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lnliisafla • Devam a 
affa • 

ır mu e m r ers as erA rekitı, t ıye 

L. in ı a tmekte devam e 1iyor 
Dersim mıntakası, bu sefer esaslı su- 15,:;; ı~~~~:i~~i:h~;~ak
tette sergerdeler den temizlenecek kında dire !fler v recek 

----------·-·---------
Hatlarımıza iltica eden 

de bağlı olarak 
h ls.t~nbul, 18(Hususimu· 
f.a~ırımizden:·Telefo11la)

lQzizden bildiriliyor: 

bir kafile, 
ordumuza 

müşevvik kabile reislerini 
teslim etmişlerdir 

Dersim mıntakasında ha
'ekat tam bir muvaffakı
!Jette inkişaf etmektedir. 
t Askerlerimiz, bugün de 
0rarna ameliyesine devam 

ettn · el ış/er ve abluka hattını 
0"a.ltrnışlardır. 
Aldatılarak zorla isyan 

etti ·ı . d -h· ,., mış olanlar an mu-
h tın bir kısmı, kafileler 

0 linde dehalet ve ilı ica 
:9!ernişlerdir. Hatlarımıza 
/i'nan bir kafile, kendi
,.e~in; isgana teşvik eden dadır. 

Bir Türk tankı 

elslerini de bağlıgarak be- Bu mıntaka, o derece 
"abe,.[ · d • • I d "l 1 ·ı · h.. erın e getırmış er ve sarp ag ar a çevr1. mış-
d~kiırncte teslim elmiş/er- tir ki, şimdiye kadar tari
cl~ Scırp kayalar arasında hin hiçbir devrinde devlet 
i . o.şan sergerdeler korku askeri tarafındarı işgal ve 
ÇtSdedirler. teshir edilememişti. Buraqa, 

habirimizden: Telefonla)
Dersim hadiseleri lıakkında. 
alakadarlar beyanatta bu
lunarak, bu meselenin faz
la izam edildiğini, vak'anrn 
seri bir suretle bastırılan 

Mareşalımız 
---··----

lstanbula hareket 
etti .. 

f tanbul, 18 jflususi muhabi· 

rimizrfcn: l'clefonlııj - Büyük 

Erkauıharbiyr, reisi Mareşal E evıi 
Çııkruıık, bu eabahki ~kı;prcsle 

Ankaradan şehrimi7.e 

)Jaref:.ıl, ista yonda 

karşılanmıştır. 

gelmiştir. 

mrra!:'imlc 

\-., ________________ __ 
D. Vekilimiz 

Moskovaya gidecek 
f::;tanbul, 18 (Husu i muhabiri· 

nıizdcıı: Telefonla) - Dahili) e \'e. 
kili ve parti genel .ckrcteri O. 
Şükrü Kaya Aokaradao ~ehrimize 
gdccektic. 

de eyid Rızanın reisliğin- ilk defa olarak kahraman 
·ufak bir hadiseden ibaret 
oldıığunu söylemişlerdir. 

B. Şükrü Kaya, temmuz bida· 
yetinde Odesa yolu ile Moskonya 
gidecektir. 

6 1 SOO müselUih asinin Cumhuriyet ordusu girecek -

d:;::~nak3ta olduğu . K_~tu ve Gumhurigefin ışığını da Müstakil Hatayın yeni 
clalc· ı, 000 metre ırtı,a- beraberinde sokacaktır. 
~ultanbaba dağın· istanbul, 18(Hususi mu· idare şekli 

Hareket ettiler _, __ _ "1 ilan keyfiyeti An karada Par is sef irimizle 
1 ariciye ve lktlsad Vekil- Kont dö Martel arasında konuşulacak 
erimiz Bağdad yolunda 
f:rk misakı, Tahr;nda Türkiye, İran, 

Qk Ve Afganistan arasında imzalanacak 

ô,., A 
1\ ras ve Celal Bayar 

''ı" tıkuru 
1 _ııde11 • 1• ' 18 (Jlu usi muhabiri· 
'•l' . t•l f ı 1) , c onla) IJııricİ\'C \'c. 
J.k r, B 'I " 
1• Oııt•rıı· ' \!\'fik Hiişı)ü Ara~ ve 
ı,, •' t Uatc > c 1 • h etıııko 1, ıını h. .<' uı Bayar, 
llteket • 0~0 cksprc. ilt• Hağd:.ıda 

\ l!lınışlerdir 
tk·ı . lı1 (id l lrriı • 

ıı. ilru B nıze, Siirııerhnıık umum 
ll tı:ıadeıı · urullab Esad Sümer 

· lte iı) ııtnına en titü ü müdiin1 
1 refuk 

h 1. (' 1 ııt etmektedirler. 
'lı •C ııı B 

d· 8.td l'\ nyıır, Bağdaddn Irak 
1 tı:ı(i ıırı il 1'" . 

ti) ııa eh e urk-lrak ıktısa· 
tı l!.tb;ılllt :ıtını gürüş«'cek ve Sü-

1.ıııı ınaıııutfi 
le •l!ın · . tıııın Jrakta ıuıtı· 

t(l ıııı t • . 
c lıu1ı • emını için tcşebbüıı· 
lı 'llncııktır. 

ı~d ·. Cetıt1 H . 
le U Gıner ııyar; U. urullah 
tıııı ııMııdd ~~ B. Reşid ile birlik· 
1 1

"11k11-
11 ırkaç gün kalacaklar lttd· IJt'.tt A , •t. nkaraya dönecek· 

ltıır· . 
ıcıyc V '·' e-.ılirniı Dr. B. Rü~ 

<lü Araı ta Irak Hariciye i\aıırı 

ile birlilte Ba~daddan 'J'alırana g<'· 
çccekıir. Afgao Jlııridye 1\azırı <la 

Klibilden Tahrana gelecek ve Tür· 
kiyc-Af,.aııislan · I rak • 1 rnıı ara•ııııla r: 
~aı k tııic:akı Tıılınınıla ınt·ra imle 
hn111 l11ıınc:ı k tır. 

Aııkor:ı. Jü (llıı ıı•i 11ııılıabiri

mi1.,Jı•ıı) - Ekonomi Bakan ı B. Cc
liil 13.ıyar, m.ıılı·n ara~tırnıa ı•oı;ti · 

tü lioüo ımıı t.ıhıırriyntı H' ıılıuarı 

ncticder hul..kıuda ıı:wıı lıeyanalta 

bıılunmu,lur. 

Bu lıı•)aıı:ılu göre, l>iHikıe 

hıılııoaıı tleınir ııııııl.-ni t;ıı) et .ıcn· 

giıı olulı, l O mil) 1111 ton tahmin 
cıli 1 rrıı•ktP-d i r. 
-------------

Dahiliye Vekili 
Valimizin petrol hakkm

daki tedbirlerini tet
kik ediyor. 

Ankara, 18 \Hu<>usi muha· 
birimizden: Telefonla) - Da
hiliye V ckaleti, petrol ihtika
rına karşı İzmir Valisinin al
dığı tedbirleri tetkik etmek
tedir. 

Bu tedbirlerden alınan neti
celer müsbet olur ve muva· 
fık görülürse, başka yerlerde 
de bu usulün tatbiki karar
laştırılacaktır. 

lskenderundan bir görünüş 
Aol..ar.ı, 18 (Hususi mubabirimiıdrn: Telefonl•t) - Fransaoın Suriye 

fovkalaJ~ komiseri Koni Dö ;\fartel bu ayın yirmi iiçündı- Ank:ıraya 
gelt•cı ... ktir. Fraıı$3da bulunan Paris ~ı-f irim iz B. Suad Darnz ile, Fran 8· 

nırı Anlara hüyı1k elçisi B. Ponso da fcvl..allide komi er ilt• birlilı..tl' bu· 
rnya gelcreklenlir. 

Ilaririye Vt•kiileti ııiyasi miisleşorı B . .ı.'\ııuıau füfat. Kont Dö Mertel. 
B. Suad Davaz ve Pon o burajla bir içtima yapacaklar: Hntayın yeni 
idarf! şeklinin ilanı işini ıedıit c) liyeceklı>rdir. 

Bulgarlar 
--~~---ı~~~--

Türk kardeşlerimize karşı çok 
fena muamele yapıyorlar 

Sofya, ( Hususi muhabiri· 
mizden) - Bulgaristanın Ye-
ni pazar kazasında Sofular kö· 
yünde Rumen • Bulgar hudu· 
dundaki askerler, Türklere te· 
cavüz etmişlerdir. Köylüler 
tarlalarında meşgul iken Bul· 

garlar tarafından birer, birer 
toplanarak evlerine kapatıl· 
mışlard1r. Müthiş dayaklar al· 
tında ezilen erkekler muka· 
bele edemiyecek bir hale ge· 
tirildikten sonra Bulgar asker· 
- Sonn 6 ıncı sahifede -

Başvekilimiz, Sıvastan Elazize doğru se. 
yahatlerine devam etmekte ve heryerde 
hararetli tezahüratla karşılanmaktadırlar 

General f met İnönü, saat tam 
' l l O da hu u i trenle Malntynyo ha· 

rckct etti. İnönö, kendi e eri olau 
Malatya hatbnın ilk )Olcusu ol· 
muştur. 

Başvekilimiz ismet lnönii. 
Kayseri, 18 (Hususi muhabiri· 

mizin telSTafı) ~ Başvekilimiz G. 
hmet İnönü, saat 13,25 le hu ıısi 
trenle Lurnya geldiler. Coşkun tc· 
zabürıtla .kırşılıındılar. Hususi 
trende bulunan .Milli .l\lüdafa Ye· 
kHi General Kazım Üzalp, Ua,ve· 
kile hayırlı seyahatler temenni 
ederek kendilerinden aynldılnr. 

Hu usi tren, saat 14 le ~arka ha· 
rekct etti. 

General Kazım Öıalp, Lııra. 
daki a!!k~ri müesı=eseleri ıdtife 
baelnmıştır. 

Sıvae, 18 (Hususi muhabirimi· 
zin telgrafı) - Başvekilimİ7. eaal 

dokuzda Sıvasa geldiler. lnönünün 
geldiğini haber alan binlerce halk, 

istasyonda toplaomı~, Ba~vekilimizi 
saygı ,.e sevgi ile candan allışln· 

mıştır. 

il.okura, 18 (Husu 1 muhabiri· 
den telefonla) - Elfızize gitmekte 
olan Ba \'ckil\miz, ~ark villiyetlcri 
ni dolıışaC"aklanlır. General lnönü, 
Dcreim mıotakı:ısı hakkındo VcL.il· 
ler Heyetince hazırlnnan yeni pro· 
~ranıırı tatbiki için müfetti~i umu· 
mi, lnli \e kııymakumlıırn direktir 
verecektir. 

Ankara, 18 (Hususi muhabiri· 
nıizden ıelcfonlıı) - Ileyeti Yeki· 
lenin dün gece dört buçuk sııat 
devam eden içtimaııu miileakıb 

Dersimde yııpılncıık ıslahat hakkın· 
un çok mühim kararlar alındığım 
bildirmiştir. Verilen kararo göre: 

1 - Dersim ve ha\•ali inde 
yollar, köprüler yapılacak, hcrköy· 
de mektepler açılacak, büyük bir 
kışla binası in~o edilecektir. 

2 - Askerlik isleri ile vergi 
talısilliıı bir düzene konacaktır· 

3 - Ağalık, <lercbeylik, ŞC) h· 
lik ve reislik kökünden kaldırıla· 
eaktır. 

4 - Dersim mıntaka rnı cşkı· 
ya yatağı haline getirenler, Garb 
vilfiyetkrimize naklolunacaklnr \'e 
oralarıfo iskan ,edilecekler, naruuJu 
bir vataııdıış haline getirileceklerdir. 

5 - Dersim mıntaka ınıı gir· 
mek i tiyenler, ancak Heyeti \~c. 

kile kararile hu mınıııkııda otura· 
bilecekJcrdir. 

- Sonu 6 ıncı sahif ade-

Amerikada grev 

Vaziyet, çok tehlikeli bir 
safhaya girmiştir 

---------~--

Grev ilan eden amelenin mecmuu 
150 binden fazladır 

~ ' r Amerikada grevci amele 
\'a~iogton, 18 (Radyo) - Anıt.le ı;endikalıırı tıırafıudan vukubulan 

bir toplantıda grev nıesdesioin halli için Rei icumlıur B. Ruz\"clte mü· 
racaat edilmeei kararlaqlırılmı~tır. Fakat buna rıığmPD, vaziyet ı;ok 
telılikelidir. 

Grev illin eden m;tden amcleei yüz elli biıı Jd~idcıı fazladır. 

.ı.'ievyork, 18 lRadyo] - Ne\7orkun heo tezgahı do grev dolayı ile 
kapılarını kapatmı~tır, Diger ineaatı bahriye tezgahları için de aynı telı· 
liko ıuevcuddur, 



Sayfa 2 

Yaz rüyası 
Sıcak, boğucu ve ağır bir hııva içinde, 11kılmıı kalblerin derinden 

gelen sesleri çırpınıyor. Başlar, bir kurşun külçesi gibi, iki omuz aruın· 
<la, yan uyuşuk, yarı sersem ve dilşilncesiz sallanıp duruyor •. Mesamat· 
lau sızan ter, yağlı bir cllıl tabakasını temizlemek gayretile arttıkça ar· 
ııyor ve o nisbette, ekşidikçe ekşiyor .. 

Uyuyan, çalışan, yan uyukbyan, kö~e başındaki gölgeli mermer üs· 
tünde .kn•rılan, cami medhallcrine pabuçlannı yastık yapıp uzanan, ağaç· 
ların altında ağustos böceğinin sesini dioliyen herkes, bir ya1. rüyası 
görmek istiyor, fakat göremiyor .. Bu bir rüyadır ki, sıhhat, medeniyet 
"'e hak mef humlan içinde, mutlaka tahakkuk etmelidir. Şöyle bir 
rüya mesela: 

Ucuz, temiz snlarile eık sık <leniz banyoları ve oralara gitmek gene 
su kadar ucuz vasıtalar .. 

Tozsuz, topraksız lrnldırımlar, ııcaklı~ı sünde birkaç defa ıulanaruk 
giderilmiş sokaklar. 

Uyku vaktinde tamamile lıastmlmış gürültülerin yerinde hafif rüz· 
gar gibi esen lıir süL:Uı •• 

Bol eğlence yerleri. istirahat yerleri, gazinolar, plajlar, banyolar ve 
ılıcalar .. Zehir ve yumruk sihi değil, insaftan, merhametten oieao Ve· 
ren f iatler .. 

Ve bu suretle, günün muayyen saatlerinde, ak,amları ve geceleri 
doğan bir yaz hayatı .. Temizlik, sıhhat, medeniyet ve t'ğleoce .. 

Yazdan nrfrnazar, hııyahu kendi içinde bile, mütemadiyen zooklı· 
)an lıir yara gibi, bu ihtiyaç biııim aramızda yaşayıp duruyor. Fakat biz, 
en güzel hir ı;:ıhil 'ehrinde oturduğumuz ve bu ihtiyaçlan kavrıyacak: 

bir seviyeye malik bulunduğumuz halde, onlar<lnn mahrumuz Yı· kosko· 
C'a Lir yaz, içimizden yüzde ıekeeoi, hııua doksanı bir banyo ıılmak im· 
kanını bul~mıyor, bir sazinoda oturup ruhunu clinlenJircmiyor, kafasını 
dinlendiremiyor. lçleıiade bir defacık ol un, bö)lc hir yerin sandalye· 
sinde rahat rah:ıt uzanarak müzik dinlemiş, bir so~uk şerbet, bir bardak 
bira içmiş, yemeğini yemiş, banyosunu almış inaaolann sayısı kimbilir 
ne kadar çok?. 

İnsan, hayatı hazan Lir hammal gibi eırtında taşır ve bu da doğ· 
nıdur. Fakat hazan da bayatın SJrhua binip kendisini taıımakta haklıdır. 
Akli takdirde lıayat düpedüz, manasız, ağır, çekilmez bir yük olur. 

Dedim ya; bir yaz rüyasıdır hu!.. Ağır ağır kapanan gözlerimin 
önünden silik lıir dekor içinde gelip geçiyor. 

Şoförlerin hakları varı 
Amerikada şoförlük yüzün

den ceza görmüş kimseler ta
rafından bir cemiyet teşkil 
edilmiştir. Bu cemiyet, otomo
bil kazalarında kabahatin ya· 
rıdan fazla kazalarda yarala· 
nan veya ölenlerin olduğu ka· 
naatindedir. 

Cemiyet, tecrübe olmak 
üzere en fazla otomobil geçen 
umumi caddelerden birisine 
yakın mektep öğretmenlerin
den çocuklara otomobilden 
sakınmak ve tehlike anında 
ne yapmak lazımgeldiğini ken· 
di tarifleri üzerine öğretmele
rini rica etmiştir. 

Bu dersler sayesinde bir ay 
zarfında bu cadde üzerindeki 
kazalar yarıyarıya inmiş ve 
kazaya uğrıyanların da yüzde 
otuzu kendilerini kazadan aza· 
mi hafif zararla kurtarabilmiş
lerdir. 

Şoförlerin bu fikri fena bir 
fikir deği1. Bizde de acaba 
buna benzer birşeyler yapıla

maz mı?. 
Bir betaet rekoru 

Doğrusu, bu hiçbir kimse
nin aklına gelir iş değil; sür· 
at rekorunu ilk defa icad eden 
Amerikalılar, betaet ve geç 
kalma rekorunu da kırmış· 
)ardır! 

