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ı ı er, nçeli ası eri, ut deresin e mu asara e 

askerlerimiz, t arruz emrini bekliyor \., ______________________________________________________________________ ......., ________________________ _, 

B b k 1 t 1 •• •• T ı • İzmirlilerin derdi: 

aş a anımız sme nonu, unçe ı H3ik-:-~Ot0büsler vaziye-
mıntakasına gidiyorlar tinden feryada geldi 

''Otobüsçüler Belediyeye yol 
yapabilirler.Fakat halkın suçu 

nedir ki işkence çekiyor?,, 

~~~~~~---~-· ... ----~~~~~-
Tunçeli mıntakasında isyan eden sergerdeler, hükômeti-
mize ültimatom verecek kadar küstahlık göstermişlerdi 
Hükumetimizin, Doğu il

lerimizde başladığı büvük 
t1e çok feyizli ıslahat sa
yesinde re/ ah ve saadet 
tohumları attlırken, scne
lerdenberi masum halkı 
iğfal ve kendi mel'unane 
em.el ferine alet eden bir 
takım sergerdeler, paslan
ınış kaf alarznm bir türlü 
an/ıyamaJığ' yenilikleri ve

1 

Yapılan büyük işleri, şahsi 
1't1.enfaallerine aykırı gör
müşler ve halkı ayaklan· 
dırmağa kalkışmışlardı. 

Geçen pazartesi gunu 
Başvekilimizin, B. M. Mec· 
lisinde çok güzel ve beliğ 

6i,. surette izah bugurdukları 
t1eçhile, geri kalmıgacak vP.

1 

çizilen prog,am dairesinde 
ikmal edilecek olan Doğu 
iller ıslahatına devam edi
lirken, bu gibi maniaların 
da kökünden kaldırılaca
iı ve cumhuriget kanun· 
larına itaatsizlik gösteren
le,.in, şiddetle tedib oluna
cakları şüphesizdir. 
1' u.nçeli mıntakasında hal· 

lcı iğfal edenlerin, kalıra
'1tan ordumuz tarafından 
takib ve tedib edildiklerini 
bildiren telgraf haberleri
'1tizi aşağıya dercedigoruz: 

İstaııbul, 16 (H usıısi muhabiri· 
denı - Tunçeli mıntakasıuda is
{~ıı eden aıiret reisleri, çok müt
b~l vaziyete duımüılerdir. Yabancı 

1 tr devlet casuslarının aldatıcı eöı· 
tine kanan bu cahiltcr, çelik or· 
l\ tıınuıuu, sıkı hareketi neticesinde 

tıtu deresinde tamamen mubasa
~11 edilıııişlerdir. Aııker .kuvvetlerilc 
lıındar 1 ·ı · · b · • t illa ar, ası crı un a ıçm aıır· 

l'lıt emrini beklemektellirler. 
Cumhuriyet kanunlarına itaal 

ttıııe~· 
)' ı:ot ıncnraatlerine u~·ı;un bulmı-
d1111 aşiret reisleri, ccnub hududun· 

1 an {;Plen casuslann lt'Ş\'ikile ılev
'te ı kn G tirnatom ,·erecek derecede 
lı· Slahlık glistermiılcrdi. Bunlar, 
tr d 1 l ti C\• etten muzalıcret görı·cck c-

1,~e ılair ~ayialarla iğfal etlilmi~· 
tak Ve mıotakalanndaki bütün ka· 
tı eıUarın kohlınlmasmı, küprülc· 
~.n~·ıkıJQJasını i temiolcr, dalın ba
lard ana ız tekliflerde Lulunmuv· 

~tıı'' Bu cahil adamlar, .. imdi 
"e arını kurtarabilmek için dere 

nııııı. ı lır "ara ara sığınmağa çah~ıyor· 

ta; llirçokları, müsademelerle tay· 
llıı el bonıhardınıanlarmdan )·aralan· 

~ llrdır. 

tq Aıirct reislerini isyana teşvik 
Ctı \ ' 

ltıq e asilerin elebaşısı olan Şeyh 

'=dil:~ leslirn olmasına intizar 
I e ledir. 

"ıitd ~lanbul, 16 (Hu usi muhııbiri· 
~. ~rı} - Başvekilimiz 1smet İnö· 
11a11~ ıırnda huluuan Reiaicumlwru· 

"~" At3 Uir\:e mülaki olmuı ,.e 
>..Q: nıüddet görüftükten sonra 

•raya hareket etmiıtir. Atatüık, 

• Ba§hakan .aımet 

istasyona kadar 
uAurlonıışlardır. 

.nönünil bizznt 
gelmek .suretilc 

hnıet İniinü , Ankarııy:ı gittik- \ 
ten sonra Tunçeli mınıaka~ına gi· 

cleet•k Ye orada dnv:anı ellı•n ısla· 

haı hnl..kında alakoılıırlnra clird~ıif. 

ll'r 'erecektir. Bu cyah:ıtlerinJe 

- Sonu 6 ıncı sahi/ ede -

r-- ' Bir heyetimiz 
Ticaret muahedesi 
müzakerelerine baş
lamak ü~ere Berli. 

ne gidiyor 
lzmir otobüsleri 1 tanbul, 16 (Husu@.i ~ulıa-

Dün bir kariimiz geldi. Mü- Digv er reislere nisbetle daha birinıi?.den) - Almanya ile hü-
ru ... tinır.t araaıod.-yeni akdedi· nevver, aklı başmda, kolay kolay ernerjik, daha sıkı, daha tu-

lecek Ticaret rouhedesi mfü~ake- hissine kaptlmıyan, herkese tumlu.. Kendi telakkileri ve 
relerine yakmda Lnalanacaktır. hakkını veren bir kari.. Bize bilgisi nisbetinde bir takım 
Bunun iı:io Türkofis reisi Bay derd yandı ve dedi ki: yenilikler yapmak istediği de 
Faik KurJogJunun riyasetinde bir - Esas itibarile İzmir Be- muhakkak.. Fakat hazan lz-
bt>yet 20 Haziranda Berliot: ha-
reket edecektir. lediye reisi hakkında çalışan mirde, şehircilik namına öyle 

~\...İliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii"iiiiım..)l.~b·irı..mrmeimsmtimr, ... k.amnmama•timnmd•emyi•mm.•'.ı.•--.. mS•o•nmul.ll6 ... rn•c•ı•sahi/ade--• ·-ı--Bir kuyu kavgasında 

Bir mezar ve bir zından kapısı açıldı 
----f---;..----..... ----~~--

c Bocada beş çocuklu bir adam, elli beş yaşla-
rında bir ih~iyarı tabanca ile öldürdü 

Başvekilimiz ismet lnönü 

Buca, (Hususi muhabirimiz
den-Telefonla) - Bugün, na
hiyemizde feci bir cinayet ol· 
du ve 38 yaşmda beş çocuklu 
bir baba, Bay Ha.nid namında 

Şanlı donanmamızın ziyaret/eri zengin ve Girid eşrafından 

it 
55 yaşında bir ihtiyarı öldürdü. 

Donanmamız, alya ve ı:ıadiseyi tahkik ettim, ~u 
• netıceye vardım: 

Yugoslavya lımanlarını Ka~i1. fı~ınc.~ ~e~ir Alidir. 
Kendısı Uskupludur. Maktul • t •d• B H ·dl .. l • ay amı e uç sene eve 

zıyare e gı ıyor başlıyan bir kuyu ihtilafı var· 
dır. Her iki taraf bu kuyuya 
tesahub iddiasında iken mah
kemeye düşmüşler ve nihayet 

Katil Demir Ali ve maktul B. Hamid 

Akdeniz ziyaretlerinden sonra, 
Rus limanları da ziyaret edilecek 

Şanlı Yavuzumuz 
istaııLul, 16 (Hususi muhabirimizden) - Ağustos orıaaında haıta 

Y 8\'uz zırhlımız olduğu lıal<le donanmamız, Yugoslavya ve İtalya liman· 
}arını resmen ziyaret edecektir. 

Şanlı donanmamız, müteakıben Doıt Sovyeı limanlarını da ziyaret 
eyliyecektir. 

iki hafta evel dava, Demir 
Ali lehine neticelenmiştir. Bay 

Hamid, bundan sonra Demir 

Alinin fırınının önünden ge
lir geçerken: 

- Ben temyiz edeceğim, 

Hariciye ve lktısad Ve
killerimiz cuma günü 

Bağdada gidiyor 
~----~---------~--1 ktısad Vekili B. Bayar, dönüşte Mardin. 

de bulunan madenleri tetkik edecek 
JstanLuI, l 6 (il usuii Mubabi· 

rimiıden) - Cuma gflnfi Hariciye 
Vekili B. Dr. Ruım Arae ve fktı· 
sad Vekili B. GelAl Bayar Bağda· 

da hareket edeceklerdir. Bu eeya· 
halle kandilerine Riyaseticumhur 
Baıyaveri B. Celal ile Sümerbapk 
umum müdilrü Nurullah Etad Sü· 
mer, maıdiu ırııtırmı euıli&Glfl 

direktörü ve saylav Kılıç Ali de 
refakat edeceklerair. 

İtltanbul, 16 (11 usuııi M ubabi· 

rinıil!den) - Jktısad Yckili Bay 

Celal Bayar, Bağdaddan avdet eder· 
ken Mardin havalieinde keşfedilen 

madenleri ve bilha1&a petrol ma· 

deaw &et.kik edecektir. 

Katilin çocukları ve karısı 
göreceksin, davayt kazanaca
ğım, alacağın olsun. 

Derneğe başlamıştır. Bu ku· 
yunun etrafında taş yığınları 
vardır. Bay Hamid, kuyunun 
karşısında yaptırmakta olduğu 
inşaat dolayısile ve taşlann 

- Sanrı 6 ıncı ıalıi/11de -



Sayra 2 

Aşk nedir? 

Arz1n en bUyUk çiçeği! 
Nevyorktan bildiriliyor; 
Cihamn en büyük çiçeği 

Nevyorktadır ve bunun adı da 
"Amorfallüs irtantün,. dür. Çi
çek on senedenberi yaşamakta 
ve boyu iki metre 52 santimi 
bulmuş ve ağırlığı da 46 kilo idi 

Fakat geçen gün ani olarak 
1 

solmuş ve seyircilerin hayret· 
leri önünde kurumuştur. 

Bu hadise Nevyorkta çiçek 
dostları, çiçek mütehassısları 
arasında hayret ve teessür 
uyandırın ıştır. 

Akılh işil 

Sinema, herkesin çok sev- · 
diği ve adeta umumi ihtiyaç
lar arasına girmiş birşeydir. 
Fakat birçok genç valideler, 
küçük yaştaki çocuklarını bir 
vasıtaya malik [olmadıkları 
için sinemaya gitmekten mah
rumdurlar. Avustralyada Sid· 
ney şehrinde akıllı bir adam 
bunun da kolayını bulmuştur! 

En maruf sinemaların he
men yanıbaşında birer daire 
açmış ve burada bulundur
duğu sütanneler ve bimetçi· 
lerle sinemaya girecek bayan
ların çocuklarını bakmağa 
başlamıştır. Bu çok pratik 
pratik usul sayesinde adam· 
cağız kafi derecede para ka· 
zanmağa başlamıştır. 
Cazband aleyhine harpl 

Evet, haberiniz olsun, caz
band aleyhine harp ilan edil· 
miştirl Ve Amerikan cazbant
ları kralı, maruf Maestro Pol 

Uayman, Birleşik Amerika kon· 
gresinden himaye istemiştir! 

Bu himaye talepnamesinde, 
haşmetlu Maestro diyor ki: 

u Avrupada bulunnyorum. 
Avrupada Amerikan fikir ve 
icadı olan cazband aleyhine 
şiddetli bir harp ilan edildi
dftini a'ofcfüm. Su harcket'e 

Saime S8di 

ne resini ve ne de hususi 
Amerikanın tahammül edemi
yeceğini umuyorum. Biz de Av· 
rupa musikisine ayni muamc· 
leyi tatbik edelim!,, 

Aşçıbaşı ne olmuş? 
Darlinken şehrinde bundan 

az zaman evel aşçı yamaklığı 
yapan ve henüz 17 yaşında 
bulunan bir delikanlı vardı. 
Adı Lidit Klemınto olan bu 
çocuk bir gün bir kadın fut
bol kulübünün kadın reisi ta· 
rafından görülmüş ve futbola 
teşvik edilmiştir. 

Delikanlı, kadınlardan mü
rekkep takımlarda -bıyıksız ve 
tüysüz olmak münasebetile 
olsa gerek!- yer almış ve pek 
az zamanda bu takımların re
kortmen ve yıldız1 olup çık
mıştır. 

Şarta muallak bir 
vasiyetname 

Bundan 9 sene evel, yani 
1928 de Estonyada büyük bir 
zengin ölmüş ve bütün serve· 
tiııi o zaman 16 yaşında bu
lunan yeğeni bir kıza bırak· 
mıştır. Fakat vasiyetnamesine 
bu kızın nihayet on sene 
içinde evlenmesini şart koy
muş, aksi halde bu kızın mil· 
yonlar teşkil eden mirasından 
mahrum kalacağım yazmıştır. 

Mühleti bitmesine bir sene 
kadar birşcy kaldığı genç kız 
da 25 yaşını aştığı halde va· 
siyetnamenin bu şartı yerine 
getirilmemiştir. 

Estonya gazetelerinden bi· 
risi bu hususta son olarak şu 
haberi veriyor: 

"Bu kız, milyonlarca mirasa 
konmuş olmakla beraber 9 
senedir maişet ve hayat şekil· 
lerini hiç değiştirmemiştir. Ev• 
lenmek için de hiç acele et· 
memektedir. Çünkü dayısının 
nri'raşınrn irıdın'I \;if ı lten'ili 

ANADOLU 

ı, kanunu Yamanlar ve Foçacla 

Tatbik ıekli teftiş 
ediliyor 

İş kanununun tatbikine baş
lanalı iki gün olmuıtur. lı 
bürosu müfettişleri, iş kanu-

Yakında iki kinderhaym 
açılacaktır 

nunun ne ıuretle tatbik edil· 
mekte olduğunu tetkik için iş 
dairelerini teftişe başlamış• 
}ardır, 

Zayıf ve kimsesiz yavrular bu 
kamplarda sağlık kazanacaklar 

Müfettiıler, iı verenlerle 
işçilerin vaziyetlerini tetkik ve 
teftiş etmektedirler, 

kısmı inşa edilmiş olan sergi 
binasında 8 eylulde ehli hay
van sergisi açılacak ve üç 
gün devam edecektir. 

Dr. B. Kemal 
Saracoğlu 

Mersin hastanesi başhe-

Halkın zayıf ve bakımsız 
çocuklarile zayıf ve cılız mek· 
teb talebelerini programlı ve 
eA-lenceli bir hayata kavuştu
rarak sağlamlaştırmak ve bu 
yavrulara sıhhat kazandırmak 
için biri: Yamanlar dakındaki 
çamlıkta, diğeri F oçada deniz 
kenarında iki kinderhaym ku· 
rulacaktır. Sıhhat müdürü Dr. 
Bay Cevdet Saracoğlu ile 
Eşrefpaşa hastanesi başhekimi 
CevdP.t Ôzyar, Emrazısariye 
hastanesi başhekimi Lütfi 
Sabri Seringcn, Kültür direk
törü Ali Rıza Yamanlar da
ğına giderek on iki yaşından 
küçük çocuklar için kurulacak 
kinderhaymın yerini tesbit et· 
mişlerdir. Kinderhaym, Verem 

Tütün rekoltesi 
kimliAine tayin edildi.. .. • • • ••--
Şehrimiz Memleket hasta- Geçen seneden az 

nesi dahiliye mütehassısı Dr. olacağı söyleniyor 
Bay Kemal Saracoğlu terfian Ege mıntakasının buseneki 
Mersin Memleket hastanesi tütün rekoltesinin, ilk tahmin-
başhekimliğine ve dahiliye mü· lere göre 40 milyon kilo ola
tehassıslığına tayin edilmiştir. cağı söyleniyordu. Çünkü ge· 
Bay Kemal Saracoğlu bugün çen sene, iyi fiatlerle tütünlerini 
Mersine hareket edecektir. satan müstahsiller, busene 

lzmir muhitinde değerli bir fazla miktarda tütün ekmiş
hekim olarak tanınan arkada- lerdi. Hatta yalnız tütün zer
şımıza, yeni vazifesinde de i>:atile iştigal etmiyen birçok 
muvaffakıyetler dileriz. kımselerin bile tütün ekdikleri 

görülmüştür. Bu yüzden tütün 
Tayinler rekoltesinin yüksek olacağı 

mücadele cemiyetinin kamp 
kurduğu yerin arkasında çam
lıklar altında, düz bir yerde 
kurulacaktır. 

Çocuklara sabah ve ikindi 
vakitleri olmak üzere iki kah
valtı ve öğle, akşam olmak 
üzere de iki yemek verilecek, 
istirahat, oyun gezinti ve eğ· 
lence zamanlan programla ta· 
yin edilecektir. Çocuk kamp
larında birer radyo da bulun
durulması düşünülmektedir. 

Foça kinderhaymına vücud
ları deniz banyosundan isti· 
fade edecek çocuklar topla· 
nacaktır. iki kinderhaymda 
yüz çocuk bulunacaktır. Kin
derhaymlar masrafı, vilayet 
büdcesinden verilecektir. 

Afili Mehmed ---·· .... ·---Karşıyaka 
polis nezaret
hanesinden kaçtı 

lzmirde müteaddid hırsızlık 
vak'alarının faili olan sabıka-
lılardan Afili Mehmed, zabı· 
taca tutulmuş ve yapılan tah
kikatta bütün hırsızlıklannı 

birer birer itiraf etmiştir. Afili 
Mehmed, hakkında tutulan 
tahkikat evrakile adliyeye ve· 
rileceği sırada Karşıyaka po
lis nezarethanesinden kaçmış 
ve zabıtaca aranmasına baş· 

lanmıştır. 

Bacada bir hırsız- · 
lık eak'ası 

İzmir Memleket hastanasi tahmin edilirken havanın fazla 
dahiliye mütehassıslığına Sıvas kurak gitmesi yüzünden ancak 
Nümune hastanesi dahiliye geçen seneki miktarı, yani 30 
mütehassısı Dr. B. Celal Yer· milyon kiloyu bulacağı netice
kinöz tayin edilmiş ve şehri· sinde durulmuştu. Fakat ha· 
mize gelerek yeni vazifesine vanın kuraklığı devam ettiğin- Dokuz ay evel Kızılçulluda 

den rekoltenin, daha noksan B. Basri Yasakçının evinden 
başlamıştır. 

1 olacağı söylenmektedir. bir kanape çalınmıştı. Buca 
zmir belediyesi doktorla-

Tavu kçu l u k ve yumurta- ı·andarma karakol K. Mehmed 
rından B. Saib Kaşıkçıoğlu, 1 k 
fzmir belediyesi Başhekim mu- cı 1 kooperatifleri Onhaşı, yaptığı tahkikat neti-

Vilayetimizin dokuz kaza cesinde çalınan kanapeyi Bu-
avinliX.ine, lzmir belediye dis- h' 

5 ve na ıyesinde teşkil edilmiş cada Osman Kahyanın evinde 
panseri doktoru B. Ali Rıza olan tavekçuluk ve yumurta· bulmuş ve sahibine teslim et· 
200 lira ücretle terfian İzmir '-k cılı~ kooperatifleri yakında miştir. Osman Kahya har. ın· 
deri ve tenasül hastalıkları faalıyete geçecektir. Bütün ha· da tahkikat yapılmaktadır. 
dispanseri mütehassıslığına ta- zırhklar bitmek üzeredir. Bu Dokuz ay evelki bir hırsız-
yin edilmişlerdir. kooperatifler, besili tavuk ve lık vak'asmın failini meydana 

H ık • çins tavuk yumurtaları sata· çıkarmağa muvaffak olan Meh-
8 evı caklardır. med onbaşıyı takdir ederiz. 

lkmalkurslarıaçıyor E v ı· k b• 
Halkevi, ortamektep tale· reg 1 om ınasının ma• 

besinden riyaziye ve tabiiye 
ile yabancı diller derslerinden 
ikmale kalanlar için 1 tem
muzdan itibaren ikmal kursla-
rı açmağa karar vermiştir. 

Kaydolmak istiyenlerin, 
bu ayın 21, 25, 28 ve 29 uncu 
günlerinde saat dokuzdan on 
bire kadar Dumlupınar okulu 
başöğretmenliğine müracaat 
edebilirler. ........................... 
el sürmemiştir. Bu irad ban-
kada üç milyon koron gibi 
bü)>iik l ir servet teşkil et
miştir. " 

50 milyon fidanı 
