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lnönu 
Parti Grubunda Londra seya
hati hakkında izahat verdiler 

Doyçland hadisesinden sonra hasıl olan vaziyet Parti Grubunda 

Amerika ve Avrupa efkarı umumi- Başvekilimizin izahat. 
• 2,5 saat sürdü 

yesİ Almanlar lehine değildir !~!~!'v1:r:;e~ia~;;a:;;a0n:~0~~~;;:1t ç~~~-
"-lnıeriada tahribat çok büyüktür. Meksika konsoloshanesi 

bir enkaz halindedir. Kurbanların adedi belli değildir. 
Askeri hastahane, yaralılarla dolmuştur 

ne iştirak etmek üzere 
Londraya yaptığı seyahat 
etrafında izahat t1erdikten 
sonra Lorıdrada ve Lond
raya giderken Pariste t1e 
avdetlerinde Bclgratta ve 
Atinada yaptığı siyasi fe· 

mas/ardan aldığı intibala· 
rını ve bu memleketleıde 
Türkiyeye ka şı gösterilen 
samimi dostluk tezahüra· 

C.6eı .. tt 
" lll'ıkta yapılan 

lo cenaze menuimi .. 
ndra, 1 (A.A ) - Doyç· 

iller . • yelılerinin cenaze 
•••nıı b " c -)lpıl uıun ebeluttarıkta 

Cebe~~ v.; bu merasimde 
Sirevan •rı valisi General 
L s ve A . l Qlıır b 1 mıra Velles de 

A u unmuştur. 
)'rıc:a C b 1" 

nan 1 . . e e uttankta bulu· 
halen bgılaz gemilerinden ve 
torpid urada bulunan bir Türk 

dtnizı~tı llluhr~~i, bir Hollanda 
rikan ıemııı ve bir Ame· 
dosundtorpido muhribi torpi· 

•n b· lntras· ırer heyet de bu 
•rne . t• k Cebeıo ış ıra etmişlerdir. 

ttarıka çıkardan 
lond Yarahlar 

rıirı r ra, 1 (A.A.) - Berli
re, D eaınen bildirdiğine gö
""•ndoyçlandı lbiga adası ci· 
v,,,n ~ bornbardıman eden 
2 sıya h .. k" . 3 bah . u umetı tayyareleri 
bahr r~y~linin ölümüne ve 83 

1Ytlanın d 
•rtıil ol e yaralanmasına 

D ınuştur. 
oyçlınd C b I" lrıış v " e e uttanka var· 

~erlin;, oğle üzeri oradan 
.\tınan n aldı~ı emir üzerine 

Val"Ya~a hareket etmiştir. 
ansıya h··k" asına .. u umetinin iddi· 

~·· gore D 1 d Oti.i h "k: oyç an kruva-
karşı at u urnetçi tayyarelere 
bunun ~ş a_çrnış tayyareler de 
tek ı 2 bzerıne mukabele ede
hornb 1 ornba atmışlardır. Bu 
· •arda 4 1'•bet . ". tanesi gemiye 

etmıştır 
Alman h"k". . 

••na 0 .. u umetınin iddia· 
~- oOre V I" . 
.. Yya 1 ~ • ansıya hükumeti 
L re erı b l 
._ iştir k eyne milel kontro-
b..": 

8 ede C 611ni.i lb· n 'te umartesi 
>'en D ıga adasında demirli-
currı e~Y~land kruvazörüne hü· 

l' rnışlerdir. 
a 'l'Yareler Pi" 
lağı · . ane uçuşla 

b •nmışl ornb 1 er ve kruvazöre 
tan,d a •rını .bırakmışlardır. Bu 
ı.._. 8 gern ·· 
-..ıaıa 1 murettebatı mu-
litıc:le bıı. Yerlerde istirahat ha· 

~ bir~lunuyordu. Bombalar
~ Yemekhanenin orta

P•tlaaııt. bir tanesi ıü· 

Al111an donanmasi 
vertede infilak etmiş ise de 
fazla buarı mucib olmamıştır. 

Doyçland ateş açmamıştır. 

-

ralı çıkarılmıştır. Bunlar ora· 
'arda hastahanelerde tedavi 
edilecektir. 

Diğerlerinin tedavisi gemı

de icra olunacaktır. 
Cumhuriyetçi ispanya mil

li mUdafaasmın tebliği 
Valansiya, 31 (A.A.) - Mil

li Müdafaa Bakanlığı tebliğ 
ediyor: 

Almeria askeri kumandanı 

Milli Müdafaa Bakanlığına aşa· 
ğıdaki işarda bulunmuştur: 

"Bu sabah saat 5,30 da 
bir Alman zırhlısı ile 4 torpi· 
do muhribinin Cartagenadan 
Almeriaya doğru gelmekte ol
duğundan haberdar edildim. 
Saat 5,45 de beş Alman ge· 
misi Almeria üzerine ilerle· 
meğe devam etmişler ve 12 

Uaob:ıknnımız i met 1nünil 

Ankara, 1 ( A.A.) - C. 
IJ. P. Kamutay gurubu bu
gün öğleden sonra Antalya 
:saylat1ı Dr. Cemal Tunca· 
nın başkanltğında toplandı. 

Sürekli alkışlar arasında 
kürsüye gelen Başbakan 
lnönü, taç giyme merasimi-

tını anlattı. 
lnönünün B. Litvinof la 

mülakatları da Parti gru
bunca memnuniyeti mucib 
olmuştur. 

Başvekil yakında Kama· 
--tayda devletin umumi siya
seti hakkında yapacağı be
yanatın anahatları üz.erin
de de izahat t1erdi. 
Başbakan lnönünün iki 

buçuk saat süren bu bega· 
natı Grupta büyük memnu· 
niyet tezahür/erile karşı· 

landı. 

kilometre mesafeden hiçbir Hamı·dı·ye, yarın lstanbul-
ihtarda bulunmaksızın ve sa· 

rih hiçbir hedef tayinine te· d h k t d .. 
şebbüs etmeksizin Almeria an are e e ıyor 
halkının üzerine ateş açmışlar· ---· ---------
dır. Alman gemileri 200 mermi Milli Müdafaa Vekili G. Kazım Ô.zalp 
atmışfaraır. Jaıııa uaı.aıı....... - - l 
mız 60 obüs atmakla mukabe· gemıyı ıetrı, c)' ..... ·------> --' o .. - • 

le etmiştir. Ve zevahire naza· 1st an bul, l 
ran da torpidolardan birine (Husuei) - Ha· 

ziyafetin verildiği 
şereflendirdiler 

Büyük Şef, 
Ankara palası 

isabet vukubulmuştur. midiye mekteb 
Saat 6,50 de Alman filosu gemisi, Yunan 

ve Yugoslavya 
bir duman bulutunun arkasına limanlannı zi· 
gizlenerek uzaklaşmıştır. Mev· yaret etmek 

Bay Şükrü Saracoğlu 
fetanbul, 1 ( Hu u i ) - Ata• 

türk, Şarki Erden hükümdarı Emir 
Abdullah şerefine dün gece Anka· 
rapalasta \"erilen emareyi ıereflen• 
dirmislerdir. 

Emir Abdullah, bügfin Anka· 
rada Gazi en titfisü ile Jsmeıpaşa 
enııtitüsünü ve nıües eselt·ri gezmif, 
akoam İran sefarethanesinde ıere· 
f ine verilen ziyafette baz1r bulun· 
muotur. 

Ankara, l (A.A.) - Dün An· 
karayı tcırif eden Şarki Erden 
Emiri Altes Abdullah saat 11,30 da 
Hariciye Vekil vetili SaracoAlu 
Şükrüyü ve aaat 12 de B. Millet 
Meclisi Reisi Abdülhalik Rcndayı 
=iyaret etmiı ve saat 12,30 dan 
12,45 e kadar bu ziyaretleri iade 
ediloıiıtir. 

Altes Emtr Abdullah ögle ye· 
meğini dairelerinde yimiolerdir. 

Ankara, l (A.A.) - Reieicum· 
bur Atatürk dün Şıırı..i Erden 
Emiri Ahes Abdullabı kabul et• 
mittir. Bu kabul eenasrnda Haricİ)C 
Vekaleti vekili de hazır bulun• 
mutıur. 

U.-isicumlıur Ataıürk Altes - Sonu 3 ncü sahi/ede - ilzere perormbe 
AbduUaba Ankarapalasta ziyaretini (' " gunu buradan 
iade eylemiotir. hareket edecek· 

Ankara, ı !A.A.) - Harir.iye Vasıf Çınar tir. 
Gemiyi tef· 

ti~ edecek. olan 
l\lilli :Müdafaa 

Vekaleti vekili tarafından Ankaru• 
plast.1 dfio akşıun Alıes Emir Ab· 
dullalı eerefine mükdlcf Lir ziya· 
fet '"erilmir, hu ziyafeti parlak Lir 
kabul re5mi takib c)·lcmİ§lir. 

İki yıl önce ara
mızdan ebediyen 

ayrılmıştı. 

Vekili General 
Kazım ôza1p, Hamidiye mekteb gemimiz -----------Ankara, l (A.A.) - Altes Emir 

Abdullah bugfin öğleden e\·el Gazi 
ve İsmet İnönü ensıitülerini ziya· 

bugünkü Ankara eı.. presi ile şeb· Du"k Jo·· vı·ndsor 
rimize gelıııi~tir. General Özalp, Uı 
yarın Hamidi)C semisiııe gidecektir. 

ret etmi~lerdir. 
Altes Emir saaı 13,30 du Tür· 

kiye H. .M. Meclisi rei i Abdüllıa· 
lik Rentla tarafından Marmara kö~ · 
küude ıereflerioe ' 'erilen ögl~ 

- Sonu 4 ncü sahi/ede -

Menemencioğlu 
lstanbula dönüyor. 

f ki sene cvd Lugün; lıüıün 
İzmir, aziz çocuAu 'Asıf Çınarın 
ölüm lıaberile yaslı idi. Vu ır, İz. 
ı4irin sc,·imli ve faziletkb çocu· 
ğu, memlekete daha pek çok hiz· 
meller yapabilel"f'ği bir çağda iken, 
ani bir ölüm darbesile ikiserıc e\'cl 

Jl:ımiıliye mekıcb gemisi, Yu· 
ı;os)a\'yadan <liirıü~te Akılt•nizdcki 

lim:ınlarımıza u~r•) acak ve Gedikli 
bahriye okulu için talebe toplı· 
yacakıır. 

Silahsızlanma kon
feransı bürosu icti • , 
malarına son verdi 

Cenevre, 1 (A.A.) - Silah· 
lan bırakma konferansının bü· 
rosu içtimalarına nihayet ver· 
miştir. Büro halihazırdaki va· 

ziyetin konferansın programına 
dahil meselelerin heyc:ti umu· 
miyesi hakkındaki çal.şmalara 
devam edilmesine müsaid ol
duğunu kaydeden bir takrir 

kabul etmiştir. 
B.iro temsil edilen veya 

tems l edilmış olan bütün hü· 
kumetlere yani ltalya ile Al· 

gözlerini ha) ata kapamıı, aramızdaı manyaya na silahlanma mas· 
Bag Menemencioğlu ebediyen ayrılmı~tı. Bu acı ayn· raflarının neşredilmesile mas-
Belgrad, ı (Rad>o) _ Dün lış, \Asıf Çınarı ae,·cnleıin kal· rafların kontrolü bir nizama 

buraya gelmiı olan Türkiye cum· binde bir yara açmıııı. Bu yara, bağlanması hakkındaki muka· 
huriyeti Hariciye VeUlcti l!İYH~ bugilo de kalblerimize eıu ver· vele projesinin metnini gön-
wüsteoarı B. Numan Uifat Mene· mekte, derin teeesürlerimizi taze· derğe karar vermişti. 
mencioğlu, yarınki Semplon eks- !emektedir. Büro Milletler cemiyeti ta-
presi ile leıanbula gidecektir. Vasıf Çınar, bugün toprak ol· ı fmdan tesbit edilen tarihte 

B. Numan Rirut, bugün Prav· mu~tur. }'akat, onun gilzel batı· 
da gazetesi muhabirini kabul ede· rası, unutulmıyacak, kalblerimizde toplanarak muhtelif hükumet· 
rek, Hatay me1eleıioio halli bak.· 1 d11ima yaoıyac11"ur. lerden gelen cevablan tetkik 
kulda be7w&1a bulwımuttar. ı, ,1 edecektir. 

Dalmaçya sahille
rinde oturacak 

r 

Dük dö Vindsor 
Belgrad, 1 (Radyo) - Dilk d6 

\'indııorun hususi klilibi bugün 
Dalmaçyaya gelmi~tir. Burada bir ' 
bir oato kiralıyacııktır. • 

Dük dö Yind or, nikiib mera. 
ııimini mfiteakıb hir ay kalmak 
üzere Dalmaçya sahillerine gelecek 
ve ıonra da Yugoelavyauın d~lık 

tüirleriaclc1a birillcle olııaracakau. 



Sayfa 2 

Talakı kolaylaştırmalı 
Geçenlerde bir lıtanhul gazotesind" çıkmı anketin fzaıirdcki akie-

lerini daha dün dinliycbil<lim. Mevzu şu: 
Tıılukı kola> la tırmnlı mı. zorlaştırmolı mı? 

Söylediklerine göre, kolaylııştırmııya taraftar olanlar da fazla imi§ .. 
Eğer, bu me\Zu fizeriııde bana da sual tevcih etselerdi, derhal kes· 

tirmc olarak §Unları 6öylerdim: 

Toluln, kola) )aştırmak lüzımdır. Çünkü; aile, kanuni tnhdid ve toz· 
)İklero değil, çift arıısınrlnki ahenk 'e se\•ı;iye i tinod eder. Yuvanın 

yaşaması v., onda nrannn snndet, hiçhir zaman harici tcııirlcrlc tahakkuk 
edemez. Yckdiğerini sevmi)CD hir erkekle bir di§iyi aynı çatı ıl· 

tındn yae:ının~n icb:ır etmek, belki onlar ara ındaki a ahi tezııbOrlerin, 
oolaeamarunzlıklorın zamanla ortadan kıılkaLilcceği gibi bir maksada 
matuf i e de, luıkikaıte, böyle bir§ey yüzde bir oisbetinde elde 
edilebilir. 

Saadet, izdivaçtan evel hazırlamr ve izdivaçla tabiye edilir. Yoksa, 
i:tdivnçtao sonra bile tceıı üıı etmediği görülen :ıııdeti kanunun a~m 

ile hiç elde edemeyiz. Sc,•miycn veya savilmiyen bir erkek veyolıud 
bir clişi}İ kendi 111ıırnblnrı ile koskoca bir ömür forogatinc mahkum et· 
mekte ia:ıbet ) oktur, diyorum. Çünkü bu bic piskoloji mesele idir. Yek· 
diğerinin -karfılıklı olarak· rubunıı tesahub cdemeıni~ çif ılcrio hay:ıtı, 

daimi bir nzabdır ve gerek fizik, gerekse ruhi münofereıler ve tczadlar 
içindeki oilclrrde doğacak çocuk bıle ruhen maluldür .,,.e bu tezndların 
bütün tczohürJcrini tafır. 

Fikrimce, izd ivacın kontrol veya tahdidini, o aile de 8lladet aar611· 
dıkt:ın \"cyıı s:ıudet hiç yokken değil, vukubulmodnn dürünmck ı;erektir. 

Ben eahsen t:ılak.ın kolnyla~tırılması taraftarıyım .• 

se~i,mck ve onloşmok. ruhi ve dimaği \'Clirelcrlc olur. Mütekabil 
bi i iştiraklerle tahakkuk eder. Kendini even. aynı zamanda karıısın· 
dakioi dü.üııebileeek kodnr diğergam olun hiçbir in an. bu gibi ab•t'al 
kar§ısındu bosıalıklı p:ırmoı;ınıo konun torafmdoo ke ilmosirıi beklemez. 
•itekiın, talakı şiddetle nrzu eden tarafın elcle vererek, kanuni zorluk· 

lan yenmek için anlaşnrak ' 'e karşılıklı olarak her türlü çarelere baş
vurdukları ve birıbirini en ağır şekilde •e\·cı anlııı:ırok· ilhama kadar 
ileri sinikleri bile görülüyor .. 

Dençe, talCilı.ın zorluğu, aileye ne saadet verir, ue dP. hakikf yuşama 
kabiliyeti ••• 

Vay halimize! 
Fen erbabının buluşuna 2'Ö· 

• .. •u.ıoau .ı:.c:ayıuııı U(..ı ı.Ju Kuı 

kopmadan 180 gram bir sık· 
let kaldırabilmektedir. 

Gene aynı zevatın tayin ve 
tahdidine göre bir insanın ba
şında da 50,000 kıl buluna
bilmektedir. 
Şu halde, bir insanın başın

daki kıllarla ne kadar müthiş 
bir sıklet çekeceğini de hesap
lamak lazımdır: 

Allah razı olsun, erbabı fen 
bunu da hesaplamıştır ve 90 
bin kilo sıkletin çekileceğini 
de bulmuştur! 

Yılan yemek yasaOll 
Amerikada Muir adında bir 

mebus 1904 de vazedilmiş 
olan "Yılan yemek yasağı., 
kanununun ilgasını istemiştir. 

Bir zamanlar, Kansasda bir 
hokkabaz türemiş ve her ak
şam sahnede yılnn etinden ya· 
pılmış yemekler yiyerek mari
fet göstermiştir. Bu adamcağı· 
zın her gün en zehirli yılan· 
larm etlerini yediği halde ze
hirlenmemiştir. Fakat yılan ye· 
mek heveskarları çoğalmış ve 
neticede bir sürü safdil Ame-

Saime Sadi 

rikalılar zehirfonmiştir. işte bu 
vaziyet ;;.,,,...:-- 1 nn... ' ' 

ı ınm yemek yasağı,, kanunu 
neşredilmiştir. 

