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l(ahiııede 

------------
Reisicumhurumuz, dün halkın tezahüratı arasında 
bir gezinti yapmışlar ve vilayeti ziyaret ederek mil
letin işleri hakkında validen izahat almışl<ırdır 

Büyük Millet Meclisinde 

Teifjım: 2776 

Şiddetli yağmurlar 

Fransa da 
Çok şiddetli yağmurlar 

yağmıştır 

yağmış, seller Suçlular, vazifelerini suiistimal etmişl~r, 
olmuştur kapitalizmi iade eylemek istemişlerdi 

Paris, 1 l ( Hııılyo ) - f'ran· ~lo~ko,•a, 11 (A.A.) - Tas 1 

&anın Lirçok yı•ılniııılen alınan Ajamıı Lilıliriyor: 

Lalıeılere 8öre, mıılıtdif şelıirlı-r.t.. Aşııj!ıılal..i ıclıliğ neşreılilıni~tir: 

fırtırıalar olınıı,tur. TıırLılc bir D.ıhiliye hıılk koıni~ı·rli~i or· 
saat kadar ya~an ya~ınurlarJan gaoları tıırafırıılan mulıtt·lif taıih· 

seller olmuftur. lerıle le\'kif edilen Tulıaçe,·ski, Ya· 

Merit Lclıemle de miidhiş kir, Clıorovic, Kork, Aytleman, 
fırtınalar olrıın~ ve 'ağmurlar Gclılınan, Preııkov ve Piiına mese· 
yıığım~tır, maddi lıasarat çoktur, lcciııin ııılıkikntı bitmiş ve rnalıke· 

1'rabzon, 11 (Hususi) -
iki gündür Büyük Şefe 
lcQt1uşan Traizon halkı se
'1İtıç içindedir. Başlanbaşa 
donanmış olan şehirde, bay· 
"om vardır. Halk, en bü
JJiik Türkü içinden gelen 
'ettgi ve coşkunlukla alkış-
1Qrnaktaclır. Dün geceki 
leneralayı, şimdiye kadar 
ltıisli görülmemiş clerececle 
'»lQazzam olmuştur. 

Su .. merbank sermayes·ı- ?O~Şlf'UOr.)lldırırulardao ölenler pek WC)'C verilıııişıir. 
.. ... Yuknnıla ismi geçen mevkuf. 

ne 15 milyon ilave edildi \. iş :a~:::.,; mifde<ini •oii tim•I, 

Büyük Öne/eri davet için 
ltııılı.telif şehirlere/en gelmiş 
;ıa11 güze/en fazla lıeyel, 

11giin. Atatürk tara/mclan 
lcqbul edilmişlere/;,. Heyet 
Otqları, mensub oldukları 
~~irler halkının sevgi ve 

6~ılılıklarını Büyük Şı.:/e 
1ldirmişler ve hasretle 

ltendilerini beklediklerini 
~eylemişlerdir. 
,.augün şehirde otomobille 

•.r ••zinti 9apan Atatürk, 
t1ılan ı· . el k · 
1

.. .,,e ı zıyarPt e ere vı- , 

aget işleri hakkında vali
den izahat almışlardır. 
~ece, bir ziya/et veril· 

~ış, bu ziyafeti balo takib 
Ylerniştir. Büyiik Ôncler, 
~eç t1akte kadar baloya 
l "tlıu,.f arile ·şeref vermiş
e,.dir. 

le ~eisicumhuıumuz, pazar
~~ f iinü Erzuruma gicle

lerdir J • 
~ ıt~nbul, 11 (Hususi) -
' Qtıırk, beşinci mınlaka 
(J "1'ıi müfettişi Tahsin 

te,.e,. 

-Dünkü celsede çok mühim ka-
nunlar kabul edilmiştir 

Büyük Millet Meclisi içtima halinde 
Ankara, l l (A.A.) - Kamutay bugün Fikret Sılapn ha:kanlı~ında 

toplanmıetır. Cdac ııçılır açılmaz sıhhi sebebler dı.Iayısilc iıııifa ctıni~ 

olan Muhlis Erkmenin yerine Ziraat VeHletine Şakir Kesebirio tayini 
hakkında.ki trzkf're okunmu~ müteakıben mecJiıı ruzoameeiue giren mad· 
delerin müzakeresine gf'çilmiıtir. 

Kamutayın bugOnldl toplantısında kabul elmiş oldugu kanunlar ara· 
smda Ert-gli ,irkf'tinden ııatın alınan hııllJn nıadt•nlerin Kozlu ve Ki· 
Jimli df'nıiryollarıunı işleıilınet1İ ve Havzada deni:r. iol~rinio inbiııar ahı· 

na alınm11ııı, bava müdafoa genel .kumandanlığı trşkili, devlet demiryol· 
}arının ihtiyacı olan muharrik. ve müteharrik edevatın alrnmaeı için 16 
mılyon liraya kadar ıaalıbürlıle buluoulmuııı, Sünıt>rlıank sermaye~ine 15 
milyon lira ilheıııine aiıi kanunlar da bulunmaktadır. 

Kamutay yann ıoplanacdktır. 

Von Nöyrat Peştede 

Pazartesi günü büyük 
bir miting yapılacak 

------
Kanun salı gününden itibaren 

tatbik mevkiine giriyor 
iş kanunu önümfö:dt·ki haf ta 

sılı süoündcn itiban·n meriyet 
mcvkiine ~irccektir. Bu münase· 
betle l 1 lıuiran pazHrte~i günü 
saat 17 .. 30 Ja bütün fobrikı.larla 

tütün imalıiı haneleri ve~air müee· 
seselerılc t•lıtıan i~çilt!r ve iş sa· 
bilJleri ı::ırafınılau Cumhuriyet mey· 
ılaııındn bir miting nktleılilecektir. 

Mitinge vali B. Fazlı Güleı;, riya· 
set eıleccktir. 

Mareşal Tuhaçe/ski 
yeminlerinde bul r, vaıana, Sovyet• 
ler lıirliği rııillcılcrirıe, i~çi ve 
köylü Kızılordusuna hıyanetle suç· 
lu<lur. 

Tubkikat ennkı bunların Soy· 
yeıler birli~ine karşı gayri do tane 
bir siya et takib ede11 >ahaocı 
<levleılerdt'n Lirinio a keri zimam• 
dnr mehnfili ile i~birliği halinde 
Je, lct ıılr) lıiuıle hareLiiıa iştirak· 
lerini tesLit etnll'ktedir: Bu devle· 
ıio a·kt•ri ca usluk te~kiliııoa tla· 
bil bulunan suçlular hu Jevleıin 
a·keri melıafiliııe ııisteııı11ıik Lir 
surette Kızılorduııun vııziyt•ti buk· 
kını.la caaıısluk m11lıiınatı vermekte, 
Sovyctlc:r Lirlığinc kurşı oskcJi hir 
kc.ı\'Üz &lııiuıııliııde K11.ılordunuo 

hezimetini lınzırlnınuk ınak•aıfile 
Vilayt'lten müsaaıle alınmıotır. lıu ordunun kı)mcıini ZU)ıflatınak: 

Miting şu suretle yapılacaktır: üzere boz~unculuk fııaliyeti yap· 
l - l\Jiting hep•ti C.11 P. ka· makta idılcr. 

za merkeı: bf') eti reisi D. Tabir, Buııların hcclef i.:so'") eıler hir-
e1.1naf ve i~çi kurumları birliği lıaş· liğinde hü) ük. ıırazi sabıblt>rİ \'e 
kanı Galib. sanayicilerclen Salahid· l..apitulistler reji minin yeniılen te· 

dio, tütüncülcrdeo Cemal, imtiyaz· Vali B. Fazlı Güleç sisıııe yardım etmek leşi.il eyle· 
h şirketlerin i~çileri ha~kanı Nail· mekıe itli. 

1 ı . hihleri taraf10Jıın çelenkler kona· Büıün ıurlular keodı'l,.n'ne 
1
• •• den müteşekki < ır. caktır. ~ " 

2 - 14·6·937 pazarte8i gilnü B - Çelenk konulınaııı esna· nad e.Jılen suçları tamam le ıtir.af 
saat 17,15 de bütün tü:nn imalıit· sında körft>z vapurlarından hirinin etmi;olerılir. D.ıva bn8ün J l hazİ· 
haneleri , fabrikalar, mües~escler verccf'ği düılük i,areti üzerine lıii· randa So,·yetler birliği ) üksek di· 

veıoaire işçilsri, B.ısmaoe önündeki 
meydıında toplanacaldardır. 

3 - Bu heyet, öolcriıııle mu· 
n \a olduğu halıle Hat 17 .30 da 
Gazi bulvarını takiben i~ dairesi 

tün fabrikalar diiıliik çalmnk ımre· vanının bu.u•i oıal k •ıııe.i önünde 
:ıile merasimi te:.'iıl eılect·klerılir. gız ı lıir eel•et.le görult'cckıir. 

C - Bunıı miitenkıb işçiler \'e l\labkemeye So,•ycıler birligi yük· 
iş eabibleri namına kısa lıirn EÖY· ed•~ divanı ask.eri mııbkcmeııi rdııi 
Jev veril.-eek ve bu ~ih lrvlcre rnli Ülrık riyaset etmektedir. Muhkeme 
ve parti ba~kıım B. Fıızlı Güleç azııları şunlııniır: 

ve esnaf birlikleri binası önünden tarafınılan mukabele edilecckıir. 

'*'~ Siz burada çok iyi 
dq Yapmışsınız. Ve claha 

geçer•·k Cumhuriyet meydanına gi· Merasimi rııiiıeakıb Aıatürl.:e, So\}'cllcr Lirliği müdafaa halk 

B N • • t s f decektir. t~met İııönune, llti)iik Mıllct l\Jrc· - Sonu 6 ıncı sahi/acle-oyra 1 n o ya seya• A - l\fuzıka tarafından i:ıtik· li·i riyasetine ve Jktnııl V··kili Ce· -

'hati sulha hizmet içindir ~:y:~::e çi'::::k•~;,;,;~t:: ;~::: ~~-~~G;;, ··""'·' ,.,g,.rı.,. , .. Hamidi~e.. .. l~i ~QPacaksımz. Fakat en 
l lf b . k d .... 
uı. t' enı ço sev ıgım 
lliı 0Pr"klara davet etme-

il 0 l1'ıuştur. 
t ııy",.dular. 

------------Almanya Hariciye Nazırı ile Bulgar 
Başvekili arasındaki konuşmalar için 

bir resmi tebliğ neşredildi 
Ce~obzo11 Beleclige reisi B. 
tfl

111 
o/, t1ilayet halkına ter-

lle,. Q? olarak bir söylev Sofya, 11 (A.A.) - Alman 1 "Alman Hariciye Nazırı Von 
:•ş, Atatürke: Hariciye Na1ırı Von Nöyratla Nöyrat, Bulgar hükumetine bir-

•QQd Loğu il leaine şeref ve Bulgar Başvekili Köse lvanof kaç günlük ziyarette bulunmak 
~lQt~t fetircliniz. Ne mutlu arasında yapılan müzakerelerin üzere 9 Haziranda Sofyaya 

""k .. /) u olan millete. neticesinde aşağıdaki tebliğ gelmiştir. Kral, Von Nöyratı 
-........._-ernisş ; ir. 
~ neşrolunmuştur: 10 Haziranda kabul etmiştir. 

T Bundan başka Alman devlet ayyare piyangosu adamıyla Başvekil Köse İva· 
] 8 - nof arasında bazı konuşmalar 

072 Numaralı bilete, JO bin olmuştur. Bu konuşmaların 
l
•t b ıı·ra ı·sabet ettı·. dost ve samimi mahiyeti iki 
.. memleket arasında uzun sene· 

bİtiıtı~n ul, 11 (Hususi muha- 3 bin lira lerdenberi an'ane lıalini alan 
t •ıdcn) T 11ıtıu . - ürk Hava Ku- 36891 37429 ıyı münasebetlere tamamile 
~~Iİde ~ıyangosunun Haziran 1000 lira uygun bulunuyordu. Bu ko· 
ta b sıne bu .. .. l d 
d aşt d gun oğ e en son· 500 lira kazananlar: nuşmalar büyük bir nisbet da· 
l.1ll dcvaarnn 1

• . Keşideye yarın 432 946 1163 1881 h· ı· d h . ~ . t' 
talık "k edılecek ve 40 bin 1950 3885 6378 6989 1 ın e arıcı sıyase ın umu-

~rı,ll ~ rarniye çıkacaktır. Ka· 11946 15463 17392 18934 nıiyetle Avrupa sulhuna ve 
urnaraları bildiriyorum: 18938 22097 28156 31295 alelhusus iki memleketi alaka· 

1 18~72 31770 32999 35932 37043 dar eden meselelere tealluk 
O hın lira 37243 etmiştir. 

299
1 12266 - Sllnrı 6 ıncı sahi/edtJ - Sonu 4 ncii ıtılıijede-

Küçük itilaf konferansı kruvazorumuz 
. d İ I Korf oda hararetle 17 \,hazıran a op anıyor karşılandı 

Konferans, Küçük İtilaf arasın
daki kuvveti gösterecektir 

'-<.....~ ..... 

Romanya Hariciye Nezareti binası 
Bükret, 11 (Radyo) - Ktiçük Romanya Baovekili B. Tatares• 

itilaf dcvldleri hülı.ümel reigleri ko Tuna üz .. riode Demirkapıya 
17 hazirandıt umuıut vaziyeti tet· gidr"eek ve orada Yugoslavya Ba:· 
kik ve müzakere için toplana· vekili it Sıoyadinoviç ve mütea· 

caUardır. - Sonıı 6 ıncı ıalai/ede -

Korfo, 1 l (A.A.) - Bıımidiye 
burayu ı;elmiştir. Hnlk kru\'azörü 
hararetle kıtrşılıımışıır. Do t ve 
ıuütıef ık milletin gemicileri ,ere. 
fiııe re mi kolmller \C gezintiler 
krtıL 1111111111 u~tur. 

-------------
Arsidük , Otto 
İspanyaya, yaralı 
bulanan amcasını 

ziyaret için gitmiştir - -
Viyana, 11 (:\.A.) - rrnlrılar 

~t>fi Baron \ i~~en"r krnlcı "Üe· 
ıerreiclıer,, ~ nzete inılc Ar~idük 
Otıonun hpaııyaıla Lulunufu hak· 
kmda di) or ki: 

"Ar:idük Oıto, J pıınyarla hiı;bir 
aiyıısi nıal..satl gütıllf•rııd~tı·clir, Kt'n· 
disiııio fspııny.ıd .ı kraliyetin iade•ile 
hiçbir alıikası yoktur. Arfİı)ük fs
pan)ol nasyoualistlerini tanımak ve 
yaralı olan amca ı Prens Gaeıan 
Dö Boürboo Parmeyi ziyaret mak. 
aadile 1epanyadadır.:t 



\ 
Sayfa 2 ANADOLU 

Kadın, cemiyet ve buhran 
Hidroelektrik santralı 

Münevver ve erkek hir do11-tıım~o~nı:;iherede izdivaç tulığmın ka· Karşıyaka 
dınlnnn yük ı-k tobsilinden doğıluğu, aynı zamanda karlının it hayatına spor sahası ~Çal 1 kazasında bu·· yu·· k 
atılıh cerııİ)c>tlerin c aııen mııhdııd ve mııayyPn olun kazançtan i~ıifoılı>ye 
h 1 d 1 

----·····---a amııcrnın o cemiyNlerıie hayat ıır ı~ı tevliıl etıİ~İ hakkındaki fikir· bı•r şelaA le bulu.nd~ 
]erini nün, kı aca teııhit etmiştim. Bııgiln, onlara cevab vereCf'~İm: Temel atma merasi-
Ben, f ngilıcredc ho ıl olao kanaat hiJfifıno, izılivaç adığı ile kodınlarm [ k 
yük rk tuh il sörme11i arnsındo hiçbir müoa bet hulunobifocrğine kani mi yarın yapı aca .. v . . . J h ı ·f h. ı · 
de~ilım. İngiltere gibi milıekômil, kültürü, merleniyet ve bayat ı.-lıikkM Karşıyakana Osman zade ı az mevsımınae mu te l ne ır Ve şe Q. 