Bu betaet ve geç kalma 
rekoru bir şimendifer hattında 
ve bir arabanın geç kalması 
yüzünden doğmuştur. Fakat 
bu teahhur öyle birkaç dakika 
ve saat, hatta gün değil... Fa
kat tam yedi senedir! 

Bu araba Cef ersondaki mer· 
kezi istasyondan, Bomedden 
Porto bulvara hareket etmiş 
fakat yolda, sahildeki hat müt
hiş bir meddücezirle sular al
tında kalmış, bu arabayı ol
ğu yerde bırakmak mecburi· 
yeti hasıl olmuştur. 

e i d · · vakit a b • 

Saime Sddi 

nın sağ ve solunda hat na· 
mına birşey kalmamıştır. fşte 
bu araba yedi sene sonra, 
Porto bulvara götürülmek fır· 
satına nail olmuştur. 
Mari Antoanet tiyatrosu 

Fransız ihtilalinden, yani bir 
buçuk asırdanbcri kapanmış 
olan bir tiyatro yeniden açıl
mıştır. Bu tiyatro, 1777 de 
kraliçe Mari Antoanet tarafın-
dan Versayda tesis edilen ti
yatrodur. 

Bu tiyatroyu yeniden açtı· 
ran, Con Rokfellerin oğludur. 
Adamcağız bunun için milyon-
larca lira sarfetmiştir. Bu ti· 
yatronun ikinci devresinin ilk 
eseri olarak Molyerin .. Mizan· 
trop,, isimli eseri oynanmıştır. 
ilk filim ve ilk fotograf 

Paris sergisinde fotografçı
lığa aid mühim bir paviyon 
vardır. Bu kısımda 1822 tarİ· 
hinden 1839 tarihine kadar 
Dager ve Niyepsun çekmiş 
oldukları ilk fotograflara aid 
vesikalar vardır. Aynı zaman
da Lümye kardeşlerin 1898 
de ilk çektikleri sinema filim
leri de bu kısımda mevcuddur. 

Boftaz meydan.r 
Koralı Kin Fuki adlı bir 

adam bütün Amerika şckim
pervcrleri ni müsabakaya, bo
ğaz meydanına davet etmiştir. 

Bu boğaz şampiyonu adam
cağızın boyu 2 metre 37 san
timetre, ağırlığı da 150 kilo· 
dur. Bu boya göre iştahı da 
pek yüksek olacağı tahmin 
edildiği için Koralı şimdilik 
boğaz meydanının eri kalmak
tadır. 

Valimiz 
Dün Kemalpaşaya gitti 
Valimiz B. Fazlı Güleç, 

dün sabah otomobille Kemal
paşa kazasına gitmiş, kazaya 
aid muhtelif işler hakkında 
alakadarlarla görüşerek şeh

önmü tür. 

.ANADOLU 19 Haziran 937 

Yeni satış ko
operatiflerimiz 
işe başlıyorlar •. 

Alaşehir, Salihli, Turgutlu, 
Kemalpaşa üzüm tarım satış 
kooperatifleri, lktısad Vekaleti 
namına Mani~a ve İzmir vali
lerinin huzurlariJe umumi top· 
lantılarını yaparak idare he· 
yellerini seçmişler ve fiilen işe 
başlamışlardır. Bugün Urla, 
Pazartesi günü Armutlu, Salı 
günü Kınık, Perşembe günü 
de Menemen satış kooperatif
leri ayni şekilde toplantı ve 
seçim yaparak İşe başlıyacak
lardır. Manisa Bağcılar koo· 
peratifinin 23 Haziran Çar
şamba günü fevkalade toplan
tısı vardır. Bu toplantıyı mü
teakıp mezkur kooperatif de 
yeni kanun hükümlerine inti
bak edecek ve intibakın tas· 
diki lktısad Vekaletinden rica 
edilecektir. 

Ege bölgesi Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliğinin 15 
Temmuza doğru bütün koo
peratif mümessillerinin iştira-
kile lzmir de kurulması çok 

Uludağda kaybolan çocuk 

Valimiz Bay Fazh Güleç 
dün iki tarafı da dinledi 
Emniyet müdürlüğü tahkikatı süratle 

tirecek - Kan tahlili meselesi ------
bi. 

Uludağda kayholan Sadi tahkikatın çok kısa bir za-
hakkmdaki tahkikata, vilayetçe manda bitirilmesi için emir 
görülen lüzum üzerine şehri- vermiş ve icap ederse tahki-
miz Emniyet Direktörlüğü ta- k3t evrakının Adliyeye veril-
rafından elkonduğunu dünkü mesini bildirmiştir. 
sayımızda yazmıştık. F abrikator Bay Mehmed, 

Baytar B. Azizin oğlu Şa- iki taraf ile çocuğun kan-
dinin, Uludağda kaybolan kü- larının tahlil ed,lmesini iste-
çük Sadi olduğunu söyliyen mektedir. Fakat baytar Bay 

,-
Büyükler ------·-.... ··-----Cevap veriyorlar •. 

iş Kanunu münasebetile 
alakadarların İzmirden çektik· 
)eri telgraflara büyüklerimiz· 
den şu cevaplar gelmiştir: 

lzmir Sanayi Birliği geoel 
sekreteri Mehmet Ali GökbaŞ 
ve arkadaşlarına 

iş kanununun tatbiki met/' 
kiine konması münasebetilt 
gösterilen duygulara teşek' 
kür edersaygılarımı sunarııl1· 

B. M. M. Reisi 
A. Renda 

* * * fş kanununun mer'iyete gir 
mesi münasebetile hakkımd• 
gösterilen duygulara teşekk~ 
eder, çalışkan ve gayretli iş· 
çilere sağlık ve refah dilerill'· 

Başvekil 
ismet lnönİI 

fabrikator B. Mehmed ve Aziz, bunun kendisi ve çocuğu '-----------
Baytar B. Aziz dün sabah için bir azap ve işkence teş· Giresnn Milli Efil 
vilayete gelerek Vali B. Fazlı kil ed:ceğinden. bahisle buna /..ek .. dü lüğü 
Güleci ziyaret etmişlerdir. rıza gostermemış ve: u mu r 
Baytar B. Aziz, oğlu Şadiyi - Şadi benim oğlumdur. Şehrimiz Milli 
de getirmişti. Vali B. Fazlı Evvela elimdeki resmi vesaiki Emlak müdürlü-
Güleç, iki tarafın da iddiala- çürütsünler, ondan sonra kan ğü muamelat me-
rmı ve verdikleri izahatı din- tahliline razı olurum. Aksi murlarından Bay 
ledikten sonra Emniyet Mü- takdirde buna lüzum görmü- Hasan Tahsin 
dürü B. Salahaddin Aslankor· yorum. Nayman, Maliye 
kuda, bu mesele hakkındaki Demiştir. Vekaletince ter-

fian Giresun Mil-

M a a Ş 11 hususi li Emlak müdür-
lüğüne tayin edilmiştir. 

Bozdağda idare memurları Gece 7:a~te!~~~ sur< 

Çocuk kampı Nakil ve tahvil takdirinde ne SU· sancılanarak ıstırap içinde k 

muhtemeldir. 

kurulacak l J kl ranırken Manisa menıle ret e maaş a aca ar hastanesi operatörü Dr. 
Yamanlardağında çamlıklar Semih Sümerman imdadı 

d F k d Vilayet hususi idarelerinde ettikleri muvazeneden tesviye 
arasın a ve oça azasın a vetişerek hastalığımın apart 

f k 1 b k maaşla muvazzaf bulunan edilmektedir. 
zayı , yo su ve a ımsız ço· sit olduğunu derhal teşhis 
cuk1ar ıçın iki Kinderhaym memurlardan vilayetler arasın- Bir vilayetten diğer bir vilayete ve ertesi gün bir sıhhi he 
açılacağını yazmıştık. Bozdağ· da nakilleri icra olunduğu naklen tayin edilen maaşlı tin de tasdiki üzerine İcab 
da Muhasebeihususiyeye aid halde eski vazifesinden ayrıl- hususi idare memurlarının va- ameliyatı büyük bir muv 
Gölcük otelinin bir kısmında ma tarihi ile yeni vazifesine ziyetleri de büdçelerinin de- kıyet ve hazakatle başa 
bir Kinderhaym kurulması başladığı tarihe kadar arada ğişmesi noktasından aynıdır. beni kurtardı. Bütün hasıl 
vilayetçe muvafık görülmüştür. geçt:cek müddete aid maaşla· Bunlar hakkmda da bu esas rına şefkat ve alakasını ~ 
Bunun için tetkikata başlan- rının ne suretle tediye edile- dairesinde muamele yapılması gemiyen muhterem dokt I 
mıştır. Gölcükte Kinderhaym ceği hakkında Maliye Veka- lazımdır. derin bir şükran ve mio 
kurulduğu takdirde Yamanlar Jetinden şehrimizdeki alaka- ----------- borçluyum. 
Kinderhaymı açılmıyacaktır. darlara mühim bir tamim gel- Gardenparti Bu meyanda sıhhatim ~ 

miştir. Bu tamime göre: Muallimler birliğinin gar- rinde alakalarını esirgemiJ~ 
Kilovat ve 1 - Muvazeneiumumiyeden denpartisi çok gUze! oldu hastane Baştabibi B. Ali ~,f 
BU tarifeleri ldarei hususiyede bir memu- Evelki eece, muallimler bir- ile ameliyatta asistanlık y O' 

· t ki d ı l · l ı· · f d Ş h mak nezaketini gösteren " 
ikinci altı ayhk devre geldi rıye e na e i en erın ayrı ış ığı tara m an e ir gazino- Şerif ~ve arkadaşımız Dr .. v-

Su ve elektrik kilovat tari- tarihlerinden itibaren vaziyet· sunda tertib edilen garden- ver, Alim Can ve Moris şııı'ıı' 
leri diğer bir idareye taalluk parti, şimdiye kadar verı'Jen h t · d D C f bl feleri, bundan alh ay evel as anesın en r. a er, Jt' 
etmesine ve muvazeneiumu- birçok aardenpartilerin fev- .. f'k h' ti · · beJ'.-, toplanan tarife komisyonları o muş ı ane ızme erını ılt 

tarafından tesbit edilmiş ve miye dahilinde ifa olunmıyan kinde, tamamile nezih ve eğ- den Başhemşire Bayan Mu'f" 
tasdik için Nafıa Vekaletine bir hizmet için devlet büdçc- lenceli geçmiş, vali ve kuman- hemşire Bayan Belkis, 6' .. ,t 

sinden sarfiyat icrasına mesağ danlar la lzmirin, birçok tanın- Hı' dayet ve hasta bakıcı J-{utlJ~, 
gönderilmişti. ' dr 

olamıyacağına binaen infikak- mış şahsiyetleri, aileleri, mü- ye, sıhhi vaziyetimle yakırı ""; 
ikinci altı aylık devre baş- leri tarihinden sonraya aid nevver ve muallimleri hazır alakadar olmak kadirşinaslı•.;, 

ladığı halde, hcriki tarife de aldıkları maaşlar istirdat edil- bulunmuşlardır. Muallimler bir- gösteren bütün aziz dostl~ 
henüz vekaletçe tasdik ve iade mekte ve idarei hususiyede liğinin gardenpartisi, muhitte muhterem Anadolu vasıl 
edilmemiştir. Karilerimizin ha- maaşlı bir vazifeden muvazi!· büyük bir sempati ile karşı· teşekkürlerimi sunarım. , 
tırlarındadır ki, son tarifelerde neiumumiye dahilindeki bir landığı gibi birlik te bu ala- Manisa Vilayet Daiı11ı 
bir miktar tenzilat yapılmıştı. memuriyete nakledenler hak- kayı tamamile karşılıyacak bir encümen azasından 
Vekaletin, bu mühim mesele kında da ayni şekilde mua- intizam ve nezaketle kendi Fahriye Akşid 
üzerinde inceden inceye ted- mele yapılarak yeni vazifele- mesleki bünyesi ile mütenasib D ı · l • tlf' 
kikler yapmakta olduğu tah- ro ıs er ve yenı 

rinde işe başlamalanndan iti- bir hususiyet ve muvaffakıyet 
min ediliyor. ikinci altı aylık baren kendilerine maaş veril- göstermiştir. ki lat kanutıtJ ,e~ 
devre için yeni tarifeler tes- mektedı·r. G t /8/937 tarihı'nden i~~'0ıı~ ardenparti geç vakte ka· .., 
bit olunması lazımgeldiği hal· 2 _ Bu gı'bı· memurların d b k b 1 tatbik mevkiine girece -"~.· 

d ar üyü ve samimi ir ai e v: 
de, bun an evelki tarifeler . f'kA ki · t ·h· d . emniyet teşkilatı kanu. nıı ,; •ıf ın ı a erı arı ın en yenı va- eğlencesi içinde geçmiştir. ı ,."' 
tasdik ve iade edilmediğinden zifelerine başlayıncıya kadar Şimdiye kadar lzmirde böyle cibince polis mektebı e e~te~ 
tarife komisyonları da yeni- geçen müddete ait maaşlarına büyük bir kalabalık, hiçbir teşkilatına girecek orta~rıll'~ı 
den toplanıp su ve kilovat gelince: ldarei hususiyede gardenparti veya baloda bu· mezunlarına 70, lise me~ lı'~11 
tarifelerini tesbit edememek- l f 125 liraya kadar terf•.

1 
ı..:1tel1, maaş a tavzi edilenler, me- l t d " ı. tedirler. unmamış ı. verilecektir. Yabancı 1

1 
ı..111 

murin kanununun birinci mad- ----- 11 " 
Muhtelif mahsullerin desi ile memur ad ve kabul Çok /yi ilkokul mezunları da;~ edile' 

rekolteleri J 1 1 b h h ları haiz olarak ka u. e tr 
edi miş o ma arına ve vaziyet· Küçük a çe na iyesinin Sal- ccklerdir. Polis mesl~k.'';,,iş ~ 

lktısad Vekaleti Ege mınta- }erinin, eski vazifeh:rinden ay- man köyünden aldığımız bir mek için askerliği batır 1,cr 
kası ihracat mahsulleri kontro· rılış tarihinden itibaren, yeni mektupta, nahiye merkezinin 30 yaşından küçük, bo~ııııP' 
lörlüğü, muhtelif ihracat mah· memuriyetlerinin taalluk ettiği iskelesi olan Denizgiren mev metreden yüksek o' 
sullerimizin bu seneki rokol· muvazeneye ait bulunduğu ka- kiine bir gümrük memuru şarttır. af111, 
teleri hakkında vilayet ziraat bul edilmesine binaen, maaş gönderilmesi rica ediliyordu. Olgunluk imtihanı ~ art' 
müdürlüğünden malumat iste· kanununun ikinci maddesinde Dünkü nüshamızda çıkan bu Şehrimizdeki Lise!er ~b,ı>~ 
miştir. Ziraat müdürlüğü, civar tasrih edilen muayyen müd- temenni, gümrük başmüdürlü- okullarda sözlü . ı'i.~~ır 
vilayet ve kazalardan bu se- detler zarfında işe başladık· ğünce alaka ile karşılanmış ve bugün sona erecektır. 21 ti' 
neki muhtelif mahsullerimizin lan takdirde arada geçen bu ihtiyaca cevap verileceği olgunluk imt.ha~la.~•b,şl; 
rekolteleri hakkında malümat müddete ait maaştan da eski idarehanemize bildirilmiştir. ziran Pazartesı gunu 
to lama a b lamı tır. maaşlan ü1erinden ve tahvil Köylümüz müsterih olsun. ·caktır. 

&.-......;....&..;...~~~~---;,__~:....a.._~__;,~;,__..;._~___.;.,;.;..;_...;_~-.:..~.:......:..:..=-....::.::.:......:..:..:..:..:..:....._:_:__~~....:......;..:..:.:..:..:..:__~~-
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f Von"NiJyratın~son lseyahati ·münasebetile~ 

(ngUtef e,' Baldvinin çizdiği" .hududdan 
l .' geri çekilmekte devam ediyor --·-· Seyahat, Roma-Berlin mihverine istinad eden 

siyasi kalkınmanın tabii bir neticesidir 
Milano, 17 (A.A.) - Ga· 

ıeteler, Von Nöyratın Londra 
ziyareti ile bilhassa meşgul 
0lınaktadır. 

Corriera Oella Sera di· 
Yor ki: 

.. Bu ziyaret Berİin-Roma 
mihveri siyasetinin esas pren
sipleri dahilinde vukuagel· 
rnektedir. Londra görüşmeleri 
umumi itimadın yeniden av
dctini kolaylaştırabilecektir. 
Bu sebebden dolayı bu ziyaret 
Avrupa işbirliğinin fazlalaş· 
masına yardım edeceğinden 
dolayı memnuniyetle karşıla
mak lazımdır." 

Gazete Del Popo]o di
Yor ki: 

.. lngiltere B. Baldvinin Ren 
sahillerinden itibaren çizdiği 
hududdan geri çekilmekte de· 
\'aın ediyor. İngiliz siyasetinin 
bugün bir değişme buhranı 
ieçirmekte olduğu muhak
kaktır.,. 

Stampa gazetesi ise: 
.. Bu seyahat Berlin-Roma 

~ihverine istinad eden kal
ınına siyasetinin tabii bir 

neticesidir.,. 
Londra, 18 (Raclyo) - Ba· 

ton Von Nöyrat ile B. An-
;oni Eden arasındtt vukuage
ecek mülakatta bütün Avrupa 
l'rıcseleleri, Lokarno, silahları 
:zaltma, mandalar ve müs· 
ernlekeler meseleleri de gö· 

1 l'Üşülecektir. 

