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Haziran 93 7 HergOn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 2776 

" - Ya~; varol AtarOrk . ., 
• idalan ortah~ t10latmıf; ee· 
~ içinde bulunan Trabzonlular 

-..!."" Kurtarıcıyı tiddetle alk11· 
tlardır. 

Gt·ce, muazzam Lir feueralan 
tertib eılilmittir. Alay, Bü} ük Şe· 
r in ikamet eyledikleri konaAıu 

~nGnden geçerken, Atatürk bHlkona 

ç~k~ı,ta~ bir mnıldet alayın seçi· 
ş ını takıb 1ıuyurmu~lordır. 

Vekiller Heyeti toplandı 

başvekilimiz, bugün Ka-
1\ıutayda mühim bir söy

lev vereceklerdir ____ ,_ ______ _ 
llGriciye Vekilimiz dün Ankaraya vasıl 
0lınuı, Vekiller Heyeti içtimaında Hatay 

meselesi hakkında izahat vermiştir 

Büyük Millet Meclisi toplantı halinde 
b· ~nkara, 10 (Hususi muha· Başvekil ismet lnönünü ziya· 
•1t.1rnizden: telefonla ) - Ha- retle Cenevre, Viyana, Peşte 
~1Ye~ Vekili doktor B. Tevfik ve Bükreş görüş~eleri hak· 

do~du Aras, bu sabah Ana· kı?.da iza~~~- ve~_m•.! ve uzun 
"-' U ekspresile şehrimize gel· muddet goruşınuştur. 

•ttir. Öğleden sonra Heyeti Ve-

tt 8. Tevfik Rüşdü Aaras is· kile toplanmış, B. Aras, seya· 

Şereflendirdiler 

- - - ----
Belçikada bir .. . 

numayış 

Umumi af kanununu 
istemiyorlar 

B. Van Zelan~ 
Brüksel, 10 ( Radyo ) 

Belçika Ateşsalip heyeti tara· 
fmdan Meçhul aııker abidesi 
önünde bir nümayiş yapılmış 
ve heyP.t azası affı umumi ka· 
nunu aleyhine bir hareket ol· 
mak üzere ha'z oldukları ni· 
şanları abidenin yanma terk· 
etmişlerdir. 

,~~---~---~.....:::, 

Şimendifer 

siyasetimiz 

istifa etti 
Ankara, 10 (Hususi)-Zira· 

~a~ Vekili B. Muhlis, bugün 
ıstıfa etmişt i r. 

B. Muhlisin yerine, Tekir· 
dağt Saylavı B. Şakirin getiri· 
lcceği söyleniyor. 

Lima~ - id;releri 
Ankara, 10 ( Hususi ) -

Devlet liman idarelerince tah· 
sil edilmekte olan iskele re· 
simlerile şamandıra, rıhtım, 
demirleme vergilerile kaptan 
tebdili, fesih ve ruhsatname 
harçları kaldırılmıştır. 

Kral Karol 
Varşovada döM gUn 

kalacak 
Bükreş, 10 (Radyo) - Po· 

lonya Reisicumhuru B. Mo· 
siskiye iadci ziyaret için ya· 
kında Varşovaya gidecek olan 
Romanya krah ikinci Karol, 
orada dört gün kalacak ve 
müteakıben doğruca Bükreşe 
dönecektir. 

Avam Kamarasında 

ViLAYETiN TEBLİGI: 

Petrol, benzin 
Fazla fiat istiyenleri haber 
veriniz, haklarında kanuni 

takibat yapılacaktır! 
Hükumrtimiz, hayatı ııcıızlal• r.ak \ ' t; ~sası olmı)an bir takım id· 

\ 

mak pahasına, bir .. üru tedbirlere dialara ılnyıınıırıık g111, b~ıızin fiut· 

ba,vurur, varidatınrlan foragaılı·r l• ri ıi )Ük chmek ~ul uou tutmut-
giiıterir, gaz fiatini on, benzin fia· )ardır. Vaziyet derhal \'İliiyetin 
tini ..ekiz kuruş iudirnw~e hıızırla· nazan dikkatini cclll \e Lu nıileı· 
mrkeıı , tebrimizıleki lıa1.1 milt>S!le• aceelf'ri iknz eınıiştir. A) nı zaman· 
sdcr, gayri tabii bir ha\& yar11ta· da guzetelcr e şu tebliği \Crnıi~tir: 

Akdeniz siyasetinde de
Petrol ue benzin /iatlerinde tere/Jüü icab ettirecek 

hiçbir se"eb olmadığı halde bazılarından fazla /iat is
tenildiği haber alınmıştır. Müsebbibleri hukkında der
hal takibata girişileceğinden fazla para ist;yen satıcı
ların hükumete haber verilmesi tebliğ olunur. 

lzmir "Valisi Fazh GUleç 

Hariciye Nazırı B. Eden, dün Avam Ka- Al- H 1 marasında mühim beyanatta bulundu Bulgar Krah manya a: 
ka .. ::::::;~ 1~"~;::~.~.~y~:: riciye Nazınnı kabul ettı 

ğişiklik olmadı ------------

brdıan birinin sualine ce\·ab veren - -----
B. Eden, lngiliz 

8 
.. cı .. it .. ini• Kral B. Nöyrat ile Alman sefirine Alek. 

ltalyadnn ı,;11Lanlma111 baJiseeinin d, . b.. .. k r bini vermiştir 
lngHiz oeffri Si• faik füon>•• san r nışanının _ uyu Sa ( 
ile Kont Ciano arasında iki defa Solya, 10 lRulyo} - Knıl ::;. 
münakaoa edıldigini söylemi~; M. Iloris, bu sabah Alman 1l:ırici· 
İngilterenin Akdeniz siyasetinde ye ~azın Von l üyratl kabul el· 

hiçbir dt'~ieilr.lik olmadığını ila\·e nıietir • .Mülakat Lıir lıuçuk saat de· 
etmiştir. vam etmişıir. Von Nfıyrat, aaraya 

Londrı1, 10 (A.A.] _ B. Eden gelirken ,.e giderken halk tarıtfın· 
a'•am kamarasında lo .. ilterenin le· dan kar~ılaonııştır. 

" panyol ııularında kontrol esnasında Kral, \on Nöyrat ve Alman· 
hücum vukuunda müıl:ıfaa pr~nei· yanın Sofya cl~i'line Aleksandr ni· 
lıini kabul etmio bulunduğunu ve 'au10ın büyük ı.ı.alibini v .. ruıiştir. 

~'!onda Hariciye Vekaleti ve· halleri ve Hatay anlaş~a~ı 
s:' . Bay Şükrü Saracoğlu, hakkında uzun izahat v~rmıştır. 
l ~hıye Vekili, Hariciye Veki· Ankara, 10 (Hususı muha· 
~1 aiyasi müsteşarı B. Numan birimizden: telefonla) - Ha· 
~fat MenemencioR-lu, Başve· tay anayasası ve isti"-lal mu· 
ıı:~ .hususi kalem müdürü, kavelesi encüm~nl~r tarafın· 
it-· •cıye Vekaleti erkim ve dan kabul edılmışhr. 
"Otd" "'- ıplomatik tarafmdan kar· Yarın içtima edect:k olan 

~'llıştır. Büyük Millet Meclisi, Hatay 

~ti l'l~ara, 10 (Hususi muha· anayasasını e istiklal muka· 
'-b lllızden: telefonla) - Bu velenamesini tasdik eyliyecek, 
ti.:..~h lstanbuldan gelen H~· Başvekil General ismet lnönü, 
.. -.ıve Vekili Bay Rüttü Aru, - Sonu 6 ıneı sahi/ad.-

mukabcleibilnıisil yapmak hakkını Üğlcyin Hraraz şaıosunıla Von 
kat'iyyen tanımıyacaganı bildir· Nöyrat ŞP.refine \'erilen zi)·afotte 
mittir. Başvekil 8. Köııe lvaoof da bulun· 

Londra, 10 (A.A.J - Anın 
kamara ında sorulan muhtelif sual· 
lere cevab veren B. Eden, kontro· 
lun meriyet mevkiiue vaz'ı tarihin· 
denberi 1llpanyaya halyan gönOllü· 
leri gı•ldiginin göıillmemit oldugu· 

DU 167lelDİf&İr• 

B. Eden 
Hariciye Nazan, bundan •onra 

23 lngiliz esirinin Frankeistler ta· 
rafından serbest bıra1ulmı• olduğu· 
nu ve diğer eıirlerin benllz mev• 

- Sonu 6 ıncı ıGlai/.d• -

mu~tur. 

Sofya, 10 (A.A.] - Kral Do· 
riı bu aabah Von Nöyrata kabul 
etmiştir. Müllkal bir saat bir çey· 
rek devam etmietir. 

Von Nöyrat saraya gelirken ol· 

- Sonu 6 ıncı ıalıi/ede - Bıılıar kralı Borü 



Sayf'a 2 

Kadın-Meslek ve buhran 
Bugün, erkek v~ münevver Lir do tumun ileri BiirdOğü bım fikir· 

leri nnlatacn~ım. Bu dostum, uzun bir konuşmada lıulii atıın dedi ki: 

ANADOLU 

Dumlupınar Memurların tekaüdlüğü 

11 lladran 931 

~~5' 
Eşrefpaşa caddesi

nin sulanması 

" - Kadının yük k tab il görme ·, iş \"c meslek sahibi olma ı, ya· 
vaş yavaş her c•·miyeue bnzı vnzıyetler ihdas etme~e başlamıştır. 1\teselu, 
1ngilteredc, izdivaç ruc\•zuu üzerinde duran osyologlar ve wiltefckkirler, 
tetkikl,..rinden nnlıımıelardır ki, kadının yük ek tahsili nhbetioJe izdivaç 
unluu~tır. Kndıo, r ikren erkek l!C\'İyesini bulunca, izdivnçta tcreddüd 
gö termek yolunu tutmu~tur. 

---·· .. ·---
Rötar la geldi, 
mallar kaldı 

Dün Mersin ve Antalyadan 
limanımıza gelen Dumlupınar 

Memuriyetle alakası ke
silen·ıer ne olacak? 

Şu zavallı Eşref paşanın, şeh· 
rin ta tepesine tırmanmış ol· 
ması hasebile çektiği sıkıntı· 

lar, gün geçmez ki bir gaze· 
tenin sütununda kendini gös· 
termesin. Dün, Eşrefpaşalı 
bir vatandaş bize şunları 
söyledi: l !.: inci i, kadın, cemiyette yükttk lab ·ı söıüb bir melek, bir ihti· 

88 , bir iş snbibi olduktan sonra umumi hayat ve fuzanr·ın ailelere tak· 
•iminde bir ak aklık, Lir tazyik \'aziyeti ha,gö termiştir. .. 'iıekim, Al· 
manya bile, kadının çalı~masını tnbJitl etmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Çiinkü; kadın, yük ek bir tahsil ve iyi bir ibti a~la hayatını l.:azauıp 

kcndiı>!ne bir mevki temin etmeğe ha !ayınca evlenme~i bir vazifo, bir 
zııruret h·ılinde telılklddcn de uzaklnşrınştır. Ancak kendisini ve muhi· 

tinde keoıli inden birşey bekliycn varsa oolu1 düşünmrğe ba~lıamıştır .• 
.Pılewln bir nilcyi ele alıılım. Burada, bir doktor pederle, mesleSi mnol· 
limlik olan bir büyük erkek, aynı zıımanda üniver!:itc tahsilinde iki 
gt-ııç kız evlıid tosanur cddiııı.. • 

Bu kızlar ela bir fen, bir ilim, bir meslek atlama olarak hayal sa· 
basına atılınca ve iş alınca, cemiyeti rin zaten mahılud olan kazançla· 
rındnn iki parçaeı clıılın bu C\' C gidiyor .. Buna mukabil, diğer taraf ıııo 
yeni )Clişmiş \'eya y ti ecck olan iki erkek ka)LeJiyor. O ıki erkek ise, 
)8 lıir ailenin de tq~idir \C}"ıt bir )UUI kurup böyle Lir destek olacak
tır. Yani herhangi bir ibıis;ıe )Dptıklnn oara, kndıoların talışma ve 
kaznııç salııısına ntılıuası, kazançların en muayyen ve mohdud olması 
ha cbile, hııyatı ı.!urlıtrı) or, buhranı artırıyor. Bir erkek işe 1alıib olunca 
C\lı•nİ)Or \C eşini se~indirİ)Or, )UVD ını kuruyor .• Ve U\"~ inin de ça· 
lışma ı zarureti lıiç mevzubnbs ol:ımı)'Or. llolbuki, bir g nç kız, iş sa• 
bıbi nıeü:iinc geçiııce, yük ek talı il görmfiş bile ol• , i,e ealıib bulun· 
mı yan ve binnenale) b ancak kcndii!iııdeıı kazanç \C ekm, k bckliyccek 
olan bir erkekle c\·lenmiyor. Burııda teamül de çarpıeıyor, bayat ta .. 
işte bu ebeblc, kudrnlorm ç~h§mll ını ıubdid etmek zarureti doğıou:tur 
ve doğacaktır da ... ,, 

l\1ubtcrem dostumun bu fikirlerin~, bir iki gün, ura ile ccvab ve· 
rcce~im. I>e .. inen, çok ciddi bir mevzun tema etti~ini ben de itirı1f 

eyli)orum. 

rından doktor Artür Ke~nodo 
son zamanlarda mesleğini sa· 
dece köpek dişleri tedavisine 
hasretmiştir. Bu doktor Ken· 
nodo Londranın tek köpek 
diş doktorudur. Maamafih ci
hanın da ilk köpek diş dok
toru olduğuna şüphe etmemek 
lazımdır. 

Doktor Kennodo ihtiyar kö· 
peklere mükemmel takma diş 
yapıyormuş! 

Sıra çingenelere geldil 
Almanyada çiftçilikle meş

gul binlerce kişi hükumete 
müşterek bir istida vermişler 
ve çingenelerin Aryai olmadık
ları için Yahudiler gibi Alman· 
yadan ihraçlarını istemişlerdir! 

Saime Sadi 

hurd~r. Fakat kulUplere"' kadı~
Jarın erkeklerle birlik devamı 
usule mugayirdir. 

Amerikada lngilizlerin bu 
usulünü kırmak üzere kadın
lara mahsus bir kulüp açılmış· 
tır. Bunun arkasından da Sid
neyde böyle bir kulüp tesis 
edi!~iştir. ~u başlangıca göre, 
lngılız kulupJeri kapılarını ka
dınlara da açmak mecburiye
tinde kalacaklardır. 
Bir gün için milyoner! 
Milyonerlik kolay elde edi

len birşey değildir. Fakat, ku· 
lağınıza fısıldıyabiJiriz ki, Ame· 
rikada milyoner olmak o kadar 
?ü~ değil, hatta kolayca bir 
ıştır: 

.Amerikada 11 Bir gün için 
mılyonerler kulübü., vardır· az 

vapuru yirmi dört saat teahhurla 
gelmiş ve fstanbula hareket 
etmiş olduğu için limanımızda 
pekaz kalabilmiştir. Bu yüz· 
den lstanbula gönderilmek 
üzere tüccarlar tarafından ha· 
zırlanmış ve şatlara yükletil· 
miş olan pek az sebzeyi ve 
malı yükliyebilmiştir. Zaten 
vapur, Mersin ve Antalyadan 
fazla yüklü olarak f zmire gel
miştir. Mallarını lstanbula 
gönderemiyen tüccarlar, bu 
vaziyetten zarı:r ettiklerini de· 
nizyolları fzmir acentasına 
şikayet eylemişlerdir. 

Buca suyu 
Banka 25,000 lira 

• 
verıyor .• 

Kangöl mevkiinden Bucaya 
gelen içme suyunun demir 
boru içine alınmasile Buca 
halkının temiz içme su ihtiyacı 
tamamen temin edilecektir. 
Buca belediye reisliği, varida· 
tının azlığı sebebile yapacağı 

fenni tesisat için Belediyeler 
Bankasından elli bin liralık İs· 
tikraz teşebbüsünde bulun
muştu. Alınan haberlere göre 
banka, Buca belediyesine 25 
bin lira ikraz etmeği kabul 

... _;_,:_ 

Vekaletinin tasdikine iktiran 
edince derhal münakasa açıla
cak ve yirmi beş bin Jira ile 
tesisata başlanacaktır. 

Edirne peyniri 
lzmire gönderilemiyormuş 

Son zamanda lzmir piyasa
sında peynir azalmıştır. Bil
hassa Edirne peyniri hiç kal
mamış gibidir. Yaptığımız tah· 
kikata göre bunun sehebi 
Edirneden lzmire fazla mik· 
tarda peynir gelmemesidir 
Edirnede yapılan peynirler: 
ancak fstanbulun ihtiyacını 
karşılıyabilmektedir. 