)fiksek bir cemiyette, kadının 'ük ek talı ilıl"n ldığı hir gunırla artık mevkiinde gençlik için Parti leler.İn SU kuvveti ölçülecek 
izdivacı lüzumsuz bir k,.yfiyet ıe1ılkki eılı>ceğini sonmıyorum. Çünkü tarafından satın alınan spor k lk 1 • · k"k N ·ır 
izdivoçla talı ilin ve dolayı ile tahsilin temin cuiai i~ \'e kozoncıo lıirlf'•· Beş yıllık sanayi a ınma et erınm tet ı atı, azı ı ve 

t:ı '" sahası temt-1 ;ıtma merasiminin ıA ı k · · · Ç l k 1 L ı· · k d nıc ine, yonyana mütal,.a edilmes\ne imkfln yok.tur. izdivaç, bt>şeddir, p anına göre mem e etımızın a aza.arı rıava ısıne a ar 
iı;ıimairlir, ruhidir. fizikidir.. yarın saat 16,30 da yapıtacağı muhtelif yerlerinde vücude ge- uzatılmışhr. Haber aldığımıza 

Yani ct>nıİ)et kanunları içinde yürüyen tnbii bir badi rlir. hir ır;a. haber alınmıştır. Merasime vali tirilecek olan büyük elı ktrik göre, fen heyetleri, Çal kazası 
rurcuir. e kadar yük ek tahsil görür~e görsünler, gerek erkeklerin. gc· B. Fazlı Güleç ve daha birçok santrallarından birinin hüku- civarında bir dağda büyük 
rck e kadınların, kendilerine bu ilıtiyaçı n muafiyet ıemin eım,.lr·rine zevat davet edilmişlerdir. metimiz~e Ege mıotakasında bir şelaleye tesadüf etmişler-
imklln yokıur. Schebi, ol a ol ::ı, ba,ka şeylerde, me elô ahlal.i telakki· Merasimde bütün Karşıyaka kurulacağını evelce yazmıştık. dir. Bu şelalenin suları da 
lcrin geni~lemf• inde, l;oznnçlıırın azalma"'ınrlo, ııile çntılarınrfaki enıtlnm b M k 1 d · · 
,.e muknvemeıin rar ılnın ırıdn aramak: ger,.ktir. Hallıuki hunlar c hile gençliği, mektepler ta le esi ve evcut su uvvet erin en ıstı· boldur. Elektrik santralının 
1ııgiltere için ~nrid olomoz. Çiinkü hiiyük borb gibi in 0 kütlelerinin süel muzıka bulunacaktır. fade t-tmek için bir baraj inşa 

edilmesi ve elektrik fabrikamnncvi, nlıl ki, eciyı•\i bünyelerini çiğn11yip geçen muazzam silinnir, 8. Hakkı Ba/cıoğ/u 
İııgilıer.-de, cli~er mcmlt·ketlerdcki kadar te ir gt\ ıcrmcmiştir. Çünkü sının bu barajın yanıbnşında 
orada llllğlıım aıı'anelerc dn)auan hır ohlUkın şuurlu mııknvem~ti ile lzmir Ticaret Odası ıeisi inşa edilerek mühim mikdarda 
kor\ılıı nıı~ıır. 1 ani, bir ahliik lılübnlili~inin fııgilterede izrlh·acı azaltı~ı B. Hakkı Balcıoğ]u, iki ay elektrik kudreti istihsali sure· 
keyfiyeti de rue~zuhabs olamaz, sanıyorum .. Kıızıınca gelince, buna lwl· istirahat etmek üzere pazar· tile Ege mmtakasının, bütün 
ki bir.ız yana• bilirim.. Fakat onun da b ,lılıu:ına, bir scbeb, Lir mü· tesi günü Nis şehrine hareket köyler!ne varıncıya kadar elek· 
e ir olalıilecr~ine aklım )Dtmıyor. ed""cektı"r. t "ğ k t 1 t k -, rı e avuş uru ması a arrur 

ÇuııLü lıaşk yernen, zengin Ilriınnyaılan bah•cdiyoruz. Şu halı1e, 
1ngiliz osyologlurı ut.ıaıon yn i taıi,ıiklcrıJir, yalıuu •la yanlış bir ı:;öriiş· Birlik genel sekreterli~i etmiştir. 
tür. Fihaki lııgihererle i1.rlivııç t• Li nislıetini mulıafaza eılemiyrrek du· C. H. P. işçi ve esnaf ku Bu mühim iş için mütead· 
tıüyor a, 1ugiliz mütefekkirlcriııio bunu başka noktalar.la aramalara rumları birliği genel sekreter· dit fen heyetleri, Gediz, bü· 
dubo doğrudur. Bu f ikd, kendi cemiyetiruiı: zaviye inden yürütmeğe liğinden istifa eden B. Tahsi- yük ve küçük Menderes ve 
kalkanak, ıu netice> i alırız: nin yerine Raif Bedri tayin hatta Akçay mtntakalarmda 

Bizde dr, obliki Lir arsınıı olmu~tur, denebilir .. Fakat çok az. Har· k F h 
olunmuştur. tet iklere başlamıştır. en ey· 

bin de,ııın elliği müddetçe, Türk ııonları, Türk kızları, geçirdildcri sefa. ~--------------------------
leılerc bütün varlıklarile mukııbele eımişlcrıfir. Mll tesoıhırı olalıılir, 

fakut heyeti uınumi)e, wğlawtlır, çilokü, uhl4kı bir vera et halinde 
taşımaktadır. 

Saime Sildi 

Kültürpa ... kta Sıhhat Müzesi 

tesisi için ayrıca baraj inşa· 

sına lüzum kalmadan, bu şe
lalenin yanıbaşında bir Hidro 
elektrik santralı yapıldığı tak· 
dirde baraj için yapılacak mü· 
him masraf, tasarruf edilmiş 

olacaktır. 

Fen heyetlerince Hidro 
elektrik santralının bu şelale 
civarında kurulması takarrür 
etmiş gibidir, fakat şelalenin 
yaz mevsimindeki su miktarı· 

nın tesbitine lüzum görülmüş· 
tür. Onun için bu yaz mevsi· 
minde suyun azalış miktarı 

tesbit edilecek ve bu mikta· 
rın Hidro elektrik santralını 
işletecek kudrette bulunduğu 
anlaşılacak olursa inşaat için 
kat'i karar verilecektir. 

fzmirde yapılan tedkiklere 
Valimiz B. F. Güleç, eserin ehemmiyetini göre, lzmir elektrik santralı· 

tebarüz ettiren bir nutuk irad etti nm istihsal ettiği elektrik ce· 
reyanından dört, beş sene 

Kültürparkta inşa edılecek sini Kızılay kurumu inşa etti· içinde, sarfiyat mikdarı dört 
olan {sıhhat müzesi) nin teme· recek ve müzenin inşaatı iki milyon kilovata yükselmiştir. 
li, dün sabah saat sekizde ay zarfında sona erecektir. Yirmi sene sonra bu mikdar 

Greta Garbonun hediyeleri ' büyük bir ehemmiyet verir- merasimle atılmıştır. Merasını· Müzenin temeli Vali B. Fazlı belki 25 milyon kilovata yük· 
Maruf sinema yıldızı Greta lerdi; Bombaydan gelen ha- de vali B. Fazlı Güleç, Kızı· Güleç tarafından atılmış ve selecektir. Çünkü bütün ima-

Garbo, son günlerde ani bir berlere göre, fakirler şimdi lay merkez heyeti reisi Dr. Valimiz bir nutuk irad ederek, lathaneler müteharrik kuvvet 
kararla elbise dolaplarını aç· başka türlü hareket etD'eğe Cevdet Fuad, Kızılay merkez bu müzenin insan sağlığı üze- olarak elektrik ceryam kul· 
mış 've bunlardan • hepsi de başlamışlardır. Boml:>ayda ilk heyeti azasından Dr. B. Kam· rinde oynıyacağı mühim rolü lanmaktadırlar. Bazı büyük 
yepyeni , hatta ancak bir iki fakirizm mektebi açılmışhr. ran Örs, Hüseyin Hulki Cura, anlatarak lzmirin çok mühim fabrikalar da kendi tesisatlarile 
defa giyilmiş olmak şartile • Bu mektepte, en usta fa- Baha Nasuh, Bn. Sabire Yu· bir müessese kazanacağını elde ettikleri elektrik kilova· 
yüz takımını ayırmış ve bun· kirler, fakirlik öğrenmek isti· nus, Şehir Meclisi azaları, söylemiştir. tını, hariçten daha ucuza bu· 
ları 100 fakir kıza hediye et· yenlere çiviler üzerinde yatm:oık, mühendisler ve halk bulun· Nutuktan sonra Valimizi labilecek olurlarsa tabiatile 
meğe karar vermiştir. avuç dolusu iğne yutmak, ipe muştur. takiben merasimde bulunan hariçten ceryan almağt ter· 

Bu elbiseler içinde maddi tırmanmak, birkaç dakika için· Sıhhat Vekaletinin tensibile diğer zevat ta temele taş ve cih edeceklerdir. 
kıymeti çok olan ağır elbise· de bir tohumdan bir fidan Kültürparktaki sıhhat müze· harç atmışlardır. Hidro elektrik santralı ku-
ler de vardır. yetiştirmek vesaire gibi bin· rulduktan sonra kilovat ücre-

Veni bir grev bir türlü fakirlik hile veya Küçükmenderes meselesi tini.1 2,5 kuruşa ineceği tah· 
san'atını ög"' retmektedirler. mı· ed'I ktedı' çu·· k- k-y Söz grevi meşhurdur; söz n 1 me r. n u 0 • 

Fakirlik mektebine şark ve B t ki ki kurut 1 1 c a kada f k" söylememek grevi, yatmamak a a 1 arın u ma- ere varın ıy r, en a ·ır 
garbtan kim isterse girebil- k' J • ı · d b"I 1 k 

grevi gibi garib grevler de ımse erm ev erın e ı e e e • 
mektkdir. • • d d • k d · ·r d gfüülmüştür. Fakat... şimdi, Si ışı evam e ıyor tri ceryanın an ıstı a e et· 9 Yaşında bir ganksterl k - k- ı k b Meksikanm Nogal kasabasın· me mum un o aca ve u 

Cenubi Amfrikanın Vindsor 1 f d"I k·ı · da katoliklcr, hükumetın dı"nAı suret e sar e ı en ı ovat, şım· 
şehrinde bir gün Anna Piç İs· Ş • d• d k J • •• f h ll dk siyasetini protesto etmek u-zere d h ım l e en lT mus a Sl arı ı ine nazaran hayret edile· min e enüz 9 yaşında bulu· 

.. Secde grevi,. ilan etmişlerdir. b k cek derecede yüksek mikdar· 
nan ır çocuk evinden çıkıp l • f C ı b ı k 

Bu mutaassıp adamlnr, hü- gitmiştir. mese esı OT aya , l lYOT arı u aca tır. 
kumet kiliselerini açmadıkça Çocuğu arıyanlar, şehrin Tire k;tzası arazisinden ge· Tireden bildirildiğine göre, lktısad Vekaletinin fen he-
secdeden kalkmamağa karar birkaç kilometre dışında, ge· çen Menderes nehri üzerinde nehrin sulan, bu kanala akı· yetleri, bu mühim iş üzerin-
verm"ışler.:lı"r. çidi andırır bir yerde pusu H . ( ) k d tıldıg"' ı takdı"rde yukarıda ;şaret deki etüdlerine bu yaz mev· 

ku h ld b ı 1 d üseyın ağa öprüsün en ' siminde devam edecekler ve 
Allah bunlara da akıl versin. rmuş a e u muş ar ır. itiheren Bayındıra doğru Tire edilen sahadaki bütün havuz· 

q yaşındaki Amerikalı, bu- Sonbaharda, muhtelif nehir Bir harabe daha göçtü merkez• ile Mahınudlar, Tur· lar susuz kalacak ve istihsal 
Lüksembugta Ani Epker radka yolcu otomobillerini soy· gudlu, Eskioba, Yenioba, Ala· edilecek Kendirleri ıslatmak ve şelalelerin, yaz mevsimin· 

ma için pusu kurmuşmuş. deki su kuvvt.ti ölçülmüş ola· 
adında gayet ihtiyar bir kadın K k calı ve Bayındırın Yusuflu, ameliyesi imkansız olacaktır. 

üçü haydut, yakayı çok cağı için önümüzdeki sene 
ölmüştür. Bu kadın, Napolyon çabuk ele vermiş ve bu arada Hasköy nrazilerine bu sene Müstahsıllar, bundan fevkalade Hidro elektrik santıralmın ne· 
devri bekayasından henüz 16 ·k· t k t d k b l b ziirra tarafından tahminen zarar göreceklerini iddia et· 

ı ı o a 1 " n u mec uriye· rede kurulacağı kat'i surette 
yaşında iken Napolyonun sa· tinde kalmıştır! 5000 dekar kendir ekilmiş mekte ve bu vaziyete bir çare 

kararlaştm lacaktır. 
dık grenadiyelerinden ve 73 Cemiyetler idare bulunmaktadır. bulunması ve nehir sularının 
yaşında bulunan birisine var· heyetleri.. Hüseyin {ağa) köprüsünden kanala verilme ameliyesinin Mezuniyet 
mıştır. Cur.ıhuriyet Halk Partisi itibaren Bayındırın Tahtaköp- Eylul ayına bırakılmasını iste· I Emniyet müdür muavini B. 

Bu ihtiyar asker Napolyo· himayesindeki işçi ve Esnaf rü mevkiine kadar olan saha· mektedirler. Alakadarlarca ve· smail Küntaya bir ay mezu· 
nun birçok muharebelerine Kurumlan birliğine dahil olan da yetişecek kendirleri havuz- rilen cevabta bu iş için yerin· nıyet verilmiştir. 
hatta Rusya seferine bile iş· ve idare heyetlP.rİ seçimleri lamak için küçük havuzlar de tedkikat yapılması lazım Nazilli 
tirak etmiş ve genç karısını sona eren cemiyetlerin Emniyet yapılmıştır. Buralarda kendir- geldiği bildırilmiştir. Dokuma kombinası ya-
da beraber götürmüştür. müdürlüğünce henüz tahkikatı ler, su içinde tutulmak sure· - K;;;;- kmda bitiyor 

işin asıl hayret edilecek ci· bitmemiş olanların, muvakka- tile güneş altında pişirilecek- Als:ıncakta Türk Şefkat so· lstanbul, 11 ( Hususi ) -
beti; bu kadın ölünceye kadar ten vazife görmeleri idare He· tir. Y t:ni açılmakta olan Men· kağında bir araba kazası ol- Nazilli dokuma kombinası, Tem· 
hiçbir vakıt ihtiyarlık alameti yetince muvafık görülmüştür. deres kanalı bugiinlerde Hü· muş, lbrahim oğlu Veysel ida· muza kadar tamamen ikmal 
göstermemiş, şuuruna malik Üniversiteliler gelecek seyin (ağa) köprüsüne kadar resinde bulunan yük arabası· edilmiş ve faaliyete geçmiş 
olmuştur. Jstanbul Üniversitesi talebe· ulaşacak ve bu kanal, nehirle m yoldan geçen Nermin adın· bulunacaktır. 

Fakirler mektebi sinden bir grup, iki ay sonra birleştirilerek nehrin sulan, da bir kıza çarptırarak yara· Başvekil General ismet in-
Hind fakirleri şimdiye ka• lzmire gelerek tedkiklcrde bu· bu kanal vasıtasile denize }anmasına sebebiyet vermiştir. önü, Temmuzda kombinayı 

__ d_a_r _s_ır_la_r_ın_ı_s_a_R_la_m_a_ğ_a_ç_o_k __ l_u_n_aca_k_t_ır_. _________ ak_ıtı_l_aca_k_t_ır_. _______ ........,A ..... r....,a .... b .... ac .... ı_._a_k_a_ıa_n_m-.ı....,,.tı...,r • ..__ __ ....... .;::.b=izza=t:......-=.a~caklardır. 
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Şehirler arası 
- telef onunda 

--··•-•sı---

Yeni tesisat yapıl-
mak isteniyor 

Şehirler arası telefonu, mev· 
sim münasebetile fazla işle· 
meğe başlamıştır. Daha geçen 
sene, lzmirdeki santrala bir 
kuranportör makinesi konmak 
suretile iki taraftan· mütead· 
'dit kimselerin görüşebilmele· 
rinin temini ve ayrıca bir de 
müşe-Odıde ma~ine~i ~onularak 
ses tonunun yükseltilmesi için 
teşebbüslerde bulunulmuştur. 

Posta, Telgraf ve Telefon 
umum müdürlüğü, her iki ma· 
kineye olan şiddetli ihtiyaca 
rağmen bunlardan hiçbirini 
temin etmemiştir. fzmir baş· 
müdürlüğü, tekrar umum mü· 
dürlük nezdinde tfşebbüsler· 
de bulunarak bu makinelerin 
bir an evet tedarik edilip iz· 
mire gönderilm:sini istemiştir. 

Çekirge 
Haber 
oermiyen muhtar
lar cezalandırılacak 

Bu sene bazı mıntakalarda 
çekirge çıkmış ve• ziraat mü· 
cadele memurları tarafından 
derhal imha edilmiştir. Çe· 
kirge çıktığını haber vermiyeıt 
Karşıyakanın Alurca köyü ile 
geç haber veren Büyük ç;ğl~ 
köyü muhtar ve ihtiyar heyeti 
azasının kanunen tecziye edil· 
meleri kararlaştırılmıştır. sıı 

sene,çekirgeden hiçbir mıntaks~' 
zarar olmamıştır. Ônümüzdek1 

mevsimde çıkacak çekirgelt' 
için şimdiden tedbir alınmıştır· 

Halkevinde bahçe 
eğlenceleri 

Üç aydanheri Halkevi ss· 
lonlannda Pazar günleri Halk 
evi üyelerine mahsus olarak 
yapılmakta olan çaylı dansls' 
çok rağbet görmüş ve meıi'' 
nuniyeti mucip olmuştur. 

Bunu göz önüne alan Halk' 
evi Başkanlığı bu çaylı daııs· 
lann mevsim dolayısile Halk: 
evi bahçesinde gardenpıırl' 
olarak yapılmasına karar ver 
miştir. Gardenpartilerin ~: 
zip ve üyelerin musiki ıe' I· 
lerini tatmin eder şekilde 0 

ması için kuvvetli clema ,lııf: 
dan mürekkep bir musiki hC 
yeti teşkil edilmiştir. . 

rte~' Gardenpartiler Cuma fi 

ve Pazar günleri akşa~1'~· 
Halkevi üyelerinden mu~ti• 
kep büyük bir kütlenin ~·,. 
rakile çok neşeli geçmekte. ~11 
Bilhassa musiki heyet~~i 
müntehap roportuvarı ha 

1 

bir alaka uyandırmaktadır· 
ı.:ı· 

Halkevi Ba~kanlığıncB ,,,. .. ıer 
rışıklığa meydan vermek ll ·rıı 
gelecek üyelerin davetiyelr~:,1 
beraberh~rinde bulundurP18 

rica edilmektedir. 