General Metaksas 
Epir seyahatinden 

memnun 
Atina, 18 ( A.A. ) - Baş

~ekil Metaksas dün akşam 
~va yolile Atinaya dönmüştür. 
d urnaileyh Epir halkı tarafın-

an yapılmış olan coşkun nü· 
~1Yişlerden son derece müte· 
•ssis olmuş olduğunu beyan 

etmiştir. 

Dük DiJ Vindsor 
E:yıoıde Paris sergisini 

ziyaret edecek 
b' Cannes, 18 (A.A.) - iyi 
~ ınenıbadan bildirildiğine 

gore, Dük Dö Vindsor önü-
111" 

Uzdeki EylUI ayında Paris 
Sergisini ziyaret edecektir. 
o~k rn u , bundan sonra Dal-

c açya sahillerinde uzun bir 
evelan yapacaktır. 
D"lc ~ d u , kışın Cannesde ikamet 

;,, CCektir. -J\NADOLU 
!~nlük siy;sal gazete 

Sılhip ve baıyazganı 
tı~'Ydar Rüşdü ôKTEM 

laıiid:t neoriyat ve yazı iıleri 
fd : Uanıdi Nüzhet Çançal' 

•reb • -1 •ncgı: 
:r.11:ıir t1ı.· . C. a ıncı Dcylel' sokağı 

l' tl •lk l>artiei binası içinde 
'l' l grar: İ:r.mir - ANADOLU e efon. t 

• 2776 •• Posta kutusu 405 

\'ıuJı ~BONE ŞERAiTi 
1 2~0. altı aylığı 700, ilç 

\'lh•n Y ığı 500 kuruotur. 
•ho tııeınieketler için senelik 

Q ne ücreti 27 liradır 
Cıt- er Yerde 5 kuru§tur 
~U geç . -
~ ll:ııı nüshalar 25 .kuruıtur. 

~Anouı MATBAASINDA 
llııııııııı.:: BASILMIŞTIR 

Milisler bir ltalyan vapu
runu bombaladılar .. 

Tayyareler, alçaktan uçmuşlar ve vapura 
mitralyözlerle ateş etmişlerdir .• 

Roma, 18 (Radyo) - Cebelüttanktan alınan bir habere 
göre, ltalyan Mağda vapuru dün iki milis tayyaresi tarafından 
bombalanmıştır. 

Vapur kaptanının ifadt'sine göre, üzerine SO bomba atıl
dığı halde vapur büyük bir zarara uğramamıştır. 

Tayyareler, alçalarak mitralyözlerle vapura ateş etmişlerdir. 
Vapur, mitralyöz kurşunlarile delik deşik olmuştur. Vapur, 
Londraya yoluna devem için bazı tamirata muhtaçtır. 

Macaristan, teminat ver
mek şartile silahlanacak 

-----
Tuna işlerinin, alakadar/arca müzakere 

edilerek görüşülmesi kararlaştırıldı. 
Roma, 18 (Radyo) - Küçük itilaf Başvekilleri son içtima- ' 

larında Macaristanın silahlanması üzerine de görüşmüşlerdir. 
Macaristanın teminat vermek ~artile silahlanmasında bir mah
zur görülmemiştir. Tuna meselesi Üzerinde bir esas kabul edil
miştir. Bu esas, Tuna işlerinin bütün alakadarlarla müzakere 
edilerek tesviye edilmesi hakkındadır. 

B. Dumerg 
Dün öldü 

Paris, 18 (Radyo) - Sabık 
Reisicumhur B. Gaston Du· 
merg, bugün vefat etmiştir. 

B. Dumerg, kalb durma
sından ölmüştür. 

Fı ansa en büyük adamla· 
rından birini daha kaybet· 
miştir. 

Halk, B. Dumergin köş· 
künü ihata ederek teessürlerini 
göstermiştir. Reisicumhur B. 
Lebrun, Başvekil Leon Blum 
ve bütün rical, B. Dumergin 
ailesine taziyet telgrafları çek
mişlerdir. 

Ailesi razı olduğu takdirde, 
sabık Reisicumhura, milli ce
naze merasimi yapılacaktır. 

B. Dumerg, 74 yaşında idi. 
Fransaya büyük hizmetler 

ifa etmiş, halk indinde çok 
sevilmişti. 

Abdüllatif Paşa 
Romada 

Roma, 18 (Radyo) - Irak 
Milli Müdafaa Nazırı Abdüllatif 
Paşa, birkaç gündenberi ltal
yadadır. Bugün ltalyanın ce
nubi tayyare karargahını ve 
tayyare şehri Gidonyayı ziya
ret etmiş ve şerefine general 
Dö Vale tarafından bir ziyafet 
verilmiştir. 

Kardeş katili 
idam edildi 

Gaziantep, (Hususi) - Ağır

ceza mahkemesinin verdiği bir 

idam hükmü cumartesi günü 
infaz edilmiştir. 

Kilisin Kara Ali mahalle· 
sinden Kürt lsmail on beş 
kuruş için kardeşini öldür· 

müştü. lsmailin evelce de gene 

katil suçundan bir sabıkası 
vardı. 

Asılmadan evel katile son 
bir arzusu olup olmadığı so· 
rulmuş, katil de: 

- Bir yatağım var, onu 
alıp satın, parasile şerbet yap· 
tırın, herkese içirin. 

Demiştir. 

Mısır kralı taç 
• • 

gıyı yor 
Mareşal Fevzi Çakmağm 

riyasetinde bir heye
timiz gidecek 

İstanbul, 18 (Hususi muha
birimizdt.!n: Telefonla) - Mısır 

kralı S. M. Faruk, Temmuzun 
23 ünde merasimle taç giye· 
cektir. 

Taç giyme merasimine, Baş
vekilimiz veyahud da Mareşal 

Fevzi Çakmağın başkanlığında 
bir heyetimiz iştirak edecektir. ___________________________ , 

• 

Şehir gazinosunda 
8 BAY AN ile Şef d' orkestr 

Doktor J. ROZENFELD'in 
Tahtı idaresinde 

Brüksel beynelmilel sergisinde birinciliği ihraz 
eden 9 kişilik Viyananm en meşhur orkestrası 

HER AKŞAM 
C•z ve konserlerine devam edecektir. 

ı 

Franıız 
ıazeteleri 

····~ Dersim dağlarında General Beckin ziya,, 
reti için ne yqzıyolar Dersim dağlarının biribiri 

üstüne kartal yuvası gibi ku
rulrnqş mağaralannda, sert, 
bakır rena-i göğüslerini ~üneş· 
lere açmış kayalıklarında, şim· 
di bir idare ve medeniyet mü· 
cadelesi hadisesi cereyan edi
yor: 

Sakallarını savuran ağalar, 
sergerdeler, şeyhler, arkalarına 
taktıkları bedbahtlarla beraber, 
tarihce süren saltanatlarının 
köhne kandilinde artık yağ 
kalmadığını görerek ağlaşı· 
yorlar.. Kuyrukları bile düş
memiş olan bu iptidailer, ışık· 
tan korkup duvar aralarına 

saklanan yarasalar gibi, asır· 
larca derin bir karanlığın için· 
de yaşadılar. Ancak istedikleri 
zaman ve ancak diledikleri 
kadar vergi verdiler. O dağ
ların başında bir boru sesi 
duyulmadı. Allaha giden yol, 
şeyhin, sergerdenin şalvarının 
altından geçerdi. O dağlara 
kanun çıkmamıştı. Oraya tır-
manacak olan her nizam, her 
devlet işi, kaya arkasında pu-
su kuran bir haydud çetesinin 
ecnebi devletten gelen silahı
nın kurşunu ile karşılaşırdı. 
Orada Allahın vekili, ya bir 
şeyh, ya bir ağa idi. Keza 
adaleti de, onlar temsil eder-
lerdi. Ormanlarda, ürkek hay
van sürüleri halinde yaşar, 
kavgaya, soyguna can atar· 
lardı. 

Orası, kutuplar kadar meç· 
hul, medeniyetin, kanunun, 
nizamın ayak basmadığı bir 
yerdi. Ağaların kurdukları bu 
dağlar saltanatı, Osmanlı dev· 
rinde rahat rahat icrayı hü
kmetti. Fakat cumhuriyet 
devrinde, sırası geldi ve bu 
saltanat, şimdi Dersim dağ
larında ağır ağır yıkılıyor ve 
onlar, avcı kafilesine rasgel
miş yabani sürüler gibi, dağ· 
dan dağa, vadiden vadiye, 
dereden dereye kaçışıyorlar ... 

Türk askeri, dağı tutmuş
tur. Yürüyüşünü yaparken du· 
ruyor, yolunu açıyor, köprü
sünü kuruyor, etrafını düzel-
tiyor ve öyle ilerliyor. Çünkü 
bu, herşeyden önce bir tem· 
din hareketidir. Toprağımızın 
o parçasına da teşkilatımız, 

müesseselerimiz, tekniğimiz, 

mekteblerimiz; medeniyetimiz
le kurulup yerleşmek üzere 
gidiyoruz. Dersim, Dersim olalı 
böyle bir savlet görmemiştir. 
Koca .Dersim dağı, Türk 
askerinin ve Cumhuriyet hü· 
kumetinin önünde kalın, gök
lere dayanmış, mağrur başını 

eğmiş bulunuyor. 
Gumhuriyet, bir hududdan 

öbür hududa kadar, heryere 
ışığım vermiş bir güneş, her 
karış toprağa kökünü salmış 
bir kuvvet olacaktır. Bu top
rak üzerinde yaşıyan, nefes 
alan, insan, hayvan ve canlı 
cansız herşey, tam bir vah
det içinde bulunacak, ayni 
hayat ve saadeti sürecektir. 
Millet, tek millettir ve her 
ferd, oyni kanuna tabidir. 
lcab ederse Dersim dağlarını 
parçalayıp uçuracak ka.dar 
şiddet ve enerji göstereceğiz. 

Paris, 17 (A.A.) - Gaze• 
teler, büyük erkamharbiye 
reisi aeneral Beckin Pariı Ji· 
yaretini büyük bir alika He 
takib etmektedir. 

Ovr gazeteıi diyor ki: 

"General Beck, büyük bir 
zeka sahibi bir askerdir. Ve 
itidal taraftarıdır. General 
Beck pek mqhtemel olarak 
Pariste harbiye nazırı Dala
dieden iayri başka bir iİ· 
yaset adamı ile görüşmiye· 
cektir. General Gamelin ile 
yapacağı görüşmede ise pek 
muhtemel olarak bugünkü de· 
rece Üzerinde silahların tah
didi ihtimalleri mevzuu bah· 
sedilecektir. 

Siyasi mehafildeki kanaat 
ispanya meselesinin pek az gö
rüşüleceğidir.,, 

Pöti Jurnal, bu münasebetle 
şu suali irad ediyor: 

"Acaba Berlin sulhun inkı

sam kabul etmek mahiyeti 
hakkındaki fikrini değiştir· 
di mi? 

Acaba general Beckin va
zifesi bu muhtemel fikir de
ğişikliğini bildirmek midir?" 

Ekselsiyor diyor ki: 

"General Beckin Pariste ya
pacağı görüşmeler herhalde 
bir erkanıharbiye goruşme· 
leri mahiyetini almıyacakbr. 

Jour gazetesi diyor ki: ,, 

"General Beckin görüşmele

rini fazla izam etmemek la· 
zımdır. Zira bunlar nihayet 
askerler arasında haberleşme 
mahiydinde bir ilk temas teş· 
kil edecektir." 

Paris, 18 (Radyo) - Pari
Midi gazetesi, General Von 
Bekin Pariste bulurıması dola
yısile diyor ki: 

"Von Bek Alman Harbiye 
Nezaretinin mümessilidir; ve 
bu sıfatla Fransız ordusu şef
leri ile görüşmüştür. 

Von Bekin, Alman ordusu
nun bugünkü silahlanma va· 

ziyetini ihdas ve idare eden 
asker olduğunu bilmemiz la-

zımdır. Almanyada ordu ihti· 

yacının dahilden tedariki da· 

vasında da mevkii büyüktür. 

Fakat Almanyanın ordusu, 
hayati bir mesele olarak Rus· 
yayı düşünmektedir. Rusyada 

hertürlü iptidai madde var
dır. General Von Bek bu nok

tai nazardan Fransa ile temas 
yapmaktadır. Bu temaslar si· 

yasi addedilemez; fakat tama· 
men askeridir. Askerden as-

kerce fikir almaktadır. Siyasi 

temaslar da esasen Von Nöy

rat tarafından Londrada baş
lamış demektir. 

Almanya, Fransa ve ln~ilte· 
re ile kat'i bir uzlaşma akdi
ni istemektedir.,, 

Belgrad, 18 (Radyo) - Al
manya Erkanıharbiye reisi Ma· 

reşal Bekin Paris ziyaretine 
siyasi mehafilde büyük ehem· 

miyet atfedilmektedir. Marf>şal 
Bek, Fransız Erkanıharbiye 

Rusya - Letorıya 
Resmi nbir tebti# 

çıkmıftır •• 
Moskova, 18 (A.A.) - J-e· 

tonya Hariciye Nazın Munter~ 
sin Mo$kovayı ~iyareti µ,.~::
kında aşağıd~ki ~ebljk nt'şrg~ 
lunmuftur; 

Letonya ~umhuriyeti Hari~ 
cjye Nazırı Muntımı, Moskqr 
vaya ıelerek icra komiserleri 
heyeti reisi Molotof ve Harir 
ciye Komi$eri Litvinofla müır 
teaddit konuşmalarda bulun. .. 
muştur. 

Bu konuşmalarda açı~ vo 
dostane noktainazar teatileri 
yapılmış ve bu nolrtinazar tea• 
tileri gerek Sovyet Rusya ilo 
Letonya aratındaki miinasebat 
gerekse umumiyet itibarile bey• 
nelmilel vaziyet ve alelusul 
şarki Avrupa emniyetine mil· 
teallik meseleler üzerinde vu
kubulmuştur. 

İki devletin ricali müşahede 
etmişlerdir k;, Sovyetler birli· 
ğile Letonya arasındaki haki
katen iyi olan komşuluk mü· 
nasebatı ciddi hiçbir ihtilaf 
taşımamaktadır. 

Şurası da tesbit edilmiştir 
ki, bu karşılıklı dostluk mü· 
nasebetlerini muvaffakıyetle in
kişaf ettirmek ve kuvvetlen· 
dirmek için icab eden her un· 
sur mevcuttur. 

Sovyet ve Letonya hüku
metlerinin beynelmilel müna· 
sebata müteallik başlıca me· 
seleler üzerinde hemfikir ol· 
malan bu keyfiyeti mühim 
surette kolaylaştırmaktadır. Fil· 
hakika bugünkü beynelmilel 
şartlar içinde umumi sulhun 
tarsini istihdaf eden bütün 
kuvvetlerin kollektif emniyet 
esasına ve Milletler cemiyeti
nin diğer prensiplerine istinat 
eylemesine kail bulunan iki 
devlet bu yolda müsbet ve 
faydalı bir teşrikimesaide bu-
lunmak için hertürlü imkan
ları kullanmağa hazırdırlar. 

Gayretli .Bigalılar 
Biga, (Hususi) - Kazamı

zın Y eniçiftlik köyü ahalisi, 
bütün köylülerimize bir örnek 
teşkil edecek bir başarı elde 
etmişlerdir. Yeniçiftlik köylü· 
leri, köy arazisi içinde Ege 
gölünün yaptığı bataklığı ku
rutmağa karar vermişler ve 
hiçbir yardım görmeden ve 
sırf kendi teşebbüsleri ile ba
taklığı kurulmuşlardır. Köylü· 
ler bataklığı kurutmak sure· 
tile tam 20,000 dekar arazi 
kazanmışlardır. Köylülerin bu 
çalışmalarına lakayıd kalmıyan 
kaymakamlık bu münasebetle 
bir tören tcrtib etmiş ve tö
rene vali de iştirak ederek 
köylülerin cesaretlerini artır-

mıştır. 

Fransada 
Müstemleklt sermayesi 

Paris, 18 (Radyo) - Müs· 
temlekelcr Nazırı B. Mota, 
müstemleke encümenine, 50 
milyon franklık bir müstemle
kat sermayesi ihdas edildiğini 
bildirmiştir. 

TAKViM 
Rumi· 1353 ı Arabi-1356 

Hazirau 6 Uebiülahar 10 

Haziran 

~ 19 ~ 
7 7 

Cumartesi 

Kuyruklar koparılıyor ve 
Dersim dağlarında vahşetten 
medeniyete, zorla veya iyilikle 
kafileler götürülüyor ve Ağrı· 
dağında başı ezilen yılanın 
beli de koparılmış bulunuyor. 

reisile askeri bir anlaşma için 
görüşmelerde bulunmuş ve 

Fransanın, Fransız -· Sovyet 
paktını bozduğu takdirde Al· -

Titriyen, kuyruğudur bu 
iğrenç mahlukun ... 

O. Ra,lımi Gökçe 

manyanın ispanyadaki gönül
lülerini geri çekeceğini vadet
miştir . 