Birleşik Amerikada ağaç

landırma faaliyeti başdöndü
rücü bir hal almıştır. En son 
karar ve tedbir olmak üzere 
bu sene Amerikada tam 50 
milyon fidan dikilecek ve 
bunların hepsinin de bozul
madan tutması temin oluna
ea~ır. 

--- muıatı geldi. ----- -

Geçenlerde Başvekilimiz tarafından r remi küşadı yapılan 
Konya Ereğlisindeki yünlü mensucat fabrikamız faaliyete geç· 
miş ve ilk mamulatı piyasaya çıkarılmıştır. 

Şehrimize de gönderilen bu yeni fabrikamız mamulatı, Sü
mer Bank şubesi tarafından hususi bir vitrinde teşhir edilmek
tedir. Fabrikanın patiskaları, siyah ve rerıkli setenleri İlt! renkli 
ve beyaz işlemdi sofra takımları fevkalade giizeldir. Rcsmi
ntiz, Sümer Bankın "Ereğ1i kcımbinası,, Yitrinini gasıeriyor. 
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Çuval meselesi 
Kanaviceden cuval 

I ~ • 

· imal edilecek .• 
Dahili ticaret işleriqde ve 

ihracatta kullanılan çuvallar 
için sarfedilmek üzere lktıs;t.4 
Vekaleti emrine verilen 70,000 
lngiliz liralık serbest döviı 
ile çuvalların bir kısmı yerine 
kQnaviçe alınarak dahilde çu· 
val imal ettirilmesi faydalı gö· 
rüldüğünden 2-5159 numaralı 
kararnamede yazılı (çuvallar) 
kelimesinden sonra {ve çuval 
imaline mahsus kanaviçe) iba~ 
resinin ilave edilmesi lktısad 
Vekaletinden şehrimiz Türko .. 
fisine bildirilmiştir. 

Memlekete kanaviçe idhali 
ile çuval imali sayesinde mü· 
him miktarda paramız, mem• 
lekette kalmış olacaktır. 

Vilayet sıhhat 
meclisi 

Vilayet umumi sıhhat mec· 
lisi, dün öğleden evel sıhhat 
ve içtimai muavenet müdür· 
lüğünde toplanmış ve vilaye
tin sağlık işleri üzerinde mu
zakerede bulunmuştur. 

Mezuniyet l~ 
İzmir belediye doktorların· . T 

dan B. Rasim Toprağa bir ay t 
ve B. lbrahim Akmana on bd ,. 
gün izin verilmiştir. 

Adliye memurları arasında 
Ağırceza mahkemesi zabıt 

katiblerinden B. Hüsnü Uğur
lu ve Rauf Benliye hfrer ay 
mezuniyet verilmiştir. 

MAHKE_M_E_L-ER-D-:.j, y 

Kız kacırma , 
Musa mahkum oldtı 

Kemalpaşa kazasının Ulu· 
cak köyünd~ Emine admd• 
bir kızı zorla kaçırmağa teşeb· 
büs eden Musa ve kendisine 
yardım etmekle maznun Meh· 
medin Ağırcezada muhake· 
meleri sona ermiştir. Musanırır 
suçu işlediği sabit olmuş 11e 
bir ay altı gün hapse ma~· 
kum edilmiştir. Ceza, tecıl 
olunmuştur. Diğer suçlu Meb· 
medin beraetine karar veril• Q 
miştir. 

Polis Fatmayı öl~ 
düren imam ~ 

Ağırcezada mahkOm oıd 
ıj.S Menemen kazasında Po 

Fatma adındaki ihtiyar kad•rı: 
döğerek ölümüne sebebiye 
vermekle maznun Dedeb8ş

1 

köyü imamı Mustafanın 7e!; 
rimiz Ağırceza mahkemesırı 

bl' 
cereyan etmekte olan ınu ııı 
kemesi neticelenmiştir. f ıns , 
Mustafanın, şiddetli tahrik;;. 
ticesinde Polis Fatmayı r 
ğerek ölümüne sebebiyet ~~ı 
diği sabit olduğundan do ,, 
ay müddetle hapsine k•r 
verilmiştir. 

Beraat ettiler "f 
. 'f l . . 5LJll 

Memurıyet vazı e erını dı' 
timal etmekle maznun be~e 6· 
ye temizlik işleri müdiirLJ 1,,ı 
Hasan Fehmi ve arkadaş J 
B. Ahmed Hilmi ve Ah~ı' 
Reşadın şehrimiz AğırC et:' 
mahkemesinde cereyan etıflo"' . s 
te olan muhakemelerı ,d•' 

. l b't olıfl , ermış ve suç arı sa ı ve 
ğından beraetlt":rine karar 
rilmiştir. .,.,, 
B. Şuşing kabı ~/ 

sinde tadilat mı ~''" 
Bclgrad, 16 (A.A.) -; td b"' 

da gazetesinin Viya~a . adi~ıı' 
susi muhabirinin bıl?ıt "'"' 
göre, yakında B. Şuşı.P~ıdiııJe' 
nesinde mühim değışı 
dlacaktır. 
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usyada yeni tevkif at ve 
kurşuna dizilenler var 

~azı haberlere göre, bj;. 'Rus Amiralı, Kafkasya. 
dan hududlarımıza iltica etmiştir 

Rusyayı idare edenler 

. eşilköyde bir eroin fab
ıkası meydana çıkarlldı ------Qbrikada, herşeyi bir anda mah-
~edecek elektrik tertibatı vardı 

y ~tanbul, 16 ( Hususi muhabirimizden ) - Zabıta, bugün 
tre~ılköyde mühim bir Eroin fabrikasım meydana çıkarmış ve 
le 

0
'.0 irnal edenleri yakalamıştır. Gizli eroin fabrikası, elektrik 

td~ıbatile bütün tesisatı bir anda mahvolabilecek şekilde inşa 
ııı ılroişti. 
. ı, Zabıta, o kadar muvaffakıyetle iş görmüş ve eroin kaçakçı· 

tet~nı o kada ani bir şekilde bastırm1ştır ki, kaçakçılar, bütün 
• "'s~~atı bir anda imha edebilecek olan elektrik düğmrsine bas

·•ı'ıt .. 
B ıçın vakit blJlamamışlardır. 

tın u rnühim Eroin fabrikası ve kaçakçılığile alakadar olanla
'll ktaınamen yakalar.ması içik zabıta, faaliyetine devam et· 

~ Yun_a_n=e=a=ş=v=ek=i=---:::li =-m- u-· h-im-
bir söylev verdi 

. C:~eral Metaksas, bizden bahisle dedi 
" ı: Vaktile mücadele ettiğimiz millet, 

B bugün en aziz dostumuzdur 
Yan elgrad, 16 (Radyo) -
S~~~a bulunan Yunanistan 
bir a anı General Metaksas, 
ltıişti;~~uk irad etmiş ve de-

11:1· 

........ B· 
letiı, lsı~,. barış sever bir mil-
Su~Ünk~ıla taraftarı değiliz. 
ll\ellln u hudud !arı mızdan da 
lerett"'~nuz. Lakin üzerimize 
ltıııırı u eden vazifeleri kam
Yerine son A damlasına kadar 
~İittef"klge~receğiz. Dost ve 
tıni k ı erımizin memleketle
Yıtrd,:turnak için lüzumunda 
birıd edeceg" iz Balkan har-
~ en d . 

...... e bahseden General 

"NADOLU 
Ciünlük:'-·----s sıyasal gazete 
Lt ahip 'la ''c haşyazganı 

bıııu Y~ar Rüşdü ÖKTEM 
ltıtıd lrıt ne . 
~. fnyat \·e yazı işleri 

l,ı_ • Han d' ,h "<lteh 1 1 uzhct Çançar 
1 ane İ· --
ıtı.ı· . c ıt İkin • 

l'. u,.,k J> cı. ~eyler sokaJtı 

General Metaksas 
Metaksas şu sözleri söylemiştir: 

Varşova, 16 ( Radyo ) 
Kabarofskiden bildirildiğine 
göre, 28 kişi tevkif edilmiş 
ve hemen kurşuna dizilmiş· 
lerdir. 

Diğer bir telgrafa göre de, 
F'ransanın Moskova sefiri Ha
riciye Komiserliğine gitmiş ve 
mareşal Tuhaçefskinin· kurşuna 
dizilmesinin sebeplerini sor
muştur. 

Rus Hariciye Komiserliği 
bu haberi takzip etmiştir. 

Diğer bir habere göre iki 
general ile bir amiral Kafkas· 
yadan Türkiye hududlarına 
ilticaya muvaffak olmuştur. 

Münakalat dış komiseri Di
nin de tevkif edilmiştir. Ode· 
sada amiral Orsenbek de ne
zaret altındadır. 

Akalodda birçok şüpheli 
kimseler kurşuna dizilmişlerdir. 

Moldavyada bazı karışık· 
!ıklar olduğu söylenmektedir. 

Varidatımız 
Geçen seneye nisbetle 

25 milyon küsur fazladır 
lstanbul, 16 (Hususi muha· 

birimizden) - Tutulan istatis· 
tiklere göre, 936 senesi büdce 
varidatımız, 935 yılı büdcesine 
nazaran 25,872,625 lira fazladır. 

Mısır Kralı 
Fransa Cumhurreisini 

ziyaret etti 
Paris, 16 (Radyo) - Mısır 

Kralı Faruk ve annesi Kraliçe 
Nazlı Elize saraymda Cum· 
hurreisi Bay Lebrun ile Bayan 
Lebrunu ziyaret etmişlerdir. 

Fransız Cumhurreisi ve Ba
yanı Mısır sefarethanesinde 
Kral ve Valide Kraliçeye ia
dei ziyaret etmişlerdir. 

Dahiliye Vekilimi
zin bir tamimi 

Benzin ihtikarma meydan 
verilmiyecek 

İstanbul, 16 (Hususi muha· 
birimizden) - Dahiliye Vekili, 
bütün vilayetlere gönderdiği 
bir tamimde benıin ihtikarına 
kat'iyen meydan verilmemesini 
ve benzin satış fiatlerinin da
imi surette tetkik edilmesini 
bildirmiştir. 

Avusturya 
zabıtası 

ispanyaya gitmek 
üzere olan komünist

leri tevkif etti 

-a-Trabzonlular, Büyük Şe-
-~W .. ~m. fe doyamadılar -....._.. ... _ . ...................... ..........._.ıa. .......... ______ _ 

Teknik 
Bir yıldırım hızı ile yü

rüyen teknik ve medeniyet, 
asırlar gerisinde değil, 19 cu 
asrın ortasında gelip toprağa 
göçmüş nesilleri bize derin 
bir merhamet içinde seyret· 
tiriyor .. 

Bir asır evelki adam kal
kıp ta dünyamıza gelse: 

- Beni rahat bırakınız, 
ben tekrar gözlerimi yumayım, 
çünkü benim havsalam, be
nim kafam bu alemi kaldı-
ramaz. 

Diyecektir muhakkak.. Ho· 
rozu dişileştirip doğurtmak, 

kadınları başka bir ilkahla 
hamile bırakmak, her hastalı
ğın karşısına bir laboratuvar 
dikip kurulmak, Hindistandaki 
elektrikleri Londradan yak
mak, Çindeki katliamın fotoğ· 
rafını ayni dakikada Paristeki 
bir gazetenin sütunlarına ge· 
çirmek gibi deliliğe benziyen, 
fakat birer hakikat halinde 
yuruyen hadiseler, hep bu 
zamanın mahsulüdür.. Sin~ma, 
radyo, telsiz, tayyare, tahtel
bahir, telsiz telefon gibi en 
çetin ihtiralar, yarım asır 

evelki insanı bir hamlede Top· 
taşma veya Manisaya gönde· 
recek kadar çetindir. Diyor· 
lar ki: 

- Medeniyet ilerledikçe İn· 
sanların kafası ve asabı da 
o kadar bozuluyormuş .. 

Bir cihetten belki öyfodir. 
Fakat ben zannediyorum ki, 
"işli yen demirin ışıldaması,, 

ve "çivinin çiviyi sökmesi" 
gibi, insan zeka ve icad ka
biliyetinin hiç durmadan iş
lemesi de, -kısmen mevcud 
inhitatın yerine· onun belki de 
eskisinden çok gürbüz, çok 
dinç ve kuvvetli olduğunu 
gösteriyor. 

Teknik ve medeniyetin za· 
rarlı tecellileri ne olursa ol· 
sun, onun bu dört nala gidi· 
şini, zaman zaman faydalı gö· 
ruyorum .. 

Pariste çıkan bir gazeteyi 
iki gün sonra elime alınca, 

Radyoyu açıp Tokyoyu din
leyince, 

Telefonu açıp lstanbuldaki 
bir doktordan bir fikir iste· 
yınce, 

Tayyareye atlayıp istanbul· 
dan Berline, oradan Londraya 
ve Vaşingtona geçince, haya
tın güçleşen şartları içinde 
elde edilen yeni nimetlerin 
fayda ve saadeti beni avutu· 
yor.. Bu düşündüğüm, sadece 
-insan egoizminin kütlevi bir 
mahiyetle yaptığı saldırışların 
ve milletler arasındaki müca
delelerin hep bu güzel vası
taları bol bol istismar etme
sidir. Kanserin tedavi aşısı 
elbet bir gün bulunacaktır, 
fakat ertesi gün, harblerde 
düşman orduya kanser aşıla· 
yıcı bombalar, gazlar da icad 
edilecektir. işte bu menfaat 
düşkünlüğü, bu egoizmdir ki, 
dünyayı tehlikeye sürüklüyor .. 

O. Rahmi Gökçe 

Trabzon Halkevinde Büyük Şef, 
saygı ve sevgile anıldı 

~------~~-----
T ra b zo n, 16 (Hususi muha- caşkun hissiyatına tercüman 

birimizden)-Atatürkün Trab· olmuş, Trabzon halkının, bü-
zonu teşrifleri sebebile civar yük Önderine olan bağlılığını 
vilayet ve kazalardan gelen ve sevgisini izhar etmiş, söz-
binlerce halk, bugün Halk- feri, sık sık alkışlarla kesil-
evinde Büyük Önderimiz için miştir. 
candan tezahürat yapmıştır. Atatürkün Trabzonda bırak· 

Halk, Büyük Öndnin, Trab- tıklan intibam bir kitap ha· 
zondan ayrılışları ve aralarında !inde neşri kararlaştırılmış ve 
bir müddet daha kalamama· tezahürat geç yaktte kadar 
lan yüzünden müteessirdir. devam etmiştir. 

Halkevinde yapılan mera· Trabzon, 16 (A.A.) - Ata· 
sim, halkın Atatürkc yüksek türkün Trabzonu teşrifleri mü· 
bağlılığını bir defa daha gös- nasebetile büyü'<: bir sevinç 
termiştir. Halkevirıdc yapılan heyecanı içinde dalgalanan 
tcplantıya görülmemiş bir ka- Trabzonlular Büyük Önderin 
l:ıbalık iştirak etmiş, dış mer· buradan ayrılmasından sonra 
dıwnlere kadar bütün bina dahi günlerce heyecan1arının 
dolmuştur. hızını bir türlü zaptedememiş-

Merasime, Halkevi namına lerdir. 
söylenen bir nutukla başlan· Dün bu vesile ile Halkevin· 
mış, mektepli yavruların, Ata· de taşkın tezahürler yapıldı. 
türkün gençliğe olan hitabe- Halkevi merdivenlerine varın· 
leri münasebetile izhar ettikleri caya kadar dolup taşmıştı. 
coşkun hissiyat, alkışlarla kar· Her sınıf halk kendi duygusu 
şılanmıştır. Daha sonra Trab- ile haykırmak istiyordu. 
zon Bayanları namına bir Ba- Merasime Halkevi namma 
yan bir nutuk- iradetmiş ve söylenen bir nutuk ile başlan· 
bunu Umumi Müfettiş B. Tah- dı. Minimini mekteb yavrula-
sin Uzerin nutku takibeyle- rının ve mektebli gençlerin 
miştir. B. Tahsin Uzer, halkın Atatürkün gençliğe olan hita· 

- helerini derin ve yüksek bir 
Türk - Fransız heyecan ile tekrar etmeleri 

hazırun üzerinde büyük bir 
Ticaret muahedesi- tesir bırakmıştır. 

nin esasları Trabzon kadınları namına 
Ankara, 16 ( Hususi ) söz alan Trabzonlu bir hatip 

Dün imzalandığını bildirdiğim Bayan bütün dinleyicileri coş-
Türk-Fransız ticaret muahede- turan bir nutuk söyledi. Bunu 
sinin umumi esasları şunlardır: Atatürk için yazılmış şiirler, 

iki memleket arasında hitabeler takib etti. 
ticari muahedeler, iki anayol Bundan sonra Üçüncü umu-
takip edecektir. Hususi takas, mi müfettiş Tahsin Uzer hita-
umumi kliring. Fransaya kabili bet yerine geçerek halkın de· 

b rin şevk ve heyecanını bu kabul mallar gru una gıren 

h h T k ı rejime ve onun kahraman bü-er angi ür ma ı yenı 
muamelelerden hususi takas yük Önderine bağlılığının kuv· 
mevzuu olabileceği gibi bun· vet ve kıymetini kendine has 
dan evelki anlaşmada kliring bir telakatle anlatırken Ata· 
hesaplarındaki bakiyenin yal· türkün bu temiz sahil halkına 
nız mahdud mallarla ödenebi· olan sevgilerini izah ettiler. 
leceği kaydı bulunmakta ol- B. Tahsin Uzerin sözleri 
masına mukabil yeni anlaşma- sık sık alkışlarla kesiliyor, sa-
cla Fransaya kabili ithal mal- tondaki şevk ve heyecan dışa-
lar grubuna giren bilcümle rıya aksediyordu. 
Türk mallarının bu hesapların Trabzonlu bir genç Büyük 
ödemesinde kullanabileceği Kurtarıcının Trabzonu ilk teş· 
ensı vazedilmiştir. Bu esasın ıifleri olan 25 Eylulün Atatürk 
bir taraftan piyasamızdan Fran- günü olarak kabulünü teklif 
saya ihracatı ve binnetice etti. Ve bu teklif alkışlarla 
Fransadan mübayaatı teshil, kabul edildi. 
diğer taraftan da mevcud he· Bundan sonra Atatürkün 
sap bakiyesinin süratle eritil- Trabzonda bıraktığı intibala· 
mesini temin edeceği tabiidir. rın "Büyük tarih Trabzonda,, 

Bundan başka gülyağı mü· namile bir kitap şekline ge-
bayaası mukabilinde muayyen tirilmesi kararlaştırıldı. 
Fransa Partfurmeri maddele· Gece yarısına kadar devam 
rinin hususi takas yolu ile eden bu cuş ve buruş içinde 
memleketimize ithali esası vaz· halk neşe ile Ha!kevinden 
edilmiştir. ayrıldı. 

Gerek umumi, gerek hususi Notanın metni 
takas yolu ile olsun bilcümle d•ld• 
Türk ihracatı bedellerinin yüz- neşre ı ı · · 
de 35 şi serbest döviz. olarak Londra, 16 (A.A.) - lngil· 
Cumhuriyet Merkez Bankası tere hükumeti ispanyada harp 
emrine amade tutulacaktır. halinde bulunan iki tarafa de· 
Murahhaslar şerefine niz konlrolu hakkında verdiği 

ziyafet verildi notanın metnini neşretmekte-
Ankara, 16 (A.A.) - Türk- dir. Nota 12 mart anlaşması-

Fransız ticaret anlaşmaları mü· nı ihtiva eylemekte ve kont-
'.l' el~f. l artısı binası içinde 
tlerorı.. Znıir - ANADOLU 

• 2776 

- Bizim için kurtuluş harb
leri geçmiştir. Vaktile kendi· 
sile mücadele ettiğimiz millet, 
bugün en aziz dost ve mütte
fikimizdir. Atide bu devletle 

Viyana, 16 (Radyo)-Avus· 
turya polisi, Ezenfaldde 15 
Çekoslovak komünisti tevkif 
etmiştir. Bunlar ispanyaya git· 
mek üzere idi:er. ~----~-------~~---~ zakerelerinin hitamı münasc- rol gemilerine hürmet ~dilme· \' ABQ ·· Posta kutusu 405 

lllıtı 1200 NE ŞERAiTi 
\>aıı ~lı~ 5~~1 nylı~ı 700, fiç 

8tı.eı ttı.. kuruştur. 
11ho.ıı.0 ~lek tler için senelik 
lleı Ucreti 27 liradır 

Q 'fetrJe S k 
ger; . .._ uru~tur 

ttııv no ha 
.\I'i 8 lnr 25 kuruftur. 

Allotl 
ll" c:- MA rBAASINDA 

