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Yarın Belgraddan Sofyaya 
hareket ediyor 

Atatürk, dün mukarrer seyahatlerine başlamışlardır 

Trabzon halkı, Büyük Şefi 
~karşılamak için müteaddid 

vapurlar kiralamışlardır 
-·-

Büyük~ Şefi hamil olan İzmir vapuruna Zafer 
torpidosu refakat etmektedir. Atatürkün seyahati 

yirmi beş gün devam .edecektir 
lstanbul, 8 (Hususi) -

. Biigük Şef Atatürk, bugün 
1Qaf 17 de Dolmabahçe sa-

e 'Qgından ayrılarak rılıtınıa 
ielmişler ve hazırlanmış 
0lan Jznıir vapuruna bin
ltaişlerd ir. 

Romorkörlerle vapurlara 
binmiş olan binlerce halk, 
lıiigük Önderi gaşa sada-
IQ,.ile uğurlamışlar ve lz
rtı;,. vapurunu, boğaza ka
dQ, takib ey 'emişlerdir. 
I Reisicumhuru hamil olan 
ltnir vapuruna Zafer tor

•itoçu refakat etmektedir. 
Büyük Şef in seyahati, 

ti,.rni beş gün sürecektir. 
Dahiliye Vekili B. Şük

~ Kaya, B. M. Meclisi 
~İnci reis vekili B. Hasan 
"'Qlca ve saylat1lardan ba
ıtları Reisicumhura refakat 
lltnektedirlerler. 

latanbul, 8 (Hususi) -
~isicumhur Atatürk, hare
V. tlerinden evel Hariciye 
tlcili Bag Tevfik Rüşiü 
4,ası kabul buyurmuşlar i .. Cenevre müzake elerile 

i~ ~kreş segaha i hakkında 
"t lldisinden malumat al

~, lflardır. 
lstanbul, 8 (Hususi) -

,rıı ~Gtürkün hareketini lıa
e~ alan Trabzon lıalkı, 

Hatayda vaziyet yeniden 
fena bir şekil aldı ------

Kont dö Martel /stanbula geliyor. Antak. 

,.e &~!ilik Şefi lıarşılamak için 
;11iUc hazırlıklara başla
~ftır. Şehir, ba tanbaşa 
~ !IJ'aklarla süslenmiş, takı 

ya_~ ve lskenderunda yeni hadiseler oldu, 
askeri ~ idare ilan "'olundu 

le,./er yapılmıştır. 
, , '1',.abzon halkı, Atatürkü 

iJ' ~u 3 ncü salıi/ede-

fetanbu1, 8 (lhısu.,i) - .. IIutııv"' 
Türklcriııio ileri gclenlcrindcn:"in7. 
teşekldl d11rt•J.işilik bir lıl'yet, bıı · 

gün Toros ekspresi ile şehri~;'; 
gelmiştir. 

ile) et azıılnn, Hata) ı istiklale 

/spanyada krallık CP.reyanları 

.. ~lf onsun avdetini istiY·en 
~ ~~gane ada~. Frankodur 
~ "ens Ottonun da ispanya tahtına 

~ ::~~~~ l.fold~!~ ~.~~.~;~~ ... ~":~~;~~:· 
~kı~ıeı,_ilcrinılerı lıir ı.ıt llu\·,ıs AlfonAun diişmıınlorı l•p::ın}a tnhlı· 

'rıı lıııı a~ıı~ıda .. i bcyıın:ııta bu· ııa lıir ecnebi barıcdııııı 'c bil has· 
11Hur: s ı B. l'ılıı soliniııirı 1101111.Pıli olan 

~11'0tıo De ilah lıurg t~p:ıııyol Oıto Uc UuL~lııırgu gctirım·k iste· 

\ ~:ı ııamzl'ddir. B. l\tuıı:ooliııi ınl'ktedirlcr. 
lıı~. t:ndisinin ıınnı7.edli~inc nıli· ll. Muıı oliııi hşiılıık Oıtnnnn 4 ~rı:t o 
~ <'lnıt-ktedir. l:luııtlaıı ha~ko Preu es ~laric n~ Sa\'OİC ile izc!i· 

!\, lıir 1talyan pr<'n ePinin İs· \'arını dnpi~ Nıııerlen c\ d Ar~iılü· 
\h ~ lalıtıo.ı çıkınııcı için Oııo De l..ün Don Kar loquıı kızı l'ren~e 
~\ . 1Utguıı Prc11 e Marie De ::fa· Marie ile izdivacını ı r~ıııin el· 
\.ti,,' c t\ lemncsini anrn etmek· nıekıe idi. 

Halihazırda İııpanya t:ıhırnıı \ ~,. 
> )t 1 kral Alfon 13 lln avdeti· 
~tı~Mne taraftar olan General 

.:'\!~dur. Di~cr Le)DZ şefler, Ge· 
~"tıı Ueipo De Uan11 da dahil 

~~t, halde eahonatın indeeine 

"' t. değildirler. Fakat ne Al· 
ıaı · l~ •yarlar, ne de lıanedan 

~ıı:dan herhangi Lirini. Kar• 

~"" ıalıanııcl mı1ddci.i olan 
Cbarlee De Bourböa ölmtit 

oturmak iddia ınd:ı Lulıınııu 4 lı.iti 

vardır: 

Alfons, Cavadonga, Donjuan 
ve Otıo .. 

Du dört lı.i§İ<lf'n lıiı. lıiri tabı. 

tan ,·aıgcçmio dı·~ildir. !\Jnnmafib 
bunlar J~panyol cfUrı unıumiyesi· 
ni pek f:ızla nazarı iıibaı c almıyor. 
Halbuki onun da lıu meselede aöy· 
liyecegi vardır. 

Kont dö Marlel 
kanı~turan BüyQk ~ef Ataıürkc 
arzı toıimat • yl~ılikl<-n soıırıı, flıı· 
riciye Vrkili B. Rü~dü Ara in gö· 
ril:ınelerılc lnıl ıın muşlardır. 

1 ıanhul, 8 llJu uı;i] - Aııtak· 
yodun gelen lınlıeı lcrc göre, Hotııy· 
ela vaıiyt·t çok karışık:ır. Bııyük 

kanlı büdiselcrin öoilnil almak için 
Fransız oıoriıeleri a kcri idare ilan 
etmek nıecburiyctioıle kal mışlarclır. 
Bazı şelıirlerde çarpı~malar vukun 
geldigi, ölenlerle yaralnoanlar bu· 

luııdugu bilılirilmekteılir. 

Mağıızalar kapaoınıı ve Uluslar 

- Sonu 6 ıncı ıalıi/ede -

Sanayi planımız 
IJ" k ·ı· . 'I ve ı ımız •• 

Sumerbank umumi he----.. ···---
Dün Avrupadan 

avdet etti .. 
1 tanLııl, 8 (llıı ıı i) - J>ads, 

Vi)nna, )\·ştc \'c Diikrcştc mühim 

tema lar )apa11 lJıırici)C \'ekiliıııiz 

B. Uüi<lü AraQ, lıugüıı ö~lcıkn 

sonra sıı:ıt 14 te Roıııııııyo \'npuru 

ilı~ Kö .. ıeocerleıı go>lıııi~ ve Gnlnto 
rılıtııııınrln l.orşıluıımı§llr. 

1. ye i dün_ toplandı 
lktısad Vekilimiz, müessesat ve fabrika. 

1 l~~::.~~81~.~~k!~,~~.,_uzun izahat verdiler 

1 

mizrlcıı) - İkinci beş ) ıllık lıii) ük 
•mayi pliınının tctkil..ine yakuuln 

I lıaşlıınac:ıktır. Bu bt"Ş )il i~·inde İstanlıııl, 8 (A.A.) - Dı~ fş
leri Bakanı B. Tc\ fik Rüfılü 
Ara Lu sabah Kö ıencecl<>n fa- 1 

'ücııde getirilecek fubrikalar 'e 
di~cr tcsi nt için 95 milyon lira 

tanbıılıı gclıııivıir. ı'orm ak~am ' sarfcılileccktir. 
Anknroyo lıorcket edecektir. Akkoru, 8 (Hıısusij - Dli)ük 

..1 Millet Mecli i Lüdcc \'C iktı"acl en· 

Mareşal Blombergin beyanatı 

Bay Hitler ve Mussolini, 
dünya sulhunu muhafa
za etmek istiyorlarmış .. 

-...-

tak-Berlin -Roma mihverinin 
viyesi, dünya sulhunu temin 
için mükemmel bir • • çare ımış 

Roma, 8 (A.A.) - Alınııo Har· 
lıi} e :Nıızırı lnrrşal \'on Bloıııbı•rg 
'tt:fnııi Ajanına verdiği lıir Lc)öl• 
nalla Kral \'C Duçc t:ır:ıfıud.ııı kcn· 
:-İne gö ınilı·n lıararı·ıli lıüQnü l.ıı· 

hultlcn dolııyı mionctınrlı~ıııı \'C 

derin menırıuniyctiui lıildirıliktf'n 

sonra dcrni,ıir ki: 

- Roma ve Nııpolinin lıcndı~ 

ha ıl elliği unutulmaz tarihi, arıis· 

tik \'C bedii ilıtisa ların ynıııııdn 

lıal)ıın ordu unun en mühim \B· 

:..iy('llt•riui fi, ~ödüm. ili İ) tıın 

~u mcrkczd"dır ki, Du~·eııiıı ~nlı i 
ıılııre<ıi olııııcla Luluıııııı oıclıınıııı 

üç kı mı da en modern teknik 
lt'chiz.1ıa nıoliktir. '~ lıu rnük··ııı· 

mel tıiliiblar mükemmel a kerlik 
elindedir. llu nıu\lıff11kıyctin par· 
tiye \'C pıırıi tc~kiliitrna uid olJu. 
ğıına eminim. Şundun ela emiuiııı 

ki Uoma·flerlin ıııilı\·crinin tohi· 
y~i A nupa eullıunun tareiuiııe 

geniş euretıe )&rdım edecektir. 