Evkat Ezan Vaut Evkat &an Vaaa 

Güneı 9,27 W~m 12 19,17 
öğle 5.53 12,10 yatsı 1,50 22,0 
ikindi 8,48 16.06imsak 7,24 2,41 



-~iman sinema yıldızının, c üç devlet başvekilleri
nin toplantısı 

Hataydaki 
çarpışmolar 

.Yaldızı söndü 1 -· Şam, - Suriye yüksek ko· 
miserlik matbuat müdürlüğü 
Hataydaki karışıklıklar hak· 
kında şu resmi tebliği neşret· 
miştir: 

-JD.,. Göbels, bu dilber kadına 
~yai olmadığını söylemiş! 
Almanyada safkan ve ırk, 

/Aryai olmak davası ile tezad 
ı teşkil eden bir hadise vardı: 
.Almanyanın ·en güzel kadını 
colan Leni Rifenstolun Yahudi 
,olması ve buna rağmen me..,ldi 
ıikbalde kalması!. 

IBu kadın, A~rnanyada be
<liiyat üzerine tam bir dikta· 
törlük kurmuştu, Leninin tas
vip etmediği bir filim için 
Almanyada ya~amak imkanı 
yoktu. Leninin bu nüfuzu bil· 
hassa geçen seneki olimpik 
işlerinde daha bariz bir şekil· 
de görülmüştür. Uzun zaman· 
danberi de resmen sinemato· 
graf işleri müdürü bulun•J· 
yordu. 

Alman Şansölyelerine mah· 
sus binada, Bay Adolf Hitlerin 
hususi dairelerinin yanında 
bir dairede ikameti de kabul 
edilmişti! Fakat bu nüfuz, bu 
yakınlık birdenbire kaybol
muştur. 

Doktor Vilhelm F rikin sa· 
!onlarında, Seriinin en maruf 
erkek ve kadınlarının huzurile 
mükellef bir suvare verilirken 
birdenbire Dr. Göbelsin şu 
sözleri duyulmuştur: 

- Şu anda üzerimde Mat· 
mazel Leni Rifenstolun dedesi· 
nin Yahudi olduğunu gösteren 
vesikalara malikim! 

Ne olmuştu? Biraz evel biz· 
zat Dr. Göbels, Matmazel Le· 
nile görüşüyor, iltifatlar savu· 
ruyordu. 

Bu hadise üzerine Dr. Frik 
hemen madmazel Leniuin ya· 
nına gitmiş ve evini hemen 
terketmesini rica etmiştir. 

Madmazel Leni, bu çok 
ağır darbenin henüz sersem
liğini taşımakta olduğundan 
Dr. Frikin bu ikinci darbesini 
de hazmetmiş ve hemen sa· 
londan çıkıp gitmiştir. Fakat 
hezimet bu kadarla kalma· 
mıştır. Genç ve güzel kadın 
dairesi önünde bir kamyon 
görmüş ve daire müdürü ken
disine yaklaşarak: 

- Dairenize girmek müsa· 
adesine artık malik değilsiniz. 
Hususi eşyanız da görüyorsu· 
nuz ki nakledilmektedir! 

Demiştir. 

* * * 
Bu haber, Berlinde hemen 

şüyu bulmuş ve her kafadan: 
- Acaba niçin? Sebebi ne· 

dir? Buna hiç de imkan ve· 
rilmiyordu.. Gibi sözler ç.ık
mağa başlamıştır. 

Eski Alman 9ıldızı bir 
rolünde 

Bu hezimetin sebebi henüz 
belli değildir; fakat Alman 
hükumet tiyatroları müdürü 
Güstav Gröndgensin faaliyeti· 
nin eseri olduğu sanılmaktadır. 

Şimdi Leni çok müteessir· 
dir, maamafih kendisine Ho
livuddan karlı tekliflerde bu· 
lunulmuştur. Kuvvetli bir ih
timale göre doktor Göbels 
pasaportunu vermekt(. de te
reddüd göstermiyecektir. 
------
Bulgar 
Hükumeti .. 
Bütün eski borçları 

affetti. 
Sofya, 18 (A.A.) - Veli

ahdın doğumu münasebetile 
hükumet ne~rettiği bir karar· 
namede bir milyar 100 mil· 
yon Levaya baliğ olan vergi 
bekayasını ve para cezalannı 
kamilen affetmiştir. 

Diğer bir kararname ile de 
hertürlii suçlara şamil olmak 
üzere idam cezaları müebbet 
hapse, müebbet hapis 15 se· 
neye, 15 sene hapis 12 sene· 
ye ve 12 sene hapis te keza 
11 seneye indirilmektedir. Üç 
seneye mahkum edilenler ka· 
milen tahliye olunacaktır. 

Ticaret mukavele-
sini imzaladılar 
Roma, 18 (Radyo) - hal· 

ya Hariciye Nazırı Kont Ci
ano, Şili sarayında Lehistan 
maslahatgüzarı ve sefarethane 
ticari müsteşarı arasında bir 
ticaret mukavelesi imzalan· 
mıştır. 

Ciizli Cihangir 

Vapurdan 
demir çalmışlar 

İzmirli Ahmed ve Yaşar 
namile maruf iki hırsız; lima· 
nımızda bulunan Alman ban· 
dralı Sofya vapurundan, tüc· 
car B. Hilmiye aid demir 83 
aded demir çubuk çalmışlar 
ve yakalanmışlardır. 

Hırsızlık 
Öteberi aşırmak maksadile, 

duvardan atlıyarak eski lzmir 
hafriyatı mahalline giren Hü
seyin oğlu lsmail tutulmuştur. 

Pencereden girmiş 
Sabıkalılardan Abdullah oğ

lu Ali, dün gece Karantinada 
Selçuk sokağında oturan Bn. 
lfakatin evine, hela pencere· 
sinden girmiş ve odada dola· 
şırken gürültü yaparak ev sa
hiplerini uyandırmıştır. Bn. 
İfakat, korku içinde feryada 
başlamış, hırsız firar etmişse 
de bir müddet sonra yaka· 
lanmıştır. 

Dövmüşler 
İkiçesmelikte Mehmed oğlu 

Ahmedi döven, Hasan oğlu 
Şaban, Mayer oğlu Eskinazi, 
Osman oğlu Reşad ve Osman 
oğlu Rifat tutulmuşlardır.~ 

Tehdid etmiş 
Dün 2ecf! fazla sarhoş olan 

Bekir oğlu Vahid; araları açık 
bulunan ve bu yüzden hastane 
civarında ayrı bir evde otu· 
ran karısı F eridenin evine git· 
miş ve bağırıp çağırarak dı

şarı çıkarmak istemiş, bıçak 

çekerek kendisini tehdid et· 
miştir. Vahid zabıtaca yaka· 
lanmıştır. 

Küçük itilaf, Fransa ile müşterek 
emniyet prensibine sadıktır 

Belgrad, 18 (A.A.) - Ava· itilaf devletleri kendilerini ala-
la Ajansı bildiriyor: kadar eden muhtelif beyne!· 

Başvekil ve Hariciye Nazırı milel münasebetlere ait mese· 
Stoyaainoviç refakatinde ka· leleri halletmeğe uğraşacak
lemi mahsus müdürleri Garciç ladır. 
ve Protiç, Yugoslav ve ecnebi Yugoslavya küçük itilafın 
gazetecilerinden mürekkep bir menfaatlerini ~e teşriki mesa· 
grub olduğu halde dün sabah isini daima 3özönünde bulun· 
Karacorci vapurile Tunada durmak !U'ietile kendisine ait 
Kladovoya gelmiştir. meseleleri en iyi bir şekilde 

Bu merasim cereyan eder- halletmiştir. Bu tarzı hareket 
ken Rumen bandıralı Kral Rominja ve Çekoslovakya ta· 
Karol il vapuru da içinde tafından takdir edilmiş ve B. 
Çekoslovakya ve Rumen Baş- Hodza bu hususta demiştir ki: 
vekilleri Hodza ve Tataresko -YugolaVya iİe komşuları 
olduğu halde Kladovoya gel· arasındaki miinasebetlerin iyi· 
miştir. leşmeıi neticesinde küçük iti· 

Belgrad, 18 (A.A.) - Kü- lafın dağılacağını iddia etmek 
çük itilaf devletleri hükumet inanılmıyacak derecede bir 
reislerinin Kladovo mülakat· safdillik olur. 
lan hakkında tefsirlerde bu- Budapeşte, 18 ( A.A. ) -
lunan Pravda gazetesi ezcümle Küçük antant devletlerinin 
şunları yazmaktadır: Başvekillerinin toplantısı bu· 
"StoyadinoYİç, Hodza ve Ta· rada büyük bir alaka ile takib 

taresko beynelmilel vaziyet ve olunmaktadır. Umumi kanaate 
bilhassa sulhu ve müşterek göre, bu konferansın asıl mev· 
emniyet prensibini muhafaza zuunu Sovyet Rusyanın bey-
etmek hususunda sarfedilen nelmilel vaziyetile cenubu şarki 
gayretler hakkında müdavelei Avrupasında Alman siyaseti 
efkarda bulunmuşlardır. teşkil edecektir. 

Küçük itilaf, dostu ve müt· Belgrad, 18 (Radyo)-Aşa· 
tefiki Fransa ile beraber müş· ğıdaki resmi tebliğ neşredil· 
terek emniyet prensibine sa· 'Ilİştir: 
dık kalmıştır.,, Yugoslavya Başvekili B. Mi· 

Roma, 18 (Radyo) - Kü- lan Stoyadinoviç, Çekoslovak· 
ç.ük itilaf başvekillerinin son ya Başvekili B. Milan Hodza, 
içtimaından bahseden ltalyan Romanya Başvekili B. Jorj 
gazeteleri B. Milan Hodza ile Tataresko, Romanya Hariciye 
T:ataresko arasında yapılan Nazırı B. Viktor Antonesko, 
hususi mülakata büyük bir Romanya bandıralı Kral Karol 

Rusya ehemmiyet vermektedir. il gemisi ile Tuna üzerinde 

itilafı tanımıyor Belgrad, 18 (A.A.) - Ava- yaptıkları gezintiden istifade 
la Ajansı bildiriyor: ederek, küçük antant devlet· 

Londra, 18 ( A.A. ) - iyi Kladovoda pek samimi su· lerini alakadar eden siyasi, 
haber alan mahfiller Sovyet rette selamlaşmalardan sonra iktısadi, mali meseleleri ted-
hükiimetinin İspanyol sularını küçük itilaf devletlerinin Baş· kik eylemişlerdir. 
kontrol eden dört büyük dev· vekilleri hep birlikte "Kral Küçük itilaf Başvekilleri, bu 
Jet arasında geçen Cumartesi Karol il,, vapuruna binmiş· hususta takibedilen müşterek 
günü hasıl olan itilafı tanımak lerdir. Vapur, halkın şiddetli siyasetin faydalarını müşahede 
istemediğini bildirmektedirler. alkışları arasında Baziagh isti· ve bundan böyle de müşterek 

Sovyet hükumeti bu itilafın kametinde hareket etmiştir. harekette devamı kararlaştır· 

"Suriye ve Lübnan da Arab· 
ça ve Fransızca gazeteler ayın 
4, 5 ve 6 mcı gün1eri Antak· 
yada vukua gelen hadiseleri 
ziyadesile mübalağalandırmış .. 
lardır. Efk&rıumumiyeyi tenvir 
ediyoruz: 

"Ayın 4 üncü günü, öğle
den sonra, bir çarpışma ol· 
muş, on beş kişi yaralanmış· 
tır. Asker sür'atle müdaha et· 
miş ve silahlarını kullanma· 
dan kavgacıları dağıtmıştır. 

uAyın beşinci günü saat 
19 da tekrar, asker müdaha· 
lesini icab ettiren bir çarpış
ma olmuş, bu hadisede biri 
ağır olmak üzere, beş kişi ya· 
ralanmıştır. 

"6 Haziran Pazar günü bü· 
kumet kabristanına giderken 
bazı memurlara, taşla hücum 
edilmiştir. 

Başka bir hadise vukubul· 
mamıştır. 

Antakya - Suriye ve Lüb· 
nan Yüce Komiseri Kont dö 
Martelin Paris dönüşü, Fran· 
sanın Ankara sefiri M. Ponso 
ve Türkiyenin Paris sefiri Su· 
ad Davaz ile birlikte Ank6ra· 
ya uğrıyacakları haber veril· 
mektedir. 

Yüce Komiserin Ankarada 
iki veya üç gün kalarak San· 
cak anlaşmasının sureti tatbiki 
hakkında Türkiye hükumeti 
ricalile de t~maslarda buluna· 
cakları ve Suriyeye avdetlerin· 
de Beyruta gitmeden doğruca 
şehrimize gelecekleri tahakkuk 
etmektedir. 

O zamana kadar meclisler
den geç.erek tasdik edilme.si 
pek muhtemel Sancak anlaş• 
masının da Yüce Komiser ta· 
rafından şehrimizde ilan edil· 
mesi kuvvetli bir ihtimal da· 
bilinde görülmektedir. 

Marksistlerin şefi 
tevkif edildi evelemirde ademi müdahale Yugoslav, Çekoslovak ve mışlardır. 

komitesine tevdi edilmeden Rumen bandıralı üç romorkör Küçük itilaf Nazırları, Mil- Paris, 18 (Radyo) - Bar-
aktedildiğini ileri sürmektedir. vapuru takib etmekte idi. lletler Cemiyeti siyasetine uy- selondan bildiriliyor: 
Binaenaleyh Moskova 12 Ha· Dünkü mülakatlarile küçük gun olan siyasetlerinde devam Marksistlerin şefi Andreline 
Zı·ran 1937 tarı'hlı· ı'tı'la"'f ı'le itilaf devletlerinin üç hükumet t k'f d'l · t ' B f' nec· etmeği, Cemiyeti Akvamı zaafa ev ı e ı mış ır. u şe ın " 
bağlı bulunmadl1.ını beyan reisi üç devlet arasında süren tt'ğ· t t t'l d·ı ı'ştit· 6 düşürecek harekattan ictinabi re ı ı gaze e a ı e ı m 
etml.ştı'r. tam ahengi bir kere daha te· h d 1 d'l h D'"' M k · t fler·n de ve mua e e erin ta ı i usu· ıger ar sıs şe ı 

AmeTı.ka barüz ettirmek istemişlerdir. k'f' b ki kt d' sunda asla müsamaha göster- tev ı ı e enme e ır. 
Bu mülakatın son seneler zar· 

Harl·cı'ye Nezaretı"nı·n harb memeg"' i kararlaştırmışlardır. Vı·yana -'a fında Avrupa siyasetinin ge· aı 
gemileri hakkmdaki talebi çirdiği feci karışıklıklar içinde leon Blum 31 Kişinin muhakemesi f1

1 

Vaşington, 18 (A.A.) - Ha· sulh siyasetine sadık kalmış Siyast bir söylev verecek başlandı . 
riciye Nezareti bütün denızci olan küçük itilaf devletlerinin Belgrad, 18 (Radyo) - Viyana, 18 (A.A.) - ~ıt 
devletlerden zırhhlarındalci top· müşterek faaliyetlerinin inkişa· Fransa ayan meclisinin yarınki ihtilal hazırlamakla mütteh•
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ların kalibrelerini 14 pus ola· fında yeni bir merhale teşkil içtimaında B. Leon Blum mü- milli muhalefet azasından 3l 
rak tahdit etmelerini taleb edeceğine şüphe edilmemek- him siyasi bir söylev vere· kişinin muhakemesine bug~tl 
eylemiş olduğunu bildirmiştir. tedir. Aynı zamanda küçük cektir. başlanmıştır. 1" 

----..---------------------------.-..İ--İlllll __ ..... ~ - Çok zaman beklemiye· madınızı da kazandık. Şu ta· 
rihi anda bütün mevcudiyeti
mizle sizin arkanızdayız. 

mıhlanmış gibi kaldılar. ~ 
Başvekil, masanın yarı av\, 

çekmecelerinden birindeo, • ~ 
tın kakmalı saplı fakat ço. 

_4_ Nakleden: F.Şemseddin BenlioOlu 

tavsiye etmiyorum. Benim dü
şündüklerim makuldür; vakıa 
düşündüğüm şey çök tehlike· 
lidir. Fakat.... tehlikesiz arz 
üzerinde hangi teşebbüs var· 
dır? Bir kadının bir çocuk 
doğurması bile tehlikedir. Bir 
bardak su içmek bile yerine 

ceğiz, dedi, bu akşam vata
nımız cihana hakim olacaktır. 
Ardenya her memleketin Üs· 
tüne geçecektir. Memleketimi
zin uzun tarihinin ve bütün 
cihanın en mühim dakikasını 

- Ben, sizden bu cevabı 
alacağımdan emindim, bana 
yaklaşınızf 

. . . b d h k'k'i bı' sıvrı ve ıca ın a a ı ~ 

hançer vazifesi aörebilece 
geçti. Başvekil gözlerini kah 
donanmalara, kah arkadaşla
rına atfediyordu. 

Bir diğeri: 
- Arkadaşlar.. Cihan ha· 

kimliği, cihangirlik nedir? Bili
yor mısınız?. Dedi 

Altı şef, ipnotize edilmiş 

gibi başvekile baktılar. Baş
vekil pencerenin başından çe· 
kildi ve tekrar bürosunun ba
şına geçti. 