Rokfeller 
Arzın en zengin adamı da 

nihayet açlık neticesinden ya· 
kasını kurtaramadı? O kadar 
gayret boşa çıktı ve Rokfel
ler de kara topraklara gö
müldüf 

Rokfellerin şimdi • nazan 
dikkati calip veya çok yavan· 
bir sürü macera ve menkıbe
lerinden bahsedilmektedir. 

Rokfeller bir gün golf de 
dostu Vil Rojeyi yenmiş; Roje: 

- Beni yendiğiniz için çok 
memnunum. Çünkü son mağ· 
lıibiyetiniz, petrol fiatlerinde 
iki çent bir tereffü ic!lp ettir· 
miştir. Cihanın pahalı petrol 
almasına, ben kendi mağlübi· 
yetimi tercih ederimi Demiştir. 

Rokfe!ler bu cevabı çok 
beğenmiş ve daima tekrar 
edermişf 

Kendisi de şu fıkrayı anlat
maktan hoşlanırmış. 

- iki lskoçyalı boğularak 
ölmüşlerdir. Fakat niçin ve 
nasıl biliyor musunuz? Bu iki 
adam, denizin dibinde en zi· 

r 
Bugün doğacak 

çocuklar •. 

"'\ yade kalacak olan taraftan 
alınmak üzere 500 dolarlık 
bir bahse girişmişler ve bahsi 
kaybetmemek için ikisi de bo
ğulmuşlardır! f§te, emavaıın kadınlan "or· 

kutaC!lğı r;aulerdcn bir ı;ün dah:ı. 
Maamnfib bugün kndınların nğ· 
.uyacakları fclıiket ' 'eya ademi 
muvaffııkıvctler çok lıüyuk olmı· 
yııcaktır; lrndrnlnr hugün herfe)de 
maddi ve mane'i her i~te sukutu 
hayale uğnynenklıırdır. 

Erkeklerin bugün \'eziyeti ve 
ıanı;ları kadınlardan iyidir. 

Bugün doğan çocuklar bilha . 

sa dil tahsiline ~ok kabiliyetli 
olocaklnrdır; iı;lcriodcn birçoğu 

ecnebi memleketlerde iş nn)acak· 
lar, uzuk memleketlerde bu ~ihi· 
Jere aervcı ve muv:ırfakıyct çoktur. 

'-----------------~ 

Garip hediyeleri 
lngiliz krulı altıncı Corç, taç 

giyme merasimi dolayısile pek 
,çok yerlerden hediyeler almış· 
tır. Bu hediyelerin pek çoğu 
pek kıymetli ve görülmemiş 
derecede ender şeylerden mü· 
rekkep olduğu halde, bir kıs· 
mı da cidden gariptir. Fakat 
Bay Hitlerin son aldığı hedi· 
yeler kadar garip hediye, Jn
giliz kralına verilen hediyeler 
arasında yoktur. 

Lüksemburgta çıkan bir ga· 

ANADOLU 

Uzüm ve tü
tünler 

Son yağmurlardan 
fayda gördü 

• • 
Geçen Pazar günü şehrimize 

olduğu gibi Manisa havalisine 
de yağmur yağmıştır. Manisa· 
dan aldığımız malumata S?Öre, 
orada yağan yağmur, çok şid· 
detli olmuş, kış yağmurlarını 
andırmıştır. 

Havalar, son zamana kadar 
fazla sıcak gitmediği ve bağ· 
lar da hastalıktan korkulmadığı 
için göztaşile ilaçlanmış bağ· 

lar azdı. Yağmurlar, bu ilaç· 
ları silib götürmüştür. Fakat 
umumiyet itibarile yağmurlar
dan bağların istifadesinin bü· 
yük olduğu söyleniyor. 

Bağcılar, bilhassa tütün müs· 
tahsılları, yağmurdan çok 
memnundurlar. Tütün mahsulü, 
bu yağmurlardan fevkalade 
istifade etmiştir. Gene bu se
bepten üzüm tanelerinin de 
iri olacağını söyliyenler çoktur. 

San'at okulunda 
11 Temmuzda imti. 
hanlara başlanacak .. 

4 Haziranda Ortaokullarla 
Liselerde ve Öğretmen oku· 
lunda sözlü imtihanlara başla· 
nacaktır. Bu imtihanlar 19 
Haziranda sona erecektir. 

Sözlü imtihanlara kalan t&· 
!ebeler, dün mekteplere gide· 
........ uuuuıı pıugramıarım og· 
renmişlcrdir. 

Bölge San' at okulunda im
tihanlara 11 Temmuzda baş· 
lnnacaktır. Bundan evel San'at 
okulundaki talebenin, san' at 
dersleri hariç olmak üzere di
ğer derslerden imtihanları ya
pılmıştı. 11 Temmuza kadar 
iki aylık müddet, san'at ders
lerine çalışma devresi olarak 
ayrılmıştır. -----
Bir katil tutuldu 
Kınıktan İzmire hay. 
van getiren Hakkı 

Çerkeş kazasında bir cina· 
yet işliyen ve adam öldüren 
Tilki oğullarından Osman oğ· 
lu Hakkı Menemen kazasının 
Kaklıç köyü civarında jandar· 
malar tarafından yakalanmış· 
tır. Hakkı, geçen sene Çer· 
keşte bir adam öldürdükten 
sonra ortadan kaybolmuştu. 
O vakittenberi aranıyordu. 
Sökeli İbrahim kahyanın ya· 
nına çoban olarak giren Hak
kı, Kınık nahiyesinden f zmire 
85 baş sığır getirmek üzere 
yola çıkmıştı. Hakkının katil 
olduğu anlaşılmış ve yakalan· 
ması için Menemen jandarma 
kumandanlığına telgrafla ma· 
itimat verilmişti. Kaklıç köyü 
civanndan geçerken yakalah· 
mış ve suçunu itiraf etmiştir. 
Mahfuzen Çerkeş kasabasına 
sevkc:dilecektir. 

g1r:ji2.imllftl ................ ... 

zetede bu hususta şu izahat 
verilmiştir: 

"Tokyoda bebek fabrikaları 
birliği idare meclisi, Alınan
yanın Tokyo sefiri Bay Fon 
Dierksene, Bay Hitlere hediye 
olarak verilmek üzere 75 muh· 
telif cins ve boyda bebek tes
lim etmiştir!,, 

/zmir körfezinde balıkçılık 

750 balıkçının elindeki 
vasıtalar nelerdir? 

• 
Bu gidişle balık, lzmirde lüks 

sofraların malı olacak 
Deniz balıkçılığının inkişafı 

için bir (Balıkçıhk kanunu) ha· 
zırlandığını yazmıştık. Bu ka· 
nun mucibince memlekette 
vücude getirilecek balıkçılık 
teşkilatı için lktısad Vekaleti, 
muhtelif yerlerde tedkikler 
yaptırmaktadır. 

Türkiye balıklan gibi sıhhi 
ve kıymetli bir yiyecek iize· 
rinde yapılan bu tedkikler, 
halkın hiç olmazsa haftada 
bir veya iki defa balık istih· 
lak edebilmesi maksadına ma· 
tuf bulunmaktadır. 

Aynı znmanda balıklarımı
zın konserve suretile iç Ana· 
doluda da ucuz bir şekilde 
satılması düşünülmektedir. 

Şehrimiz Ticaret ve Sanayi 
odası, lzmir körfezindeki ba· 
lıkçılık işleri hakkında yaptır· 
dığı tedkikler neticesinde bir 
rapor hazırlamıştır. Bu rapo· 
ru yazıyoruz: 

Son beş sene eveline gt>.· 
(inceye kadar lzmir balıkçı· 
lığı, az, çok iyi vesaitle iz. 
mirin taze balık ihtiyacını te· 
min ediyor ve hatta yabancı 
memleketlere de ihracat ya
pı~ordu. hmirin h .. aiinl-ii h ... 
lıkçılığı ise eskisine nazaran 
pek fakir ve ahi denilebile
cek bir vaziyettedir. Şunu he
men kaydedelim ki, balık av· 
lama ve bu zengin mahsulün 
korunması için mevcud kanun, 
balıkçılığımızın inkişafına ha· 
dim hükümleri ihtiva etme
mektedir. 

Esasen Ôunun içindir ki ye· 
niden bir kanun hazırlanması 
takarrür etmiş bulunmaktadır. 
Mevcud kanun, nizam ve ta· 
limatnameler, hal ve vaziyete 
uygun değişiklikler gördüğü 
takdirde maksadı temin ede
cektir. Esasen şimdiye kadar 
zengin ve mühim varidat 
membalarımız üzerinde ciddi 
bir etüd yapılmamıştır ki, ni· 
zam ve talimatnamelerin tatbik 

sahasında bir düzgünlük husule 
gelsin. Deniz balıkçılığı ile 
iştigal eden ve bu yüıden ge· 
çinenlerin takyide tabi tutul· 
ması, dil~kleri şekil ve vesait· 
le ve nesli kurutucu aletler 
kullanmasına müsahama edil
miş olması, dalyanların fenne 
uygun yapılmaması, bugünkü 
neticeyi doğuran ihmaller· 
dendir. 

Şurası muhakkak ki, İzmir 
körfez balıkçıları hiçbir yerden 
muzaheret ve yardım görmüş 
değillerdir. Düne nazaran bu 
günün imkansızlık ve yokluk 
içerisinde bulunuşu avlama ve· 
saitinin yüzde 65 nisbetinde 
tenezzülüne sebep olmuştur. iz· 
mir körfezinde çalışan yedi· 
yüzü mütecaviz balıkçı vardır ki, 
bunların büyük külfetlerle elde 
edebildikleri balıkların temin 
ettiği kazanç katıksız bir ek· 
mek parasını aşmıyacak mik· 
tardadır. 

Bugün mıntakanın senevi 
balık istihsal atı 500 - 550 bin 
kilo raddesindedir. Kıymet 

itibarile 110,000 Türk lirası 
tutar. Bu miktar, servet kay· 
nağının bolluğuna nazaran 
hiç te tatmin edici değildir. 

Çünkü istihsalata nazaran he· 
sab edecek olursak lzmirde 
nüfus başına senede ancak 
5,5 kilo düşer. Ay ve haftaya 
taksim edecek olursak, bu 
miktar sıfıra iner. 

İstihsalat az olunca değr de 
artmakta ve bugün piyasaya 
çıkarılan balıklar her keseye 
elverişli olmadıktan başka et 
fintinden de yüksek fiate c;a· 
tılmaktadır. Hele iyi cins ba
lıklar ancak lüks sofraların 

istihlakine münhasır kalmak· 
tadır. Bugünkü imkanlar içe· 
risinde istihsalatın artmasına 
imkan yoktur. Çünkü yardım-
sız ve himayesiz bir balıkçı 
kütlesi, bozuk düzen bir 
varlık ve bunlarla beraber 
vesait azlığı ortada acıklı bir 
manzara arzediyor. 

lzmir körfezinde hali faali
yette bulunan vesait ancak 
161 çeşid parçadan ibarettir: 

7 Trata, 9 ığrıp, 60 voloz· 
ma, 24 trança, 8 kargılı, 22 
serpme, 34 paragat. 

Körfez sularında çallŞbırba
lıkçı adedi de (250} si reis 
olmak üzere 500 tayfa ile 750 
kişidir: 

Körfez iç ve dışında 18 voli 
ve üçü açık olmak üzere 6 
dalyan vardır. 

Kapalı dalyanlar: Koma, Es· 
ki Gediz, Çakalburnu. 
Açık dalyanlar: Ragıppaşa, 

Çilazman, Kırdeniz. 
Voli yerleri de: Köroğlu, 

Urla, Kilizman, Limanreis, De· 
mirli, Kalearkası, lnciraltı, Gü· 
zelyalı, Bayraklı, Turan, Kar
şıyaka, Bostanlı, Kaz iskele
sidir. 

Bu dalyan ve voliler temiz 
ve arızasızdır. 

Asıl mevzua dönerek diye· 
ceğiz ki, halkın haftada bir 
veya iki defa balık yiyel il· 
mesini temin ancak yukarıda 
yazılı ihmallerin ortadan kal· 
dırılması ile kabil olabilecek· 
tir. Aksi takdirde lzmir ba
lıkçılığt daha acıklı bir hale 
düşeceği gıbi halkın balık yi
mesi imkanları da büibütün 
daralacaktır. 

Mali yılbaşı 
Veznelerde tesbit 
muamelesi yapıldı 

Dün mali yılın ilk günü idi. 
Defterdarlıkça evciden tayin 
edilen muhtelif Maliye hey
etleri resmi dairelerdeki vezne 
mevcudlarım usulen tesbit et
mişler ve bu tesbit ameliye· 
sine dair zabıt varakalan tut· 
muşlardır. Gümrük başmüdür· 
lüğü dairelerinde de gene 
mali yılbaşı münasebetile aynı 
merasim yapılmıştır. 

Belediye daimi encümeni 
Belediye daimi encümeni, 

dün öğleden sonra belediyede 
Dr. B. Behçet Uzun riyase· 
tinde toplanmış, arsa satışı ış· 
lerile meşgul olmuştur. 

2 Haıiran 937 

MAHKEMELERDl: 

1350 lira 
--•cıu .. •·-----

Mahkeme başkatibi 
paraları kime teslim 

etmiş 
Karat~şta satılan hisseli bir 

evin sahibi Bayan Halideye 
aid 1350 lirayı zimmetine ge· 
çirmekle maznun Sulh hukuk 
mahkemesi eski başkatibi B . 
Bekir Sıdkının şehrimiz Ağır· 
ceza mahkemesinde cereyan 
etmekte olan muhakemesi so· 
na ermiş, zimmet suçu sabit 
olamadığıPdan beraetine ka· 
rar verilmiştir. Bayan Halide· 
ye aid paranın , başka bir ka· 
dına teslim edildiği anlaşılmış 
ve bu suç ta vazifeyi suiisti· 
mal mahiyetinde görülmüş, 

fakat dava, bu cihetten ;kame 
edilmediği ve zaten af kanu· 
nu da bu gibi suçları ortadan 
kaldırdığı için Bayan Halide· 
nin parası için Hukuk mah· 
kemesine müracaatta muhtar 
olduğuna karar verilmiştir. 

Türklüğü tahkit 
Piyer bir seneye 

mahküm oldu 
Şehitlerde iplik fabrikasınd• 

İtalyan • Habeş harbinden hah· 
sedilirken Türklüğü tahkir edi· 
ci sözler söyliyen Mişel oğlıl 
Piyerin şehrimiz Ağırceza mah· 
kemesinde cereyan etmekte 
olan muhakemesi sona erl11İf 
ve bir sene ağır hapsine k•· 
rar verilmiştir. 

İki kişinin hayatıtıd 
mal olan kaza 

Şoför Hasan bir sene dlf' 
aya mahkOm oldu 

İzmir-Bayraklı yolunda idi' 
resindeki gazoz yüklü otoınO' 
bili, başka bir otomobile çarJ" 
tırarak tedbirsizlik ve nizamstl 
aykırı hareketinden dolayı Cf 
mal ve Mehmed adında i~ 
kişinin ölümüne sebebiyet vtd 
mekle maznun sof ör N:JJ 
oğlu Hasanın şehrimiz A'IJ!r 
ceza mahkemesinde nakt~ 
cereyan etmekte olan mub' 
kemesi sona ermiş, dün ka~ 
tefhim edilmiştir. Hasan, e<ld' 
ce olduğu gibi bu defa 
bir sene dört ay ağır hsP1 

ve 133 lira ağır para cezasııı' 
mahkum edilmiştir. 

Kız kaçırma davası 
Torbalı kazasının yoğ~ 

çular köyünde Haticeyi ıo'
kaçıran Kamil oğlu Bayt•., 
ve arkadaşı Süleymanın ş~b;, 
miz Ağırceza mahkemesıfJ -
muhakemeleri bitmiş, BaY'~,., 
üç ay a~ır hapse ve 50. lıil· 
tazminata mahkünı edilın1f'~ 
Süleyman suçu sabit oJın• 
ğından beraet etmiştir. 

• 
Maaş emrt 

.Bugün bekleni)'O~ 
Mali yılbaşı ve kadrol• t{ 

henüz gelmemiş olması se il' 
bile resmi daireler meınıl~I· 
rının maaş emirleri dürı .,,~ 

memiş ve memurlara ha~,r 
aylıkları verilememiştir. •tıİ
mafih, bugün maaş eıJl(I 
geleceği bekleniyor. il 

Fuhuşla mUcadB 
komisyonu .. J~ 

.. ti,, " Fuhuş ve fuhuş yu; Jt 
bulaşan hastalıklarla mll~J~( 
komisyonu dün Sıhhat 111~ 
lüğünde Dr. B. Cevdet ~ 
coğlunun riyasetinde to IJI' 
mış, bazı kadınların fllhtl!.J': 
yatından çekilmek hust15 _..,r 
ki müracaatleri üzerirıe ~ 

·ı·orıı tadaki kayıtlarının sı ı 

karar vermiştir. 

l 

li 
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-0 Doyçland hadisesinden 
~f!d~WdıiA ,,,,. sonra hasıl olan vaziyet 

.. 

Japon imparatoru yeni ka-
binenin teşkiline Prens Ka-

• • • 
noyeyı memur etmıştır ------Yeni kabine, askeri partinin müdahalesini kabul 

etmiyecektir. M. Hirota Hariciye Nazırı olacaktır 
Tokyo, 1 (Radyo ) - Ja· 

ponya imparatoru, ayan reisi ~ 
prens Kanoyeyi davet etmiş ~'it'bl~.;.:"".~ .. 

ve yeni kabineyi teşkile me· 
ınur eylemiştir. 