~~~~ıu.ı-ı~ŞTın~--1 . -

en candan ve en sıkı bir şe- Jan Dark zabitle. 
kilde birleşeceğiz. rine ziyafet verdiler 

Biyalistof civarında Kiel, 16 (Radyo) - Al-
Büyük bir yangın çıktl man filosu kumandanı Amiral 
Varşova, 16 (Radyo)- Bi- Reder, Jan Dark Fransız mek-

yalistof civarında bir köyde teb sefinesi kumandan ve za-
büyük bir yangın çıkmış 300 bitleri şerefine bir ziyafe ver-
den ·faıla ev yanmıştır. ı miştir. . ··-

Tarih kongresine 
BütUn tarihçiler iştirak 

edecek •. 
istanbul, 16 (Hususi muha

birimizden) - Eyh1l ayında 
toplanacak olan tarih kongre
resine Türkiyedeki bütün mek
teplerin tarih öğretmenleri ış· 

tirak edeceklerdir. • 

betile Ankarada bulunan Fran- si ve emniyet mıntakaları te· 
sız heyeti şerefine Marmara sis olunmasını tavsiye etmek-
köşkünde bir öğle ziyafeti ve· ledir. Bundan başkagemilerden 
rilmiş ve iki memleket müza- birine karşı yapılacak bir te-
k ere heyetlerinden başka Ha- cavüzün bütiin gemilere yapıl-
riciye, lktısad ve Maliye Ve- mış gibi telakki olunacağı ve 
kaletleri, Cumhuriyet Merkez derhal müşterek tedbirlerin 
Bankası ve Fransız büyük el· ahnmasına sebebiyet vereceği 

· Çiliğier~am hazır bull\nmuştur. de bildirilmektedir. 
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Başvekili.. Romanya kralı İngiltere Japonya 
mizin beyanatı .8, Milan Hodzayı ltaly4'nm, HalJqşistana mis, Amerikaya altın 

• • kabul etti., yonar kabul etmeme· giJncleriyor 
Ajansın noksan ver. Bükre~. 16 (A.A.) - B. llod· V"niçe$10llik alnden mUtşessif Tokyo, 16 (A.A.) - Domei 

d• i k [ ·ı k d k Cafer olwlu Hiiseyı'n, Ka- ıondr•, ıs (A.A.) - B. fi:den ığ ısım ar ı c:ive za ve Tatarca o iio i i saat gö· ~ tf avam kamaras•nda yaptığı beyanat• Ajnnsı bildiriyor: 

l rüşmüılcr<Ur. İki devlet adamı l:tu rantina tramvay caddesin<len ta, toıili~ ınisyonerleıinlıı llııbeıis· Maliye Nazırı ve Japon ban-
0 unu yor•• görüşmeleri esnasında Çe~osıovak· ieçen fbrahim otlu Alinin t.aıı• dönmesi hakkındaki lngilll· kalan direktörleri memle~ette 

A k 16 ( " A) A ya ve Romanyayı doğrudan doğru· b. d t• • k 1 ı · · n ara, n. . - na• ce m en saa mı aşırmıf, a- talyan müzakere ennıo henüz ne· mevcut bütün altm stokunun 
d l A 1 b . ya a14kadar eden meıelelori ve ez· d b ld' t.. d 

o u jansı ace eye me nı _, çarken yakalanmıştır, ticelonme ilini i ırere~ emio· ve her tu-rıu·· yenı· altın ı"stı·h-
1 cümle Romanyanın Çekoıuovakya· 

Başvekil nönünün beyanatını d · · . .,,. h b ı v Ceblerlnl botaltmıf tir ki; salaAtının devletleştı'r1·ımesı"nı· 
k d. 1 ·ı . . an eıparış ettıbı ar e azımının - İtalyan hükumeti meılek· 

M
en ı not arı e neşretmkıştık. finansmanı meıel~ini movzubahı fımetpaşa bulvarındaki Ege Jeri ne oluna olsun yabancılara düşünmektedir. Dün de Ame· 
eclis ıabıtlftrına gört, e si etmişlerdir. tiyatrosunda Abdullah o~lu Habeıiatanda mekteb açmak aall· rikaya 17 milyon yenlik altın 

olduğu görülen kısımları ilave İki Başvekil aynı zamanda bn. Hayri, Gazi 0ııı..tu Ahmedin hiyeti vermek niyetinde olmadıtını ihraç olunmuş ve bu suretle 
1 k d. tün ıiyasf meaclelere de kııa bir a 1 

o ara neşre ıyoruz: cebinden 66~ ve marangoz oailiz büyük olçiıine bildirmiftir, sene başındanberi ihraç edilen 
Sovyet ittihadile olan mil- göz ~~ri~~:;,.bilılhare kral Karol Etemin cebinden de 450 lngiliı hükumeti bo hattı ha· altın miktarı 177 milyon yen 

nas b tim Z hakk d k" b rekolten milleesııif tir. Vo İnailiz e a · ı m a 1 eya• tarafından kabul olunmuıtur. kuru~ para çalmış, tutulmuıtur. 0 kıymetine çıkmıştır. 
patın son cümlesi olan: arazisinde ikamet eden İtalyan 

B b Belgrad, 16 (A.A.) - Gazete• Keserle yaralamıt misyonerleri hakkında da buna L d l • 
u hususiyet izim taahhüt- ler, Çekoslovakya BaıvekiJi B. Hod· Mehmed oııı..ıu Ihsan; Me- benzer tedbirler ittihazı hakkını on ra gazete erı 

lerimizle, müesses dostlukları· zanın Bük.re~teki ikameti hakkında a mohafaıa etmektedir. imparatorluk konferansı 
1 ık d k h b le t kt y 1 zarlıkbaşında Receb oJC.lu Ha-mız a ve i gün enberi ya ın a er r neıre me e ve ugos av, 6 hakkmda uzun makaleler 

b. d 1 kl b' ·b · · . k Rumen ve Çekoslo\'ak Baovekilleri aan ile bir iş meselesinden Bu/gar ır ost u a m irımızı ta - yazıyorlar 
d arasında yakında Tuna üzerinde kavga etmiş ve Hasanı keserle 

ir ettiA"imiz Sovyetlerle mü- k b 1 k 1 b . 1Tefı·ahdı Joğdu Londra, 16 (A.A.) - Ga· vu u u aca nıü akalın e emmıye· yaralamıştır. y 1 a~ 
nasebatımızla asla tearuz et- tini tebarüz ettirmektedirler. zeteler, dün kapanan impara· 

k Kaza Sofya, 16 (A.A.) - Bulgar memiş ve tearuz etmiyece tir. ----------- torluk konferansı hakkında 
C 1 l Al Al. ~1 fb h. ·d · d Telgraf Ajansı bildiriyor: ümlesinden sonra aşağı· ta ya ve manya 1 01; u ra ım, 1 aresın e uzun mütalaalar neşretmekte· 

daki fıkra ilave edilecektir: bulunan beş sayılı arabasile Bu sabah Bulgar kraliçesi dirler. 
"B L't · fi t b k 1 Ademi müdahale ve kon· Güzelyalıya tu~la götürürken, lyohanna bir veliahd dünyaya 

· ı vıno a mu a ı o a- 1 • d 1 l' Times gazetesi diyor ki: 
k ·· h d tt'k k. T" k trol komite erme öndU er araba duvara çarpmış, ibra· getirmiştir. Kraliçe ile veliahd 

ra muşa a e e ı ı, ur • "Bu toplantının en mühim 
S h. d~ k b d prensin sıhhatleri mükem· ovyet dostluğu her. iki mem- ım yere uşere aşın an neticeleri harici siyaset hak· 
ıek t. · t• d d l ve vücudunun muhtelif yerle· meldir. em sıyase m e evam ı kında yapılan beyanat ve mü· 

ı k · d l t A b Sofya, 16 (Radyo) - Ve-o ara payidar kalacaktır.,, rın en yara anmış ır. ra acı zakeredir. Bu suı etle tesbit 
Af h t h k ld 1 k t liahdın doğması sebebile şe-ganistan hakkındaki be· as a aneye a ırı ara e· edilen eias fizerinde bütün 

1 1 d · it l t hirde tezahürat yapılmaktadır. yanatm son cüm esi o an: avı a ına a mmış ır. imparatorluk devletleri işbirliği 
Ş h 1 1 Kraliçe ve veliahdın sıhhat-

üp e yoktur ki, Hariciye Ş yapmış yapmakla bugün mevcut ger-v k 1 K b Jd A leıi iyidir. Almanya Cumhur· 
e i imiz a i e fganlı dost- Lale sokattmda Zebranın ginlig .. in mühim bir kısmını 6 reisi B. Hitlerden kral Borise larımızı ziyaret etmek için genel evinde bulunan Tahsin izale edebileceklerdir. r k lk f bir tebrik teJgrafı gelmiştir. 

e ıne geçece i ırsattan is· oğlu Esad, umumi kadınlar- Daili Telgraf da aynı fikir· 
tifade edecektir. den sonra d H .d . k d' . .. Sofya, 16 (A.A.) - Bugün 

an amı enın en ısıne yuz k 1 b. k k leri tafsil ettikten sonra ay· sehven tamarnile unutulmuş d'ğ' d "t . l ra ın ır er e çocuğunun 
verme ı ın en mu eessır o a- d ğ .. b. rıca ı·mparatorluğun mu"hı·mmat 1 .. d k' f k ı ·1A · o ması yuz ır pare top ate· o an aşagı a ı ı ra arın ı avesı rak kadını korkutmak maksa· d 

1 şile ilan edilmiştir. Bütiin res· istihsalinin iptidai ma de ve izımgelmektedir: dile eline bir bıçak almış, · yiyecek stoklarının bu"tu"n "I k f Af 1 b' · mi daireler ve evler donatıl-
ra , ran, gan a ızım avucunu yarmıştır. Esad has· · imparatorluk devletler·ı 1·çı"n mıştır. Bütün kiliselerin çanları aramızda son zamanlarda çok taneye kaldırılmıştır. çalmaktadır. aynı seviyeye yükselebilmesi 

sözü geçen şark paktı ademi ____ D __ ,_____ K 1 B · · 1 1 için büyük ehemmiyet veril-
tecavüz ve müşavere esasın- rariste ra orısın ta yan pren-

11 llaziran 9?9 

Bugünkü program 
lstanbul Radyosu 

Gün<lüzı Saat 12,30-14 
Halk türküleri, havadisler, h~( 
fif musiki. 