- Arkadaşlar, müsterih 
olunuz, ben bir deli değilim, 
dedi. Ne şimdi delirmiş bu
lunuyorum, ne de sizin bildi· 
~·iniz i .ib1 e'v'eTde'n ae1i d'efi· 

lim. Birçok mühim işlerimde 
bana çok büyük yardımlarda 
bulundunuz. Bu teşebbüsleri· 
mizin çoğu, mantık ile ölçü-
liirse birer delilik addedile
cek şeyler değil miydi? Fakat 
biz bu delilik sayılan şeyleri 
muvaffakıyetle başardık, cihan 
da aklımıza hayran kaldı. Biz 
işlerimizi, ancak kati karar 
ve mutlak imanla yaptığımız 
için ne kadar akla sığmaz 
olursa olsun muvaffakıyetle 
neticelendiriyoruz. irade kuv· 
vetimiz, herşeye hakimdir. 

Evet dostlarım, ben . ~~li 
'değ'ffiın; oTmifa:c'ak Hlrtey ~e 

göre en büyük bir tehlikedir. 
Böyle olduğu için kadınlar 
artık çocuk doğurmasınlar mı? 
Boğulmak veya zehirlenmek 
imkanı vardır diye su içmiye
lim mi? Bunu sizden soru· 
yorum! 

Bir cilıangirlik 
yaldızlı rüyası 

Altı askeri şef, başvekili 
dikkat ve endişe ile dinliyor
lardı. Zaten bu altı şef, baş· 
vekili herzaman böyle din· 
lerler~i. B~şvekil sözlerine de· 
"• 

1 'd 1 ' k vam e ere : 

yaşıyoruz. Bu mühim dakika· 
nın bize bahşedebileceği fırsat 
ve menafiden vazgeçemeyiz. 
Bundan vazgeçmek bir cina· 
yet demektir. Siz beni bu işte 
de körükörüne tıkib edecek· 
siniz. Maamafih, birşey söyle· 
mck istiyen varsa, durmadan 
söylesin! 

Altı şef susuyorlardı. Fakat 
hava nazırı: 

- Şef, dedi, bizi çok za· 
mandanberi biliyorsunuz. Si
zinle beraber, en güç ve en 

-1c:or~unç . iş~crde . ç~~tık. Bu 
sao/tde slzi'n 'enfıfiyet Ve iti-

Altı askeri şef, başvekilin 
etrafına yarım daire şeklinde 
yaklaştılar. Başvkil, duvar içine 
yapılmış gizli bir kasayı açtı 
ve bir tomar kağıd çıkardı, 
kağıdları asabi bir hareketle 
masanın üzerine yaydı. Altı 
baş masanın üzerine eğildi, 

Bu kağıd, iki devletin misafir 
donanmalarının demirlemiş ol· 
duklan harb limanının hari · 
tası idil Başvekil: 

- Şiıne!i, size neden bah
setmek istediğimi anlamağa 

başladığınızı sanıyorum! dedi. 
Altı şef, gözleri harita üze· 

rine 'ç!vlferimiş v'e yerte'rine 

6 ,. 

bir kağıd ve zarf kesme bıÇ ,. 
ğı aldı; harita üzerinde btı: 
ğm sivrisi ile işaret edere ı)· 

Görüyorsunuz ya.. j~İ 
man şurası bu noktalar ds i· 

f elti dost devletin harb se ın ar•· 
dir. Şurada, limanın dış t 11 
fında da bizim donanın•"',, 

kar• 
var. Şurası da tayyare rı• 

gahımızdır. Şimdi size, şu .~rıı 
kadar kendime hasrettı dİ· 
birşeyi de bildireceğim· ~·et~ll 

. b''sbU Altı şef, başvekıle u ktıl'': 
artan bir heyecan il_e ba 

- ~dltfJ fiti' --



ANADOLU 

F.şrefpaşada kahveci Kadri 
ve Remziyi öldürmekle 
tnaznun ince Mehmedle arka· 
daşl•rının muhakemelerine 
dijn şehrimiı Ağırceza mah· 
kerneainde devam edilmiştir. 
Şirndiye kadar ıreçen muha
keme celıelerinde delice ha
reketler yapan ve söylenen 
rnaznunlardan ince Mehmed, 
b~ celsede gayet sakin görü
nuyordu, Muhakeme son saf· 
haya geldiğinden dünkü celp 
•ede maznunlar, birer bi· 
;er nıüdaf aalarım yapmışlar ve 
nce Mehmedden başka hepsi, 
tnısum olduklarını söylemiş· 
lerdir. Yalnız ince Mehmed: 

- Katil ve vak' anın faili 
benim. Benimle 'burada muha· 
kerne edilen arkadaşlanm da 
t&anımüdsüz hareket etmişler· 
d~r. Benden şikayet eden kim· 
~ır? Biz şikayetçi olduğumuz 
•ide kimse bizim hakkımızı 

•raınıyor. 
Demiştir. 
Maznun kahveci Hüseyin: 
- Eniştem Ali ile maktul 

~ahveci Kadrinin kahvesinde 
1dik. Kahve içinde kavga 
~ılayınca halk kaçıştı, silah· 
ar atılmağa başladı, ben de 
~abıtayı vak'adan haberdar 
etmek için kahvenin dışına 

çıktım ve bir el sillb attım, 
Bazı~~ahitlerin söyledikleri gibi 
silahı Kadri ile Remzinin üze
rine atmadım, Ben masumum, 
beraet kararı isterim. Dedi. 

Diğer suçlu berber Ahmed, 
cinayette hiçbir alakası olma· 
dığını, diğer maznunlara yar
dım etmediğini, onlara göz· 
cülük etmek iibi bir suç ta 
işlemediğini söyledi ve: 

- Berber dükkanım, kah· 
venin yanıbaşındadır. Hadise 

esnasında ben berber dükka
nında bulunuyordum, masu· 
mum; dedi. 

Diğer maznun Arab Rauf, 
mahkemenin vicdanından emin 
bulunduğunu ve beraet kararı 

leldediğini, maznun kasap 
Ahmed te mahkemenin ken· 
disi için adilane bir karar 
vereceğinden emın oldu~unu 
söylemiştir. Diğer maznun 
Ali de: 

- Vekilim vardır, bu cel· 
seye gelmemiştir. Başka bir 
gün müdafaamı vapacağım, 
dedi. Maznunlardan Ayşe ile 
Hasna gelmemişlerdi. Onların 
celbleri ve Ali ile birlikte mü· 
daf aalarının dinlenmesi için 
muhakeme önümüzdeki cuma 
gününe bırakıldı. 

Yolda bir mektub buldum. 
Mubteviyatınôan anladım ki, 
biribiri ile ieçinemiyen ve 
ayrılmak üzere bulunan bir 
zevç ve zevceye aiddir. Ya· 
zan, zevçtir. Entressan gör· 
dilğüm için, bir kısmını ay· 
nen kopya ediyorum: 

"Be insaf fıkarası kadın, dün 
enişteni gördüm. Galiba hem· 
şirene birçok ıeyJer yumurtla· 
mış olacaksın ki, düne kadar 
bana hak veren enişten bile, 
ağzını, burnunu buruşturdu. 
Guya seni mesud etmemişim. 

Bu saadet dediğin şey ne
dir senin? 

Evelce ne güzel bıyıklarım 
vardı. "Kes,, diye tutturdun, 
zavallıları kestim, annem ve 
herkes bana bir hafta güldü. 
Saçlarımın kenarlarına ak düş· 
müştü. lnad ettin, boyadım ve 
boyayı kullanmasını bilmedi· 
ğim için bütün cildimi yaktım, 

on beş gün sokağa çıkamadım. 
Ben küçüktenberi gecelik 
entarisi giyerdim, buna alış
mıştım. Sen beni pijamanın 
içine sokup kibarca bir çuval 
mahkumuna benzettin, gık 
demedim. 

Her ayın bir haftasında 
kendi yeni yaptırdığın, bir 
hafta yaptıracağın, bir hafta 
da komşuların, bir hafta da 
benim yaptırdığım elbise ile 

Kireçlikaya cinayeti uğraştın. Para isterdin; bol 
bol verince, boynuma sarılır: 

Esad, iki büklüm sokul- .d:.~:; ne güzel. ne şeker 
rn b v ı - Derdin.. Yok.. Deyipte 
uş, ıçagı sap amış vaziyeti anlatmağa kalkınca, 

C 
- hemen yerinden fırlar: 

emal yerden aldığı fafl afaCO• - Yok ol, sayğısız herif, 
sus, martaval dinlememi 

ğl sırada ölmüş Diye bağırır, konukomşuya 
k··Eşrcfpaşada Kireçlikaya mev· dü, kızım Zehra da evden çı· beni rezil ederdin. [Hoş, akıllı 
tındc bakkal Cemali öldür· karak kocası Cemali evin içine komşunun seni mi, beni mi bu 
~ekle maznun Esad ve Esadı aldı. mevkide göreceğini mükem· 
cınayete teşvikten maznun met· Esad, evine götürülürken melen bilirim ya].. iki çocuk 
tesj Safinazla kardeşi Meh- tekrar geri geldi ve yere eğil· doğurdun, kedi yavrusu gibi 
~ed Alinin muhakemelerin~ miş vaziyette yaklaştı. Karısile sürükledin biçareleri.. Sen ay-
tırı şehrimiz Ağırceza mahke- kapı eşiğinde duran Cemale na karşısında tuvalet yapar, el 

ltıesinde devam edilmiştir. küfrederek elindeki l bıçağı ve yüzünü boyarken, çocuklar 
h Bu celsede dinlenen amme sapladı. Cemal, Esadın bıça· çorba kasesine çiş yapar, sen 
l Ukuku şahidleri arasında bu· ğını . elinden almak istedi, bi- aldırmazdın.. Yaz vakti ge· 
vun1~n maktul Cemalin kayın· ribirine sarılmış oldukları halde lince sana: 
' •d · A · h k d k Ş a kl h. l ltı' esı yşe şu ıza atı ver- ömür eposunun yanma a- - u ya arını 1ç o maz· 
ıştir: dar gittiler, Cemal orada yere sa günde bir kere yıka, 

tu - Akşam vakti evde otu· düştü ve can acısile yerden Diye yalvarırdım. Kollarını, 
§a .. 

1
rkcn bir çığlık duydum, dı· bir taş aldı, fakat atamadı. omuzlarını yıkar, podralar, 

b· çıktım, baktım, Esad sarhoş Ve öldü. kremler, boyar, kirli ayakla· 
::._ halde damadım Cemalle Diğer bazı şahitler dinlendi, rına da, hem de dört, beş 
dgız kavgası yapıyorlardı. Esa- mahkemece adli kısım reisi B. liralık, ipek çorapları geçi-
~rı Yanında Safinaz ve Meh· Sırrı Erkan ile gelmemiş olan rirdin.. Benim kazancım düş-
lcı td Ali vardı. Kavgadan, şahitlerin celbi için muhakeme tükçe, sen, kirası daha yük-
~ın Zehrayı, yani Cemalin başka bir güne bırakıldı. sek eve çıkmak için avaz avaz 
Zeh •ını haberdar ettim, fakat Maliyecilerin davası tepinirdin .. On yedi yılda te-

ra: Zimmetlerine para geçirmek sadüfen bir akraba misafirim 
tıij - Cemal kahvededir, he- ve memuriyet vazifelerini sui· gelmişti, onun bulunduğu dört 
[),~.gelmedi. Başkası olacak. istimal etmekle maznun Bas· gün için suratından düşen bin
Ver 1

• ~u kavgaya ehemmiyet mahane Maliye Tahsil şubesi bir parça olurdu. Halbuki se
duyllledık. Sonra gürültüler tebliğ memuru B. Şükrü ile nin akraba ve dostların be· 
ltıtl~uın, dikkatle bakınca Ce· tahakkuk ve tahsil amirleri nim evimi pasaj yapmışlardı, 
dij •n orada bulunduğunu gör· B. Ali Rıza ve Hakkının yer, içer, yaşar, kalkar, eğ· 
tc~: O sırada bekçi Hasan muhakemelerine dün şehrimiz lenirlerdi. Herhangi bir gün 

"'9t:ı 1
' Esadı alıp evine götür- Ağırceza mahkemesinde de· bu eğlentinin demposuna uy· 

H, ll.. vam olunmuştur. masam, beni bir odanın ke· 
""'iQ 1«evi köşesi Müddeiumumi muavini B. narına, veya merdiven altına 

Şevki Suner, maznunlardan B. çeker: 
---~n saat 1 S de temsil; Şükrünün bir tebliğ memuru - Sen, adabımuaşeretten 
ltıitcl~ ~ ~e güzel san'atlar ko· olduğu halde mükelleflerden anlamıyorsun, ne yazık!.. Mi· 

Muhacir l!>panya Milisleri 
Bilbao, 18 (A.A.) - Ha- Enday, 18 (Radyo) - Bask 

vas Aiansı muhabirinden: payitahtı Bilbaonun işgali me-
Franko kıt'aları Bilbaonun saisi yeni bir safhaya girmiştir. 

ilk evlerine 700 metrelik bir Bu mesai neticesinde harekat 
mesafede bulunmaktadırlar. büyük ve askeri bir şekil ala· 

Bayonne, 18 (A.A.) - Bask cak ve Bask ordusunun bir 
matbuat bürosu tabliğ ediyor: darbede mağlup edilmesi he· 

Bask hükumeti Biscayenin def ittihaz edilecektir. 
bir kasabasına nakletmek üze· Asiler, Eldejerin_o_y_u-ve-de· 
re Bilbaoyu terketmiştir. Hü- mir sanayii merkezini işgal 
kumetin dört azadan mürek· etmişlerdir. Navarli kıt'aları da 
kep bir heyeti müdafaa hare- Eriyo Garyadayı almışlardır. 
kelini idare etmek üzere Bil· Bu mevki mühim bir yol ba-
baoda kalmıştır. şıdır. 

Aragon ceblıesinde Bask kıt' alan yol üzerinde· 
Sevil, 18 (Radyo) - Ara· ki yedi köprüyü berhava et· 

gon cebhesidde Milisler tara· meğe teşebbüs etmişlerse de 
fından yapılan taarruz, Oves- yalnız bir köprüden başka 
ka cebhesinde püskürtülmüş- köprü tahribine vakit bula· 
tür. Birçok esir, iki zırhlı oto· mamışlardır. 
mobil asilerin ellerine düş· 
müştür. 

Basklar 200 kişi tahliy~ 
ettiler 

Bayon, 18 (Radyo) - Asi· 
lerin milli radyosu bildiriyor: 

Aldurtada Basklar tarafın
dan hapsedilmiş 200 kişi ser
best bırakılmıştır. 

Cumhuriyetçiler bir harb 
gemisi kaybettiler 

Valansiya, 18 (Radyo) -
Bahriye ve Harbiye nazırları· 
nın resmi tebliğinde şöyle 

deniliyor: 
Bir yangını takib eden in· 

filak neticesinde Ceymis Bri· 
mero kruvazörü tamir edil
mekte olduğu Karnajen lim"
manında harab olmuştur. Bu 
hadisede 18 ölü yüzden fazla 
mecruh vardır. 

Aiti Bask vapuru yakalandı 
Bayon, 18 (Radyo) - Duçe 

Despanya gazetesine göre altı 
Bask vapuru evelki gün Bil
baodan Santandere hareket 
etmişlerdir. 3000 yolcu vardı. 
Bu vapurlar asi harb sefine· 
leri tarafından tevkif edilerek 
Pasajez limanına getirilmiş
lerdir. 

Harekat bUyUk bir 
şekil alacak 

tını biraz tatlılandır .. Gül, bi· 
raz gül. 

Der ve beni zoruzoruna sı· 
rıtan bir mahlUk halinde on
ların huzuruna çıkarırdın .. Ara 
sıra bir şarkı söyliyecek ol· 
sam, kahkahalarla gülerdin ve 
bir insanın kendi kendine bir 
şarkı söylemek, bir ıslık çal· 
mak, birşey mırıldanmak ih
tiyacını bile anlamazdın .. Ve
saire vesaire?.,, 

Mektubu okuyunca, soğuk 
soğuk terledim, Allah cemi 
cümlemizi ... f lh .. 

Bundan sonra asiler Bilba
onun garp mahallelerinden 
birisini işgal etmişlerdir. 

Elde edilen esirler,Çôktur 
ve her saat artmaktadır. 

Mondo Ebrero gazetesine 
göre, V alansiya hükumeti Bil· 
baoya birçok tayyare kuvvet· 
leri sevketmiştir. Bask hüku· 
meti Valansiya hükumetinin 
kararile cephe gerisinde bir 
köye nakledilmiştir. Dört Na· 
zır Bilbaoda müdafaa kuvvet
leri ile birlikte kalmıştır. 
Basklar geri çekiligorlar 

SanSebastien, 18 (Radyo)
Sahilde bulunan bütün Balina 
av istasyonları " Siyah ok ,, 
kıt' aları tarafından işgal edil
mişlerdir. Bask kuvvetleri geri 
çekilmeğe mecbur kalmışlar· 
dır. Asiler Baskları ateş al· 
tında bulundurmaktadırlar. 

Bilbaoda anarşi 
Paris, 18 (Radyo) - Ha

vas Ajansı bildiriyor: 

Bilbao şehri müfrit solla
rın elindedir, komünist ve 
anarşistler halkı elden gelen 
her şekilde ızrar etmekte· 
dirler. 
Benzin yüklü 

bir yelkenli tutuldu .. 
San Sebastiyen, 18 (Rad

yo) - Bir İspanyol yelkenlisi, 
600 ton benzin vesair harp 
levazımı yüklü olduğu halde 
Fransadan Satandere giderken 
tutulmuş ve buraya getiril· 
miştir. 