.. 'apoli, 8 (A.A.) - Dün ak~aru 

1 

Mareşal Blomberg 
B. l\luF 'olirıiııin yaııııa biıımcılro 
cvel .Murt-eal \on IUonı lıt"tg Ste• 
fani Ajıın•ının muharririne a~o~ı· 
daki lıeyauııııa Luluouıu§tur: 

- Sonu 6 ıncı salıi/ade-

Bag Celal Bayar 
~ünıenlcri aznlnrınclnıı mütcı1ekkil 
~ ~ 

~ürııerLıınk umumi lıe)eti lıu!ffin 

B. Celal Ba)arın riyn etinde ~op· 
laıınnştır. Jçıiıııadn lıankıının 'ıllık 
fııali)cli lıııU:rndaki ir!nre meclisi 

rapuru okunmuş, lıliinço, l.tır, za· 
rar lıcsaLlnrı l,Nkik edilmiştir. f n. 
ş:ı edilınel.te olan fnlırikalıırla me,·· 
cud fahriknlardn yapılııcak ı lnbat 
hakkındaki ıerııcnrıilcr<-, Ekonomi 
Unkııııı n. Celal H:ıyar CC\"ah \'Cr· 
nıi;ı 'e uzun hı•yanntıo Lııluııorok 
ppılacak \C yııpılıııııktn olan i,lcri 
ıın1aı1111~ıır. 

Hu raporlara göre, fı:mittcki 
kôğıd fabrika ı önföniizdcki ııcnc· 
ler zarfında geni~1ctilccek \'C iı:ıtib. 
53)fiı10 ~rlJrılma ı, dal.o fazla çe· 
~idli kıi~ıtllar elde cdilmcıi ıemin 
olunııl·akıır. 

Hur&ıdn in~:ı cdilrnckıc olan 
uıı·i ipek \'e Merino fabrikalarile 

:\azilli d!>kunın fuhril~a ı önümüz· 

deki sene içinde ikmal cdilnıi ~ \'e • 
faııliyete gt-çıuiş Lulunacaktır. 

Be~ yıllık kimya sanayii için 
esasla surı•ttc ıeıkiklı·r yapıırmakta 

olan Sr.m ·rbank; 1936 ttncıinde 
Lankamn lıüıün ineant ve te i ah 

için Lir ruil) on lira wı fcıınictir. 

Paylaşılamıyan küçük Sadi hikayesi -
Bay Aziz, çocuğun kendisine aid ol-
duğunu söyliyerek neticeyi bekliyor ------Fabrikator B. Mehmedden gelen telgraf • . B. Azizin muharriri. 

mize beyanatı. Resmi makamların tesbite çalıştığı noktalar 

1 - Bursada çalınan çocuğun kardeşleri, 2 - çalınan çocuk, 3 - Bavtar Bay 
Aziz ve Bursalı Bay Mehmed tarafından kt!ndilerine aid olduğu ayrı ayrı iddia 
edilen ve şimdi bay.ar Azizin nezdinde lulunan çocuğun 3 yaşında çekilmiş resmi, 
4 - aynı çocuk 10 aylık iken, bagtar A.ıiz t1e re/ ikası ile, 5 - gene aynı çocuğun 
9 yaıındaki hali. - Yazısı 6 ancı sahifemizde -



Sayfa 2 

Atatürkün gezisi 
Her eseri, imanlı ve şuurlu bir davanın zaferini le bit eden Atatürk, 

Hatayı da muradma erdirdıktco &onra, f stnobula geçti ,.e burııdao, şarka 
uzanacaktır. 

Tarihin ne talihli, ne bahtiyar simasıdır ki, yckdiğerini takih cılen 
Fıra sıra dağlar gibi kendi hayatı, bir miJletio tarilıinde de heybetli, 
yiiksck bir zafer silsile i yaratmıştır. 

Hü\'iycıindeki ayrı ııyn cevherler, eş i bulunm1yan kıymetlerle bu 
milletin yapısına kurarken, kumandan olmu~tur, iokıl&bçı olmu~tur, de
mokrat olmuştur, mütı•fekkir olmuştur, sosyoloğ olmuştur, ölmü~ bir 
terihi ~·e dili yaratan bir lilim olmuştur. 

Atatürk, yerinden kalkıoca, bir millet aya~a kalkıyor. 

ıatnrk, ea~a bakıyor ' 'e on yedi milyon, bir hamlede ba.ını sağa 
çe,iriyor. 

Atatürk, bir memleket gezisine çıkınca, yeni i~, )CDi saadet, yeni 
lıarekel mevzuları kollarını ç:ıprazlıyar:ık, b11şlarıuı önlerine eğerek yo· 
lundıı diziliyorlar. Çünkü (0} nun elinden kurtulaLilecck hiçbir şey 
yoktur ,.e herşftf, kay11.I ız, şıu:tsız olarak (Ona) boyun eğıneğe mecbur• 
dur. Harici siya etimizin kuv\•ct ,.o isabeti, 1100 Hatay <lav:ımızın üstün· 
de muhteşem bir bale ile kendisini göstermiş Lulunuyor. Yakın şarkm 
bu parça ında, ıl:ılıilen \'e hnric~ ıı güçlü, kuV\·etli bir millet oluşumu· 

zun hiltün sclıeb ve bikmetlcrini, ev,·elıi onun şefliğinde ve idaresiude 
göriıyoruz. D.ıhilcn lle, ikıı :ıdi, iı;tiınai, fikri, terbiyevi sahalarda, le· 
kemmül ederek fıkun ve huzurlıı yaşnmıık istiyoruz. 

Bunlan da bize, gene O büyük §Cf veriyor. Cumhııriyt>tin, Türklü· 
ğüo ve inkılôlıın bayrağını doğu illerinden Trakya lıududlarına kadar 
dalgalıındmıbilmek nıu\'nffakıycti de onun sayeııiude elde edilmi~tir. 

' c mutlu Onu, ne mutlu Ona?. 

Doktorlar şehril 
Amerikada Minesotada Ro

çester şehrine "doktorlar şeh· 
ri,. demek çok yerinde bir 
harekettir. 

1915 senesinde Magio kar· 
deşler adında iki doktor, bu 
kasabada bir "tıbbi tedkik-
1er enstitüsü,, teşkil etmişler
dir. Bu enstitüye evvela 200 
genç doktor gelmiş ve az za· 
manda o kadar şöhret bul· 
muştur ki, hem doktorların 
adedi hem de müracaat eden 
hastaların miktarı alabildiğine 
artmıştır. 

Şimendifer idaresinin ista· 
tistiklerine göre bu kasabacı· 
ğa yalnız tedavi için senede 
80,000 kişi gelip gitmektedir. 

Uyuşturucu madde 
kaçakçılığı 

Son günlerde Marsilyayn 
Şarktan gelen bir vapurda 
bir tabut ve tabut ile bera
ber bir kaç tane matem el· 
bisesi giymiş adam nazarı dik· 
kate çarpmıştır. 

Bu tabuttaki ve uzun yer
lerden getirilen cenaze kim 
idi?. Herkes bu merak uze· 
rinde dururken, gümrük me· 
murlarından birisi tabutun 
açılmasında ısrar etmiş ve ... 
Tabuttan bir cenaze değil 
mühim miktarda afyon çık· 
mıştır. 

Sinema ve kilisel 
Sinemanın girmediği yer 

kalmadı! lngiJiz kilisesi erkanı, 
son zamanlarda si11emadan 
din namına istifade edilmesine 
karar vermiştir .. 

Dini menakib bundan son· 
ra filme alınacak ve bu me· 
nakıble alakadar Tevrat, Ze·· 
bur veya lncil ayinleri de sesli 
olarak bu filimlere ilave edi
lecektir. 

lngil;ı:ler pratik adamlar
dır; anlaşılan kiliselere rağ· 
betin azlığı karşısında İngiliz 
papazları filimden istifadeyi 
düşünmüşlerdir! 

Posteki saymak! 
Yeni Zelandada Velington 

şehri civarında yol amelesın· 
den birisi, toprağı kazarken 
kazmasile irice ve yumurtaya 
benziycn birşeyi parçalamıştır. 

Saime Sadi 

Amelenin ehemmiyet verme· 
diği bu hadise, şehirdeki pro
fesörlerden birisinin nazarı 
dikkatini celbetmiş ve kınlan 

şeyin eski zamanlar kuşların· 
dan Moa kuşunun yumurtası 
olduğunu anlamıştır. 

Profesör • işi olmadığı anla· 
şılıyorl - bu, kazma darbesi 
altında binbir parça olan eski 
yumurtanın parçalarım birjbi
rine yapıştırmağa başlamışlar. 

Yılanların marifeti! 
Cenubi Afrikada kain ve 

altın madenleri muhitindl~ Kim-
berlayn şehri yılan istilasına 
maruz kalmıştır. 

Bir gün bir tramvayda kas· 
koca bir Boa yılanı görülmüş 
ve halk panik yapmıştır. 

Maden amelesinden birisinin 
bahçesinde görünen Kobra 

yılanı da mahalleyi korkut· 
muştur. 

Fakat işin feci ve korkun.ç 
ciheti, yılanların mekteplerde 
de görünmesidir. Şehri istila 
eden yılanlar nedense mek· 
tepleri diğer müessese ve mev· 
kilere tercih etmektedirler. Bu 
vaziyet karşısında hükumet 
kuvvetli askeri müfrezeleri yı

lanları takip ve imhaya me· 
mur etmeğe mecbur kalmıştır. 

Ve, yılan harbi bitinciye ka· 
dar da, şu imtihan zamanla· 
rında mekteplerin tatili mec· 
buriyeti hisaedilmiştir. 