Göçmenler 
16 Hazirandan itibaren 

kabule başlanacak 

Maliye Vekaleti, yapılacak 
muameleyi izah ediyor 

2996 numaralı kanunun mu· 
vakkat ikinci maddesi muci· 
hince memuriyetle alakası ke
silenlerin tekaüdlük işleri hak
kında Maliye Vekaletinden 
vilayete mühim bir tamim 
gelmiştir. Memurlan alakadar 
eden bu tamimde deniliyor ki: 

"Maliye Vekaletinin teşkilat 

ve vazifelerine dair olan 2996 
sayılı kanunun muvakkat ikin
ci maddesi mucibince Veka· 
let inzibat komisyonu kararile 
memuriyetle alakalarının ke· 
sildiği tebliğ edilmiş olan 
rnüstahdem veya muhtelif şe· 
killerde açıkta bulunan me
murların tekaüdlük işlerinin 

uzamaması için aşağıda ydzılı 
tarifat dairesinde muamele 
yapılacaktır: 

Memuriyetle alakası kesilen 
her memur hakkında ayrı ayrı 
gönderilc.n tahriratlara müste
niden keyfiyet alakadar me· 
mura tebliğ olunacak ve gön· 
derilmiş olan karar sureti de 
muhatabına tevdi edilmekle 
beraber keyfiyetin tebliğ edil
diğine ve karar suretinin alın· 
dığına dair behemehal tebliğ 
oır teoııg ıfmuhaoerı -~1ırl)rfft 

vekalete ·gönderilecek ve me· 
mur iş başında bulunuyorsa 
tebliğ tarihinden itibaren me· 
muriyetle alakası kesilecektir. 

Ancak, 2996 numaralı ka
nunun muvcsklcat ikinci mad· 
desinde zikrolunan açıktaki 
memurlar, memurin kanununun 
58 inci maddesi ahkamile 2919 
nun:ıaralı _kanunun 3 üncü r.ıad· 
desı ahkamı dairesinde açık 
maaşına müstahak olanlardan 
ibaret olup bunlar haricinde 
gerek memuriyetle alakası ol· 
mıyan, istifa etmiş, ihraç edil· 
miş, ~emuriyetten mahrumiyet 

3 - Muhasib sıfat ve sa· 
lahiyetini haiz olanların usulü 
dairesinde devirlerini verip 
vermediklerinin tedkik oluna
rak bildirilmesi lazımdır. Bu 
hususta yazılacak tahrirata da: 

a - Memuriyetle alakası 
kesilenler, muhakeme altına 
alınmış olup mahkemece hak
larında bir karar verilmiş ise 
bu kararın, mahkemedeki dos
yalarından hazine vekillerine, 
hazine vekili bulunmıyan ka· 
zalarda da mahalli memurlara 
adiyen aldırılacak olan (bun· 
lar tarafından tasdikli) bir 
suretinin, 

b - Kendilerine tahsis 
olunacak tekaüd maaşı veya 
ikrami enin hangi malsandı· 
ğına gönderileceği tayin olu· 
nabilmek üzere ikametlerini 
ihtiyar edecekleri mahalleri 
bildiren ve kabil ise o mahal
deki ikametgah adreslerini 
muhtevi olan bir beyanna· 
menin, 

c - Menıuriyetle alakası 

kesilmiş olan her şahsın nüfus 
tezkerelerinin tasdikli bir su· 
retinin, 

1 ,.ı - T-.uini V,.lrıllete caid 
o mıyan taıı memurların '1..1. 

934, 1.9.934 ve 10.12.934 ta· 
rihli umumi tebliğat münde· 
ricatına tamamile mutabık bir 
şekilde tanzim ve idare he
yetlerine tasdik ettirilecek 
müddeti hizmet cetvelinin gön· 
derilmesi lazımdır. 

Sütçüler koope. 
ratif kuracaklar .. 

- Evelce, günün saat on 
beşinde bizim caddeyi sula· 
mağa başlamışlardı. Biz bu 
vakitsiz sulamanın mana ve 
faydasını düşünür, araştırırken, 
şimdi onu da büsbütün kesi· 
verdıler. Yani yapılan hayır. 

ürkütülen kurbağaya değmedi. 
Siz buna ne dersiniz? 

Doğrusu ya, bu hususta 
söylenecek hiçbir şey yoktur. 
f nsanların sokaktan el, ayak 
çektikleri ve güneşin tepeden 
bindirdiği saatlerde sulamak 
keyfiyetinde fayda ve hikmet 
görenlerder. değiliz. Bunun 
büsbütün kaldırılması da ayrı 
bir mantığın ifadesi olsa ge· 
rek.. Bunu bize sormayın, çün· 
ki anlıyamadık.. Cevabını, ol· 
sa olsa, Belediye verebilir .. 

Sapan 
-----------~~----~-....-' 
Vali B. Fazlı Gülef 
Dün borsada tetkiklerde 

bulundu. 
Valimiz B. Fazlı Güleç, dürt 

borsaya giderek muhtelif işler 
üzerinde tetkiklerde bulun· 
muştur. idare heyeti, valimizİl"l 
huzurunda toplanmış ve lktıstt 
Vekaletince ta.sdik ve iade 
edilen borsa büdçesi üzerinde 
l,nnıı~mııdıır. -------Mahkumlara 
Dokumacıhk yaptırılacai' 

Hapishanedeki mahkuml•r· 
dan bir kısmının dokumacılık 
yaparak boş durmamaları -1e 
biraz para kazanmaları içirı 

Buldanlı B. Ahmed, hapish•: 
nede ufak tefek dokuma işler• 
yaptırmağa karar vermiştir. 

imal edilecek dokumalar• 
B. Ahmed alacaktır. Şimdilik 
yalnız talebe önlüğü bezi do· 
lmtulacaktır. 

Hayat pahalılıjt 
Vilayet, 937 senesinin ilk 

altı aylık hayat endeksi ha1': 
kında lzmir Ticaret ve San•Y' 
odasından malumat istemiştir· 

Bu talep, Almanyada kuv
vetli bir ihtilafa sebep olmuş· 
tur. Çünkü bir kısım Alman
lar çingenelerin en haliskan 
Aryai insanlar olduklarına ka· 
nidirler. Bir kısmı da bu kana· 
atin tamamen zıddına inanmış-

bir aidatla bu kulübe ~za 
k?.ydolu~an herkes senede bir 
gun mılyoner olmağa hak· 
Jıdırl 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
B~kanlığından vilayete gelen 
bır mektupta 16 Hazirandan 
itibaren memleketimize göç· 
~e.n k~bulüne başlanacağı bil· 
dırılmıştir. Bulgaristandan bu 
sene Türkiyeye 65,000 göç
men gelecektir. 

cezasıle ma~kum olmuş veya· 
hud . memurıyette istihdamını 
m~nı derecede bir hüküm giy
mış, velhasıl memuriyetle b. 
veçhi.le . a_lakası. kalmamış ~: 
kendılerının de tayinine bir 
mecburiyet bulunmamış olan
lara mezkur muvakkat ikinci 
maddenin şümulü olmıyaca· 
cağından teklif evrakında bu 
malumatın noksanından do
layı gönderilen kararlar bıı 
vrıziyette bulunan bir kimseye 
aitse karar tebliğ olunmıyarak 

• _f zmirdeki sütçülerin birleş
tırılcrek bir kooperatif teşkil 
etmeleri İçin teşebbüste bulu· 
nulmuştur. Bu suretle halka 
temiz süt yidirmek, sütleri bir 
yerden tevzi etmek, temiz ve 
su karıştırılmamış süt satılma
sı~ı temin . etmek maksadı gü
dulmektedır. Hatta sütlerin bir 
kısmının isterlize edilmesi, ço· 
cukların şüphesiz ve temiz 
gıda alması da düşünülmek
tedir. Kooperatifin teşkili için 
Esnaf ve fşçi Kurumları Bir
liği yakından alaka göster
mt:ktedir. 

· Oda tedkikata başlamıştır. 

lardı~ . 

Hapishaneden firari 
Yugoslavyada Milvoviça ka

sabası hapisanesine Yuvan Ka
raleç adında birisi atılmıştır. 
Yuvan on beş seneye mah· 
kumdu. Bunun için arkadaş· 
lan, büyük fedakarlıklarla dı
şarıdan hapishaneye doğru bir 
yeraltı yolu yapmağa başlamış
lar ve bu yolu tam l 2 ayda 
tamamlamışlardır. 

Bu yol yapıldığı halde Yuan 
Karaleç kaçmağa muvaffak 
olamamıştır. 

_Gardiyanlar mı gördüler?. 
Dıye sormayınız. Çünkü gar
diyanların l u yoldan haberi 
olmamıştır, fakat Yuvan bu 
mahpusiyeti esnasında çok şiş
manlamış ve arkadaşlarının 
eski vücuduna göre açtıkları 
yoldan geçememiştir. 

....... - _,,~--

Kulüp, milyonerlik günü ya· 
şıyacak azasına en lüks bir 
otelde mükellef bir daire te
darik eder, emrine lıiks bir 
~tomobil ve hatta bir yat ve
nrl Bu aza da 24 saat bir 
milyo ·b· ner gı ı yaşar, sonra ... 
Gene eski haline rücu eyleri 

En garip gazino! 
Cihanın en garip gazinosu 

Nevyorktadır. Bu gazinonun 
gördüğü rağbet de pek b ... 
yüktür. Bu rağbet çok u_ 
· d d" Ç ye rın e ır. . ~nkü Gretn Garbo, 

Marlen Dıtrıh ve ilh ... !int!m3 
Y!_ldızla~ı lara~ından hizmet gö· 
rulen bır gazınoya kim rağbet 
göstermez?. 

Gazinoya giren bir kapıcile 
karşılaşır ki, bu Klark Gabldir. 
Elbise dolapları yanında da 
Marlen Ditrih ve Kateıin hep 
birden bulunuyor. Masalarda 
servis yapan Greta Garbo veya 
Betovcn.dir. --...... 

Vilayet bütçesi 
Vilayet bütçesinin tasdik 

için Dahiliye Vekaletine gön
derildiğini yazmıştık. Ankara
d.a? gelen malumata göre, 
vıl~y.et_ bütçesinin Vekaletçe 
tetıkıkıne başlanmıştır. 

Tuzla mUdUrlUğO 
Çam altı tuzlası müdürlüğü· 

ne inhisarlar umum müdürlü
ğünce B. Sadi vekaleten tayin 
edilmiş ve gelerek vazifeye 
başlamıştır. 

....................... 
Gülmeyiniz ve Betoven öl· 

· dü demeyiniz. Çünkü bu hiz· 
metleri yapanlar vakıa isim· 
!erini yazdığımız insanlar de· 
ğillerdir, fakat onlara o kadar 
benzerJer ki, hakikilerinden 
far.kına imkan yoktur • . . . . 

iade olunacak ve 'esbabı mu· 
cibesi izah edilecektir. 

Bundan başka zikrolunan
ların, tekaüd muamelelerinin 
bir an evel yapılması için: 

1 - Herhangi bir surette 
haklarında tahkikat cereyan 
edip etmediğinin, etmekte ise 
mahiyeti ve safahatı hakkın· 
daki malumatın, tahkikat ne
tayici mahkemeye intikal et· 
miş olduğu takdirde hükme 
iktiran edip etmediğinin, 

2 - Memuriyetle alakası 
kesilmiş memurların fazla me· 
huzattan zimmeti olup olma· 
dığının, kezalık hükmen ta· 
hakkuk etmiş borcu bulunup 
bulunmadığının, varsa mik
darının, 

Arazi tahri~i 
Façadan sonra Kuşada

smda da bitti 
Vilayetimizde devam etmek· 

te olan tahriri arazi işleri sür
atle ilerilemektedir. Kuşadası 
kazası tahriri arazi komisyo· 
nunun kazadaki araziyi tama· 
men yazmış olduğu ve vazife· 
sini bitirdiği kaza kaymakam
lığından vilayete bildirilmiştir. 
Kuşadası tahı iri arazi komis 
yonu, lzmir tahrir işlerinde 
çalıştırılacaktır. 

Bundan evci Foça kazası 
arazi tahrir komisyonu da va· 
zifesini bitirmişti. Bu suretle 
şimdiye kadar iki komisyon 
vazifesini bitirmil oluyor. Fo· 
çada işini bitiren arazi tahrir 
komisyonu da Bergama araıi 
tahrir işlerinde çalışmaktadır. 

Necatibey ilkoku
lunda bir gezinti 

Sene nihayeti münasebetile 
yavrularımızın bir sene ı•~ 
fında yaptıkları eserlerini ~e 
d .. r: 
osyalarını tedkik etmek uı 

re mektebde bir gez!nti )'8~ 
tım. Her sınıfta ayrı ayrı b 
güzellik bir yenilik.. . 

Cümhuriyet yavruların•.:~~ 
nesine basan bu muazzarn 1 

k ~ 
o ul o kaJar muntazam ı 
temiz ki on senelik bir 0"" 

olduğu halde henüz yapılf1111 
gibi herşeyi yeni .. 

B"lh · d~ ve ı assa okul mü ur .
11 

ii~!etmen!eri ile hademe!e~e 
mutemadı gayretleri sayesırı ri 
uhdelerine düşen vazifelt 
şayanı takdir bir surette r'~ 
tıklarım görmekle Cüınb~ 
yetin bir ferdi olmak ve . 
baba sıfatile duyduğum lf" 
rur çok büyüktür. Nı 

ık. . K . 0csı· ıncı arantına 

heyetinden 
Ömer Güfld-
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- Şakir Hazım ıfJy/{Jyor. 

~ 7 'd,·ill Türkkuşu mekteblerlmi .. 

H h 1 A il ·ı b b T~rkiye ve Şark ze de girmelidir ar ma u erı e era er Türkiy_•~_ Şarkın bu nokta: Emniyet ve istikb<llimiz h(walar· 

eski• asker"ı,mu·· teka· -ı·tıerı·nı·n :·;~:d.bu~~~,.~=~·,ı=~· -~~~~d~ da kuvvetli olmağa balf./ıdır 
sulhperver Şarkın samımıyetını 5 
yavaş yavaş kendi reel dil· - Başı 1 inci ~olıi/ede _. Kuv,·r.ıli lıir '•'Y•r,.ı·ili!J, ~ 

de terf )·hı· muvafık go·· ru·· ldu·· ~~~!~,~e :ı:~:ıe:k~~~~~:n b~r; ~j:rn~~İla~~:B,::~O .:~ıı~a~~ ı~=.~~::~ ;,:~ y:k·:~•i:~;,~;İff"~·;~ .:;;~~·~;~ 
olarak la Miiratli ılii;dııınek . iyi ka· dıt nçıuı aılıtm man ·••na , .. tir. Kıtı 

1 

mihrak haline gelmiştir. rar verınrk ' 'c dnğnı fıarelı·ı ~l· liıe•i .-il~c.-k uçan ••lıun. m•Lirıtt• 
-----• Balkanlardan tutunuz, şark· ınt-k ha~~a 1 kr.nı1i keııılin., .f.,Aıır. nin ·l~ .. rini aıırlırır . • \let """ kulı 

Ankara, 10 (Hususi) _. Büyük Millet Meclisi Maliye Encümeni, harp malullerinin terfihi taki komşumuz l ın, daha Ui7.iın varmııkta olılıığ111QllZ lıınarı kabılıy .. ıli inıM111111 plııııht 
hakkında Milli Müdafaa Vekaletince tanzim edilmiş olan kanun layihasının tetkıkini ikmal aşağıda Irak ve Filistin geri- neıic .. e 111 lıır ki cıı lıHtırı lıiı g•· ci, öıııriinii uzaıır ve kıymı·ı k •zarıır. 
eyl,miftir. terinde Erdün ve fran ötde· kı~ıı z 1ıınaıııla ıliirü t v" ,.aıı~kaıı Ru ara•l • b .. ııirıı iıııııııhJıın bir 

E .. t f'h k r· t• . 1 h 1""11 . d ğ·ı eskı' tekau·· (J kantın'ıle tekau"de . d Af 'b' k kılma l; için biriı•ik ~ıtrt', Ollıl me· nokıııy. ı ıfaha itaroı t•lmek i-ıiyu. ncumen, er ı ey ıye ının, ya nız arp ma u erme e ı , ı rın e gan gı ı ya 111 ve 
1 

k ııe14 plArıör vu~ıııısile havacılıl..la ruua. Türı..iy.,ıl., lattr l11vyare11in ar• 
ev edilmiş bulunan askeri memurin ve zabitana da teşmilini muvafık bulmuş ve layihayı orta Şarkın en kuvvetli dev· f m,.t,;ırl ı ·rrn .. kı ir. yi ' 'C ıfıığru k1111ınıla uı;•n 011 lıet ,.lı.ip lıuluııJur• 

o •uretle tasdik ederek Meclise göndermiştir. letleri, müştereken Türkiycnin dütıinırwk mechııriy .. ti ile u~an nıak. yalrııa makul ol.ın rf,.til, f•· 
Kanunun, Meclisin yarınki (bugünkü) içtimaında müzakeresine başlanacaA-ı söyleniyor. Kanun elini sıkıyorlar.. aılarn. p•·lc ima lıir zaman i~iııde kat .. h,.rnmi~·e:i pt k h:ıyaıt ul•ıa 

bu devrt:de Meclisten çıkarılacaktır. Daha geçenlerdı: büyük hütiin köıQ iıiyııdlnrım unutur, bir mechuriy,.ı aaulmahdır. 
-----------•• ••• • lran Şehinşahı ve biraz sonra ajııılıı~ıp olgunloeıı-. Bu iole. nor· Sözlt"riıni kıta tutııı•k soru ile 

Kan davası Çin kıtaatı, Casar 
yetine girdiler 

Vl
• ı aA - da Irak Hariciye Nazırı Tür· mal "P"r Fanıl .. rinıle kııfıı ' ve \'Ü föylc tıir hutA.. yapmak h.aa 

cııdu ile aekerl lıir cfoiplin ahınıla do,rıı görOoüyor: 
kiyeye geldi. Evelki gün de clf'\'nmh 11ur .. ııe nı"egııl olacıılt Türkkuıu. genı;liAi Avarelikten 
Erdün Emirini uğurladık. Bu• g,.nçı,.n lıir haylaz ve temhı-1 adı1m kurlarac~k ve orıları yühek iauti 

giinlerde Irak Harbiye Nazırı çıkmıM kaı'iyen vııriıl d .. ğilrlir. ndisli olJtun •damlar b•line K~tİ• Güdenler hakkında 
----------J'eni bir kanun çıktı 

Ankara, 10 ( Hususi ) -
l<aıı davası güdenlerin en ya· 
~ın akrabalarının cinayeti iş
emiş bulundukları yerlerden 
:ll\ldaştırı imaları hakkındaki 
.;ııun layihası Büyük Millet 

t3u 
Ankarayı ziyarf't edecek ve Görülilyor lı.i, TılrHu~ları, Lil· reef"ktir. Di•iplin, aaAlık, .-lbirli~ 

kıtaat geri c. ekilmezse, .l onu takiben Türlciye Hariciye has•a bOyülc ff'hirll'rİn oldukça ka· diJıünmr.k kayn•~· olan Tnrkka .. 
a- v t>kilinin Bağdad - Tahran - Tlflk olan tıayıııında çok biiyllk Jara hilyftk Vf! kuvveıll Tilrkiyeaia 

ponya •dd" f db • [ / k hir tnbiyc ın!JP-ıı8t'&r."i olmak vaıi· de bakilrt tf'meli 0)11cakıır. Çok 
cı ı e ır er a aca tır MC'lskova seyahati görülecektir. yeıinıleılirler. Uu bnkikaıin bülüo uçan adam ihıiyacını kolayca gide-

eclisine gelmiştir. 

r. Emir Abdullah 
•/sizle Atatürke afiyet ve 
--llıleketimize saadet diledi. 
E,lstanbul, 10 (Hususi)-Şaı ki 

den Emiri Abdullah, Hayfa 
t?lunda bulunduğu vapurdan 
hır lelıiz göndermiş; Reisicum· 

Ur Atatürke afiyet ve Türki· 
t~y, ıaadetler temennisinde 
ulunınuştur. 