Yeni göçmenfef
1 • ıet' 

HUkOmet, iskan ış 
için Uç milyon lira 

tahsisat istiyor b"' ,.. rııtJ 
Ankara, 11 (Hususı .. rııeO 

birimizden) - Bu yıl, g~~ce~ı 
getirtme işine hız ver• yo·~ 
Bulgaristan, Romanya ve clı1'' 
goslavyadan anavatarıa. g'ı.: 1 sfll1 
istiyenlerden mühim. b~jl5fet' 
nakledilerek muhtelıf 
ler~ yerleştirilecektir. . ilece~ 

Hükumet, yeni getı~t !öeıet1 
h o 1 • • kA vr. ııı~ ı•<' mu acır errn ıs ·an · ı 

için meclisten üç ıni1>'011 

tahsisat istemiştir. 
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ANADOLU 

Hatayda kclrgaşalıklar ve 
y ~ğmacılık ~mü temadi yen 
artmakta devam ediyor 

ICarbeyaz köyünde s;kiz kişi yaralandı. Ha
liciye Vekilimiz, pazartesi günü Kamotayda 

mühim beyanatta bulunacaktır 
lstanbu\, 11 (Hususi muhabirimizden) - Hataydan gelen haberlere göre, alınan bütün 

tedbirlere rağmen kargaşalıklar devam etmektedir. Müfsid unsurlar, Türklne karşı garldarane 
~arcket etmekte, tecavüzden çekinmemektedirler. Bütür, çeteler, faaliyete geçmişler, köyleri 
asarak adt<ta yağmacılığa başlamışlardır. 

l Suıiye - Hatay hududundaki Karbeyaz köyünde büyük bir karışıklık çıkmış, kanlı arbede· 
er neticesind~ biri ağır yaralı olmak üzere sekiz kişi yaıal~nmıştır. 
.. lstanbul, 11 (Hususi) - Hariciye Vt'kili B. Rüştü Aras, Büyük Millet Meclisinin Pazartesi 

liinkü içtimaında Hatay mukavelesi ve Hataydaki son vaziyet hakkında beyanatta bulunacaktır. ------------....... ------------,. ' 
4tatUrkfe Afgan Kralı 
'"asında dostane tel
Draflar teati edildi. 
Ankara, 11 (A.A.) - Af· 

tın istiklalinin yıldönümü 
~Grı~.seb~tile Reisicumhur 

taturk ıle Afgan Kralı ara· 
:

1nda aşağıdaki telgraflar 
Ctti olunmuştur: 
~Majeste Muhammed Zahir 

•rı, 

Afganistan Kralı Kabil 
Afgan istıklaliııin yıldönü· 

~ii münasebdile Maje-stele
tı~c en halisane tebr~ klerimi 
:lkdim eder ve şahsi saadet· 
lıcr~c Afgan milletinin refahı 

8 kındaki temennilerimi arz· 
~derim. 

K. Atatürk 
F'kselins Kamil Atatürk, 
Türkiye Reisicumhuru 

Ankara 
d lütufkar tebriklerinden 
k~layı Ekselinslarınıza teşek
ti~r eder ve şahsi saadetle
h c kardeş milletin refahı 
,.~1susundaki samimi temen-
111 c . 

tJrni arzeylerim. 
Afgan Kralı 

~Muhammed Zahir Han..) 

Doktor Şaht 
~ Parise geliyor 

"et •ria, 11 (Radyo) - De
~i;rı eden kuvvetli bir şa· 
"tkt: ~Öre, Alman bankası di· 
))lrj ru doktor Şaht yakında 
ıaı, " gelecek ve Fransız-Al
edcrı ticaret mukavelesini imza 

Ccktir. 

._, Grev bitti 
~ttr()~kıiko, 11 (Radyo) 

Kabinede ba21 değişiklik 
ler olacağı söyleniyor 

Maliye ve İnhisarlar Vekillerinin 
de istifa edecekleri söyleni) or 
Arıkaı a, 11 ( Hususi ) -

Zıraat Ve-kili B. Muhlisin isti· 
fası ve yerine Tekirdağ say· 
la-..ı B. Şakırin tayininden son
ra, kabinede dt<ğişiklikler ya
pılacağı söylenmektedir. 

Deveran eden şayialara gö· 

mesi muhtemeldir. 

Ankara, 11 (Hususi) - Zi
raat V~kili B. Muhlisden sonra 
Vekiller arasında başka deği
şiklık olması umulmamaktadır. 

Ankara, 10 (A.A) - Zi· 
raat Vekili B. Muhlis Erkmen 

re, Maliye Vekili Bay Fuad istirahate ihtiyacını hissede· 

Ağralı ile inhisarlar Vekili B. rek istifasının kabulünü rica 
Ali Rana Tarhan da istifa etmiş ve istifa kabul edil· 
edeceklerdir. inhisarlar Veka· miştir. 
!etine, eski inhisarlar umum Yerine Tekirdağ mebusu 
müdüıü B. Hüsnünün getiril· Şakir Kesebır tayin edilmiştir. -------
Mardinde zengin petrol 
membaları bulundu 

lktısad Vekilimiz, yakında Mar
dine gidecek ve membaları göz

den geçirecektir .. 
Ankara, 11 (Hususi) - Mardinde bulunan petrol membalan 

hakkında lktısad Vekaletine gelen malumat, sevinç verecek 
mahiyettedir. 

Mütehassıslarm raporlarına göre, çok zen~in ve kuvvetli 
petrol damarları bulunmuştur. 

lktısad Vekili Bay Celil Bayarın, bugünlerde Mardin havali· 
sine giderek petrol damarlarının vaziyetini gözden geçirmesi 
ve mühendislerle görüşoıelerde bulunması muhtemeldir. 

Fransada büdce açığı 
9 milyar franktır 

ttc~ ''?ele ve müstahdemleri 
hıtarn bulmuştur. Hükumet, büdcenin tanziminde fazla nik-

-:-~-----· bin hareket ettiğinden tenkide uğradı 
Paris, 11 (A.A.) - Ayan c- ---, ---

Unlük siyasal gazete M~clisi, 1936 büdcesinden 
Sıbi 1937 büdcesine nakilleri ih· li P •e baıyazganı 

\J.._:Ydar Rüşdü OKTEM tiva eden layihayı bugün mü· 
llıtıctG~~ 0 etriyat •e yazı itleri zakere etmiştir. Umumi maz-
ı._ · llamdi Nilzhet Çaııçar bata muharriri B. Gardey, bu 

'ebao . .....,. 
l,.._i, eİ: nakil yekununun ileride 4 mil-
e_ llalk kinci Beyler soka~ yar kadar olmasının muhte· 

l' l'eıgr-•f· t•~ili bioHı içinde mel bulunduğunu, 1936 açı· 
'itt . ıı:mır - ANADOLU °';\

8
2776 - Po11a kutuıu 405 ğının 8 milyar 800 milyon ve 

~lll.gı 120~NE ŞERAiTi 1937 açığının da 9 milyar 
~ -.ı. • altı aylığı 700, aç frank olacağını sö• lem iştir. 
~"cı ~ &ı soo kuruıtur. Mazbata muharriri, büdce· 

•bo lbernteketler için senelik )erin tanziminde fazla gelir· 
it ile llcreti 2 7 liradır 

' eı Y•rde 5 kuruıtur leri ve işlerin artmasını hesa-

~lbit nft:b;.lar 25 kuruıtur. ba kattı~ından dolayı hüku· 
4~~1) · meli tenkit etmiş ve mali sa-

oı.u MA1 BAASINDA-UASıuı1~11H hada s?'irişmiş olduğu icraata "".---iM tiıadilik bir Dih~ct vcrmif 

olduğundan dolayı hükumeti 
tebrik ~ylemiş ve demiştir ki: 

- Bizim istediğimiz umu· 
mun menfaatine hadim müs· 
takil hükumetin otoritesi al-
tında istihsalitın tensikini is· 
tihdaf eden bir programdır. 

lstanbul Valisi 
B. Muhiddin Üstündalırı 

beroeti istendi 
lstanbul, 11 (Hususi) - B. 

Hüseyin Cahid Yalçın tarafın· 
dan lstanbul Valisi 8. Muhid
din Üstündağ aleyhine lzmit 
Asliye mahkemesinde açılan 
dava, son safhalarına ıirmiştir. 

Müddeiumumi, dün iddia
namesini okumuş ve Valinin 

beıactiai iltcai§tiı. 

- lta/:yada demir ihtiyacı 

~: .. ~· Evlerde~i p~rmakltkların 
· Bir İip demırlerı alınıyor 

Demir toplanma•ının teksifi halılıındohl 
talimatname intiıar etmiftİr 

Romı. 11 (A ,A.) - fıır"ınrn 1 pıtrmıık,lıklıır kıtt.lırılmıt ~Mıılq 
hüiiln trtkılılrına Vt!rilen ve rt!emi gibi Maliytt N .. zurr.ıi JJiııu•m itJ~!~ 
lnlhı-nıJe irıtiıar rdeo ıaliıııatıı lev· eJt·o pıırıpııldık 14 ~alıhqlrıtıflfr. '1!l: 
fikan ltalyaıta dı-mir ıoplıuım1111. ııımıuz olılıığıını qqı.. ıııe(lilı-sı tJI: 
nın ıekıif n~ ha,lıınınıttır. Oorı;he· tijıı ıfiğn d .. ıuir pıırmıılı.h~J .. , &111 
lt>d4' umunıt lıahı;el .. ri ib111a r.dt!n kal~ınlacal..tır. 

Zeki bir demagog, ezberçi 
ve kurnaz bir şarlatan olarak 
Ct>miyete dört ayak üs~ijne 

düşmüş tipler vardır ki, elleri 
yeleklerinin cebinde, omuz· 
ları kalkık, ağır ağır yürüyor· 
lar. Liyakatlerinin değil, fakat 
kayırma ve iltimas siyasetinin 
karga tulumbası ile cemiyet 
hayatında bir mevki tutup da, 
şöyle hir it yapmak, bir söz 
söylemek, bir toplantı veya 
merasime iştirak etmek lazım 
gelince gözl<>rini süzer, ök· 
sürür, bilen ve düşünen bir 
adam tavrı takınır ve sonra, 
uydurma espirilere başlarlar. 
Hüviyetlerinin cevher gibi gös
termek isted kleri kalp taşını, 

müsbete, bilgıye, mantığa, 

ihtisasa ve liyakate hiç yakış· 
mıyan sahte bir gurur ve ge· 
lişme ile örtmeğe çalışırlar. 

ltalyan topçuları _R:ı,s 
2 

n1ota1~ının ~~t~;;i 
Romada toplanacak. Moskova, 11 (A.A,) - TH 

1 
Roma, 11 (RaJyo) _Top- Aiansı bildiri~or .. 

çuların içtimaı 12, 13 ve 14 Sovyetler bırlığıııın Londr•• 

Hayatta en büyük fazilet, 
evvela kendimizi bilmek ve 
kt>ndi varlığımız içinde bir 
hakikat aramak olduğu halde, 
onlar, evveli, kendi nefisle· 
rinde çırılçıplak yatan bir 
hakikatin gırtlağına sarılmakla 
İşe başlar ve bunu, cemiyet 
hayatına kadar dişlerinde sü· 
rüklerler .• 

Bu, sivri bir zekanın cür'et 
ve ent>rjile ele1e verip normal 
ve ideal insanlığa karşı taar
ruza geçmesidir ki, bazı za
manlar, muvaffak da oluyor· 
lar.. Bunları tanımak zor de· 
ğildir: 

Layık olmadığı mevkie, gc· 
rek koltuk değnekleri, gerekse 
şu veya bu şekilde, fırlayıver· 
miş her insan, mutlaka içti· 
mai intibak kabiliyetinden 
mahrum olduğu için, az bir 
zaman sonra müthiş bir ha· 
zımsızhkla Hindi gibi kabanr, 
hatta hindileşir .. 

Benim mevzubahs ettiğim 

tiplerin en aksak noktaları, 
bu intibaksızlıktır. Rahmetli 
Süleyman Nazif, Enver Beyi 
" Hürriyet kahramanı., olduğu 
zamr.nlarda çok severmiş. Çün· 
kü (Enver Bey) onun için va· 
tanperverliğin, hürriyet ve mü
cadele aşkının, istibdat düş· 
maııhğının bir semboliydi. Fa
kat (Enver Bey), birdenbire 
sivrilip ve büyük davalara ka· 
rışıp da sahte bir gurur ve 
azamet takınınca ona düşman 
olmuş. Hatta bir gün, (Enver 
Bey) otomobil içinde vekar 
ve azamet saçarak Babıiliden 
geçerken, Süleyman Nazif, kı· 
raethane penceresinden başını 
uzatıp: 

- işte -demiş· Enver Beyin 
katili geçiyor. 

Benim dediğim tiplerin ka· 
rakterleri de bir ruhi gasyan 
halinde, bu hazımsızlığı göste· 
rirler. Aşınmış yataklar daima 
ses verir. Biribirine epeyce il
tis:tk peyda etmiyen noktalar
d.m ya rüzgar, ya toz toprak, 
ya su ve ça:nur geçer. Bu 
tiplerin kaldırdıkları bayraktan 
indirecek olan yegane kuvvet, 
müsbet ve enerjik münakaşa
daki dinamik kuvvettir. Size, 
liyakatten mi bahsediyor. Bu 
liyakatin · ölçüsünü, yakasına 

ısrarla yapışıp sorunuz. Size 
bir ihtisastan mı dfm vuruyor. 
Evveli ihtisasın manasını soru
nuz, sonra bu ihtisası, nasıl, 

nerede ve ne ile elde ettiğini 
araştırınız. "Prensib., '"tez" şu 

ve bu, ODUA .pnda bir kuru 

Huıranda Roınada yapılacak· daki büyük dçisi Maiski tara• 
tır. Pazar gürıü 10,000 topçu fından adt·mı müddhale ko· 
Venedik sarayının önünde bir mitesine tevdi olunan mt!klu• 

resm ;geçıt yapacaktır. bun metni: 
p, otesto notası Şurasını da ehemmiyetle 

kayde lüzum görüyorum ki 
reddedildi asiler tarafından muttariden 

Londra, 11 (A.A) - Ade· yakalanan bırç.ok ~ovyet, is-
mi müdahale komitesi ikinci kanciinavya, diğer memleket 
reısi Vallece Sovydlerin son gemilı•ri hadisesi hu musade· 
protesto notasına cevaben Sov- reler gayri kanuni olduğu hal· 
yet büyük elçisi Maiskiye tev· de ancak birçok memleketle· 
di ettiği bir mektupta bu rin musırrane talepleri üzerine 
protestoyu reddt'tmektedir. komitenin ruznamesine konul· 

B. Van Z eland muş ve büyük teahhürlerle 
o da dahcs gt>çenlerde görü· 

Cumartesi gUnUne kadar 
Pariste kalac k 

Paris, 11 (A.A.) - Belçika 
Başvekili B. Van Zeland Pa· 
rise hareket edecek ve Pariste 
Cumartesi günı.ine kadar lı a· 
lacaktır. Bu ziyaretin sebebi 
beynelmilel sergidir. Maamafıh 
bu esr.ada 8. Van Zeland, 
Fransa Başvekili ve Hariciye, 
Ticaret ve Finans Nazırları 
ile de görüşmelerde buluna· 
caktır. 

Paris, 11 (Radyo) - Bel· 
çika Başbakanı 8. Vanzeland, 
refikasile ve maiyeti erkanile 
birlikte saat 19 da buraya 
gelmiş ve Fransız Hariciye 
Nazırı 8. lvon Delbosla Bel· 
çika sefiri ve daha birçok ze
vat tarafınddn karşılanmıştır. 

Brüksel, 11 (A.A.) - Bay 
Van Zeland bugün saat 16 
da Parise gitmek üzere Brük
selden mufarekat edecektir. 
Başvekil yaran saat 15 de 
Cherbourgda Berengorin va
puruna binerek Amerikaya 
gidecektir. 

Salahiyettar mehafil Başve
kilin bu seyahatinin hususi 
mahiyette olduğunu beyan et· 
mektedir. 

istihbar edildiğine göre, B. 
Van Zelandın seyahatinin ha· 

kiki gayesi Avrupada ~ı:şfa· 
mış olduğu geniş tahrikatı 

Amerikada ikmal etmektir. 
Malum olduğu veçhile Bt:lçi

ka Başvekili bir cihan iktısad 
konferansını içtimaa davet et· 

mek istemekte olduğu sure· 
tindeki kendisine isnad olu· 

nan tasavvuru daima reddet
miştir. 

Ôyle zannediliyorki kendi
sinin maksadı münhuıran ken· 
disini tahkikata memur etmiş 
olanlara tevdi etmek üzere 
dosyasını ikmal etmektir. 
----~ ............. ... 
kalabalıktır, sıkınız, sıkıştırınız, 
preselerden çıkıp yere atılmış 
pirinalar gibi bir damla yağ 

bulamıyacaksınız. Ona, dört 
değil, üç kitap okumakla ilim 
ve münevver olamıyacağını, 

sert sert, acı acı söyleyiniz. 
Göreceksiniz, bayrağını derhal 
indirecekt:r ve münevverler 
için, buna zarurtt vardır. Bu 
bayraklar inmelidir. 

O. Ralfllıl ~ 

şülmüştür. Bu müzakereler 
çok umumi mahiyette olmuş 
ve hiç te mt:mnuniyet verici 
yapılmıştır, 

Deniz kontro\una iştirak 
eden gemileri askeri hareket 
dolayısile çıkabilecek hadise
lerden garantj etmek için 
ademi müdahale komitesinde 
alınan tedbirlere esas itibarile 
itiraz etmiyorum. 