( ' Bugün doğacak 
çocuklar •• 

Sabah, nı rih ile ayın le iri 
ahında ve L:nnşık olacaktır. Bu
güuün sabahı hu ıcbeble ao:abiyet 
\ "C hC)Ct:an İÇİodo seç cektir; bu 
yuzden birçok hidiacler bekle· 
mck l!izımdır. •'•kat öğleden son· 
ra ba~ka \"C iyi bir l~ir büküm 
ür..-•cck iş \ 'C kalb davalarında 

J..fifi dcreredc muvaf faluycılcr 
elde eclilccektir. 

Bugün doğan çocuklar fazla· 
ca erkeş ve söz dinlemez olacak· 
lar, fakat çocukluk devresi 6 f?Ç· 

tikten sonra lıilluı a çıılı~kanlık· 
farı ile nnzan dikkati celLecekfor. 
c.Jir. Jlu çocuklu sanayi l'Bha ında 
çok rnu\•affak olacaklardır. 

ANADOLU 

Göcmenlere • ---·---
Çift hayvanı ve 
araba verilecek 
Geçen sene Bulgaristan ve 

Romanyadan memleketimize 
getirilmiş olan göçmenler için 
inşa edilecek göçmen evlerine 
aid bütün hazırlıklar tamam· 
lanmıştır. f nşaata yakında baş
lanacaktır. 

Göçmenlere; arazi ve altı 
aylık iaşelerile beraber pulluk 
ta tevzi edilmişti, yakında çift 
ve araba hayvanı tevziatına 
başlanacaktır. 

Ayrıca göçmenler için ara
balar da imal ettirilmektedir. 
Yakında bu arabalar da An
karadan gelecek ve göçmen 
ailelerine verilecektir. 

Beş kuruş 
Hazine hakkı sa. 

yılıyor 
5 Ağustos 325 tarihli tah· 

sili emval kanununun üçüncü 
maddesinin muaddel üçüncü 
fıkrası mucibince müct:ddeden 
inşa ve tenzil ve tezyidi kıy· 
met suretile vukuat görmüş 

olan müsakkafat ve arazi için 
bir defaya mahsus olmak 
üzere verilen tezkere bedeli 
olan beş kuruşun bina ve 
arazi vergilerile bina buhran 
vergısının Hususi idarelere 
devredilmiş olması hascbile 
hangi daireye aid olduğunda 
ve tahsil şeklinde tereddüd 
edildiği görülmüştür. Maliye 
Vekaletinden vilayete gelen 
bir tamimde, tezkere bedeli
nin hazineye aid olduğu ve 
yalnız tahakkuk ne tahsil mu· 
amelesinin Hususi idarelerce 
yapılıp tahsil edilen bedelin 
mal dairelerine yatırılması 
bildirilmiştir. 

•• 
Odemişte 

Zeytin deliceleri 
aşılanıyor 

Ödemiş kazasında zirai mü· 
cadelc işlerinde faaliyete ge
çilmiştir. Çam ormanlarında 
görülen tırtıllar için geniş 
mikyasta mücadele açılmıştır. 
Bu sene Ödemiş kazasında 
zeytin delicelerinin aşılanma· 
sına ve temizlenme ameliye
sine· yakında başlanacak, bu 
ameliyeye diğer kazalarda da 
devam edilecektir. 

Paris sergisinde 
Tedkikat için üç 

kişi gidecek 
Şehrimiz Ticaret Odası umu

mi katibi B. Mehmed Ali 
Eten ile Belediye başmühen
disi B. Cahid ve su şubesi 
şefi mühendis B. Muammerin 
Paris Enternasyonal fuarını 
tedkik için Parise gitmelerinin 
muvafık görüldüğü haber alın
m1ştır. 

Deve güreşleri 
Bacada yapılacak 

Türk Hava Kurumu menfa
atine 16 Haziranda Bucada 
Hasanağanın bahçesindeki 
çamlıkta deve güreşleri yapı
lacağı haber alınmıştır. Bir 
faal komite, bu güreş için ha· 
zırlıklar yapmaktadır. 

Ödünç para verenler 

lktısad Vekaletinden bir 
talimatname geldi _______ , _____ _ 

Rehin mukabilinde para verenler
le tefeciler nasıl a.>trd edilecek 
Ödünç para verme işlerine 

dair lktısad Vekaletince ha· 
zırlanmış ve Vekiller Heyetin· 
ce tasdik edilmiş olan tali
matname, .şehrimizdeki alaka
darlara tebliğ edilmiştir. Ta
limatname hükümleri hakkında 
ayrıca bir de tamim gelmiştir. 
Bu tamime göre, gerek geçen 
Mayıs ayı içinde verilmiş ve 
bundan böyle verilecek olan 
beyannameler hakkında ve 
ödünç para verme işlerine 

dair vesair hususlarda bu ta
limatname dairesinde muamele 
yapılacaktır. 

Bazı vilayetlerde her sene 
mayıs ayında yeni bir ızın 
vesikası verildiği halde bazı 
yerlerde yalnız senelik beyan· 
namelerin alınmasile iktifa 
edildiği görülmüştü. 2279 nu· 
maralı kanuna göre, her sene 
mayısta alınacak beyanname
lc:r üzerine yeniden bir izin 
vesikası vermek lazımgeldi· 
ğinden talimatnameye ona 
göre hükümler konmuştur. 

Talimatnamede rehin üze· 
rine ödünç para verenlerin 
hususi vaziyeti tebarüz etti
rilmiştir. Rehin üzetine ikra
zatta bulunanlar 2279 numa
ralı kanun hükümlerine tabi 
olduktan başka bunlar hak· 
kında "Rehin üzerine ödünç 
para verenlere dair 11216 
numaralı nizamname,, nin ka· 
nun ile değiştirilmemiş olan 
hükiimleri de caridir. Bu ni· 
zamnamenin 2279 numaralı 

kanun ile değişen hükümleri 
ae talimatnamede görüle· 
cektir. 

2279 Numaralı kanunun neş· 
rinden evel zikri geçen nizam
nameye göre, izin vesikası al
m1ş ve rehin Üzerine ödünç 
para veren şahıslar mevcudken 
bilahare bazı vilay~tlerde re· 
binli ve rehinsiz ödünç para 
verenler arasında bir tefrik 
yapılmadığı görülmüştü. Hal
buki rehin üzerine ödünç para 
verenler hakkında ayrıca bazı 
hükümler mevcud olduğundan, 
bundan böyle alınacak beyan
nameler üzerine, sahibinin re· 
hin üzerine muamele yapıp 
yapmıyacağına göre, talimat
namede yazılı olduğu üzere 
muamele ifa edilmelidir. 

Gerek rehin üzerine ve ge· 
rek rehinsiz ödünç para ve
renlerin talimatnamede tekrar 
edilmemiş olan sair vecibeleri 
hakkında 2279 numaralı ka· 
nunla 11216 numaralı nizam· 
nameye müracaat edilmesi ve 
herhalde tereddüd vukuunda 
da Vekaletten sorulması bil
dirilmiştir. 

Bu izin vesikalarına on be
şer kuruşluk pul yapıştırıla
caktır. izin vesikalarının iptali 
muamelesinin zamanında ya
pılmış olması tefecilik suçunun 
tekevvünü bakımından ehem
miyetli görülmüştür. Onun için 
şimdiye kadar izin vesikası 
almış olanların bir listesi çı· 

karılarak bunlardan 31 Mayıs 

tarihine kadar beyannamesini 
vermemiş olanların izin vesi· 
kalan iptal edilecek ve bu 
iptal keyfiyeti tescil ve ilan 
olunacaktır. 

Bazı Vilayetlerde senelik 
beyannamelerini Mayıs ayında 
vermed iği halde, aylarca son· 
ra Mayıs ayı beyannamesi 
namile beyanname verenler 
bulunduğu görülmüştür. Bu 
muamelelerin tekerrürüne mey
dan verilmiyecektir. Vaktinde 
beyannamesini vermiyenin izin 
vesikası iptal olunacak ve 
bundan sonra o şahıs ödünç 
para verme muamelesile iştigal 
ederse tefecilik suçunu işlemiş 
olacaktır. 

Yeni şarbon 
aşısı 

Netice hakkında tet. 
kikat yapılıyor 

Ziraat Vekaleti laboratuva
rında yeni keşfedilmiş olan 
ve şarbon hastalığına karşı 
müessir ve devamlı bir mua
fiy~t bahşeden yeni antraksi 
aşısının Menemen ve Kuşadası 
kazalarındaki köylerde hayvan· 
lara tatbik edildiğini yazmış· 
tık. Vilayet baytar müdürlüğü, 
bu aımın hayvanlar üzerinde· 
ki muhtelif tesirlerini tetkik 
ve tesbit etmektedir. Tetkikat 
neticesi, bir raporla Ziraat 
Vekaletine bildirilecektir. 

7 4380 Ton süt 
Vilayette bir senede 

istihsal ediliyor 
Vilayet baytar müdürlüğünce 

hazırlanan bir istatistiğe göre, 
vilayet dahilindeki ..ineklerden 
senede 40,000 ton, manda 
ineklerinden 4,400, koyunlar· 
dan 21,600, keçilerden 8,300 

~ton olmak üzere toptan 74380 
ton süt istihsal edılmektedir. 

Vılayet dahilindeki sağmal 
inek miktarı 70,200, sağmal 
manda ineği 3,500, sağmal 
koyun 344,000 ve sağmal 

keçi 116,500 dür. 

Adliyeciler arasında 
Rüşvet almakla maznun Sam· 

sun Ağırceza mahkemesi reisi 
ve İzmir eski müddeiumumisi 
B. Hidayetle sabık Zonguldak 
Ağırceza mahkemesi azasından 
B. Yusuf Ziya ve vazifesini 
ihmalden maznun ayni mah· 
keme eski reisi ve halen Ko
zan mahkemesi reisi B. Lüt
finin a:d olduğu mahkemede 
muhakemeleri neticelenmiş, B. 
Hidayet ve Yusuf Ziyanın Türk 
ceza kanununun 214 ve 230 un· 
cu maddelerine göre, birer 
sene hapislerine ve B. Lütfinin 
30 lira ağır para cezasına mah
kumiyetine karar verilmişti. 