Alcşamz Saat 18,30 Dans 
musikisi, 19,30 Spor musaba' 
beleri (B. P.şref Ş~fik tarB' 
f ından), 20 {B. Sadi ve ark~· 
daşları tarafındım) Türk musl' 
ki.&i ve halk şarkıları, 20,SO 
(B. Ömer Rıza tarahndllıı) 
arapca söylev ve saat ayartı 

20.4.S (Bn, Safiye ve arkad~f 
lan tarafından) Türk musikıfl 
ve halk şarkıları, 21,15 stüdf' 
orkestrası, 22, 15 Ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi gii' 
nün programı, 22,30 Kemşıı 
konseri. 

Belgrad radyosu 
(Kısa dalgah) 

Saat 21,45 te Türkçe nef' 
riyat. 

Ankara radyosu 
Gündüz: Saat 12,30 pli~ 

n~şriyatı, 12,50 Halk türkülef'I 
13, 15 Dahili ve harici h•' 
herler. 
Akşam: Saat 18,30 Pl8~ 

neşriyatı, 19 Bn. Müzeyyen 41 

arkadaşları tarafından Tö~ 
musikisi ve halk şarkıls~ 
19,30 Saat ayarı \'e arap 
neşriyat, 19,45 B. Servet p.d· 
nan ve arkadaşları tarafınd~ 
Türk musikisi ve halk türkil' 
leri, 20, 15 Konferans (:;S.f 
lav Bay Kazım Nami oııı11 
tarafından (terbiye mevzulıı) 
20,30 dans musikisi, 21 ajsrP 
haberleri, 21,15 Studyo saloP 
orkestrası. 

dadır. Şimdilik üç devlet ara· Haftada 40 saatlik mesai sesi İyobanna ile izdivacından diğini tebarüz ettirmektedir. 
smda parafe edilmiş bulunu- Bay Eden şimdiye kadar iki çocuk doğ- Morning Post diyor ki: VUnanı·sfan .10 

ı Paris, 16 (Radyo) - Otel ••t t l k k f ı i aı yor. Bu pakt hakkında işbu Londra, 16 (Radyo) - tal· muştur. Biri bugün beş ya· mpara or u on eransı I 
müstahdemini haftada kırk sa· k l. .. l l K ·ı · l J h ı/~ devletlerin bitişik komşusu ya ve Almanya sefirlerı mat· şında olan prenses Maria Luiza ıymet ı ve sag am ça ışma- ı ıse er ae as , 
atlik mesai hakkındaki kanu· ı d b l B l I olan Sovyet ittihadı ve lngil- buata bir tebliğ vermişlerdir. ve diğeri de bugün doğan ve- ar a u unmuştur. un arın /arını tayyare cett' 

terenin malumatı olduğu gibi Bu tebliğde şu cümleler vardır: nun hemen tatbikini istemiş· liahttır. semereleri sonradan daha iyi 

onların hüsnü telakkilerini far· "iki hükumet sefirleri, Lon· lerdir. Denizli lisesinde anlaşılacaktır. yetine veriyorla~ 
zettirecek sebeplere de mali- dra ademi müdahale komite- Paris belediyesi bu hususta • • • Daili Herald dünyanın umu- Atina, 15 (A.A.) - Ô~~: 
kiyet rabıtası ve yakın müna· sine son uzlaşma üzerine Al- noktai nazarını bildirmiş ve resım ser gısı mi vaziyetini tahlil ettikten müzdeki pazar günü ortod~111 sebetleri ayrı ayrıdır. Arasımı- manya ve ltalyanın komitede kahvehane, otel ve lokantalar- Denizli, 16 (Hususi) - De- sonra diyor ki: ların Pantkot yortusu ınll rr 
zın seyahati bu pakt mevzu· ve kontroldaki mevkilerini tek- da bu kanunun tatbikine İm· nizli lisesinde talebenin bir "imparatorluk devletlerinin sebetile Yunanistan kilisele 
undan ayrı ve müstakil bir· rar işgal ettiklerini ilan ederler.,. kan görmediğini bildirmiştir. senelik emeklerini teşhir için yeniden silahlanması büyük nin bütün hasılatı Yunan t9; 
şeydir.,, Londra, 16 (Radyo)-Hari· Çünkü bu usul tatbik edilirse bir resim sergisi açılmıştır. bir mecburiyettir. Bununla be- yare cemiyetine verilecek~1, 

Anadolu Ajansı bu noksan· ciye Nazırı B. Eden Avam fiatlerde yüzde yirmi bir tereffu Küşad resminde ilbay ve da- raber hazırlanmış bir hücuma Tiyatrolar da aynı veçhile 
Jardan dolayı Başvekil ismet Kamarasında beyanatta bulu· husule gelecek serginin mu- vetliler bulunmuş, talebe Haş- karşı yalnız başına kendisini reket edeceklerdir. 
lnönünden özürler diler. narak: vaffakıyetine mani olacaktır. met tarafından irad edilen müdafaa edecek vaziyette bu· Asiler ~ 

Rus tayyareleri G C Bu suretle ne yeni ziyaretçi nutka ilbay cevab vermiştir. lunmıyan imparatorluğun em- lngiltereye demir mi ihf 
K t b h - eçen umartesi günün· gelecek ne de gelenler uzun Sergi çok alaka görmektedir. d h l b 

u u seya atinden safi.. denberi dört devlet arasındaki niyeti için a a sağ am ir ediyorlar? l nıt 
müddet Pariste kalabilecek- T k b 

men döndüler müzakereler neticesi olarak d k h h ı ayyare azası garanti daha lazımdır. Bu ga· Londra, 16 (A.A.) - 11.
1
.r. 

M k ler ir. Fa at müsta demin iç d k 1 h dı '' os ova, 16 (A.A.) - Bu· Almanya ve İtalya hükumetle· Paris, 16 (Radyo) - Dün ranti e anca ısa edilmiş tere tarafından tedarik e 1,~ .. 4 Ş bir şey dinlememektedir. Bu b M ile 1 · 'd' e • gun saat te mit sefer heye- rinin de İspanya sularında akşam üzeri tayyareci Lüi Ma· ir i t er cemıyetı ır. İspanyol demirleri ınes Jj 
· · b sebeple bugün bir miting ya-

51
110 tmın ütün tayyareleri Am· kontrola iştirake devama ka· zot, Bis Edroda bir kaza neti· Neva Kroniki diyorki: hakkında avam kamara .r 

d pacaklardır. · e~' 
erma tayyare meydanına in- rar vermiş olduklarını yüksek cesinde ölmüştür. Fransanın imparatorluğun bu konfe· vuku bulan bir istizaha c sle) 

miştir. Rudolf adasındasında meclise haber vermekle yük- Dükler en eski ve muktedir bir tay- ransmda birçok neticeler elde veren Ticaret Nazırı B. St ıı1' 
yalnız Mazurukun tayyaresi sek bir zevk duyuyorum. Is· Bled şelı,ine gidecek/e, yarecisi idi. 200 metre yük· edilmiştir. Ve bunların neşre· İspanyol milliyetperverler 

11
_, 

l<almı~tır. Bu tayyare kutupta panyol sularındaki kontrol ge- Belgrad, 16 (Radyo) - Dük sekt~ tayyarenin bir kanadı dilmesi lazımdır. Aksi takdir- kamları idarelerinde ~ulll,e)°' 
buzlar üzerinde kışlayacak olsn milerinin emniyette bulunduk- ve Düşes Dö Vindsor ile Dük ve pervanesi kopmuş, tayya· de imparatorluğun gizli dip· topraklar üzerinden lngıJte (f 