Prens Katoye, japonyam:l 
tnilli müşaviri olan ihtiyar 
~rens Ayonci tarafından da 
ımparatora tavsiye edilmiştir. 

Alakadar mehafilde söylen
diğine göre, prens Kanoyenin 
teşkil edeceği kabine, askeri 
Partinin kontrol ve müdaha
lesini kabul etmiyecektir. 

Tokyo, 1 (Radyo) - Prens 
l<anoye, yeni kabinenin liste
sini yarın imparatora takdim 
edecektir. 

Yeni kabinede B. Hirotanın 
Hariciye Nezaretine getirile· 
cc~i söyleniyor. 

Tokyo, 1 (A.A.) - Prens 
~onoye gazetecilere beyanatta 

ulunarak demiştir ki: 

k ~ iş görebilecek milli bir 
d abıne kurabilmek için elim· Japonga imparatora 

en geleni yapacağım. Listenin ~isin~si gazetesi ise parti· Tokyo, 1 (A.A.) - lmpa-
Ya lerın mudahale hakkını kabul rator ayan meclisi reisi Prens 

rın tamam surette hazır h b olu l etmiyen iç ir kimsenin kabi· Konoyeye yeni kabineyi teş-
L~ ~ o mıyacağını şimdiden 
qt '. olarak söyliyemem. Maa· neyi teşkil eyliyemiyeceğini kil etmesini emretmiştir. Prens 
111 f h bildimıektedir. n ...... ..,1 ... u ~ , _ ı , u_..1. 

1 .. 1 birçok görüşmelerim 936 d k" h. d 1 d Sabık Harbiye Nazırı en 1 a ı a ise er esnasın a 
tn~bet netice vermiştir. iyi hal suretinin partiler fev· imparatorun kabineyi teşkil 
cskir~s K

1
onoye ba~end bazı kinde şahsiyetlerden mürekkeb etmek hususundaki davetini 

l . •zır arın neznın e yer· bir kabine olacağı fikrinde- sıhhi vaziyeti dolayısile kabul 
;.~~d~ _kalıp kalmamak iste· dir. B. Hayasi yeni kabinenin etmemişti. Prens geniş fikir· 

1 erını öğrenmek üzere istim· lerile tanınmıştır. Muhtelif 
taçtı b büyük güçlükleri yenebilmesi- mahfillerde dostları ve kendi· 

li ulunmaktadır. ni temenni eylemiştir. 
&' • arbiye Nazırı General Su· 6ıtırn Partiler büyük bir ketumi· 
rat a v: Bahriye Nazırı ami· 

b 
Jonaı yerl~rini muhafazaya yet muhafaza etmektedir. Bu 

d~lır olduklarını şimdiden bil- hal partilerin yeni kabine ile 
ırrnişle d" iş birliği yapmağa prensib 
li . ~ ır. itibarile hazır olduklarına bir 

narn:r~ıye için en kuvvetli delil olarak telakki edilmek-
1-{· e olarak sabık Başvekil tcdı"r. 

sine karşı sempati gösteren· 
ler vardır. Prensin askeri ve 
mali ve siyasi mahfillerden 
kuvvetli muzaharet gördüğü 
için iki üç sene devam ede
bilecek milli bir kabine teşkil 
edebileceği tahmin edilmek· 
tedir. 

•rota .. ·ı k d' M liy N gosterı me te ır. a· --------=~==========...::;;;;;;__ _____ _ 
b c ezareti makamı hakkında Türk_ lran Pamuk ve buğday 
aıı g .. ı··kı aö 

1 
uç u er mevcud olduğu Hudut tashihata hakkın- Mahsu11eri de standar-

Y cnrnekted" T ır. daki muahede.. dize edilecek 
teıc:k~o, Hl (A:~·) -:- .Gf aze- lstanbul, 1 (Hususi) - lran lstanbul, 1 (Hususi) - Hü· 
büy'"k . ayasının ıstı asına parlamentosu, Türk·lran hudut kumetimiz, ihraç maddeleri· 
'"c u ehemmiyet atfetmekte · · d d 1 · .. urnu · I tashihatı hakkındaki muahe· mızın stan ardize e i mesı 
rıuniyct rn;;·et ~ bun} dan medm· deyi müzakereye başlamıştır. için laıımgelen tedbirleri al· 
Osah· . eyan ey emekte ir. maktadır. 1ktısad Vekaleti, 
ker~ 1 ~ıınbun, partilerin, as· Radyoloji üzüm, pamuk ve buğdayın 

1 rnehaf 1· E t"tU U ld mü . 1 ın ve imparatorun ns ı S açı ı kontrol edilmesi ve standar-
Şavırle · · haiz rının muzaharetini lstanbul, 1 (Hususi) - Tıb- dizasyona tabi tutulması için 

kil edola~ak bir kabinenin teş· fakültesine bağlı olan radyo· bir nizamname hazırlamaktadır. 
ebılec ğ" .. "d" • · h b eyle k e ı umı ını ız ar loji enstitüsü ugün merasimle General Ali Hikmet 

.,, ille tedir. açılmıştır. 

ANADOLU .. 
Günı-i;" . • 
~u sıyasal gazete 

Sahiıı L li ve aşyazganı 

tı ay~ar Rüşdü ÔKTEM 
ıtıurnı n . 

lrıütJn eonyat ve yazı i~leri 
til: Haa d" N İd n 1 fizbct Çançar 

archa . ~ f nesa: 
Ztnir İk" • C. ıı 1 ıncı Beyler sokaıı.. 

8 k Parı· · L" ,,. 'f eJ ıeı ıuası içinde 
'l'cı ~raf: lzmir - A ADOLU 

eıon. 27-6 
• / •• Po ta kutut1u 405 

tıu ABONE ŞERAiTi 
•tı 1200, altı avlığı 700 nç 

\'ah ~lığı 500 k~ruştur. ' 
8~~ memleketler için 8cnelik 
U oue ficreti 27 liradır 

(.:tın cı }·erde 5 kuru~ıur 
G g~ç . -
~ kuru,tıır. 

l\l'ianoLu IA'l'DAASl.NDA 

.............. B.A~S~Jl~..M:l~Ş~T~IJ~t ...... 

Zeytinyağı 
Hakkında tedkikat gapılıgor 

1stanbul, 1 (Hususi) - Tür· 
kofis, zeytinyağı pahalılığının 
önüne geçmek ve ihracatta 
başgösteren müşkülatı berta· 
raf etmek için ne gibi ted
birler alınması lazımgeldiğini 
tcdkik etmektedir. 

Polonya tayyareleri 
Atinaga vardı 

Atina, 1 ( A.A. ) - Dört 
tayyareden mürekkep bir Po
lonya hava filosu Tatoy tay
yare meydanına inmiştir. Bu 
tayyarclerde Varşova havacılık 
mektebi taleleri vardır. Filo, 
yarın istanbuta doğru yola 
çıkacaktır. 

Spor kurumu reisliğinden 
istifa mı etti? 

İstanbul, 1 ( Hususi ) -
Türk Spor kurumu reisi ge
neral Ali Hikmetin istifa et
tiği söylenmektedir. Devam 
eden şayialara göre, general 
Ali Hikmetin yerine, Aydın 
saylavı Adnan getirilecektir. 

B. Sandler 
Stokholma döndü 

Stokholm, 31 (A.A.) - Ha· 
riciye Nazırı ~andler dün ak
şam tayyare ile Stokholma 
avdet etmiştir. Nazır, Berlinde 
Fon Noyrat ile pek samimi 
müzakerelerde bulunduğunu 
ve bu sayede beynelmilel va· 
ziyet hakkında pek mühim 
malumat elde ettiğini beyan 

-- -
Serseri 

Harb yedi elli, yr.tmiş tor· 
balı korkunç ve küstah bir 
dilenci gibi, kapı kapı dola· 
şıyor. Ona, aç midesinin iste
diğini vermek drğil, ufak bir 
iltifat göstermeıe bile yeter, 
artar. O kadar ki kapıdan gö
receği safiyane bir bakışın 
cÜrf'tini, pencereden atlıyarak 
tamamlıyacak kadar sırnaşık 
ve aç bir hüviyet taşıyor. 

Amerika ve Avrupa efkarı umu
m iyesi Almanya lehine değildir 
- Başı 1 inci sahifede -
kii müstahkem gözcüleri mü· 
tearrız gemilerin üzerinde sa· 
rahaten Alman bayrağını gör
müşlerdir. 

Birçok mebani tahrib olun· 
muştur. Ölü ve yaralıların sa· 
yısmı tahmin etmek şimdilik 
imkansızdır. Alman gemileri 
geçenlerde bir İngiliz torpido· 
sunun bir mayna çarptığı mın· 
takada mayn toplıynn gemi· 
leri de topa tutmuşlardır. " 

ltalyada infial 
Roma, 31 (A.A.) - Doyç· 

bardıman tayyarelerinin Doyç· 
land kruvazörüne karşı yapmış 
oldukları caniyane taarruza 
karşı mukabelei bilmisil ol· 
mak üzere bu sabah Alman 
deniz kuvvetleri tarafından 
bombardıman edilmiştir. 

Mukabelei bilmisil hareketi 
liman tesisatı tamamile tahrib 
olunduktan ve kızıl mevkii 
müstahkem bataryaları sustu· 
rulduktan sonra nihayet bul· 
muştur. 

Umumi harbin bittiği gün, 
postunu ve saltanatını kay
betmiş bir maceraperest gibi, 
nefes almağa, dinlenmeğe bile 
lüzum görmeden yola çıktı. 
Aşmadık deniz, çiğnemedik 
toprak bırakmadı. Hadiselerin 
yanıbaşına gitti, çelme tak
mağa çalıştı. Vesileleri yaka· 
)adı, şişirdikçe şişirdi. Yap
tığı her tecrübeden daha az
gın, daha deli olarak çıka
geldi. 

Bu serseri, şimdi, İspanya 
sahillerine oturmuş, boğa gü· 
reşi seyreder gibi, yirminci 
asrın bu kanlı savaşını alkışa 
boğuyor, dumanlı havayı se
ven kurd bile, kocaman elle· 
rini biribirine çarpa çarpa Is· 
panya hailesinin serenadını 
yapan bu serseriden korkar .. 

landa karşı yapılan taarruz ltal· 
yan efkarı umu!Jliyesinde de· 
rin bir infial uyandırmıştır. 
Matbuat Valansiyanın ademi 
müdahale komitesinin ihtarla· 
rına kulak asmadığını ve ca
niyane tecavüzlerine devam 

Alman donanmasının diğer 
parçaları da derhal lspanyol 
sularına orada mevcud bulu
nan Alman deniz kuvvetlerini 
takviye için gideceklerdir . ., 
Fransız gemileri 

bir tarafa gitmedi 
Paris, 1 (Radyo) - Bazı 

haberler hilafına olarak Tu-
!ondan Fransız harp sefinelcri 
hiçbir tarafa gitmemiştir. 
Hükiimetçilerin bir 

Ne olacak dersiniz? 
Herşey veya hiç arasında 

mekik dokuya dokuya, istik
rar ve kavrayışını kaybeden 
biçare mantı*'ımız bu sual 
karşısında acı acı düşünüyor. 

Tezadlar dünyamızın üstünde 
en geniş, en serbest ufukları 

bulmuş, gök gürültüleri ile 
ı ..... ~.t, "'1 ... .a~ sılAhildivine ko· 
şuyor. 

Daha dün, kendi gazete· 
mizi okurken, ben de aym 
aciz"içinde, kalemimi fırlatmak 
ihtiyacını duydum. 

Bir taraftan B. Mussolini 
silahlar tahdid edilmezse har· 
bin muhakkak olduğunu söy
lerken, diğer taraftan Alman 
ve İtalyan dom.nmnları, İspan-
ya sularına doğru yol alıyor. 

Silahların kemiyetinin tahdi
dini bahse mevzu yapanların 
donanmaları, keyfiyet halinde 
faaliyete geçtikçe, kimin, neye 
inanabileceğini kendi kendi· 
nize sorarsınız elbet.. 

Diğer taraftan, ademi mü· 
da hale. komitesi namı altmdn 
bir teşekkül, bol palavra ile 
hem kendini, hr:m dünyayı 
oyalarken beri cihetten müda
hale ve iştirak hadisesi top, 
tüfek, bomba, erzak, esker ve 
donanma ile fiili bir şekilde, 
harb sonu serserisinin önünde 
geçid resmi yapıyor. 

Sulh, Zümrüdanka kuşu gibi 
meçhul ve uzak bir dağın ar· 
kasındaki, kökü göklerde du
ran bir tuba ağacının dalına 
konmuştur sanki .. 

Fakat bizim serseri, o mcş· 
hur, o maruf, mal bulmuş 
mağribi iyi, bacaklarını denize 
uzatmış, arkasını yangınlara 
vermiş, gozunu tayyarelere 
dikmiş, alabildiğine şarkı söy· 
lüyor ve: 

Bizim serseri, eğleniyorl 

Orhan Rahmi Gökç~ 

ettiğini kaydetmektedir. 
Siyasi mahfiller bu yeni ha

diseyi pek vahim addetmekte· 
dirler. Ademi müdah'lle kont· 
rolünü temin etmeğe memur 
olan halyan ve Alman harp 
gemilerinin ileride bu gibi le· 
cavüı.lere maruz kalmalarına 
mani olmak için Roma ile 
Berlinin müştereken siyasi bir 
teşebbüste bulunacakları zan
nedilmektedir. 

Alman ve İtalyan milletleri 
arasında mevcut olan tesanüde 
hürmeten donanmasına karşı 

yapılan bu hakaretin tamiri 
için Almanya tarafından alına
cak olan bütün tedbirleri 
h:ı1van efkarı umumi'l.esi tama· 
mı(e tasvıu \.u ..,.,,. •••• 

Doyçland h§dısesinin Al
manyada yaptığı akisler 

Berlın, 31 (A.A.) - Eoyç
lnnd zırhlısına karşı yapılan 
ve vahim neticeler verebilecek 
olan taarruz siyasi mahfiller· 

de ve bütün Almanya ahalisinde 
infial uyandırmıştır. 

Sabahın ilk saatlerinden iti· 
baren hemen bütün evler as· 
tıklan bayrakları matem ala
meti olarak yarıya indirmiş· 
lerdir. Ahali pek şiddetli mu· 
kabelei bılmisil tedbirleri alın
masını istemek hususunda mat
buatla tamamile müttefiktir. 

Reich hükumetinin dünkü 
beyanatında bildirildiği ve 
ademi müdahale komitesine 
tebliğ edilecek olan tedbirle
rin neden ibaret olduğunu 
öğrenmek için halk büyük bir 
sabırsızlık göstermektedir. 

Resmi binalarla belediyeler 
üç gün müddetle bayraklarını 
yarıya indireceklerdir. 
Bir flapur daha torpillendi 

Valansiya, 1 (A.A.) - Mil· 
liyeti meçhul bir denizaltı ge· 
misi Barselon civarında Zor
rora ismindeki lspanyol nak· 
tiye gemisini torpillemiş bila
hare sat 13,30 dn 110 yolcu 
ile hareket halinde bulunan 

taarruzu akim kaldı 
Paris, 1 (Radyo) - Havas 

Ajansı bildiriyor: 
Baskların taarruzu püskür

tülmüştür. Taarruza iştirak 
eden beş tabur Bask çok bü· 
yük zayiata uğramıştlr. 

Salamankanın resmi bir teb· 
liğinde: 

" Hükiimetçilerin Avilliya 
yaptıkları bir taarruz 400 
maktule mal olmuş fakat mu
vaffak olamamıştır." Denil
mektedir. 
Fransız gazetelerinin 

tefsirleri 
at Doyçland. haCJisesını11tı\bıı· 
telif şekillerde tefsir etmekte· 
dir. Le Jour diyor ki: 

"Vatansiyadakiler için artık 
kaybedilecek hiçbir şey kat· 
mamıştır. Ve bunlar Avrupayı 
da ke-ndi felaketlerine doğru 
sürüklemeğe çalışmalarına hay
ret etmemelidir.,, 
Ademi müdahale komitesi 

toplandı 
Londra, 1 (A.A.) - Alman· 

yanın ve İtalyanın aldıkları 
vaziyet üzerine ademi müda
hale komitesi toplanmıştır. 

8. Eden avam kamarasında 
demiştir ki: 

" - Bu sabah Almanya 
maslahatgüzarından lngiliz hü
kumetinin Almanyanın esasen 
vahim olan vaziyeti daha zi· 
yade vahimleştirecek bir ha· 
rekette bulunmıyacağını ümid 
etmekte olduğunu hükume
tine bildirmesini rica ettim.,. 