B. Hidayet hakkındaki ka· 
rarın Temyiz mahkemesince 
bazı sebeplerden bozulduğu 
ve diğer iki maznun hakkın
daki kararın tasdik edildiği 
haber almmı~tır. 

Askere davet 
lzmir Askerlik Şubesinden 
1 - Askerlik çağına gir 

miş olan 333 doğumlu era· 
tın ilk yoklamalarına başla· 
nılmıştır. Yerli erat için iç 
ilçe J. K. nına ve kamun· 
baylıklarına yazılmıştır. 

2 - Yabancı eratın yok· 
lamalarına da 8/6/937 den 
19161937 gününe kadar Pa· 
zartesi, Çarşamba ve Cuma 
günlerinde sabah saat (8) den 
(12) ye kadar yapılacaktır. 

3 - ilçemizde bulunan 
333 doğumlu ve bu doğumlu· 
larla muameleye tabi yabancı 
eratın yazdığımız günlerde 
yoklamalarını yaptırmak için 
şubemize gelmeleri ilan o· 
lunur. 

As. Ş. Rs. 

"-·~------------~ 
Otomobil kazası 

••• 
Bir arabacı 
muhtelif yerle· 
rinden yaralandı 

Dün Büyük Gazi bulvarınd• 
bir otomobil kazası olmuştur· 
Araba sürücüsü Mehmed, id•· 
re ettiği tek yük arabasını 
yedekte sürerken lzmir bele• 
diyesinde kayıdlı 48 numaralı 
otomobil şoförü B. lbrahiıtl• 
idaresindeki otomobili Meb· 
mede çarptırmış, vücuduntJ11 
muhtelif yerlerinden yaralan· 
masına sebebiyet vermiştir· 
Şoför, zabıtaca yakalanars~ 
adliyeye verilmiştir. 

Yamanlar kampı 
50 çadır kurulacak 

Verem Mücadele Cemi~ 
tinin Yamanlar kampı 25 t-1,. 
ziranda açılacaktır. Yaman"' 
yolunun tamiratı ikmal edil· 
mek üzered.r. Hariçte kurulr 
cak 50 çadır, bugünlerde I'!; 
zılay Kurumunun Eskişeb• 
deposundan gelecek ve v•: 
manlara taşınacaktır. Bu sene~' 
kampa gitmek istiyenler, ce' 

miyete müracaata başlarrı1f' 
tardır. 

A. Albayrak beraet 
etti 

Cumaovasında Bn. Sıdık•~ 
borcundan dolayı B. Zeyr.el 
bidinin icra dairesince sat11~ 
bir bağını tanınmış genç 1

8 racatçılarımızdan Ispartalı I~ 
Ali Haydar Al bayrak satın ~et' 
mıştı. Alakadar bazı kimse 8· 
bundan müteessir olarak e 
Ali Haydar Albayrak aleyhi~. 
dolandırıcılık davası açrnışlat' e· 
ikinci Asliyeceza mahkerl'lb" 
sinde görülmekte olan 9. 
dava dün sone ermiş ve rı' 
Ali Haydar Albayrak hak_lc• 
da beraet karan verilmiştıt· 

iplik meselesi ,, 
fzmir cezaevinde bu1u":r 

mahkümlardan bir kısını, 1'' 
me ve dokuma işleri yap~~. 
tadırlar. Cezaevi müdürl"r•~ 
ihtiyacı ~1azarı dikkate ııl• ve 
lzmirdeki iplik . fa~~ika alt' 
tüccarlarınden bır ıkı b ~e 
iplik satın almak istemişse ce' 

fabrikalar, bu teklife red 
vabı vermişlerdir. 01ıt 

f plik sıkıntısının ,tırı e~· 
olan karar ve tedbirler ~ell 
cesi olarak yakında taın~ır· 
zail olacağı anlaşılmakta 

Romanya ,,J• 
Bern se/irini geri çtıl flD" 

Bükreş, 8 (Radyo) _.. . d~ 
manyanın Bern sefiri get1 ı,eb' 
vet edilmiş.ir. Bunun 5~1~ 
Litvinof-Titülesko müla~ 
Fransayı gitmiş bulun 
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Fuar zamanında Kültür işleri 

lzmirde mahim spor Mf. Vekaletinde bir mü-
temaııarı olacak.. • ı·k •hd I lıtanbul,8(Huıuıi)-lzmir şavır 1 1 as O unuyor 

Enternasyonal Fuarının açık 
b•lundu~ 20 Ağustos-20 Eylul 
tarihi arasında lzmirdc mühim 
\'e çok alakalı spor temasları 

Qnümüzdehi ders senesinde talebeye ze
hirli gaz/er hakkında ders verilecektir 

Yapılacaktır. 
Balkan güreş birincilikleri 

lzmirde olacağ1 gibi; bütün 
Türkiye birinclliklt>rİ de orada 
Yapılacak, lstanbulla lzm r 
•porcuları arasında tenis maç· 
lan, ıu sporları müsabakaları 
olacaktır. 

Bu suretle memleketin herta· 
rafından lzmire gelecek olan
lar, hem fuarı görmüş ve hem 
de bütün memleketi alakadar 
tdne b"yecanlı spor müsaba· 
kalan sf'yretmiş olacaklardır. 

iki Japon mekteb 
gemisi J ıtanbula 

geliyor 
lıtanbul, 8 (Hususi) - Türk 

bıhriyelilerini ziyaret etmek 
Gıere iki Japon mekteb ge
lftisi yakında l imanımıza gele
~ktir. Japon mekteb gemi
lerine, tanmmış Japon amiral
~rinden Koga kumanda ct
lbektedir. 

Japonya 
liariciye Nazırı 
tkonoml idaresi riyasetine 

tayin edildi 
Tokyo, ıs (A.A.) - Hari

ciye Nazırı B. Hirota Diriie 
tltonomi idaresi riyasetine ta· 
Yİn edilmiıtir. Bu idare Ha· 
hai kabinesi tarafından bütün 
tkonomik meselelerin bir el
den tedkik edilmesi maksadile 
ltıis olunmuştur. Bu idare 
'Yni zamanda siyasi ve idari 
ldtniş ıslahat projesi tanzimine 
e memur bulunmaktadır. 
. B. Hirotanın bu mevkie ge· 
~rilmesi siyasi mebafilde iyi 

Anke.ra, 8 (Hususi muhahi
rimizden) - Kültür Bakanlığı 
idıui teşk i liitı genişle til f'cek ve 
(Kültür danışdı) namile bir 
müşavirlik ihdas ed ilecektir. 

Bundan başka bir yapma 
dairesi müdürlüğü ve bir de 

seferberlik müdürlüğü teşkil 

edil,.cektir. Doğrudan doğruya 

Maarif Vekaletine bağlı bulu

nacak olan seferberlik müdlir
lağü; mekteplerde askeri ders· 
lerın daha geniş mikyasta 

gösterilmesi işile alakadar ola· 
caktır. Grlecek yıl mektrpler-

Ba.q Salfet Arıkan 
:de talebeye ıehirl i gılzl t> r hak
kında da ders verilecektir. 

Viyanahlar 3-2 Fenei-Gü
neş muhtelitine yenildi ...._. ____ _ 
Salı olmasına rağmr..n stadyomda 
görülmemiş bir kalabalık vardı 
İstanbul, 8 (Hususi m'uhabi

rimizden) - Viyananın meş· 
hur Rapid takımı, bugün ikin
ci maçını Fener-Güneş muh
tel iti ile yaptı ve 3-2 mağlup 
oldu. 

Viyanalılar, güzel bir oyun 
göstermi şlerse de, çok iyi an
laşan F ener·Güneş muhteliti 
daha canlı oynamıştır. 

Oyunun ilk devresinin 25 
inci dakikasında Viyananın 
meşhur farlarından lnçer ta
kımının ilk golünü yapmış, 

Fenerli Naci 33 üncü dakika
da beraberliği temin etmiştir. 

gelen topu tekrar bir vuruşla 
ağlara takmağa muvaffak ol· 
muştur. 

Stadyom, Salı olmasına rağ
men görülmemiş derecede ka
labalıktı. 

Emir Abdullah 
DUn lstanbuldan Hay
taya hareket etliler. 
lstanbul, 8 (Hususi) - Bir 

haftadır memleketimizde bu-
lunan ve son dört gününü 
Şt!hrimiıde geçiren aziz misa-
rimiz Şarki Erdün Emiri Son 
Altes Abdullah; bugün şehri· 
mizdcn ayrılmıştır. Rumen va
puru ile Hayfaya gidecek olan 
Emir oradan memleketine ge· 
çecektir. 

qrıdanmııtır. 

8ıvaı-Malatya hattı 

ilk haftaymı 1·1 berabere 
bitiren Viyanalılar, ikinci d~v
renin gene 25 inci dakikasın

da ikinci gollerini yapmışlar, 
buna mukabil iki gol yimiş
lerdir. Fener·Güneş muhteliti 
üçüncü galibiyet golünü, ma
çın bitmesine iki dakika kala 
penaltıdan atmıştır. Viyana
hlar penaltıyı saymak isteme
mişler, fakat hakem kararında 
ısrar etmiştir. Penaltıyı Fikret 
çekmiş, kaleciye çarparak geri 

Emir, Reisicumhur namına 
yaverleri ve Hariciye Vekili-
mizle dostları tarafından uğur
lanmıştır. Kangalda birleşti 

t. latanbul, 8 (Hususi muha
~l'İIDizden) - Sıvaa-Malatya 
~~endifer batlanmız, Kangal
~-·birletmiştir. Bu münase
~e Kangalda tezahürat ya
l>alııaıı, söylevler verilmiş, de· 
._iryolu ıiyaaamızm yeni bir 
ttferi daha kutlulanmıştır. 

llarb malulleri ter
fih edilecek 

Ankara, 8 (Hususi) - Yal
~~ harbde malul olanların ter
~ri hakkındaki kanun liyi
ij büdce encümenince tet-
k edildikten sonra maliye 

tlleünıenine verilmiştir. 