ilim adamlarının orada kal· farına dair ispanya sefiri de ve Düşes Dö Kent, 3 Tem· reci de paraşüt kuJlanmağa lomasi usulü ile idare edil· yapılan demir ihracatının ı~ıı' 
dıkları müddetçe Rudolf ada· teminat vermiştir. muzda Yugoslavyanm Bled vakit bulamıyarak düşüb 'öl- mekte olduğuna dair tenkid- görmiyeceği baklanda tefi' 
sında bekliyecektir. Demiştir. şehrine geleceklerdir. müştür. lerle karşılanacaktır. vermişlerdir. Demiştir. 
~~~~----................................ iiiim ........ İİİıİİİ .... ı..i .......................................................... ,,,,,-:;, 
, ' itimadınız var mı? - Eveti ve büyük devletlerle sulh na· zim siyasetimiz, bizim arııı ~~ 

1 Ci l•z ı ı• c ı• han g ı• r 1 Altı davetli bir anda: Diye cevap verdiler. mına bir uzlaşma imzaladığı- isteklerimiz onlarınkine i 
- Mutlak surette itimadı· - Pekala oturunuz, beni mızı biliyorsunuz. Bu iki en uymuyordu ve gene. ~e 0e1 

mız vardır. dinleyiniz) büyük ve en kuvvetli devletle mamaktadır. Biz, bu ıkı ıl 
Cevabını verdiler. Salonda derin bir sükut aramızdaki rekabet ve müna· Jetin her zaman taarrıı.l _ 2 _ Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu S d k 

1 
k hlikes1 

- - İz en ne istersem ya· hasıl oldu ve sükut epeyce sebetlerin şeklini de size izaha maruz 8 ma te ~ 
Başvekil, ka,a, deniz ve ve uzunca bir müddet baktı. pacak mısınız? bir zaman sürdü. Başvekil bü- lüzum görmüyorum. Vakıa, idik.Bu taarruzdan maso11 r 
hava kuot1etlerinden mutlak Bu adam hakiki bir şef - Evet. tün irade ve benliğini topla- bu iki büyük devletle ara· mak için ne masrafla'• t 
itimad istedi, fakat niçin? idi. Hükmü altında bulunan - Sizden makul haddin mag .. a çalışıyormuş gibi başını mızda doğrudan doğruya du"ş fedakarlıklar yaptığı01.ıl::~ill~ 

Milli müdafaa bakanı ve bu altı harp şefı' de henu"z · d b · k d bı 1' ,.j 
üstünde de şeyler istersem, kaldırdı, düşünüyordu. manlık ve harp hali yoktu. e enım a ar le 11"', 

erkanı harbiye reisleri başve- ge~ç .dene~ek .yaşta hep kendi aynı şekilde bana itimad gös· Kumandan ve erkanı har· Fakat gizliden harp halinde Şükür ki biz onlara tka~JJ'f 
kili çok beklemediler. Pekaz yetıştırmesı ıdi. Bu harp terecek misiniz? . 

1 
b b . k mıza her zaman mu tJ ~ 

sonra kapının siyah ve ağır adamları da herşeyden evci biye reıs eri çok büyük bir idik; iri irımize arşı neler kudretini gösterdik .. ~ur> ~-' 
perdesi açıldı ve başvekil kendisine ve ondan sonra va- Başvekil, yeniden ve birer sır, çok mühim bir hadise hazırlamadık, neler yapmadık, lar da anlaciılar. Bızı[ll e ıı~ 
göründü. tanlarına bağlı idiler. Kendi- birer nazır, kumandan ve er- karşısında bulunduklarını an· değil mi? Her hadisede biri· istediğini yapan, arz~Ue~i ~ 

Çelik kartal ve 6 arkadaşı sinden çok korkuyorlar, fakat kim harbiye reislerinin yüzle- )adılar. birimize gösterdiğimiz tehdid· desine bakim bir ını 
1 

.;e ~ 
Başvekil ağır adımlarla ve korktuklarından fazla da lcen- rine, gözleriiıin içlerine baktı Bu sırada, başvekil kati ler de henüz unutulmadı. İşin edemiyecek1erini kabU ·tib'r 

esrarengiz bir tavırla masanın disine bir mabud kadar tapı- ve kelimeleri ağır ağır telaffuz kararını vermiş, belki de vic· asıl mühim ciheti bu iki dev· raf ettiler. Bugünden. 1tirdil' 
başına doğru yürüdü ve yerine nıyorlardı. ederek: danından geçen bir miicade- Jetin çok defalar bize karşı de siyasetlerini de.ğıŞfi~İ~~ 
oturdu. Bir an için, kartal ba- - Baylar, dedi, buraya - Bu hususta bana söz leden sonra iradesine hakim birleşmiş bir halde hareket fikirleri gene eskı ,ıe~:~ 
kışı ile salonda bir yanm davet sebebini izah etmeden veriyor musunuz? olarak çıkmış gibi söze baş· etmesi idi. Bizim hakkı haya· yalnız siyasetlerini "e ·Jilı" 
kavis çizdi, sonra... hazır sizden izahat ve teminat Diye so.rdu. ladı: tımız, bizim kuvvetimiz onla· mizde kullandıkları fi 

dlanlırtn Yürl~rinl! biter ob'e'ı' istiye'<ıe'jim, B&r%ia ~ri!ktiriiurt H'e'psl birden: - Arkadaşlar, dedi, ~omşu rin. işine h:iç gelmiyordu. Bi· - Sonu ""' " 
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tjlalciler, Bilbaoya he- Fransız 
nüz girememişlerdir Parlamentosu 

Basklar, beı bin kişilik bir kuvvetle şehri 
an uda ne bir surette müdafaa ediyorlar 

Bllbaodan bir görünüş 

Mali projeleri ka .. 
bul etti 

Paris, 16 (Radyo) - Mec· 
lisi mebusan gece saat 23 te 
toplanmış ve yeni mali layi· 
hayı kabul etmiştir. Layiha, 
sabahleyin saat 6,30 da 247 
muhalife karşı 346 reyle ka· 
bul edilmiıtir. 

Paris, 16 (A.A.) - Parla
mento 247 reye karşı 346 
reyle hükumete hususi mali 
salahiyet veren kanun layiha
sını kabul etmiştir. Layiha 
Reynaud ve Flendinin tenkid· 
lerine cevab veren B. Blum 
tarafından söylenen ve komü· 
nistleri halk cebbesi siyasetini 

llı.tildlciler Bilbaoya Fransanın Bilbao konsolosu takib etmeğe davet eden mü-
gaklaşmışlar.. bir muhrible Sen Jan Döloza heyyiç bir nutuktan sonra ka-

Valansiya, 15 (A.A.) - Milli gitmiştir. Konsolos, Bilbaoyu bul edilmiştir. 
Müdafaa Nezareti tebliğ ediyor: terkettiği sıralarda vaziyetin Layiha reye konmadan bi-

Sivil ahali tarihin kaydettiği çok fena olduğunu söylemiş· raz evel Komünistler tarzı ha· 
en zalimane bombardımanlara tir. Şehrin mukavemet edemi· reketlerini değiştirmişler ve 
~a~uz bırakılarak iki aydan· yeceği kanaatindedir. hükumet tarafından teklif edi-
erı devam eden taarruzlar Santanderde kalabahk len projeyi kabul etmişlerdir. 

tıeticesinde düşman Bilbaoya çoaahyor Paris, 15 (A.A.) - Başve-
~akfaşmağa muvaffak olarak Sen Jan Döloz, 16 (Radyo)- kil Leon Blum dün akşam 
ıstihkam çemberinin birkaç Bilbaonun tahliyesi münasebe· saat 23 te sol cenah dele
tıoktasını yarıp şehre yakın tile Santanderin nüfusu 50,000 gasyonunun huzurunda hükii
tepeleri işgal etmiştir. den fazla artmıştır. Bu miktar, metin mali projeleri hakkında 

Yalnız meşru hükumeti mu· lıarekabn inkişafı ile mütena· izahat vermiştir. 
tazarrır eden ademimüdahale siben artmaktadır. Bu yüzden Parlamentonun maliye en· 
Paktı komedisine rağmen düş· şehirde bazı gıda müşkülatı cümeni hükumete hususi mcsli 
kan son aylar zarfında tayyare husule gelmiştir. salahiyet veren kanun layiha-
UVvetlerini dört misline çıkar- Bazı askerler de cepheden sını kabul etmiştir. Encümen 
~ış ve gerek Portekiz hudu- gelmekte ve silahları bırak- azasından 16 sı muvafık, 16 sı 
Undan gerekse elinde bulu· maktadır. Şehirde kat'i bir muhalif rey vermişler ve 6 

ilan limanlardan tayyare, top idare ve otorite yoktur. Bazı tanesi de rey vermekten is· 
\'e otomatik silahlar tedarik hadiseler çıkmasından korkul- tinkaf etmişlerdir. Müstenkif. 
etmiştir. maktadır. lerin 5 i Komünist, 1 i Radi· 

Sefirler toplanıyor Basklar, BilbaolJU müdafaa kal sosyalistir. 

Valansiya, 15 (A.A.) - Çar· edigorlor Alman Generali 
rrnba veya Perşembe günü Sen·Jan-Döluz, 16 (Radyo) 
bPanyanın siyasi mümessilleri - Asi kuvvetler Bilbao şeh- Berlin, 16 (A.A.) - Ôğre· 
1 Utada bir içtima aktedecek- rine henüz girmiş değillerdir. nildiğine göre, Almanya bü· 
tdir. Konferansa ispanyanın Bask milliyetperverleri 5000 vük erkanıharbiye reisi Gene
k ondra sefiri Azcarate, Mos· kadar bir kuvvet şeklinde ral Beck beynelmilel sergiyi 
ı·0."a sefiri Pascua, Paris se· müdafaaya devam etmekte- ziyaret maksadile yakında Pa· 

8
1.tkı Ossorio Gallar<lo ile Mek·- dirler. Asiler şehri tahripten rise gidecektir. Bu seyahat 
V o, Vaşington, Prag, Tanca, çekinmektedirler. Bu sebeple tamamile hususi mahiyettedir. 
ı a~şova, Bern, Belgrad sefir- asi tayyareler Bilbaoya müte· Maamafih General Beckin bu 
Ctı · - dd'd b l k münasebetle Fransa büyük b Ve Oslo, Bukre~, Kopen- a ı eyanname er atara 
ttıag, Riga, Lahaye ve Viyana bu müdafaanın beyhude oldu· erkanıharbiye reisi General 
c aksllahatgüzarları iştirak ede· ğunu bildirmişlerdir. Gameline bir nezaket ziyare· 
c erdir. Milisler müdafaada ısrar tinde bulunması çok muhte· 
Sefir ·· ·11 d b ' ettikleri takdirde vaziyet de· temeldir, 

tok1 ve mumessı er en ır· Berfin, 16 (A.A.) - Alman· 
~Ctdi~:ı Valansiyaya gelmiş- ğişecektir. ya büyük erkanı harbiye reisi 
Q•'lt Reis B. Agira, Endaydaki general Beck P.ris sergisini 

ander yolunu açmağa mu .. messı'lı" ı" le muhteli makam· ziyaret maksadile bugün Pa· 
S çahşıyorlar lara şehrin tahribine meydan rise gitmiştir. Bu seyahat hu· 

~ alarnanka, 16 (Radyo) - verilmemesi ricasında bulun· susi bir mahiyettedir. Maa· 
b:~~ral Davillanın askerleri muştur. mafih general Beck Fransa 
ct!~n Sine Planciyoyu işgal Bilbaonun garbındaki hare· büyük erkanı harbiye reisi 
Yok:şlerdir, burada tahribat kat devam etmektedir. Asiler, general Gamelini de ziyaret 

Ur. Bilbao • Santander arasındaki etmek fırsatını bulacaktır. 
al~Yni kıt'alar Lemonoyu da yolu keserek milislerin vazi- General Beckin Paristen 
dcf_ışlardır. Bul kıt'aların he· yetini tehdit etmek istemek· Londraya geçeceğine dair ya-
11111~ temizlik ve Santander yo· tedirler. Bazı tepeler asilerin hancı gazetelerde görülen ha· 

S açınaktar. eline geçmiştir. Temizlik hare· berlcr yalanlamaktadır. 
de antander civarında Barakal- katı da devam etmektedir. Mukavele 
11,:evkii de işgal edilmiştir. Franko, ltalyaya bir iki güne • 

alar da Santandere kadar cevap verecek ımzalanıyor •• 
S nakledildiler. Salamanka, 16 (Radyo) - Paris, 16 (Radyo) - Son 

~ilbarıtander, 16 (Radyo) _ ltalyanm General Franko nez· haberlere göre, Fransız-Alman 
lıJar ~o hastanelerindeki yara- dindeki konsolosu B. Manta- ticaret mukavelesi bu ay son· 
llıiştir a Santandere nakledil- lopo, General Frankoya dört larında hazırlanmış ve imzalan· 
lıilb. devletin Londra mukarreratını mış olacaktır. 

I B,"aoda vaziyet fena tevdi etmiştir. Mukavele Pariste imzalana· 
rı~liz .ron, 16 (Radyo) - Bir General Franko, bu notaya caktır. 
l>ara Vapuru Bilbao bankasının bir iki güne kadar cevap ve- Fransa -Almanya 
~tıı vb evrakını havi sandık· receğini bildirmiştir. Hava seferleri başladı .. 
ı; Uraya çıkarmıştır. B. Eden ne diyor? Paris, 16 (Radyo) - Dün 
~lQl ı. Londra, 16 (A.A.) - B. Fransa ·Almanya hava servisi 
't llevi köşesi Eden avam kamarasında de· başlamıştır. Bu hat, Paris· 

Bu miştir ki: F kf t B ı· K' ı ·· luı Riirı saat 16 d k '" .. ran or · er ın ve ıe uzc:· 
ıt ve 17 a oycu· - Bask hükumeti hala Bil- rinde tesis edilmiştir. 

ta}' ve ,30 da da kitapsa· baonun müdafaasını temin et· 
tol>lantı Yayım komitelerinin mektedir. f ngiliz konsolosu son 
Sallb sı vardır. hadiseler sebebile bu sabah 
liusu:har at yarışları Bilbaoyu terkeylemiştir. 

h_; •t ı rnuhasebenin sonba- İşçi partisinden mebus Art· 
f''-~k:arışlan 12 Eyliilde ya· hur Hendersonun Bilbaoya 
~.._1~t yarışları hazır· yapılan hücuma Alman ve 

n'da Öqlııta~kb'r. lmlyan tayYate1erinin ae işti· 

raki dolayısile derhal Millet· 
ler cemiyetinin toplanmasını 

taleb etmesi üzerine B. Eden 
demiştir ki: 

- Maalesef her iki tarafta 
da birçok yabancı tayyareler 
me'Vtud oldujvnv bjHyoruz:. 

Almanya Hariciye Nazırı 
Londraya çağırıldı. 

Von Nöyratın Londrcı seyahatine bti
yük ehemmiyet veriliyor, 

Berlio, 16 (A.A.) - Alman 
Ilariciye Nazın Baron Voo Nöyrat 
1n:iltere hükumetinin daveti üzeri· 
ne bu ayın yirmi üçünde l,ondra· 
ya ıidecek.tir, Huaust müzakereler 
movzııbahs de4ildir, Maamaf ih iki 
memleketi alikadar eden meaoleler 
ile İıpauyol meaeleıi üzerinde f İ· 
kir teatisinde bulunulacağı gayet 
tabiidir, 

Derlin, 16 (Radyo) - Baron 
Von Nöyrat, 23 haziranda Londra
ya gidecek. ve B. Xevil Çemberlayn 
ve B. Eden ile beynelmilel siyaset 
hakkında müzakerelerde bulunacak· 
tır. İepanya kootrolu ilıı:erinde elde 
edilen ıon uzlaıma, siyaset alemin· 
de iyi bir hava yaratmıo ve İspan· 
ya me8olelcri barfrinde di~er me· 
selelerin de müzakeresi imkanlarını 
hazırlamıotır. 

Belgrad, 16 (Radyo) - Al· 
manya Hariciye Nazırı Fon 
Nöyratın, Londraya gideceği 
haberi, Avrupa siyasi mahfil· 
lerinde büyük memnuniyetle 
karşılanmıştır. Bu mahfiller, 
Fransa, İngiltere, Almanya ve 
ltalya arasında mühim bir 
anlaşma yapılacağını ve Fon 
Nöyratla İngiliz erkanı arasın· 
da bu anlaşma için müzakere 
cereyan edeceğini bildirıyorlar. 

Paris, 16 (A.A.) - Sabah 
gazeteleri Fon Nöyratın Lon
dra ve general Beckin Parise 
yapacakları ziyaret hakkında 

tefsiratta bulunuyorlar. 
Ôvr gazetesinin intibama 

göre, Almanya Londrada elde 
edilen anlaşmadan istifade 
ederek batı hakkında da hu· 
susi bir 'llukavele akdini te
mine çalışacaktır. 

General Beckin Parisi ziya· 
retine gelince, aynı gazeteye 
göre, Alman ve Fransız erka· 
nıharbiye reisleri arasındaki 
görüşmeler sadece bir temas 
mahiyetinde olacaktır. 

Pöti Parizyen, general Bec
kin Harbiye Nazırı ve ordu 
kumandanı Fon F ritohden son· 
ra Alman ordusunun en mü
him şahsiyeti olduğunu teba· 
rüz ettirmekte ve Paris görüş· 
melerinin askeri çerçeveden 
dışarı çıkmıyacağını bildirmek· 
tedir. 

Gazete diyor ki: 

"Bununla beraber harbten· 
beri bu neviden ilk temasın 
mevzu bahsolması Almanya· 
nm anlaşma ve tecerrütten 
vazgeçm~k arzusuna bir de
lildir.,, 

• 
Matin gazetesi de, görüşme· 

lerin münhasıran askeri mes· 
elelere taalluk edeceğini bil
diriyor. 

Eko Dö Paris, B. Nöyrata 
İngiltere tarafından yapılan 
davetin Almanyanın şahsi te· 
maslarda bulunmak arzusuna 
uygun olduğunu bahusus ki, 
Fransız ve fngiliz Nazırları 
senede dört defa Cenevrede 
mülaki oldukları halde Alman· 
yanın Cenevrede hazır bulun· 
madığını kaydetmektedir. 

Londra, 16 (A.A.) - Al· 
man Hariciye Nazırı Von Nöy
ratın pek yakında Londraya 
yapacağı ziyaret hakkında tef
siratta bulunan sabah gaze· 
leleri görüşmelerin daha zi· 
yade lspanyol meselelerine 
taalluk edeceğini, bununla be
raber yeni bir batı paktı me· 
selesinin de görüşüleceğini 
kaydetmektedirler. 

Taymis gazetesi bu müla· 
katın B. Edenin diğer mem
leket naz:ırlarile yaptığı mutat 

ve normal ternaslara dahil 
olduğunu, Komonikede f span· 
ya meselesinin hassaten zi~
redilmiş olmasının Londrada 
buna verilen ehemmiyeti gös· 
terdiğini bildirdikten sonra 
diyor ki: 

Geçen Cumartesi günü dört 
devlet arasında aktedilen an· 
)aşmadan sonra vaziyı.:t daha 
iyi bir ,ekle girmiştir. İki 
memleket için müşterek bir 
alaka tevlid eden meseleler 
arasıuda ·tabii olarak batı pak· 
tı da bulunmaktadır. 

Komunikede bu ziyaret es· 
nasında hiçbir müzakerenin 
mutasavver olmadığı bildiril
mektedir. Bundan f ngiliz si
yasetinde hiçbir değişiklik vu
kubulmıyacağı anlaşılmaktadır. 

Gazete iki memleket ara· 
smda yeni ve daha iyi müna· 
sebetlerin teessüsünü arzu 
edenlerin Alman Nazırının zi
yaretini çok iyi karşılıyacakla· 
rını bildiriyor. 

B. Nöyrat teklifler getirmi· 
yecek Londrada hazır bir mü· 
zakere programı bulmıyacak
tır. Şimdilik haber alma ma· 
hiyetinde görüşme usullerine 
bir imkan temin etmek tama· 
men kafidir. Bunun için icap 
eden hüsnüniyet te Londrada 
eksik değildir. 

Deyli Telgraf gazetesi Fran· 
sız hükumetinin bu ziyaretten 
haberdar edildiğini ve Lond
ranın bir batı paktını Avrupa 
meselesinin umumi sureti tes· 
viyesi için ilk adım olarak te· 
Iakkiye devam ettiğini bildi
rıyor. 

Morning Post gazetesi yal· 
nız batı paktının değil diğer 
meselelerin de görüşüleceğini 

ve ezcümle Tuna memleketle· 
rinin ve Avusturyanın istikbali 
meselesinin de noktai nazar 
teatisine mevzu teşkil edece· 
ğini yazıyor. 

Deyli Herald, ziyaret kısa 
olmakla berab~r büyük ehem
miyeti haiz neticeler beklen· 
mesi icap edeceğini bildir
miştir. 

Parti ve lzmir işçileri 
Dahiliye Vekilimiz telgrafla 

teşekkür etti 
İş kanununun tatbiki müna

sebetile İşçi ve esnaf kurum· 
ları birliği reisliğinden C.H.P. 
genel sekreteri ve Dahiliye 
Vekili B. Şükrü Kayaya işçi
lerin şükran duygularını bil
diren bir telgraf çekilmişti. 

Dün aşağıdaki cevap gelmiştir: 
B. Galib Sezer 
işçi, esnaf kurumları birliği 

başkanı İzmir 
iş kanununun tatbiki dola· 

yısile partiye karşı gösterilen 
temiz duyguya teşekkür eder, 

· hayırlı başarılar dilerim. 
Dahiliye Vekili, C. H. P. 

genel sekreteri adına 
Gireson saylavı 

M. Akkaya 

Uzlaştılar 
Roma, 16 (Radyo) - Res· 

mi gazete; ~ İngiliz Somalisin
deki kabilelerin, İtalyan top· 
raklarındaki mer'alardan isti· 
fade etmeleri için f talya ile 
İngiltere arasında bir uzlaşma 
hasıl olduğunu ve buna mu
kabil, lngilterenin de, ltalyaya 