Bir heyetimiz Be. 
ruta gidiyor. 

(.' latanbul, 10 (Hususi) 
'•nsız mandası altında bulu· 

"-n memleketlerle aramızda 
Qa'Alllakta kalmış tabiiyet, ta
~ruf vesaire gibi meseleleri 
İti~Ufmak ve bu hususta bir 
Gı fname tanzim eylemek ti:' bir heyetimiz Beruta 

tcektir. 

a_ Van Papen 
"linden Vlyanaya döndü 

~Viyana, 10 (Radyo) -Van 
'Pen, Berlinden dönmüştür. 
~ Viyana, 10 (A.A.) - Bay 

-~" ~apen Almanyadan dön· 
~ '-ltur, Mumaileyh Alman ya-
l)· 8. Hitler ile görüşmüştür. 
~~lornasi mehıfili hadiseler 

'-ıi~~· sebebiyet veren 
ilQ lerı ortadan kaldıracak ve 
"'ae lbernleket arasındaki mü
~ betleri ıslah edecek mu· 
~t bir tesviye sureti hak
~ Almanya ve Avustur-
Olcl ı~ tedkikatta bulunmakta 

u •nnı beyan etmektedir. 

Tokyo, 9 (A.A.) - Dış Bakanlığından bildirildiğine göre, 
Pekinden gelen haberler gayri muntazam Çin kıtaatının Casar 
vilayetine girdiklerini bildirmektedir. Bu askerler geri alınma
dığı takdirde Japon}antn tedbirler ittihaz edeceği bildiriliyor. 

Keza Nankinde Japonya aleyhindeki prop;.gaııdanm arttığı 

ve bu harekete nihayet verilmediği takdirde vahim hadiseler· 
den korkulduğu bildirilmektedir. 

Hatay hududlarına as
ker sevketmişiz .. 

'Taymis gazetesi, muhtemel bir vukuata 
karşı üç Fır /;.a göncleı dis imi«i ya.zıJ•or 
lstanbul, 10 (Hususi) - Taymis gazetesi, Halayda vukua 

gelen son hadiseler etrafında mühim bir makale yazmış ve 
Hatay hududlarına muhtemel vukuata karşı asker yığdığımızı 
ve bunu, bütün alakadar devletlue bi\dırdiğim1zi yazmaktadır. 

Ankaradaki maçı 
7-2 Avusturya takımı kazandı 

Auknra. 10 (lluıusi muhabirimizden: T··lefonla) - Şt'brinıizde bu· 
lunan Avu turyanın maohur R.ıpid takımı, Lugün ilk ruaçını ADkara· 
gücü ile yapmıotır. 

Birinci devreyi, bakim bir oyunla Rapid 5-0 gaJib bitirmio, ikinci 
devrede takımda bazı değiıikliklrr yapan Ankaragücü 2 gol çıkarmağ• 
muvaffak olmuotur. Maç, 7-2 Rapidin lebioe neticelenmiştir. 

Avusturyalı futbolcular cumartesi günü Gençlerbirli~i ile pazar gilnil 
de Ankara mubteliıi ile karoılaşacaklardır. 

Lübnan 
Reisicumhuru 
lstanbula geldi 

lstanbul, 10 ( Hususi ) -
Lübnan Reisicumhuru, Parise 
gitmek üzere bugün T oros 
ekspresi ile şehrimize gelmiş 
ve askeri merasimle karşılan· 
mıştır. 

Lübnan reisicumhuru gaze· 
tecilere verdiği beyanatta, 
Atatürk Türkiyesinin her sa· 
hadaki terakkiyahm büyük 
bir alaka ile takib etmekte ol· 
duğunu söylemiştir. 

Grevcilerle polisler 

.. 
Uç devlet aeliri 
B. Edenin riyasetinde 

toplanacc. klar 
Londra, 1 O (Radyo)- Dün 

Berlinden dönen Almanyanın 
Londra sefiri Von Ribentrop, 
bu sabah Hariciye Nezaretine 
giderek B. Edeni ziyaret et· 
miştir. Bu görüşmede, Alman
yanın ademi müdahale komi
tesi:ıe iştirak etmeğe karar 
verdiğinin bildirildiği sanıl· 
maktadır. 

Bugünlerde, Alman, ltalyan 
ve Fransız sefirleri B. Ed~nin 
riyasetinde toplanacaklardır. 

Günlük aiy;sa-1-g-azete biribirlerine girdiler 
liR:S9bi~·p-v..;e~ba-,-,..-=zg:...a-nı---I Nevyork, 10 ( Radyo ) -

Roma aef irimiz 
lstanbula geldi ve Anka· 

raya hareket etti 
b.._ 'Ydar Rüşdü ôKTEM Çelik fabrikalarında çalışan 
~t bepiyat ve yam itleri amele ile zabıta arasında müsa-
~ : Banıdi Nilzhet Çançar demeler olmuş ve iki polis 

t ha..e11: -
&&Qair tk· . yaralanmıştır. 
C:.. ll ~ ıncı Beyler eobğı [ •1 l l'eı •it Partin binHı içinde Beyne mı e 

'te1e,,sr.r: fzmir - ANADOLU gümrükler kongresi 
Oll : 2776 - Poata kutuıu 405 

l'11.ta ABONE ŞERAiTİ Çekoslovakyada toplanıyor 
· 1200, altı aylığı 700, tlç Ankara, 10 'Hususi) -
l~ Yl&tı SOO kuruıtur. HükOmetimiz, Uluslar sosye· 

•bo lbemlek.etler için .enelik tesine muzahert-t cemiyetinin h ne llcreti 27 liradır 
• • Y•rde s klU'Qftur himayeıinde Çekoslovakyada 

• ~lbit nn~ıar 25 ku~ur. toplanacak ol n beynelmilel 
4ff · gümrükler ,..korıgresint! ~i! mu· 4

1>0tu MATBAASINDA rahhas heyet gÖndeımeği ka· 
B.\Sıuu rl'IR 

lstanbut, 10 (Hususi) -
Roma sefirimiz Bay Hüseyin 
Ragıp, bugün gelmiş ve ak· 
şam trenile Ankaraya hare
ket eylemiştir. 

Londra belediye reisı 
Parise gidecek 

Paris, 10 (Radyo) - Lon· 
dra Belediye reis.i Sir Corc 
Bravadiriç öııümüzdeki haftş 

içinde Parise gelecek ve 18 
Haziranda Pariı B~ledi~si 
tarafından resmen kabul edi· 
lecek ve şerefine · bir · ı1yafet 

0 meyanda da Türkiye, lran, habalıtr tararınılan tanınacıığı giin· r~··ek olan Türlı.kuıunan biltlıı 
Irak ve Afganistan arasında ı1 .. o çok uzakıayız deneın,.z; anıma, bunlard11n dolayı, t-n klçGk kasa· 
bir dörtler itt ıfakının imzalan- o ı:ürıiin prk yakın olrnuııııla lıü· halara k•dar yayılrlıAını g6rmek 
ması beklenmektedir. yük memlekeı mt>nfoaılcri hulun· ve bu mık-adla da çalıtm•k ber 

Beynelmilel siyaset aleminin dıığııııu lıillııtSAa flöylemek istiyorum.> vaıanııever Türkün nai(eı&İılir.ı. 
Şııkir Hıııım lıunılan 11oor.a Şakir Hlıım "özl .. rioi Buruda. 

takdirle ka şıladığı dış siya· moıf,.fı·ilik, paratllıçülük ve pli· Ediroed,.. f"ıanlıuhla, Ad.nada, 
samız, garbın muğlak, buh- ııör~ııliik yollarile tına zrvkinin ı Anhradaki TürLkut'•nnın bihlk 
ranlı ha·~iseleri içinde, gerek mt•kı .. hlcre girmr.11inin hayali lıir faaliyf't gö•t .. rmrkte nldukl•nnı, 
kendi varlığı, gerekse dahil .. b .. mmiyct arzeııi~ini anlattı ve Fılirne TOrkkurunun · 11 kıa Gy• 

• 1 • ,. 1 d • ile Tilrk kadınlı~ıaa eerd Tercli,.iai 
olduğıı Balkan ittifakı ve •oz "rınr. fvy e f!Yarn ellı: aöyliy,.rek bitirdi. e 

M il 1 C d "Bız, rnün11k•ta ve mndaf••· 
ı et er emiyeti kanalın an Arkadatımıa dan Anbraya 

aın<fa gü~liiğe u~ramıyar.ağımır.ı hil· 
bir sulh ve emn·ıyet vasıtası .,.itmr.k iizere ff'brimi·dea bar•ket 

diğimiz hıılıle 'u bakikaıe inanırız.: 0 
.. ... 

Olarak Çal Ş k · d. etmiştir. 1ki P'İiD lnönünde bl•CllL 
ı ır en, onu şım ı Türldycnin emniyet ve ;ıııiktıali '"' • 

A ve idare•i, bu yıl lendinf' ıcvdi 
sya tapı ağın ia da aynı fe· havalarda kuvvcıli olmasına hd. 

yızlı, aynı emniyet verici bir lıdır. k.=.;.-p:- h~~ırlıkl~~.;,'-,a;!.~'tir:'11a 
inkişaf içinde jÖrüyoruz. Şark- Büyük Briıany• asırlarca ve vrııile ile. TOrk flna Knn•m• 
lı koo•şularımlZ da Türkiyeyi, ikinci Vilhelm hüıün .. hanal yalla· I hqkaaı Fuad Bulcaya bu bayırlı 

rını inıparıaıorJuğun denizlere bA· bilyftk itinıle muYaHakıyel dile-
tam manasile anlamış bulunu- kim olma•ı tarlına b.Alı olduğunu meği vazife bili1orua. 
yorlar. istikbalin vuzuhsuz ve lıiler,.k çalıoıılar. Turlkutonun daha bOyftk bir 
mübhem hadiseleri hesabına, Bugün tngiltere, iti açık de- ölçilde inkioaf etmeli, bir terbiye 
bu yaklı-şma ve anlaşmanın, uizJere inhisar etmiı oJan donan· kayn•IJ olarak kilçftk blyGk hl-

. J ıı. J b Hin mekt,.plere girmeai l anaatiade 
insanlık alemine verebilece"'i manın ımparator u"u y• nız atına 

5 J biz de Bava Karumn ile benberis. 
büyük faydaları şüphesiz bü· koruyamıyaca~ını, çok acı o arak 
tün cihan takdir etmektedir. görmüı bulunuyor ve Almanya mu· 

vaffak olmak için uçan millet ol· 
Bu, öyle bir siyaset yoludur mak, bütün Alman gençliğini uçur· 
ki, tamamen sulhperveranedir, mak mecburiyetinde bulunıluğunn 
tamamen emniyetli, hür ve bilerek çalı,1yor. Ruıyada yftz bin· 
kuvvetli yaşamağa matuftur, lerce tayyartci yetittirmel..ıeo hah· 
baştanbaşa cihanın ve Şarkın ~diJirlu:n ltalyada imparalorluk.Ja. 
iyiliğini, selametini istihdaf rın kilit taşı oJaa Akdeniz yol· 

lanna hilı.im olmak için havada 
etmektedir ve bundan gocun· da kuvvetli bulunmak liz.ım geldi· 
mak için mutlaka bir suiniye· ğine inanılıyor. 
te sahih olmak iktiza eder. Ben, Tilrkiyenin, tayyarrnin en 

Biz, tarihi, emniyetli ve çok it g~rccrği memleket oldo~ 
kamil bir tasfiye içinde idare kanaaıinde çok Hmimiyim. Hiçbir 
ediyor, bize zaran olmıyan ve devlet, Türkiye kadar faydalanmak 

ıabif vniyeıinc mahk değildir. 
başkalarının saadetıni, bcynel- Büıün bunları yanyana gr.tirir 
milel sulhun istikrarını istih- ve her biri etrafında kendi kt-ndi· 
daf eden her hareket, oto· nize dftıünürtenia görettkaioia ki 
matikman bizim malımızdır ve Türkiyenin emoiyea ve ietilı.baJi 

onda iştirakimiz vardır. Kat'i- havalarda kuvvetli olmaeına ba~lı· 
yetle biliyoruz ki, her büyük dır eöail hiçbir zaman kuru bir 

Htf olamaıı. KuYVetJi ıayyar cilik 
ve şuurlu devletin siyaseti de yapm•k, TOrk milleti için gerçek 
ancak bu yolda inkişaf ede· bayati bir ururellir. 

bilir. -----------• Ankara, Yakın Şarkta böyle küstah herifleri sustursun. 
bir davanın mihrakı olmuştur. Aksi takdirde, onları tedibe 

Mühim konuımalar 
Londra, 10 (Radyo) - in· 

giltere Hariciye Nazın 8. 
Eden, bugün Fransız sefirini 
ve müteakıben Almanyanın 
bura sefiri ile ltatya elçisini 
kabul etmiı ve kendilerile uzun 
müddet konuımuıtur. Bu ko
nuşmalardan sonra ltalya ve 
Almanya sefirleri aralannda 
konaşmuşlardır. Bu konuıma· 
lara büyük ehemmiyet veril· 
mektedir. 

TAKViM 
umi • 1353 Arabi-1356 

11a,... 29 Rebi•lalta• 2 
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Buna hakkı da vardır. Vazi- hem hakkımız, 'hem de kuv- Evkat Eaaa v ... 1 Evkat Eaan v 
yeti, bütün sarahatine ve vetimizin çok küçük bir par· Güneı 9.27 4,.U;kiam 12 19,l, 
kat'iyetine rağmen hali kav- çası kafidir. ögle 5,j3 12.10 yaın ı,so 22, 
rayam1yan yegane komşumuz, ** :adi S.48 J6.06imaak 7.2-' 2.-'l 

Suriyedir. Hatta Suriyenin l ,--------------------••• 
heyeti umumiyesi değil, Suri-
yeye musallat olmuş bazı he· 
rifler, bazı ikbal düşkünleri, 
bazı şalcilerdir. Hatay, mut
lak ve muhakkak olarak, müs· 
takil bir devlet haline gel
miştir. Bunu inkar ederek 
bol bol sokak ve şekavet 
hadiseleri ile uğraşmak, elbet
te lci bu zaruret ve lcat'iyeti 
silmclcten çok uzak bir serse
rilik, bir maceradır. Temenni 
ederiz 'ki; 'Suri:»~:~·'ke'1di" bün· · 

Şehir gazinosunda 
8 BAY AN ile Şef d' orkeıtr 

Doktor J. ROZENFELD'in 
Tahtı idareıinde 

Brüksel beynelmilel sergisinde blrlnclllGI ihraz 
edan 9 ki9ilik Viyananm en methur orkeetr•aı 

HER AKŞAM 
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z 

··kseldi,· 
ı ükseliyor 

lÜüzüm satışları hararetlendi - /nhi:sar 
idaresi piyasadan hurda incir alıyôr 

Piyasadan aldığım z malı-

ı mta göre, son gunlerde ecnebi 
memleketlerden g~len yeni ta
lepler sebebıle üzüm satışları 
hararetlenmiştir. Verılen fiatlcr 

. alakadarlarca memnuniyete şa
yan görülmekte.:lir Ecnebi pi· 
yasalardan iizüm üzerıne yeni 
talepler beklP. .. mektedir. Bu
seneki üzüm rekoltesi ıyi bir 
vaziyt•!te görülmt>ktedir. Üzüm
ler, bust>ne evsaf itıbarıle çok 
iyidir. Rekoltenin m ktar iti
barıle de g ·çen seneyi bula· 
cağı tahmın edilnıcktedir. 

incir: 
Epey zamandanberi piyasa

da bulunan hurda incirler, 
alıcısız vazıyettc idı. Son gün
lerde inhısar idaresi, pıyasa
daki yüksek randımanlı hur
daları mübay~aya başl mıştır. 
Bazı firmalar da ecnebi mem
leketlere hurda ihraç etmeğe 
başlamış bulunuyorlar. inhisar 
idaresi, satın' aldığı hurdaları 
sumnya tahvil edecektir. 