4NADOLU 
Günlük ıiyasal gazete 

S&bip ve bqyaagaoı 

lı Haydar Rüşdü ôKTEM 
-..:•unt netriy•t ve yazı ioleri 

~ ~·~ddıet Çançar 

~=-•Llkinci Beyler .okalt 
,_, ~ Partisi biDU1 içinde 

't '"l~r: t..u - ANADOLU 
...,_: 2776 - Posta katan '605 

l ABONE ŞERAiTi 
ılhtı 1200, alb aylıAJ 700, 6ç 
l"- :lı&ı 500 kuruıtur. 

-~-~emleketler için tenelik 
Q 6creti 27 liradır 

91 Jeıde 5 kunıttar 

Roma Valisi Viya. 
naya gitti. 

Viyana, 8 (Radyo) - Ro
ma Valisi Prens Kolona Vi
yana Belediye reisine iadei 
ziyaret için gelmiştir. Prens 
Kolona Cumhurreisi ve Baş· 
vekil Şuşing tarafından kabul 
edilmiştir. Hariciye müsteşarı 
Dr. Şmit, Prense Avusturya 
liyakat nişanının büyük rüt· 
besini vermiştir. 

Prens Kolona bazı yerleri 
ziyaret etmiştir. , 

Menemencioğlu 
Ankaraya dönüyor .. 

Bay N. Menemencioğlu 
fı;taubu l , 8 (Huıımi] - llari· 

ciye Vekaleti siyasi müııteıan Bay 
Numan l\lenemencioğlu, bu akşam 
ki Anadolu ekt1presi ile Ankaraya 
hareket etmiş tir. 

Şehir gazinosunda 
8 BAY AN ile Şef d' orkestr 

Doktor J .. ROZENFELD'in 
Tahtı idaresinde 

Brüksel beynelm~lel sergisinde birincilil)i ihraz 
eden 9 kitilik Viyananm en meşhur orkestrası 

. -geç.lf nOehalar 25 karuttur 
HER AKŞAM 

41'ADOLU MATBAASINDA 
IW~TQl " Caz ve konserlerine devam edecektir. 

Alman donanma kuman· 
danının raporları 

-·--"'--
Bir müsamere 

Sevgilerimiz, hatıralanmız, 
temayül ve inhimaklerimiz, ne 
mukavemetli, ne derin ve ne 
laşuuridir? On iki sene evel, 
muallimlik muhitinden uzak· 
laşıb da bu mesleğe atıldık
tan sonra ·hatıram şayed beni 
aldatmamışsa- ilk defa olarak 
bir ilkmektebinin yıllık mü
sameresinde bulundum. Bu 
mekteb, Sakarya mektebidir 
ve müsamt>re, Halkevinde ve
rildi. Büyük bir aileler kala
balığının coşkun ve kayıd 
dinlemiyen, ayni zamanda bol 
bol müsamaha gören darma
dağınık havası içinde, esasen 
hf' r umumi yerde bunu gör
müş bir insan olduğum için 
pek yadırgamadım. Bu bizim 
hastalığımızdır, ensemize ya
pışmış, kökünü hayatımızın 

içine salmış bir itiyad.. Kim 
bilir, onu sökmek için ne ka
dar zaman, ne kadar başka 
bir telakki ve ne kadar (maz· 
but bir intizam) bekliyece
ğiz? .... 

Doyçland nasıl taarruza ufradı, rgpor. 
lartla buna tlai' izahat var 

Birdenbire perde açılıyor 
ve bir çocuk grubu İstiklal 
marşını söy'üyor. Sesler, he
celer, otomatik ve ayni za
manda tahrik edilmiş bir ma
ki:ıP.d en çıkıyor gibi, salonda
ki bütün lintizamsızlığa, yeni 
terbiyenin örnek bir şahese
rını verıyor. 

Biraz sonra da "Kır çiçP.k
leri" raksı başlıyor.. Ben; şu 
eski muallim, meğer şu on bir 
sene içinde ne kadar mariz 
olmuşum veya o mekteb mu
hitinin hasreti, o çocukların 
sesi, raksı, neşesi, heyecanı 
beni ne kadar derin köklerle 
sarmış?. Gözlerimin yaşardı
ğını duydum .. 

Bir arkadaşıma iğildim : 
- Bunlar ·diye mırıldan

dım- yürümesini bilmiyen nİ· 
nelerin, anaların çocuklarıdır. 

Hakikati ne var gizliyecek; 
bizim analarımız, ayak atma
sını bile bilmezlerdi. On
lar konuşmazlardı, şarkı söy
lemezlerdi. Gülmek, konuş· 
mak, şarkı söylemek, raksct· 
mele, oynamak gibi bir rubun 
alemini değiştiren bu şeyler, 
anamızın hayatında sert ve 
katı bir tebessümden öteye 
geçmemiştir. 

,.Fena rakıs", ,.dünya dön-
kt " t " " me en usanınca , "şo ız , 

,.ressamın hulyası", .,gece· 
gündüz raksı" ayrı ayrı gü
zellikler, başka başka lezzet
lerle içimizi tatmin ederken, 
ben gene, Türk çocuğunun 

ruhunda doğan ve vücudunun 
hareketlerine, ahengine giren 
estetiği, bedii inceliği düşün
düm. 

Bir kalıp, bir ruh, bir hü
viyet, bir zevk istihalesi için
deyiz. inkılabın terbiye ve 
nesil yetiştirmede aldığı ran
dımanı, şu dört karışak sah
nede, şu salonu dolduran 
şarkıları da, şu küçük vücud-
larm süslü ve canlı b irer be
bek gibi uçuşan rakıslarında 
bütün kuvvetile görüyorum. 

Berlin, 8 (A.A.) - Alman 
Ajansı tebliğ ediyor: 

lspanyol sularında bulunan 
Alman donanması kumar da
nından gelen mufassal rapor
lar üzerine lbiza hadisesi hak
kında resmen aşağadaki izahat 
verilmekted ir: 

A lman harp gemileri çok 
çetin olan vazifelerinden do
layı mürettebata istirııhat ver
mek ve ayni zamanda gemi
nin ihtiyaçl arını tamamlamak 
için birbir) ardı sıra en yakın 
birçok lspanyol, Fransız ve 
İngiliz limanlarında mola ver
nıişlerd i r. 

26 Mayısta Palına limanı 
üzerine yapı lan hava taarruzu 
üzerine Alman gemileri bir 
bombardıman tehl ikesine ma
ruz kalmamak için mezkur li· 
manda demirlemekten tevakki 
eylemişl<"rdir. 

Bunun içindir ki Ooyçland 
kruvazörü 29 Mayısta lbiza 
önünde demir atmıştır. Doyç· 
landın burada demir atmıtğa 
hakkt olmad ığı ııa dair ecnebi 
matbuatta ~örülen iddialar 
kat'iyyen varid değildir. Bir
çok Fransız ve lngiliz gemi
lerinin Nasyonalist olsun, Kı
zıl olsun lspanyol limanlanndı.. 
yatmakta bulunmaları keyfiye
tinden sarfınazar şurasını kay
detmek icab eder ki küçük 
lbiza limanı Na~yonalistler 
için bir üssü bahri teşkil ede
mez. Ve nasılki de bu suretle 
kat'iyyen kullanılmamıştır. 

Alman filosu kumandanın
dan gden raporda deniliyorki: 

"Doyçland zırhlısı lbizada 
demirli bulunan yegane gemi 
idi. Alman donanmasına men
sub Neptln Sarniç gemisi ile 
Alman Leopard torpidosu da 
Doyçlandın yananda bulunuyor
lardı. Ne limanda ne de burada 
lspanyol nasyonalistlerine aid 
hiçbir gemi bulunmıyerdu. Ve 
görünürde de yoktu. 

29 Mayısta saat 19 a doğ· 
ru iki bombardıman tayyaresi 
Doyçlanda karşı baskın şek
linde bir taarruz yapmıştır. 

Bu tayyareler karadan ve bat
makta olan güneş istikametin
den gelmişlerdir. Zırhlının üs
tüne birçok bombalar atmış
lardır ki bunlarm ikisi isabet 
etmiştir. Tayyareler okadar 
alçaktan uçmuşlardır ki Doyç
landı diğer bir harb gemisine 

Almanya 
MUhim kararlar vermek 

arefesindedir 
Belgrad, 8 (Radyo) - Sa

mo Prava gaıetesi başmaka· 
lesinde Alman ricalinin bir 
senedenberi Belgrada yaptık
ları ziyaretlerden bahsederek 
şunları yazıyor: 

benıetmiı olmalan._ ib\i•l\ 
yoktur. 

Doyçland iae deaairli w ~ü"' 
daf aaya hazır bulunmadığtl\· 
dan güneş dola)'lsile tay~reled 
teşhis edemezdi ve husulAI~ 
meçhul tayyarelere ateş aç·. 
maçL için de hiçbir sebeb 
yoktur. 

Binaenaleyh ne Ooyçland 
ne de torpido tayyarelere tek 
bir m ~rmi atmaınışlardlr. Tay
yarelerin hiicumu vukubulur· 
ken boşevik l~panyot fılosuna 
mensub birkaç harb gemiıi 
de gözükmüştür. Bunlar Li· 
berta ve Mendez kruvazör· 
lerile dört torpido muhribi 
idi. Bunlar 1 hizanın 15 kilo
metre açıklarında gözükmüş· 
lerdir. - --------

Atatürk, rlün aeya. 
hallerine baıladılar 
- Başı 1 inci sahi/ede -
lrdmil olan lzmir vapurana 
Trabzon açıklarında karıı· 
lamak için müteadd{d va· 
purlar tutmuşlardır. 

lslanbul, 8 ( A.A.) -
Reisicumhur Atatilrk 6a
giin saat 16,30 da Dol· 
mabalıçeden /zmir flapa· 
runa teş' i/ tmişlerdir. 