Geminin mürettabatı esir 
edilmiş ve muhteviyatı da harp 
ganaimi addolunmuştur. 

Bilbaoyu zaptetmişler 

Belgrad, 18 (Radyo) - is
panya ihtilalcileri, Bilbaoyu 
zaptetmişlerdir. 

O rının toplantıları vardır. para tahsil etmek salahiyeti safirlere karşı böyle mi olur. 
tab··rtarnekteblerde riyaziye olup olmadığının Defterdarlık- Haydi bakalım, şu ekşi sura· Çimdik 
) ııye , 1 1 ::!~====~================:!!!!~~====~~======= ~..: .. de ve. yabancı dil ders- tan soru masanı istedi. d kb 

Bas hükumeti reisi istifa 
etmiştir. 

Bilbao, 18 (Radyo)- Gene· 
ral Franko kuvvetleri, Bilbao
nun Şimal, Şark ve Cenubunu 
kuşatmıştır. Şehrin birkaç gün 
içinde Franko kuvvetlerinin 

••·• k ara ma uz yazdırılamıyaca· me, tebliğ memurunun tahsi· 
t~... n 1 male kalanlara bir Maznun B. Ali Rıza, tahsi· d d •11nıu d k ğını söyle i ve aire Amirinin lat yapmak salahiyeti olup ol· 
libı . z 1 urs açılacaktır. Ta· lat yapacak memurların mü· emniyet etti1ıri takdirde emin madı1nnı Defterdarlıktan sor-

~rın o 1 6 6' 
~um upınır okulu baş· keffel olması lazımgeldiğini,. olduğu memura makbuz ya~- mağa karar verdi ve ".mu hake· 
~waıt ID'ürı'ca'l\tan. mukeffe'l olmiyan l>ir vezne· C:liraöil~efini Jöy?ldf. Mahke· meyi bııka bir ıüne pırıktı. 

Sayra 5 

Millf küme m1tçl,.rı biımiş= 
tir. Bölgenin yeni spor fa~H-: 
yeti başlıyacaktır. 8unqn içiq 
bölgeye bağlı Doğanspor, Y~~ 
manlar ve Üçok kulübleriniq 
kongrelerinin toplanarak ka.• 
nunt ve nizami formalitelrini 

ikmal ve yeni idare heyetlerini 
seçmesi lazım gelmektedir, 

Türk Spor Kurumu l:mll' 
bölgesi başkanlılından: 

ilk kongre Doğansporun• 
dur. Haziranın yirmi yedinci 
pazar günü öğleden sonra ıa· 
at on beşte Halkevi salonunda 
toplanacaktır. Doğanspor ku· 
lübünü teşkil eden eski (Göz4 

tepe, lzmirspor, Egespor) ku· 
lübleri heyeti umumiyelerinin 
sözü geçen gün ve saatte Hal· 
kevi salonuna teşrifleri rica 
olunur. 

Yamanlarspor ve Üçokspor 
kulüblerinin kongre günleri 
ayrıca ilan edilecektir. 

Soyadları 
Mazereti olanlardan 
ceza alınmıyacak .. 

Soyadlarını tescil ettirmiyen· 
ler hakkında verilecek ceza 
kararlarında alakadarların ma
zeretleri olup olmadığının araş· 
tırılması hakkmda nüfus işleri 
umum müdürlüğünden şehri· 

mizdeki alakadarlara bir tamim 
gelmiştir. 2525 numaralı "'soy· 
adı kanununun cezai hüküm· 
lerini ihtiva eden 12 inci mad· 
desile soyadı nizamnamesinin 
52 inci maddesi muayyen müd
det içinde soyadım alakadar 
memurlara bildirmiyenlerden 
para cezası alınacağım ve ayni 
maddenin son fıkraları da bu 
cezaların mahalli idare heyet· 
leri kararile tayin edileceğini, 
vali ve kaymakamların tasdi· 
kile kat'ileşeceğini emretmek· 
tedir. 

Makbul mazeretleri olanlar 
hakkında bir kayıd me\·cud 
olmadığından kanuni müddet 
zarfında sayadını tescil ettir· 
mek üzere müracaat etmiyen· 
lerden mazeretleri varid gÖ· 
rülenler için ne muamele ya· 

pılacağında tereddüd edilmektey· 
di. Her ne kadar soyadı ka· 
nunile nizamnamesinde bu hu· 
susta bir kayıö ve sarahat 
yoksa da soyadım vaktinde 
tescil ettirmemekte sun'utaksiri 
veya ihmali görülmiyen kim· 
selere ceza tertibi ceıa pren· 

siplerine uygun olamıyacağın· 
dan ceza kararının ittihazı 
sırasında bu cihetin idare he· 
yetlerince gözönüne alınması 
Iazımgeldiği nüfus işleri umum 
müdürlüğünden bildirilmiştir. 

Kont Ciano 
llkteşrinde Ankaraya 

gelecek 
Belgrad, 18 (Radyo) -

Ankaradan bildirildiğine göre, 
İtalya Hariciye Nazırı Kont 
Ciano, lıkteşrinde Ankarayı 
ziyaret edecektir. Türkiyenin 
Roma elçisi B. Hüseyin Ragıp, 
bu ziyaretle ilgili olarak el· 
yevm Ankarada bulunmaktadır. 

eline düşeceği anlaşılmaktadır. 
Dün şehrin muhtelif yerlerinde 
yangınlar çıkmıştır. Franko 
tayyareleri şehir üştünde uça· 
rak beyannameler atmış, h,lkı 
sükuna davet etmişlerdir. 



•Sayfı,6 lNAt:fôtlJ 

· ~'Yeni rmahacirler. As~a ~paktı 
r 

Hariciye .Vekili ·Tcvf~k Rüş· Bu &ene 35,500 kişi. 
, dü Aras, "Asya paktı,, adı 

... /ngilt-er~ er~dnı ı 'DO' RSA, 
-harhıyesı -Harb "'esnaŞtnda bir ~gizli 

, verilen Türkiye, lran, Irak ve ye baliğ olacak 
Af~aoi~tan arasındaki dött İstanbul- Romanya ve Bul-
taraflı JDisakı imzalamak üzere garistandan muhacir nakliyatı· 

bhugünlerde . Bağdada gidiyor. na da yakında başlanacaktır. 
Malumdur ki bu pakt iki se· Muhacirleri Hisar ve Nazım 
ne kadar evel Cenevrede mü· vapurları getirecektir. 1lk ka· 

, zakere edilmiş, hazırlanmış ve file bu ayın sonlarına doğru 
ı.hatta dört devletin Hariciye gelecektir. Bu sene Romanya 
VekiHeri tarafından da prafe ve Bulgaristandan gelecek 
edilmişti. O zamandanberi muhacirlerin miktarı 35 bin 

ı Paktın imzası, bu dört dev- kişitlir. Kalkavanzadeler kum
.Jetten bazıları arasında ehem· panfasile yapılan kont<lrata 
ı miyetsiz bir takım ilitilafların göre bir muhacir 190 kur~şa 
.halline talik edilmiş bulun· limanımıza nakledilecektir. iz· 
makta ·idi. Türkiye ile Irak, mir için yüzde elli zam yapı· 
lran Ne Afganistan arasında lacaktır. Öküz, beygir gil>i 
rhiçbir ihtilaf mevcuö değildir. fıayvanlar 3 liTaya, arabalar 
Musul meselesinin hallinden 280 kuruşa laşınacak\ır. lzmir 
:sonra Irakla münasebetlerimiz için yüzde elli hm ~abul 
çok samimidir. Geçenlerde ~dilWıişHr. 
frak Hariciye Vekili Naci El- Şark Vİ-/a-... -y-e_t_lerimiz. 
asilin ziyaretleri de bu müna-
sebetlerin takviyesine yardım de ıslahat 
etmiştir. Atatürk Türkiyesini - Başı 1 nci sahifede -
Pehlevi franına bağlıyan kar· İstanbul, 18 (llususi mubahi· 
deşlik münasebetleri, artık riruizden telefonla] - Ba~vekil G. 

barb sonrası tarihinin bir an· İsmet İnönü, Tunceli ıeyahatinden 
anesi olmuştur. Bilhassa, Gü- avdet ederlerken, Çetinkaya·lılalat· 

müşane mebusu B. Cemal ya hattındııki Yolçatı iltisak hattı· 
Hüsnü Taray, yirmiye yakın mn resmi küşadını yakacaplardır. 
mukaveleyi imzaladıktan sonra Kayseri, 18 [A.A.] - Baıve.kil 
Dış Bakanı vekili Saracoğlu- İsmet İnönü!1ün hususi trenleri 

nun birkaç gün evel Kamu· saat 14 de ş<'hrimizden Şarka doğ· 

tayda söylediği gibi, iki dev· ru hareket etmietir. 

let arasında yeni devrin İcab- Refakatlerinde bulunan Milli 

larına uygun hukuki rabıtalar Müdafaa Vekili burada kıılaralt as· 

da kurulmuştur. Afganistanı ked mileueeeleri tefti~e ba~la· 

Atatürk Türkiyesine bağlıyan mıştır. 
münasebetler de çok eski ve Sıvaı, 18 [A.A.J - Başvekil 
çok samimidir. 1smet lnönü Ankara trenile bugün 

Diğer üÇ devlet arasında eaat 9 da Sıvasa gelmişler ve bir 

da ehemmiyetli bir ihtilaf saat kaldıktan sonra l\falatyaya ha· 

mevzuu yoktur. lranla Afga- reket etmişlerdir. 

yerden öteltine taŞihacak 
The People gaz~tcsi askeri 

muhabiri, İngiltere hükümeti· 
nin bir barb esnasında askeri 
şefleri muhafaza için onların 
karargahını hükumet dairele
rinden alıp mahalli gizli tu
tulacak evlere nakledilmesi 
için bir plan hazırlamışlardır. 

Harbin idare merkezi bu 
gizli evlerde kurulacak ve bü· 
tün harekatt oralard'n idare 
edecektir. 

PIUkumet •Hava hücumuna 
karŞı ihtiyat tedbirleri,, pla· 
nınl rlağmeh, 'mücade1e şe'r· 
v~sl~~i ~e~l~iq~~ hü~triıe\ dai: 
r'elerınde tehlikeye maruz bıra· 
kılmasını doğru bulmuyor. 

Bu suretle, harb esnasında 
memleket içine taşınacak olan 
erkanıharplar şunlardır: 

1) imparatorluk müdafaası 
komitesi. 

2) Harbiye Nezareti erka
nıharpleri. 

3) Bahriye Nezareti erka
nıharpleri. 

4) Hava Nezareti erkanı· 
harpleri. 

Fakat harb esnasında ka
bine ile parlamento, Londrada 
kalmakta devam edecektir. 

Memleket içi karargahile 
Londrayı rapt için hususi tele· 
fon ve telsiz tertibatı yapıla
cak ayni zamanda diğer bazı 
gizli yerler de tedarik edilmiş 
bulunacaktır. 

Öyle ki, düşman erkanıhar
biyenin bugünkü yerini bilince, 
sür'atle diğt>r bir yere taşını· 
lacaktar. 1nönünün teşrif edeceklerini 

nistan arasında bir hudud ih- jşitcn binlerce halk istasyonda top· B / l 
tilafı vardı. Bu hudud ihtila- lanmış olduğundan tren iıtasyona u gar ar 
fında beriki taraf da bizi ha- sclir gelmez içten doğan sevgi ve Başı 1 inci sahi/ede 
kem yapmak suretile Türki- aygılarla scllimlanmı' ve alkıolan· leri Türk kadınlarına saldır· 
yeye karşı olan itimadlarını mı,. tar. mışlardır. Kadınlar feryada 
göstermişlerdi. Denilebilir ki Ba,vek.il kendi e!erleri olan başlamışlarsa da zor halle sÜ· 

.Malatya hattının ilk yolcusu ol· ··ki .. ki şark paktının başlangıcı da ru ene, surü ene huduttaki 
muşlardır. 

budur. fakat ehemmiyeti daha karakol binalarına götürülmüş-
çok olmadığı halde daha uzun Kız enstitüsünde çalışa· )erdir. Askerler Türk kadınla-
süren bir mesele, Iranla Irak caklar için rının namusuna tecavüz etmiş 

Ozum sahşları 
Ç. Alıcı K. S. 

107 Esnaf Banka. 11 
13 B. Alazralei 17 
120 .Y~kun 

442888 Eski satış 
443008 U. satış 

Zahire sabşları 

K. S. 
12 25 
17 

Çu. Ginsi K. S. K. S. 
360 Bukday 6 187 5 {; ı87 5 
57 B. Pamuk 46 :116 

4659 Ki. Y~~k sı 55 75 

. , Zayi 
, '326 senesinde lzmir Da
rulirfan okulundan aldığım 
şahadetnamemi zayi ettim ye· 
nisini alacağımdan eskisinin 
hükmü kalmadığı ilan olunur. 

Süleyman Ferit oğlu 
Mustafa Fikri 

İzmir ikinci hukuk mahke-
mesinden: 

lzmirde oturan Hasan Hü· 
seyin kızı Fatma tarafından 

kocası Bayraklıda karakol ar
kasında Cideli Ali oğlu Nuri 

aleyhine açılan boşanma da
vası hakkındaki tebligat ika· 

metgahı meçhul bulunması 

hasebile lzmirdr münteşir 
Yeni Asır gazetesile ilanen 
icra kılındığı halde muayyen 
tahkikat gününde mahkemeye 

gelmemesi yüzünden davacının 
isteğile aleyhinde gıyap ka· 
rarı ittihaz ve karar sureti 
mahkeme divanhanesine talik 
edilerek tahkikatı 7171937 ta
rihine müsadif çarşamba saat 
10 a bırakılmış olduğundan 
mezkur günde Nurinin a;a. 
leten veya vekaleten hazır bu· 
lunarak itirazını bildirmesi 
aksi halde bu husustan dola· 
yı bir daha tahkikat ve mu· 
hakeme celselerine kabul edil
miyeceği H. U. M. K. nun 
maddei mahsusasına tevfikan 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 1975 

arasındaki Şattularab ihtilafı- lzmir kız enstitüsünde dö- ve zavallıları berbat ettikten 

dır. Ancak Milletler cemiye- nerge (mütedavil sermaye} iş- sonra tekrar köye getirip hı- Veysel hamamı 
tine kadar intikal eden bu lerinde çalıştırılacak kız ve rakmışlardır. 
meseleye artık halledilmiş na· yeni pazar kazasında pek çok acıldı 

kadınlara gündelik verilmesi, 
zarile bakılabilir. Türk kardeşimiz yaşamaktadır. ' 

fakat bu gibilerin kazanç ver- B 1 k Birbuçuk senedenberı· kapalı 
Asya paktı, adının delalet u tecavüz er arşısında ma-

gisi kanununun 20 inci mad- 1 d d k l Ke e alt dd · d k' ettiği gibi bir Asyalılık ve ın an, canın an, namusundan a an m r 1 ca esın e ı 
desi mucibince serbest meslek k k V Müslümanlık mefkuresine da- emin olamayan Türkler, karni· çıkmaz so a ta eysel hamamı 
erbabı gibi vergiye tabi tutul- 1 h yanmıyor. Gerçi dört devle- en icrete hazırlanmaktadır. bu kere yeniden tamir edıl-
maları Kültür Bakanlığından S fy 

tin toprakları Asyadadır. Ve o a, (Hususi muhabirimiz- mek ve mükemmelen tezyin 
dört devletin nüfusu da Müs- şehrimiz Kültür direktörlüğüne den} - Bulgaristanın Şumnu olunmak üzere tecdiden muh-

bildirilmiştir. k b lümandır. fakat bunları bağ· --- asa asında Türk mektebi terem müşterilerimize amade 
lıyan bir Asyalılık mefkuresi B. Miklas müdürü olan Korfallarlı Ah· bir vaziyete getirilmiştir. Tek· 
değil, teceddüd mefkuresidir. med Said Bulgarlar tarafın- mil mobilyası da yeniden te· 

lslaAm mefkuAresı'ne gel'ınce·. Doktor Şahtı kabul etti dan evinden alınmış ve kay· k l k dari o unara saygılı müşte-
Dört devleti idare eden zi- Viyana, 18 (Radyo} - Al- bedilmiştir. Bütün Deliorman rilerimizin hertürlü istirahatleri 
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• _ Kimyevi "lie bakteriyoloji 'aporları haiz 

Yüzlerce senedenberi sıhhate faydası mü 
cerreb olan lzmir-Urla Malgaca içmeleri. 

A _iLDi 
fzmir-Çeşme şosesi üzerinde güzel manzaralı oteli, gazino, 

lokanta ve bakkaliyesinde müşterilerinin hertürlü istirahat, İa§e 
V"' ihtiyaçtan temin edilmittir. 

Urla . Malgaca içmeleri 
Doktor miiderris merhum Bay Raşit Tahsinin " Urla Ma .. 

lgaca içme suyu hakkında: Karlispatın Şurprudel Zals suyuna 
ezher cihet rüçhandır. " buyurdukları bu su; müzmin mide 
ve bevap teşennüçleri, karaciğer, dalak hastalıklarında müz· 
min safra kesesi ve safra yolları iltihaplarında, safra, kum 
ve taşlarında, müzmin inkıbazda, şişmanlık, nakris ve şeker 
hastalıklarında, bağırsak, şirit, sulucan, mesane yolları ilah .. 
gibi bünyevi hastalıklarda seri ve ,ifahbahş olduğu tecrübe 
ile sabittir. 