Pamuk: 
Haftanın son günlerinde 

Borsa dahil ve harıcirıde mü· 
him mikdarda pamuk satışı 

olmuştur. Bu yiizdcn par.ıuk 
fiatleri, bir hafta evelkine na
zaran kilo başına iki kuruş 
yükselmiştir. Pamuk evelce 
43 kuruşa satılırken şimdi 45 

rindeki zeytinyağlarmı satmak
tn ııazlı davrandıklarından pi
yasa yüksek ka\maktaciir. ---Kutuplarda 
Tetkikat devam ediyor:. 

Moskova, 9 (A.A.) - So'v· 
yctlcr birlıği Ktıtup enstitüsü 
Sadko bozkıraııı üzerinde yeni 
Siberyn adası için yeni bir 
ilim hryeti seferiyesi tertip 
ediyor. Ht'yet Kotelııyi dası
nın batı şimalinde 1810 da 
Sannikof ve 1886 da da Geo· 
lof loll tarnf ından görülmüş 
olan Sannikof kıt'asının mev
cud olup olmadığını tahkik 
edecektır. Meecudlyeti farze· 
dilen bu ktl'a bölgesinde 18Q3 
de Nansen muhtelif cinste bir
çok kuşlar görmüştür ki, bu da 
bu kıt'anın me'-'cud olduğunu 

göstermiştir. 

Kutup tayyarecisi Cerevicni 
bugünlerde ~oskovadan yeni 
Sıbcryay ı:ı hareket edecektir. 

Feyezan 
lzer nehrinin yükselme

sinden oldu 
Paris, 10 (Radyo) - Gre· 

novil f ~yezanı lzer nehrinin 
yağmurlarla yükselmesinden 
olmuş ve muh ti için bir fe-
laket halini almıştır. 

lzcr sedleri tamamile harap 
olmuştur. Birçok arazi su al-

ı,,,. ... C'n "" •• \ ... ,,... ..._.J_ ı._ı_ ,_ ~n o-n:lvnn m::ırl-
y dpağı: di zarar husule 2'elmiştir. 

Mevsimi içinde bulunduğu- Yeni dünyada grev 
muz yapağı satışları, piyasa· 
nın en hararetli sahşlannı teş· gai[e.'ıi 
kil etmektedir. Vaşington, 10 (Radyo) -
Zeytinyağı: Zeytinyağı fiat- Amerika hükumeti grevin ônü

leri yüksekliğini muhafaza et- ne geçmek için bütün faali
mektedir. Toptan fiat 55 ku· yetini sarfetmektedir. Bu faa· 
ruştur. Buseneki zeytinyağı liyet Mesai Nazırlığından ziya· 

3 yaşında bir çocuk 
Araba alhnda kalarak 

yaralandı 
Dün Kemerde Kağıthane ı 

caddesinde bir kaza olmuş, 
Mehmed oğla Mustal\ idare 
ettlği <arm'basını soka ta oynı
yan üç yaşında Kemale çarp· 
tırmışfir. Küçük Kemal tedavi 
aftına alınmış, arabacı Mus
'tafa yakalanmıştır. 

Dayak atmışlar 
Kültürparkta çalışan Meb

med oğlu Aziz ile Yusuf oğlu 
lsmail, bir iş meselesinden 
kız rak M~hmed oğlu Saded· 
dini dövmüşlerdir. 

Taşla yaralamış 
Karşıyakada Osmanıadede 

bahçıvan Ahmed oğlu Meh
med, duvar aşarak bahçesine 
giren 8 yaşında Arifi taşla 
başından yaralamıştır. 

Çocuk kavgası 
Çukurçeşmede oturan Lüt

fiye kızı on yaşlannda Şahen
de; Mehıned kızı dokuz ya
şında Saimeyi taşla başından 
yaralamıştır. 

Gazinocuyu soyan hanende 
Sahilpark gazınosunda ça

lışan hanende Fatma Zehranın, 
gazino müsteciri Ahmede aid 
iki kat erkek elbisesi ile bir 
kol saatini ve dört gömleğini 
çaldığı zctbıtaya şikayet edıl
miş ve tahkikata başlanarak 

Zt:hra yakalanmıştır. 

26 Kuruş çalmışlar 
Haydar ve Zülfikar isminde 

iki kardeş, Kemeraltında hır
.ı_ . _ .. p c--~ı:.... dükkanına 

giderek kendisıni lafa tutmuş
lar ve 26 kurut parasını ça
larak kaçarlarken yakalanmış
lardır. 

Hırsızlık 

Kadir oğlu Hasan, Şehit
lerde Ali oğlu Hüseyinin 27 
lirasını çalmıştır. 

rekoltesi henüz malum olma- de mahalli otoritelere bıra· Almanya 
dığından müstahsıllar da tü- kılmış bulunmaktadır. Muhalif 
tünden ellerine fazla para partisi bu grevden siyasi isti· Çine her hususta 

=g=e:::ç:.:m=iş=o=lm=a=s=ı =se=b=e=b=ile==el=le=-==f a=d=el=e=r =te=m=i=ni=n=e=ça=l=ış=m=a=k=ta=d=ır=. yardım edecek 

nda 
Denizi· Ayd na 4 - O mağlup 

Denizli, AgJırı takımları bir arada 
Aydm, (Hususi) - Dün Denizlispor kulübü AydınR gele

rek Aydınspor kulübü ile hakem Naimin idaresinde bir maç 
yaptılar. Çok samimi ve heyecanlı geçen maçı Aydın takımı 
dörde karşı sıfırla kazandı. Denizlili sporcularla Lise direk
tör Ü ve muallimleri birlikte gelmişlerdi. 
Eşya piyangosu: 
Aydın Hava Kurumu tarafından tertib edilen eşya piyan· 

gosu dün Noter huzurunda çekilerek 582 numarala bilete bir 
motosiklet, diğer numaralara da kıymetli hediyeler çıkmıştır. 

Bir konferans; 
Alman Herman Klop adında bir seyyah dün akşam Halk

evinde projc\csiyonla, Finlandıya, Polonya, lskandinavya mem
leketleri Cava, Somatra adaları ıle Japonya hakkında bir kon
ferans verdi. Konferansı salonu dolduran Aydınlılar defaatle 
a lkışladılnr. 

Muhlis Sabaheddin heyeti: 
M hlıs Sıbah ddin operet heyeti Halkevi Sosyal yardım 

Berlin, 10 (Radyo) - Ma
liye Nazırı Bay Şaht, Çin Ma
liye Nazırı şeref ine bir süpe 
vermiştir. Ziyafette, Çın icra 
komitesi reisi ile, Çin mali 
heyeti ve Çin sefareti erkanı, 
Rayşbank müdür muavini bu· 
lunmuştur. 

B. Şaht, verdiği söylevde, 
büyük bir endüstri memleketi 
olan Almanyanın Çine her 
husustae yardım edebileceğini 
kaydeylemiştir. 

Berlin, 1 O (A.A.) - Alman 
lktısat Nazın B. Şaht dün 
akşam Çin Mali} e Nazın Yu· 
an Yung şerefine bir ziyafet 
vermiştir. Ziyafette Çin icra 
komitesi umumi sekreteri g-e
ncral Kuei, Amiral Lin, Al
man Finans Bakanı Kont Fon 
Krosigk, Ekonomi, Hariciye, 
Harbiye v~ Nakliyat müsteşar
ları, Rayşbank müdür muavini 
Dreyse hazır bulunmuşlardır. 

Doktor Şaht, söylediği nu· 
tukta büyük endüstri memle
keti olan Almanyanın Çine 
imar meselesinde yardım ede· 
hilecetini söylemiştir. 

Kahvehanelerle 
barlar •~ndikusı 
grev J!.apacak •. 

Brüksel, 1 O .. ( Radyo ) 
Kahvehaneler Ye barlar sen: 
dikası 15 Haziranda grev ili-. .. 

Madrid, son boinbardı- ı Halkın dilekleri 

manda_n_ç_o~f'.arar gördü "Peki,, 
ispanya meselesinde Rusyanın, Fransa 
tataFından takib edilmekte olan si:ya. 

seti beğenmediği söyleniyor 
Bask cebhesinde havalar fena 

Periniyan, 10 (Radyo) -
Bask cebhesinde hava çok 
bozuktur. Her iki tarafın ha· 
rekatı hemen hemen hiçe in· 
miştir. Yağmurların husule 
getirdiği çamur harekata ve 
sisler de rüyete mani olmak· 
tadır. 

Madrid tekrar bombardı .. 
man edildi 

Madrid, 10 (Radyo) - Ha· 
va ve karadan yapılan şid .. 
dctli bir bombardımandan 
sonra. hükümet kıt'aları Ka
ravanseli tekrar terketmeğe 

mecbur kalmışlardır. 

Taymis gazetes~ne göre, 
Madridın şiddetli bombardı
manı, büyük tahribat yapmıştır. 

Adliye binası vesair büyük 
müesseseler harab olmuştur. 

Rusya, Fronsanın siyasetini 
beğenmiqor 

Londra, 10 (Radyo) - Ro
madan gelen haberlen• görf", 
Moskovanın re~mi mt'hafıli, Fran-
sız siyasetine ademi memnuniyet 
göstt"rınekıedir. Ruslar, Fran· 
sanın ispanya siyasetini beğen-

memektedirler. 
Rusyanın Londra sefiri B. 

Maiski ademi müdahale komi
te-sine bir nota vermiş ye 
Doyçland meselesine temas 
ederek, ademi müdahale ko
mitesinin bütün müzakereleri
ne vukufu mecburiyetini der· 
hatır ettirmiştir. 

Fransadan gönüllü 
gönderiliyormuş .• 

Roma, 10 (Radyo) - Pa
risten bildiriliyor: 

Hergün yüzlerce Fransız gö· 
nüllüsü kızıl ispanyaya geç
mektedirler. Marsilyadan ol· 
duğu gibi kara hudutlarından 
da geçenler çoktur. 250 tay
yare Fı ansada inşa edilmiş ve 
bugünlerd~ Valinsiyaya sevki 
takarrür eylemiştir. 

Madrid, 10 (A.A.) - Asi
ler dün iki defa Madridin şi· 
malinde Penarrubia ve Sierra 
Mavacerraba mevzilerine karş1 
şiddetli taarruzlarda bulun
muşlardır. Bu taarruzlar aka
mete uğramıştır. 

Amiral Hortiye verilmek 
istenen salahiyetler 

Muhalif partiler, bu $a/ahiyetleri reddet
mekte ve müşterek bir harekete kal

kışmış bulunmaktailırlar 
Budapeşte, 10 (A.A.) - Naibin salahiyetlerinin genişletil

mesi hakkındaki layiha muhalefet partileri tarafından şiddetle 
tenkid edilmektedir. Hıristiyan partisi projeyi kabul ctmemege 
karar vermiştir. Çarşamba günü mecliste yapılan müzakerede 
muhalif liberal partisi projenin siyasi gayeleri istihdaf ettiğini 
ileri sürerek projeyi reddetmiştir. 

Küçük köylülc:r partisi hattı harektti hakkında henüz bir 
karar vermemiştir. Muhalefet partilerinde bir konferans akte

dilerek projenin parlamentoda umumi müzakeresinden evci ted
kiki için teklifler yapılmaktadır. 
Hükumetin bu husustaki hattı hareketi ise henüz meçhuldür. 

Amerika, silah yarışını 
durdurmağa çahşacak 
Hariciye müsteşarı, ba husuat11 matbuat 

mümes illerine beyanatta bulundu 
Vaşington, 10 (A.A.) -

Hariciye müsteşarı Velles, 
matbuat mümessillerine be· 
yanatta bulunarak, Amerika 
hükumetinin silah yarışını dur
durmağa matuf her türlü te
şebbüse karşı alaka göstere
ceğini beyan etmiş ve de· 
miştir ki: 

.. _ Bu hususta mesai bir
liğinde bulunmağa amadeyiz. 
Gümrük manialarını tahdide 
matuf her türlü tedbirlerle de 

·alakadar olacağ1z. Zira bunu 
içtimai sulhun esaslarını vü· 
cude getirecek en iyi vasıta 
addediyoruz.,, 

Beynelmilel 
hava müsabakosı 
20 Alastosta yapılacaktır •• 

Roma, 10 (Radyo)- Dokuz 
ltalyan tayyaresi beynelmilel 
lstre·Şam·Paris hava müsaba
kasına iştirak edecektir. 

Bu müsabaka 20 Ağustosta 
yapılacaktır. . 

İtalyan tayyarelerinin biri· 
sinde hıss~linin~n oğlu Bnino 
Mussolın i bizzat pilotluk ya-
-"'"' ... ı,. .... 

Vaşington, 9 (A.A.) - B. 
Ruzveltk, ongreden ticaret va
purları inşasına yardım tah
sisatı olarak 10 milyon ve in
şaat programını tamamlamak 
için de 150 milyon dolar isti
yeceğini bildirmiştir. 

Hükumet ticaretin genişle

tilmesi ve harb halinde mem
leketin iaşesi için kuvvetli bir 
ticaret filosu arzu etmektedir. 

Mi anada 
Şenlikler yapmışlar 

Milano, 10 (Radyo) - Bü· 
tün Milano dün şenlik yap· 
mıştır. Bu şenlik ltalya veli
ahdının oğlunun şerefine ya-
pılmıştır. 

Bu şenlik münascbetile kral, 
veliahd, prens ve prensesler 
tarafından Savva şatosunda 
tarihi merasim yapılmıştır. 
ltalyan aristokrasisinden 2000 
kişi de bu merasime iştirak 

etmiştir. 
Merasimde davetliler, Savva 

erkanının Milanoya ~ldi1deri 
zamanki kostümlerıle hazır 
bulunmuşlard ı r. 

Halk hanedan lehine teıa-
'-•• .. ~· . .., ............ 

Diyorlar amma, 
sonu yok! 

Arabfırını caddesinin üstün
de Bölükbaşı çıkmazındaki 
halk, ıenelt>rdenberi sokaklı· 
rında bir lağım inşaası için 
Belediyeye müracaat ettikleri 
b . ld~ hali bir lağım yapb· 
rılmamıştır. Dün bu sokakta 
oturan bir zat, idarehanemiıo 
geldi ve bi~e dedi ki: 

- O civarda hep memur 
ve münevverler oturur. Bütün 
teşebbüslerimize (peki) cevabı 
verildi ve fakat lağım bir türlü 
yapılmadı. Sokaiımız, fevkali· 
de pistır. 

Belediye 
Bu işlere ne der? 
1 - Fırınlarda gece işçi 

çalıştırılmamasına karar veril" 
mişti. Halbuki baz1 fırınlarda 
gene geceleri işçi çahştanh" 
yormuş. Bunu bize haber 
veren bir arkadaşımı1: 

- Belediye, geceleri fırın" 
!arda çalışılıp çalışılmadığı~ 
teftiş vazifl'sini kime gördiİ" 
rüyor acaba? 

2· - Bahribaba parkınd• 
meyveli bazı dut ağaçla~ı 
vardır. Beton yol üzeıine dO" 
külen dutlar, gel ip geçen halk 
tarafından çiğnendıkçc: me}"'~ 
usareleri üzerıne toplanan sr 
nek bulutu ortalığı kaplamak· 
tadır. Zaten küçük bazı <? . ., 
cuklar da dut toplamak jçı 
bindikleri bu ağaçlardan diir 
mek tehlikesile karşı karşı~ 

bulunuyorlar. Belediye buna ti 
çare bulamaz mı ve hiç olm• 

beton yolun üzerini teoıizle" 
temez mi? 

Buca yollarma kah" 
mazot dökUldU 

Sucanın içinden geçen t" 
senin ve şose halindeki dil" 
yolların yaz münasebetile .,,. 
kil \t&sıtaları da geçtikçe f-': 
toz olduğu ve halkı rah•!", 
ettiğ'i görülmüştür. Beled•: 
şoselere kalın bir tabaka ·ıe 
linde mazot dökmek suret• 
balkı tozdan kurtarmıştır. 

Naafıda i 
Vilayet Daimi Encii~eııe'. 

dün öğleden evci Vah p' 
Fazlı Gülecin riyasetinde t;a. 
lanmış, geç vakte kadart-ı,b' 
zakerede bulunmuştur, ~ 
işleri hakkında bazı kar• 
alınmıştır. 

SözlU imtihanıar'-a 
Ortaokullarla liselerde ~ 

imtihanlara devam e<f11;,.;ı 
tedir. imtihanlar ayın ~9 •'' 
bitecektir. Busene söılu~, 
lan talebe miktarı pek ~' 
Ortaokullarla liselerde ~· 
mezun olacak talebe~~ ~ 
detnameleri, tasdik ı·~de# 
tür Bakanlığına go• 
cektir. J 
B. Van Zefdl'_. 
Paris yolu ile fle 

k •J•.,afı yor a gı IJ-. 