Reisicamlıar saal 17,30 
da beraberlerinde Dalı.i
lige Vekili w Parti Ge
nel sskreteri Şükrü k.aga 
ile maiyetleri oldufa lıal· 

de Karadenize mütewcci
hen hareket bugurmaı

lard ır. 

Rus aporcuları 
llkteşrinde memleketimize 

gelecekler 
lstanbul, 8 'Hususi) - iki 

memleket arasındaki dostlupn 

takviyesi ve spor temasları 
yapmak üzere Rus sporcular 
kafilesi ilkteşrinde memleketi· 
mize gelecektir. Ankara, lstan· 
bul ve lzmirde muhtelif za
manlarda futbol, güreş maç· 

lan ve atletik temular ppa• 
cak olan Sovyet sporcuları, 

memleketimizde 1 S gün kadar 
kalacaklaı dır. 

Parıi grubunda 
Ankara, 8 (Husuıi)- Cum· 

huriyet Halk Partisi Kamutay 
grnbu bugün Antalya aaylavı 
B. Cemal Tuncanın bqkanlı-
ğında toplanmıştır. 

Bu toplantıda Hı.ridye Ve
kil vekili B. Şükrü Saracoğlu, 
Hatay anayasası bakkmda iza
hat vermiştir. 

Ankara, 8 (A.A.) - Cum
huriyet Halk Partisinin bu-

günkü toplanbsmda Hariciye 
Vekil vekili Saraçoğlu harici 

siyaset hakkında partiye izahat 

"Geçen sene doktor Şaht vermiıtir. 

Belgrada gelmişti, bir sene I,·----------... 
sonra Baron Von Nöy- T AKV/M 
rat gelmiştir. Baron Von Nöy
rat ittifak teklif etmemiştir. 
Çünkü Yugoslavya dostlarına 
ve mukavelelerine her veçbile 

Rumi- 1353 
May11 27 

Arabi- 1356 
RebifileYel 29 

Haziran 
"İlkmekteb müsameresi., de

yip geçmek kadar hatalı bir 
fikir olamıyacağını, evelki ak
şam bir daha anladım. insan, 
çok zamanlar, b'öyle bir mü
samereden göğsü benim gibi 
kabarmış, ruhu derin lezzet· 
lerle yuğrulmuş, kafasında bir-

sadıktır. ,, 

Vereme: 
"Baron Voo Nöyrat Bel· 

grada Almanyanın en mühim 
bir devrinde gelmiş bulunu
yor. Almanya, büyük ve mü· 
him kararlar vermek arefesin
dedir. Buna raA'men Von Nöy
ral Belgrada. bir ittifak teklifi 
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Çarşamba 

çok yeni düşünceler doğmuş 

oı.rak ~·· O. ~ G. içia. plmcmi,ıir.,, 



( 
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"ANADOLU 

Almanya ·ne Yugoslavya rasında iyi 
_ riıüftasebatt bozacak sebeb yoktur 

iliıtiyt:ıt 1.memur 

fflafl_Qi ~su_ r. laı hal<la - ı· 
:ı " • t • -------------

Muska yazan.:A;ab Yugoslavya Başbiıkiıiii Bay Mi/an. Stôyaclinoviçle Van 
COrmu meşhud halinde Nöyrat aras'ında samimi nutuklar irad @dildi. 

:nı .kaybedeceklerCıi ---------------
ljandarma kadrosunun genişle-

:tilmesine karar verildi 
· ihtiyat,. zabitleri ve ihtiyat Hangi suçlar hakkı kaybet· 

f•askeri memurları ~ kanununun 1irecek? 
: 23 ı Üniıü maddesinin drğişti· Yeni 23 üncü maddeye gö
ı ri!mesine . ve 29 uncu madde· re, ihtiyat sul:>ay ve memurlu· 
!>Sinci.bir lıkra eklenmesine dair ğundan çıkarılmayı ve yaşla· 
• ..olan kanun projesi Kamutaym rına göre haklarında askektik 
ruznamf'sine:.alınmıştır. mükellefiyeti leanununun' tatbl-

Hük.ümd bu •maddelerin kini ger ktiren 'sebepler şun-
, değiştıirilmesini lüzumlu kılan tardır: 

!ıSebebleri şijylece izah etmek· a) Ordu haricinde bulun· 
tedi.r: dukları n\'üddet esnasında mu· 

t - 11076 ~yılı kanunun hilli şeref ve haysiyet halleri 
ihtiyat subaylık ve memurtuk- itiyad ettiği ciheti askeriyece 
'tan ,çtkarılmayı mucib sebeb· teşkil edilecek bir heye\fo 
flcri sayan 2B üncü maddesinin tedkikatına müsrer Men Milli 
'H,, ftkrası ordudan ihracı Müdafaa Vcı..alelince 't~hakkuk 

müstelzim •efali irtikab eden· edenlet, 
leri tamamile şümulüne alma- b) ~rlıu dahil ve haricinde 
dığı, yalnız askeri mahkeme· \aröı veya ihracı müstelzim 
Jerct> 1632 sayılı askeri CMa olacak derecede herhangi bir 
lcamınunun 32 inci mııddesi mahkeme tarafından mahkum 
mucıbince hükmolunmuş ihr<1Ç o'anlar, 
cezalarının bu fıkranın içine c} Ordu haricindeki memu· 
girdıki, bunun haricinde her riyetinden müebbedcn mah-
hangi bir mahkeme tarafından rumiyet cezasına mahkum 
hükmolunmuş ve mahiyeti iti- olanlar, 
barıle ıhraç cezasının da tat· d) Haleli müflis olduğu ilan 
bikini istilzam eylemiş cna edilenler (tekrar iadei itibar 
mahkumiyetlennde ve hüküm ettiği takdirde rütbesi iade 
ilanında ihraç cezası ayr c1 olunur). 
zikredılınış ise bu fer'i cezanın Muvazzaflığa geçecek ihtiyatlar: 
fıkranın dışında kaldığı ve 1076 sayılı kanunun 29 uncu 
kanuni tesir ve neticeleri kay- maddesi de şu şekilde değiş· 
dından kurtulduğu zannını tirilmiştir. 
vermekte olduğ'u anlaşılmakta " Muvazzaflığı iktisab et· 
ve '1ununla beraber kaza ve memiş olan ihtiyat subayla· 
idare mercilerince tatbikatında rından asteğmen ve yüzbaşı 

tereddüdlere dü~ülmekte olduğu rütbesinde bulunanlar talih 
görülmüştür. Bunl:mn önüne olurlarsa lazım gelen evsafı 
geçilmek için kanunun tadili. haiz bulundukları ve muvazzaf 

2 - 936 yılı sonuna kadar subayların tabi oldukları bilu· 
muhtelif ıebeblt:rle Jandarma mum kavanin ve esasata tabi 
subaysız kalan 36 kazadan olacakları hakkında katibi 
ancak 29 una Vilayetçe subay adilden musaddak •taahhüd 
verilebilmiş ve geri kalan 7 senedi verdikleri takdirde usu· 
kaza ile 937 yılı içinde gene lü mevzuası dahilinde yetişti-
mubtelif sebeblerle subaysız rilmek şartiyle muvazzaf sınıfa 
kalacak olan kaza sayısı 60 şa nakilleri caizdir. 
çıkacaktır. Bunlardan yalnız Bunlardan bilahare ikmali 
yirmi yedisine bu yıl Ağus· tahsilde muvaffak olamıyanlar 
tosta jandarma meslek mek· bulunursa tekrar ihtiyat sını· 

yakalanarak adliyeye · t • ·----
verildi Belgrad, 8 (A.A.) - Baş· olarak yaşamıştır. Bunun için 

Karantinada Dokuzeylul so· vekil Stoyadinoviç A.IHıan Ha· üçüncü Reich ikinci bir h r p 
kağ'ında oturan Mısırh Arab rıcıye Nazın Fon Nöyrat şe· istı mem~ktedir. Daha ıon 
Yusuf Ziya üfürükçulük yapar- refine bu a~şa~ büyük bir giinlerde Doyçland hidiıeıi 

. f il t,.C:. ' b . f ken cürmü \Deşhud halinde zıya et vermış ve u zıya ette münasebetile Almanya bunu 
11 t 1 •\ • h-k A. 

11 c' k.. B · · ·' T . ü yaKa at)mıştır. , u umet er anı ve aronun ıspat etmıştır. ecav ze şe· 

'Yusuf Ziyanın üfürükçülük maiyeti ve ecnebi siyasi mü- tefli bir şekilde 
1 
cevap vermiş 

yaptığı zabıtaya ihbar edildi· messiller, Alman elçiliği erkan·ı fakat ht>rtürlü ihl lad4hn önü· 
ğinden evin etrafında tertibat hazır bulunmuştu'r. ne ğt>çmiştir. 
alınmış ve M:;·,rlı •. , üfürükçü; Ziyafette Fon Nöy'ra't ve B. Fon Nöyratın Belgradı 
bir müşterisi için muska ya· Stoyadinôviç çok samimi nu· ziyareti bir dostluk ziyaretidir; 

' •· \ukla'r 1te"a'ti e
0

tınişlerdir. Stoya· bu zı'yaret fe .. kala"de b'ırşey zarken tutulmuş Cferlial adli· • · ·ı · q:r{oviç söylediği nutukta, bey· değıldir. Fakat herhaldt! mil· yt>ye ven mışt;r. . .. .' • ~I . 
Bubastttrn aİJın Jişlerıle nelmilel vaziyetin karışık ve !etler arasında dostça teşriki 

· k . • mühim meselelerle dolu oldu· mesai siyasetinin tarsinine ya-09nar P.n •• 
E_şr~fp,~şa~a Ara's sokağın· ğunu ve fakat memleketler rayacaktır. 