Berbera limanından geçebil· 
mek hakkını verdiğini yazmak· 
tadır. 

Sayfa & 

Bir yqzıya dair 
Neriman Gürsa nammd~ 

bir "küçük hanım,, Kız ~nsti, 
tüsünün sergisini gezmiş. Y ~z~ 
dığı bir yazıda, "moda, ~ev~, 
yakası beyaz, şurası bonçuklu1 

şık roplar, "apres-midi,, ol~· 
bilecek zarif tuvaletler ve eq 

son moda şapkalar,, diyt! diya 
ağzı sulanmış olarak anlatıyor, 
Neriman Gürsa, cebi boş olıı· 
rak Bonmarşeye girmio, birşey 
alamamış. İştihasını sadeco 
gördüklerini komşu Bayanlara 
anlatmakla tatmine çalışıyor., 
Enstitü idaresi, bu küçük Ba· 
yana, bir zarif tuvalet, bir 
güzel şapka hediye etseydi ve 
Bayan bir aralık ta bunları giy• 
dikten sonra sokağa çıksaydı, 
çok nefis olurdu hakikaten ...• 

Bizim Neriman Gürsa, aşağı 
yukarı, enstitüyü bir moda ma· 
ğazası, bir şapka imalathanesi, 
bir modern terzihane gibi gös· 
teriyor. Ben, kendi hesabıma, 
bir enstitüyü böyle düşünmem. 
Onun her halde, sık sık rek· 
lam edilen bir ticerethaneden 
ziyade mektebi bir şekli, kül· 
türel bir otoritesi vardır ve 

olmalıdır. Amma şapka da 
imal edilirmiş, pasta yapılır, 
leke silmek te öğretilirmiş, o 
başka.. Giyinmesini bilmiyen, 
terziden terziye, şapkacıdan 

şapkacıya koşan Bayanlara 
birşey de öğretmek lazımdır 
amma, bütün bunlar, asıl he· 
defin kendi bünyesi içinde ha· 
şarılır. Aksi takdirde enstitü
nün, şu bizim dikiş, nakış, 

biçki yurdlarından bir farkı 
kalmaz ... 

Bizim Saime Sadi de vak
tile bazı şeyler yazmıştı, ens· 

titü için ve ona epeyce kız· 

mışlardı. Doğruyu söyliyeni 

dokuz köyden kovarlar, derler. 
Bilmem bana da bir hiddet 

payı çıkaracaklar mı? Maa
mafih ben birşey söylemiş de

ğilim hal.. Sadece bizim Ne
riman Gürsa ile şakalaşıyorum. 

• 
* "' Yanan, batan, şaftı kopan, 

karaya oturan vesaire vesaire .. 
Marifetlerini açık denizlerde 
değil körfez ağzında, sahilin 
dibinde, hatta limanın içinde 
beceriyorlar. lnebolu burnu
muzun dibinde batmıştı. lnö· 
nü vapuru da Bodrum lima· 
nının içinde yandı. Hani ne· 
rede ise, karaya çıkıb toprak 
içinde yere batacak müba· 
rekler . . 

Her halde gemicilerin en 
eski piri Nuh peygamberin 
bedduasına uğradıklarını söy-

liyemeyiz. Ancak, bir ayarsız
lık, bir bozukluk var ki, sık 
sık kafamıza vurup duruyor. 

Bu ahval bende o kadar te
sir yapmış ki, Denizyolları 
idaresinin ilanlarında bir va· 
pur ismi görsem: 

- Acaba gene birşey mi 
v'4r, yoksa balıklar tarafından 
mı yutuldu? 

Diye düşünüyorum . Şimdi, 
İzmir körfezi ağzında lnebolu 
vapurunun ambarlarını sık sık 
ziyaret eden balıklar bile, 
eminim ki, bizim halimize 
kahkaha ile gülüyorlar .. 

Şu yeni vapurlar gelse de 
kurtulsak .. Nerede ise, fırtınalı 
günlerde Karşıyakadan lzmire 
gelirken bile, içimizi çeke çe· 
ke, şehadet getire getire va· 
pııra bineceğiz. Çimdik 

• 



Sayfa 6 ANADOLU 

Bir kuyu kavgasında 1 Dünyada Olanlar 1 
Bir mezar ve bir zından 

kapısı açıldı 
Kiliseni
kah papazı 
9 Yaşında gelinin 
nikahını nasıl kıy
dıtını anlatıyor ?. 

- Başı 1 inci sahifede 
hadiseler cereyan ediyor ki, 
bunların karşısında feryad et· 
memek imkansızdır. Şu Kor· 
don tramvayları kalkalı, bir 
hayli zaman oldu.. Eski atlı 
tramvay arabaları için: 

- Kurunu vüsta yadigarla
rı .. Şehrin medeniyetine kon
muş pis birer sinek. 

Der, dururduk. Bunda haklı 
idik te.. Nihayet medeni bir 
vasıtaya, yani seri, ucuz ve 
huzurumuzu temin eden bir 
vasıtaya malik olmak ister
dik.. Vay Bayım, sen mısın 
atlı tramvayları kaldıran?. 

Gelen kadı, giden kadıya 
rahmet okuturmuş, derler ya, 
Birincikordona atlı tramvayla
rın yerine ikame edilen oto
büsler de, tıpkı bunun gibi, 
ta ilk günden itibaren bize 
eski tramvayları arattı. Mede
nilik iddia eden bir şehrin, en 
eski, en iptidai vasıtaları ara
ması kadar feci bir keyfiyet 
olamaz .. 

Belediye, ilk zamanlarda 
otobüs seyrü seferlerine karşı 
azami hassas ve sıkı bir va· 
ziyet takmm1ştı. Bu suretle, 
sehirliler nisbi bir kolaylık 'e 
rahata kavuşmuşlardı. Fakat 
bizde bir işi prensib olarak 
tam manasile tatbik etmek ve 
verilmiş herhangi bir karar 
üzerinde ayni hassasiyetle dur
mak her zaman için mümkün 
değilmiş olacak ki, bilahare 
bütün alman tedbirler yavaş 
yavaş gevşemeğe başladı, ka
bak da halkın başında pat
ladı. Evelki akşam saat yedi 
buçuğu çeyrek geçe hükumet 
önünden Alsancağa gitmek 
üzere otobüse bindim. Saman 
iskelesine varmadan araba 
dolmuştu. Fakat her tevakkuf 
mahallinde araba, hiç durma
dan yolcu alıyordu. Şehir ga
zinosundan itibaren halkın 
muhtelif sokaklarda inişi baş
ladı, fakat biz Alsancak va
pur iskelesine vardığımız za
man, hala ve hala ayakta 
giden yolcular vardı. Bu va
ziyet, arabaya ne 1.-adar fazla 
yolcu alındığını pekala gös
terir .. 

Dün saat on beşte Gündoğ
dudan 266 numaralı otobüse 
bindim.. iddiamı ispat için 
bileti de saklıyorum. Numa
rası (3527) dir. Müdhiş hir 
sıcak vardı. Otobüs yavaş ya

vaş muayyen haddi istiabinin 
iki misli kadar yolcu almıştı. 
Ayakta duranlar, oturanlar 
kadar olmuştu. Konserve ha· 
lık kutusu gibi bu insan isti
fini taşıyan araba da, Konağa 
gelinceye kadar boşalamadı. 
Yolda ne bir belediye me
muru, ne bir seyrüsefer ida
recısı, ne de kimse sorup 
araştırdı. Murakabe ve kontro· 
lun bu şekilde başıboş bı
rakılmasının, hiç şübhesiz bir 
sebebi olacaktı. Çünki bir 
belediyenin güpegüpdüz, bir 
şehir ortasında bu gibi ahvale 
bila scbeb lakayd kalmasına 
imkan tasavvur edilemezdi. 
Ben bu sebebi araştırdım ve 
şunları işittim: 

Belediye, otobüsçülere bir 
yol yaptırıyormuş!. 

Bu habere inanmak isteme· 
diğimi itiraf ederim. Çünkü 
mevzuatımız, belediyelerin, şu 
veya bu iş sahiplerine her· 

hangi bir yol, bir eser yap
tırmasına manidir. Belediye, 
ancak kanunların bahşettiği 
salahiyet dahilinde rüsum ve 
ceza alır ve bu paralarla, biz
zat iş yapar, eser verir. Yok· 
sa, belediye ile iyi geçinmeğe 
mecbur bir iş zümresinin, ge
rek teberruan şehre bir eser 
vermesini istemek, bilmuka
bele belediyeyi de şehir aley
hine fedakarlıklar mecburiye
tinde bırakmak demektir ki, 
böyle bir hale ve hadiseye 
her hangi bir vazıı kanunun 
müsamaha R"Östereceğini hiç 
sanmıyorum. 

Şehir, yola muhtaçm1ş. Büd
ccde tahsisat varsa y;ıpılır, 
yahut başka yerden tasarruf 
edilerek başarılır. Yoksa her 
hangi bir yolu başkalarına 

yapdırtır veya onların yapma
sım hoş görürken onlara ait 
şehir işlerinin intizamsızlık 
içinde kalması, hiç şüphesiz 
bu ikisi arasında bir münase
bet aratacaktır. Daha doğrusu: 

- Otobüscüler belediyeye 
yol yapabilirler. Yahut bele
diye, otobüscülere bunu yap
tırabilir. Fakat halkın kaba
hati nedir ki, otobüslerde ha
lik istifi gidiyor da kimse al
dırış etmiyor. 

Şeklinde mukadder bir sual 
yükselecektir. Demin söyledi
ğim gibi, ben buna inanmak 
istemiyorum. Fakat soruyorum: 

fzmir belediyesi, bu işe bak
mağa mecbur değil mi? Yok
sa bu İşin kontrolu başkasına-

Geçenlerde gene bu sütun
larda, Amerikada 9 yaşında 
bir kızcağızla 22 yaşında bir 
delikanhnm evlendiğinden bah
setmiştik. Son gelen Amerika 
gazetelerinde okuduğumuza 
göre, bu garip nikah1 klymış 
olan papaz bu hususta di
yor ki: 

"Bir gün kilisede hususi 
dairemde oturuyorken zayıf 
ve taze bir ses duydum: 

- Pastör hazretleri, ben 
evlenmek istiyorum! diye! 

Başımı çevirdim baktım; ve 
h&yretle: 

- Ne?. Dedim. Sen mi ev
leneceksin? Enis .. Sen mi?. 

Şeytan gibi bir kızcağız. 
Mini mini bir çocuk, gözlerini 
kırparak: 

- Evet Pastör hazretleri, 
ben! Bu hafta nikahımızı kıy
manızı rica ediyorum.. Dedi. 

- Fakat... Sen kaç yaşın
dasın hele?. Diye sordum. 

- Beğenemediniz mi?. Beni 
on bir yaşında farzedebilirsiniz. 
Yaş1mdan iki yaş fazla görün· 
müyor muyum? Evlenmek için 
ebeveynimin müsaadesine de 
malikim! 
Şu halde?. Mesele yoktu; 

bu mini mini bebeği evlendi· 
rebilirdim; amma bu yaşta kız 
çocukları evlenmekten ziyade 
bebekle oynamağa layıktırlar! 

Bu Enis adındaki kızcağızın 
ailesini de biliyorum: Ablası 
Meri henüz on beş yaşındayken 
kucağında iki çocuk taşıyordu! 
Belki karnında da bir tane 

mı aittir? Belediye çalışıyormuş, 
diyorlar. Halhuki, ben, bu 
medhiyeyi lüzumsuz görüyo
rum. Herkes, bir nimet, bir 
para ve mevki mukabilinde vardı! Annesi henüz 29 yaşın· 
çalışıyorsa vazifesini yapıyor. daydı. ikinci defa kaynana, 
Bir vazifenin icrası ise, pek olmağa haz1rlanıyordu ve iki 
fevkalade birşey değildir. Kal· defa büyük anne olmuştu! 
dı ki, mesela, bu sabada be- Haydi canım. Bu kızcağızın 
lediyenin vazifesini yapmadı· , nikah1nı kıymakta ne mani 
ğım da iddia ediyorum. var?. Birleşik Amerikada he-
------ nüz onldört yaşına gelmi~ 6600 
Başvekilimiz Tunçe- valide yok mu? Bunların he-

line gidiyorlar ~.en hepsi de "evlendiğimiz 
B 

1 
. . lı 'fı J ıçın çok mesuduz!,, Demeyor-

- aşı ıncı sa ı eae - lar ml? 
Başbakanımıza, Dahiliye \'ekili \'C 

parti genel sekreteri B. Şükrü Koya 

ile jandarma umum komutanı da 

refakat edeceklerdir. Hariciye \' e· 

kili B. Rü,dü Araa ilo Dahiliye 

Vekili ve parti genel sekreteri B. 
Şükrli Kaya da Başbakan ismet 

f nönü ile birlikte lıueu~i trenle 

Ankaraya hareket etmişlerdir. 

Ba~bakanımı:ı:, yann Ankara. 

dan hususi trenle Tuoçeli mıntaka· 

sına hareket edecektir. Evveli Kı· 

rıkkale ve Kuyııeri fabrikalarını 

teftiş eyliye(!ck ,.e oradan Tunçe· 

lioe geçecektir. 

İstanbul, 16 [Hueusi muhabiri· 

mizılen] - Yarın (bugün) Vekiller 

Ueyeti, İsmet f nönünün riyasetinde 

toplanarak mühim müzakerelerde 

bulunacaktır. llu lOJ>lantıya Genel 

Kurmay başkanı Mare,al Fevzi 

Çakmak da iotirak edecektir. 

Vekiller Heyetinin bu toplan· 
tı sına büyük ehemmiyet atfedilmek· 
tedir. Başbakan İsmet İnönü, Ye· 
killer Jleyeıi toplantısın' ınüte11kıb 
'funceli seyahatine c;ıkacaktır. 

Kastamoni halkı Başvaki-
limizi davet etıi 

fsıanbul, 16 [llusu~i muhabiri· 
ınizden] - Kastamoni \iliiyetinden 

gelen bir heyet, Ba~bakaoıınız is
met lnönünü Ka tamoniye davet 

etmi' ve Başbakanımız. daveti ka· 
bul ederek nğusto• ayında Ka&l4• 
moniye gideceğini vadcylemiotir. 

Ben böyle düşünürken içe· 
riye 22 yaşlarında yakışıklı, 

dinç bir delikanlı girdi. Ben 
bu delikanhyı bilirim: Con, 
bizim mütevellinin çobanı! 

Çoban da: 
- Evlenmek isterim, pa· 

pazıml Dedi. 
- Ala. Fakat kiminle? Ha

ni gelin? .. 
- Burada .. Enisle! 
Ve çoban, iri yarı, güçlü 

kuvvetli Con, elinin şehadet 
parmağile bana küçücük Enisi 
gösterdi: 

- Eyvah! Dedim. 

Hem de ihtiyarsız olarak. 
Gene omuz silktim. "Bana 

ne?., Dedim. 
- Kızım Enis! 

Buyurunuz. 

- Happilayıf [Mesud olu· 
nuzl] 

Aradan epey zaman geçti. 
Mini mini gelini gördüm, sor· 
dum: 

- Enis, kızım?. 
- Buyurunuz ... 
- Mesud musun? 
- Azami derecede mesu-

dum Pastörüml 
- Şu halde .. Annen bir de 

senin yüzünden nine olacak. 
Tabii değil mi? Hem .. . . -.. 

OORSA 
Ozllm sahşları 

Ç. Alıcı K. S. 
86 M. J. Taran. 10 75 

8 Kap. Mustafa 9 
94 Yekun 

442708 Eski satış 
442802 U. satış 

Zahire satışları 
Çu. Ginsi K. S. 

604 Buğday 5 
155 Ton Bakla 4 125 
86 B. Pamuk 45 

21540 Ki. Yapak 50 

K. S. 
16 875 

9 

K. S. 
6 50 
4 25 

45 
53 

Fransa 
Borçlar.m veremiyeceOini 

Amerikaya bildirdi .. 
Paris, 16 (A.A.) - iyi ma

lumat alan membadan öğre· 
nildiğine göre, Fransız hüku
meti vadesi 30 Haziranda ge· 
lecek olan harb borçlarını 
ödeyecek vaziyette olmadığını 
Amerika bükiimetine bildir
miştir. 

B. Delbos 
lngiliz sefirini kabul etti 

Paris, 16 (Radyo) - Hari
ciye Bakanı B. Delbos bugün 
İngiltere sefirini ve müste
şar B. Vigensi ve Romanya 
sefiri B. Pandeanoyu kabul 
etmiştir. 

Valimiz 
Be rga ma da n döndU 

Evelki akşam Bergamaya 
gitmiş ve kaza işleri hakkında 
tedkiklerde bulunmuş olan 
valimiz B. Fazlı Güleç, dün 
lzmire dönmüştür. 

FOTO 
Refik Lütfi Or 

Zevkinizi okşayacak poz 
'J"enıiz işçilik 

Hükumet civarı Kaymakam 
Nihadbey caddesi No. 20 

• Veysel hamamı 
acıldı 

' Birbuçuk senedenberi kapalı 

kalan Kemeraltı caddesindeki 

çıkmaz sokakta Veysel hamam1 

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 bertürlü istirahatleri 
temin olunmuştur. Teşrif ede· 
ceklerin herhalde memnun ka
lacakları birinci defada belli 
olacaktır. Fiatler de son de
rece ucuzdur. 

TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi-1356 

Haziran •1 Hcbiülahar 8 - Haziran -
i 17 ~ 
7 7 

- Perşembe -
Evkat Ezan Va!at Evkat Ezan \'aı.at 

Güneo 9,27 4,Hak~am 12 19,17 
öğle s,:>3 12,10 yatsı 1,50 22,06 
ikindi 8,48 16,06imsak 7,21 2,41 

.:.:::::::::::::::::::: 
niyetim yirmi çocuk doğur
maktır! 

- Yirmi mi? 
- Hem de asgari olarak! 
Parmağım ağzımda kaldı; 

ne günlere kaldık yarabbi! 

De~i~''" 

1 i llaziran 937 

SEFALiN 
Bir tecrübe 
bazen insana 
birçok haki· 
katler öğretir 

Ba~ \;C di~· 

oArı bı, Grip, 
yaz m·zlesi, 
romnti z w a • 
dan kurtul· 
mak isterse· 
niz? 
Derhal bir 
SE.FALİi'\ 
alınız. 

Fczanclcrden 

l lik ve 12 
lik anı baliıj· 

lannı ura· 
yıoız. 

1Z.\11H: Sa· 
tış yeri 

TÜRK EC. 
ZA ıfrpo~u 
ve LÜI'FÜ 
KHO~l EC. 
ZA dı·ıw u 

İzmirlilerin derdi: 

Baş ağrısından çok 
ızt1rap çekiyordum. 

··sefa/in.. aldık fan -
sonra ne rahatım ! 

Halk, ötObüsler· 
den feryada 

- --.. - .. 
yuzun-

geldi 
''Otobüsçüler, belediyeye yol ya

pabilirler. Fakat halkın suçu 
nedir ki, işkence çekiyor?,, 

- Başı 1 nci sahifede -
kendisine aidiyetini iddia ede
rek bunları taşıtmak istemiştir. 

Demir Ali: 
- Kuyu nasıl benim ise, 

taşlar da benimdir. 
Demiştir. Bay Hamid din

lememiş, ameleden bir ikisini 
taşları kaldırmağa davet et· 
miştir. Fakat amele "biz ka
rışamayız" cevabın1 verince, 
bizzat birkaç taş alıp taşımak 
istemiştir. Demir Ali de hid· 
detlenerek kendisini itmiş ve 
yere düşürmüştür. B. Hamid 
buna bir şemsiye darbesi ile 
mukabele etmiş, B. Demir 
Ali de bu darbelere, birkaç 
yumrukla cevab vermiştir. Yum· 
rukların tesiri ile ağzı burnu 
kanıyan B. Hamid: 

- Dur, ben gidib karakola 
haber vereyim, sen görürsün! 

Diyerek hadise mahallinden 
ayrılmıştır. B. Demir Ali de 
ayakkablarını çıkardıktan sonra 
bütün h1zı ile evine koşmuş, 
tabancasın1 almış ve B. Hamidi 
karakola varmadan yakah· 
yarak: 

- B. Hamid, doğru söyle, 
nereye gidiyorsun? 

Diye sormuştur. O da: 
- Nereye gideceğim, kara· 

kola gidiyorum işte .. 

Cevabım vermiştir. B. Demir 
Ali bunun üzerine tabancasını 
çekerek muarızma yedi kur
şun sıkmıştır. Kurşunların beş 
tanesi başına, diğerleri de vü· 

cuduna isabet etmiş ve zavallı, 
olduğu yere düşmüştür. B. De
mir Ali vak'adaıı sonra ka
rakola giderek teslim olmuştur. 
Müddeiumumi de gelib tah
kikata başlamıştır. 

Zavallı ihtiyarın vücudün
den çıkan kurşunları bizzat 
ben topladım ve karakol ku
mandanlığına verdim. Cesed, 
evine kaldırılmıştır. 

Katille konuştum, bana şun· 
ları söyledi: 

- Ne yapayım. Bu adam 
üç senedenberi beni mabke· 
melerde süründürüyordu. Onun 
elinden çok çektirq. Şimdi de 

benim olan taşları almağ'a 
kalkmıştı. Karakola gidip beni 
şikayet edecekti ve haydi ba· 
kalım tahkikata, oradan da 
mahkemeye .. Gene koşup du· 
racaktım. Dayanamadım artık; 
ne olursa olsun, bu böyle 
sökmez, dedim, vurdum. 
geçtim. 

Kendisine sordum: 
- Fakat evladlarını dü· 

şünmedin mi? Dört kızınla 
bir oğlun var.. Bunların eP 
büyüğü l 4 yaşındad\r. Yazık 
değil mi? 

Katil, çok bitkin bir vazi· 
yette bana şu cevabı vt'rdi: 

- Ne yapalım olan oldu, 
onlar da gebersinler, kurtul· 
sunlar .. 

Yani, hakikaten bir kuyıJ 
davası, bir ihtiyarı kuyu.)'9 

indirdi, diğer birini de evlad· 
larile beraber diğer bir fela· 
ket kuyusuna sürükledi. Tah· 
kikat devam ediyor. 

• 
* * Buca (Tahrir ailemizden B· 

Fethi Telefonla söylüyor) .,,... 
Bugün saat on altıda burad11 

geçen hadise, derin bir he)'~; 
can uyandırmıştır . Ortada, bı 
hiç yüzünden vukuagelen bıl 
cinayetin, altı kurbanı vard~' 
ki, biri zavallı bir kadın, dı· 

B (I' ğerlcri de beş yavrudur. u 
ların en küçüğü iki yaşında~ 
dır. Kendileri ile konuşrıı~ 
istedim. Fakat başlarına bıf' 
den bire çöken felaketin ağ•'; 
lığı ile o kadar şaşkın .~. 

d ,.ı. 

muztarip bulunuyorlar ı I· 
ilk sualim, bir hıçkırık dd•· 
gas1 ve gözyaşı ile karşılaP ti 
Babalarının hatası ile haY't~· 
böyle ansızın ve küçük ç'cr 
da yetim kalan yavrulara 

11 ~· 
dım, birer fotograflarını çe 
tim ve ayrıldım . 

b't si· 
B. Hamid, tanınmış 1 vel, 

madır. Cinayetten aı et!'' 