B. Van Z6la,,J S· " 
Paris, 10 (Radyo)_. y~ 

Bn. Van Zeland yarın 'P':J 
gelecekti!'. B. Van .;e ~ 
Fransa Hariciye Naıırı .., 
vekili ile mühim b.,. b"" ,.
keratta bulunacak ~e -·~~ 
sonra Şerburg hr11 ,ce~~ 
Nevyorka hareket ed fırt"~ 

B. Van Zeland bu 1etr~ 
dan istifade ederek dl 
Belçika paviyonuPll 
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Vor Nôyratın seyahatleri 

Gaz8teler, uzun maka .. 
leler yazıyorlar 
------- -

lrırnale D'/taliaya göre Belgrad, Sof ya oe 
Peıte arasında hiçbir ihtilaf yoktur 

Rqma, 10 (A.A.) - Fon 
~Öyratın Bela-rad ve Sofya 
lıyaretleri hakkında mütalea
lar yürijten Giomale D'ltalia 
tıcümle şöyle demektedir: 

"Belgrad, Sotya ve Buda
~fte arasında bir güna men• 
fıet ihtilafı yoktur. Bu üç pa
yitaht arasında bir mukarenet 
husule gelmesi için komünizm 
lcblilcesi tek başına kafi bir 
&ebep teekil «-tmektedir " 

Giornale D'ltalia, bundan 
~onra Almanyanın faaliyetinin 
l\oına·Berlin mihveri ruhuna 
te\'fıkan ltalyan faaliyetile hem
•henk olarak inkişaf etmek
te olduğunu kaydetmektedır. 
I Giornale D'ltalıaya göre, 
talya ile Almanya ispanya 
~larmda lcontrolu temine me
lııur 4 devletin nihai itilafı 
tanzim için aktedecekleri içti· 
llıaa iştiraki kabul etmişlerdir. 

Paris, 9 (A.A.) - Ôvr ga· 
vtcsinin öğrendiğine göre, 
h 0~ Nöyratın Belgrad seya
. atı esnasında bu şehirde da
~ıtıi bir iktısad komisyonu 
~bdası kararlaştırılmıştır. Bu 

8~rnisyon Almanyanın Sofya, 
ukteş, Budapeşteden yap· 

lnakta olduğu hububat müba· 
hatını santralizt: edecek ol&n 
lııiiatakhel teş,cilatın temeli 
olacaktır. 

Von Nöyrat ile B. Stoya
~noviçin siyasi görüşmeleri 
~lckında Ôvr gazdesi şöyle 
'il Yor: 

ili '"Meselelerin ekserisi Bay 
ue~n bazı Avrupa paytahtla· 
tında ve billiaua Budapeştede-. 
'-rfetmekte oldup gayretlerin 
"'uvaffalcıyete mazhar olması· 
~ Veya akamete ujTamasına 
~tareu halledilmiyerek oldu· 

ıibi bırakılmıştır.,, 

~ .. Belgrad, 9 (A.A.) - Bay 
oYrat ile 8. Stoyadinoviç 

~ndalci görüşmeler hakkın· 
nıütalca serdeden yan 

~i Vreme gazetesi, Belgra· 
t...J B. Nöyratı sulhun ilk ha· 
tile ~rinden biri olmak sıfa
h..._ ıltilcbal etmiı olduğunu 
·-..aldadır. 

8. Nöyratm ziyareti siya· 
:te hiçbir tebeddül vukubul-

' oldutu manasım tazam· 
~~n etmez. Belki Avrupanın 
~hunu müdafaa eden ve Av· 
.._Payı kargaşalıklardan koru· 
.:.le istiyen bir siyasetin tar
trı 1 lllanasını ifade eder. Al
cla~~Ya. ile Yugoslavya (arasın· 
~ t .•ı~u.i,. iktısadi ve harici 
il '-1 bırlığı ancak B. Nöyrat 
) ' B. Stoyadinoviç arasında 
~·~n görüşmeler sayesinde 'i formülünü elde etmiştir. 
~ "roslavyamn Almanyaya 
~!1 kabul etmiş olduğu si
d 1 hatta hareket bu ana ka· 
tfJ~r ç0lc: meaud neticeler ver· 

01
1'tir. istikbalde de böyle 

h. ''-it ümid olunur. Bu hath 
h rckct Yugoslavyanın Almanlllr •nlamış olması esasına 
~ •tcniddir. Nasıl ki Alman· 
ı, da Yugoslav milletini an· 

1ııııı,,,l!tıı oldutunu isbat etmiştir. 

!!Qlkevi köşesi 
tih ~a6n saat 16 da dil, ta.: 
laat"~ edebiyat komitesinin, 
1. .... -. ·8 de yönkurulun top· 
~& vtıdu, 

Bu ziyaret her iki taraf için 
feyiıli olmııştur. 

Sofya, JO (A.A.) - Von 
Nöyratın Sofyayı ziyareti mü
nasebetile g.aZeteler çolc sa

mimi makaleler neşretmekle· 

dir. Hükumetin naşiri efkarı 
Dnes gazetesi diyor ki: 

.. Harb neticesinde zayıfla

mış olan ve kimsenin ehem· 
miyet vermediği küçük Bul· 
garistan Hariciye Nazırını 

Sofyaya yolladığından dolayı 
Alman hükumetine teşekkür 
eder. Von Nöyrat resmen 
Bulgaristanı ziyaret eden ilk 
büyük devlet mümessilidir. 
Bulgar milleti bu jest karşı
sında bittabi bigane kalamaz." 

Slovo gazetesi diyor ki: 
.. Von Nöyrat, umumi harb 

esnasında mukad Jerat arka· 
daşlığı .ettiğimiz bu büyük 
milletin evladıdır. iki millet 
arasındaki ananavi dostluk 
iki memleketin de geçirdiği 
felaketı devre rağmen harb
den sonra da devam etmiş
tir. Hiç kimse B. Hitlerin 
milletler arasında hukuk mü· 
ı ıvatı meselesini ileri süren 
ve sulh diktatörlerinin zıncı· 
rini kırabilen ilk adam şere· 
fini nezed~mcz. 

Yalnız Bulgaristan kendisini 
müdafaa için bu vasıtalara 
malik değildir. Von Nöyratın 
bu ziyareti, Almanyamn dün· 
ya sulhunu muhafaza hususun· 
daki jt'ayretlerinin yeni bir te· 
zahürüdür. Bulgaristan, diğer 
taraftan Almanyanın bolşeviz· 
me karşı mücadelesine de bi
kine kalamaz .• 

Sofya, 10 (~.A.) - Alman· 
yanın Sofya elçisi B. Humelin 
akşam elçilik binasırıda B. 
Nöyrat şerefine büyük bir ka
bul resmi tertip etmiş ve bu 
kabul resminde kralın kardeşi 
prens Kril ile kralın yaverleri, 
Başvekil Köse lvanof, bütün 
Nazırlar, Sofya belediye reisi, 
garnizonlar kumandanlan, Er
kim harbiyei umumiye reisi, 
sabık Başvekil Muşanof, Zan· 
tof, Manilof, Danef ve umumi 
harb esnasında ordu başku· 
mandam general Y ekof hazır 
bulunmuşlardır. 

B. Stalinin 
anası ölmüş 

Tiflis, 10 (Radyo) - Gür· 
cü gazeteleri B. Stalinin an· 
nesi Bayan Tekaterin Duga · 
çellinin öldüğünü bildirmek· 
tcdirler. 

Bayan T ekaterin 87 yaşında 
idi. Bu icadın tevellüd itiba
rile katolik olduğundan cena· 
zesine dini merasim yapılmış 
fakat 8. Stalin cenaze mera· 
siminde hazır bulunmamıştır. 

Merkezi Avrupada 
lkbsadT imtiyazlar şayi· 

aları yalan mıdır? 
Londra, 9 (A.A.) - Roy· 

ter Ajansından: 
Londranın iyi malumat al· 

makta olan mehafili B. Ede· 
nin veyahut Lord Cranbour· 
neun merkezi Avrupa memle
ketlerine bazı iktısadi imti· 
yazlar bahşcdeccğine dair t-e· 

nebi memleketlerde dolaşan 

haberler hakkında ademi ma· 
lumat bqaA etmektedir. 

Vapurda 
On beş, yirmi kişilik bir yörük 
grubu, Konak iskelrsinden 
vapura bindiler. Aralarında, 
kucaklarında çocuk taşıyan 

gençli, ihtiyarh kadınlar da 
var. Anladım ki, vapura ilk 
defa biniyorlar.. Keza iki er· 
kek te var ki, onlar da derya 
yüzünde bir tekneye ilk dda 
ayak uzatmışlardır. 

içlerinde iki yaşlıca erkek te 
bulunuyordu. Bunlardan biri, 
karısı ile beraber benim ya· 
nıma düşmüştü. Kadın sordu: 

- Mehme:d, bu şimdi su
yun Üstünde mi g:decek?. 

- Hı. 
- Olen adam, ister misin 

bir batsın? .. 
- Batmaz garı batmaz. Biz 

Yemene giderken, su geminin 
bu yüzünden girer, ahd öte 
yüzünden çıkardı. 

...:.. Nasıl zıbarmadınız?. 

- Su geminin içinde dur· 
mazdı ki ... 

Vapur hareket etmişti. Ka· 
dınlar ve o iki erkek: 

- Hele hele ·dediler· aha 
aha nasıl da gider gağurun 

gem ısı ... 
O tecrübeli ve Yemene git· 

miş vatandaş: 

- Olen ·dedi· gağurun ge
misi değil garı o, bizim oldu, 
sizin anlacan ... 

Hafifce gülümsedim. Herkes 
onlara bakıyordu. Onlar ise, 
kendi keyiflerinde idiler. Ça
dırda oturuyormuş gibi rahat 
rahat yan gelmişlerdi. Hoşuma 
gitmişlerdı doğrusu .•. 

Pasaport iskelesinden Kar· 
şıyakaya hareket etmiştik. Bi· 
letçi geldi, biletlere baktı. 
Bizim eskı Yemen aşinasına: 

- Bu ·dedi· ikinci mevki 
bileti.. Aşağıya ineceksiniz .. 

Ve diğ~rlerine döndü. Ka· 
dın, zevcine sordu: 

- Höy mevki dediği de 
ne? ... 

Adam, uzun uzadıya izah 
yapacak diye bekliyordum. 
Halbuki o; sadece şunları 
söyledi: 

- Aha bak, burası yumu· 
şak, yumuşak.... lldnci mevki 
dediğin de tahtadır. 

Biletçi tekrar döndü: 
- isterseniz ikişer kuruş 

farkını verirsiniz. 
Erkek: 
- Verelik.. 
Dedi ve elıni cebine uzattı, 

kadın derhal atıldı: 
- Höy adam, ne diye ve

riyon bakayın... Senin iki ku· 
ruş dediğin, benimki ile birlik 
dört kuruş eder. Senin anlı
yacan dört yumurta eder. 
iki kutu ispirt eder. Kıçın 
yumuşak yerde alışmadı ya, 
ke.lk o tahta yere gidelim .. 

Ve erkek, bu mantık kar· 
şısında ses çıkarmadı: 

- Hada, dedi, gidelim ... 
Ve hep beraber, ikinci mev· 

kie indiler... Çimdik 

Franaız 
tahtellJahirleri 

Tancaya vardılar 
Tanca, 10 (Radyo) - Dört 

Fransız tahtelbahhiri Tancaya 
varmıştır. Fransız sefiri tara
fından tahtelbahir müretteba· 
tına büyük bir ziyef et verile· 
cek ve beynelmilel sefaret 
heyetleri de bu ziyafete davet 
edilecektir. 

Genç boksörler, boks muallimi B. Nuri ile birlikte 
- Senelerdenberi ihmal edilen boks sporu, son sene zarfın<la 

"fazla alaka' görmih ve oldul.cça iyi bo'<sörler yetişmiştir. Yı· 
kık minare altındaki boks evinde bir senedenberi ~Pnçlerin 
devnm eden ç::ılışmaları, sernerPli neticPler vermiştir. Yirmiden 
fazla genç boksör, hergün boks muallimi B. Nuri Koparalın 
nezareti altındıt çalışmakta, ekzersiz yapmaktadır. 

Haber aldığımıza göre, pek yakında şehrimizde boks ~am· 
piyonluğu için biiyiik bir müsabaka yapılacak ve bütün yetiş· 
miş gençler müsabaknya gireceklerdir. 

Almanya ve Fransa lngil
terenin son teklifini 

kabul ettiler 
Sovyetlerin ittihaz ettikleri hattı hare-' 

ketin, mesai birliğinin iyi işlemesine 
mani olacağına inanılmıyor - 8. Moscicki 

Varşovaga döndü 
Bükreş, 1 O (A.A.) - Dün 

Polonya elçiliğindeki öğle zi· 
yafetinde kral Karo!, Moscicki, 
prens Mişel ve bütün hüku· 
met azaları bulunmuş ve bu 
zıyafoti müteakıb Polonya rei· 
sicumhuru B. Moccicki, kral 
ve veliaht ile birlikte valide 
kraliçe Marieyi ziyaret iç.in 
Sinayaya hareket etmiştir. 
Akşam Peles şatosunda ve· 

rilen ziyafeti müteakıp Polonya 
reisicumhuru ve maiyeti saat 
22 de Varşovaya hareket et
miştir. 

Varşova, 10 (Radyo)- Cum· 
hurreisi B. Moscicki, Hariciye 
Nazırı B. Bekle birlikte Bükreş 
ziyaretinden avdet etmiştir. 

Bükreş, 10 (A.A.) - Aşa· 
ğıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

• B. Moscickinin kral Karo
lu ziyareti iki memleketi yek
diğerine bağlıyan sarsılmaz 
dostluk rabıtalarını teyid et· 
miştir. Yapılmış olan görüş· 
meler iki memleketi alakadar 
eden meseleler hakkında na· 
zar ayniyetini ve Lehistan ile 
Romanya arasmda siyasi, iktı· 
sadi ve harsi rabıtaları derin· 
IP.ştirmek husus:ındaki müşte· 
rek arzuyu bir kere daha te· 
barüz ettir.niştir." 

Varşova, 10 (A.A.) - Ga· 
zetta Polska cumhur başkanı 
B. Moscickinin Romanya se
yahatinin neticesini şu suretle 
hulasa ediyor: 

,.Lehistanın fikirlerin karşı· 

lıklı riayetine dayanan karşı· 
sındaki hattı hareketi dostluk 
havası içinde olgunlaşacak 
iyi semereler vermektedir, 

Yan resmi lskra Bükreş 
görüşmeleri esnasında kral 
Karolon Varşova ziyaretine 
aid programında tesbit edil
miş olduğunu ve bu ziyaretin 
büyük bir dostluk tezahürü 
şeklini alacağını bildiriyor. 

Varşova, 10 (A.A.) - Ga· 
zeteler Romvnya kralı Karo· 
lun LehistBnda dört gün ka
lacağını ve bunun bir günü· 
nün Krakovi de ıeçeceğıni,, 
Krakovide Vnvel şatosunda.. 
buyük bir resmi kabul tertib 
edecejini bildiriyorlar. 

Londra, 1 O (A.A.) - Roy
ter Ajansından: 

Alman)a, ltalya ve Fransa 
hali hazırda lngiftrenin kontrol 
yapmakta olan harb gemile· 
rinin himayesi için zaruri olan 
teminat hakkında bir itilafa 
vasıl olmak için teklif etmiş 

olduğu usulü kabul etmiş bu
lunuyorlar. Bugün veyahut ya· 
rın Hariciye Nezaretinde B. 
Eden ile Almanya, lcalya ve 
Fransa sefirlerinin bir toplantı 
yapmalara muhtemeldir. 

ispanyadaki iki tarafa ya
pılacak tekliflerin nihai metni 
bu toplantıda kararlaştırıla· 
caktır. Sovyet , Rusyanın ko· 
miteye göndermiş olduğu mek· 
tup B. Maiskinin talebi üze
rine komite azası arasında 

dolaştırılmıştır. 

Bund"l; 31 Mayıs tarihinde 
tali komitenin müttefikan iz
har etmiş olauğu arzuya tevfi· 
kan 4 deniz devletine kontrol 
Hasına memur olan barb 2e· 
mileri hakkında teminat elde 
etmelC maksadlle İcab eden 
tedbirleri kararlaştırmak işinin 
bırakılması hususunda ne veç
hile mutabık kalınmış olduğu 
beyan edilmektedir. 

B. Maiskiye İngiltere hükıi
kumetinin fikrince bu temina· 
natın komitenin hukukunu tah· 
did edemiyeceği ve lngiltere 
hükumetinin komitenin salahi· 
yeti dairesine dahil olan bu 
meselenin komitece tedkikine 
hiçbir veçhile mani olmak ni· 
yetinde olmRdığı bildirilmiştir. 

Sovyetlerin ittihaz etmiş 
oldukları hattı hareketin ko· 
mitece mesai birliğinin yeni· 
den teessüsünü işkil edeceğine 
ve mesai birliği bir kere te
essüs ettikten sonra bunun iyi 
işlemesine mani olacağına 
ciddi surette inanılmamaktadır. 

Fransız gazeteleri 
Rus askeri ricali arasındaki 
değişiklikleı için makaleler 

gazıgorlar 

Paris, 10 (Radyo) - Fran· 
sız gazeteleri, Rusyada aıkcri 
rical.- arasında y•pılan deği· 
şiklıkler etrafındş uzun ma· 
kaleler yazın;. dır. 