Fakat şunu söylemeliyim ki, 
bu gibi tedbirler hakkında 
cereyan edecek bütün mi\za· 
kereler bütün mesele ademi 
müdahale komitesinde müza· 
kere edildikten sonra ve her 
halde komitede temsil edilen 
bütün memleketlere bildiril
mek ıuretile yapılmıştır. 

Bu mektubumun birer au· 
retini ademi müdahale komi· 
tesinde bulunan bütün azaya 
gönderirseniz beni minnettar 
kılarsınız. 

Hariciye ve lktııacl 
Vekillerimiz 

Baldada gidigorlar 
Ankara, 11 (Hususi) -

Hariciye Vekilimiz 8. Tevfik 
Rüştü ile lktıaad Vekilimiz 8. 
Celil Bayar, önümüzdeki Çar· 
şamba günü Bağdada hare· 
ket edeceklerdir. 

Latin ittihadı 
cemiyeti 

ltalya Veliahdına bir 
hediye hazırhyor 

Paris, 11 (Radyo) - Fran· 
sız ve ltalyan Litin ittihadı 
cemiyeti, ltalya Veliahdi prens 
Hombertoya mahsus bir he-
diye hazırlamıştır. Bu hediye, 
Sen Lüinin arması şeklindedir 
ve bu ay sonunda Romaya 
yapılacak seyahat esnasında 
Veliahda verilecektir. 
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Yağmur, cephelerde ha
rekata mani oluyor 

~---~-------------------
Ger.erat Franko, karargdhını Salamanka. 
1111 Jan tekrar Burgo.a nalıletmiıtir 

Yar11l•mıı 
Birincikordonda bir lokan

tada garsonlu~ eden Hasan 
oğlu Mt>hmt-d, elinde bulunan 
ekmek bıçağına Nuri otlu Mu· 
ammer adında bir çocuğun 
üzerine atmış ve yaralamıştır. 

Çocuk kavgası 
Karantinada Enveriye ıoka· 

tında oturan Hakkı otlu yedi 
yatında Namık, mahalle arka· 
daıı Cemale telle vurmuf, 
yaralamıttır. 

Yatafa taarrarl 

Madridden hicret eden lıalk 

Keçecilerde Sadullah soka· 
tındaki ailet-vinde oturan 
Mt"hmrd kızı Remziye, hava 
fazla sıcak oldutundan bah· 
çede yatmış, ayni evde bulu· 
nan Pulat otlu Demir de bu· 
nu fırsat bilerek kadının ya· 
tatma taarruz etmiş, Remziye· 
nin feryadı üzerine yakalan· 
mı ıtır. Salamanka, 11 (Radyo) -

vpbeden alınan haberlere 
göre General Davilin kuvvet• 
lc:ri, Bask cephesinde çamur 
ve yatmura rağmen şiddetli 

hücum ve taarruzlara devam 
etmektedirler. 

Parıı, 11 (Radyo) - Havas 
ajanamın verdiği habere göre, 
Biskay cephesinde yağmur her 
tiirlü harekata mani olmaktadır. 

San Sebastiyen, 1 l(Radyo)
Resmi mehafile göre, general 
Franko, karargahım Salaman· 
kadan Burgoza nakletmiştir. 

Bu suretle mülki ve askeri 
idare bir yere top'anmıştır. 

Madrid, 11 (Radyo) - Neş· 
redilen bir tebliğe göre, geçen 
ıece Goadlamare cephesinde 
ini bir taarruza geçen cum· 
buriyetçiler 100 esir almışlar, 
birkaç top, mitralyöz ve ceb· 
hane ele geçirmişlerdir. Esir 
aıkerlerin hepsi de lspanyol 
olup, 931 -. sınıfına menıub· 
durlar ve llkkinunda silah al· 
tana ahnmışlardır. 

Salamanka, 11 (A.A.) -
Resmi teblit: 

Madrid, Biskaya ve Sna· 
tander cebbelerinde iş' ara de
ler birşey yoktur. 

Asturies ve Aragon cebhe· 
leri: Milislerin yapmış olduk· 
ları tnrruzlar püskürtülmüştür. 

Endülüs cebhesi: Tüfek ateşi 
teati edilmittir. 

Sonra cebhesi: Milislerin 

1 
göre, silah deposu yapılmıt 
olduğu zannında bulundukları 

1 bir biçkihaneye kartı ,ate-ş 
açmış olan hücum kıtaatı ile 
anarşistler arasında vukua ge· 
len bir arbedede 6 anarşist 
ölmüştür. Hücum kıtaatı mu· 
hafızlarından hiç kimse· yara· 

~--------------------------~ 
Kluz üniveraite•indP. 
MUklfat tevzii meraslml 

Bükrct. 1 l (Radyo) - Pa
zar günü Kluz üniversitesinde 
Kıal Karolun da buzurile dip
loma ttvzii merasimi yapıla· 
caktır. !anmamıştır. 

::__~---=:;:========-------------------

Katalonyada vaziyet ve
hamet kesbediyor 

-------
Son 24 saat içinde vukubulan ha

diseler yüzünden 26 kişi öldü 
Periniyan, 11 (Radyo) -

Katalonyada dahili vaziyet 
gündengüne vettamet keab 
etmektedir. Anarşistlerin si· 

lihlarından tecridi faaliyeti 
mühim bir netice vermemiı. 
sadece bin kadar silih m ... 
sadere edilmiştir. 

Yapılan tahkikata göre anar
şistlerin tlihde stok edilmit 
pek çok silah ve mühimmat 
vardır. Sıliblann teılim edil· 

mesinden anarşistlerin muka· 
vemet kararında oldukları an· 
ı-..ımaktadar. 

Son yir"!li dört ıaat içinde 
anartist bidiseleri yüzünden 
26 kiti maktul diişmüttiir. 

Valinaiya hükumetinin em· 
rile Baraelonda hükilmet reisi 
Bay Kom_pani riyasetinde ve 
General Pozanın da iştiıakile 
bir içtima yapılmıı ve anar-
ıistlerin tenkili için mühim 
bir ptin hazırlanmıştır. 

Dört devlet Hariçiye Na
zırlan dün toplandllar 

Toplantı, B. Edenin riyaıetinJe olmaı oe 
muhariblere verilecek nota gcJriJ11Jlma1t1J.r 

Utande mevzilerine karşı yap· Londra, 11 (Radyo) - Bu· hafilinin kanaatine pe, bu 
llhf olduklan taarruzlar tard· gün saat 15 te Hariciye.daire- metin daha yann Valimiya 
edılmiıtir. Düşman SO maktul sinde B. Edenin riyasetinde ve Salamınka bükümetlerine 
btrakmıştlr. Zayiat miktanmn Fransa ıefiri B. Gorbin, ltel· teblit olu"abilecektir. 
500 e balil oldutu tahmin ya sefiri Kont Grandi ve Al· Londra, 11 (Radyo) - Bu· 
edilmektedir. man sefiri Von Ribbentrop bir gGn aut 15te11ra ile Almanya, 

Madrid, 11 (A.A.) - Res- içtima yapmışlardır. ltalya ve Franu büyük elçileri 
mi teblit: Bu içtimada kontrol ve fi· Hariciye N~zaretine gelerek, 

Guadalıjara t-yaletinde Utan· loların işi içi:ı verilecek nota Sir Anton Edene müliki ol· 
de mıntakasmda muvaffakı· müzakere edilmiştir. mutlırdar. 
yetli bir hareket neticesinde Londra, 1 t (A.A). - Kon· B. Edenin riyasetinde top~ 
130 esir aldık. Ve mühim trol filolannan emniyetini tak· lanın sefirler, kontrol baklan· 
miktarda harp malzemesi ele viye için yapılmak istenilen dalci anlıtu11m metnini ha· 
pçirdik. Diter taraflarda iı' a· itilifname formulünü tanzim z1rlamıtlard1r. Londra mebafili, 
n değer birşey yoktur. etmek üzere bugün saat 1.5 te Almanya ve ltalyanın pek ya· 

Madrid, 11 (A.A.)- Clari· toplanacak olan Bay Eden kanda Hemi miidahale komi· 
dad gazetesine göre, geçen ile Fransız, Alman w ltalyan tesine döneceklerini tahmin 
"gece Guadalajara eyaletinin sefirlerinin bu içtimaında bir etmektedirler. ---timalinde cumhuriyetçiler mu- güna müşkülat çık•ıyacatı, Mareıal Blomberg 
vaffakıyetli bir hareketle 100 ittifak ile temin edilmektedir. Floranaaya vardı 
kadar esir almışlar ve 10,S luk Çünkü mevzubahs metin diin Floransa, 11 ( Radyo ) _ 
bir top ile birçok mitralyöz B. Eden ile B. Gorbin, Bay Marepl Fon Blomberg Ye 

ve tüfek ele geçirmişlerdir. Rıbbentrop ve B. Grandi ara· kızı buraya vaııl olmuştur. 
Esirlerin kaffesi de lspan- sındaki >r'ÖrÜşme Hnasında Mareşal v~ kızı bwada iki 

yoldur. Esirler 1931 smıfma ihtimam ile ihzar olunmuştur. fiin kalacaklardır. 
mensub olup bunlar llkkinun Londrı, 11 (A.A.) - in· 

Paıar ıünü Marepl dotnı· 
ayında silah altına çağrılmıı· giltere Hariciye Na11rı Bay ca Berline ıidecektir. 
lardar. Asilerin Alcarina yay· Eden ile Fransa, Almanya ve 
luı denilen mevzii işıal eden ltalya büyük elçileri toplana· B. Piyer Kut 
taburu uyku halinde iken bas· rak kontrol filolann1n emniye- Londredan dlnmUtttlr •• 
kını utratılmıştır. tıni takviye için kuarlaştırılan Paria, 1 l (Radyo) - Fransa 

Perpıınan, 1 ı. ( A.A. ) - anlaşma metnini yazacalclardar. Ha•a Bakanı B. Piyer Kut 

-------~...__-:.....L.:.l~--...J.:J~drııll~illll!~~--~~~~--lllt4--~--- -· 

V grı NdyrRt Pl'ıtede Almanı~, 
• · -- · - PrfJ1'Sf% melet~ r'f'İslnl 

B Nöyrıtın Sof ya seyı· "G'lf'!''' ·~'·'"' '"'r'''ffd''~ 1 · • IEıel, 1 l (~a4yQ) - AIDI~ 
hati sulha hizmet lcındir ,au,~ ~alon~q<t~ dijq Frantp. 

- Bııı 1 inci •alıl/ede --
Bütün bu me$f'lelerde tam 

bir aörü, birliti müşahade 
edilmiş ve iki taraf ta dostluk 
rabıtala ·ını iki memleketin ne· 
fine olarak ileride de inkitaf 
ve takviye ettirmek huıusun· 

daki derin arzularım iah r ~r· 
lemitlerelir. 

Esasen ekonomi ve kültür 
aahalarında mevcud olan müş· 
terek eser herilci tarafın müş· 
terek arzusu mucibince ileride 
de tevsi ve takviye edilme· 
lidir. 

Von Nöyratın Sofyayı ziya· 
reti yalnız Almanya ile Bul
flristan arasındaki dostluk 
münasebetlerinin canlı bir ifa· 
desi dt-ğil ayni zamanda mil
letlerin barış eserinde yeni ve . 
kıymetli bir yardımdır. Ve 
umumiyetle ıulh davasına biz· 
met eylemektedir. " 

Sofya, 1 l (Radyo) - Alman 
Hariciye Nazın Von Nöyrat, 
buıün saat 14 de tayyare ile 
Peşteye hareket etmiştir. Al
man Nazarı bava i~tasyonunda 
Ba~vekil, Vekiller, hükumet 
erkanı, ltalya, Yugoslavya, 
Avustvrya, Macaristan elçileri 
tarafından uğurlanmıştır. 

Peşte, 11 (Radyo) - Baron 
Von Nöyrat tayyare ile bura· 
ya gelmittir. Peştede dört pn 
kalacaktar. 

Budapeşte, 11 (A.A.) -
Von Nöyrat bugün öğleden 
sonra buraya gelecek ve dört 
gün kalacaktır. 

Macar Telgraf Ajanıı töyle 
diyor: 

Kendisinin bu ziyareti Al· 
manya ile Macaristanı yekdi .. 
terine b~tlıyan dostluk rabı
talara itibarile sulha bidiD. 
olacaktır. 

Sofya, t l (A.A.) - Bul· 
gar ajan11 bildiriyor: 

Dün akşam Batvekil 8. Kö
se lvanof, Almanya Hariciye 
Nazın Von Nöyrat ıerefine 
büyük bir ziyafet vermit Ye 
bu ziyafeti parlak bir resmi 
kabul takib etmiştir. 

Ziyafetin sonlarına dotru 
Başvekil B. Köse lva11of bir 
nutuk söyliycrek iki memleketi 
iyi ve fena günlerd" daima 
biribirine batlamıı olan an'a· 
navi dostluk bağlanna hahr
lathktan ve büyük itlr.ri ara-
11nda dostlarını unutmıyan 
Alman milletine karşı Bulgar 
milletinin minnettarlıtını bil· 
dirdiktea aonra sözlerine töyle 
devam etmittir: 

. M~ktep ıefınes' Jan Dark ~u·. 
imi su~ette _4o~t~ne bir tekil· mandası• ş~refine mHl~f!t4'l tMr 
de ta~ıp eıhlmıotır. au •eb~p- reımi kabul yapılmıtfır. 
ten dolayı Ekıel-nsımza mem· IÇiel Bdcdiye rei~i d" ~ 
leketimini memle~etinize ~rşı resmi kabqlde hatzır b~I""! 
olan minnrttarlıtını bildirmeği muttur. 
kendime dpıtaoe bir Va.Jife J-.n DarlJ lnmıandan1, krsr 
bilirim. disine gösterilen h~nii . kabub 

Başvekil, iki memleket ara· den dolayı bilhassıt teşekkir 
•mdaki münasebetlt-rin tecrü- etmi,tir. 
beden geçmiş sa111irnt dostluk Pazar giinü Jan Dark lcu~ 
zihniyetile inkişafa d~vaın ede- mandan ve zabitanı tayyare 
et-ti Bmidini iıhar etmiş ve ile Berline aid'°c~klerdir .. Ber• 
kadt>hini B. Hıtlerin sıhhatine, linde f<"reflerine mutantan i• 
Alman milleıinin refah ve te· tikbal merasimi yapılacaktır .. 
alisine ve Almanya Hariciye F ransada 
Nazırının şahsi saadetine kal· 
dırarak nutkunu bitirm:ıtir. So•yallat aleyhta rlrGı 

Almanya Hıriciye Nazara B. Paris, 11 (Radyo) - Halk 
Fon Nöyrat ve-rdıği cevapta, partisi lideri ve yeni serbeıti 
Bulgaristar da kt-ndisine karşı cephesi ıefi B. Jak Doryo 
gösterilen hüsnü kabıJlden do- beyanatta bulunmuf ve ıun· 
layı tetekkür etmiş ve umumi ları ıöylemittir: 
harb esnasındaki silah arka- - Miralay Dö Larokull 
daşlıtını ve umumi harbi ta- Fransız sosyal partisi, l enilll 
kib eden felaketli at-neler zar- tesis ettiğim serbest cephede 
fındaki kalkınma gayretlerini yer almak istememektedir. B.r 
hatarlattıktan sonıa sözlerine nu tef'ssürle beyan ederi ... 
şöyle devam eylf'miıtir: Miralay Dö Larok yanlat dr 

Hitlerin idareıi altındaki ıünmektedır. lttıhadın kuvveC 
Almanya gibi Bulgariıtan demek olduğunu unutmak ba• 
da müşahade ettij'im gibi tadır. Sosyalıstleri imha içill 
kuvvetli bir kalkınma yo1unda bundan başka çare mevcud 
yürümektedir. Bulgaristan hü· olmadığını kabul etmek lazımda'' 
kümdarınan hakim idaresi al· Cenevrede 
tında müstakil ve sıkı bir su- Bir slllh deposu meyd•"' 
rette sulhperver bir harici si· c;ıkarlldı 

yaset takip etmektedir. Bu Cenevre, t l ( Radyo ) -' 
siyaset son zamanlarda Yu· Mahalli zabıta bir silih "! 
goslav milleti ile yapılan an· posu meydana çıkarmıf, >' 
laşınada son ifadesini bulmuş· mitralyöz ve 50 bin fitek eldi 
tur. Memleketlerimizin önünde etmiştir. 
ayni meseleler ve ayni hedef· Bun!arın, ispanyaya kıçın ... 
ler vardır. Bu sebepten dolayı silahlardan olduğu ve Fran'-
çok uzun zamandanberi kül- dan geldiği anlaşılmııtır. 
türel ve ekonomik sahalarda Kral Karolun ae~IP 
bizi biribirimize batlayan sıkı -' 
rabıtalar iki memlekete de ha ti 21 haziranJd 
ayni derecede menafi temin Bükreş, t t (Radyo) - ~ 
eylemektedir. Bu münasebet· Karolun Varıova ziyaretioi' 
lerin seneden seneye geniıle· tarihi 24 haziran olarak _. 
mektea daba ziyade derinleş· bit edilmiştir. 
mekte olduğunu ve bunların Altın hırarzları 
da Bulgaristan ile Almanya '1' 
arasındaki dostlutu gittikçe Mülhuz, 11 (Radyo) - "1 
daha fazla takviye eylemekte bata Andremuz isminde~ 
bulundufunu memnuniyetle bir çete idare eden bir a il'. 
müşahade eylemekteyim. ve bir arkadatını tevkif ~ 

B. Fon Nöyrat kadehini mittir. Bu iki tab•ft tir~ 
Bulgar kralı Borisin, kral aile· linde bulunan bir arbd bd 
sinin, Baıvekilin sıhhatlerine ile Fransız bankaıından ,.itf'_ 
ve Bulgar milletinin refah ve altın çubuk çalmıılar ve I ~ 
tealiıi ıerefine kaldırmak su· bankasına utmak =r;.....-· 
retile nutkunu bitirmittir. hırsazhkları meydana ÇI "'-

Budapeıte, 11 (A.A.)-AI- Tulecloyu kurtaf";,,,. 
· man Hariciye Nazın Von Nöy· General nlfanla taHI~~ 
rat bugün ötleden sonra Bu- Salamanka, 11 (Ra~7"' ti 
dapefteye gelecek ve burada General Franko,_ bu~~ 
dört rün kalacalcbr. Bu ziya- rasimi mahsusa ile r..ı ~ 
ret münasebetile Macar Ajan- kurtarmış olan General ~ 
ıının dıplomatik muhabiri di· kardoyu Sanfemando !'.,, I 
yor ki: nın büyük rütbeıile _.... 