fabrikator B. Mehmed·~8aıe' 
B. Aziz çocuk meselesı di~ 
rinde konuşuyordu. ~en 1,ı· tanınm1ştır. Kimsesizdır, 
mz akrabası vardır. ı,all 

Fethi Y. 
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ANADOLU 
Yazan: M. Ayhan lzmir hcırici aakeri scıtırı cılma ildnlqrı 

Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundam 
Cinsi Miktarı Mahalli Umum tah- Muv~k~~t MUnakllSCl 

Yulaf 
Yulaf ve~ 

Kilo 
484000 8urnava 

min tutarı teminatı şe~li 
Lira J.,.ira 

24200 1715 ı816/931 raz~rtesi l l 

ya arpa 148000 Ödemiş 6400 480 Kapalı 28/6/937 Pa?:artesj 
Yulaf 100000 Gaziemir 4500 338 Açık 28/6/937 PazartesJ 
- 1 --Yukarıda miktar ve mahaUi yazılı yulaf veya arpa bizalarındll yazılı saatlarında iye Sultan Doğana: "Sen hay-~ 

tıtlarla elibirlik olamazsın, dedi. '----
...... Anne, baba, abla!.. Be

dünyaya gelişimde hiç. 
~ bana sormadı. Ben diin· 
a sizin aıkmızla ve bilmi
ek geldim. Bugün, muay• 
.• bir isimden, resmi ve 
1 bir ana ve babadan mah-

lll11rn. Hatta nüfusta bile 
lllı L D Yodur, 

0hn konuşurken, her üçü 
. •usınuşlardı. Çünkü o, haklı 
1
' Doğan, sözüne şöyle de· 
Ilı et · · nııştı: 

....._ Bugün ben, her ne olur
, Ilı olayım, bir hiçten başka 
r 
. fey değilim. Beni dünyaya 
I' L 
tırl(en bana sormadınız. 

~kat bugün, siz sormasanız 
B ben söyliyeceğim: 
la un~an sonra süreceğim ha
s' ~ıca ederim karışmayınız. 

t afıye Sultan, bu sözlerle 
Yecana kaptlmış ve derhal 
•ta kalkmıştı: 
~ Hayır -diye bağırmıştı
D adanna müsaade edemem. 

11 °hn Bey birdenbire ba
~ Çevirmiş ve kız kardeşine 

tnıştı: 

...... Fakat ne hakla? 

~~ ~e hakla mı?. Birincisi, 
lk·111 • tın ve ablan olarak ... 

cı · D 81 de bir Sultan olarak. 
0~an, omuzlarını silkmişti: 

İtj~ Sultanlık... Evet, sizin 
ııı11h fevkalade bir şey .. Bugün 
ıtı•k~kkak ki, bir Sultan ol-
4i, ka. bahtiyarsınız. Fakat be
bilc atanız bile, onun mevkii 
b11~ alakadar etmez abla!. Ben 
)tti ~· hiç bir devletin tabii
tıılll 11 

be değilim. Benim sulta-
b enim milletim yoktur. 

t ou .. 
"Utıın Soz, Semsi paşaya do

Uştu: 

ille' Yok, o kadar ileri git· 
&tıı 0b~ulı. Milletin vardır ve 

ır T·· k .. ur sun .. 

he~ E~et baba, hem Türküm, 
~b .. ~Uslümamm Elhamdülil
~-~t n.~ hiç şüphem yok .. 
1Sirıd T urk milletinin yığını 
tttiıı e Yaşamak şeref ve kud
llllla:n.;ahip değilim, anlıyor 
~•ha 1 ~· Benim, bir macera 
~lk ~ u . olduğumu bilseler, 
~il &ö eı"ı . tükürükle boğardı .. 
1~Cİtiy z erımle sizi de biraz 
~iz ~ru~. Fakat emin olun, 
lıt~a~ rnıyorurn, · onları karış· 
Y-lrııt ı hatırıma getirmedim .. 
1•ltd· ablama cevab vermek 
•ı.ııta~rn. Benim karşımda bir 
"c kon olarak konuşmamalıdır 
~!tanı Ufarnaz. Çünkü benim 
.u d, rn, kendimdir. Onun ku· 
1lelebe~ene benim .. Yani ben, 
Ve frleçh t'Payalnız kalmağa 
~bku u olarak yaşamağa 
b1tbir ~~rn.. Hiç bir kuvvet, 
il irı._ al ve saadet, beni 

-ı.ltı•z n topluluğunun arasına D .. 
"' otan b k .. "cai ağı unları söylerken, 

11~ord r ağır, gözyaşı dö-
~"'iıtiu. Safiye Sultan başını 
dil~ ev: Babası da bu küçü
ıa.. ırı al k 
~rıdak· ça penceresinden 

"~" b 1
1 

denize bakıyordu. 
r~ a atta .d. 
<it Udi rn h 1 ı. Onu, bir 
~ bt <fota all.~sinde yaşatmağı 
ıa.._orıı.., ~u gormüşlerdi. Çün
t'ft~ on1 u gibi esrara karış· 
~ lrı araştırıp incele' "•k f "- ı olsalar bile baş· 
~:.maktan kor~~rlardı. 

'lllJ&'.,_ii ile Ç'ok 

küçük, laalettayin bir fakir evi 
gibi gözüküyordu. Fakat arka· 
ıındaki bahçenin içinde mil· 
kemmel bir köşk vardı. Babası 
ve annesi buraya bilhassa ge
celeri, hem de kıyafet değiı
tirerek gelirlerdi. 

Nihayet, gene Safiye Sultan 
ıöze atılmıştı: 

- Peki Do~an, daha fazla 
ıöz söyleme!. Çünkü nihayet 
benim gururumla oynuyorsun. 
Doğan sert sert başını silkti: 
- Hayır, siz dalkavukluğa 

alışmışsınız. Huzurunuzda her· 
kes eğiliyor. Emrinizle insan
lar boğuluyor ve asılıyor, bir 
işaretinizle muharebeler açılı
yor da, benim gibi, tek başına 
bir insan, size kafa tutuyor, 
daha doğrusu hakkını arıyor 
ve hakikati söylüyor, diye haz
medemiyorsunuz. Mesele bun· 
dan ibaret .. 

Safiye Sultan, hiddetini zorla 
zaptetti. Çünkü karşısında du· 
ran genç ve güzel erkek gibi 
bir kardeşe malik olmaktan 
mesut ve mağrurdu. Hem de, 
politikalar idare etmiş bir ka
dın olarak: 

- Bir gün, bana ne lazım 
olmıyacağı, onu fevkalade bir 
işin başına getirmiyeceğim ne 
malum? 

Diye düşünüyordu. 
- Peki -dedi- Doğan, söyle 

bakalım, ne istiyorsun, nasıl 
bir hayat sürmek fikrindesin? 

- Tam, asıl mesele işte 
buradadır. Fakat bu meseleyi 
ben, dün gece istediğimden 
çok iyi şekilde bir karara bağ· 
lamış bulunuyorum. 

- Ne gibi?. 
- Denizlere atılacağım. En-

~inleri dolaşağım. Kimseden 
pervam, kimseden korkum ol
mıyacak. Kimsenin kulu olmı· 
yacağım. Kendilerine hesap 
sorulmıyanların arasına karışa· 

cağım. Toprakta yaşamak hak
kına malik olmıyan insanlar, 
ancak ucsuz bucaksız deniz
lerde kendilerine birer kucak 
bulabilirler.. Orada hürriyet 
vardır, kahramanlık vardır, 
macera vardır, pervasızlık, 
kaygısızlık, bağsızlık vardır. 

Her üçü, biribirine bakmış
lardı. Şemsi paşa, sakalını sı· 
vazlıyarak ve kendi kendine 
mırıldanmıştı: 

- Hakkı da var oğlumun .. 
Çünkü Padişah bunu haber 
alsa, zevcesinin annesi ile ye· 
diğim naneden dolayı beni de, 
oğlumu da cellatlara verir .. 

Safiye Sultan da şöylt dü· 
şünmüştü: 

Hakkı var kardeşimin .. De
nizlere açılıp ){İtmekten başka 
hiç bir yapacağı şey yok. Ya· 
rın, öbür gün böyle bir hadise 
şiiyu bulursa, benim mevkiim 
de Padişahın nezdinde sarsılır 
ve kim bilir, bu rezalet dün· 
yada ne tesir yapar? 

Annesinin düşündüğü de 
hemen hemen ayni şekilde idi. 
Safiye Sultan: . 

- Peki ·dedi- peki, öyle 
olıun kardeşim.. Bunu tatbik 
etmek için de ne istiyorsun? 
Doğan, biraz düşündü ve 

şu cevabı verdi: 
- Hiçi:. Dtniiciler, elb'ete 

ki benim gibi bir tayfayı ıe .. 
vine sevine kabul ederler. Bir 
gemiye atlayıp gidecekim. 

Annesi, sapsarı keiilmiıti: 
- Bizden ayrılacaksın haf. 

Bir daha gelmiyeceksin, görün· 
miyeceksin demek.. imkanı 
yok, ben buna muvafakat 
edemem.. Bu yaptığın bir zu· 
lümdür Doğan. 

Safiye Sultan da annesini 
teyid etti: 

- Evet, böyle bir harekete 
benim de tahammülüm ve 
muvafakatim yoktur .. Doğan, 
ister misin ben de söyliyeyim: 

- Söyle abla, sen de söyle. 
- Bu ciheti bana bıraka-

caksın .. Mesela, ben şöyle dü
şünüyorum: 

Sana, gizlice dünyanın en 
güzel gemisini yaptırtmak, sana 
gene gizlice en kahraman ge· 
micileri vermek, bir de bü
yükçe bir servet bağışlamak •. 
Sen, haydut olamazsın. Sen 
korsanlarla elbirlik yapamaz
sın.. Buna senin terbiyen, vic
danın müsaid değildir • 

- Sonu flar -

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oJlu 

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

T defon : 3479 

Çeşmede 
Kiralık ev 

üzere kapalı zarf usulile 28/6937 pazartesi günü münakasaları yapılacaktır. 
2 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminat mikdarlan hizalarında yazılıdır. 
3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir, 
4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı veıikalarla teminatı 

muvakkate makbuz veya banka mektupları ile muayyen vaktinden bir sallt evel teklif 
mektuplannı Burnavadaki Aslceri satın alma komisyonuna vermeleri, 13 l 7 22 25 

Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 
Cinıi Miktarı Mahalli Umum tahmin Muvakkat Munaka- Tarih Gün 

Kilo tutarı teminat sa şekli 
L. K. L. K. 

Sığır eti 14400 Ödemiş 2880 00 216 00 Açık 24/6/937 Perşembe 
Sığır eti 72000 Gaziemir 14400 00 1080 00 Kapalı 24/6/937 Perşembe 
Yaş sebze 15975 Bıırnava 741 00 56 00 Açık 24/6/937 Perşembe 
Yaş sebze 9894 Ödemiş 469 00 36 00 Açık 24/6/937 Perçembe 
Yaş sebze 32000 Gaziemir 1183 00 89 00 Açık 24/6/937 Perşembe 
Kuru ot 66000 Gaziemir 1980 00 149 00 Açık 25/6/937 Cuma 
Kuru ot 115000 Ödemiş 3450 00 259 00 Açık 25/6/937 Cuma 
Kuru ot 340000 Burnava 10200 00 765 00 Kapalı 25/6/937 Cuma 
Saman 261000 Burnava 3915 00 294 00 Açık 25/6/937 Cuma 
Saman 50000 Gaziemir 750 00 57 00 Açık 25/6/937 Cuma 
Saman 89000 Ödemiş 1235 00 93 00 Açık 25/6/937 Cuma 

SPat 

10 
11 
15 
15,30 
16 
10 
10,30 
11 
15 
15,30 
16 

Linyit maden . 
kömürü 275000 Gaziemir 2750 00 207 00 Açık 2616/937 Cumarteıı 10 

1 - Yukarıda cins, miktar ve mahalli yazılı 12 kalem erzak hizalarında yazılı şekil ve ta-
rihlerde olmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminat miktarları hizalarında yazılıdır. 
3 - Şartna~eleri hergün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla teminatı 

muvakkate makbuz veya banka mektupları ile muayyen vaktinde ve kapalı zarf us~ 
lile yapılacaklar için de teklif mektuplarını vaktinden bir saat evvel Burnavadakı 
Askeri satın alma komisyonuna vermeleri. 9 13 17 22 1807 

Burnava Tümen Sat. Al. Komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Mahalli Umum tahmin Muvakkat 

Kilo tutarı L. teminatı 
Yulaf 20000 Burnava 1000 75 
Kuru ot 11000 Burnava 330 25 

Münakasa 
şekli 

Tarih 
1945 

Gün Saat 

Pazarlık 18/6/937 Cuma 10 
Pazarlık 18/6/937 Cuma 11 

1 - Yukarıda miktar ve mahalli yazılı yulaf ve 
üzere pazarlık suretile satın alınacaktır. 

kuru ot hizalarında yazılı tarihlerde olmak 

2 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazıldır. 
3 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri, 

Burnava Tümen Sa. Al. Komisyonundan: 1913 
Cinsi Miktarı Mahalli Umum tah- Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 

Kilo min tutarı teminatı şekli 

Lira Lira Lira 
Un 6000 Burnava 720 54 Pazarlık 21/6/937 Pazartesi 10 

Çeşmede ılıcalarda sahilde Un 6000 Ödemiş 720 54 Pazarlık 21 /6/937 Pazartesi 11 
beş odah elektrik motörü ve Un 20000 Tire 2400 180 Pazarlık 21 /6/937 Pazartesi 15 
tesisatını havi ve ayni zamanda Un 9000 Söke 1080 81 Pazarlık 21 /6/937 Pazartesi 15,30 
mükemmel sıcak su banyosu 1 - Yukarıda miktar ve mahalli yazılı unlar hizalarında gösterildiği tarihlerde pnarlık 
bulunan bir ev mevsimlik ki· suretile satın alınacaktır. 
raya verilecektir. Talip olanla- 2 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
rın iş Bankası direktörlüğüne 3 - Şartnameleri komisyonda görülebilir. 
müracaat etmesi. D. 5 4 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 

I • V / ~ ·ı...e. l Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
zmır AOmutan 15 ı ı un arı 1 - Sökedeki süvarı alayı hayvanlarının senelik ihtiyacı 

lzmir Müstahkem Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 1931 için 375000 kilo yulaf kapalı zarf usulile münakasaya 
1 - Her bir kilosuna tahmin edilen fiat 208 buçuk kuruş konulmuştur. 

olup müteahhit nam ve hesabına alınacak olan 20000 2 Münakasası 29 /6/ 937 salı günü saat 11 de yapıla· 
yirmi bin kilo sarı sabunlu kösele açık eksiltme ile caktır. 
alınacaktır. 3 Umuru tahmin tutarı 18750 lira olup muvakkat te-
Şartnamesini 210 kuruşa almak ve örneklerini görmek minatı 1407 liradır. 
istiyenler gergün Ankara M. M. V. satın alma komis· 4 - Şartnamesi her gün komisyonunda görülebilir. 

2 

yonuna müracaat edebilirler.: 5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde-
lik teminat parası 3127 üçbin yüz yirmi yedi lira 5o lerinde yazılı vesikalarla teminatı muvakkate makbuz 3 

veya banka mektuplarile mayyen vakıttan bir saat 
kuruştur. evvel teklif mektuplarını Burnavadaki askeri satınalma 
ihalesi 5-7-937 pazartesi günü saat 15 de Ankara M. komisyonuna vermeleri. 13 17 22 26 1857 4 
M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
ncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikaları 
ilk teminatlarile birlikte tam ihale saatında Ankara 
M. M. V. sat. al. komisyonuna vermeleri. 16 20 30 2 

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

liyat ihtivacını temin etmek üzere seyrüsefere kabili
yetli bir . motör altı ay için pazarlık suretile kirala

2 
nacaktır. 

Motöre tahmin edilen altı aylık ücret ve masraf be
deli 2010 lira olup muvakkat teminat parası 150 lira 
75 kuruştur. 

3 - ihalesi 28 Haziran 937 pazartesi günü saat 11 de 

4 

5 

Mst. Mv. sat. al. ko. da yapılacaktır. 
Şeraitini görmek ve motör hakkında izahat almak is· 
tiyenler her gün Mst. Mv. sat. al. ko._ nuna müracaat 
edebilirler. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat makbuzlarım ihale gün ve saatında Mst. Mv. 
sat. al. ~o. nurla . vermeleri. 12 17 22 Z6 1686 

ANK~RA 

Büyük Emlak Acentası 
Ankara Balıkpazarı Taş merdiven No. 8 Tel. 1433 

Ankara J Itinat Acentası 

fzmir Müs. Mev. Satınalma komisyonandan: 
1 - Kırkaltı kalem eczayı baytariye kapalı zarfla satın 

alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli 15400 on beş bin dört yüz lira 

olup ilk teminat parası 1155 liradır. 
3 - ihalesi 4/8/937 çarşamba günü suat 11 de Ankara 

M. M. V. satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Evsaf ve şartnamesini almak ve görmek istiyenler her 

gün Ankara M. M. V. Satın alma komisyonuna mü
racaat edebilirler. 

5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından en az bir saat evvel Ankara M. M. V, 
satınalaıa komi~onuna vermeleri. 17-30-1 S-31 1930 



Sayfa 8 ANADOLU 
r a e i S er c _ 1111111111111111111111111111111H11111111111 um ı m11111111mm11111111 Hm ı m ıı 11111111111111111111111111111111111111ııı1111ııı11111111nı1111111~ 

Vapur Acentası - Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri : 
ROYAL NEDERLAND - B . 

KUMPANYASlNIN aşdurak büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 
"JUNO,, vapuru 10 Hazi

rana doğru bekleniyor. Yükü- -
nü tahliyeden sonra BURGAS -
VARNA ve KôSTENCEye = 
yük alacaktır. ---SVENSKA ORIENT Lİ· 

NiEN KUMPANYASININ -

H©ım<dlö Nü~lhl~t <ÇalfilÇa\f' :: 
-

hat Eczahanesi~ 
"AASNE,, vapuru 14/Hazi- = 

randa bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG, GDYNlA 
SKANDINA VY A limanlarına 

~ nde bulunur. = 
• 11111111111111111111111111lllHllI1111111111llllHIfi1111il111111111il111lflllllfl11111111 il 1111111111111111111111111111111il11111111111111 ırtll il lllU 11 llJm 

yük alacaktır. ---
SERVİS MARITIM RU-

MEN KUMPANY ASiNiN 
"ALBA JUUYA,, vapuru 

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

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki aeğişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 4142/4221 /2663 

V. N. 

• • 
D 

DEUTSCHE LEVANTE Lf-
NIE. G.m.b. H. 

HAMBURG. 
,,ARKADIA,, vapuru 12 

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

"CHIOS,, vapuru Haziran· 1 

nihayetinde beklenilmektedir. 
HAMBURG ve BREMENden 
yük getirecektir. 

1 

. c 

AMERiKAN EXPORT Ll· j 
NES j~:"Jl61::m .. _.a.ıma--=ı_. .. _. ... .._~._ ... _. ... _._._. ... 1Iİllllllilm--

The EfcfRı~~ıirtNMSHIP Olivier ve "UM DAL,, Umu- YORK limanı ıçın yük ala-

n • A caktır. 
PIREden AKTARMALI ş·· k" mi enız centa. ure 851 "UTSIRE,, vapuru 20 Tem-

SERi SEFERLER . . . lığı Ltd. muz beklenilmekte NEVYORK 
"EXETER,, vapuru 18 Ha- Lımıted ff JJ • L• 

ziranda PIREden hareketle Vapur Acentası e enıc ınes limanı için yük alacaktır. Vapurlann isimleri, gelme 

17 Haziran 93 

HU·HU! SİNEl<LER BE~ı 
ERKEN KALD/RDILAR. 

Depo: 
Edvar Conson Halefi 

2ci.Kordon No 88 
İzmir. 

BLAK-FLAK 
Amerikan en 

mükemmel 
sinek il8.çidif 

er yerde 

Balc;ova Ağa
mem n u 

Namile maruf ılıcaları 6-Haziron-9J 
pazar gününden itibaren muhterenl 
müşterilerine kaprlarını açmıştır. 

Asırlar var ki, şifabahş sularile bütün Türkiyenin hİ 
köşelerine kadar nam salmıştır. Bu şifabahş sağlık yur. 
nun muhterem müşterilerince malum olduğundan fazla 1 

hatı zaid görür ve muhterem müşterilerimin teşrifle 
beklerim. MÜDÜRiYET 

Askeri fabrikalar 
dürlüğünden 

200 ton saf kurşun 
Tahmin edilen bedeli 60000 lira olan yukarda miktarı 

7.ılı saf kurşun askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın• 
komisyonunca 9 Temmuz 937 cuma günü saat 15 te k1 

zarfla ihale edilecE>ktir. Şartname 3 lira mukabilirıde ~0. 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4250 lı 
havi teklif mektuplarını mezker günde ,saat 14 de kadst 
misyona vermeleri ve kendilerininde 2490 sayılı kanunun j 
3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte kc:.ı 
yona müracaatları. 17 19 21 23 19V· 
~~~--~~~~~~~~------------__,,, 
Askeri fabrikalar umum 111' 
dürlüğünden 