Vaşington, 1 (A.A.) - San 
Fransiskoda bulunan ispanya 
büyük elçisi tayyare ile Va· 
şingtona gitmiştir. Orada B. 
Hull ile görüşecektir. Elçinin 
Amerikanın hattı hareketini 
öğrenmek istediğini zanneden 
- Sonıı 6 ncı sahi/ede -

TAKViM 
Cuide de Barselona vapu· Rumi. 1353 ı Arabi-1356 
runu batırmıştır. Bu vapurun lapa 20 Rebiülcvel 22 

batması üzerine boğulanların 
miktarı mühim sanılmaktadır. Haziran 
Vapur Marsilyadan gelmek-

3

1
9 

2 ~1 
teydi. Rhone ismindeki petrol 

.-ımm.-.-.. .............. 1 
gemisi de hücuma maruz kal-

7 7 
mış fakat bu gemiye birşey 

etmiştir. 
Nazır, lsveç ile Almanya 

arasında muallak meseleler 
mevcud olduğu ve Fon Noy· 
ı at ile bu hususta görüştüğü 
hakkındaki şayialan tekzıb 
etmiştir. 

olmamıştır. Çarşamba 
Almanyanm resmT tebliği -.-----------11 

Berlin, 31 (A.A.) - Res- •fü·knt Eznn \ a nt E"knt Ezan Vaeaı 
men tebliğ ediliyor: Güne~ 9.27 ·iM akşnm 12 19.1, 

"lspanyol müstahkem mev- ügle 5,j3 12,lOyotsı 1,50 22,0 
kii Almeria limanı kızıl bom· ,:f.ndi 8,48 16,06imsak 7,24 2,41 



._Sayfa 4 ANADOLU 

· Bayındırda bir kadını 
istedile,r kaçırmak .........,_.. ......... _. ____ ~~-

l KıYmetli misafirimiz Şerefine mü;o 
. :kellef bir ziyafet verildi 

-:-- Baıı 1
1 i;,ci sahifede - beş~ş 

1

bir çelm: ile ~onuş·- tidir. Maamafih gerek Arab· 
J. .... Tencere ç'almışlar (Geı;lÇ dul kadın tiitün tarlasında çalışı

~ 7or.du. Zoru görünce fer yada başladı 
Süleyman oğlu Kazım ve 

Receb kızı Şerife, Mısırlı cad
desinde oturan Mustafa oğlu 
Cemalin bir \t~ceresi ile bir 
tepsisini çalmışlar ve yaka
lanmışlardır. Hırsızların evle· 

ye ~~~e h!lı~ır bulunmutla~dır. maktaydı. lar, gerek Yahudiler, Filistinin 
, . ·Mfltenkı~n Orman . çiftliğini istasyondan 'çıkınca, "vali taksimi cihetine meyyal değil· 

ve müeascsatı gezmi~lerdir. M h'dd' Ü - d • ·ı b' d' 1 M E d- -

Bayındır kazasının Havuz- mek suretile kirletilmiştir. 

Zabıtaca yapılan tahkikat, 

l A A •) B k •ı ı ın stun ag ı e ır- ır er. averayı r unun va• 
Ankııra, ( ' ' - na ~am l'k ' b"I b' k · · d le' d · 'kl"k 1 eaat 20,30 da Aite& E~ir Abdullah ı te otoma ı e ınrne arzu· zıyetın e ı eğışı ı rnese e• 

şerefine Irak eefareıinıle Irak eJ. sunu göstermiş ve doğruca sine gelince, bu bittabi Filis· 1 .başı Jcöyünde oturan muhtar 
Bay Zelcfünin karısı Bayan Ay
şenin teşvikile Kerim, Şaban 
ve Haydar adında üç kişinin 

bu iddiımın asılsızlığını mey
dana çıkarmıştır. Kerim, Şa· rinde yapılan araştırmada,. 

,;j' i tarafından bir ziyıtfet ''eril· Perapalas oteline gitmişlE-rdir. \ln işlerinin tesv;yesine müte• 
' mivıir. Emir orada kral ailet~rine vakkıftır. Filistin meselesi 

Bayındırda çiftlik köyünde 
1 M bmudun hemşiresi yirmi 
yaşında dul Elifi dağa kaçır
dıkları zabıtaya şikayet edil
miştir. Şıkayetin ş kline göre 
Elıf, evvela muhtar Ba' Zeka
inin evine götürülmüş ve sonra 
oradctn alınarak dağa götürül-

Amerikanvari bir iş: 

ban ve Haydarın, Çiftlik kö
yünde bir tarlada tütün 'işite 

meşgul olan Elifi kaçırmağa 

teşebbüs etfikleri, fakat ka· 
danın feryada başlaması üze
rine ko .. karak kaçtıkları anla-
şılmıştır. Tutulan vak'a failleri 
adliyrye verilmişlerdir. 

Koca., karısını zorla 
sabana koştu 

Kırbaç ve güneş altında çift sü ·en kaa'tn, 
birkaç gün sonra hastalanıp vefat etti 

Ziraat işlerinde kadınların 

faal bir vazıfe aldıkları mem
leke ler cıhanın heı tarafında, 

bılhassa merkt-zi ve şarki Av
rupada vardır. Asyada da ka
dınların bir kısmı çiftlik işle· 
rile meşgul olurlar. Vakıa, Af
rikada, hattıüstüvaya yakın 

yerlerde kadınların sabana ve· 
ya öküz arabasına koşturul

duklan da malumdur. Fakat, 
böyle birşeyin Bırleşik Ame· 
rıkada olabileceğine imkan ve 
ihtimal verir misiniz?. 

sıymiş .. Zavallı Madam Davis 
bu suretle saatlerce çift sür· , 
müştür. Fakat bu çok güç, 
emhlı hiç görülmt>miş işe ta
hammül edemiyen Madam Da
vis bırkaç gün içinde ölüp 
gitmiştir. 

Çıftçi kocanın bu zalimane 
haı eketi komşularının vicdanla
rında müthiş bir fırtına yapmış· 
tır. Bunun için hadise zabı

taya bildirilmiş ve Davis tev
kif edılmiştir. 

Con Davis, kansının ölü
müne sebebiyet vermekle it
ham edildiğini anlayınca: 

850 gram da kaçak tütün bu
lunmuştur. 

Hırsızlık 
Kızlara~ası hanında Hüse· 

yin oğlu lorahimin mağaza
sından bir çuval yapağı çalan 
ve f sak ;smincle birine satan 
Hctsan oğlu Aziz yakalnnm1Ştfr. 

Çalarl<en yakaianmış 
Ga?iler caddesinde Abdul· 

'ah oğlu Sadığın d~mir depo-
sundan öteberi çalan Said oğ
hı Kamil cürmü mr.şhud ha· 
lindf' yakalanmıştır. 

Maksadı ne idi acaba? 
Ali o~lu Mustafa adında 

biri, Faikpasa mahallesinde 
Rahmi oğlu Mf'hmı>din evine 
gidrrf'k, krndisinin t;ıharri 
memuru oldu~unu söylemiş 
ve Mt>hmt>di karakola davet 
etmiştir. Mustafa, yakalan· 
mıştır. 

Faturayı noks .. n kesmiş 
Ramazan oğlu TAhir, Ba-

yındır tarım krf'di kooperatifi 
için lsak 02-lıı Muizden sicim 
almış ve 135 kuruş Üzerinden 
pazarlık t>tmiştir. Fakat Muiz, 
sicımleri 135 kuruştan sattığı 
halde faturayı 125 kuruştan 
kesmiştir. Tabirin şikayeti üze· 
rine hadi~rye zabıta müdahale 
etmiş, Muiz adliyeye veril· 

· miştir. 

Vatani/ere ne 
oluyo .. ? 

. Hükümdarın beyanatı tahsis edilen daireye inmiştir. halledilmeyince birşey söylene· 
Maverayıerdün hükümdarı Aynı dairede Japon veliahdı, mez. Fakat Filistinin inkişaf ve 

Emir Abdullah dün sabahki Dangapur 'mehracesi, Hicaz istikrara doğru gidişi bizim 
eksperesle şehrimize gelmiş vıoriahdt ve muhtelif başvekil- hedefimizi teşkil ediyor. 
ve istasyonda askeri merasim· let oturmuştur. - Diğer memleketlerle olan 
le karşıla mı hh Maverayierdün hükümdarı münasebetiniz ne yoldadır. 

Arap hükümd tını lst;mbul Emir Abdullah dün sabah mu- Bilhassa lngiltere ile!.. 
vali ve belediye reisi Muhid- harririmizi Perapalas otelin- - Gayet samimi ve dos• 
din Üstündağ, Emniyet direk- deki dairesinde kabul edı-rek tanedir. Bilhassa lngiltere ile 
törü Salih Kılıç., Belediye re· beyanatta bulunmuştur. Hü· aramızda muahede ile tesbit 
is muavını Ekrem Sevencan, küındar herşeyden önce rnem- edilmiş pek samimi ve dor 
vali mua-v:ni Hüdai Karataban, leketimizi ziyarr.ti hakkında ça bir münasebet rnevcuddur. 
Harp akademisi direktörü Ge- demiştir ki: • * • 
neral Ali Fuat, lngiltere St>fa· - Türkiyeyi ziyaretim, de- Emir Abdullah, dün saat 
rdi sekreteri Skriwn. Irak bsş rin bir muhabbetin eseridir. bir huçukta abideye çelenk 
konsolosu Kiimil Ceylani ve Eski muhabbetleri tecdit ve koymuştur. Öğleden sonra 
diğf'r zatlar karşılamışlardır. yeni muhabbetler icadı için Büyükderede bulunan kendi 

Tren istasyona girince, mu· ve yarahlan yenilikleri görmek köşküne doğru bir gezinti 
zıka selam havasını, sonra üzere Türkiyeye gelmek iste- yapmış ve akşam kendilerin• 
Maverayıerdün ve Türk milli diğimi, Londrada muhterem tahsis edilen hususi trenle Arr-
mArşını çalmış ır. Başvekıl General lzmet İnönü- karaya hareket etmişlerdir. 

İstasyon Türk ve Maverayı· ne izhar ettim. Memnuniyetle KURUN - Maverayı Er 
rnlün bayraklarile donanmıştı. telakki ettiler ve bugün çok dün hükümdarı Altes Ruvayal 
ilk defa olarak Sirkeci bina- mesud olarak memleketinize Emir Abdullah bin Hüseyi• 
sına asılmış olan Maverayıer· g,.ldim. Muvaffakıyetlcrinizi el Haşimi Peygamberin tO-
dün bayrağı siyah, bryaz, ye- daima memnuniyet ve saadetle runlarındandır. 
şil yolludur. Üst başında kır· takib etmekteyim. Bu göz ka- Babası, imparatorluk devri~ 
mızı bir müselles ve onun Üze- maştıran muvaffakıyetlerde de- de Meleke emini iken lngi-
rinde yedi köşeli beyaz yıldız vamınızı ve daha büyük maz· !izlerle ittifak eden ve br 
bulunuyor. hariyetlere ermenizi Allahtan lalıare Hicaz kralı olan me 

Emir Abdullah trenden inin- dilerim. hum Sa Majeste Hüseyind 
ce kendisini karşılıyanların el- Burası şark milletleri için ki, dört çocuk bırakmış 
lerini ayn ayrı sıkıb onlara daima piştar olacaktır. Bunlardan en büyüğü Em 
güzel bir Türkçe ile hitab Bu akşam Ankaraya gidi- Alidir. Emir Ali bir müdd 
ederek hatırlarım sordu. As- yorum. Orada Büyük Önder kendisine hükümdarlık te 

Nevyorlc civarında Vudburi· 
de Con Davis isminde bir 
çiftçi vardır; bu adamın parayı 
çok sevdı2i .. §.Q.vJ.«;DfllE>:k.~9.\wa 
koşmalarını çok pratik bulmuş 
olacak ki hemen bunu taklide 
karar vermiştir. 

- Hayır.. Kanını ben öl-
ı ... •. • 

öldürmüştür. 
~ ' ... ,......__ ..IJ -> 

derundan Bildiriliyor: 

kcrlere teşekkür etti. Ve istas- At~tlirk l IM. ı c:th:ı ile rnü9errd nıne çalışmış, fakat muvaff 
ı ... ,~~.. yonaan çıkarken kendısıni al- olacağım. Atatürk Hazretleri olamamııtır. İkincisi Atat'" 

kışlıyan halkı askeri bir ta- sevdiğim bir memleketin rnuh- kün dostlarından olan lr 

Con Davisin karısı henüz 
30 yışmda ve oldukça dilbfr, 
etli ve canlı bir kadındır. Çift
çi bu kadını tarlalarına gö
türmüş ve cebren sabana koş
muştur! 

Hareketi bir şaka olmaktan 
çok uzak olduğu için Con 
Davis karısını kırbaçla çift 
sürrneğe icbar etmiştir. 

Kadıncağızın sabana koşul
duğu gün de aksi gibi hatırı 
sayılan sıcak günlerden biri-

Eskişehirde 
H numune ormanı 
Eskişehirde Kızılay cerniye· 

tinin umumi deposu bulunan 
Kızılay değirmenile oradaki 
arazi ve binalar, Tarım Ba
kanlığı tarafından istimlak edil
miftir. Kızılayın umumi deposu 
yakında Ankaraya nakledilmiş 
bulunacalc ve bu isu nlak edi· 
len mmtakalarôa, BakanJık bir 
r.ümune ormana ve fidanlık 

ricude getirecektir. Binalarda, 
nümune omıan çiftliğinin me
murları ikamet edecekler diğer 
pavyon ve barakalarda işçiler, 
uptlar bulunacaklardır. 

Ziraa Bakanlığı bu ormana 
büyük bir ehemmiyet vermek
tedir. Çiftlikte çam, ıhlamur, 
meşe gibi fidanlar yetiştirilip 
çoğaltılacak, birçok tesisat da 
vücude getirilecektir. Eski.şe
hire beş kilometre mesafede 
ve Eskişehir · Afyon hattının 
üzerinde bulunan Kızılay ara· 
zi!İ ağaçlandırılıp bir orman 
hatinc gelecektir. istimlak mu
amelesi tekemmül etmiştir. 
Pek kısa bir zamanda faaliyete 
ıeçi lecektir. 

Demiştir. 

Tabibiadlinin yaptığı teşrih
de kadının ölümüne kırbaç 
darbelerinin, sabam çekmek
ten mütevellid cebri nefesin ve 
yorgunluğunun sebeb olduğu 
anlaşılmıştır. 

Uluslar sosyetesinde San
cak hakkında verilen karar 
haber alınır alınmaz vatanilere 
mensup olanlar bir protesto 
grevi ilan etmişlerdir. 

Vatani fırkası efkarı umu
miyey, Türkler aleyhine tahrik 
için gayret sarfetmektedir. 

lngiltere ve Fransa, vazi
yetin vehametini tah

fife çalışıyorlar. 
Bay Eden, ademi müdahale komitesinde 
başgösteren buhranı ciddiyetle karşıladı 

Paris, 1 (Radyo) - Doyç· 
land kruvazörünün bombalan· 
ması ve Alman harp sefinele· 
rinin Almeyrayı yakıp yıkma· 
Jan üzerine siyasi hava çok 
karışık idi. 

Bay Eden, Londra ademi 
müdahale komitesi buhranını 
ciddiyetle kar ılamıştır. Bu 
sebe;,'le gerek Pariste ve ge
rek Londrada birçok siyasi 
mülakat ve temaslar yapıl
mıştır. 

f ngiltere ve Fransa vaziye· 
tin vehametini tahfife çalış
maktadırlar. 

Almanyanın Londra sefiri
nin Londra ademi müdahale 
komitesine verdiği notada, 
Almanyanın Almeyradan baş
ka bir yere mukabelei bilmi
silde bulunmıyacağını temin 
etmi§tir. 

Almanya ile ltalyanın komi
teden çekilmesi üzerine bir 
ispanya - Almanya harbinin 
şimdilik önüne geçilmiştir. Bu
nunla beraber, sükün henüz 
teessüs etmiş değildir. Alman
yanın ve ltalyanm Londra Ade
mi müdahale komitesinden bek· 

B. Eden 
lemesi birinci derecede ehem
miyeti olan bir hadisedir. 

Londra Ademi müdahale 
komitesinin diker azaları bu 
gunden itibaren denizlerin em
niyeti için yeni tedbirler ara· 
mak mecburiyetinde kalacak· 
lardır. Ayni zamanda İtalya 
ve Almanyanın komiteye av· 
deti çareleri de anlnacaktır. 

Bugün Fransız Meclisi meh· 
uaanı hariciye encümeni reisi 

vırla selamladı. terem reisidirler. Kendilerine kralı Sa Maieste Faysal, üçü 
Arab hükümdarı tamamen karşı duygularım pek sarni· cüsü Erdün ·hükümdan Erıı 

milli kıyafetile görünüyordu. midir .. Arap memleketlerinin Abdullah ve sonuncusu 
Başındaki kefiyenin üzerinde inkişafı yakın bir zamanda ta- şimdi frakın Paris elçisi ol 
altın sırmalı bir kordon ve hakkuk ettikten sonra şark sabık Ankara elçisi Emir 
sırtında ipek bir harmaniye memleketleri çok iyi komşuluk yiddir. . 
vardı. Parmağında fındık bü- edecek ve biribirlerine istinat Maverayı Erdün Filistin ı 
yüklüğünde bir zümrüt taş bu- eyliyeceklerdir. Ankaradan Şa- Suriye arasında 42,000 kil 
lunan altın bir yüzük göze rna ve sonra memleketime gi- metre murabbaı genişliğin 
çarpıyordu. deceğim. 200,000 nüfuslu bir emaret 

Em!rin maiyetinde Nofild - Şamda niçin kalaca· ki, Britanya himayesi alt111d 
jsimli bir ln2'iliz binbaşısı ve ğınızın sebebini sorabilir dır. Ahalisi Arabdır. Hii1' 
murassa bir hançer taşıyan mı'y"ım?. t k · A eh ·di rne mer ezı mman ş rı 
yaveri ve mabeyincisi ve i~i - Bir maksadı mahsusla Bu şehir eski tarihte Bel 
katibi bulunmaktadır. d d eğil, sadece ziyaret e iyorum. topraklarının idi. BeniiS. 

Emir, huduttanbcri hariciye Fakat fazlaca kalmamı istedik- devrinde Rahat Aman d 
vekaletimizdcn tayin edilen leri takdirde şüphesiz kala- anılırdı. 
bir mihmandarla birlikte gel- cağım. Makrdonyalılar zamaoıf1 
miştir. - Hctlayın "ıst'ıkla·ıı· mese- Filadelfiya admı almıştı. 

