriben getirilecek içme 
suyunun isale mecrası ve köy tevzi şebekesi proje ve keşifna
mesinin tanzimi 16·12-36 gününden itibaren bir ay müddetle 
münakasaya konmuştur. İhale 16.:1.937 cumartesi günü saat 
11 de Umurlu belediyesinde yapılacaktır. Şartnameler Umurlu 
belediy sinden alınabilir. 1658 1 3 6 9 12 

y n: 
Muhammen senelik kim bedeli beher metre murabbaı ba· 

şına 20 kuruş olan Dinar istasyonunda kain ve 850 metre 
murabbaı genişliğindeki 6 harita numaralı ambnr, 22.1.37 cu· 
ma günü saat 15 le lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyo· 
nunda pazarlık suretile kiraya verilecektir. İsteklilerin muhamen 
kira bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde nıuvaı{kat temi
nat vermeleri ve işe girm\!ğe mani kanuni bir halleri olmadı-
ğına dair beyannameler ve aranılan vesikalarla muayyen sa
atte komisyona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler ko· 

misyondan ve Dinar ista~yon yazıhanesinden parasız alınır. 8·9 66 

• z 1 
Günde enaz beş işçi çalışhranlardan başlamak üzere 

her türlü iş y~ri sahiplerinin doldurmakla mükellef olduk· 
lan beyannamelerin, 11/1/ 1937 tarihine rastlıyan pazar· 
tesi gününden itibaren polis merkezlerince alakadarlara 
dağıtılacağı, 

iş yerlerine en yakın zab1ta merkezlerinden bizzat iş 
verenler veya vekilleri tarafından alınacak, temiz ve ha· 
kikate uygiin bir şekilde doldurulacak olan 

(İş yeri beyannameleri) 
nin yukarda yazılı tarihten itibaren onbeş günlük müddet 
içinde ve makbuz mukabilinde zabıta karakoluna 
edilmiş bulunacağı ve 

fş yeri beyannamesini muayyen müddet içinde doğru 
olarak doldurup teslim etmiyenler hakkında fş kanununun 

• buna ait hükümleri mucibince derhal cezai takibata geçi
leceği ehemmiyetle ilan olunur . 
İktısat Vekaleti iş dairesi 4 üncü bölge amirliği (Bırinci kor

donda cendeli hanının birinci katındadır.) Tele:4103-4104 
~ ......... -..-..~~~.-...-..:...-:D:~__.~ .......... -Jı6/.~~--

Lira 
300 
250 
100 

Vakfı 
Aziziye camii vak. 

" ,, 
" 

il il " 
" " " 
" " " 

t ö 

Mevkii No. 
Kırım sokağında 29 
Gülizar s. 28,32 
Kırım s. 22 

" 
35 

" 
33 

Cinsi 
Ev 
Ev 
Ev 
Arsa 

,, 
50 

200 
1500 Kılcı mesçit Damlacık yokuşu 82,84,84/ 1 Ev, altın

da dükkan 

" " 
Samancı sokağında 13 Ev 

it " " " 
15 Ev 

,, " 24 Ev 

500 
600 
120 
800 Hacı mahmut camii 

Abbas ağa s. 
Numan z. 

300 Haremeyn muhteremeyn Beyler s. 
400 Kılcı mesçit Damlacık yokuşu 

28,30 Ev ve al
tında dükkan 

8 Arsa 
94,84/4 Ev 

250 ,, ,, Necip ef. s. 
120 Pazaryeri camii vak. Ali reis s. 
200 Kasabalı halil ağa .vak. Kırımlı s. 

Bila Arsa 
17,19 Harap ev 

30 Ev 

150 " ,, " " 32 Ev 
Yukarıda yazılı ve mülkiyeti peşin para ile satılacak aka

rata açık arttırma ve uzaltma müddetleri içinde de istekli çık
madığından muamelesi bir ay zarfında pazarlık suretile intaç 
edileceğinden istekli olanları Vakıflar direktörlüğiine müraca· 
atları ilan olunur. 71 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Miistahkem Mevki salın alma komisyonundan: 
1 - 30000 kanat bezinin şartnamesindeki yapılan degişik

lik dolayısile yeniden kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 21000 lira olup ilk teminat pa· 
rası 1575 1iradır. 