•Budıpeıtedeki kanaate göre miştir. 

Von Nöyrabn merkezi Avrupa B. Hitler ...ıl1 
ile cenubi prkt Avrupasında Bulgar Batveldllnl ....... 
muhtelif devletlere yapbiı zi· ~rlin, 11 (Radyo) _,, 
yart.tler ve IOn Budapefte zi· ~ 
yareti ıulb üzerine hizmet Hitler, bupn Bulpr ~~ 

ve Hariciye Nazırı 
maksadile yapılmaktadır. lvanofa Akil la nişaoao'* 

Almanya büyük devlet bay· rütbesini vermiflir. ~ 
siyetile ve cotrafi vaziyeti do· • 
layısile Tuna bavzua mesele- Nazmmn Peşteyi zi'l-,..ıt 
lerine büyük bir alika göıter- caristan ve Almalt)'• ~.I 
mekte ve dipr alakadar dev- detişmez bir suretW tJI"~ 
letlerle birlikte bu havzada esası d.-bilinde ıulfl -" 
muhtelif devletlerin menafiini hizmet edecektir. ti~~ 
hiçbir ıuretle iblil etmiyen lıjına ve milli ıerefid• 
yeni bir sureti hallin elde edil- faza etmekle b~ , 
meıine samimi surette çah1- ristan bilbaua T_. ~..,d , 

ftl'miıtir. makt..!ır. daki vaziyetin ha~ 
Şura1mı tebarüz ettirmek Dıter tarafta11 Almanya blok suretihalle raptın• 

isterim ki, Bulgariıtanın eko· veyahut nüfuz mıntakaları si· titi nisbette bu 

-Bu ziyaretinizin ehemmiyeti 
Bulgaristanın lceadiıi ile ya· 
kınlarda ebedi bir doıtluk 
pakb imzaladıtı kardeı ve 
komşu memleket merkezine 
yaptığlnaı: l>ir ziyareti talcib 
eylemekte olmasından dolayı 
bir icat daha büyüktür. Bul· 
ı•r milletinin ıulbperverlitine 
uygun olan bu tarihi hidise 
iki kardeş milletin ve aynca 
umumiyetle Balkanların ıulh 
içinde inkipfı ve terakki için 
devamla terait vücude getir
miştir. Bulgariıtan karıısana 
çıkan 11içlüklere azimle ta
hammül ettikten sonra ken
diaini tamamile aakin bir fa· 
alıyete ve kendisinin ekono
mik ve kültürel ink.İflfına 

nomik kalkınma roluodaki fa- yasetini ıleri sürmek arzusunda ıiyasetinde teıriki 
alJı.cti --1,~~d . . ~P.:"iUB~9:~1ı~:~~tm• 

• j 
' 
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t3 Omlti ct•Yo~ makineleri • Ffi&:}~ ıŞel benzin deposu me .. 1MerRı:_~!.~vrupa 
werber Bay Muharr.emın tiiMI~ muru yakalandı Vaziyeti ng~arl~m 

başına ~elenler Kan davası Meşhud suçlar- kanununa göre a.ı11;.:.1~~~j~~:ı=lı1•F> 
II' t d d k • k d "l Cumhuriyet hükômetini bu k hk ·ıd. keıt Avrupa Vctziyeti, bütün 
GI er a ın a l ız, varım on U e a J1am ma emeve Verı l bu"yük devletlerin .Jikka• n4~ 

T sabah g~ne alkışladım: Y J '4 ~ il k • /t d k / Kan davalarım ortadan kal· Dünkü sayımızda benzin ve şısında fevkalade hassas dav• ıarlarını üzerınde topl~rnakt•, 
e ma ıne Q zn an Çl Q fi ffllŞ dırmak için bir kanun hazır· petrol satış fiatlni hakkın· ranmaktadır. Nitekim dün, bt'ynelmilel ~iyasetip mihv~ri 

Ondülasyon mekinelerinde suyun içinde ilaç veya zehirli lamıf.. de vilayt>tin bir tt>bliği vardı. bir benzin satış memuru tev· buraya çevrilmit bulynm@k.• 
kullanılacak olan ilaçlı sular bir mayi bulunup bulunmadığı - H•y Allah razı ofıun. Hükumetimiz, benzin fiatini kif edilmiştir. tadır. 
Sıhhat ve fçtimai Muavenet 

5
orulunca; Diye bağırmaktan kendimi kilo başına on kuruş ve pı+ Liizumsuz yt"re muayyen Bütün tf"kziplere rağmen in .. 

Vekaletinı:ı: evelce teıbit edil· - Bu sudur, başka birşey alamadım. Çünkü kan davası, rotu ~ekiz kuruş ucuzlatmak olan fialtt'n yüksek fiatle ben· giltere Hariciye Nazırı Lord 
ıJJiş ve b~rberlerin uzviyet için de,ğıldir. hamam, han davası değil, için Büyük Millet Meclisinden zin satan ve ihtika a sapan Edenin yakınlarda küçük an• 
llrarlı bazı ıehirli ilaçlar kul· Dt'miş \'e 0 sırada Dr. Bay bstsbayağı bir can davasıdır. kanun çıkarmak iizere olduğu Alsancakta Şel benzin satış tant hükümetleri merkc-zlerini 
l.nmalan menolunmuştu. Buna Saib kendisine mendılini ve· Ötedenberi bu gibi şeyleri halde fzmirdeki bazı petrol yeri memuru dün zabıtaca ziyaret edeceki ıuarla söylen• 
rığm~n ondüliıyon işlerinde rcrek: işitiriz: ve benzin mÜt·~seseleri, ortada tutulmuş ve hakkında tahki· mektedir. 
lthirli bir mayi olan sübUme - Git, dışarıdaki çeşmede - Kan güdüyormuş ta öl- makul bir sebeb mf>vcııd ol· kata başlaıımıştır. Satış me· Fransa Hariciye Nazırı B. 
~ullandıtJ ıörülcn Namaza-ahta bu mendili ıslat ve ondülas· dürmüş. madığı hald~ bazı iddialar ileri muru, tt-vkif edilmiş olduğun· lvon Delbosun da merkezi 
lcaralcol karşııanda berber B. yonu yap bakalım. Veyahud: sürerek benzin ve petrol fi· dan dün gece r.ıc-şhud suçlar Avrupada bir seyahat yapması 
Mııharr~m hakkında dava açıl· Deyince, berber: - Kan alacağı varmış ta atlerini yiikseltmek istemiş· kanununa göre, mahkemeye mevzubahstir. Söylendiğine 
lllalc ıuretile beledıye başhe· - Nasıl olur, 0 vakit saç almış. ferdir. Vilayet bu vaziyet kar· sevkt-dilmiştir. görE-, B. lvon Delbos, B. Nöy· 

~İmliği tarafından mahkemeye kıvrılmaz. Derler .. Kan istiyen, kıtlığı • • d • H 1 k • d ratın ziyaret ettiği payitahtlara 
~erilmiştir.Sulhceza mahkeme· Cevabını vermiştir. Bunun yok ya, buyursun mezbahaya, Q emış a evın e da gelecektir. 
linde maznun B. Muharrem üzerine Bay Saib, derhal mü· burnunu soksun kanala, ıçe· Resmi mehafilde devran 
İaticvab edilmiş ve demiş· dahale etmiş: bildiği kadar içsin.. Güzel bir sergi açıldı eden bir şayiaya göre, Avus• 
tir ki: - Ehli vukuf vazıf~sini gör· Eskiden, vahşc>t veva Be- turya Başvekili B. Şuşııig ya· 

- Benim ondülasyon işinde müştür. Bir belediye doktoru vedvilik dt'vrinde, insanlar kında Bdgrada gelecek ve B. 
~ullandığım mayi, memnu ze- olmak itibarile bundan sonrası münasebetini tanzim edf"n ka- Stoyadinoviç de iadei ziyaret 
~- ı 1 nuıılar ve adalet hükümleri ır i ilaçlardan dC'ğildir. çinde için benim de yapılacak va· için Vıyanaya gıdecektir . 
.. -:bl" d F k t k · z"ıfem vardır. hafıf olduğu için, İnsanlar ya ..,. ıme var ır. a a e serı· B · · b ~- su'"blı'me kullanmam. H .. m D b b . . kendi aralarında bir teamül ırı o zar, 

.... emiş, u erı, ışten me- olarak böyle birşey kabul 
&Glimt', korkulduğu kadar fena nettiğini söyliyerek, Esteri bir eda, yahud bunu dini hir diğeri yapar•• 
bir zehir değildir. Hafıf bir kısım saçları ondüldı olduğu kanun haline sokarlarmış. Fa- Tokyo, 11 (A.A.) - Başve· 
lthirdir. Bunu önünüzde içe· halde makine altından kal· raza birisi, birini öldürmüş.. kil prens Konoye sabık Bc.ş· 
tiın bile ... Mahkemec:! liHfen dırmış, berberin kullandığı Bu işleri halleden adam her ve kıl B. Hayası nin liğw ttıği 
~ir ehlivukuf seçilsin, onun ilaçları tahlil ettirrnt·k üzere kim ise, maktulün varislerini siya~i müsteşarhkları yeniden 
Ot\ünde hulacağım bir kızın almıştır. Şimdi, berber hak· çağırır, sorarmış: tesis -:tmiştir. On Nezarete 
&açlarına altı aylık ondülas· kında r~smi bir heyet önünde Ne istersiniz? birer siyasi müsteşar tayin 
Yon yapacağım ve bunun hiç ondülasyon için muzır ilaçlar Kısasa kısas, cana can, olunacaktır. 
bir zararı olmadığını vukuf kullanmak suretile suç işle· kana kani. Ödemişte cinayet 
tbli görecektir. mekten yeniden takibat ya· Vurun öyleyse . katilin 

Maznunun bu sözleri üzeri- pılmak üzere ılaçlı suların tah· kafasına baltayı .. 
1'e hikim 8. Şevki berberin lil raporları b~klenmektcdir. Bazen de, mesele hakime 
diikkinında istediği şekilde Ömer kurşunla düşmezmiş, akrabasından biri 
bir ondülasyon tecrübesi ya· öldürülen herhangi bir şahıs, 
Ptlll\aımı kararlaştırmış ve yaralanınca.. ya bizzat katili, yahud da 
ıa ' k n atı icradan menolunan Bozyakada Aytt oğlu Ömeri atilin akrabasından birini 
~~rbere, hu tecrübenin yapı· katil kasdile yaralıyan Süley· öldürmek için fırsat bekler 
-.cağa günü söylemiştir. Na· manın muhak,.mesine dün şeh· dururmuş .. Faraza, kendisine 
~azgihta berber Muharremin rimiz Ağırceza mahkemesinde fırsat düşünce bu "kana kan" 
erber dükkanında yapılan devam edilmiştir. Vak'anın davası, bjr miras halinde ev· 
~tcrübede vukuf ehli sıfatile şahidi sıfatile dinlenen Hüse· lada, ahfada intikal edermiş .. 
s·. başhekim muavini Dr. B. yin, hadise yerinden altmış Meseli, aradan yüz sene ka· 
d~ıb ve kimyager 8. Salahed· metre kadar uzakta bir t.epe dar bir zaman geçtikten son· 
~~rı hazır bulunuyorlardı. Ha· üzerinde Keçilerini otlatırken ra, bakmışsanız ki, dan dun 
Qırn B. Naci de orada idi. Ômerle kardeşi Mehmedin, namlular, cart curt bıçaklar 
ı~Ctber B. Muharrem, ondü- maznun Süleymana silahla ateş işlemiş ve birisi öldürülmüş: 
layon ilacını hazırladıktan ettiklerini ve Süleymanın da - Ne oldu? 
~llra: tabancasile mukabelede bu· Diye sorarmışsınız, size cc· 

.. - işte bu ilaç diye gör· lunduğunu, o sırada bir çalı vap verirlermiş: 
~liinüz mayi, sudan başka dibine saklanmış olan davacı - Hiçi.. Kana kani. 
tı...~y değildir. Demiş ve ay· ômerin bir taş dibine saklan· Bittabi, bu adetler, bu ib· 
~ bir mayi göstererek: mak üzere yerinden kalktığı tidai, vahşiyene hareketler 
~ '- Bu ıüblimedir. Bunu sırada atılan kurşunlardan bi· çoktan suyunu çekti amma, 

bilirim. rının isabetile yaralandığını aramızda hali ve hali bu 
lrai~~nıiı, bir miktar da ıç· ve yere düştüğünü söylemiştir. kanlı an'aneye bağlı olanlar da 

"'"· Şahit Osman da: bulunabilir. Binaenaleyh, ka· 
y Berber; Ester adında bir - Yaralanma vak'asından nun lam yerinde bir iştir. 

l~ •budi kızı bulmuştu. Bu yirmi beş gün kadar evel idi, Cumhuriyetin mahkemesi, ka· 
111 

- k" · l d d S l Ö n b t b "lk •aaa ınenın a tına oturta· e i, ü eyman; merin tütün nu u, za ı ası urnumuzun 
~- l ondülasyon ameliyesine çardağına geldi, kaybolan kıs· dibindedir. Bizi onlar korur, 
~ •rnış: rağım aradı, Omer: hakkımızı o vtrir.. "Her ko· 

rıtı"":· Şu beyaz bez parçala· - Yok burada... Ben hay· yun k~ndi bacağından asılır" 
..._ 1fl_e bu s.uya batırarak van hırsızı mıyım? Dedi, ara· şeklindeki atalar sözünün bu 
J __ ~cnı nakiller arasma yer· larında bazı münakaşalar oldu, meselede yeri yoktur. Erlik 
~tar·· l d h tıl ıranı, ceryanla saçlar kıv· birkaç gün sonra Ömer yolda namı a tın a va şet meydanı 

ır ç- k.. b t d k lk k le b· un u nakiller, sulu ez· bana rastladı: or a an a mıştır artı .. 
td ırlcıince hararet hasıl -Süieymanın bana yaptığını Burnumun ucuna dokunur· 

l!ıııı,,,J trlcr. Demiş, kendisine, gördün mü? ben bunu onun sanız, hiç tereddüd etmeden 
lJ - yanına koymam, dedi. sizi mahkemeye veririm.. Be!l 

:!Qlkevi kÖReSi Mahkemece, hastanede bu· de yaparsam, cezamı kanun 
.... Bu T' lunan Ömerin yaralarının iyi· elinden çekerim, adalet ve 

~ü insanlık ta budur işte .. 
~ • n saat 15 te gösterit leşip iyileşmediğinin hastane 
"•tl&aat 17 de de Güzel sa· sıhhat heyetinden sorulmasına - Çimdik 
ltr ar komitelerinin toplantı· karar verilerek muhakeme baş· çen celselerde bu vak'aya ait 
z..: v~rdır. Cumartesi ve Pa· ka bir güne bırakılmıştır. şahitler dinlendiği için muha· 
b,11IUnü akşamlan verilmesine Yırtalan zabıt varakası keme ıona ermiş ve kararın 
d,..,:;•n . fardenpartilerimize Çeşme kazasının Germeyan tefhim edilmesi için maznunun 
ltııta edılmcktedir. Azaları· köyünde jandarma bulı.mduğu sabıkasının, mahallinden sorul· 
'le n gelmelerini r;ca eder sırada memnu bir silaha ait masına karar verilmiştir. Ha· 
id,~~_?l~~yanlan da evimiz zabıt varakasını yırtmaktan san, evelce Ağırceza mahke· 
~ k udırıyetine müracaatla maznun Fatsa kazasının Dua· mesincc arattmlmış ve Fatsa· 
ltl ,.. lfdedilmck suretile iÜ• yeri köyünden Haaanın muha· dan ihzaren lzmire aetirilmişti. 

"'"' ve 'h • ~ltneeı . ~czı toplantı ve kemesine, dün şehrimiz Ağır· Hasan, Fatsadan lzmire kadar 
erımızden iatifadeye ceza mahktmesinde devam 67 günde yaya yürümek su· 

.-.,.tiria~ı.. 

Bagan Meltihatle talebesi oe sergiden bif' köşe 
Ödemiş, (Hususi) - Öde· bir düzenle teşhir edilmiştir. 

miş Halkevinde Bn. Melaha· işlemeler biribirindf'n daha 
tın idaresinde bir dikiş-nakış cazip ahmdaydı. lzmir Kız 
sergisi açılmıştır. Sergide Bn. Enstitüsünden mezun MI. Rey· 

M. Ôcgüderin idaresinde 7 manın talebesi olan Bn. M. 
~aydanberi devam eden kursta Öcgüderin idare ettiği kurs· 
çalışmış olan 22 kızın işledik- t 22 k d' l l t 
l 

. .. .. . an ız ıp oma a mış ır. 
en eserler gorulmektedır. S · -

S 
"d d'k. b' k" k ergı çok guzel olmuş ve çev· 

ergı e ı ış - ıç ı, na ış· 

farından Rumen ve lran işle· renin genel takdirini topla· 
rinden çay takımları, elbise· mıştır. 
ler, melanj desenler, çiçekler- Bu parlak başarısından do· 
den yağlı boya, tabii ve fan- layı Bn. Melahat Ôcgüderi 
tazi çiçekler, abajurlar, vazo· ne kadar takdir etsek yeridir. 
lar, şekerlikler, Bayanlara mah· Sergi bir hafta sürmüş ve ka· 
sus tuvalet kutuları, şapkalar, dm erkek büyük b;r kalaba· 
fosfor işlemeleri vesaire ayral lık tarafından ziyaret edilmiştir. 