Kendisi elli yaşlarında ka- lesi etrafında Maverayıerdünün den çok rnamurdu. Sonr• 
dar görülüyor. Yalnız çene· ne düşünmüş olduğunu lütfe- mania çok bozulmuıtu. 
sinde zarif bir şekilde, topla- der misiniz? L k d ı 1 a in eski evir erin par 
nan sakalında beyaz bir tel - Ben bu meseleyi, iki lığını göze vuran tarihi e,e 
bile görülmemektedir. Daima kardeş millet arasında belir- ela k .. ~ 

Bay Mistler mühim bir beya
natta bulunarak gazetecilere: 

"ibiza hadisesi, vaziyeti, en 
mühlik bir safhaya girmiştir, 
o kadar ki sulhu bozmaması 
da mümkün idi. Bu vaziyeti 
ıslah edecek yegane teşekkül 
Londra ademi miidahıle ko· 
mitesidir. Fakat Almanyanın 
ısrarı takdirinde vaziyet ne 
olacaktar? Bu henüz meçhul
dür. istikbalde bu gibi hadi
se1erin husulüne mani olmak 
lazımdır. Aksi takdirde bir 
harb muhakkaktır. Diğer dev
lerin ittihad ve ittifakı da sut· 
hun muhafaza kafi gelecektir 
Demiştir. 

1 ondra, 1 (Radyo) - ln
giltcre hükumeti Valansiya hü
kumetine, lbuza hadisesi gibi 
yeni bir hareket yüzünden ci
han sulhunün bozulKağını 
bildirmiotir. 

ler bu civar pek ço tUo' 
diğine göre o kadar havf ve şimdi modern bir bal ahO 
haşyet verecek bir mahiyette tadır. 
görmüyorum. Hak, yerini bu
lacaktır. Büyük kardeş, küçük 
kardeşe ağabey muamelesi 
eder. Onu öper, okşar. Ben 
de zaten Türkiyeden Suriyeye 
karşı bu ağabeyi muamelesini 
bekliyordum. 

- Filistinin Yahudilerle 
Arablar arasında ikiye bölü
neceği ve bu arada Maverayı 
Erdünün vaziyetinde bir de
ğişiklik olacağı şayidir. Ne 
buyurulur? 

- Bu muğlak bir mesele· 
djr. Bununla beraber Filistine 
sulh Ye ıelamet netirecek bir 
tesviye sureti bulunacağım 
iimid ediyorum. Filistinin Ya
hudilerle Arablar arasında 
taksimi meselesine gelince, bu 
fikir yeni değildir. Eskiden 
mevcud oJan bir fibin bugün· 
lerde 

M. Çemberlaj 
nın nutku 

Londra, 1 (A.A.) - M ·tti' 
faza kir parti liderliğine ~~ 
fakla seçHmesi üzerin~ ııoıı: 
Neville Çember1ayn part• uJel 
feransında Başvekil ve . " 
sıfatile ilk nutkunu verrıııf 
demiştir ki: ~ 

- B. Baldvinin si~'~ 
takib edeceğim. HiilıdJ e' 
içinde üç partinin ittib•~ 
iyi siyasettir. Ve bu . ~ 
edilecektir. Hükumet sıli~ 
ma programına sad~ ~ 
caktır. Ziraat ve eodof~ 
inkişafına yardım eyi~./ 
ve milli kredinin idaJll ~ 

1 
mali mecburiyetlerin ısı 
desi niabetinde bayat f# 
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Sayrı s 

1r 1. . . 8 ı:;e ·--1 G.,.l k doğuruyor 
V Q lmlmlZ • r az l U eç, SeV l· Hadise diye işte buna derler: 

yat hazırlık/arı İcin emirler Verdi Bizim arkadaşlar, politika, 
---' - edebi, filozofik, sosyal ted-

Bu sene, Bulgaristandan Fazlı Güleç, göçmenlerin sevk kikler yapadursunlar, Sofya 
nıemleketimize getirilecek göç- ve iskan işlerine karşı büyük köylülerinden bir erkek bir 
nıenlerden (5260) kişi lzmire bir alaka göstermektedir. Her çocuk doğurmuş, siz ona ba-
tertib edilecek, vilayetimizle türlü tedbırlerin alınması hu- kın.. Hani, gazetenin idaresini 
Aydın ve Manisa vilayetlerin· susunda alakadarlara emirler bana bıraksalar, birinci sahi-
de yerleştirilecektir. vermiştir. feye dört sütun üzerine man-

Sıhhat ve fçtimai Muavenet Seferihisar kazası dahilinde şet açardım. Ht>m de koca 
Vekaleti, bu göçmenlerin mü Ga~inos çiftliği arazisinin sa- bıyıklı bir Bulgar adamını 
tetteb yerlerini vilayetimize tın alınma muamelesi için Se- kaıyolaya yatmış, ameliyatla 
bildirmi,tir. Yalnız lzmir vila- feritıisnra giden vilayet iskan alınan çocuğu kavanoz içine 
Yetinin muhtelif yerlerinde 815 müdürü B. Tahsin Akgiin iz- konmuş olarak klişt'sİnİ ba-
göçmen ailesi iskan edilecek- mire dönmüştür. Çiftlik ara- sardım. 
tir. Bunlardan 20 şer aile zisi, göçmenlere tevzi edilmek Bundan mühim dünya ha-
Seydıköy ve Değirmendere na· üzere satın alınmıştır. Ve bu disesi mi olur ki: 
hiyelerinde, 65 aile Foça, 25 arazi çok mümbıttir. Erkekler doğurmağa baş· 
•ile Menemen, 180 aile Sefe· Busene Bu1garistandan geti· 
·h lamış ayol, basbayağı erkek-

n İsar, 60 aile Kemalpaşa, rilecek göçmenlerden 95 aile ler.. Herifçioğlu hem evli, 
1 JQ aile Urla, 85 aile Berga· Manisaya, 24 aile Gördese, hem de beş çocuklu.. Fakat 
ına, 200 aile Torbalı ve 50 10 aile Turgutluya, 20 aile bu beş çocuğu kendisı dt'ğil, 
aile Dıkili kazalarında iskan Alaşehire, 160 aile Aydının karısı doğurmuş. Nihayet ka-
tdileceklerdir. Söke kazasına, 200 aile de 

1 
k k 

rısından imrenmiş o aca i, 
1) Hazirandan itibaren Var· Sökenin Doğanbey mıntaka- O da karnını şişirib bir ta-

n1 ad.an göçmen yüklü vapurlar, sma sevkedilecek ve oralarda F k 
necik doğurmuş. a at şey· ltnıre aöçmen getirmeğe baş· iskan olunacaktır. Geçen sene 

1 6 tan bır hile karıştırmış, ço· ı~acaktır. Vilayet iskan mü· Romanya ve Bulgaristandan cuk ameliyatla alınmış. Kar-
~~rlüğü, göçmen sevkıyatı memleketimize getirilmiş olan şıyakadan lzmire kadar bunu 
ıçın şimdiden lazımgelen ha· göçmenlerin iskanları içir. la-
z 1 k düşünerek ve adeta hayretten 
l ır 1 ları yapmakta ve tedbir· zımgelen evlerin in~asına bu· ld 

sersemleşmiş olarak ge im. ~maktadır. Valimiı: Bay günlerde başlanacaktır. Vapurda yakından tanıdığım, 

Tuhaf bir hadise 

Sekiz senedenberi yav
rusunu kaybeden baba 
8~cada Baytar B. A~izin oğlunu görünce: 

Bu çocuk benimdir, diye tutturdu 
D .. 

un, Bucada tuhaf bir ma-
~:rayı andıran bir hadise ce· 
rı ~arı etmiş ve bu hadiseı se· 
r:uCtdenberi çocuğunu has· 
rıın e. ar~yan biçare bir baba
lll. •nkısan hayalile sona er· 
~tir h"d· d B • a ıse şu ur: 

'ttledursada fabrikatör B. Meh· 
Zat b•dında bir zat vardır. Bu 
bir• .. undan sekiz sene evel 
\Jı1.1rn ailesi efradile birlikte 
tGc •ta çıkmış ve diğer iki 
~~t~ ile oynıyan küçük oğlu 
bür·'Yi kaybetmiştir. O zaman 
k un a 1 • -•lıtı raştırma arı netıcesız 

dıtı ı~, nıuhtelif yerlerden al· 
cGnii bberler üzerine işini gü
ttlnş •takarak bertarafa koş· 
cu~' senelerce durmadan ço-
~Unu 
liatt aramıştır. 

cuku a, Bay Mehmedin ço
du~ n, bu kadar düşkün ol-

~u.nu b·ı <>nda ı enlerden bazılan, 
~ır. Ô Para. bile koparmışl~r
ıaltıind Ylc k~, Bursada Hüseyın 
bapg e bıri de bu yüzden 

b c atılnııştır 
oay M · 

S-Jırıd chmed, çocuğunun 
lerc:c lk~nı bildiği için sene· 
~•vru mnidini kesmemiş ve 
ttınİf~unu aramakta devam 

S 
r. 

on 
Qtı.ır'n ;•rnanlarda, Aydında 
~ay M adık namında bir zat, 
>'a~.._ chınede bir mektup 
b. 1§ Ve 

htd çocuğunun Aydında 
~lbitr c bulunduğunu ihbar 
~ it, 

~Y. ~ehmed, işleri çok ol
derrıe:ın Aydına kendisi gi
~~d ış, 10 senedir beraber 
dı" .~kı Beytiye adındaki ka
ta"d 

1 
'• hizmetçisi Emineyi 

S Ctrtıjtt • f . 
~ıtı b \'~tr. kı kadın, orada 
~ ... lcr ulnıuşlar, çocuğu gör· 
~ ol ve bunun kendi çocuk· 
~~k llladıiını anlamı~lardır. 
.. q.. old Aydı??a oturan ve 

utu bılınmiyen biriai: 

aradıkları çocuğun lzmirde, 
Bucada Baytar Bay Azizde 
bulunduğunu söylemiştir. 

Bunun üzerine iki kadın, 

derhal Aydından ayrılarak şeh· 
rimize gelmişler ve Bucaya 
giderek baytar B. Azizin evini 
bulmuşlar, çocuğu görmüşler 
ve derhal bunım Şadi oldu
ğunu zannederek B. Mebmede 
yıldırım telgrafı Çt kmişlerdir. 

B. Mehmed, sevinç içinde 
lzmire gelmiş çocuğuna bir an 
evel kavuşmak için Bucaya 
gitmiş ve baytar B. Azizden 
yavrusunu istemiştir. 

Baytar Bay Aziz, bu vaziyet 
karşısında şaşırmış, bir fahri· 
katörün, 9 yaşındaki çocuğuna 
sahih çıkmasına hayret etmiş 
ve Sadinin kendi oğlu oldu
ğunu söylemiştir. Fakat Bay 
Mehmed çocuğunu zorla almak 
istemiş ve hatta zabıtaya mü· 
racaat etmiştir. 

Zabıta, sabahleyin çocuğu 
karakola davet etmiş, B. Aziz 
ile 8. Mehmed de orada bu
lunmuşlardır. Bay Mehmed 
kayıb çocuğunun sağ omu· 
zunda bir ben bulunduğunu, 
alt dudağının hafifçe yarık 
olduğunu söylemiştir. 
Çocuğun gömleği çıkarılınca 

sağ omuzunda ben görülme· 
miş, arkasında hafif bir siyah 
leke bulunmuştur. 

Bay Aziz, çocuğunun doğ· 
duğu gündenberi her sene çı
kardığı resimlerle Sadinin ken
di çocuğu olduğunu isbat et· 
miş ve yavrusunu alarak evine 
dönmüştür. Bay Mehmed de, 
meyus bir halde &arsaya dön
müştür. 

Baş1nı yarmıt 
Karşıyakada Bahariye soka

ğında Kani kızı 4 ya~ında Mü· 
zeyyen, arkadaşı Rukiye km 
yedi ya~ında Nebiyenin ta~la 
ha~ını yarmıştır. 

evhamlı, yani hasta bir arka
daşa rasgeldim. Gazeteyi 
gösterdim. Gözleri hadeka· 
sından fırladı. Alnının terle
diğini görüyordum. Gayri ih· 
tiyari elini karnına götürdü. 
Zavallının adetidir. Meselıl ga
zetede, "kaşı şöyle, burnu 
böyle, saçı şöyle olanlar.. di
ye bir şey okudumu; hemen 
aynayı eline alır, kendisini 
tedkike başlar. Gene mesela, 
radyoda enteresan bir sıhhi 
konferans dinlese, yerinden 
fırlar, kendi kendine: 

- Yal... Demek ki kalbin· 
de şu şekilde çarpıntı hisse· 
denler, bu hastalığa müptela 
imiş.. Ben de geçende böyle 
bir şey hissettim galiba!.. Evet, 
öyle bir şey olacak: 

Diye başlar, dolaşır, kal
bini yoklar, dilini çıkarır, son· 
ra odadan fırlar .. Ben, erkek· 
lerin de doğurmağa başladı
ğını söyleyince, birdenbire 
karnını tuttu zavallı .. 

- Ne var?. 

Dedim .. Yüzüme baktl. Sap
sarı olmuştu: 

- Karnımda birşey var 
-dedi- kımıldıyo:- gibi ... 

Ben kahkahayı bastım, o 
duymuyordu. Sadece, karnını 

dinliyordu. 
- Gaz gürültüsü olacak 

-diye teselli ettim· belki ba· 
ğırsakların biraz bozuktur. 

Ve onu bıraktım, gittim. 
Matbaaya geldim, baktım; 
mevzu gene aynı mevzu .. 

Bu koskoca Bulgarın nasıl 
gebe olabileceğini münakaşa 
ediyorlardı.. Bir arkadaş: 

- Yahu ·dedi· yapılan bir 
tecrübede, bazı kadınlar garb 
rüzgarlarına karşı durub ken· 
diltrinde içten gelen bir ih· 
tiras hissettikleri takdirde ha· 
mile kahrmış .. Çünkü bu gibi 
kadınlarda aynı zamanda er· 
keklik de varmı~. 
Şu faciaya bakın: Kadınlar 

ameliyat olub erkekleşiyor, 
erkekler de doğurmağa baş· 
ladı.. Bu hadiselerden dah.a 
mühim ne olabilir bu asırda?. 

Çimdik 

---.....,,..-----,..----
Sıhhat memurları kursu ve heye· 

canlı bir mac 
t 

Yukarıda kursa devam edenler, aşağıda iki takım 
Aydın Valisi ile bir arada. 

Aydın, ( Hususi ) - Orta· ve fakat kuvvetli elemanlara 
mekteb mezunlarının devam sahib bulunduğu için derhal 
ettiği küçük sıhhP.t memurları temayüz eden Sümerspor ta· 
kursunda derJere nihayet ve- kımları karşılaştılar. Hakem 
rilmiş ve 40 talebeden 32 si Naim Ôrimenin çok iyi idare 
imtihanda muvaffak olarak c.ttiği maç, Aydınsporun 4 • 2 
diploma almıştır. Kursta, Dr. galibiyeti ile neticelenmiştir. 

B. Abdürrahim ile laboratuar Aydının gollerinden ikisini 
şefi B. Şemseddin ve merkez Osman, birisini Turgud, dör· 
doktoru B. Ziya ders göstermiş- düncüsünü de penaltıdan Zih-
lerdir. Yeni sıhhat memurları, ni atmışlardır. 
sıtma mücadele işlerinde kul- Yağmur ve sol)uk 
lanılacaklardır. Dün Aydında ani olarak 

Heyecanlı bir maç yağmur yağdı. Hava birden· 
Pazar günü, Aydınlılar gü- bire serinledi, herkeı perde· 

zd ve heyecanlı bir maç sey· süsünü giymek mecburiyetin-
rettiler. Aydının en kuvvetli de kaldı. Bugün hava kapa. 
takımı olan Aydınspor ile lıdır, fakat ısındı. Yağmur yağ· 
bölgede henüz teşekkül eden mak ihtimali çoktur. 

Manisa lik maçları 
~--,-~~---~~~~ 

Bugünkü program 
lstanbur radyosu 

Gündüz neşriyatı: 
Saat t 2,.10 plakla Türk mu· 

sikisi, 12,50 havadis, 13,0.5 
muhtelif plak neşriyatı, 14,00 
son .. 

Akş:ım nf'şriyatı: 

Saat t ~.~O plaklı daM mu
sikisi, 19, 10 konferarıs. Emin. 
öııü H ~lkevi sosyal yardım 
'>ubeı;i r.aının:ı do\ctor Ka1ım 

Is n ,il G ] .. kan. (M ·rhum dok· 
tor Hacı Kemal ve hayıtı), 

19 . 3~ mandolin orkt>J'rR"'· 
(B ~rk Vf' arkadac;lerı). 20,00 
Nı·zihf' VP ::ıı kacfaslıırı ttı•fl 

f ından Türk mııc; iki~ ı V<' h t 1,. 

ş;ırkıları , 20.30 Ôm• r Rız ı 
br;ıfında'l 11rapcR söylt>v. 20,45 
Bimt-n Şen ve Rrkaciiişları 

(Saat ayarı), 2], 15 orkf'stra 
Sa::ıl 22, 15 Ajans ve horsa 

halwrleri Vf' ertesi günün pro· 
gramı, plakla so 'olar, opna 
ve operet patçaları, 23,0'l 
son .. 

Gürültü ile mücadele 
SOprOntucUler 
ne yapıyorlar? 

Alsanca\cta Ziyıgökalp so
kağında oturan bir kariimiz, 
belediye süprüntücülerinin bu 
sokaktan 5,5·6 arasında ge
çerek süprüntü aldıklannı, o 

' sırada herkes uykuda oldutu 
için sokak kapılannı birer bi
rer çalarak uykuda bulunan· 
lan uyandırdıklarını bildir· 
miştir. 