3 - İhalesi 15/ 1/937 cuma günü saat 15 tedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

ncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı belgelerle 
teminat ye teklif mektuplarmı ihale gün ve saatından 
bir saat evvel M. M. Vekaleti salın alma komisyo· 
nuna vermeleri. 30 4 9 14 1621 

~Jzınir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için 120,000 kilo 

odun pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 Tahmin edilen mecmu tutarı 2400 lira muvakkat te· 

minatı 180 liradır. 
3 İh:ılesi 11 /1/937 pazartesi günü saat 14 te Müstah· 

kem M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 Evsaf ve şeraiti komisyonda görülebilir. 
5 İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde ve şartnamelclerinde yazılı vesikalnrile temi· 
nat makbuzlarını ihale saatından bir saat evvel ko· 
misyona vermeleri. 69 

Yı asebe ·ıe 
At 

Fotoğraf atölyesi ve fotoğraf malze
mesinde Yılbaşından itibaren bir ay 

için büyük tenzilat yapılacaktır. 
·t ·n· • 

1 r 
Hamza Rüstem: Başdurak - Emirler çarşısı No. 28 -



"UMDAL,, Umu
mi Deni~ Acenta. 

lıfı Ltd. 
Hellenic Lines 

1.imited 
.. GERMANIA,, vapuru 14 

ikinci kinunda beklenilmekte 
ROTIERDAM, HAMBURG 
ve ANVERS limanları için 
yük ahalmr. 

"HOLLANDIA,, vapuru 28 
ikinci kinunda beklenilmekte 
ROTIERDAM, HAMBURG 

Jlırı 

ve ANVERS limanlar1 için ;..ı;:;::::==iiiiiiiiiiiİilİ--------------.----------ı 
yük alacakbr. W F H VAN PiRE AKTARMASl SEY· /zmir belediveainden 

PHELPS LINE • • • • RO SEFERLERi ., 
PHELPS BROS & CO INC. Der ZEE & CO. "EXCAMBION,, vapuru ıs Bayındırlık sahasında Celil 

NEV-YORK I Bayar ile Sükrü Kaya bulvar
ikinci kanunda P RE'den 805 lan arasındaki yol, 62 sayılı 

"IDEFJORD,, vapuru ıs V. N. TON ve NENYORK'a hare- adada Voroıi!of i!e ~l~rü Kaya 
tuhbatta beklenilmekte NEV- DEUTSCHE LEVAN- ket edecektir. bulvarı arasındaki yol, 42, 
YORK limanı için yük ala· TE LINIE "EXCHORDA,, vapuru 29 44 ve 45 sayıh adalar arum· 
cakbr. G. m. b. H. ikinci kanunda PIRE·den BuS daki Vasıf Çmar ve Tevfik 

Vapurlann isimleri, gelme 11HERAKLEA,, vapuru 6 TON ve NEV·YORK'a hare· Rüşdü Araı caddeleri ırasm· 
tarihleri ve navlun tarifeleri son kanunda beklenilmektedir. ket edecektir. daki yol, ve 5, 10 sayıh ada· 

lhakkmda bir taahhüde girişi- 9 son künunda ROTTERDAM, JOHNS_O_N--W-ARREN lar arasmdaki Cumhuriyet mey· 
emez. HAMBURG ve BREMEN için LINES Ltd. danından maltızlara kadar, 

Birinci kordonda "UMDAL,, yük alacakbr. Kazım ôzalp, Şükrü Kaya 
UMUMi DENiZ ACENTA- AKKA 3 •DROMORE" vapuru lO bulvarlan arasındaki kültür 
Ll""'I LTD l ., ., vapuru 1 son ikinci kanunda LIVERPOL ve 

u · vapuru acenta a- kanunda HAMBURG ve AN- caddesi ve 4, 9 sayılı adalar 
tına müracaat edilmesi rica VERS'ten gelere~ yük çı!.ara· ANVERS'tcn gelip, yük çıka· arasmdaki General Kizım Di-
olunur. cokhr. racak ve BURGAZ, VARNA rik caddesin':len Malbzlara ka· 

Riz binasında No. ı66 11ANDROS,, vapuru 20 son ve KÔSTENCE limanları için d1'r, ve 9-ı4 sayıla adalar ara· 
Telefon : 3171 kanunda beklenilmektedir. 23 yük kabul edecektir. smdaki G. Kazım Dirik cad-

Olivire VE Şirekaaı 
Umited 

Vapur Acentaaı 
Birinci kordon Reca binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

•LES&IAN,, vapuru ikinci 
klnun iptidasında LONDRA 
ve~HOU.'den gdip yük çıka· 
rap ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük alacakhr. 