Bu seneki tütün rekoltemiz 

Yapılan ilk tahminler 
doğru çıkmadı 

Ancak geçen seneki miktarda tü
tün yetişeceği söyleniyor 

Busene Ege mıntakasında 
ekilen tütün miktarı geçen se· 
neye nazarn yüzde 25 nisbe
tinde fazladır. Rekoltenin ilk 
tahminleri busene Ege mınta· 
kasmda 40 milyon kilo tütün 
yetişeceği merkezinde idi. Fa· 
kat havalar kurak gittiği için 
tütünler yükselememiş, bodur 
kalmış, mahsul az olmuştur. 
Onun için rekoltenin şimdiki 
tahmini 30 milyon kilo radde· 
sindedir. 

Fakat ziraatle alakadar olan 
tecrübeli tütüncülerin söyle· 
diklerine göre, tütün rekoltesi 
busene, geçen seneki miktarı, 

;yaai ~ m4ijoa ~u ~~ .. 

bulacaktır. Son hafta içinde 
durmadan esen şimal rüzgar· 
ları, tütün mahsulünü erken 
idrak ettirecektir. Eğer bun· 
dan sonra yağmur yağacak 
olursa ancak uç mahsul · o 
da kır yerlerdekiler·fayda gö· 
rür ve bol mahsul verir. An· 
cak yağmur yiyen uç mahsul 
de kalite itibarile iyi sayıl· 
maz. Tütün kındaplan piya· 
sada yüksek fiatle satılmak· 
tadır. Bu satışlarda da ihti· 
kira sapılmak istendıği haber 
alındığı için vilayet, mahsul 
mevsiminde bu işle ehemmi· 
)t le alakadar olarak tetkikat 

ıai.UlAjai! biflim11ur.. 

Ödemiş, (Hususi) - Beyda· 
ğının Kordağ kö)'ünden Mus· 
tafa oğlu on dört yaşlarında 
Arifi ayni köyden Mahmud 
oğlu on altı yaşlarında ~ehmed 
Karadağ tabancasile bir zarar 
ziyan işinden dolayı göğsün· 

den vurmak suretile öldürmüş· 
tür. Adliye hadiseye el koya· 
rak suçlu Mehmed tevkif edil· 
miştir. 

Ödemi, B. savamanı 
Ödemiş, (Hususi) - Y "ni 

genel savaman Bay lsmail 
Zeybekoğlu şehrimize gelmiş, 
vazifesine başlamıştır. 

Bükreşte 
Kahramanlar gUnU 

t-.~'ict .ac:lilcll •• 
Büı<reş, 11 (Radyo)- •Kah

ramanlar günü" dün fevkalade 
merasimle ve Karol parkmda 
Meçhul asker ibideıi önünde 
tes'id edilmiştir. 

Abid,.ye birçok çelenkler 
konmuştur. Ayni merasim, aı-

keri mezarhk bulunan her Ru· 
men şehrinde tekrar edil· 
miştir. 

Bir yolcu tayyaresi 
Marsilyaya gelirken Kaza 

geçirdi 
Marsilya, 11 (Radyo) -

Marsilya ve Cezair arasında 

işliyen bir tayyare, denize in· 
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

Yolda bir vapur raagel
miş ve kazazede tayyarenin 
on iki yolcusunu almııtır. 

Tayyare de deniz tayyare 
limanı olan Marinyana geti· 
rilmittir. 

B. Mussolini Amma. 
re valisini habul etti 

Roma, 11 (Radyo) - Bay 
Mussolini bugün Venedik sa· 
rayında Müstemlekit Nazan 
B. Sonanın huzurile Ammare 
valisi General Birçiyopiroliyi 
kabul etmiş ve gcn~ralin va
ziyeti umumiye hakkındaki iza· 
Mbai ui11uip.ir .. 



---1'-·---
a.rh oilayetlerimize 

&eyahati 
.Atatürkün Şark vilayetlerine 

• eyatlc;ri dolayısile Yunus Na· 
,dı Cumhuriyetin baş yazısında 
~şunları yazıyor: 

Atatürkün lst-anbuldan M· 
1radenize açılışı şeklindeki her 
has)ise bize 1919 Mayısının 
19 zunda kcndısini Samsuna 
.çıknrmış olan meşhur st>yahati 
.hatırlatır. Bununla beraber o 
günlerden ber manasile ne 
:kadar uzağız! Bır kere o gün· 
le1deııberi aradan tam onsekiz 
yıl geçmiştir Ondan sonra da 
bu onsekiz yıl za fında aziz 
vatan ve milld miz o zaman 
maruz bulunduğu dehşetli fe· 
laketlerdrn yüz kere, bin kere, 
mılyon kere ve sayılmaz kere 
kurtulmuşrur, Bu hesaba. ta· 
rihi bir zaruretle tasfiye olu
nan osmnnlı imparatorluğunun 
nkazı üzerinde yükselttiği miz 

yeni devletin imparatorluğu 

gölgede bırakan inkılab ve 
terakki hamleleri içinde yük
seldikçe yükselmekte olduğu
nu hepimiz ıfıihar gözlerim ızle 
her gün göğüslerim iz kabara· 
rak temaşa etmıyor muyuz? 

Atatürkün Karadenize ilk 
açıldığı o scyahatile sonraki 
s ~yahatleri arasındaki mesafe 
bu le-adar büyük olmakla be· 

raber Büyük Şefin bu defaki 
sryahatinin artık hakedilmiş 
bir tenezzüh ve istirahat se· 
yahati olmad ğını kayd tmekle 
yeni Türk rejıminin farık bir 
vasfını tebarüz ettirmiş oluruz. 
Filhakika yeni Türk r<-jiıninde 
Atatürkün tesis ettiği anane 
şudur: Başarılan her iş, esa· 
sında ne kadar büyük ve 
önemli olursa olsun, ancak ifa 
edilmiş bir vazifenin ifadesi 
olur. O iş başarılınca yalnız 

vazifenin ne kadar iyi ifa olun· 
duğunun tesbitiyle iktifa olu· 
narak hepsi yeni Türklüğün 
himmetlerini bekliyen yeni va· 
zi(elerin ifasına gelir. Başarı· 
lanlardan dolayı hatta övün· 
meyi lüzumsuz bir nümayiş 
sayan rejim, bilakis önümüzde 
başarılması yenidenyeniye gay· 
ret hamlelerimizi istiyen yf"nİ 
vazifelere en büyük ehemmi· 
yet verir. 

işte Atatürk neslinin en baş 
mümessili olan Cumhureisimiz, 
kendi yapısı olan rejimin bu 
zihniyeti içinde bu seyahate 
çıkıyor. 

Başarılan cidden her biri 
ayn ayn büyük işlerin hiç 
birisini mühimsememezlik edi· 
yor değiliz. imparatorluk ba· 
kayesi bir harabeden gül 
bahçesi bir vatan yaratmnğa 
uğraşan rejim, bütün bir inan· 
la attığı her muvaffakıyet adı
mının kıymetini pek iyi bilir. 

Fakat onun gözünde bu mu· 
vaHakıyetler bilhassa memle· 
kete getirilebilecek daha bü
yük iyiliklerin ancak sağlam 
temelleri ve giderek sarsıl· 

maz basamaklarıdır. Onun 
içindir ki, yaptıklarımız niha· 
yet iyidir, fak at yapacakları 
mız daha ehemmiyetlidir. Ye· 
ni rejimin İş Örneği olan Büyük 
Ata bu seyahatile işte yeni 
Türkiyt'nin çalışma usulünde· 
ki bu esasa bir misal daha 
veriyor. O rejimin çalışma 
usulünün zaten bir timsalidir. 

Cumhuriyet hayatımızın ya
vaş yavaş ışıklarını en ücra 
köylerimize kadar götüren bu 
canlı güneş sistemi bu sutetle 

n soa· 

Piyango ----··---Başı J nci ahi/gt/(J -
200 lira kazananlar; 

2YQO 3614 4297 
5850 6387 6447 

11204 12112 13188 
16795 18193 19071 
19784 23832 25304 
27444 28205 28297 
30129 33754 34477 
3867J 38897 39.828 

100 tira lksnnaıılar: 

4893 
8786 

13735 
19186 
26996 
29949 
35016 

1025 i635 2867 3672 
3861 6617 3611 9736 

10598 11013 11497 11931 
12431 14617 15104 15686 
15790 16298 16~7j 16604 
16980 17926 18388 19099 
19797 210~0 21675 23007 
23316 24116 24480 15458 
25499 27177 27773 28440 
28546 29185 30049 31231 
31531 31756 33431 33432 
35405 36784 37779 38124. 

~-

Valiler arasında 
yeni değişiklik .• 

Valilerimiz arasında yapı· 
lacağını evelce bildirdiğimiz 

tayin v~ değişiklikler. Bakan· 
lar Heyetince kabul edilmiş 

ve yüksek tasdike iktiran et· 
miştir. Tayin ve değişiklikleri 
yazıyoruz: 

Ed rne valisi BB. Osman 
Şahin baş sınıf ile Maraş va· 
!iliğine, Muş valisi Niyazi sı· 

nıf ı ile Edirne valiliğine, Muş 

valiliğine Elaziz valisi Tevfılc 
sınıfı ile, Elfiziz valiliğine Bin· 
göl valisi Şdik sınıfı ile, açık 
Günıüşane valiliğine Diyarı· 

bekir valisi Ferid sınıfı ile, 
Diyarıbekir valı\iğine Zongul· 
dak mebusu doktor Mitat 
ikinci sınıfla, Rize valiliğine 

lstanbul belediye reis muavini 
Nuri dördüncü sınıfla, açık 

bulunan Trabzon valiliğine 

Yozgad valisi Yahya Sezai 

sınıfı ile, Yozgad valiliğine 
mülkıye müfettişi Abdullah 

Feyzi dördüncü sınıfla, Van 
valiliğine mülkiye müfettişi 

Süheyip dördüncü sınıfla, 
Bingöl valiliğine Van valisi 

Saib sımfı ile, açık bulunan 
Çanakkale valiliğine Urfa Vll· 

lisi Atıf sınıfı ile, Urfa vali· 
liğine Diyarıbekir vali muavini 
Kazım dördüncü sınıfla nak· 
len ve yeniden tayin edil· 
mişlerdir. 

Bitlis valisi B. Hasan Feh· 
mi, Gümüşane valisi B. Hilmi, 
Rize valisi Cevdet tekaüde 
sevkedilmişlerdir. 

CC'lmEllD ............. .. 

ra Atatürklin bugün başla· 
makta olduğu seyahatin mana· 

sını, maksadını ve gayesini 
daha iyi anlayabiliriz, hatta 
onunla bundan on sekiz yıl 
eve iki lstanbul • Samsun sıçra· 
arasında bir mukayese ve hat· 

ta bir müşabehet kurabiliriz. 
On sekiz yıl cvelki hareket 
dahi nihayet bir Şark seya-

hati idi. O zaman da Ata
türk Samsundan sonra Hav· 
zaya, Amasya ya, Sıvasa, 
Erzincana ve Erzuruma g.tti, 
ve bu yerlerden yavaş ya· 
vaş dönerek Ankaraya ka
dar gelmişti. işte şimdi de 
ona benzer bir seyahat yapı· 
yor. Trabzona çıkacak, Erzıı· 
ruma yükselecek, belki tekrar 
Samsunu ve Sıvası görecek. 
O zamanki seyahat vatanşü
mul bir hareketti. Şimdi de 
pek başka türlü değil. Ata· 
türkün teveccüh ettıği her is· 
tıknmetteki her işin mutlaka 
vatan ümul bil manaa. vardu. 

ANADOLU 12 Haziran 937 

Mevkuf Ruı 
generalleri 
-Başı 1 inci •alıi/111/e -

komis.er muavini ve Kızılurılu haye 
~uvvcıleri ff'fi Alkşnis. Sovyt>ller 
birli i Alurrtnlı Buılirnııi, S111r'y~tlr.r 

birliAi Mareş lı Blube, Kızılımlu 

Oü) ük Erkinıhıırbiye reisi Sa pos 
nilwv m .. ıo, Rııayıı askeri mm•ıı· 

l:ııeı kıın~ıleri kumandanı Brlııv, 

L!niıı,;rad a~krrl mıııtdlı.81!1 kuv· 
•,.ılı-ri kumaıulanı J)il,enko, ,imali 
Kııfkn-yu a-kert mınıukuı kuvvrt· 
lrri kum11111lanı Kaııirin ve Stıılirıin 
isrııjııJ ııı,ıyan allıucı kaz.ık ıilvari 

lrnlordu~ıı kuınoııılonı Goriuc~v. 

lstanbul, 11 (Hususi) - Ca· 
suıluk ve ecnebi bir devlet 
narııuhesabına hareket töhme· 
tile tevkif edilerek muhakeme· 
!erine başlanan Sovyet ordusu 
erkinıharbiyei umumiye reisi 
Mareşal Tuhaçefski ve 8 Rus 
Generalınin idamları m Jhte· 
meldir. 

Moskova, 11 (Radyo) -
Dt'yli Meyl gazttesinin Mos· 
kova muhabirinden alarak neş· 
rettiği bir habere göre, Mare· 
şal Tuhaçefskinin nerede bu· 
lunduğu anlaşılmıştır. Marrşal 
Tuhaçetski, tegayyüp ettikten 
pekaz sonra kendisine sadık 
askeri kıtalar başında olarak 
faaliyete geçmiştir. 

Küçük itilaf 
konferansı 

Başı 1 inci sahifede -
kıbeu 8. Milıın lloıJza ile birlı>şe· 

c,.k: ve üç O ış\•rlıdl bir araıl.ı "-on· 
forarıı ukıf,.,leceldr.ıdir. 

Bu konfornn a hnynk lıir 

eheııırrıiyd v~rilıııekteılir. Konfe· 
raıu tt)'Dt znınanılu itilaf devletleri 

arı1 ıııJaki t~aoüdilo kunetioi göe· 
ternıektt'dir. 

Bdgraıl, 11 (Rorlyo) - Çe· 
koslovakya B.ı~vek.ili B. Mılan llod· 
za, Kral Kıtrolun daveti azerine 

pazar günü Bükreşe ~idect'k.tir. 

Bükreffe bir bıf ta lr.aıtar ka· 
lıc.ık olan Çekodovakya Batvekili, 
17 buiran J>f''tembe günü Roman• 
ya Bıışvekili B. Tıtıarl'ııko ile bir· 
tikte Tuna nehri d.&eriode Bazlar 
m vldioe gr.lt>cekler •e hurırla Yu· 
goıılnya Bıııvekili B. Mila11 Sıoya· 
dinoviçe mülaki olacaklardır. 

Kilçük itilaf Ba~vekillerioin 

Tuna ilzeriode yapacaklan bu gö· 
rilomelcre eiya~t mebaf ilde ebı-m· 

miyet atfeJilmektt>dir. B. Milan 
IJocJzo, Bazlar mülAkatıodan ıonra 

Belgrada gelecek, oradan Praga 
geçecektir. 

BP.lgrad, l l (Radyo) - Kiiçllk 
itilM kooferao11, Bükreete Roman· 
ya 11.riciye Nezareti binaaında 

toplanocııktır. ----
Tenis maçları 

Evvelki akşam Ankaradan 
şehrimize gelen Ankaralı tc· 
nisçiler, dün ilk karşılaşmala
rını Alyans kulübü kortlarında 
yapmışlardır. 

Ankaralı Frank Erik Loh· 
beri 0·6, 6·8, 5· 7 mağhib et· 
miştir. 

ikinci maçta lzmirli Refo 
Alyoti Ankaralı Mehmcd Ka· 
rakaşa 2·6, 0-6 galib gel· 
mistir. 

Bugün Ankara ve lzmir te· 
nisçileri arasında çift maçlar 
yapılacak, Frank ve Karakaşa 
karşı Hanri Jiro ile Güt Grt:y 
oynıyacaklardır. Pazar günü 
de final maçları olacak, Frank 
ile Refo Alyoti, Mehmed Ka· 
rakaş ile Erik Lobbt:r karşı· 
laşıcaklardır. 

Tenis oyunlan şehrimizde 
alaka ile karşılanmllkta maç· 
Jarı büyük bir seyirci kala
balığı tıkib etmektedir. 

Lord Plymouth 
Londraya döndU 

Kovno, 11 (A.A.) - lngi· 
liz Hariciye Müsteşarı Lord 
Plymouth burada iki gün kal
dıktan sonra bugün tayyare 
ile l.;oıüdt ~ dôA aıü:itür. 