Vesait Basmahane karşısında Bulvarda Urla ve Çeşme 
otobüslerinin hepsi İçmelere uğramakta olduklarından heran 
vesait mevcuttur. 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden 

7 50 ton adi kok kömürü 
Tahmin edilen bedeli 18000 lira olan yukarda miktarı ya· 

zılı adi kok kömürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 7 Temmuz 937 çarşamba günü saat 15 te 
kapalı 7.arfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1350 lirayı 
havi teklif mektuplarının mezkur günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerininde 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. 17 19 21 1910 

lzmir Ticaret ve sanayi oda:
sından 

2834 sayılı kanun hükümlerine göre teşekkül eden ve ana 

mukavelenamesi 11-Mayıs-937 tarihinde Kemalpaşa noteri hu· 

zurunda imza ve lktısat Vekaletince 28-Mayıs-937 tarih ve 

612/26129 sayılı tel yazısiyle verilen salahiyete müsteniden 

lzmir valisi tarafından tasdik olunan 12 sayılı Kemalpaşa üzüm 

tarım satış kooperatifinin Odamızca tesciline karar verildiği 
ilan olunur. 

ANK?\RA 

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

Ankara /Lanat Acentası 

Devlet demiryollarından 
14 /6/ 937 pazartesi günü saat 15 te işletmemiz komisyo· 

nunca ihalesi y;ıpılacağı ilan edilmiş olan Keçiborlu istasyo

nunda ambar için kimse müracaat etmediğinden ihale 
25 /6/ 937 cuma günü saat on beşe bırakılmıştır. 

Üç sene için kiraya verilecek bu ambarın muhammen be
deli 300 liradır. isteklilerin muayyen vakitte beyannamelerile 
komisyona müracaatları lazımdır. Şartnameler komisyondan ve 
Keçiborlu istasyonundan parasız alınır. 1977 

U daimi encümeninden: 
marn darlar, bu asırda hıristı'. manya Maliye Nazırı ve Al· Türkleri arasında bu hadise · l t T f d 

b d k 
temın o unmuş ur. eşri e e· Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal yardım direktörlüklerinin ve 

yanlık mefkuresi altında top- man ankası müdürü oktor ço elim tesirler yapmıştır. ceklerin herhalde memnun ka· 
Ş h C M k A·ı makam oto ve kamyonlarının bir yıllık ihtiyacı olan 2700 te-

lanılamıyacağı gibi Müslüman- a t umhurreisi doktor i · ı esinin olanca araştırma· lacakları birinci defada bellı' ı f l r.eke benzin satın alınacağından isteklilerin Bayındırlık direk-
lık mefkuresi altında toplam- as tara ından kabul edilmiş· arına rağmen Ahmed Said olacaktır. fiatl.er de son de-

t
. D k ş b ı törlüğünde mevcut şartnamesine göre alınacak benzinler 20 

lamıyacağını anlıyacak kadar ır. o tor aht Sözing ile u unamamakta, Bulgar me- rece ucuzdur. 
b ı d • lA b gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 2490 sayılı yasa 

realisttirler. Pakt, si"asi, co""- ve undan sonra dig"' er Avus· mur arı a emı ma umat eyan •-ımtıl " ~ t kt d' 1 T·· kl · f I hükümlerine göre hazırlayacakları teminatlarile birlikte 8 Tem· 
rafi ve iktısadi esaslar üzerine turya ricalile mülakatlarda bu· e me e ır er. ur erın aza Birinci Sınıf Mutahassıs 1 

k f ti k ld 
muz 937 perşembe günü saat 11 de 1 daimi encümenine baş· 

kurulmuştur. Ve bunlar çok lunmuştur. Avusturya bankası esa e e yaşama ta 0 ukları D D • Al 
b. h. .. r. emır ,· vurmaları. 1992 

sağlam temellerdir. Asya pak- müdürü ile yapılan mülakata ır mu ıtte munevver olan 
tiyle, bu mukaveleyi imlıyacak ehemmiyet verilmektedir. bir Türkün öldürülüşü, korku Kamçı oilu Salihli beJedİyesı•nden•. .. 
olan dört devletten sonra en içinde yaşıyan Türkleri, mal Cilt ve Tenasül hastahk· 
ziyade alakadar olacak iki Rusya 1907 itilafile anlaştılar. ve mülkleri yok pahasına terk ları ve elektrik tedavisi Salihlide şehre iki kilometre mesafede tesis edilecek asri 
devlet, lngiltere ve Sovyet fakat bu anlaşma, yakın ve ederek ana vatana can atmağa lzmir - Birinci beyler sokağı mezarlığın ihata dıvarlarının inşaatı 15 161 931 den itibaren 
Rusyadır. Şunu söyliyelim ki, orta Şarkı nüfuz mmtakalarına sevkedecektir. Elhamra Sineması arkasında bedeli keşfi olan 3487 lira 90 kuruş üzerinden açık eksilt· 
bu aralık, bu iki büyük dev- ayırmak gibi bir esasa dayan· Umumi harpte T~lefon : 3479 meye konulmuştur. Yapmak istiyen müteahhit ve ustaların 
let arasındaki münasebetlerde dığından vaziyeti daha ziyade Ölen Fransızlar 1 /7/ 937 perşembe günü saat 16 ya kadar Salihli urayı en· 
böyle bir paktın imzasına zı·. karıştırdı. Hele bugu-n her R cümenine müracaatları. 19 20 22 23 1973 oma, 18 (Radyo)- Fran-

• yadesile yardım edici bir va- iki büyük devletin yakın ve sızların umumi harpte İtalyan FOTO ( • J h• ) 8 ••d•• 
ziyettedir. lngiltere ve Çarlık orta Şark ziyaretleri sulhun cephesinde ölenleri namına zmır n ısar ar aşmu ur-
Rusyası arasında bütün on' 'o- muhafazasından ibarettir. )u•• gu"' •• nden•.', ı a Y ederobada kurulan büyük 
kuzuncu asırda devam eden Ve bu da Asya paktının '"b'd · H · 27 · d Refı·k l .. tfı• O a 1 enın azıranın sın e U r Başmiidürlügw ümüz )'anındak·ı depoda mevcut 30 balyada 
siyasi rekabetin sıklet merkezi h d fi · ld ğ d k'. 1 k B · . e e erme uygun o u un an uşat resmi yapı aca tır. u Zevkinizi okşayacak poz 1280 kilo tütün pazarlıkla satılacaktır. 
Yakın ve orta şarklı. kt · ·· h · L d k T • • ·ı ·k pa ın ımzası, şup esız on • üşat münasebetile Fransadan "l!mız ışçı ı Tamamının muhammen bedeli 122.95 teminatı 18.44 liradır. 

Bu vaziyet bu mıntakalarda M k d · b k h 1 H .. k.. · K k ra ve os ova a memnum- sa ı mu arip erin bir heyeti ~ u umet cıvarı ayma aın isteklilerin pazarlık gününden evvel tütünleri görmeleri ve 
sulhun istikrarına engel olu· yetle karşılanacaktırr H b' l\J J ğ ·· N'h lb dd · N 20 a ve . ~r ıy~. nıfıır ı ı musteşarı 1 a< ey ca esı o. . 2?16(?3~ günü saat 15 de Başmüdürlüğü~üzdeki komiı~1on ....__'lo_"_du_._N_.ili...ııiıiıiyııiıııiotııİııılılıliliıiıııtai•· ııııııı1teııiiii'reiiiıiıiıiviie illiliiiiıiiıııııııiıııiııııııa __ _.A_ . .;ş_. Ea..;..;'ııı;..'e-· r ...... :...;lt~al~ya~y.;.a ~a~·e;;.;l eiıi'cjie'kiiitiiir .iiiıiıııiiiiııiiıııiiiii idlmelerı. 18 'İl 19 1 

. , - . . . 
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Numara - 38 Yazan: M. Ayhan lzmi Vilayeti Defterdarlığından 

Doğan, yanındaki gemici ile adayıl 
dalaşırken Prenses iriniyi tauımıştı. i--lllliımm•\• 

Bu rivayetler çok muhtelif vadisi işidince, köşkü bekliyen Çünkü bana, sizinle konuş-
olmakla beraber, sadece bir ihtiyar bir uşağını göndermiş- mak ve çiçek bahçenizden 
nokta üstünde birleşiyorlardı: ti.. f htiyar uşak, bir saat sonra yükselen k~k~yu t_eneffüs et-

0, çok güzel, çok kahra· dönmüs ve tayfaların halka mek saadetını verdı. . 
rnan ve fevkalade bir insan- verdikleri cevabı tekrarlamıştı. Bu sözler, tatlı hır şarap 
rnış diye.. irini; &:~bi l~~ni~.in ru.huna .d~k~lmüş-

Geliş, gidiş ona, " Meçhul -Tuhaf -diye mırıldanmıştı- tu. Goğ~u .. h~fıf hafıf ın~p. kal-
Korsan,, adı verilmiş. Bir müd- şu halde ya rivayetler asılsız, kıyor, yuzunun pembelığı ar-
d t d T .. k 1 h · l · tıyordu: e sonra a onun ur o - ya ut ta gız enıyor.. H k'k d d. d'' 
d ğ 1 ı b l t U d . d b' - a ı aten, e ı, un u unu an ıyan ar u unmuş u. şağın av etın en ıraz son- .. ld' · b .. ··? 
B h b · d d 1 mu ge ınız, ugun mu .. 

u a ere manan a var ı, ra rini bahçeye inmişti. Sırtın· D ğ ··ı·· d"· 
· d M k d.l o an gu umse ı. 
ınanmıyan a.. era e ı en da hafif kolları açık bir ipekli ç k k d. 
d.ğ b' 'h "d· ' - o mera e ıyorsanız 

ı er ır cı et te şu ı ı: bornos vardı. Ar.sızın yirmi .. . · · · d ~ 
N · · b ? . . . . . . . ve eger sızın ıçın o~ruyu 

- e ıstıyor u genç . adım ılerıde ıkı kışının dur- ·· 1 kl'" · f d l · ·· ...,. . .d. ? B. k 1 soy eme ıgım ay a 1 ıse, soy· 
l\.ımın nesı ır . ır orsan o - duğunu gördü. Bunlardan biri, r . 
ınadığı şüphesizdir. Altındaki Meçhul Korsanın ta kendisi ıyeyımS·:. 

1 
. , . t' 

· d · · k · . . . - oy eym, , ıs ıyorum .. 
gemı e, yırmı orsan gemı- ıdı Doğan lımana varınca ş h ld b - ld'k . . · ' ' - u a e, ugun ge ı 
•ınden bahalı .. Bu servetı ne: halkın gemiyi merak ve te- efendimi 
te~en.. bulu~or? ... _Mademkı cessüsle saracağını anlamış, - isminizi sorabilir miyim?. 
1'urkt.ur, ~~ dıye ~ukumdarmm açıklarda bir sandal indirtmiş Doğan güldü, başını salladı: 
\'e mılletının emrınde çalışını- ve şehre gizlice, kara yolun- _ Hayır, onda beni mazur 
Yor? Bu şaşırtmaca kahraman- dan girmeği daha muvafık görünüz. Bunu bir nezaketsiz-
lıkla~ neden .ileri geliyor? bulmuştu. Bunu da sırf Kor· lik telakki etmezsiniz, lütfen 

Bırçok şehırlerde, korsanlar. foyu yakından tanımak için kendi isminizi veriniz. 
Remiciler ve halk arasında bu yapıyordu. Fakat yol burada, _ Ben, Prenses lrinayıml 
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ismi 

Necati Halil 
Hasan o. Cemal 
Hüseyin 
Hüseyin 
Mehmet o. Cemil 
Ali Nazmi 
lbrahim 
Mustafa o. Ali 
Hasan o. Ali 
İsmail o. Mustafa~ 
Kazım o. Osman 
Hüseyin o. Veli 
Musa o. Ali 
Rasim 
lbrahim Mustafa 
Mustafa o. Mehmet 
lbrahim 
Binnaz 
Melek 
Meh. Ali o. Hayri 
Ridvan 
lbrahim o. Halil 
lsa o. Abdullah 

İsmail o. Reşat 
Mehmet io. Hüseyin 
Saadet 
Mahmut Nedim 
Mehmet Hüseyin 

936 Hacı oğlu Abdullah 
,, Ahmet o. Mustafa 

Mayıs 935 Türk Yükselme ce· 
miyeti. 

Mart Nisan 935 Sıtkı 

San'atı Mevkii No. 

Bakkal 
Kasap 
Kömiircü 
Bakkal 
Kadayıfçı 

Bakkal 
Eskici 
Aşçı 

,, 
Otel 
Kasap 
Manav 
Berber 
Kunduracı 
Bileyici 
Kahvehane 
Bostancı 
Kabile 

Bayraklı M. 
il 

Mitat P. 
.. 

Kemalpaşa 
Bostanlı M. 
Bahariye C. 
Kemalpaşa C. 

,, 
" 

Zafer S. 
Kemalpaşa 

" 
Zafer S. 
Şayeste 

" Mirat 
Kemalpaşa 
Banka 

Kömürcü Mirat 
Kunduracı Yemişçi P. 
Berber Yalı 
Manav Bayraklı M. 
Ki.' pekçi Zafer 

Elbise boyacısı Kemalpaşa 
Tütüncü Kemalpaşa 
Bakkal S. K. Medeniyet 
Saat tamircisi Şayeste 
Elbise boyacısı Kemalpaşa 
Köfteci Mersinli 
Manav Şehitler 

Lokanta 1 nci kordon 

35 
57 
96 
94 
38 

123/1 
51 
33-20 
31 
17 
8 

56 
29 

2 
3 

21 
38 
64 
52 
33 
1112 
31 
20 

25/ 1 
146/ 1 

61 / 1 
2 

2511 
52/ 1 

129 

Kazancı 

Lira K. 
21 

7 76 
2 30 
4 60 

24 00 
69 
40 

30 00 
14 51 
18 52 
57 67 
31 63 
4 83 

19 55 
11 29 
11 09 
19 16 
58 50 

91 
4 14 

10 50 
4 75 
9 67 

22 60 
7 75 
1 35 
5 50 
6 20 
5 17 
4 03 
1 54 

9 32 
tnünakaşalar olurken bazıla- lrinanın malikanesinin bahçe- Doğan, bir çığlık attı: 
tı da; sinden, hem de tam ortadan _ Prenses lrina mı?.. Ne 

- Canım, ne olursa olsun, · d Y d b' 1 geçıyor u.. anın a ır genç dediniz; Prens rina mı?. 
·diyorlardı· onun bize benze- korsan daba vardı. Ona: 

Yukarıda isim ve mevkileri yazılı otuz iki mükellef namına Alsancak ve Yeni Maliye şu
belerince namlarına çalıştıkfarı müddet için tarholunan kazanç vergilerine ait ihbarnameleri 
kendilerinin halen nerede bulundukları bilinmediğinden tebllğat makamına kaim olmak üzere 

lrıediği muhakkak.. - Acaba yanlış bir yola 
Bazıları ise, şunları söylü- mı saptık. 

>'CJrlardı: Diye sordu. iriniyi görmü-
- Onda bir tılsım var dost- yordu, fakat irini onları gör

lar .. Peri gibi, Cin gibi, Şey- müştü. Doğanın, Yunanca ola-
tall gibi bir şey .. Çat burada, rak konuştuğunu duymuştu. 
Çat şurada.. Fazla edepsizlik Dalların, çiçeklerin arasından 
Yapan korsan oldu mu, dalma biraz dikkat edince, şaşırmak-
biniyor, ~nsesine yapışıyor.. tan ve hayret etmekten ken-
. Dotan, bütün bu rivayetleri dini alamamıştı: 
'fidiyor ve gülümsiyordu .. Fa- - Ne güzel bir erkek .. 
~t biç bir zaman, başının üs- Gemiciye benziyor .. Fakat çok 
tlirıde dolaşan şöhret halesi şık ve asil bir insan tavrı ta-
Ofıa bir gurur, bir hodgimlık şıyor .. 
~etmemişti. O, bir bulut, bir Hatırına ilk gelen, doğru-
eıtar içinde gizli kalmaktan dandoğruya Meçhul Korsan 
t~biaten hoşlanıyordu. Esasen olmuştu: 
tıındiye kadar böyle büyü· _ Acaba? 
~iiıtü ve kendi kendine de, 
1
ltlebet böyle kalmak, böyle 

)tfarnak kararını vermişti. 
~lstanbula hiç gitmemiş, hatta 

1 llakkale boğazına bile yak
~lnamıştı. Akdeniz sahillerini 
S.. ha çok seviyordu. Safiye 
k itanın verdiği mektublan 
~ltllmak ihtiyacını hiç his
diif llıcrnişti. Nihayet bir tesa
't ' Korfoda karşısına Pren
'da iriniyi çıkarmıştı. O gün 
)'ada, kırmızı geminin kuman
le almak için gelişinden mü
ke~ellit bir heyecan, bir hare
~ Vardı. Herkes sahile koş
~u:u. Arada genç kızlar, genç 

1lllar da vardı. 
aiy~~çhul Korsanı görmek is
ba:.\ardı. Gemi yanaşmış, 
0 &'· 

8Yfalar çıkmışlardı. Fakat 
~Ot" 

•oru Ullrne111işti. Halk tayfalara 
Yordu: 

'-'ı~ Sizin bir kaptanınız var· 
G çıkrnıyacak mı?. 