.,,. s 

Dak Dö Vind•or 
BinlePçe telgraf ttl(jı 
Vesserleonburg. 1() (A.J\.)--= 

Pü" ve Düşes DP Vınd!\o, 
iıdıvaçları münasebeJile .jOpg 
t~lgraf ve ?00 me~tub f)lımş: 
lar~ır. · 
Oü~ ve Düşe~. ijqn1Jtra EC· 

vab verme~ jçirı bir Sı t'flO 

daktiloa-raf ~nggje etmjşlerqir: 
Vra erleonburg, JO{A.A.)

Dü1' Dö Vındsaruu kMıb! bını 
başı F ravood ~4 bt'y~nl'tt§ 
bulunmuştqri 

-Dük Dö Viııd:;or Avru 
pada st·yıthat etınck tas,_vv~
nı nda d~ğildir, B·r ~ay hay tı 
yaşamak iıtemektcdır, Kendlsı 
lııgılterenin daveti ıakdirıııde 
ona hızrn et etnıeğe bittabi 
daiına anıade bulıuımuk adır. 
Bununla bl!raber görm~sı muh· 
temel hizmetler husu::ıi sahada 
olacaktır. 

Dük ve Düşes halihazırda 
şatonun parkını tanzim dtır· 

mekle meşguldürler. Dük Ca· 
rinthie modasına göre gıyin· 
miştir. Başında tüyıü bir fotr 
şı1pka, ayağında kısa panto1on 
vardır. Dük ve Düşes bir kaç 
haf ta münzevi bir hayat ge· 
çirmek arzusundadırlar. Bu 
bir kaç hafta geçtikten sonra 
davetlileri kabul edeceklerdir. 

Dükün erkek kardeşlerinden 
birinin Vesserleonburga gel· 
mesi muhtemeldir. Dük ve 
Düşesin Voorth gölünde ve 
belki de Venedik ve Bledde 
(Yugoslavya) bir cevelan yap· 
maları muhtemeldir. 

ltalya· 
Bir sene sonra dUnyamn 
en bUyUk tahtelbahir-ine 

malik oıacakmış 
Paris, 10 (A.A.) - Le Jo· 

urnal, ltalyamn bir sene sonra 
dünyanın en büyük tahtelba
hir filosuna sahip olacağını 
yazmaktadır. ltalya faal ser· 
viste çalışan 100 tahtelbahire 
malik olacaktır. Şimdiye ka· 
dar Fransa 90 tahtelbahir ile 
birinci gelmekte idi. 

Le Journal, bundan başka 
ltalyan tahtelbahirlerinin S 
yaşından fazla olmadığına, 
halbuki Fransız tahtelbahirle· 
rinin 10 yaşını bile geçmiş 

olduklarını ilave etmektedir. 
Bu gazete, netice olarak 

ltalyanın silahlanma progra
mını tahakkuk ettirmek husu· 
sundaki devam ve sabrı ile 
aleme bir nümune göstermek· 
te olduğunu yazmaktadır. 

Bazı ihtilaflar çıktı 
P.aris, 10 (Radyo) - Ha· 

vas Ajansının Londradan al· 
dığı bir habere göre, muha· 
sım f spanyoJlara gönderilecek 
teklif hakkında müdavelei ef· 
karda bulunacak komitenin 
içtimaı bugüne kalmıştır. Bu 
teklifin sebebi Almanyanın 
Londra sefirinin Berlinden geç 
vakit gelmesidir. 

Fransız resmi mehafiline gö· 
re, bu talik, sadece bu sebebe 
müstenid değildir. Komite ta· 
rafından halledilmemiş bazı 
ihtilaflar vardır. 

Piyer lotinin ölüm 
aenei devriyesi 

Paris, 10 (Radyo) - Bu· 
gün Piyer Lotinin ölüm senei 
devriyesidir. Bu münasebetle 
gazetelerde edibin hayatın-
dan bahsetmekte ve bütün 
radyolarda edipin eserlerin· 
den parçalar okunmaktadır. 

Piyer Loti hatırası olarak 
Fransız posta idaresi hususi 
bir: pul neıredecektir. Bu pu· 
)un fazla varidatı ile Ro,fordda 
bir Pıyer Loti abidesi yapı· 
lauktır. 
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• an :a·ra- f:Iava genel l!'_etrol .. v~ 'b~n.z~n 
' k . - t l .,~··fıatlerı ındırılıyor ... 

Hindenburg zeplini hak
kındaki tahkikat • aAf çık· ~ omu an ıg.. ••••• 

. :·l.;I • • Petrol ve benzinin ucuzla-
r Milli Müdafaa Hava Genel tılınası için bu madde1erden 

!Lü.bna taraftarı gazeteler, Sari
., elilere ş ·ddetle hücum ediyorlar 

.ŞAm - Paristen alman ha
l berlere göre, Surıye hükii· 
meti Cenevre anlaşmasını ka
bul etmezse, Fransa, Fransa· 

1 len bir L'iibnanlı, ·Lübnanlı ol
duğundan dotayı vazıfesinden 
çılrnrılmışhr. 

Daha birç~k Lübnanlılar da 
ayni akıbete uğramışlarHır . . Suriye muahedesini tasdik 

etmıyecektir. Bu haber bura 
da heyecan uyandırmıştır. 

Bütün Arab gazeteleri, kar
şılaştıkları ha1<ıkstin verdiği 

.acı ile sağa sola b<ışvurm:ıkta 
"müsebbıbn ara naktadırlar. 

Arab gazeteleri bilhassa 
Fransızlara ateş pü.skürmekte
.dırler. 

1çin için kaynıyan bir Arab 
kazanı vardır ki çok değil, 

belki de bu aylar içınd '! fış · 
kıracaktır. Gerek Arab gaz(!
telerinde ve gerekse hükume
tinde zerre kadar bir itid.:ıl 

hareketi görülmüyor. 
Dünkü F etelarab gazetesi

nin başyazı ından bazı kısım· 
larını tercüme ediyorum: 

"Bizim delegelerimiz bir 
fayda vermiyecck olan Cenev
re seyahatinden vazgeçerek 
Parise gideceklerdır. Fakat 
Pariste ne yapacaklardır? 

Hükumetimiz olub biten
lerden asla mesul değildır. 

Mandanın elinden ameliyata 
uğramış ve bozulmuş bir mem
leket teslim aldı. Binaenaleyh 
17 senedenberi sürüp giden 
elemi ve acıyı tedavi etmeğe 
muktedir değildi. 

Mes'uller? başta müttefiki
miz olan Fransızlardır. 

ikinci derecedeki mes'uller 
Mısır ve Iraktır. Bu komşu 
Arab memleketlerinin medeni
yeti, ideali, tarihi ve vaziyeti 
coğrafisi Suriye ile müşterek 
olmakla beraber bu devletle
rin Milletler cemiyetinde bu
lunan mümessilleri orada Su
riyenin parçalanması konuşu· 
lurken bir söz söylememişler 
ve hatta uğradığımız felakat
ten bizi müteselli etmeğe bile 
lüzum görmemişlerdir. 

Artık Arap ittihadının bir 
efsane olduğu anlaşılmış ve 
buna Suriye kadar herkes te 
inanmaz olmuştur. 

Ancak, burada bu fikir hiç 
bir zaman ölmiyecektir.,, 

Halep ve Şamda vaziyet 
karışık olmakla beraber bütün 
civar Arap bölgelerde de hü· 
kumete karşı büyük bir kin 
beslenmektedir. Berutta çıkan 
Ennida gazetesi diyor ki: 

"Suriydiler Lübnanlılarla 
samimi ve halis bir ittihadı 
arzu ediyorlarsa her halde bu 
arzularının tahakkuku için ta
kibedilmesi lazımgelen yolu 
iyi intihap edememişlerdir! 

Vatandaşlarımızın Suriyede 
uğradıkları cebr ve tazyiki 
bildiren haber1er her gün bu
raya ulaşmaktadır. 

Daha dün Irak petrol şir
ketinde istihdam edilen Lüb
nanlı şoförlerin vazifelerine 
nihayet verdiler. 

Ayni şirkete iş bulmak için 
müracaat ed n, Berutta mu
kım bir Lübnanlı şirketin Şam
daki bir: memuru tarafından 

-yüz k~zartacak bir tarzda ko- · 
vulmuş ve bu memur Lüblan
lıya "biz, sizi ve tekmil Lüb. 
nanlıları açlıktan öldürcceğızl,, 
Demiştir. 

Yirmi senedenberi Lfızkiye 

id rcs"ude istı dam cd1-

Bu nevi hareketler neye 
de1alet edn? 

Lübnaııda rahat ralıat \~azi · 
felerini görüp geçinen birçpk 1 

Surıyelıler vardır. Burada16 
Surydilere de ayni muameleyi 
yapmazdan ·evel nlikumetimize 
Şamh ·Jfondilere bu mf'seleye 
CJair kat'i ızahat vermesini tt:k· 
lıf ediyoruz. ----

Vekiller Heyeti 
toplandı 

Başı 1 inci sahifede -
bu münasebetle mühim siyasi 
bir söylev verecektir. 

Ankara, 10 (A.A.) - Hari· 
ciye Vekilı Dr. Tevfik Rüştü 
Aıas bu sabah Anadolu eks· 
presile Ankaraya gelmiştir. B. 
Rüştü Aras istasyonda Hari
ciye Vekil vekıli ve Adliye 
Vekili B. ~aracoğlu Şükrü, 
Hariciye Vekaleti siyasi müs
teşarı Numan Menemencioğlu 
Başvekalet hususi kalem mü
dürü ve diğer vekalet erkanı, 
kord iplomatik tarafından kar
şılanmıştır. 

B. Nöyratın seyahatı 
-Başı 1 inci sahifede -

clu~u ı;ibi giderken do allı.ıılan· 

nnştır. 

Re men bildirilcH~ine gör~, 

Krnl Alnııın Jluriciyc Nımnoa 

At .. ksanclrc niıanının birinci ~ınıf 

hilyük ealibini ve Sufyaclalı.i Alman 
elçi ine de aynı nicanın büyilk ıa· 

lıbini ibdn etmivtir. 
Krııl Borie i\ğle nkti Sofya 

yakmincle ldiin Vrııojn t•losunda 
\'on Nöyrot şeref ine bir Zİ) afet 
vermi~ ve ziyafette Baovekil B. 
Kö e h·aoor ile Alman elçisi B. 
Ruwelio hazır bulunmuştur. 

Resmi teblil) 
Sofya, 10 (Radyo) - Al

manya Hariciye Nazırı Von 

Nöyrat, bugün Alman mezar· 
lıklarına giderek çelenkler 

koyduktan sonra, Bulgar Ha
riciye nezaretine gidc:rek, Baş 

ve Dışbakanı B. Köse lvanofla 
bir saat kadar görüşmüştür. 

Bu görüşmelerden sonra bir 
resmi tebliğ neşredilmiş ve 
iki devlet arasında tam bir 
fikir birliği mevcud olduğu 
ve Almanya·Bulgaristan mü· 
nasebatının, ileride daha kuv· 
vetli bir şekil alması için. 
sarfı mesai edilmekte oldu· 
ğunu bildirmiştir. 

Prens Pol 
Kana gidiyor 

Belgrad, 10 (Radyo) 
Kral Naibi Prens Pol, bugün 
Kana müteveccihen hareket 
etmiş ve istasyonda, Baş ve 
Dış "Bakanı B. Stoyadinoviç 
tarnfından teşyi edilmiştir. 
Okullar himaye heyetleri 

lzmirdeki ilkokullar himaye 
heyetlerinin geçen bir sene 
içinde talebeye yaptıkları 
yardım miktan hakkında baş
Öğretmenlerden malQmat is
tenmişti. Bazı okul başöğ
retmenleri bu maluınatı Kül· 
tür direktörlüküne göndermiş· 
lerdir. Bütün okullardan ge
lecek malumat sonunda bir 
istatistik hazırlanarak Kültür 
Ba A IQil goodenlooekt.irıı 

Komutan1ığı teşkili ve vazifesi 
alınmakta olan gümrük resiı'n-

hakkınClaki kanun layihası mcc- lerile dahili istihlak vergisi 
lis rlıznamesine alınmıştır. 

inme manevralarında inf ilcika sebebiyet 
verecek gaz kaçması vukua gelmemiştir 

Bu layihaya göre yurdda 
hava tehlikesine kar~ı korunma 
işlerinin bir elden idare etmek 
için Korkomutanlı~ı salahiye· 
tini· haiı bir hava mUdafaa 
genel komutanfıkı te~kil ~H.ı
rıacaktır. Bo 'komutanlık emir 
ve kum~nda itibarile hazerde 
Genel Kurmay Başkanlığına, 

seft!rCfe ·aaŞkuınandanlığa bağlı 
'ol~ca'ktır. 

Komutanlık bu kanunla teş· 
kil ediıecek olan yüksdc hava 
müdafaa komiı yonile alakalı 
Vekalctlerın mütalt:asını ala
rak hazerde bütün memle· 
kete şamil hava koruma plan-
larını hazırlıyacaktır. Yurd da
hılindt!kı halkı ve hükumet 
teşkıllerinin muhtelıf kısım
larını alakadar eden tekmıl 
hava müdafaasına aid teşki
lat işlerini ve bunlara aid te-
sisleri yaptırılacaktır. 

Hava korunmasına aid vü· 
cud bulan bütün teşkillerin 

talım ve terbiye tatbikatları 
bu komutanlığa aid olacaktır. 

Hava müdafaa komisyonu na· 
mile Genel Kurmay 13aşkanı· 

nın Başkanlığı altım.la kurula
cak komisyon da hava genel 
komutanı, Milli Müdafaa Ve
kaleti Hava Müst~şarı ile di
ğeı V c:kalet1er müsteşarları 
bulunacaklardır. 

Avam Kamarasında 
- Başı 1 inci sahifede -

kur buluuduklarım beyan etmi~tir. 

Londra, 10 (A.A.) - Bay 
Eden muhafazakar mebuslar· 
dan Hallcainenin bir sualine 
cevab vererek gazetecilerin 
İtalyadan çıkarılması mesele· 
sinin Romadaki lngiliz büyük 
elçisi ile Kont Cıano arasın
da iki defa münakaşa edildi· 
ğıni söylemiştir. 

B. Eden lngilterenin Akde· 
niz siyasetinde hiçbir değişik
lik olmadığını ilave etmiştir. 

Bir /ngiliz gazetesi 
Hatay işi için ne yazıyor 

Müşterek emniyet sistemine 
gene meydan okusun dursun-
lar. Bu gibi tarizler, her te· 
kerrür ettikçe, itiraz edenlerin 
yanlış anlayışları daha çok 
anlaşılıyor. Müşterek emniyet, 
harp içinde yapmak için icad 
olunmuş şayanı hürmet bir 
kelime değildir; sulhu muha-
faza etmek için ortaya kon
muş pratik bir alettir .•. 

Müşterek emniyet sisteminin 
dünyayı bir Milletler Cemiyeti 
harbine sevkedebilec~ğini söy
liyenleri doğrudan doğruya 
telczi;' edebilirsiniz. Sulhu mu· 
hafaza eden hiçbir millet. Mil· 
Jetler Cemiyetinin hücumun· 
dan endişe etmemdidir. Sul
hu muhafaza eden millet bir 
hücuma uğrarsa, bu tecavüzü 
mağlOp etmek için Milletler 
Cemiyetinden yardım istiye· 
bilir. 

Milletler Cemiyeti, diğer bir 
vasıta ile elde edilemiyen kıy
metli işler görebilmektedir. 
lskenderun hakkında Türk -
Fransız ihtilafının hallolundu
ğunu gösteren rapor, bunun 
bir misalidir. Bu gibi şeyler, 
sekiz hariciye nazırının kendi 
meşıul dairelerini bırakıp Ce· 
ncvrcye gelmekte bir kıymet 
görmesinin ıebebini izah eder. 
Ayni zamanda, Mı!lırın Millet
ler Cemiyetine girmesinin de 
manasını· anlatır. Pfükum"ctle-r, 
ölü müesseselere aza oimak 
için kendi yollarını terket-
•~ler. -HiildU01Jdaıt-' 

nisbetinin indiritmesi hakkın
da hükumetin 'Meclise vermiş 
oldu~u 'ıki kanun layihası 
giimrük v~ inhisarlar "ncüme· 
ni ile büdce encümeninden 
geçerek Meclis umumi heye
tine sevkedilmiştir. 

Bu layihalarla vergiler nis
betlerinde yapılması teklif 
edilen tenzilat sayesinde ben· 
zinde kilo başına 10 küsur 

kuruş, petrolda ise sekiz ku
ruşa yakın bir ucuzluk temin 
edılmiş olacaktır. 

1937 petrol ve benzin itha· 
latı 1936 dakinin ayni olacağı 

farzedilecek olursa bu tenzi
lat sayesinde, gümrük resmi.ı
de, bdediye hissesinde, istih· 
lak ve muamele vergilerine 

topyekun 5,367,426 lira kaaar 
bir tenezzül vukua gelecektir. 

Fakat hükumet, ucuzluk ne
ticesinde memleketin şimdi-

kinden fazla petrol ve benzin 
istihlak edect>ği ve dolayısile 

ithalatın artacağı kanaatin· 
ded ır. Bu suretle elede 
edılecek varidat farkı ve 
bunların sanayi hayatında ya
pacakları inkişaf sebebile ha
zine için başka yollardan elde 
edilecek menfeatlerin bu nok
sanı yavaş yavaş ve hatta 
fazlasile telafi edeceğine şüb· 
he olunmamaktadır. 