De mir yollarında 

Yeni vagon 
ve lokomotif 

Devlet demiryolları ve Ji. 
manian işletme idaresinin ih· 
tiyacı olan muharrik ve müte· 
harrik edevatın siparişi için 
16,000,000 liraya kadar taah· 
hüd icrasına dair hükumetin 
teklif ettiği kanun projesi Ka· 
mutayın ilgili encümenlerinden 
geçmiş ve ruznameye alınmış· 
tır. Hükumet projenin hazır
lanması sebt'plerini mucib se· 
bepler layihasında şöyle an· 
!atmaktadır: 

"Hatlarımızın uzaması ve 
genişlemesi ve nakliyatın git
tıkçe artm'-sı yüzünden mev· 
cut lokomotıf, furgon, yolcu 
a•abası ve yük vagonu kafi 
gelmemeğe başlamıştır. Bun· 

~
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TÜRK ANONiM SiGORTA SOSYeTES/ 

YANGJN - NAKLiYAT - HAYAT 

----·----
Sümerbank ve Emlak ve Eytam 

Bankasının kurumu·dur 

EGE GENEL ACENTELIGI 

SUmerbank lzmir Yet-il mallar pazarı 
Kemeraltı Hükumet caddt:si No. 36-4 IZMfR 

Trlf.?'raf l'drrcıi: 
GÜVEN IZMIR T 1 f ( 

Direktörlük 3308 
e e on: Scrvii 2285 -

GORSA Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Ozum satışları 

Ç. Alıcı K. S. 
87 Esnaf Ban. 13 25 
28 lııhisar 7 
14 Vıtel 14 25 
11 J. Tara. mah.10 75 
8 M. J. Taran. 15 50 
6 F. Sabit 9 50 

K. S. 

147 6251 

14 50 
10 75 
15 75 

Kamc;ı oğlu 

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

T ,.ı,..fon : 3479 

Sarayköy Asliye Hukuk 

· dan başka, ht:r sene 20 · 30 
lokoınotıf, 30 · 40 yolcu ara 
bası, 300 • 500 yük vagonu 
Y!!nilemek mecburiyeti vardır. 

Bütün bunlar göıönüne alına· 
rak yapılan hesaba göre, hat· 
larımızın Erzuruma varacağı 
1940 senesine kadar en az 
122 lokoınotıf, 22 furgon, 172 
yolcu arabası ve 3900 yük 5 S. S. Gomel 12 
vagonu tedarikine ihtiyaç vardır. !59 Yek_ün 

9 50 
12 

mahkemesinden: 
Davacı Sarayköyün Beyler· 

beyi köyünden Himmet kızı 

30 lokomotif 22 yolcu va· 4 1803 Eskı satış 
gonu ve 200 k~dar yük vago· 44 I962 U. satış 
nu Dinko nıukavel<'si tatbika· Zahire satışları 
tından olarak ısmarlanmak Çu. Ginsi K. S. K. S. 

4 25 
52 50 
45 

Üzeredir. Geriye kalan ma\ze· 50 Ton Bakla 4 25 
meden 2400 yük vagonu Sı· 3416 Kılo Yapak50 
vas atölyesi bitince orada se· 157 B. Pamuk 43 50 
nede 800 yük vagonu imal 
edilecektir. Bundan artakalan 
1300 yüv vagonundan 200 
tanesi 1937 finans yılı büdçe 
kanununun beşinci maddesile 
temin edilecektir. En geriye 
kalan 92 lokomatif, 170 yolcu 
arabası ve 1 100 yük vagonu· 
nun önümüzdeki 3·4 yıl için· 
de tedariki zaruridir. Bunun 
bugünkü rayice g§re tutarı 

16,000,000 liradır. Layiha bu 
sebeblerle hazırlanmıştır.,, 

ilgili encümenlerce aynen ka· 
bul olunan projeyi yazıyoruz: 

1 - Demiryollcarı ve liman· 
)arı umum idaresi tarafından 
lokomotif, yolcu ve muhtelif 
yük vagonu satın alınması ve 
bunların her türlü masrafları 
için müteakib senelere geçici 
olmak ve tediye edilecek mik· 
darı 1938 ve 1939 senelerin· 
de birer milyon lirayı ve mü· 
teakib senelerde ikişer mil· 
yon lirayı geçmemek üzere 
16,000,000 liraya kadar teah· 
büd icranna Nafıa Vekili mc· 
murdur. 

2 - Bu teahhüde müsteni· 
den her sene sarf edilecek mik· 
tar mezkur idarenin büdçesine 
tahsisat olarak konur. 

3 - Bu tcahhüdlere ve ica· 
bında bunun için çıkarılacak 
bonolara Maliye Vekaleti ke· 
fal et edebilir. 

4 - Birinci mttddede yazıla 
16,000,000 liralık malzeme 
gümrük rüsumile, muamele 
vergisi, her sene 300,000 lirayı 
geçmemek üzere ayrıca büd
ÇC' e konulacak tahsisatla mu· 
kassaten hazineye ödenir. 

Kurun arkadaşımız 
100 paraya 

(KURUN · eski adı VAKiT) 
sayısını 100 paraya indirdi. 
Bununla beraber, arkadaşımız 
eski büyük hacmini muhnfaza 
etmektedir. Her satıcıdan bu 
fiate alınabileceği gibi aylığı 
115, üç aylığı 300, altı aylığı 
550, yıllığı 1050 kuruşa da 
4ıW~ ,y~. avs~ ederiı. 

Divrikte demir 
madeni bulundu 
lstanbul, 11 (Hususi)-Div· 

rikte zengin demir madeni 
bı:lundu. 

............... m:ımıı: .... 

Veysel hamamı 
acıldı 

t 

Birbuçuk senedenberi kapalı 
kalan Kemeraltı caddesindeki 
çıkmaz sokakta Veysel hamamı 
bu kere yeniden tamir edıl
mek ve mükemmelen tezyin 
olunmak Üzere tecdiden muh· 
terem müşterilerimize amade 
bir vaziyete getirilmiştir. Tek· 
mil mobilyası da yeniden te· 
darik olunarak saygılı müşte-

rilerimizin hertürlü istirahatleri 
temin olunmuştur. Teşrif ede· 
cekl~rin ht!rhalde memnun ka· 
lacakları birinci defada belli 
olacaktır. Fiatler de son de· 
rece ucuzdur. 
~~--~-----~~--

İzmir belediyesinden: 
3174 sayılı ve 20·5·937 ta· 

rihli askerlik kanununun 5 İn· 
ci maddesine bir fıkra ilavesi 
hakkındaki kanun bel~diye· 
deki ilan tahtasına asıldt her· 
kesçe bilinsin. 1885 
liradan bin sekiz yüz altmış 
lira bedeli muhammenle 12 
sayılı adanın yüz seksen altı 
metro murabbaındaki 11 sayılı 
arsası baş katiplikteki şrJrtna· 

me vt-çhile 22·6·'137 Salı 
günü saat onaltıda açık artırma 
ile ihale edilecektir. htirak 
için yüz kırk liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatta encümene geli· 
nır. 4 8 12 16 1754 

• FOTO 
Refik lütf i Or 

Zevkinizi okşayacak poz 
Temiz işçilik 

Hükumet civarı Kaymakam 
Nihndbcy caddesi No. 20 
~ ...... ~. t_ y:T '.... ..... . ... - H·' 

Sultanın bila sebeb hanesini 
terkeden kocası müddeialeyh 
Yozgatın hüyük kışladan Mu· 
rat oğlu 309 doğumlu Yusu· 
fun hanesine avdetle kocalık 
vazifesini yApması için gön· 
derilt>n ihtarname arzuhalı ve 
da\·etiyesi ikametkahında ol· 
madıgı ve nerede olduğu meç· 
hul bnlunduğundan bila teb· 
liğ iade edilmesi üzerine ita· 
nen tebligat icrasına karat' 
verilerek 4 Haziran 937 tari· 
hinde Sarayköy asliye hukuk 
mahkemesinde hazır bulundLI .. 
rulması veya bir vekil görı· 
dermesi lzmir Anadolu gaze• 
tesinin 23-4-937 tarihli ve 
7200 sayılı nüshasile ilan edi:· 
dıği halde mahkemeye ge: 
mediği gibi bir vekil dab~ 
göndl'rmemiş olduğu anlaşıl 
mamakla gene hakkında j(B: 
nen gıyap karan tebliğine kB 
rar verilerek duruşması 3.6: 
937 tarih çarşa.nba günü ss 
at 9 a talik kılınmış olduğun· 
dan tarihi ilandan itibaren be~ 
gün zarfında itiraz edebileceği 
ve bu müddet içinde muaı11~ 
leye devam için bir itiraz eb· 
mediği ve duruşma günü ~8de 
kemeye gelmediği takdır I 
bir daha mahkemeye ksbtJ 
edilmiyeceği ve davacı t3rı· 

ıcır 
fından serdedilen vakıaları k 
bul etmiş addedileceği buktJ fJ 
usul muhakemeleri kanunı..ırı" ıı 
405 inci maddesine te~ikB 
tebliğ ve ilan olunur. ~ 

-~ıı: 
Gediz icra memurluğun ııe-

Gedizin Gazikemal mshdı~• 
sinden Boldan oğlu Ss lit' 
Kadir Alanyalıya olan 24 .9s1 
borcunuzdan dolctyı 22·3 .. 0e
tarihli ve 9371733 No. lu 0 

e( 

me ~mri ikametgahınızın ~eb· 
hul bulunmasından itane0 • ti!· 

k ·ıın1~ ligat icrasına arar verı 
8
,s-

Bu bapta bir itirazınız " otJ 
ilan tarihinden itibare~_.,;ıe 

- .. d ·yetw· ' gun ıçın e memurı r11tf1 
bildirmeniz tebliğ ~ak• 1~ 
ilan olunur. ~ 

· Çeş;iede 
Kiralık eıJ hiıJe 

Çeşmede ılıcalarda ~Bjj ~·e 
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tesisatını havi ve aynı ıs bıı11' 
d .. k l k 5U •A' a mu emme s1ca 11sw· 

ple ·~ 
yosu bulunan bir ev. 'fı~1 , 
lik kiraya verilecektır'. e~~ 
olanların iş Bankll~ı dı~ ~ 
i\iiüne würaca c.UP~ 
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Yazan: M. ~,,..,,,., lzmir 1 inci icra me. dan: 
Mehmet Emin Piyalenin 

emlak ve eytam bankasından 
ödünç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eylediği iz
mirde Göztepe tramvay cad· 
desinde 615 No. lı tramvay 

............. 

- I 

l caddesine nazır bulunan de· 
l mir parmaklıklı bir kapıdan 

Doka, muhafıza bağırdı:·; . Bu zabiti ~(" : 
hemen" zındana atınız! 

Arkadaşı, O'.lun tereddüdü
nü anlamıştı. Omuzundan tu
tup onu sarstı: 

- Anti, ahmak ahmak ne 
bakınıyorsun?. Babanın oğlu 
\teya sevdiğin değil ya?. Hal
buki, bu fırsatı kullanırsak, 
Sevgiline bol bol drahoma 
teınin edebileceksin. O da 
Çaınurlar, taşlarla uğraşmaktan 
kurtulacaktır. Beraberce cennet 
hayatı süreceksiniz.. Haydi, 
"er şu çantayı! 
'b içindeki paralar senin olsun, 

ana, meseleyi isbat için şu 

Çantadaki marka ile içindeki 
llıcktub lazım. 

Hizmetçi kız, arkadaşının 
Cevab vermesine imkan bırak· 
lrıadan, çantayı onun elinden 
~kip aldı. Paralan çıkardı, 

ntinin kucağına döktü: 
b' - Al, işte, bir franğına 
ıle dokunmadım.. Ôbür işi 

ltn bana bırak, çünkü senin 
~f, budala tarafların vardır, 
~ idare edemezo;in de fırsatı 
Çırmış oluruz. Göreceksin, 

"na en aşağısı 3000 Venedik 
b~hnı. getireceğim. Çok değil, 

ıt-, ıki saat sonra ikimiz de 
ltngin olacağız. Sevdiğin koy· 
~na girince, bana dua da 
""'' k . ce sın ... 
~ Antinin arkadaşı, başka hiç 

t şey söylemedi ve sıçrıya· 

~k kapıda kayboldu. Anti 
dutu yerde kalmıştı: 
- Herhalde, çok vicdan· 

"zca bir iş amma, ne yapalım? 
Diye mıra)dandı. 

• B •• ~ u hadiseler cereyan eder· 
la~"· beri tarafta Venedik şe· 
~r muhafızlığı da fovkalade 
~.>'ecanlı ve asabi bir hava 
l)

1
"dc bulunuyordu. Çünkü 

~ 0ka, şehir muhafızı Almie· 
·•y' 
lt 

1
• huzuruna çağırhb, onu 

~~ etmişti. Bundan başka 
\~ıo namındaki genç, güzide, 
~J/~bden yeni çıkmış bir 
~11 •tın apoletlerinin sökülüp 
~na atılmasını emretmişti. 

tt~ 0ka, muhafız kumandanını 
''l'lnca: 
~~ Rezil -diye bağırmışh
l}0k benim, aile şerefimle ve 
~Ot alığın haysiyeti ile oynu· 
ttn~un, Meçhul Korsanın, ye
otd ını Kiyaranın sarayında 
~:~nu ısrarla iddia ettin .. 
~~ U o pek güvendiğin 
~i t, Öyle tesbit etmiş. Eğer 
~)~ . hafiyelerin, zabitlerin 
del\~ 18~. kendini bir köprü· 
~ha .enızc atıp geber .. Bütün 
~c :ırıyat boşa çıktı, şimdi 

acak? .• 

~t~thrin muhafızı, tecrübeli, 
~"ka:e n~fiz bir şahsiyetti. 
~tşı Vazıyet, şimdi Dokanın 
~k sında tek söz söylemesine 
,ı_ Ver · 
~ k· rnıyordu. Çünkü saray· 

'lrıs b ~k c ulunamamışb. An-
~di~ muhafız iyice kanaat 
ıı.. "'Otdu k' ~ıttı ı, Mafio aldanma· 
't ola '-ek bu işin. içinde bir 

ca tı () . 
lt ' Dok D ''•ir ~nın karşısında mü-
ok, b:azıyette düşünürken, 
' li ndan cesaret alarak: 

llıitt· eınen d' .1 .. v ı. • ıye ı ave et-
~· <>nu lb' ~11'1it e ıseden tecrid 

'
kenı v~ zındana atanız. Mu· 

Csıni d 
e sonra düşünü· 

Emri tatbikten başka çare 
yoktu. Kumandanlık dairesine 
dönünce, genç zabiti çağırmış, 

büyük bir teessür içinde ka· 
rarı tefhim ederek: 

- Oğlum ·demişti· hen dt> 
çok müteessirim. Fakat ne ya
palım ki, taharriyat bizi tekzip 
etti.. 

Genç zabit, duramamış, ba· 
ğırmıştı: 

- Taharriyah yapan, biz 
değiliz. Doka hazretleri, bu 
işi niçin bize havale etmedi?. 
Ben, ısrar ediyorum: 

O herif, oraya girmişti. Ben, 
Dokanın yeğeninin namus ve 
şerefile oynamadım. Sadece 
Meçhul Korsanın oraya girdi
ğini tesbit ettiğimi bildirdim .. 
Maamafih, böyle bir Dokaya 
zabit olmaktansa, Meçhul Kor· 
san gibi bir adama uşak ol
mağı tercih ederim .. 

Ve genç zabit derhal apo· 
Jetlerini, nişanlannı koparmış, 
kıltcım çıkarmış, kumandam 
selamlıyarak: 

- Buyurun, hazırım. 
D~mişti. Kumandan da onu 

alnından öptükten sonra: 
- Git evladım -demişti· 

kendi ayağınla git, zındana 
gir. Yanına muhafızlar vcrmeği, 
senin şerefine yakaştıramam .. 

Filhakika Mafio biraz sonra 
kendi ayaklarile zındana git
miş ve demir parmalclıklan 
üstüne çekmişti .. 

Şehir muhafızı, odasında bir 
deli gibi dolaşıyor, yumrukla· 
rını sıkıyor, kendi kendine ho· 
murdanıyordu: 

- Zavallı kenç .. Herşeyimle 
eminim ki, Mafio aldanmamış· 
hr. Şimdi, onu nasıl kurtara· 
cağım?.. Nasıl bir hadise çık· 
malı ki, o, kurtulabilsin. Aksi 
takdirde bütün gençliğini zın· 
danda geçirecek, çürüyüp gi· 
decektir. 

Yarım saat geçmişti, emir 
zabiti içeriye girdi, bir genç 
kızın mühim bir mesele için 
derhal kendisini görmek iste· 
diğini söyledi. Kumandan çeh· 
resini buruşturdu: 

- Tam sırasında -diye ho· 
murdandı· huzura çıkabilmek 
için en adi şeyi, mühim bir 
mesele olarak göstermt=ğe kal· 
karlar.. Çağırın onu.. Fakat 
dediği gibi mühim bir hadise 
yoksa kendisini nasıl kovaca
ğımı da görürsünüz. 

Yanın dakika sor.ra, Anti
nin arkadaşı içeriye girdi. Ku· 
mandan ona bir göz fırlattı: 

- Çabuk söyle, ne var?. 
- Muhterem kumandan .. 

Herşeyden evci, konuştuğu

muz şeylerin aramızda kalma· 
sını şart olarak ileri süreceğim. 

Kumandan hayretle ona 
baktı: 

- Anlamadım .. 
- Evet, bu esrarı benim 

tevdi ettiğimi kimse bilmi· 
yecek. 

- Peki.. Söyle bakalım, 
sen kimsin, adın ne? 

- Dük Dongienin hizmet· 
çisiyim. Adım Gismonda ... 

-Devam et, çünkü vaktim 
yok .. 

- Meçhul Korsanı yakala· 
mak ister misiniz?. 

Kumandan, bir yerine iğne 
:hatmış gibi sıçradı ve genç 
kızın üstüne doğru yürüdü: 

- Tekrar edin bakayım, 
ne dediniz, Meçhul Korsa· 
nı mı?. 

- Evet, ta kendisini muh· 
terem kumandan.. Biraz evel 
onu gördiim. Elimde, iddiamı 
isbat edecek herşey var .. 

- Fakatı, makatı yok ... 
Çabuk söyle .. 

Genç kız, oturduğu yerde 
doğruldu. 