Ö · Ah d k B h' arasında müsmir bir teşriki Mezkur gazete Alman Ha· , .. a oturan me ızı a ıre; 
babasının altın dişlerile kapı mesai ile bunların halledile· riciye Nazırını beynelmilel bir 
önünde oynarken Halid ve bileceğinden Yugoslavyanın sulhcu Yugoslavya ile iyi an· 
Kemal isminde iki çocuk ya· şüphesi olmadığını söylemiş !aşma siyasdinin bir remzi 
nına gelmiş ve bu dişleri ka- ve demiştir ki: ve Yugoslavyamn dostça teş· 
parak kaçmışlardır. Zabıta, -Bunun en mükemmel mi· riki mesaide bulunmak iste· 
tahkikata başlamıştır. sali Yugoslavya ile Almanya diği ve hürmet eylediği vekar 

Dudunun evini soymuş arasındaki teşriki mesaidir. sahibi bir milletin delegesi 
Süleyman 'otlu Yaşnr, Ku· Yugoslavya bu fnydalı teşriki olarak selamlamaktadır. 

ruçay mahallesinin Dağyolu mesaiyi daha ziyade genişlet· Bdgrad, 8 (A.A) - Al· 
sokağında oturan 60 yaşla- mck ve derınleştirmek arzu· manya Hariciye Nazırı Von 
rında Dudunun t>vine gece sundadır . . Nöyrc1t Yugoslavya Başvekili 
vakti girmiş ve bir sandığın Fon Nöyrat, verdiği cevapta B. Stoyadinoviçe tevcih edilen 
içind~ bulduğu bir bt-şibirlik, Almanya ile Yugoslavya ara· Alman kartalı liyakat nişaıu· 
iki Mahmudiye altını ıle sair sında iyi anlaşmayı bozacak nın büyük hacını takmıştır. 
mücevherleri çalarak kaçmıştır. hiç bir şeyin bulunmamasın- Yugos1avya kral naibi prens 
Yaşar, sabahleyin tutulmuştur. dan dolayı beyanı memnuni· Pol da Von Nöyrata Yugos· 

Geç kalmış yet etmiş ve Führer tarafından lavya beyaz kartalı nişanının 
Maltızlarda bir depoda ha- takib edilt"n siyasetin ~on dört l i inci rütbesini tevcih et· 

mallık ve bekçilik yapan sene zarfında sulhun takviye· miştir. 
Alaeddin oğlu Talib, zabıtaya sine hadim olduğunu ve Hıt- Belgrad, 8 (A.A.) - Al-
müracaat ederek deponun ferin eserinde Yugoslavya ile man Hariciye Nazırı Yon Nöy· 
kapısındaki kilidi kırarak içeri sa~imi münasebet tesisinin rat dün öğleden sonra yanın· 
giren bir hırsızın çekmeceden başlıca noktayı teşkil eyledi- da Almanyanın Yugoslavya 
208 lira para çaldığını şika- ğini ilave eylemiştir. elçisi olduğu halde Stoyadi· 
yet etmiş ve Selim oğlu Halil Belgrad 8 (A.A.) _ Gaze· noviçi ziyaret etmiş ve bu zi· 
namında birisinden şüphe et- teler, B. Fon Nöyratın ziyare· yaret esnasındaki mülakat bir 
tiğini söylemiştir. Tahkikata tinin ehemmiyetini tebarüz saatten fazla sürmüştiir. 
devam edılmektedir. ettirmektedir. Bir müddet sonra Stoyadi· 
Biribirlarine bıçak çeken Vreme diyor ki: noviç bu ziyareti iade etmiş 

kadınlar •B. Fon Nöyrat Belgrada ve mülakata uzun müddet 
Alsancqkta ilkbahar soka· sulh saisi olarak gelmektedir. devam edilmiştir. 

ğında oturan Muço kızı Bu bir Alman Hariciye Na- Belgrad, 8 (Radyo) - Dün 
Anasto ile Ayalt kızı Gulya zırmın Yugoslavyaya ilk ziya- buraya gelmiş olan Almanya 
kavga etmişler ve biribirlerine retidir. B. Hitler, harbin bü· Hariciye Nazırı Von Nöyrat, 
bıçak çekmişlerdir. tün fecayiini basit bir nefer kral sarayına giderek deftere 

·-------=:-:-:=======~==-----"----- ismini yazdırmış, öğleden son· 
ihtilalcilere gö;.;- ra saat 5,30 da Milan Stoya-

tebini bitirecek asteğmen ve· fma iade ve terhis kılınırlar. 17 t e· k 
rilerelc mütebaki 33 kazanın Alelumum ihtiyat subay ve ayyare, IS ay cep• 

dinoviçi, Alman Meçhul as· 
ker abidesini ziyaret etmiştir. 

B. Nöyrat, gece B. Milan 
Stoyadinoviç tarafından za
bitan mahfelinde verilen ziya· 

jandarma subaysız kelacağı ve memurları muvazzaf sınfa nak· h • • b b d tt• 
bu yekunun hemen kamilen ledilmeksizin dahi hazarda Milli esını om ar ıman e 1 
937 Temmuzunda yaş haddine Müdafaa Vekilliğince lüzum -----
uğrayacak yüzbaşılardan açı· görülecegi müddetçe ve kendi· Senlazar amele mahallesine atılan bom- --P-ar-is-.-8-(Rady-o)---ls_p_an_y_a 

lacağı tesbit edilmiştir. Bu !er~ de arzu_ ederlerse kadro balar, 6 kiıinin ölümüne sebebiyet verdi harekat sahasında bulunan 
yüzbaşı boıluğu 939 yılı so- ıhtıyacına gore, komutan mev· Paris gazetecileri bildiriyor: 

k d d d k · k'I · d b · 'f 1 d Barselon 8 (Radyo) As'ı Grenaddan Senlazar amele nuna a ar evam e ece tır. ı erm en arıç vazı e er e ' - General Aranda, Oyedoda 
Memleketin sükun ve asayişi kullanılabilir. Yalnız yaş had· harp gemileri Barselonu bom· mahallesine bombalar atmış· şiddetli ve büyük bir taarruz 

bakımındar~ oldukça mühim dinden dolayı tekaüd edilerek bardıman etmişlerdir. Sahil )ardır. 2 Kadın, 2 erkek ve yapmıştır. Gradv vesair yer· 

1 b b 1 6 'ht' ta m' c lan 'and m bataryalarının ateşi karşmnda 2 çocuk ölmüş ve 20 kadın ve o an u oş uğun 170 jan· 1 ıya geç ıy 0 J ar a )er asilerin eline düşmüştür. 

d k b - b t ğ le ı'n'n kadro bu bombardıman büyük bir 15 çocuk yaralanmıştır. arma anunu muci ince or· yuz aşı ve e men r 1 Diğer cihetten Kuron yo· 
dudan subay verilmek sureti le ihtiyacı sebebile ve Dahiliye zarar vermemiştir. Aynı harp Lizbon, 8 (Radyo) - Roy· )unda 10,000 kişilik bir asi 

le 1 k 1 k V kAl t ' )" ·· -ı k sefineleri, diğer sahılleri de ter Aı'ansmm Lizbonda karı-imi en apatı masına im an e a e ınce uzum goru ece kuvvet toplanmıştır. Bu kuv· 
"dd k · d k bombardıman etmic:lerdir. Ma· şıklık çıktığı hakkındaki habe· 

bulunamıyacağı cihetle hiç ol· mu t:tçe aza ıan arma o Y velin hangi cephede harbede-
t 1 ğ d d h. k il 1 b' tabo limanında bir vapur da ri burada ademi memnuniyetle mazsa yaş haddine uğrayacak mu an ı ın a a ı u anı a ı· ceği belli det.ildir. 

1. 1 batırılmıştır. karşılanmıştır. 2S 
olan jandarma subayları ara· ır er.. Bilbao cephesinde Lemona Paris, 8 (Radyo) - Havas Bu hususta neşrolunan bir 
sında sicil durumları müsaid Hamidiye Ajansı bildiriyor: resmi tebliğde: mevkiinin tekrar elde edilme-
bulunanların mütekaiden kaza- On yedi ısi tayyare Biskay •Bu haberlerin membaı fı- sinden sonra Bilbaonun şid-
larda kullanılmaları suretile bir kumandanı cephesini Bombardımana baş· panya veya Cebelüttarık de- detle bombardınına başlan-
kısım boşluğun kapatılması Mukabil bir ziyafet verdi lamışlardır. Topçu kuvvetleri ğildir, Londradır. Royter; mıştır. 
düşünülmüştür. Ancak 1076 Atina, 8 (Radyo) - Ha- de diğer cihetten milis mev· Portekiz dostluğuna hürmet Yeni kumandan 
sayılı kanunun 29 uncu mad· midiye mekteb sefinesi erkanı zilerini şiddetli bir şekilde etmezse, lngiliz . Portekiz dost Davilla bir taarruz hazırla· 
desinin son fıkrası mütekaiden şerefine dün de ziyafetler ve- dövmektedir. luğu bozulacaktır .• denilmek- maktadır. 
kullanılacak subayların komuta rilmiştir. Bu münasebetle bir Mongolya yolundaki Bask tedir. Madrid, 7 (A.A.) - San· 
mevkiindcn hariç yerlerde kul- çok dostane tezahürat da ya- mevzileri bu top ateşlerinden ispanya mUlteclleri tender cephesi: 
Janılabileceklerini tasrih etmek· pıllJlıştır. çok ıarar 2'Örmüştiir. Senjan Doloz, 8 (Radyo) - Cumhuriyet kıtaları mühim 
ttdir. Kaza jandarma komu- Hamidiye kumandanı da Salamanka, 8 (Radyo) - Havana vapuru ile buraya bir mevı:i olan Ubinayı işgal 
tanlıklannın emir ve komuta mukabil bir ziyafet vermiştir. Avilla cephesinde Granca 2000 lspanyol mültecisi gel· etmişlerdir. Asturie cephesi 
yeri olduğu şüphesiz bulunma· • • mevkiinde son taarruzdan ka· miştir. Bunlar buradan Palise ihtilalcilerinin Oviedo mınta-
ıından buralarda emekli su- Bırer bırer ölü •or lan ces~dlerin toplanmasına sevkedileceklerdir. kasında yaptıkları bir taarruz 

General 

bayların kullanıl.bilmesi için Cebelüttarık, 8 (AA.) - devam edilmektedir. Bu ce· lngiltereye gitmiş oları füOO tardcdilmiştir. 
mezkQr 29 uncu maddenin Doyçland zırhlısı yaralıların· sedler arasında bt>ynelmilel çocuk ve kız biner kişilık grup· Bask cephesi: 
sonuna bağlı ~ekilde bir fık· dan bir kişi daha ölmüş ve taburlar ikinci şefi Alher Do· lar halinde lngilterenin muh· Lemonan tt!pesine taarruz. 