7 50 ton adi kok kömürii 
B.OSTO!'J ve NEVYORKa Birinci kordon Rees binası Limited tarihleri ve navlun tarifeleri 
gıdecektır. Tel 2443 . hakkında bir taahhüde girişi· Tahmin edilen bedeli 18000 lira olan yukarda mikt8

11
1 

"EXCAMBION,, vapuru 2 THE ELLERMAN Ll- "HOLLANDlA,, vapuru 28 lemez. zılı adi kok kömürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü 5~ 
Temmuzda PlREd h k t Haziranda beklenilmekte ROT- T t 1

1 

1 c en are e NES LTD Birinci kordonda "UMDAL alma komisyonunca 7 emmuz 937 Çarşamba günü saa 
ederek BOSTON ve NEV- · TERDAM, HAMBURG ve " ko 
ORK için yolcu ve yük ka- "DRAGO,, vapuru 15 Ha· ANVERS limanları için yük UMUMi DENiZ ACENTA· kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ·f 
bul eder. ziranda LIVERPOOL ve SW- alacaktır. LiGi LTD. vapuru acentalı- yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1350 

1 

"EXOCHORDA,, vapuru ANSEADAN gelerek yük çı- PHELPS LINE ğına müracaat edilmesi rica havi teklif mektuplarının mezkur günde saat 14 de kadııf 
16 Temmuzda PIREden hare· karacaktır. PHELPS BROS & CO INC. olunur. misyona vermeleri ve kendilerininde 2490 sayılı kanurııl~ 
ket ederek, BOSTON ve NEV- "GRODNO,, vapuru 15 " lRLAND ,, vapuru 24 Riz binasında No. 166 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatre0 

Haziranda beklennıekte NEV- T l f 3171 · ·· ti 17 19 21 191 YORK için yolcu ve yük ka· Hazirnda LONDRA, ve HULL e e on : mısyona muracaa arı. 
buı edecektir. den gelerek yük çıkaracaktır. • ııııııııııııııııııııııııııııı.. Dokt or ~11111111111111111mııııııı1111 lzmir Liseler ve Orta okull~ 

Seyahat müddeti: "GRODNO,, vapuru 30 - A K 1 T - 1 

PiRE - BOSTON 16 gün Haziranda gelerek LONDRA - • ema onay = Satın alma komİSyODUOdaJJ:, 
PiRE • NEVYORK 18 gün ve HULL için yük alacaktır. = Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın :hastalıkları = Muhammen % 7.5 ııı.~, 

AMERICAN EXPORT LİNES DEUTSHE - LEV ANTE = Birincı· Sınıf Mutahassısı = Azı Çoğu bedeli kat terrı) 
THE EXPORT STEAMSHIP LlNIE N •· K'l K'l L' K L' a ~· 

1 
--- (Verem ve saire ) =- ev ı ı o ı o ıra . ır 7S 

CORPORATION ,,SOFA,, 10 Haziranda s· · · · k k 14 000 20 000 2050 153 _ Ilıısmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak bıı~ıoda 30 eayılı = ınncı nevı e me , • '()O 
"EXIRIA,, vapuru 24 Ha· HAMBURG, BREM EN ve = ev ve muayenehanesinde sabah eaat 8 den ııkoam t1aat 6 ya : Sadeyağı 500 900 720 54. O 

ziranda limanımızda beklenil· ANVERSten gelerek yük çı- = kadar hııst:ılannı kabul eder = İzmir Erkek Lisesi talebelerinin t~mmuz 937 i.rinde '], 1 

mektedir. NEVYORK için yük karacaktır. · •lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllilllll Telefon: 4 115 llllllllİİll müddetle Yamanlar dağında yapacakları askerlik ka111Pbe~ 
kabul eder. Tarih ve navlunlardaki de· lzmı·r vı·ı A tı• Deft d 1 tiyaçlarından bulunan yukarıda miktarı ve muham"!,en ·ıe 
SERViCE MARITIME RO- ğişikliklerden acenta mes'u- aye er ar I• ve % 7.5 muvakkat teminatı yazılı birinci nevi ek~e~ 

1 
et 

1 

UMAIN. BuCAREST livct kabul etmez. ğından: deyağmın 2 Temmuz 937 cuma günü saat 15 te Hiıktı;'11f'~ 
"DUROSTOR,, vapuru 27 S n::ısında Kültür direktörlüğünde toplanacak olan koırı1 ıs ~ Haziranda beklenilmektedir. muza doğru beklenilmekte- ahibi!lin vergi borcunun temini tahsili için Ahmet ağa ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. stoel,~ t 

KÔSTENCE' SUL(
.NA, KA- d" BELGRAD NOVIZAD mahallesı Keten çarşısında kain 8 sayılı müslim hanı tahsili d I 0 ır. , , rin 2490 sayılı kanun a sayı ı evsaf ve şeraite uygu '31 

LAS için yük kabul eder. BUDAPEŞTE BRATİSLAVA emval kanununa . tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan itiba- rın Ticaret odasında kayıtlı bulunduklarını gösterir 9 1~ 
KALAstan aktarma Şartl·ıe LINZ ViYANA . . ..k ren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan bu .. d l b 1 1 .1 1 . l d t rı ltJl .i ve ıçın yu ıçm e a mmış e ge erı e ve zmır ma san ığına ya ı bit fj 
umum TUNA limanları için DEN NORSKE MIDEL· kerre yeniden takdir edilen kıymet üzerinden almak ve mü- vakkat teminat makbuz veya hükumetçe kabul ve teS ~, ~ 

zayede şartlarını öğrenmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat t 
yük kabul eder. HAVSLINJE idaresine müracaatları. 10 17 24 1844 miş bankalardan usulü veçhi le alınacak banka temin

9 
rtl'l' ~ 

JOHNSTON WARREN O S L O J tuplarile muayyen gün ve saatinde komisyona ve şs fi 
LINES LTD. "BOSPHORUS,, vapuru 22 zmir vilayet i Defterdarlı- lerini görmek için de hergün sabahtan akşama kadsr30 

L 1 VE R PO O L Haziranda beklenilmektedir. g"' ından•. Lisesi direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 17-22·26· 
"AVIEMORE,, vapuru 27 PiRE, SlÇIL YA, DIYEP ve D J t D • )( daJI: ~ 1 

Haziranda beklenilmektedir. NORVEÇin umum limanları Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için tahsili emval eV e emıryo arın o' 
LIVERPUL ve ANVERSten için yük kabul eder. kanununa göre haczedilen Hasan hoca mahallesinin Palancılar 20 Haziran pazar günü Basmahane Alaşehir ara~~rı s''1 

hamule getirecektir. BURGAS Vapurların isimleri gelme çarşısında kfıin 27 sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren 21 tenezzüh katan yapılacaktır. Basmahaneden hareke6' 5111
1 

VARNA, KÔSTENCE, SU- tarihleri v~ navlu~. tarif~l.e~i I gün .müd~etle müzay~de~e çıkarılmış.~ır. Bu kerre yeniden Alaşehire varışı 13 tür. Alaşehirden avdeti saat 17 
9 

UNA, KALAS ve IBRAIL hakında bır taahhude gırışı· , takdır edılen kıymet uzennden pey surmek istiyenlerin Def- neye varışı 22 dir. 4 
için yük kabul eder. lemez. Telefon No. 2007 2008 terdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 1 O 17 24 1843 Fiyatlar çok ucuzdur. 19

3 

50~A~0~~~~~~~~~SE p .. rien Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır li.i gebelere, kalP1 b 
"DUNA,, vapuru ıo Tem· ' rekleri rahatıız olanlara bile Doktorlar bunu tavıiye ederler. 