Belediye; gürültü ile müca· 
dele için tedbirler alıb du· 
rurken ve seyyar satıcıları f,He 
sabahleyin erkenden sokak· 
lara bırakmazken belediyeye 
mensub süprüntücülerin kapı· 

ları çalmak suretile uykuda 
bulunan1an uyandırmaları her 
halde doğru bir hareket ol· 
masa gerek ..• 

Belediye reisliğinin, bu işle 
alakadar olmasını temenni 
ederiz. 

Çin parlamentosu 
ikinci reisi ve Bah-

Yıldırım, Sakaryayı 2.Jyenerekrbaşa geçtı riye Nazırı Pariate •• 
Manisa, 1 ( Hususi ) - miştir. Geçen hafta Salihliyi T~r~no, 1 (Rady?>. ~ ':'~ 
Dört haftadanberi Vilaye· Q.5 mağlup eden Yıldırım, mechsı mebusanı ıkınc1 reısı 

timizde lik maçlarına devam puvan itibaıile başta gelmek- ve Çin Bahriye Nazm. Rom~-
edilmekte idi. Bu pazar bu tedir. dan bur aya gP.lmişlerdır. Çı~ 

maçların en ehemmiy tlisi ve Tirede bir konfe. rical.i, ltalyanm .baıı .•wn 
Gediz bölgesi Jik şampiyon- fabnkalarını geımışlerdır. . 

rans Verı.ldı· P · 1 (R d ) Çın luğuna nam1.et takımı meyda- ar1s, a yo -. . . 
na çıkaracak olan Yıldırım ve Tire, ( Hususi ) - Atman parl~mentosu ikinci reısı ıJe 
Sakarya takımları, başta llba- seyyah ve alimi profesör Her· Bahriye Nazırı buraya gelmit· 
yımız Dr. B. Lütfi K1rdar ve man Karp ve eşi şehrimize ferdir. 
Tüm komutanımız General gelmişlerdir. 19'111111!1!1 .. l!ll!lı.•••.,. .. • 
Ali Rıza Artunkal olmak üzere Profesör, dün şehir sinema
üç bin kişilik bir seyirci hu· smda şimali Avrupa memle-
zurunda karşılaştılar. ketleri, Asya ve Sonda ada-

Birinci devre umumiyet iti- ları hakkında projeksiyon ile 
barile Yıldırımın hakimiyeti Türkçe bir konferans ver· 
altında cereyan etmiş, lakin miştir. Konferans, büyük ala· ç. Alıcı K. S. 
muhacim hattının .anlaşama- ka görmüş, 300 den fazla din- 102 inhisar ida. 5 6 75 
ması ve Sakarya kalecisinin leyici bulunmuştur. B. Herman 83 P. Klark 10 50 13 25 
mehareti gole meydan bırak- orada da bir konferans ver· 74 K. Taner 15 18 25 

mamıştır. Devrenin 25 inci da· mek üzere Ödemişe gitmiştir. 58 M. J. Taran. 13 50 15 625 
kikasında Sakarya soldan ve Yeni mekteb 52 J. Kohcn 13 14 
Nezihinin ayağı ile bir gol Akhisar, (Hususi) - Akhi· l9 ş. Rı~a H. 16 16 SO 
kaytederek devreyi 0-1 galip sann Arabacı Bozköy okulu· 13 Şınlak o. 9 25 13 15 
bitirmiştir. nun temeli merasimle atılmış· 13 A. H. Nazil. 16 17 

ikinci devrede Yıldırımlılar tır. Temel atma merasiminde 4 D. Arditi 15 25 15 2S 
muhacim hattında ufak bir ilçebay, Kültür işyarı ve bü- 418 Yekun 
tadilat yapmışlar ve müdafaa· tün köy halkı bulunmuştur. 439225 Eski satış 
dan Halimi muhacim hattına -
alarak müessir akınlar yap· Bursa orman müdürü 439643 U. satış 
mağa başlamışlardır. 15 inci Tevkif edildi Zahire aatatlart 
dakikada Halim aldığı yerinde lstanbul, 1 (Hususi) - Evi· Çu. Ginsi K. S. 
istimal ederek Yıldırımın ilk ne küçük genç kızları toplıya· 1512 Buğday 5 
sayısını ve on dakika sonra rak içki içiren Bursa orman SO Susam 15 7~ 
Ziya, ikinci golü atmış, oyun müdürü, zabıtaca tevkif edil· 335 Kepek 2 75 
1·2 Yıldırım lehine neticelen· mi~ir. 64 B. Pamuk 42 
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Anlerika ve Avrupa efkarı umumiyesi, son hadise
den sonra Almanlar aleyhine dönmüştür 

lspanyol mahfelleri Amerika- nu bildiriyor ve diyor ki: 
nın ademi müdahale komite· "führerin kararı Almanyanın 
sinde aza olmamakla beraber şerefiyle ve büyüklüğü ile mü-
daima bir ademi müdahale tenasip ve kızıllar üzerinde 
siyaseti takib etmiş olduğunu tesir yapacak yegane karardır. 
bildirmekte ve Almeria hadi· Nasyonal sosyalist Almanyanın 
sesinin bu siyasette bir deği- kullandığı lisan bizimle bera· 
şiklik husule getirip getirmi· ber barış için çalışan herkes 
yeceğini düşünmektedir. için barış lisanıdır. Fakat ge-
lspanga hükumetinin notası milerimizi bombardıman eden 

Valansiya, 1 (A.A.) - Hü- caniler için top lisar.ıdır . ., 
kunıet lspanyol milletine ve Volkişer Beobc.hter gazetesi 
bütün dünya milletlerine Al· yazıyor: 
man nazizminin ispanyaya kar- " Almanya, bahriyelilerinin 
şı yaptığı cinayeti bildirmek hayatını Londra hayır siyase-
için bir nota neşretmiştir. tine feda etmek arzusunda 

Notada Alman ve ltalyan değildir . ., 
hükumetinin İspanyol milletine Milletler cemiyetile ade-
karşı bir sıra hakiki dü~man- mi müdahale komitesi ara-
lık hareketleri yaptıkları bil· sında bir ayrılık tesisine çalı-
dirilerek deniliyor ki: şan gazete [JlÜtaleasını şu su· 

Evelce gizli ve bugün açık retle bitirmektedir: 
surette yapılan bu hareketler Ademi müdahale komitesine 
Almerianın bombardım:mı ile gelince ne Alme:tnyanın ne de 
azami haddini bulmuştur. ltalyanın bu komiteye Millet-

Müteakıben nota kontrol ler cemiyetinin çoktanberi oy-
kaideleri mucibince bu kont- namakta olduğu rol kadar gii· 
rolu ynpan gemilerin milJi lünç bir rol verecek hattıha· 
suların dışında kalmaları İcab rekete iştirak etmiyecegi şüp-
etmekte olduğunu hatırlatarak hesizdir. 
şu suretle devam ediyor: Deyli Telgta/ ne diyor 

Bundan ba~ka Alman ge- Londra, 1 (A.A.) - Daili 
milerinin Balear adalarında Telgraf gazetec;i, bu sabah 
yapacak pir vazifeleri de yok· tehlikeli bir mukabelei bilmi-
tur. Bununla beraber Doyçland sil başlığı altında çıkmıştır. 
zırhlısı lbiza limanında de- Bu gazete ezcümle şöyle yaz· 
mirlemiş ve birçok vesilelerle maktadır: 

de tesbit edilc:bildiği gibi "Eğer Avrupada yeni bir 
diğer Alman gemilerile bir· gerginliğe mani olmak isteni-
likte asi kuvvetleri himaye yorsa Almerianın bombardı-
ederek adalara ve hükumet manı mcselesile büyük bir 
gemilerine taarruz eden asi dikkat ve meharetle uğraşmak 
gemilere radyo ile ve işaretle lazımdır. Ad~mi müdahale 
malumat vermekte idi. komitesi böyle bir hadiseye 

Notada Alman Amiralının mani olmak için aylarca uğ-
lspanyol askeri kumandanına raşta ve şimdi şiddetli bir 
verdiği notaya istinad edilerek hareket neticesinde elde edi-
tayyarelerimiz kendilerine hak- len bütün neticeler sıfıra in-
sız taarruza karşı sadece mu- mek tehlikesi karşısında bu-
dafaada bulunmuşlardır, de- lunuyor. Mukabelei bilmisilin 
nilmektedir. nihayet bulduğu hakkında 

Alman hühumeli toprakla· Von Ribcntrop tarafından ve-
rımızı istila etmek için vesile rilen teminat dünkü vak'aların 
aramakta ısrarla devam edi- mahdud bir çerçeve içinde 
yor. Medeni dünya böyle bir kalacağı ümidini vermektedir. 
tecavüz ve şiddet hareketine Bununla beraber ademi mü-
müsnade ~tmemelidir. Banş dahale komitesince vücude 
istiyen bütün memleketler getirilen eserin en büyük kıs· 
dünyanın bir harbe sürüklen- mının mahvolm~sı lspnnya 
mesinden içtinab istiyen bü· vaziyetini Avrupa için yeni 
tün milletler İspanya millet bir tehlike haline getirmiştir. 
ve hükfimetile birlikte protes- Alman obüsleri milletler ara· 
toda bulunmalıdır. smdaki ittihadın Avrupadaki 

Askeri müdahale sükunetin iadesini mümkiin 
istenecek mi? kılacak bir noktaya geldiği 

Vala,1siya, 1 (A.A.) - Ha- hakkındaki kanaati sarsmış· 
vas ajansının muhabiri B. Neg- )ardır . ., 
rinden ispanyanın Almeria Times gazetesi, ademi mü-
bombardımanı üzerine Mıllet- dahale komitesince vücude 
ler cemiyeti azasına kendi le· getirilen eserlerin • ağır bir 
hinde askeri müdahalede bu- darbeye maruz kaldığını kay-
lunması için müracaat edip dettiktcn sonra şunları ilave 
etmiyeceğini sormuştur. eylemektedir: 

B. Negrin cevabında sndece .. lspanyol taarruzile Al-
vakıaları izah için konseyin man mukabelesinin gizli se-
içtimaa davet edilmesini ıs- hepleri ne olursa olsun Al-
tedik, demiştir. manya ile İtalyanın ademi mü· 
Milli sosgalişt matbuatın dahale komitesine avdetlerini 

neşriyatı temin etmek meselesi pek bü-
Berlin, 1 (A.A.) - Resmi yük bir ehemmiyeti haizdir ... 

Alman mahfellerinin yatıştırıcı Morning Post gazetesi şu 
beyanatlarına rağmen milli mütaleaları ilave ediyor: 
sosyalist matbuıtt Doyç1and " Hiçbir millet Alman 
meselesini fevkalade şiddetli zırhlısının maruz kaldığı se-
bir lisanla tefsire devam et· bepsiz taarruza benzer bir ta· 
mektedir. arruzu cezasız bırakamaz. Bu-

Korres Pondans Nasyonal nunla beraber Almanya ile 
sosyalist Alman milletinin Al- ltalyanın kontroldan çekilme· 
man bahriyelilerfoin ölmesine leri İspanyanın şark sahillerini 
hükumet tarafından bi·r nota açık bırakacak ve kızıl gemi· 
ile değil icraatla . mukabele lcr de ispanyaya buradan er· 
etmiş olmasını memnuniyet ve ıak ve cephane çıkaracak· 
h,.v,.r1tn1.- k1tr~ılaı:.m1~ olduö-........... ..,..w 

Amerikalılar Almanların 
lıareketini hoş görmediler 
Vaşington, 1 (A.A.) - Ef

karı umumiye Almerianın bom
bardımanını tasvib etmemek· 
tedir. Bazı resmi şahsiyetler 
Almanyanın bir harb hareketi 
yapmış olduğunu iddia etmek· 
te ve kanaatlerince muharib 
addedilmesi lazımgelen Al· 
manyaya karşı bitaraflık kanu· 
nunun tatbikini istemektedirler. 
Bombardıman hadisesi 

nasıl oldu? 
Valansiya, 1 (A.A.) - Roy

ter Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 
Bombardımana şahid olan 

bir zatın söylediklerine göre, 
dehşet içinde bulunan Alme· 
ria ahalisi şehri terlcetmekte
dir. Şehirde havagazı ve elek
trik işlemediği için Almeria 
geceyi karanlıkta gc-çirmiştir. 

Su ve telefon servisleri de 
durmuştur. Aradan birkaç gün 
geçmeden evci bombardıman 
kurbanlarının adedini tesbit 
etmeğe imkan yoktur. Orta· 
dan kaybolanları enkaz altın
da bulmak ümidile kurtarma 
ameliyatı devam etmektedir. 
Bombardıman başladığı zaman 
şehir halkının büyük bir kıs· 
mı ynt8klarında idi. Katedral 
ile San Sebastien kilisesi ha· 
rab olmııştur. 
/ngi'iz melıa/ilinin kanaati 

Londra, 1 (A.A.) - Havas 
Ajansının muhabiri bildiriyor: 

Salahiyettar mahfiller Al
manya tarafından alınan mu· 
kabelei bilmisil tedbirlerinin 
beynelmilel kanun ve ahlaka 
açıkça bir taarruz olduğunu 
söylemekte ve Almanyanın bu 
şekilde bir harekete teşebbüs 
etmeden evci tertibat almak 
için evvela bütün çarelere 
başvurmuş olması lazımgeldi
ğini ilave etmektedirler. 

Bununla brrnber bu mahfiller 
Doyçlandın uğradığı ve sebe
binin henüz malum olmadığını 
söyledikleri tecavüzden dolaya 
teessüf etmektedirler. Aynı 
mahfiller ltalya ile Almanya· 
nın bu gibi hadiselerin teker
rürüne mani olmak için kafi 
teminat almak meselesi hak
kındaki tekliflerinin neden iba
ret olduğunu tasrih etmeleri 
lazımgeldiği kanaatindedirler. 

Buna mukabil Alman mah· 
filleri kontrol servisile mükel· 
lef olan gemilerin emniyetini 
temin etmek üzere Ademi mü
dahale komitesinin sarih tek· 
liflerde bulunması lazımgeldi
ğini ileri sürmektedirler. 
Bombardımandan sonra 
Almeria, 1 (A.A.) - Alme

rianın hemen bütün binaları 
harap olmuştur. Katedral ha
sara uğramıştır. Meksika kon· 
soloshanesi bir enkaz yığını 
haline gelmiştir. Arabalar ve 
piyadeler kafile halinde enkaz 
arasından geçerek şehri tcr-

ketmektedirler. Askeri hastahane 
yaralılarla dolmuştur. Birçok 
imdat istasyonları obüslerle 
tahrip edilmiştir. Bonıbardı· 
man faciasının ilk rakamlarına 
nazaran 20 ölü ve 150 yaralı 
vardır. 

Londra, 1 (A.A.) - lngiliz 
ve Fransız harp gemileri asi 
ispanya sahillerine nezaret d

meğe devam etmektedirler. 
Almanya namına vaki 

beyanat 
Londra, 1 (A.A.) - Adc· 

mi müdahale komitesinde Al· 
manya murahhas heyeti na
mına söz söylemeğe salahi· 
yettar bir zat aşağıdaki beya· 
natta bulunmuştur: 

1 - Yeni hadiseler çık
madığı takdirde Atmanyanın 
mukabelei bilmisili Almeria
nın bombardımanile nihayet 
bulmuştur. 

2 - Bitaraf mıntakalar te· 
sisi hakkında verilen temin&· 
tın kafi olmadığı söylenmek
tedir. 

Bununla beraber Alman}'a 
bazı şartlar altında ademi 
müdahale komitesinin mesai
sine ve kontrol servisine işti· 

rak etmeğe devam edec...:ktir, 
zannederim. Fakat bunun için 
kontrol ! ervisile mükellef olan 
filolara aid gemilerden biri 
iki muhasım İspanyol tarafla· 
rından birinin taarruzuna uğ· 
radığı takdirde bütün filola· 
rın mütesanid gayret sarfetıne· 
lerini derpiş edecek itilaflar 
aktedilmcsi şarttır. 

3 - Almanya ademi mü· 
dahale \controlundan tamamil~ 
çekilmiş dc-ğildir. Alman ticari 
gemileri müşahitlerin hamule· 
!erini muayene etmeleri için 
ağlebiihtimal ademi müdahale 
ofisi tarafından tesbit edilen 
limanlara uğraaıağa devam 
edeceklerdir. 

Aynı zat Yon Ribbentropla 
Eden arasında dün yapılan 
konuşmalar esnasınd~ sefirin 
Alman harp gemilerinin teh
ditkar bir vaziyet takınan Is· 
panyol gemi ve tayyarelerine 
karşı ateş açmaları hakkında 
talimat aldıklarını söylendiğini 
bildirmiştir. 

Von Ribbentrop misal ola· 
rak geçen Mayıs ayında bir 
İspanyol muhribinin torpil ko· 
vanlarını Lripzig Alman harp 
gemısıne çevirmesi hadisesini 
zikretmiştir. Alman harp ge· 
milerinin üstüne doğrudan 
doğruya inen avcı veya bom· 
bardıman tay,areleri tehditkar 
bir vaziyet almış add~dilecek
lerdir. 

Sulhcuyane maksadlarla ha· 
reket eden gemiler ve tayya
reler hiçbir bombardımana 
maruz kalmıyacaklardır. Fon 
Ribbentrop taarruz vukubul
duğu esnada Doyçland mü· 
rettebitının istirahat halinde 
bulunduğu noktasında ısrar 
etmiştir. 