İstihlak vergisinde 
değişiklik 

Dahili istihlak vergisi ka
nununda değişiklik yapılması 

için hükumetin meclise vermiş 
olduğu kanun layihası encü· 
menlerden geçerek umumi he
yete sevk edilmiştir. Layiha
nın aldığı son şekle göre, 
bilumum sınai müesseselerde 
ve hususi umumi işlerde (tram
vay dahil) kuvvf'i muharrike 
olarak istihlak edilen elektri
ğin beher kilovat salltinden 
aşağıdaki yazılı resimler alı· 
nacaktır: 

1 - istihlak edilen elektri
ğin beher kilovat saatinin f1ati 
9 kuruşa kadar (9 kuruş dahil) 
ise bir kuruş, 

2 - istihlak edilen elektri· 
ğin beher kilovat saatinin fi. 
ati 9 kuruştan yukarı ise 20 
para, 

3 - Havagazının 
metre mikabı 20 para. 

beher 

Ancak bir sanat zümresinde 
muharrik kuvvet olarak elek· 

tirik kullanan sınai müesse· 
selerine ödeyecekleri resim 

mamulatın maliyet bedelinde 
% 0,75 i tecavüz ettiği tak· 

dirde hükumet, o kısım sanayi 
için bu resmi, mezkur nisbete 
kadar indirmeğe salahiyetli 
olacaktır. 

Üzüm satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 
42 H. Alberti 13 50 14 75 

Zahire satışları 
Çu. Ginsi K. S. K. S. 
1316 Buğday 5 25 6 625 

25 Ton Bakla 4 3125 4 3125 
137 B. Pamuk 38 45 
18 H. Pamuk 38 45 

13247 Kilo Yapak 49 54 50 

6'. # 43.SO 49 

Berlin, 10 (A.A.) - Lake--dan yere inme manevraları 
hürstten avdet etmiş olan Al- esnl!lsında mükemmel bir hal-
man tahkik komisyonu mesaisi de bulunduğu ve bu manev· 
hakkında icab edenlere malu- ralar n sureti mutlakada nor• 
mat ve izahat vnmiştir. mal olarak icra edildiği ta• 

Hava işleri idaresine vermiş hakkuk etmiştir. 
Hava işleri Nazın B. Göring oldu~u raporunda komisyon komi.;yonu bu esrarı tenvır 

gaz kaçması ve infil~k sebep· için tahkikatına devam etmeğe 
leri hakkında mahallinde tet· memur etmiştir. Komisyoıı çok 
kikat icra etmiş olduğunu be· incP tetkikler yapacak ve Ame• 
yan etmektedir. Yere inme rikan komisyonu ile müt lea• 
manevraları e~nasında infilaka lar teatisinde bulunace:ıktır. 
seht-biyet vere-bilect-k mühim Tahkikatın kat'i neticesi halka 
miktarda gaı; kaçma~n vukua 
gelmemiştir. Çijnkü bu gibi 
hususatı tesbit için balona 
konulmuş olan kontrol aletleri 
(ki yere inme manevrası esna
sında mÜtf'madiyen kontrol 
edilmiştir) bu hususta hiçbir 
şey göstermemektedir. 

Komisyon infilak sebepleri 
olarak aşağıdaki hraziyeleri 
tahlil etmektedir: 

Uskurlardar. birinin çatla· 
ması, bir motörden kıvılcımlar 
kaçması, Saint Elme ateşi, 

balonun ara1armda tazyik farkı 
hasıl olabilmiş olan muhtelif 
cıksıımı arasında elektrik şna
resi, halonda bozuk elektrik 
tesisoh bulunması, balonun 
ensacının fena cinsten olması, 
radyotelgrafik hadiseler, em
niyet nizarnatına muhaldet ilh .. 

Bu faraziy,.lerden hiçbiri 
isbat edilememiştir. Her halde 
balonun tt·knik noktai nazar-

bildirilecektir. - -----------
Alman. YugoslatJ 

Münasebatı çok 
mükemmeldir 

Belgrad, 10 {Radyo) - Al· 
manya Hariciye Nazırı Von 
Nöyrat, Avala ajansı muhabi· 
rine verd iği beyanatta, Yo; 
goslavyada gördüğü hüsnU 
kabulden dolayı fevkalade 
memnun olduğunu ve Alman· 
ya Yugoslavya münasebatının 

çok mükemmel ve dostane bir 
şckılde bı:lunduğunu söyl•· 
miştir. 

Belcika , 
ispanya işlerine ka

rışmıyacak .. 
Brüksel, 10 (Radyo) - Bel· 

çika ayan meclisi, bugün top· 
lanmış ve 11 muhalife karŞl 

88 reyle Belç;kanın fspanY' 
işlerine karışmaması hakkın· 

daki kararı tasdik eylemiş~ 

Kimyevi fle bakteriyoloji raporları lıaiz ' 
Yüzlerce senedenberi sıhhate fay dası f11 ;, 
cerreb olan lzmir.Urla Malgaca içmefef 

A iLDi 
'fi°' 

lzmir·Çeşme şosesi üzerinde güzel manzaralı oteli, gst:,şe 
lokanta ve bakkaliyesinde müşterilerinin hertürlü istirahat, 
V" ihtiyaçları temin edilmiştir. 

Urla Malgaca içmeleri ,.ır 
Doktor müderris merhum Bay Raşit Tahsinin 11 Urla 1lJıı' 

lgaca içme suyu hakkında: Karlispatın Şurprudel Zals. 50 OJicl' 
ezber cihet rüçhandır. ,. buyurdukları bu su; müzının ırı&jj' 
ve bevap teşennüçleri, karaciğer, dalak hastalıklarında ""dJ 
min safra kesesi ve safra yolları iltihaplarında, safra. ,,~et 
ve taşlarında, müzmin inkıbazda, şişmanlık, nakris · ve ııJb·' 
hastalıklarında, bağırsak, şirit, sıılucan, m<'sane yolları eri~ 
gibi bünycvi hastalıklarda seri ve şifahbahş olduiu te 
ile sabittir. " - .; • - · ·Çtşdl' 

Vesait Basmahane karşısında Bulvarda Urla ve b''~ 
otobüslerinin hepsi içıne!cre uğrcı makta olduklarından 

"t mevcuttur. 
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Numara - 32 Yazan: M. Ayhan 

l>oğan rıhtıma yaklaşınca bir ka
Yığa atlayarak ıslık çalmıya başladı ~--DJJ 

Doğan güldii: daki bağın, başının arka ci· Kırmızı gemiden selam ... 
- Belki... Fakat söz de heline düşen düğümünü çöze· Mektup tarihsizdi. iki genç 

Veremem.. bilmek için kafasını şezlongun kız, hayretle ve dikkatle biri-
Sonra elini beline uzattı, ayağına sürtüyor, bir taraftan birine baktılar. Bu mektubun 

Zarif, küçük bir çanta çıkardı: da acı acı inliyordu. Onun mühim olduğu aşikfırdı. Or· 

edilmiş bir sır vardı. 
- Bak, güzel Venedik kızı.. çantası da biraz ötede duru· tnda kendileri tarafından elde 

Sana biraz eziyet çektirdim. yordu. O, kendisine sahte bir 
l<inıbilir, belki bu vaziyetten süs, bir zcngirı kızı vaziyeti 
~urtuluncıya kadar epeyce da· vermişti. Halbuki bu ev, on· 
ha sıkıntı çekecek, belki ya· ların dt'ğil, başkasınındı. On· 
tını gün, bir gün bağlı, aç lar, her ikisi de hizmetçi idiler. 
t~lacaksın .. Bunları sana tat· Diğer kız, Doğanla konu· 
ık etmek istemezdim.. Ne şurken iniltileri duymuş ve 

Çare ki mecburum .. Sana, te- içeriye girmişti .. Fakat gördü-
lniı ve nazik bir genç o1du· ğü manzaradan birdenbire ürk-
tunıu anlatmak için, Ş\: bedi· müş ve kapıya kadar tekrar 
Ytyi bırakıyorum: kaçmıştı: 

içinde 300 Venedik Franğı - Ne oluyoruz? 
"•rdır. Bu bir şey değil, fakat Diye bağırdı .. Arkadaşı işa· 
~nta kıymetlidir ve benim bir ret ediyordu. YakTaştı, çarça· 
atıram olarak saklarsın onu.. buk ağzını çözdü: 
Genç kız güldü.. Memnun - Ne oldun kız böyle?. 

01rnuştu. Diğeri başını salladı: 
- iyi mi, beğendin mi?,. - Ne mi oldum, görüyor· 

Dediğim gibi, belki bir gün sun işte .. Çöz elimi, ayağımı. 
tene konuşuruz.. - Çözeyim amma, kim bağ-
.1 Kız, içini çekti ve gözleri ladı seni?. 
1

' işaret ett'ı·. Kı'm 1 k 1 - o aca , o .. 
- Evdi.. - Sevdiğin ha?. 
- Şu halde, şimdilik Allaha - Hangi sevdiğim; sen bu-

1111larladık.. dala mısın?. Buradan çıkan, 
A. D~ğan derhal geriye döndü. yani bana getirdiğin adamın 
~ Ynı kapıdan çıkıp gitmekten yüzüne hiç dikkat ettin mi?. 
•şka çare yoktu. Paravanayı - Hayır, lüzum görmedim. 

J'Çrnişti. Süratle yürüyordu ki, - Budala kız, budala kız .. 
0rtakal ağacının altından, O, başka bir erkekm:ş .. 

tindisini buraya getiren ilk Diğer kız, bir çığlık attı ve 
t göründü ve bunu, arkadan çarçabuk arkadaşının ellerini 

t1cn derin bir inilti, bir bo· çözdü. Anti, serbest kalınca, 
k ses takib etti. şezlor.gun altına doğru kay-
8ağlı kız, şimdiden kurtul· mış bulunan çantayı kaptı: 

~k çarelerini aramıştı. Genç - işte, bana bir hediye de 
da, bu iniltiyi duymuştu: bıraktı.. Hatıra ve mükafat 

"':- Antiye ne oldu acaba?. olsun, diye .. 
nı çağırıyor galiba!. Anti çantayı sımsıkı tutu-
Doğan, başını çevirdi: yordu. Arkadaşı da diz çöke· 

~ - Öyle olacak.. Git bak, rek yanıbaşına gelmişti. Çan· 
kalım. ne istiyor!. tanın üstünde, altın kakmalı 

l Genç kız, paravanaya doğru bir arma görür gibi oldular. 
ti~ltu, o da iri adımlarla, ile- Bu bir gemi resmi idi. Bir· 
._.e, açık duran kapaktan denbire sapsarı oldular .. An· 
til hzene daldı ve süratla ile· tinin elleri titremeğe başladı. 
~hleğe başladı. Biraz sonra, Arkadaşına baktı: 
b· ık ıokakta idi. Ellerini ce· Okudun mu?. 
~ soktu. Islık çala çala, - Evet.. 
~ fli keyifli yürümeğe baş· - Meçhul Korsan .. 
db 1• Denize doğru ilerleyor· - Demek ki o ... 

ttİ ~s~i, bozuk bir rıhtıma - Tekin yere o kadar gü· 
'- ltııştı. Oracıktan küçük bir zel bir genç değildi. Hem de 
\itıdal geçiyordu. Sandalcıya şakacı, soğukkanlı, mert ve 

' ıslık çaldı: asil.. Her tarafımı bağlarken 
ı._ ......_ Bana bak, arkadaş, yak· beni incitmemek için o kadar 

S &ahile!.. çalıştı ki .. 
tılıt •ndalcı, kürekleri oynatarak - Peki, amma, sğzını ne 
~6-~ltıa yanaştı ve Doğan, hiç diye bağladı?. 
~h. ~rırneden sandala atladı, - Bağırmıyayım diye ayol.. 
"qrı .... ••I verdi: Hatta, kim olduğunu sordum 
t'Yı' Çek pr~nses irininin sa· da, söylemedi. 
"'t tıa .. Tamir görecek yerler - içindeki paraları sayalım. 

S ltıış, nafakamızı çıkaralım. Ve iki genç kız, frankları 
~•ndalcı güldü: saydılar. Yekunu üç yüzdü. Fa-

~~ ilah nafakanı artırsın de· kat tam bu sırada küçük çan· 
\ltılı.. tanın diğer bir gözünün ke· 

~ii t sandal, durgun denizin narından küçük bir kağıt gö· 
~~. ~de, ~ğır ağır köşeyi dön· züktü. Anti: 
b,,ı_ edefıne doğru ilerlemeğe - Bir kağıt, bir mektup! 

dı.. Diye haykırdı ve onu da 

"' L ~tıt" * • 
°'tııı 1 ağzını, bileklerini, ayak· 
lb ... 

1
• sıkan bağlardan kurtul

~ ı · 
~bat Çın, Doğan çıkar çıkmaz, 
~t'4 •ınağa başlamıştı. Uğraşa 
~'lıt a, şezlongdan kendini 

•a.. &tın .. .. 
·"tıı ustune attı. Başı iyice 
'~tı'tı. Doğana içinden bir 
~ İıılokudu. Sonra derin de

toıeğe başladı. Ağzm· 

çekti. Süratle okudular. Um· 
duklarından çok mühimdi. Bu 
kısacık mektupta, şu satırlar 

vardı: 

"Kırmızı gemi engindedir. 
Ak gemi (T) duvarının açı· 
ğmda 15 dakika bekliyecektir. 
On tayfa (A. M) e çıkan yo· 
lun ağzında emirlerinizi bek· 
liyecektir. Kahraman kaptana 

- Antil. Bak, iyi düşün!. 
Bu, mühim bir servettir, anlı· 
yorsun yal. Bir kasn bulmakla 
müsavi.. Doka hazretleri ve 
bütün Venedik o herifin pe· 
şinde dolaşıyor. Elbette ki onu 
yakalatan, büyük bir ikramiye 
kazanır .. 

- Yani, onu haber mi ve· 
relim? 

- Öyle ya, öyle!.. Şimdi 
faziletin düşünülecek sırası mı· 
dır? Bak, her ikimiz de fakir 
kızlarız. ilelebet hizmetçilik 
etmeğe mahkum iken başımıza 
böyle bir devlet kuşu konu· 
yor. Onu kovalıyacak mıyız?. 
Haydi, uzunuzadiya düşün· 
meğe tuzum yok. işi nereden 
tutacağımızı ben pek ala bili
yorum .. Yakında kırmızı kor· 
san sehpada can verecektir, 
biz de servete, ihsana kavu· 
şacağız. Sen ona bak?. 

-Acaba, olur mu dersin 
bunlar? 

lzmir ikinci icra 
luğundan: 

Salhane tramvay eaddesi 
349 sayılı evde iken halen 
ikametgahı meçhul bulunan 
Bayan Saniye tarafına. 

Emlak ve Eytam Bankası 
lzmir şubesine T. L. 4526,72 

dört bin beşyüz yirmi altı lira 
yetmiş iki kuruş borcunuzdan 

dolayı namınıza çıkarılan ödeme 
emri ikametgahınızı terkeyle· 
meniz hasebiyle bilfı tebliğ 
iade edilmiş zabıtaca da ara· 
nılmanıza rağmen bulundugu· 
nuz yer öğrenilmemiş oldu· 
ğundan ilanen tebliğat ifasına 
karar verilmiştir. 

Tarihi ilandan itibaren ye· 
di gün içinde- mezkur borcu 
ödemeniz veya diyeceğinizi 
ayni müddette şifahen veya 
yazı ile memuriyetimize (Dos· 
ya No. 3712142) e bildirmez· 
seniz rehinin paraya çevril· 
mesi yolu ile icraya devam 
edileceği ilanen ihbar ve teb· 
liğ olunur. 

Zayi cüzdan veevrak 
Tekaü<l maaşıma aid cüz· 

danımı, 63 lira param ve müh· 
rümle birlikte kaybettim. Bu· 
!anların, parn kendisine helal 
olmak üzere cüzdan ve müh· 
rümü Anadolu gazetesinde 
r.amıma göndermesini insani· 
yet namına rica edı~rim. 