- Benim de fakir bir kız 
olduğumu düşünmc!kliğinizi ri
ca edeceğim. 

- Anladım .. Anladım .. Para 
istiyorsun galiba!. Yani, sırrını 
satacaksın .. 

- Müsaadenizle, öyle ay· 
pacağım. 

Bu teklif, kumandam kız
dırmıştı. Gözlerini hiddetle 
genç kıza dikti: 

- Fakat biliyor musun ki, 
ben, bunu sana zorla da söy· 
letebilirim. elli kamçı kafi mi, 
değil mi?. 

Gismonda bütün metanetini 
takındı: 

- Yanlışsınız, söyletemez· 
sınız. 

- Yüz kamçı atarım öyle ise. 
- Sunu var -.................... 

İzmir ikinci icra memurlu-
ğundan: 1871 
Gayri menkul kat'i satış ilanı 

Selahattinin Ahmet Mürsel 
ve Ayşeden alacağı olan 983,5 
liranın temini istifası için ipo· 
tek ve borçluların uhdei ta· 
sarruflarında mukayyet bulu-
nan Bayraklıda Muradiye cad· 
desinde sağı Dramalı Hüsnü 
hanesi, solu Tahir zevcesi ha· 
nesi, arkası sokak, önü Mu· 
radiye caddesi ile mahdut alt 
katta iki oda, bir mutbak, 
yukarı katta tekrar iki oda ve 
oradan tekrar bir merdivenle 
yukarı çıkıldıkta bir oda mev· 
cut 2000 lira kıymeti mu
hammeneli yeni 50 numaralı 
bir bap hanenin açık artırma 
ile satılmasına karar verilmiş· 
tir. 15-7-1937 perşembe günü 
saat 15 te birinci artırması 
icra kılıntlcaktır. Bu artırmada 
tahmin · olunan kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı tak
dirde en fazlaya artıranın ta· 
ahhüdü baki kalmak şartile 
müzayede on beş gün temdit 
edilecektir. 30·7. 1937 cuma 
günü saat 15 te ikinci artır· 
ması iera kılınacaktır. Bu 
ikinci müzayedede bedel her 
ne olursa olsun gayri menkul 
satılacaktır. Bu gayri menkul 
üzerinde her ne suretle olursa 
olsun hak talebinde bulunan· 
lar yirmi gün zarfında icraya 
müracaatları lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicilince 
malum olmadıkça paylaşma· 
dan hariç kalacaklardır. Şart· 
name 2·7-937 tarihinden itiba· 
ren herkese açık bulundııru· 
lacaktır. Müşteriden yüzde iki 
buçuk dellaliye ve tapu har
cından maada masraf alınmaz. 
Satış peşin para iledir. istekli 
olanlar yüzde yedi buçuk nis· 
petinde pey akçesi ile İzmir 
ikinci icra dairesine 937 /2132 
numaralı dosyaya ve münadi· 
ye müracaatları ilin olanur. 

bahçeye girilir. Bahçe tahmi
nen 1400 metre murabbaında 
olup içinde ön kısmında 4 
hurma 2 limon çiçeği 1 firenk 
elması ve bazı muhtelif ağaç· 
lar mevcuttur. Arka tarafında 
ise iki asma, portakal, şeftali 
ve bir ayva ağaçları bir su 
kuyusu ve bir fıskiyeli havuz, 
bir tavuk kümesi ve bir mut· 
bak ve çamaşırlık ve helası 
vardır. Muthakta kumpanya 
suyu ve elektrik tesisatını ha· 
vidir. Hane ise mezkür bah· 
çenin tam ortasına mebni olup 
ön ve arka kısımlarında cümle 
kapısı mevcuttur. Arka cihe
tindf'ki kapıdan içeri girilince 
zemeni mermer taşla mef nış 
bir salon ve solda iki oda 
mevcuttur. Bu iki odanın ara· 
sından basamak medivenle 
yukarı kata çıkılınca dört oda 
ve birde sandık odası ve bü· 
yük bir salon mevcet olup ve 
cephesinde .ve bina boyunda 
üstü açık etrı<fı demir par· 
maklıklı bir balkon da mev
cuttur. Hanenin damlar kıs· 
mı yağlı boya ve ta vanları 

bağdadir. Tramvay caddesine 
nazır bulunan cümle kapısına 
çıkmak için beş ayak mermer 
merdiven mevcut olup etrafı 
demir parmaklıklıdır. 15000 
lira kıymetli olan bu evin 
g«"çen sene yapılan satışı 
2280 No. h kanuııa tevfikan 
tf"cil edildiği halde iki sene 
taksit borcu öd«>nmediğinden 

bu hüküm ortadan kalkarak 
yeniden mülkiyeti açık artırma 
suretile ve 844 numarala em· 
lak ve eytam bankası kanunu 
mucibince bir defaya mahsus 
olmak şartile 1617/937 cuma 
günü saat 11 de icra dairemiz 
içinde yapılmak Üzere 30 gün 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde sa
tıŞ bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun meriyete 
girdiği tarihten sonraya mü· 
sadif olması hasabile kıyme· 
tine bakılmıyarak en çok ar· 
tıramn üzerine ihalesi yapıla
caktır. Satış 844 numaralı 
Emlak ve Eytam bankası ka· 
nunu hükümlerine göre yapı· 
lacağından ikinci artırma yok
tur. Satış peşin para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki-
buçuk dellaliye masrafı alınır. 

f pot ek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını husu
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev
takı ınüsbitelerile birl•kte me· 
muriyetimize bildirmeleri ica
beder. 

Aksi halde hakları tapu 
sicilince malum olmadıkça 
paylaşmadım hariç kalırlar. 

517/1937 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. Ta
lip olanların yüzde yedi buçuk 
teminat akçası veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 
37/ 1019 dosya numarasile 
lzmir 1 inci icra memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 129 

Emlak · ve Eytam 
bankasından: 

37/101 Y icra doaya nunıa· 
rasile satılan, yukarıda evsafı 
yazılı gayri menkulün alıcısı 

isterse, bankamızca bu gayri men 
kule konulacak kıymetin yüzde 
ellisine kadar umumi sartları· 
mız dahilinde ikraz yapılabilir. 

/zmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
M. M. V. ine busene muhtelif yerlerde yaptırılacak büyüle 

askeri binalarla hastnnelerin kalorifer, mutbah, çamaşırhane, 
etü, temiz ve pis su alektirik, banyo gibi s ıhhi tesisatın plan 
ve projeleri yaptırı lacaktır. 

En muvafık olan ve beğenilen proje ve planlara M. M. V . 
Jetince 500 lira verilecektir. 

Yapılacak işlerin bina, plan ve projeleri M. M. V. inşaat 
şubesindedir. ihtisası olanlarla istekli firmaların Ankarada 
M. M. V. inşaat şubesin0en izahat almak iizere mütahassıs 
mühendislerle mütahassıs firmalarm mezkur şube müdürlüğüne 
müracaat etmeleri. 6 8 10 12 1785 

fzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
300 lira ücretli bir mühendis, 200 lira ücretli üç mimar, 

140 lira ücretli üç inşaat fen memuru ve 90 lira ücretli iki 
daktilo ve teksir memuru alınacaktır. Mimarlardan biri lstanbul 
ve diğeri Ankarada çalıştırılacaktır. Talip olanların her gün 
Ankarada M. M. V. inşaat şubesi müdürlüğüne müracaat 
etmeleri. 6 8 10 12 1784 

-Jzmir Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Ankara garnizon kıt'a ve müessesatı ıçın kapalı zarf· 

tan pazarlığa çevrilen 200 tou koyun etinin tekrar 
pazarlığı 18 /6/ 937 cuma günü saat 15 te Ankara 
levazım amirliği sat. al. ko. da yapılacaktır. 

2 - Koyun etinin tutari 70,000 yetmiş bin lira olup mu· 
vakkat teminatı 4750 liradır. 

3 - Şartnamesi 350 kuruş mukabilinde Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonundan alınır. 

4 isteklilerin 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat makbuzlarını ihale gün ve saatında Ankara 
levazım amirliği satmalma komisyonuna vermeleri. 1880 

lzmir Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Miistahkem mevkiin lzmir körfezi iç ve dışındaki nak· 

liyat ihtivacını temin etmek üzere se1 rüsefere kabili· 
yetli bir motör altı ay için pazarlık suretile kirala· 
nacaktır. 

2 - Motöre tahmin edilen altı aylık ücret ve masraf be
deli 2010 lira olup muvakkat teminat parası 150 lira 
75 kuru~tur. 

3 - ihalesi 28 Hazirar. 937 pazartesi günü saat 11 de 
lV.st. Mv. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

4 - Şeraitini görmek ve motör hakkında izahat alrnalc: İs· 
tiyenler her gün Mst. Mv. sat. al. ko. nuna müracaat 
edebilirler . 

5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
\erinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat makbuzlarını ihale gün ve saatında Mst. Mv. 
sat. al. ko. nuna vermeleri. 12 17 22 26 1886 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tiimf"n satın alma komisyonudan: 

J Sökedeki suvari alay hayvanları ihtiyacı için 18000 
kilo yulaf paz.ulık suretile satın alınacaktır. 

2 Pazarlığı 14/6/937 pazartesi günü saat 11 de yapı· 
lacaktır. 

3 Umum tahmin tutırı 900 lira olup muvakkat temi
natı 68 liradır. 

4 Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki 

tın alma komisyonuna gelmeleri. 
askeri sa· 

1858 

lzmir Memleket Hastanesi 
Baş Tabibliğinden; 

Memleket ve Eşrefpaşa hastaneleri ihtiyacını karşılayacak 

(5100) kilo ve (4080) lira muhammen bedelli sadeyağı temi
natı muvakkatası (306) lira ve (1600) kilo ve (800) lira mu· 
hammen bedelini zeytinyağı muvakkat teminatı ( 60 ) ·lira 
(6200) kilo sabun (1984) lira muhammen bedeli ve (149) lira 
muvakkat teminatı (300) kilo yeşi l sabun (63) lira bedeli (5) 
lira muvakkat teminatı Soma maden kömürü (90) ton (720) 
lira muhammen bedeli (54) lira muvakkat teminatı, kaşar 

peyniri (435) kilo (239) lira (25) kuruş muhammen bedeli 
(24) lira muvakkat teminatı , toz şeker (9700) kilo (2716) mu
hammen bedeli, (203) lira muvakkat teminatı, pirinç unu 
(700) kilo (126) lira muhammen bedeli ve (1 O) lira muvakkat 
teminatı, ve (150) teneke yani (2160) kilo gazsuyu (510) lira 
muhammen bedeli (40) lira muvakkat teminatı 20 gün müd
delle ve açık olarak ilan edilen eksiltme neticesinde istekli 
çıkmadığından 11/6/937 tarihinden 21/6/937 tarihine kadar 
10 gün müddetle temdiden açık eksiltmesi uzatılmıştır. istek
lilerin yukarıda yazılan % 7.5. nisbetinde teminatı muvakkata
larile ihale günü olan 21/6/937 tarihine rastlıyan Pnzarlcıi 
günü saat ond3n on ikiye kadar Vilayet Daimi Encümenine 
müracaatları ilan olunur. 1875 

lzmir Kadastro müdürlüğün
den: 

Hasanhoca mahallesinde Kızl~r ağası hanında 25/38,25/44 
kapı sayılı odalar mübadil Rumlardan metruk olarak hazineye 
intikal ettiğinden o yolda hazine adına tescili istenilmiş ise de 
bu yolda bir belge gösterilememiş olduğundan bu odalarla 
alaksı olanların iki ay içinde Kadastro müd:irlüğüne başvur· 

malan 2613 sayılı yasanın 42 inci maddesine göre ilan olu· 
nur. 1882 
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Vapur Acentası Ucuz, taze ve temiz iliç çeşidleri = 
ROYAL NEDERLAND -

KUMPANYASININ Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında = .... 
"JUNO,, vapuru 10 Hazi· t' 

rana doğru bekleniyor. Yükü· H -6' ~ 'Ef1 OD ~ n n° n ~ ~ /8\ c!6 ~ ~ r,:=\\ ~ S'\ ~ -
nü tahliyeden sonra BURGAS = l9.l U U U ~ U ~ ~ c=:ı U U \6' '6 V~ u u 'y>C9J u -
VARNA ve KôSTENCEye -
yük alacaktır. - E h = 

N~~~N~~~p~~~~~,~:N a eza an esi 
"Aı'-\SN E,, vapuru 14/Hazi- _ 

randa bekleniyor. ROTTER- nde bufUDU*• -= 
DAM1 HAMBURG, GDYNIA a 
S KAN O I NA V YA l i m an 1 arına rı ili il 111 111 il il 1111111111111 il il 111lif1111111111 il il lllJll 11111111111 il 1111111 111 111 1111 11111111111111111111 ili 11111111111111 ili l lll il il il ll lll l lll lll ili 
yük alacaktır. 

~---

SERViS MARITIM RU-
MEN KUMPANYASININ 
"ALBA JULIY A,, vapuru 

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

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mcsuliyet 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 

V.N. 
W. F. H. VA -
Der ZEE& CO. 

DEUTSCHE LEVNTE Ll-
NiE. G.m.b. H. ' 

HAMBURG. 
,,ARKADİA., vapuru 12 

Haziranda beklenilmektedir. 
ANVERS, ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük kabul eder. 

ucHiOS,, vapuru Haziran
nihayetinde beklenilmektedir. 
HAMBURG ve BREMENden 
yük getirecektir. 

AMERiKAN EXPORT LI· 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORA TION 

PIR Eden AKTARMALI 
SERi SEFERLER 

11EXETER., vapuru 18 Ha
ziranda PlREden hareketle 
BOSTON ve NEVYORKa 
gidecektir. 

·EXCAMBION,, vapuru 2 
Temmuzda PIREden hart'ket 
ederek BOSTON ve NEV
ORK için yolcu ve yük ka· 
bul eder. 

"EXOCHORDA" vapuru 
16 Temmuzda PIREden hare· 
ket ederek, BOSTON ve NEV
YORK için yolcu ve yük ka· 
bul edecektfr. 

Seyahat müddeti: 
PiRE • BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

AMERICAN EXPORT LİNES 
THE EXPORT STEAMSHlP 

CORPORATION 
"EXIRIA,, vapuru 24 Ha

ziranda limanımızda beklenil
mektedir. NEVYORK için yük 
kabul eder. ---SERViCE MARITIME RO· 

UMAIN. B~CAREST 
.. DUROSTOR,, vapuru 27 

Haziranda beklenilmektedir. 
KÖSTENCE, SULiNA, KA· 
LAS için yük kabul eder. 
KALAStan aktarma şartile 
umum TUNA limanları için 
yük kabul eder. 

JOHNSTON WARREN 
LINt.S LTD. 

LIVERPOOL 
"A VIEMOI(E., vapuru 27 

Haziranda btklenilmektedir. 
LIVERPUL ve ANVERSten 
hamule getirecektir. BURGAS 
VARNA, KôSTENCE, SU
LINA, KALAS ve iBRAIL 
için yük kabul eder. 

Soc . Roya1e HONGROISE 
DANUBE MARITiME 

··ou,,A,, vapuru 10 Tem· 

~~4~YeNC'A . ( 

' Kuruf ; o~ ıu a~· 
[.Z.iraOll _n:Nl<A~I 1 

..., , ......... imi ... ~ ...................................... .. 
Olivier ve "UMDAL,, Umu- PHELPs BRos & co ıNc. 

" IRLAND 11 vapuru 24 
Şürekası mi n,eniz Acenta. Haziranda beklenmekte NEV-

rğr Ltd YORK limanı için yük ala-
Limited • 

H il • L• caktır. 
Vapur Acentası e enıc ınes "UTSIRE,, vapuru 20 Tem-

Limited muz beklenilmekte NEVYORK Birinci kordon Rces binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN Ll
NES LTD. 

"DRAGO,, vapuru 15 Ha
ziranda LIVERPOOL ve SW
ANSEADAN gelerek yük çı· 
karacaktır. 

"GRODNO,, vapuru 15 
Hazirnda LONDRA, ve HULL 
den gelerek yük çıkaracaktır. 

"GRODNO,, vapuru 30 
Haziranda gelerek LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

DEUTSHE - LEVANTE 
LINIE 

.,SOFİA,, 1 O Haziranda 
HAMBURG, BREMEN ve 
ANVERSten gelerek yük çı· 
karacaktır. 

Tarıh ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u
livet kabul etmez. 

"CERMANİA,, vapuru 10 
Haziran bekl~nilmekte ROT
TERDAM, HAMBMRG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

•·HOLLANDIA,, vapuru 28 
Haziranda beklenilmekte ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

PHELPS LiNE 

limanı için yük alacaktır. 

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

Birinci_ kordonda "UMDAL,, 
UMUMi DENiZ ACENTA
LIGI L TD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 , .. iiiilltl~.-r.ı---------------, 

alçova Ağa. 
memnun 

Nami le maruf ılıcaları 6-Haziron.937 
pazar gününden itibaren muhterem 
müşterilerine kapclarını açmıştır. 

Asırlar var ki, şifabahş sularile bütün Türkiyenin hicra 
köşelerine kadar nam salmıştır. Bu şifabahş sağlık yurdu
nun muhterem müşterilerınce malum olduğundan fazla iza· 
hatı zaid görür ve muhterem müşterileriınin teşriflerini 
beklerim. MÜDÜRiYET --

12 Buinn 937 

,---------------------...... --~ 
HU·HU! SİNEKLER BENİ 
ERKEN KALDJRDILAR / 

Depo: 
Edva~ Conson Halefi 
2ci.Kordon No 88 

İzmir. 

BLAK-FI.AK 
Amerikan en 

mükerrnnel 
sinek il8.çidir. 

er yerde ~atııır 