Ademi müdahale komitesin· 
de ki Alman mahf ellerinde 
Doyçlandın lspanyol tayyare
lerine ateş ettiği hakkında 
Valansiya hükumeti tarafından 
ileri sürülen iddialar kat'iyetle 
tekzib edilmekte ve Doyçland 
zırhlısının toplarından hiç bi
rinin mütearrız tayyareler is· 
tikametine çevrilmiş olduğu 
tasrih edilmektedir. 

iyi bir menbadan öğrenil
diğine göre ltalya Almanya· 
nınkine benzer bir hattı ha· 
reket ittihaz edecek ve ltal· 
yan yük gemileri hamuleleri· 
nin müşahidler tarafından mu· 
ayene c-dılmesi için kontrol 
servisi tarafından gösterilen 
limanlarda duracaklardır. 
General Franko Almanga-

ga taziyette bulunmuş 
Salamanka, 1 (Radyo) -

10 bin kişi, Frankonun sarayı 
önünde nümayiş yaparak Doyç· 
land bombardımanını protesto 
ctmi§lir. 

Franko, Almanya sefaretha· 
nesine giderek beyanı taziyet
te bulunmuştur. 

Halk sokaklarda: 
- Yaşasın Almanya! 
Diye bağırmaktadır. 

Alman gazetelerinin 
şiddetli neşriyatı 

Berfin, 1 (Radyo) - Bütün 
Alman gazeteleri Doyçland 
hadisesi üzerine şiddetli neş
riyata devam etmektedirler. 

Volkişer Beobahter: 
"Bolşevikler bu hadiselerle 

cihanı yeni bir felakete sü· 
rüklemek istemektedirler. Fa
kat bu rmelleri tahakkuk et
miyecektir. Çünkü Almanya 
sulh istiyordu., demektedir. 

Fosişe Çaytung: 
"Bu hadisenin mes'ulleri 

lngiltere ve Fransadır. Çünkü 
bitaraflığı muhafaza etmemiş· 
!erdir. Bugünün 23 ölüsü dü· 
nün hatasıdır.,, Diyor. 

Barselon, 1 (A.A.) - Bar· 
selon radyosu, son bom
bardımanda ölenlerin 79 ve 
yaralananların 144 olduğunu 

bildirmiştir. 
Valansiya, 1 ( A.A. ) -

Cumhur başkanı şimal müda
faasının ter.siki hakkında bir 
kararname imza etmiştir. Bu 
müdafaa bundan böyle doğ· 
rudan doğruya Milli Müdafaa 
Bakanlığına merbut iki büyük 
ordudan teşekkül edecektir. 

Bu ordulardan biri gen er al 
Vuburrinin kumandasında Bask 
ordusu ile general Elano Dela 
Enemiendenin kumandasında 
Santander Asturi ordusu ola· 
caktır. Bu generaller kara, 
deniz ve liavada aynı zamanda 
temin edeceklerdir. 

Cenevre, 1 (A.A.) - Roy· 
ter Ajansının muhabiri bildi· 
riyor: 

Delvayo, Almerianın sabah
leyin saat 7 de bir Alman 
kruvazörü ile iki muhrib ta
rafından bombardıman edildi· 
ğine dair bu sabah hükume· 
tinden haber aldığını teyid 
etmiştir. 

Bılbao, 1 (A.A.) - Mun· 
guia bala Bask milislerinin 
işgali altındadır. Milisler dün 
şiddetli bir muharebeden sonra 
Lemona tepesini istirdad et
mişlerdir. 

Londra, 1 (A.A.) - Valan
siyadan Roüter Ajansına bil
dirildiğine göre, Fransız harb 
gemileri Toulondan Akdcnize 
doğru hareket etmişlerdir. Ba
yonnedan birkaç harb gemi
sinin hareket ettiği bildiril
mektedir. 

Londra, 31 (A.A.) - Roy
ter Ajansına Cebelüttarıktan 
bildirildiğine göre, Doyçland 
zırhlısının kumandanı derhal 
Almanyaya dönmek emrını 
almıştır. Zırhlı öğle zamanı 
hareket etmiştir 

Cebelültorık, 31 (A.A.) -
Doyçland kurbanlarının cenaze 
merasimi bugün öğleden sonra 
saat 17 d~ yapılacaktır. Bah
riyelilerden biri aldığı yarala· 
rın tesirile bu sabah ölmüş 

ve bu suretle ölenlerin miktarı 
24 Ü bulmuştur. 

Londra, 1 (A.A.) - Von 
Ribentrop ademi müdahale 
komitesi riyasetine bir mek
tup göndermiştir. Von Riben
trop bu mektubunda Doyç
landın ateş açmadığını bildir· 
mekte ve bu gibi hadiıelerio 

tekerrürüne karşı kafi garan
tiler almadıkça Alman hüku
metinin evelce karar)aştırıl· 
mış olan kontrol planına ve 
müzakerelere iştirak eylemiye
ceğini ilave etmektedir. 

Bu mektup aynı zamanda 
Alman hükumetinin kendile
rine yaklaşan lspanyol gemi· 
lerine ve tayyarelerine karşı 
ateş açmak için Alman harb 
gemilerine emir vermiş oldu
ğunu teyid eylemektedir. 

Londra, 1 (A.A.) - B. 
Grandi B. Edeni ziyaret et· 
miştir. 

Ademi müdahal~ komitesi 
reis vekili B. Vallace ltalyan 
hükumetinin de Alman hüki.ı· 
metinin aynı tedbirleri almayı 
kararlaştırmış olduğunu yani 
bu gibi hadiselerin tekerrürü· 
ne karşı kafi garantiler alın· 
caya kadar kontrola ve müza· 
kerelere iştirak etmiyeceğinİ 
tekrar etmiş bulunduğunu bil· 
dirmiştir. 

Alvares Delvayo fikrin· 
den t1azgeçti. 

Cenevre, 1 (Radyo) - Is· 
panyanın murahhas- B. Alv•: 
res Delvayo Uluslar sosyete•~ 
mehafilinde konseyin dave.tı 
için müsaid bir zemin bulrıı•· 
mış ve bu talebinden vazgef 
miştir. B. Delvayo Parise hat" 
ket etmiştir. 

Portekiz de kontroldotı 
çekiliyor •• 

Lizbon, 1 (Radyo) - por 
tekiz hükumeti de kontrold,P 
vazgeçecektir. Bugün Ported~ 
muhribi Yuda sefinesine av 
emri verilmiştir. 
Ruzt1eltin ikametgdhıntl' 

bir toplantı ~ 
Vaşington, 1 (Radyo) -: 

1 Ruzveltin Hayd parktaki 1~ 
metgahında, ispanya hadit' 
leri için mühim bir içtirıı• ~ 
pılmış ve vaziyet müıak 
edilmiştir. 

Romanya gazeteıerl 
ne yazıyor ,,, 

Bükreş, 1 (Radyo) - "J 
manya gazeteleri Doyç·l~e' 
hadisesini hoş görmektedır A 
Tende Pandans Romen »-
zetesi: tıP 

"ispanya hadiseleri b•~~ 
başa facialar şeklinde de ~ 
etmektedir. Bu hadiseler, 1dı 
hü ihlal edecektir. lspan1~o
sulhun temini, cihanın s&J t 

·· · l'k l a1'tı nu te.nme ma ı o ac 
Diyor. 

Korentol: ıe 
"Son f spanya hadiS~~ır 

beynelmilel bir müsellah dil 
laf çıkaracak mahiyette 
Demektedir. bll 

Cumhuriyetçilerin bir ~ ~ 
Paris, 1 (Radyo) - ti 

siyadan alınan bir habe~ııl 
re, ispanya kabinesi Jı lf 
toplanmıştır. Bu içtiP18 ~I 
panya hükumetinin tarıı ~ 
keti anlaşılacaktır. ~J 

Bugün bir tebliğ 11 ır 
miştir. Tebliğde: . ıı'ıı 

"Almeria hadisesin•11 tt~ 
cesi olarak cihan sulb&J 1'!'d ( 
keye düşmüş bulur1111~ıe ~te: 
Sulhu sevenlerin bizim 1

17., ~ 
lişmesi ve Almanların ,t~' 
cavüzlerini protesto , 
lazımdır. . ~t· 

1 · elit i( spanyol cumhur•Y ,fi '1 
ru hükumetin muhafıı.,1 J 1 
binlerce evladının ka"\v~J 
müştür. lspanyol . ~il liil".J 
nihai zaferi temin ıçın ti J~ 
lu gördüğü her harek~r , 
makta devam edc!ce k

tı .• 

oilmektedir. 



! Haziran 9~'1 ANADOJ. .. \J 
Numara - 27 Yazan: M. yAhan 

Piskopos, Papanın mektubunu öp
tükten sonra okumağa başladı. 
Doka ve Kiyara, dostlarının 

ellerini sıkıyor, etrafa iltifatlar 
saçıyorlardı. Doka, hazan Ki
Yarayı, henüz tanımadığı zevat 
\'e ailelere de tanıtıyordu. 

Dük Françisko, kalabalığı 
Yırtarak onlara yaklaştı ve 
Dokayı hürmetle selamladıktan 
sonra nişanlısının titriyerek 
Uzattığı sağ eline bir puse 
kondurdu. Kiyara, müstakbel 
kocasının elini öpmesini gör· 
tnemek için gözlerini kapadı 
Ve onun dudaklarının soğuk 
tcrnası ile hafifçe ürp'!rdi. 

Bu adamı sevmiyordu ve 
sevmesine de imkan yoktu. 

1 
Dük bunu müteakıp, nişan· 

•sının koluna girmişti. Doka 
da onlardan ayrılmıştı .. 
. Venedik başpiskoposu da 
12divaç merasimini yapmak ve 
lkahı kıymak için gelmişti. 
. eşrifatçılar, papaz ve maiye· 

tınj yandaki odaya almışlardı. 
Bu sırada, baştan aşağı si· 

Y~hlar giyinmiş, sivri sakatlı, 
~1Yah gözlü b:r adam, geniş 
~narlı şapkasını biraz eğmiş 

0 
arak teşrifatçılardan birine 

Yaklaştı. 

.. - Başpiskopos hazretlerini 
lorrnek isterim .. 

2 
- Şimdi mi?.. Nikah ha· 

•~lığı var. Biraz bekliyemez 
lllııiniz? 

cf·..,... •yır, imkanı yok, şim-
1 şu saniyede .. 
1 'f t eşn atçı, bu garib ve es· 

b~rengiz ziyaretçiye dikkatli 

11 
ır nazar atfetti. Bu adam 

.. ~f klardan, fevkalade bir va· 
-.ı c ·ı 
l· 1 e gelmiş, hem şövalye· 
"re h ~ • em de papazlara ben-
Yen bir adamdı. 
; Buyurunuz, sizi bekliyor .• 

baş ~çhul adam içeriye girince 
kitlıskoposu, vakurane bir şe· 

e selamladı. 

liy ...... Mukaddes Romadan ge· 
lıll. 0'lltn. ·Dedi· yalnız kalmak-
g•tıız · d il ı rıca e eceğim .. 
:§Piskopos doğruldu: 

rıuk liususi mahiyette mi ko· 
Cağız? 

Ve: Evet, tamamen hususi 
a ahrcm .. 

\'c ~~~iskopos, hafifçe sarardı 
de Çc~~etine işaret etti, hepsi 

ıldiler -a . 
_ ~urun, başbaşayız işte! 

derim· ukaddes Romadan pe· 
emir) I~ Papa hazretlerinin bir 

erınj getirdim. 

eıtı:i ~ukaddes pederimizin 
tiy8 r Crı beni mesud ve bah· 
.., . eder B . h .• 
''ildir? · u emır ta rırı 

fif~ ~~t:·· Aynı zamanda 
.._ E lıgatta bulunacağım. 

. ltl. 
1nf,2 1 

ır, derhal ve mutlaka 
Me o unacaktır. 

& k çhul ada 1' . "'ğ -o tu Ve . m, e mı go sune 
&ırad bır zarf çıkardı. Bu 
b~1n

8d' esrarengiz adaman bo· 
· an 1st,..,r sarkan bir altın 
~op08°2k da gözüktü. Başpis-
L end· · 11Ur~ ti ısıne uzatılan xarfı ··•e e .. 
<>~uma~ optükten sonra açh, 

ı. k~a başladı 
•vıe t b . 

tıııda u un ve zarfan kena-
~llı<>•l muhteşem papalık 

c:. .. arı ·· -k 
Başp· k gozu üyordu. 

tıtlatd ıs 0 P0 s daha ilk sa· 

'tııde1:l11t1.rım çarpmış gibi 
""- <>öt~' _ır elini çıplak ba

'9 Urdu: 

- Allahıml -diye inledi· Tatbik kabiliyetini imkansız 
bu nasıl olur?. görüyordu. Fakat ucunda 

Esrarengiz adam, simsiyah 
gözlerini, bütün nüfuz ve kud· 
retile ona dikmişti. Piskoposun 
bu sözleri üzerine yavaşça ona 
doğru eğildi: 

- Papa Hıtzretlerinin emir· 
ferinden kimse çıkamaz. 

- Fakat. ... Fakat.. ... 
Papaz aptallaşmıştı, alık alık 

bakıyordu .. 
- Ya yapamazsam.... Ya 

bu işi yapamazsam .... 
- Yapacaksanız efendiın .. 

Aksi takdirde, yarın siz yok· 
sun uz .... 

Başpiskopos iki adım ~eri 
çekildi: 

- Yok muyum? ... Yani ... 
Yani. ... 

- Öleceksiniz. Anlıyor mu· 
sun uz? 

Başpiskopos terlemeğe baş· 
lamıştı: 

- Ôlüml 
Diye mırıldandı. Evet, Papa. 

hazretlerinin, icabanda bunu 
yaptıracağını pekala biliyordu. 
Çünkü bilhassa bir piskopo· 
sun kendisine mukavemet et· 
mesini, imkanı yok affeyliye· 
mezdi .. 

- Peki.. .. ·Dedi-..... Peki .... 
F alcat ••• Aman Allahım, bunu 
nasıl yapacağım?. 

Geriye döndü, pencereye 
doğru gitti. Zavallı başpisko
pos ddi gibi olmuştu. 

Verilen emir, çok müthişti. 

lzmir ikinci icra memurlu· 
ğundan: 

fzmir Akseki bankasının 
Halil Hilmi zimmetinde 750 
lira ve ayrıca masraf ve bu 
alacağının temini istifası için 
tahtı tasarrufunda bulunan 
lzmirde Ballıkuyu mahallesin· 
de Hacı Ati efendi sokağında 
2, 4, 6, numaralı mülkün ev
safı kaydiyesi tapu sicilinde 
mukayyet bulunan 2 numaralı 
eve girildiğinde kafi miktar 
taşlık bir sofa ve sağ tarafta 
yan yana iki oda ve karşıda 
bir oda aşağıda bir oda biraz 
bahçeyi havi ve içinde Hal· 
kapmar suyu mevcut ve ahşap 
oldukça eski bulunan 400 lira 
kıymeti muhammineli ev ve 
gene 4 numaralı eve girildikte 
kafi miktar avlu ve bir hela 
bir mutfak bir oda sağda 
keza bir oda olup 400 lira 
kıymeti muhammineli ahşap 
ve eski ev ve ){ene 6 numa· 
ralı eve girildikte bir sofa 
solda bir oda aşağı inildikte 
solda gene bir oda ve 25 
metre murabbaı kadar bahçe 
içerisinde Halkapınar suyunu 
havi olup ahşap ve eskidir. 600 
lira kıymeti muhammineli olup 
ceman bu üç evin 1400 lira 
kıymeti mu ham mene ile 717 I 
937 tarihine tesadif çarşamba 
günü saat 15 de bir ay müd
detle açık artırma suretile 
satılığa çıkarılmışhr. Bu artır· 
ma lzmir ikinci icra dairesin· 
de yapılacaktır. Artırmada 
satış bedeli muhammen kıy· 
metin % 75 şi bulmadığı tak· 
dirde en çok artıran isteklinin 
taahhüdü baki kalmak üzere 
satış 15 gün daha uzatılarak 
ikinci artırma 22/7 /937 tari· 
ne müsadif perşembe günü 

ölüm de vardı. Halbuki baş 
piskoposun ölümle arası pek 
iyi değildi. Daha yaşıyacağı, 
zevk edeceği günler vardı .. 

Tekrar geriye döndüğü va
kit, o esrarengiz postacının 

kaybolduğunu gördü: 
- Ne müthiş gözleri vardı? 
Diye mırıldandı. Kapıya 

doğru koştu. Teşrif atçıya: 
- Çabuk -dedi· muhterem 

Doka hazretlerine söyleyiniz, 
kendileri ile hususi şekilde 
konuşmak istiyorum. 

Teşrifatçı, davetlilerin bu· 
lunduğu salona girdi ve Do. 
kanın kulağına birşeyler fısıl
dadı. O da yanındakileri se· 
lamlıyarak başpiskoposun bu· 
lunduğu daireye geçti. Papazı, 
sararmış, şaşırmış bir vaziyet· 
te görünce durakladı: 

- Hayrola pederim -dedi
ne oluyor?. Benimle konuşmak 
istemişsiniz .. 

- Evet haşmetpenah ... 
- Bu kadar acelesi mı 

vardı?. Nikah merasiminden 
sonraya kalsa olmaz mıydı? 