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

UVERPOOL HATTI 
"EGYPTIAN,, vapuru 26 

birinci kinunda LIVERPOOL 
ve SWANSEA' dan plip yük 

son kanuna kadar ROTTER· ARMEMENT H. SCHULDT desinden ismet lnönü bulva· 
DAM, HAMBURG ve BRE- HAMBURG rma kadar ve 13 sayıh adada 
MEN için yük kabul eder. •TROYBURG" vapuru 28 Kazım Dirik caddesinden Gazi 

AMERiKAN EXPORT LINES ikinci kanunda beklenilmek· bulvanna kadar ve 13-17 sayılı 
THE EXPORT STEAMSHIP tedir. ROTTERDAM, HAM- adalar arasındaki General Ki· 

CORPORA TtON BURG ve BREMEN için yük iım Dirik caddesinden Gazi 
EAMOOR" vapuru 17 ikin· kabul eder_. __ ..,. bulvarına kadar ve 21, 22 18· 

ci kanunda beklenilmektedir. SERViCE NARITIME ROU- yıh adalar arasındaki iç ve 
NEV-YORK için yük alacakbr. MAiN BUGAREST dış yollar üzerindeki moloz· 

•EXTAVIA" vapuru aym •DURSOTOR,, vapuru ı6 ların kaldmlarak Kflltürparka 
sonunda beklenilmektedir. ikinci kanunda KôSTENCE nakli ve bu yerlerin zeminle· 
NEV-YORK içın yükleyecektir için yük kabul eder. rinin ince tesviyesi işi baş 
"EXMINSTER,, vapuru ikinci DEN NORSKE MİDEL· kitiplikteki keşif ve şartname 
kanun sonunda beklenilmek· HA VSLINJE OSLO veçhile 26-1-937 Salı günü 
tedir. NEV-YORK için yük- "BANADEROS,, vapuru ı6 saat onalbda kapalı zarflı ek· 
leyecektir. ikiaci kanunda beklenilmek- siltme ile ihale edilecektir. 

.. ALGERIAN,, vapuru 10 tedir. PiRE, ISKENDERIYE, Bedeli keşfi ı270ı,66 liradır. 
ikinci kanunda gelip LIVER· DIYEP ve NORVEÇ liman· itin bedeli, yapılan işe muka· 
POOL ve SWANSEA' dan ları için yükleyecektir. bil verilecek iıtihkak raporile 
yük çıkaracakbr. Vapurlann iıimleri gelme müteahhit belediyeden ar .. 

Tarih ve navlunlardaki de· tarihleri ve navlun tarifeleri almak ıuretile teaviye oluna
tifikliklerden acenı. mea'u· bakında bir taahhüde airiıi· caktır. fttirak için 953 liralık 

Balcterigolog w bıılaıılc, salgın lıastalılcları 

Birinci Sınıf Mütahassısı 

Cinsi Muhammen bedeli 
Lira Kuruş 

699 

590 

ispanya mamulatı 7 .67 
Brovninı sistemi 
ispanya mamulatı 6.35 

4350 

Brovninı sistemi l581 
83 D. W. M. markalı 7.65 726 

1 7 .65 Dreyze marka 6 
2 6.35 Valter 15 

1372 7679 

~s 
2S 
25 
25 

Yukarıda cins miktar ve muhammen bedelleri yazılı 1372 
adet tabanca şartname ve numuneleri mucibince 11-1-937 ta• 
rihine rastlayan pazartesi günü saat 10 da pazarlıkla satıla· 
cakbr. Bu ıilihları ahp satmata mezun bulunan isteklilerin 
numuneleri görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin 
olunan gün ve. saatte yüzde 1,S güvenme paraaı olan 576 lira 
ile birlikte Kabataıta inhisarlar levazım ve mübayeat tibeai 
müdürlüjiindeki satıı komisyonuna müracaatları. 27 1 S 9 

FOTO OR 
Relik LiJtli Or ve Halim Londarlı 

F otoğraflarmızı bizde çıkarbnız 
Znlcinizi olcşagacalc poz 

Temiz işçilik Kesenize agııın /lal 
HükGmet civan kaymakam Nihad bey caddeli No. 20 

T.N. K 
BUVÜ 
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Mücellit Ali Rıza 
Yeni Kavallar çarıı•ı No. 34 -SDIHAT BALIKYAGI 

NenefYll blbkJ811aruun en laeliaidir. Şerbet gibi içilir, 2 defa ............. 

Hamdi Niizlaet Çançal' 

Sıhhat Eczanesi 
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