~İldccrniciler lakaydane bir şe
şu cevabı veriyorlardı: ....... B· . 

lu zatt ızırn kaptanımız, işte v it •. 

dura~ geminin güvertesinde 
'evimi· •~sakallı, ihtiyar ve ......._ H hır zatı gösteriyorlardı. 
0'4tcak ~!r, o değil, başkası 
lc..l>ta ' ır güzel, bir genç 

il •. 
....... .,. 

L Prcll •nım1 ıyoru7. böyle birini. 
~ ses ·-d ~ tı ola b· rını e, şehre ya-
'fta il ır malikanesine bir 

.... • on o .. 
~~ iiı eUn müddetle kal· 

ere gelmiş ve bu ha-

Dedi ve durdu. Sonra bir 
az daha ilerledi, tam bu sıra
da Doğan da bunu görmüş 
ve başını çevirerek dikkatle 
bakmıştı. Gözgöze gelmişlerdi. 
irini, bu meçhul gencin hari
kulade gözlerindeki nüfuz al· 
tında şaşmr gibi oldu ve bor· 
nosunu düzeltti.. Doğan, onu 
kibar bir Şövalye gibi selam
ladı: 

- Çiçeklerinizle, güzelliği

nizle bahtiyar olunuz. ·dedi
yolumuzu şaşırdık ta onun 
için burada durduk .. 

Bu güzel ses ve bu zarif 
cümleden sonra irini arhk 
şüphe etmekte hiç haklı olma
dığını anlamıştı: 

Bu, Meçhul Korsanın ta 
kendisi idi. 

Pembe, güzel bir gülü ko
pararak hafifçe burnuna gö
türdü ve siyah, haris gözle
rini ona dikerek: 

- Çok kibarsınız -dedi.· 
her halde bu adadan değil-.. 
sınız .. 

Doğan, ağır adımlarla yak
laşıyor ve yaklaştıkça, güzel· 
liği, cazibesi, parlaklığı artı
yordu: 

- Hayır, değiliz.. Evelki 
gün bir gemi ile gelmiştik, 
yarın döneceğiz.. Buralara 
doğru bir gezinti yapıyorduk, 
görüyorsunuz ya, yolumuzu şa
şırdık.. Maamafih, bu şaşır
mayı ben güzel bir hatıra ola
rak saklıyacağım. 

- Sonu var - keyfiyet usule tevfikan ilan olunur. 1976 

Jzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - idareleri fstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat 

için alınacak olan 100000 yüz bin kilo yoğurta talip 
çıkmadığından 22/Haziran/937 salı günü saat 14,30 
da lstanbulda Tophanede sat. al. ko. da pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 15 bin lira olup ilk teminat parası 
1125 liradır. 

3 - Şartnamesi Tophane sat. al. ko. da görülebilir. 
4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddele

rinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarile birlikte te· 
minat makbuzlarını ihale saatında Tophane satın al-
ma komisyonuna vermeleri. 19 20 1958 

lzmir Mst. M. K. sat. al. ko. rs. den: 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 38 kuruş olan 125000 

yüz yirmi beş bin metre kılıflık bez kapalı zarfla ek-
siltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 22/Haziran/937 salı günü saat 15 de M. M. 
V. satın alma komisyonunda yapılaeaktır. 

3 - ilk teminat parası 3562 üç bin beş yüz altmış iki lira 
50 kuruştur. 

4 - Şartnamesi 238 kuruşa M. M. V. satın alma komis

5 
yonundan alınır. 

Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saa· 
tından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma ko-
misyonuna vermeleri. 4 9 15 19 1740 

1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için açık 
kilo sadeyı.ğı satın alınacalCtır. 

eksiltme ile 3900 ' lzmir Müstahkem Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 

2 - ihalesi 30 Haziran 937 çarşamba günü saat 16 da 
Çanakkale Mst. Mv. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

3 - Sadeyağının beher kilosu 90 kuruştan tutarı 3510 lira 
olup muvakkat teminat parası 263 lira 25 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şeraiti İzmir Mst. Mv. sat. al. ko. da görü
lebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

Ankarada Genelkurmay dairesi bahçesinde çalışmak üzere 
50 - 80 lira ücretli bir bahçevan alınacaktır. Talip olanların 
25-6·937 tarihine kadar Ankarada Genelkurmay daire müdür-
lüğüne müracaat etmeleri. 16 19 22 1905 

I' ., 
· Bah;ova Ağa-

3 Üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte muvakkat teminat makbuzlarını ihale · memnun 
gün ve saatmda Çanakkale Mst. Mv. sat. al. ko. nuna 
vermeleri. 13 19 23 27 1878 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 275 kuruş olan 150000 

yüz elli bin metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 22/Haziran/937 salı günü saat 11 de Ankara 
M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - ilk teminat parası 20250 yirmibin iki yüz elli liradır. 
4 Şartnamesi 20 lira 63 kuruşa M. M. V. satın alma 

5 
komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayıla kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika-
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saa
tından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma ko· 
misyonuna vermeler. 4 9 15 19 1727 

İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Mst. Mv. kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 37470 

kilo sadeyağı satın alınacaktır. 
2 - ihalesi 30 Haziran 937 çarşamba günü saat 16 da 

Namile maruf ılıcaları 6-Haziran-937 
pazar gününden itibaren muhterem 
müşterilerine kapılarını açmıştır. 

Asırlar var ki, şifabahş sularile bütün Türkiyenin hicra 
köşelerine kadar nam salmıştır. Bu şifabahş sağlık yurdu
nun muhterem müşterilerince malum olduğundan fazla iza
hatı zaid görür ve muhterem müşteril~.rimin . teşriflerini 
beklerim. MUDÜRlYET 

Dikkat 

t:Urk pazarı 
lbrahim Karakaş 
Odun pazarı Kebabçılarda ( 3 ) numaralı ticarethanemi 
bu kere daha genişleterek g~ne Odun pazarında Sümer 
Bankın çıktığı eski Bayraklı ( 12 ) numaralı mağazaya 

naklettiğimi muhterem müşterilerime arzederim. 

Çanakkale Mst. Mv. sat. al. ko. da yapılacaktır. • lllllllllllllllllllllllllllhı. Doktor ,ıllllllllllllllllllUlllllllltll 
3 - Sadeyağın beher kilosu 90 kuruştan 33723 lira tutarı I= 

olup muvakkat teminat parası 2529 lira 23 kuruştur. A Kemal Tonay = 
4 - Evsaf ve şeraiti lzmir Mst. Mv. sat. al. ko da görü- = • =: 

lebilir. - Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın: hastalıkları ~ 
5 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart ol- = Birinci Sınıf Mutahassısı = 

makla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
l = (Verem ve saire) = 

maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalar a §E B88mahane i~tasyonu karşısındaki Dibek sokak başında 30 sayılı S 
birlikte teminat ve teklif mektuplannı ihale saatından := ev ve muayenehanesinde sabah eaat 8 den ak~am saat 6 ya =: 
en az bir saat evvel Çanakkale Mst. Mv. sat. al. :E kadar hastalarını kabul eder 3 
ko. nuna vermeleri. 13 19 23 27 1879 •lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlilllll Telefon: 4115 1111111111 
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Vapur Acentası Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri = 
ROYAL NEDERLAND • -

KUMPANYASININ Başdurak büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 
"JUNO,, vapuru 10 Hazi· -

ranadoğrubekleniyor.Yükü- -_ IL!l~mfl'Oa Nnaan~lkta~ ç~ n::=\'\ fF'~e:=t = 
nü tahliyeden sonra BURGAS lr1I t9J \YJ ~ ~ U U \9' '6 ~ U U ~~ U 
VARNA ve KôSTENCEye -

y:~i;~~~~~~~ı~:N -S hhat Eczahanesi: 
"AASNE,, vapuru 14/Hazi· = _-

randa bekleniyor. ROTTER- = nde bulunur. 
DAM, HAMBURG, GDYNIA -
S KANO IN A VY A liman lan na B 111111111111 UI 11111111111111UI11111111il1111111111111111il111111111111111111111111111111111111111111111il11111111il1111il111111111111111111111111111111 lll i 
yük alacaktır. ---SERViS MARITiM RU-

MEN KUMPANYASININ 
"ALBA JULIYA,, vapuru 

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

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 4142/4221/2663 
........ ICJl .... 1 ........... , 

V.N. 
W. F. H. VAN
Der ZEE& CO. 

DEUTSCHE LEVANTE Lİ-
NIE. G.m.b. H. 

HAMBURG. 
,,ARKADIA,, vapuru 12 

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

"CHİOS,, vapuru Haziran
nihayetinde beklenilmektedir. 
HAMBURG ve BREMENden 
yük getirecektir. 

AMERiKAN EXPORT Ll· 

:Y•N«~ .. ., ./- r 

} o Il ıu--r ... 

Kuru./ 
c 

NES 
1 

.......................................... 111111 .. _. ...... , .. .. 

The EXPORT STEAMSHIP oı· . '' UMDAL u 
CORPORATION IVIer Ve ,, mu. 

PIREden AKTARMALI ş·· k" mi Deniz Acenta-
SERI SEFERLER . ~re ası lığı Ltd. 

11EXETER,, vapuru 18 Ha- Lımıted ff JJ • L• 
ziranda PIREden hareketle vapur Acentası e enıc ınes 
BOSTON ve NEVYORKa Birinci kordon Recs binası Limited 
gidecektir. Tel. 2443 

"EXCAMBION,, vapuru 2 THE ELLERMAN Ll-
Temmuzda PİREden hareket NES L TD. 
ederek BOSTON ve NEV-
ORK için yolcu ve yük ka· ''DRAGO,, vapuru 15 Ha· · 
bul eder. ziranda LIVERPOOL ve SW- ' 

11EXOCHOR~A" vapuru ANSEADAN gelerek yük çı-
16 Temmuzda PIREden hare· karacaktır. 
ket ederek, BOSTON ve NEV- "GRODNO,, vapuru 15 

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

PHELPS LİNE 
PHELPS BROS & CO INC. 

" lRLAND ,, vapuru 24 
Haziranda beklenmekte NEV-

YORK limanı ıçın 
caktır. 

"UTSIRE,, vapuru 20 Tem
muz beklenilmekte NEVYORK 
limanı için yük alacaktır. 
Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. 

Birinci kordonda 11UMDAL,, 
UMUMi DENiZ ACENTA
LIGI LTD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

YORK için yolcu ve yük ka· Hazirnda LONDRA, ve HULL 
bul edecektir. den gelerek yük çıkaracaktır. lzmir memleket hastanesi baş-

Seyahat müddeti: "GRODNO,, vapuru 30 b•bı• • d 
PiRE • BOSTON 16 gün Haziranda gelerek LONDRA ta 1 iğin en 
PiRE - NEVYORK 18 gün ve HULL için yük alacaktır. lzmir memleket hastanesinde bir yıllık ihtiyacını karşılıyacak 

AMERiCAN EXPORT LINES DEUTSHE · LEVANTE olan 1800 liralık kıymeti muhammeneli Rontken filimi ve 680 
THE EXPORT STEAMSHIP LINIE lira kıymeti :nuhammencli evrakı matbua ve 75 kilo sikletinde 

CORPORA TlON ,,SOFİA,, 10 Haziranda 127 lira 50 kuruş kıvmeti muhammeneli iki adet kazan ve 

19~Haıiran 937 

HU·HU! SİNEKLER BENİ 
ERKEN KlfLDJRDILAR I • 

Depo: 
Edvar Conson Halefi 
2ci.Kordon No 88 

İzmir. 

BLAK-FI.AK 
Amerikan en 

mükennnel ,., 
sinek ilaçidir. 

er yerde satılır 

Açık eksiltme ilanı 
Tire belediye reisliğinden 

. 1 - Aşağıda cins ve müfredatile muhammen bedelleri yazılı 
(Üç) kalem ve belediyemiz müessesesinin 1937 mali yılı ihtiya· 
catı ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen 
Bedel 

Lira Ku. Nevileri 
3900 (300) Adet türbin sistemi kuru tip su saatı 
4992 47 (12) kalem su aboneleri su alma kolları tesisatı 

malzemesi 
1271 (4125) adet ve (8) cins (Elektrik) Am~ulü 
2 - Açık eksilme müddeti 10/6/1937 tarihinde 25/6/1937 

tarihine tesadüf ede:n cuma günü saat (15) e kadar on altı 
günden ibaret olup isteklilerin bu müddetin sonuncu cuma 
günü tayin edilen saatte Belediye daimi encümenine müracaat 
etmeleri şarttır. 

3 - Ayrı ayrı yapılacak üç kalem eksiltmeye iştirak etmek 
istiyenlerin muhammen bedellerinin % 7 ,50 nisbetindeki mu· 
~akkat teminat akçeleri makbuz veya mektuplarını encümene 
ıbraz ve teslim etmeleri lazımdır. 

4 -. l~bu e~siltmelerin • şartnamelerini görmek ve izahat 
almak ıstıyenlerın her gün çalışma saatları içinde Belediye 
Müessesesi ~Muhasebesine müracaat etmeleri ve istiyenlere 
bedelsiz~olarak! birer kopyasının göndrilebileceği ilan olunur. 

16-19 1891 

''EXIRIA,, vapuru 24 Ha- HAMBURG, BREMEN ve 6 adet tencere 15·6-937 tarihinden 5·7-937 tarihine kadar 20 
zirnnda limanımızda beklcnil· ANVERSten gelerek yük çı· gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Nümune ve şeraiti ~ , 
mektedir. NEVYORK için yük karacaktır. münakasayı görmek istiyenler her gün İzmir memleket hasta- r--., 'i~'''" ~ 
kabul eder. Tarih ve navlunlardaki de· nesi sertababetine ve eksiltme günü olan 5-7-937 tarihine J T -:_ı ~ 

SERViCE MARITIME RO· ğişikliklcrden acenta mes'u- rastlıyan pazartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar lzmir vil5- ' Zmİr İcaret Ve Sanayi 008 
UMAIN. BuCAREST livet kabul etmez. yet daimi encümenine % 7,5 nisbetinde filim için 135 lira, SIDdan 

• evrakı matbua için 51 lira ve bakırlar için 10 lira teminatı 
"DUROSTOR,, vapuru 27 b ki ·ı k muvakkata mektubu ile mu .. racaatları ilan olunur. 

1111 

.-1 
· d b ki ·ı k d muza doğru e enı me te- •

1 

2834 sayılı kanun hükümlerine göre teşekkül eden ve d" 
azıran a e enı me te ir. 15 19 23 27 1919 ' 

KÖSTENCE, SULINA, KA- dir. BELGRAD, NOVİZAD, A ~ukavelenamesi 19-~a~ıs-937 tarihinde Urla ~otcri huzur~~~ 
LAS için yük kabul eder. BUDAPEŞTE BRATİSLAVA skeri fabrikalar umum mÜ· ımza ve lktısat Vekaletınce 28-Mayıs·937 tarıh ve 61212 ,lifi 
KALAStan aktarma şartile LiNZ ve ViYANA için yük d•• ı•• •• sayılı tel yazısiyle verilen salahiyete müsteniden lzrnit " td 
umum TUNA limanları için DEN NORSKE MIDEL- Ur Uğunden tarafından tasdik olunan 15 numaralı Urla üzüm tarıll1 ~r· 
yük kabul eder. HAVSLINJE 200 ton saf kurşun kooperatifinin Odamızca tesciline karar verildiği ilan oturt 

JOHNsToN w ARREN ° s L o ı · T. t · oClıl" 
LINES LTD. "BOSPHORUS., vapuru 22 Tahmin edilen bedeli 60000 lira olan yukarda miktarı ya· zmır ICare Ve Sanayi 

L 1 y ER p o O L Haziranda beklenilmektedir. zılı saf kurşun askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma Slnd&D 
"AVIEMORE,, vapuru 27 PİRE, SIÇltYA, DiYEP ve komisy_onunca _9 Temmuz 937 cuma günü saat 15 te kapalı ,.ra' 

Haziranda beklenilmektedir. NORVEÇin umum limanları zarfla ıhale edılect>ktir. Şartname 3 lira mukabilinde komis- 2834 sayılı kanun hükümlerine 'göre teşekkül eden v~i Jııı' 
LIVERPUL ve ANVERSten için yük kabul eder. yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4250 lirayı mukavclenamesi 17·Mayıs-937 tarihinde Kemalpaşa not~hlİ "'. 
hamule getirecektir. BURGAS Vapurların isimleri gelme havi teklif mektuplarını mezker günde saat 14 de kadar ko- zurunda imza ve lktısat Vekaletince 2-Haziran-937 ta~ı vıliSI 
VARNA, KÖSTENCE, SU· tarihleri ve navlun tarifeleri misyona vermeleri ve kendilerininde 2490 sayılı kanunun 2 ve 250 sayılı tel yazısiyle verilen salahiyete müsteniden izr0ır s"tıf 
UNA, KALAS ve IBRAIL bakında bir taahhüde girişi· 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis· tarafından tasdik olunan 13 sayılı Armutlu üzüm tarılJI ıı"'' 
için yük kabul eder. lemcz. Telefon No. 2007 2008 yona müracaatları. 17 19 21 23 1909 kooperatifinin Odamızca tesciline karar verildiği ilan olu 

• ~hı 

Soc . Royale HONGROISE p •• • ş h ,.,., · · b • · b · h ·ıd· 0 k _1 l btr DANUBE MARİTiME urııen a ap .1 esırı ta ıi, eşsız l T müs ı ır. aaar zararsızdır ki gebelere, kapı 
"DUNA,, vapuru ıo Tem- · ' rekleri rahatıa olanlara bile Doktorlar bunu tavıiye ederler. 