Karat aşta, Yeni Türkiye 
sokağında 23 numarada 

mukim polis mütekaitlerinden 
ZeY.9el · Önal . _ ~ _ 

•• umum mu· Askeri f abrikala 
dürl ·· ğü den: 
100Tonmuta har Avr a 

v 

1 Dünyada Olanlar 1 
Kan dökmiyen 

bir ha}dud --·····-··---pam g Şako-Sontof e yolun. 
Tahmin edilen bedeli 55000 lira olan ve şnrtratnesinde d b h değişiklik yapılan 100 ton mutahhar Avrupa pamuğu Askeri a ir vurgun da a 

fabrikalar umum mü<lürliiğü satın alma komisyonunca 2 Ağus· yaptı 
tos 937 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile· Cenubi Amerikada da Şi-
cektir. Şartname 2 lira 75 kuruş mukabilinde komisyondan mali Amerikada olduğu gibi 
verilir. Gangsterler vardır. Bunlar 

Taliplerin muvakkat teminat olan 400 lirayı hhvi teklif mek· arasında Basklara mensub Za· 
tuplarıııı mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri mokola adlı bir haydudun çe· 
ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· tesi çok meşhurdur. Bu ada.m, 
lerindeki vesaiklc mezkur gün ve saatte komisyona müra· pek çok vurgunlar yaptığı 
caatları. 11 13 15 l 7 1791 halde bir damla olsun kan 

[zmir Komutanlığı ilanları dökmemiştir; bu, mühim bir 
hususiyetlirl Zamokola geçen· 

lznıir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: de yaptığı bir şimendifer bas· 
1 - Ankara Eskişchirdr. iki hangar ynptırılacaktır. Keşif kınından sonra zabıtanın elin· 

bedeli (361850) üç yüz altmış bir bin sekiz yüz elli den yakasını güç kurtarmıştır: 
lira 84 kuruştıır. Bu inşaatın kapalı zarfla eksiltmesi Şako ile Santofe arasında 
18/6/937 Cuma günü snnt 15 te M. M. V. satın al· işliyen 152 numarah sürat 
ma komisyonunda ynpılac-:ıkhr. katarı birdenbire silahlı bir 

2 - Şartname keşif ve planlar 18 lirn 10 kuruşa M. M. taarruz ve: 
V. Sat. Al. Ko. dan alınır. Muhabere ile şartname - Arriba Ias manosl 
gönderilmez. Yani: 

3 - İlk teminat parası (18225) on sekiz bin iki yüz yirmi - Eller yukarı! Emri kal"' 
beş liradır. şısında kalmıştır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin \İcaret odasında kayıtlı olma- Haydudlar, furgunda bıılu· 
ları şart olmakla beraber kanuni teminat ve 2490 sa· nan ve zencirlerle furgun de· 
yılı kanunuıı 2. ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge· mirlerine kilidleşerek bağları· 
lerle bayındırlık genel ve fenni şartnaınderile hava mış büyük bir kasayı aşağıya 
inşaat şubesi fenni şartnamesi ile birlikte teklif mek· atmışlar ve içinde buldukları 
tuplarını ihale saatinden en az bir sant evci M. M. paraları ve kıymetli eHakı 
V. Sat. Al. Ko. nuna vermeleri. 5 11 16 1662 alıp kaçmışlardır ve adet üze· 

lzmir Mst. Mv. K. Sat Al. Ko. Rs. den: re de gene ne kendilerinden 
1 - Ankara harp okulu ihtiyacı için (1680) ton yerli kok ne de eksprestekilerden hiçbir 

kömürünün 16/6/937 çarşamba günü saat 15 de ka· kimsenin burnu bile kanama· 
palı zarfla eksiltmesi Ankara levazım amirliği Sat. mıştır. 
al. ko. da yapılacaktır. Fakat, makineli silahlarla 

2 - Kok kömürünün tutnrı (45360) lira olup muvakkat mücehhez kuvvetli bir zabıta 
teminat parası (3402) liradır. Şırtnamesi (227) kuruş kolu Za:nokola çetesini mu-
mukabilinde Ankara levazım amirliği sat. al. ko. nun· hasara etmeğP. muvaffak o]-
dan alınır. muştur. işin en garib ciheti 

3 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· şudur: 
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. cü mad- Zamokola çetesi, bu son 
dclerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla bir· sisten silahlarla müsellah za· 
likte teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bıta kuvvetinin muhasarası 
en az bir saat evvel Ankara levazım amirliği snt. al. altından gene bir damla kan 

--::---ko_._n_u_n_a_ve_r_ıı_ıe_le_r_i . ______ 3_0:_·.:..3·_8_· 1.:..1:......-!.( 1:..:6:.:6:.:3~)- döklmesine meydan bırakmadan 
hmir Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: kurtulmuştur! 
1 - idareleri lstanbul levazım amirliğine bağlı kıtaat hay· Bütün Amerika şimdi bu 

vanah için 773 ton kuru ot 28/Hazirnn/937 pazaıtesi son kısma büyük bir alaka 
günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi Tophane sat. göc;;termektedir. 
al. ko. da yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 20098 yirmi bin doksan sekiz lira 35 
otuz beş kuruştur. 

3 - Şartnamesi lstanbul • Tophane sat. al. ko. da görü· 
lebilir. 

4 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 
makta baraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az 
bir saat evel Tophane satın alma komisyonuna ver-
meleri. t 1 16 20 25 1846 

lımir Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
1 - Her birine biçilen ederi 90 kuruş olan 50000 elli bin 

2 

3 

4 

tane kar gözlüğü münakasasına istekli çıkmadığından 
pazarlıkla alınacaktır. 
Şartnamesini 225 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin M. M. V. sat. al. ko. nuna müracaat et· 
mel eri. 
ilk teminat parası 3375 üç bin üç yüz yetmiş beş 
liradır. 
ihalesi 28'6/937 pazartesi günü saat 1 t de M. M. V. 
sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 

5 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol· 
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad· 
delerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla bir· 
liktc ilk teminatlarını ihale saatında M. M. sat. al. 
ko. nuna vermeleri. 11 15 20 25 1847 

llzmir Asliye 1 inci Hukuk icra edilmesine karar verilmiş 
dairesinden: olup bu baptaki mahkemesi 

Esas : 37.311 de 1217/937 tarihine müsadif 
Milli emlak idaresi tarafın· Pazartesi günü saat 10 rad-

dan Kahramanlar mahallesinin delerine bırakılmış ve tebliğ 
eski Aydın demiryolu yeni olunacak evrakın bir nüshası 
Aziziye sokağında 93 eski ve da mahkeme divanhanesine 
t t taj No. lu haneyi fuzuli talik kılındığından yevmi mez· 

kfirda .mahkemeye gelmediği 
olarak işgal ettiğinden dolayı takdirde hakkında gıyap ka· 
Şerif ve Şadiye aleyhlerine rarı çıkarılacağı lüzumuna mü· 
ikame C"dılen ecri misil dava- tcdair davetname tebliğ ma· 
sının cereyan eden muhake· kamına kaim olmak üzere 
mesinde Şerife yapılan tebli· keyfiyet H. U. M. K. nun 141 
ğatta ikametgahının belirsiz ve 142 ci maddeleri mucibin-
kalmasmdan il~nen tebliğat ce ilao olunur. 1850 

FOTO 
Refik Lütfi Or 

Zevkinizi okşayacak poz 
Temiz işçilik 

Hükumet civarı Kaymakam 
Nihadbey caddesi No. 20 

• lzmir inhisarlar başmüdür· 
lüğünden: 

Çamaltı tuzlasındaki idare 
malı fırın, kahve ile dükkan· 
ların 937 mali senesi kiraları 
açık &ltırmayc:i konulmuştur. 
Muhammen kira bedelleri ile 
teminatları aşağıda yazılıdır. 
Şartnameleri muhasebe şube· 
mizde görülebilir. isteklilerin 
18/6/937 günü saat 15 te 
başmüdürlüğümüzdeki komiı· 
yona gelmeleri. 

Kahve 
Fırın 
Aşçı 

Kasap 
Bakkal 

" Berber 

Muhammen teminatı 

bedeli 
Lira K. 
480 

1200 
300 
120 
240 
240 
120 

Lira 
36 
90 
22.50 
9 

18 
18 
9 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamt;ı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhaınra Sineması arkasında 

Tt>lefon : 3479 
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Vapur Acentası Ucuz, taze ve temız ılaç çeşıdlen - HU·HU! SİNEKLER BENi 
ERKEN KltLDI R DILAR / 

ROYAL NEDERLAND - 8 d k b.. ..k S [ · l h k J -KUMPANYASJNIN _ aş ura uyu a epçıoğ u anı arşısınua _ .... 
-

"JUNO,, vapuru 10 Hazi- -
rana doğru bekleniyor. Yükü- - H ©l m ©J Ü N lUı ~ifil 18\~ r -6' ~ rraır = 
nü tahliyeden sonıa BURGAS \S' l6 v~ U U ~ 
V ARNA ve KôSTENCEye = = 

y:;i~~~;~p~~~~~,~:N =S lılıat Eczahanesi-- -
"SAIMA,, vapuru 1/Hazi- = = 

ran/37 de gelip doğru AN- = nde bulUDUf • = 
~~~~.R~T~~~~~~N::v~ -nıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1111111111mıııııııııııııııııı1111111111111ı lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
limanları için yükleyecektir. 

"AASNE,, vapuru 14/Hazi
randa bekleniyor. ROTTER-
DAM, HAMBURG, GDYNIA 
SKANDINAVYA limanlarına 
yük alacaktır. ---

SERViS MARITIM RU-
MEN KUMPANYASININ 
"ALSA JULIYA,, vapuru 

16/Haziran 937 tarihine doğ· 
ru bekleniyor. MALTA, MAR
SIL YA ve CENOV A için yol
cu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/422112663 
.... .-. .. m ........... . 

V.N. 
W. F. H. VAN-
DerZEE& CO. 

DEUTSCHE LEVNTE Lf. 
NİE. HAMBURG. 

G.m.b. H. 
,,ARKADIA,, vapuru 11 

~~~~•~«• 
o~ıuu·· 

i 
- c Haziranda beklenilmektedir. 

ROTTERDAM, HAMBURG, 
ve BREMEN için yük kabul 

eder. ,-oı• • P ELPS BROS C 
AMERiKAN EXPORT Ll· ıvıer ve "UMDAL,, Umu- H & o INC. • IRLAND .. vapuru 24 

NES ş·· k A mi Deniz Acenta. Haziranda beklenmekte NEV-
The EXPORT STEAMSHIP ure 851 /ıii-ı ltd YORK limanı için yük ala-

CORPORATION Limited 
5 

• • • caktır. 
SERi SEFERLER v A Hellenıc Lınes 0 UTSIRE,, vapuru 20Tem-apur centası 

PIREden AKTARMALI Lı•mı•ted muz beklenilmekte NEVYORK 
"EXCALIBUR,, vapuru 4 Birinci kordon Rces binası limanı için yük alacaktır. 

Haziranda PIREden BuSTON Tel. 2443 ''CERMANlA,, vapuru 10 1 Vapurların isimleri, gelme 
ve NEVYORK için hareket THE Ji}E~~~ LI- Haziran beklc=nilmekte ROT- tarihleri ve navlun tarifeleri 
edecektir. "DRAGO., vapuru 15 Ha- TERDAM, HAMBMRG ve hakkında bir taahhüde girişi-

"EXETER,, vapuru 18 Ha- ANVERS limanları için yük lemez. 
ziranda PIREden BOSTON ziranda LIVERPOOL ve SW- alacaktır. Birinci kordonda 11 UMDAL 
ve NEVYORK için hareket ANSEADAN gelerek yük çı· ''HOLLANDIA,, vapuru 28 UMUMİ DENiZ ACENTA: 

karacaktır. ;ı. edecektir. Haziranda beklenilmekte ROT- Llul LTD. vapuru acentalı-
"GRODNO,, vapuru 15 TERD . 

"EXCAMBION,, vapuru 2 Hazirnda LONDRA, ve HULL A v1, HAMBURG ve ğına müracaat edilmesi rica 
Temmuzda PiREdcn BOSTON ANVERS limanları için yük olunur. 
ve NEV-YORK için hareket den gelerek yük çıkaracaktır. alacaktır. Riz binasında No. 166 
edecektir. "GRODNO,, vapuru 3o PHELPS LINE Telefon : 3171 

Haziranda gelerek LONDRA 
"EXOCHORDA" vapuru 

16 Temmuzda PIREden BOS· ve HULL için yük alacaktır. 
DEUTSHE - LEVANTE 

TON ve NEVYORK için ha· LiNiE 
rt:ket edecektir. 

Sryahat müddeti: ,,SOFIA,, 10 Haziranda 
PlRE. BOSTON 16 gün HAMBURG, BREMEN ve 
PiRE. NEVYORK 18 gün ANVERStcn gelerek yük çı· 

karacaktır. 
THE AMERICAN EXPORT Tarih ve navlunlardaki de-

LINES ğişikliklerden acenla mes'u· 
THE EXPORT STEAMSHIP livet kabul etmez. 

CORPORATION 
.,EXPRESS,, vapuru 10 

Haziranda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 

a:mmsmm.-.. ........ mm .. 

KôSTENCE, SULINA, KA
LAS ve IBRAIL için yük ka· 
kabul eder. 

............ ._ ....................... , 
Türk Hava Kurumu 

Büyük piyangosu 
2 nci keşide 11 haziran 1937 dedir 

Büyük ikramiye 40,000 liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye

lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar 

büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan 
bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan 

Depo: 
Edvar Conson Halefi 
2ci.Kordon No 88 

İzmir. 

BLAK-FIAK 
Amerikan en 

mükemmel 
sinek ilE'ıçidir. 

er yerde satıl:ıı' 

lzırıır Mıui Emlak Müdürlüğünden: 1720 
S. No. Lira 

798 Hasan hoca Osmaniye C. 10 eski ve taj No. la 1100 
mağaza. 

816 3. cü Karatas lslahane S. 51 eski 33 taj No. lı 121 
evin 224 sehimde 155 sehmi. 

817 Kahramanlar Sepetçi S. 38 kapı l 1 taj No. Jı 100 
dükkan. 

818 Karataş lhsaniye 5/1 eski kapı 9 taj No. lı 120 
147,50 metre M. arsa. 

820 2. ci Karantina Mısırlı C. 4511433 eski 319 tOO 
taj No. lı 395 metre dükkan ve arsası. 

828 Güzelyalı Erik S. 31 eski 13 taj No. lı ev 200 
829 ,. Halimağa·Güneş S. 176,50 metre 913 70 

ada 8 pars'!l No. h arsa. 
831 Güzelyalı y~ni Çay S. Teceddüt S. 16 eski 14 150 

ve 16 taj N. ev. 
830 Güzelyalı Şekip çıkmazı So. ·• Ferah So. 22 100 

eski 24 tajlı ev. 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 15 gün müddetle açı~ 

arttırmaya konulmuştur. ihalesi 17 /6/937 perşembe günü ss•; 
15 tedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 2·1 

" Hava gazı 
Medeni hayatın ihtiyaçlarından biridir. Banyonuzda 

her dakika sıcak su, mutbağınızda her istediğiz 
zaman istediğiniz derecede hazır ateş yalnız. 

Havagazı 
sayesinde kabil olur. 

Odun kömürünün 
Külfet, pislik ve pahalılığına mukabil 

Hava gazı 
Rahat kolay temiz sıhhi ve ucuzdur. 

Tesisatta çahukluk ve kolaylık gösterilir. Keşif ve mal· 
zem~ sarfını icabettirmiyen tamirler. 

Parasız yapılır· 

Salihli Ticaret ve sanayi od•' 
sın dan: 

Alaşehirde teşekkül etmiş olan 19 numaralı (Alaşehir 0~ 
Tarım satış kooperatifı) nin teşekkülü 7/6/1937 tarihi~de'li" 
sici ili ticaretin 219 numarasına kayt ve tescil cdildiğı 1 

olunur. ,,,,,,,/ 
-- ~r /zmir belediyesinden: zarlıkla ihale edilecektir. 1eJı 

· · · h beg Temizlik hanında bulunan pısının mu ammen dl} 
eski masa, dolap, havagazı doksan bir lira altmış 'eJ 

kuruştur. iştirak için Y ~ 
saatları, telefon, elektrik ede· liralık muvakkat teminat .... t4f 
vatı vesair kırk üç kalem buzu ile söylenen gün 
eşya ve hurdalar 22-6·937 saatte encümene gelinir. t8 
salı günü saat on altıda pa· 1805 8 1 l 1 S , -

Balc;ova Ağa· 
eder. 

SERViCE MARITIME RO
UMAIN. BÜKREŞ 

çekinmeyiniz. memnun DEN NORSKE MIDDEL· '- f 
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"DUROSTOR,, vapuru 30 
Mayısta beklenilmektedir. KÖS 
TENCE, SULINA, KALAS 
ve KALAS aktarması olarak 
bütün TUNA limanları için 
yük ka bul eder. 

JOHNSTON WARREN 
LINI.ES LiMiTED. 
LIVERPOOL 

"l"CEMPt<E,, vapuru 30 
Mayısta LIVERPUL ve AN
VERSten gelerek yük çıkara

caktır. BURGAS, V ARNA, 

o s L o _ O tor = Namile maruf ılıcaları 6.Haziran-9 
"BOSPHORUS,, vapuru 18 _ A K 1 T = ftl 

Haziranda beklenilmektedir. • ema onay = pazar gününden itibaren muhtere 
ISKENDERIYE, DIYEP ve = Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın. hastalıkları ;; müşterilerine kapılarını açmıştıt·._..a 
NORVEÇ limanları için yük - h = b•c;ıı~ 
kabul eder. = Birinci Sınıf Muta assısı § Asırlar var ki, şifabahş sularile bütün Türkiyenin d" 

V 1 
· .· 1 · 1 1 = ( Verem ve saire ) : köşelerine kadar nam salmıştır. Bu şifabahş sağlık yur il': 

apur arın ısım en ge me = n ı . k 1 k" u·ı k •. k ı ı 30 ı = h .. ·ı . 1 ld w d fazl• _: 'hl . l t "f I . = :asma ıarıe ısta yorııı ar;ısıııı a ·ı • >C • so.-a >a~ını a .. yı ı : nun mu terem muşterı erınce ma um o ugun an flefİP' 

~:'kınd~ b~r ~=;hh~de ar~~ri~~~ ,- ev ve muayene~:~:;in:: .. ::~:~·n~~~l~ıı~:~ır.:koam saat 6 ya ~ batı zaid görür ve muhterem müşterilerimin I t~; 
lem ez. Telefon No. 2007 2008 -llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 llllllllm beklerim. MÜDÜR y # 

•p u·· f)• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz: bir müshildir. O kadar :z:ararsı:z:dır k i gebelere, kalpı "bil' 
rekleri rahatıız. olanlara bile Doktorlar bunu tavaiye ederler, 