Papaz soluk soluğa: 
- Hayır -dedi- hayır, maa· 

lesef .. 
- Fakat sizde bir tuhaflık 

görüyorum .. 
- Tuhaflık değil, dehşettir 

gördütünüz şey... Dehşetin ta 
kendisi .• 

- Sonu var -

saat 15 de yapılacaktır. Bu 
artırmada dahi % 75 şi bul
madığı takdirde en çok artı
ran isteklisine ihale olunacak
tır. işbu gayri menkul üzerin
de herhangi~bir sebeple hak ta· 
lehinde bulunanlar ellerindeki 
vesaik ile birlikte işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında müracaatları lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu 
sicilinde sabit olmıyanlar pa· 
ralaran paylaşmasından harıç 
bırakılacaklardır. 25 /6/ 937 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açık bulundurulacaktır. 
% 2/5 tellaliye rusumu müş
teriye aittir. Müterakim vergi 
ve tenviriye ve tanzifiyeden 
olan belediye riisumu ve vakıf 
icariyesi artırma bedelinden 
tenzil olunur. Artırmaya iştirak 
etmek istiyenler % 7/5 pey 
akçasını veya milli banka mek· 
tubunu hamilen dairemizin 
937/4186 numaralı dosyasına 
ve icra münadisine müracaat· 
ları lüzumu ilan olunur. 1722 

Veysel hamamı 
acıldı 

t 

Birbuçuk senedenberi kapah 
kalan Kcmerallı caddesindeki 
çıkmaz sokakta Veysel hamamı 
bu kere yeniden tamir edıl-
mek ve mükemmelen tezyin 
olunmak üzere tecdiden muh
terem müşterilerimize amade 
bir vaziyete getirilmiştir. Tek· 
mil mobilyası da yeniden te
darik olunarak saygılı müşte-
rilerimizin hertürlü istirahatleri 
temin olunmuştur. Teşrif ede· 
ceklrrin herhalde memnun ka· 
Jacaklan birinci defada belli 
oticakhr. Fiatler de son de· 
rece ucuzdur. 

D i 1 ek le r: 

Belediyeden bir 
dilek 

Dün, münevver ve sozune 
itimad edılir bir tanıdığımız
dan şu mektubu aldık: 

"Eline bir bisiklet geçiren, 
Dr. Mustafabey caddesinde 
bir aşağı, bir yukarı bisiklet 
koşusu yapıyor ve çok kerede 
müsabakalara girişiyorlar. 

Çarptıkları insanların, kır· 
dıkları kol ve bacakların, kan· 
lar içinde bırakıp kaçtıkları 
çocuklann sayısı bilmem kaçı 
buldu. 

Pazar günü, belediyemizin 
büyük bir dikkatle meydana 

getirdiği bir örnek caddede şöy
le bir dolaşayım dedim. Dutlar 
biribirine sarmış tertemiz, ge· 
niş bir cadde. Oralardaki ev· 
lerin çocukları dutlar altında 
oynaşıyorlar. Böyle temiz bir 
caddede, gölgede oynaşan 
bu çocuklar namına Beledi
yeye ben içimden teşekkürler 
ediyor ve işte memlekete ve 
çocuklara karşı vazifesini ya· 
pan bir belediye diyordum. 
Tam ben böyle sevinç içinde 
iken bisiklet koşusu yapan ..... 
!ardan birisi dutlar altında 
oynıyan altı yaşında bir yav
ruya çarptı. Bu yavru, binbaşı 
Bay Faik oğlu Cengizdir. 

Yavrucak, yere kanlar için
de baygın düştü. Ber~ket ver· 
sin, oralarda vazifede olan 
polisimiz; imdadına yetişip 
yavrncuğu kucağında hasta· 
han~ye götürdü. Yavrucuk, 
hem ağlıyor, hem de "beni 
nereye götüriiyorsun?" diye 
çırpınıyordu. Çocuğun üç dişi 
kırıldı, bisikletin numarası da 
yok ... 

Şehrin en modern bir cad
desinde, böyle kalabalık bir 
gezinti saatinde, bir aşağı bir 
yukarı bisiklet koşusu yapmak, 
her halde kaza ve tehlikeleri 
cadde boyunca saçmaktır. Be· 
lediyemiz, bisiklet turları için 
zannederim ( Küllürpark ) ta 
yer ayırdı. Bisiklet koşusu yap· 
mak istiyenler orada yapma· 
lıdırlar. 

Bu caddede bir ay içinde 
benim gördüğüm kazaların 
adedi yediyi buldu; görmedik· 
lerim her halde bu adedden 
daha ziyadedir. 

Sokak aralarında böyle bi· 
siklet koşularını yasak etme
sini, bilhassa küçük yavracuk
ların selameti namına, beledi
yemizden rica ederim . ., 

Doğru değil 
Barbaros köyünden bir mek

tub aldık. Verilen malumata 
göre, köy bütçesinden parası 
verilib köy okuma odası için 
getirtilen gazeteleri, bazı şa· 
~uslar inhisar altına alıyor, 
kendileri okuduktan sonra ev· 
ferine götürüyor, bilahare bak· 
kala satıyorlarmış. 

Bu hareket doğru değildir. 
Gazete, köy halkanın malıdır. 

Bay tarlar 
Birer derece terfi 

ettirilecekler 
Baytarlardan terfi müddet· 

lerini doldurmuş olanlar ter
filerini beklemektedirler. Dün 
Ziraat Vekalttinden şehrimiz· 
deki alakadarlara bildirildiği
ne göre, Ziraat Vekaleti teş
kilat kanunu layihası adlı bir 
layiha hazırlanmıştır. Yakında 
B. M. Meclisinden çıkacaktır. 
Bu kanunla terfia müstahak 
baytarlar, birer derece terfi 
ettirileceklerdir. 

Baş ağrısı büyük bir 
ıztıraptır. 

Derhal bir kaşe SE
F ALIN alarak kurtulunuz. 

Grip, yaz nezlesi, ro
matizma ve kadınların 
sancılarını ani olarak ge
çırır. 

1 lik ve l 2 lik amba
lajlarını arayınız. 

IZMlR : Satış Yeri 

TÜRK ECZA 
DEPOSU 

'i\4!!5' ----· 

'1 Sayfa 

ALiN 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 1720 
S. No. 
798 

Lira 
Hasan hoca Osmaniye C. 10 eski ve taj No. lı 1100 
mağaza. 

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

817 Kahramanlar Sepetçi S. 38 kapı 11 taj No. lı 100 
dükkan. 

818 Karataş lhsaniye 511 eski kapı 9 taj No. lı 120 
147,50 metre M. arsa. 

820 2. ci Karantina Mısırlı C. 4511433 eski 319 100 
taj No. lı 395 metre dükkan ve arsası. 

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

ada 8 parsel No. lı arsa. . 
831 Güzelyah yeni Çay S. Teceddüt S. 16 eski 14 150 

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

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

arttırmaya konulmuştur. ' ihalesi 17 /6/937 perşembe günü saat 
15 tedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 2·11 

lzmir liman işletmesinden: 
Tersanemiz atelyelerinde çalışmak için perçinci, tesviyeci, 

tavcı, dayamacı ve bozmacı ustalarına ihtiyaç vardır. lstiyen· 
ler Karşıyakada Alaybeyindeki tersane amirliğine müracaat 
etsinler. 

Nazilli belediyesinden: 
Nazillinin aşağı kısmı eski konak mevkiinde belediyeye aid 

4 localı büyük bir salon ve bir soğukluk ve beş localı her 
biri ikişer loca alabilir on kanepeli soyunma yeri ve ortada 
havuzu havi antre ve külhan yeri ile yanında çamaşır kurutma 
yerini müştemil hamam binasının 938 yılı Mayıs ayı sonuna 
kadar bir yıllık icarı uzatılarak 416 1937 Cuma günü saat 15 
te biteceği ilan olunur. 30 1 2 3 1673 

lzmir liman işletmesinden: 
Sartnamesinde yazılı evsafta olmak üzere vesaitimiı ıçın 

4000 kilo dizelyağı, 1500 kilo ince makine- yağı, 2000 kilo 
silindir yağı, 50,000 kilo mazot, 2500 kilo petrol eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme l 1/Haziran/937 Cuma günü saat 1 S te 
şefler encümeninde yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler yüzde 
yedi buçuk teminat vereceklerdir. 

izahat almak istiyenlerin levazım servisine müracaat eyleme· 
leri ilan olunur. 30 2 1684 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden; 
70 ton elektrolit tutya 

Tahmin edilen bedeli 15400 lira olan yukarıda miktarı ve 
cinsi yazı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 23/7 /937 Cuma günü saat 15 te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon· 
dan vr:rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1155 lirayı havi 
teklif mektuplarını ınczkiir günde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lu kanunu 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. 1 3 5 7 1634 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kam.;ı oilu 

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

T t>lefon : 3479 

Satılık arsa • 
Güzelyalıda Recaizade ve 

Selamet sokakları ile mah· 
dut köşebaşında 427.75 
M.2 bir arsa ehven fiatle 
satılıktır. 

Talipler T. M. C. resmi 
ilan işleri bürosunda Naci 
Tokaya müracaatları. . .................. ~. 
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Fratelli Sperco lllllJllJllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ Kimyevi ve bakteriyoloji raporları lıaiz 

U • •ıA •dl • = Yüzlerce senedenberi sıhhate faydası miJ,. 
Vapur Acentası cuz, taze ve temız ı aç çeşı erı cerreb olan lzmir-Urla Malgaca içmeleri 

ROYAL NEDERLAND = Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında = A 1 L D 1 
KUMPANYASININ - = 

"JUNO,, vapuru 10 Hazi- - ll...J1 ~O aa ç -
rana doğru bekleniyor. Yükü· U-U @l fii7i') <d) Ü U ~ (blJ ~ (}=;) ~ t (§} lfi1 Ç ©.) lr -

~ nü tahliyeden sonra BURGAS - = 
VARNA ve KôSTENCEye =s hh = 
yü~:~~~~:ORIENTLI· _ ı at Eczahanesi 

NIEN KUMPANYASININ 

lzmir-Çeşme şosesi üzerinde güzel manzaralı oteli, gazino, 
lokanta ve bakkaliyesinde müşterilerinin hertürlü istirahat, iaşe 
V"' ihtiyaçları temin edilmiştir. 

Urla Malgaca içmeleri 
"SAIMA,, vapuru 1/Hazi- -

:ı::: 

ran/37 de gelip doğru AN-
d b ( - .. Urla Malgaca içme suyu: Karlispatın Şurprudel Zals su· n e u unu.r. - yuna ezber cihet rüçhandır." buyurdukları bu su; müzmin 

VERS, ROTTERDAM, HAM
BURG, ve SKANDlNAVYA 
limanları için yükleyecektir. 

•fili 111 llllll llllllll lll llllll llllllllll lllllllllllllllllJllllllllllllllllllllll 11111111111 il 111 lllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllll il lllllllllllllli mide ve bevap teşennüçleri, karaciğer, dalak hasta lıklarmda 

"AASNE,, vapuru 14/Hazi
randa bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG, GDYNIA 
SKANDINAVY A limanlanna 
yük alacaktır. 

SERVIS-M-AR-::1:--TIM RU· 
MEN KUMPANYASININ 
"ALSA JULIYA,, vapuru 

16/Haziran 937 tarihine doğ
ru bekleniyor. MALTA, MAR· 
SiL YA ve CENOV A için yol
~u 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 

V.N. 
W. F. H. V AN-j' 
DerZEE& CO. 

müzmin safra kesesi ve safra yolları iltihaplarında, safra, kuııı 
ve taşlarında, müzmin inkıbazda, sişmanlık, nakris ve şeker 
hastalıklarında, bağırsak, şirit, sulucan, mt'sane yolları ilah .. 
gibi bünyevi hastalıklarda seri ve şifahbahş olduğu tecrübe 
ile sabittir. 

Vesait Basmahane karşısında Bulvarda Urla ve Çeşme 
otobüslerinin hepsi içmelere uğramakta olduklarından herall 
vesait mevcuttur. 
~~~·-~-------------------------------' Telefon Kılavuzu ilavesi 

1937 yılı telefon kılavuz ilavesi intişar etmiştir. Bu ilaveler 
şirket idarehanesinde abonelere bedava dağıtılmaktadır. 

Telef on şirketi 

,-----------------------·----· Türk Hava Kurumu 
Büyiik piyangosu 

' 

2 nci keşide 11 haziran 1937 dedir 
Büyük ikramiye40,000 liradır 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye
lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Ayrıca: (3,000) liradan başhyarak (20) liraya kadar 
büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan 
bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan 
çekinmeyiniz. 

DEUTSCHE LEVNTE Ll
NIE. HAMBURG. 

~- 1<uruf 
G.m.b. H. 

,,ARKADIA,, vapuru ı 1 
Haziranda beklenilmektedir. 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
ve BREMEN için yük kabul 
eder. 

AMERiKAN EXPORT LI· 
NES 

Tbe EXPORT STEAMSHIP 
CORPORA TION 
SERi SEFERLER 

PIREden AKTARMALI 
11EXCALIBUR,, vapuru 4 

Hazirında PlREden BuSTON 

·-111111 lllllllllllll l l l il lll lll l il l il ili l l l l il lll l il I il 

FOTO 
OR 

Refik Lütfi Or 
ve NEVYORK için hareket Zevkinizi okşayacak poz 
edecektir. Temiz işçi/ ik 

11EXETER,, vapuru 18 Ha- Hükumet civarı Kaymakam 
ziranda PIREden BOSTON Nihadbey caddesi No. 20 

:~e~e~~;ORK için hareket 
1 
ımlllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llll 

•EXCAMBION,, vapuru 2 ,• 
Temmuzda PIREden BOSTON Mayısta LlVERPUL ve AN
ve NEV-YORK için hareket VERSten gelerek yük çıkara· 
edecektir. caktır. BURGAS, V ARNA, 

"EXOCHORDA" vapuru KôSTENCE, SULINA, KA-
16 Temmuzda PIREden BOS- LAS ve IBRAIL için yük ka-
TON ve NEVYORK için ha- k~bul eder. 
rcket edecektir. 

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

THE AMERICAN EXPORT 
LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

,,EXPRESS,, vapuru 10 

---SOC. ROY ALE HONG· 
ROISE DANUBE MARI

TIME 
"BUDAPEST , vapuru 29 

Mayısta beklenilmektedir. BEL· 
GRAD, LIMASOL, BUDA
PEŞTE, BRA TiSLA VA LINZ 
ve VIY ANA için yük kabul 
eder. 

DEN NORSKE MIDDEL-

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta. 

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
" GRIGORIOS ,, vapuru 

Mayısın nihayetinde veyahut 
Haziranın ilk günlerinde bek-
lenilmekte ROTTERDAM, 
HAMBURG ve ANVERS li
manları için yük alacaktır. 

"CERMA(N,, vapuru 10 
Haziran b~klt!nilmekte ROT-
TERDAM, HAMBMRG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO lNC. 

• lRLAND " vapuru 24 
Haziranda beklenmekte NEV-
YORK limanı için yük ala
caktır. 

"UTSIRE,, vapuru 20 Tem
muz beklenilmekte NEVYORK 
limana için yük alacaktır. 

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

Birinci kordonda ''UMDAL,. 
UMUMİ DENiZ ACENTA· 
LiGi LTD. vapuru acentalı· 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN Ll

NES LTD. 
"LESBIAN" vapuru 27 Ma· 

yısta LONDl{A, HU:...L ve 
ANVERSten gelip yük çıka
racak ve aynı zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala· 
caktır. 

EG YPTIAN" vapuru Mayıs 
nihayetinde LIVERPOOL ve 

SW ANSEAdan gelip yük çı· 
karacak ve aynı zamanda Ll
VERPOOL için yük alacaktır. 
TEH GENERAL STEAM 

NAVIGATION C. LTD. 
"ADJUTANT" vapuru 5 

Mayısta gelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

--~ ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

lzmir Belediyesinden: 

1 
Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli _.. 

Kilo Kuruş Yek .... 
Dalak 7 30 aded 1 
Koyun eti 2190 kilo 35 

Yukarıda cins ve mikdar.le muhammen bedeli yazılı 
yuvasının 9.> 7 yılı ihtiyacı olan dalak ve koyun eti bat 
1ıkteki şartname veçhile 15/6/937 sah günü saat on 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. l~t rak için elli sekiz 
muvakkat teminat makbuzu ile söylenen gün ve saatte 
mene gelinir. 

Cinsi Haziranda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. H~ v;i,1161 E ~lllll lllllllll ili ili llll 1111 ıı.. D 0 kt 0 r .ıııııı ıııı ıılllııınıııııııııı~ 

"BOSPHORUS,, vapuru 18 A K 1 T 
2-

Mikdarı 

Kilo 
Birinci nevi ekmek 5475 
ikinci nevi ekmek 4380 SERViCE MARITIME RO

UMAIN. BÜKREŞ 
"DUROSTOR,. vapuru 30 

Mayısta beklenilmektedir. KÖS 
TiNCE, SULINA, KALAS 

Haziranda beklenilmektedir. = • ema onay _ 
ISKENDERIYE, DlYEP ve _ Bakterigolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları = Yukarıda cins ve mikdarile muhammen bedeli yazı!• 
~a~:ıv~~r.limanları için yük = Birinci Sınıf Mutahassısı = yuvasının 937 yılı ihtiyacı olan ekmek baş kitipliktek• 

_ (Verem ve saire) . _ me veçhile 15/6/937 salı günü saat on altıda açık d-
- Basmahane istasyonu kıır~ısmdaki Oibt·k sokak bıı~ında 30 uyılı :: ile ihale edilecektir. Eksiltme muhammen bedel üzerin 
- C\' ve muayenehanesinde sabah saat 8 <len akıam uat 6 ya ; ğil nark üzerindan yapılacaktır. iştirak için yetmiş bir = kadar hastalarını kabul eder = muvakkat teminat makbuzu ile söylenen gün ve saatti 
• 

1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 llllllllİll mene gelinir. 29 2 S 8 
lliiiiı ........... llİİİİİİİİİİil __ ..................................... : ... 

ve KALAS aktarması olarak Vapurların isimleri gelme 
bütün TUNA limanları için tarihleri ve navlun tarifeleri 
yük ka bul eder. bakında bir taahhüde girişi-

JOHNSTON WARREN ~emez. Telefon No. 2007 2008 

LINIES LiMiTED. 
L 1 v ER p o o L Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshil ·r. O kadar zararsızdır ki gebelere, lıa1P 

··ıNCEMORE,, vapuru 30 rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavai~e edaler 