·-ra"ffm-·iJa-vesrne lüzum gör.Ü)· bu suretle ölenlerin n:ıiktarı ranın da cesedi bulunmuştur. telif kasabalarına da2'ıtıla- eden ihtilalciier koylaylıkla 
a ıkmı tu. - Dün (jumhüriyet· tayyareleri • oeldardır. •- . _ (eri pü!kürtülmü~lerdir. . . .............. ~ .... ~ .. 

fctte hazır bulunmuştur. 
B. Milan Stoyadinoviç, zi· 

yafette verdiği söylevde, Al· 
man • Yugoslav dosUutunuri 
çok samimi oldttğunu, her iki 
devle\in de gayelerinin barata 
hizmet olduğunu söylemiş, 
Yugoslavyanın be . nelmilel ta• 
ahhüdatına sadık kalarak Al· 
manya ile olan münasebatmı 

herzaman için takviyeye ima· 
de olduğunu söylemi~tir. 

Fon Nöyrat, B. Mi lan Sto
yadinoviçin bu nutkuna cevap 
vererek; B. Hitlerin ve Alman 
milletinin Yugoslav ulusuna 
karşı büyük bir sempatisi ol· 
duğunu söylemiş, Alman poli· 
tikasının da yarının mubafr 
zası olduğunu ve dört senedir 
mevkiiktidarda bulunan B. Hit .. 
lerin her zaman için bunu bil
dirdiğini beyan eylemiştir. 

Fen Nöyrat; Belgrad ziya· 
retile Alman-Yugoslav münr 
sebatını inkişaf ettirmeğe ça· 
lışacağını ve bu suretle cihan 
barışına yardım etmiş L ulun•· 
cağını soylemiştir. 

Bugün öğle.den evel saat 
9 da Belgrada gelen prent 
Pol, Fon Nöyratı kabul edr 
rek öğle y~meğine alıkoymuş, 
öğleden sonra Hariciye Ne-

rlretine gelen Alman Nazırı ga# 
zetecileri kabul ederek seyr 
hati hakkında beyanatta bcr 
lunmuştur. 

Fon Nöyrat, Yugoslavyad• 
gördüğü hüsnü kabulden bii· 
yük bir memnuniyet hisset" 
mekte olduğunu; Bay Milart 
Stoyadinoviçle aktüel mesele
ler üzerinde görüşmelerd• 
bulunduğunu söylemiştir. 

Alman Hariciye Nazırı, y.,, 
goslavya Başvekili B. Miliİ 
Stoyadinoviçe, B. Hitler nr 
mına büyük kartal nişanınıtl 
salibi ile büyük kordonun" 
vermiştir. . 

Yugoslavya saltanat niy•~ 
azalan da Bay Nöyrata bef" 
kartal nişanının büyük kot" 
donunu vermişlerdir. 

B1J akşam, Bay Nöyrat f~ 
refine bir ziyafet verilmektecfir· 

Belgrad, 8 (Radyo) - B" 
gün neşredilen resmi teblif'lt 
deniliyor ki: 

.. Almanya Hariciye N1 
Von Nöyrat ile Başvekil dl 
Milan Stoyadinoviç aras1",_. 

yapılan görüşmelerde, A,_ dl' 
ya ve Yugoslavyayı ali~ Jllİf 
eden meseleler tedkik edıl .,ı
ve müdavelei efkarda buJull 

muştur. . " 
B. Milan Stoyadinov:aı'

B. Nöyrat arasındaki . ,r 
kereler gayet semi.mi b~~ 
rette cereyan etmıı ve ~ 
siyasi meselelerde iki d o-' 
arasında tam bir fikir ~ -· 
bakati bulunduğu görül~~ 

iki Nazır, Almanya· 11 tJ,., 
lavya dostane münaseb• ~ 
inkişafı için çalışılma~ııı 
rarlaştırmışlardır.. ,.t 

Belgrad, 8 (Radyo) ""ytfP 
manya Hariciye Nall~ 
Nöyraht, yarın sabah ~ 
ile Sofyaya hareket ""j,,f 
ve akşam üzeri Bul,.~.J' 
tahtına vasıl olmut 
caktır. 

/dam edildi ~ 
Ankara, 8 (Hususi'> ..,., ,, 

karanın Bali kapıı~rıdl 
cinayet işleyen katil ti 
bu sabah Saman ~ 
uılmıtbr. 
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~=~=:.~~~azası ::~=~~!~nda 111:/iQ Krs:g;~~:~:~~? '!:n~t:Ü~lanlar I ~!:::~:~::yas~ ~o, 
$of iJr B. Alımed Altının vaziyeti hak. ehemmı.vet verılıyor kardeş misyonunun r~Qorla~~"' 

l l k • . . Erbabı muhavereler Londra, 8 (Radyo) - Kıs· kabul etti 
1ie er ıiJy iJ.vor tnda temrnat verıldı. 

8
. k.;- b mi intihabata çok büyük bir 24 b.. "b .. l · .. Londra, 8 (A.A.) - fınp,~~ 

b' G~çt>n gün Birincikordonda Londra, 8 (A.A.) - Bugün • I~ me tu k la~ıp bazı ~hemmiyet verilmt-ktedir. Bu sene ırı ır erını ratorluk konferansl ekonomi 
ıt kaia olmuş, boyacı B. avam kamarasında Maliye Na- sımlal ara ved ar ~ Aalşda:a azı intiha batta 500,000 rf'.y kulla- kaybettikten sonra, ve anayasa kqmiıyonlarmm 

~~""ed 'd . d ki t -h 1 . . h kk d sua er sor um. ı5ım ce· 1 ı. b l . . 
•11 ı aresın e enezzu zm atının vazıyetı a '" a bl . nıl11cak ve yeniden 10 mebus geçenler Je bı·r .. 1·ya rapor arım "" u etll\ııhr. 

btorn b'l' . j7'3· 1 ~ t . d' . t . . t' va ar1, yazıyorum. "' M ·ı Al h b 1 .. k b o ı ını numara ı uLO" atmın e ıcı emınat vermış ır. B P k b . seçilecektir ınan a er ere gore. e o~ 
Ose çarphrmiş, otobüs kapı· Muhafazakar mebus Sir • den b-:- hatbron, Jço tdank erı Amelele; ve liberaller he· fette birleşmişlerdir nomi komisyonunun rapofu- Q 

*•nan k l . D- l k d' . ..k 1 . . sız Pn ır a er a ama ı .. k d "'h' d ·ıd· V (" ın masana ve camının oy e re mm yu se mesını B H d R .. d.. y h nüz hükumet partisine karşı B F A a ar mu ım eğı ır. e a ~~ na 1 ay ay ar uc u- a u uracste ransova nges-
1# .rça anmasına sebebiyet ver· menedecek şekilde altın mü· d h b" h ( " l k d ' birleşmiş değildirler. 0 

ka uyandıracak teferruata d~ 11\ııti ilk t hk'k t b b • . . 'k d 8 a a ır a ta eve e st ar nin beş çocuğunun, bir peri 'h . k d' A ı, 
b • a ı a ta oyacı ayaası ıc~ın ıstı raza e\I m I . d .d. A .. .. .. Liberal Niyöz Kronikl, bu masalını an.Jıran a-arı"b bı'r ı tıva etmeme te ır. nca" 
Q Ah d' f • hl d'I' d'I . "-" . h d zmır e ı ım. mma, yuıumu r1 6 d . · me ın şo ôr e iyetna- e ı ıp e ı mıyece~ını veya u .. d' b k B birleşmeml"k dolayısiJe tees!ıÜr mevcıı imparatorluk t:konomt 
tne

51
• b 

1 
d ğ d"l 1 .

1
. F - A 'k goreme ın o aş a... en ne sergüzeşti vardır. Sergüuşt, k . 

. u unma ı ı zanne ı - ngı ız· ransız· merı an para ? beyan etmekte ve iki muhalif omısyonu daha becı sene r&\• rtı • yapı:ıyım esatiri bir mahiyet arzrtmrkle v T 

b 
1~tı. fakat yapılan tahkikatta anlaşmasının tadilinin düşünü- B .. o·· .d. . partiye birle$mek tavsiyesinde beraber, dekorları asr·ıdır. Fa- lışmasına devam edecektir. 

Q Ah d' 1 · b 1 d" I" d .... "I d'ğ' · en - unyanın gı ışıne J : me ın zmır e e ıye- up uşunu me ı mı sormuştur. d . h ? bulunmaktadır. k ngi/tere 
•••.Je ·ı · 1

4
71 l H .. k.. t b ne ersın ocA . at çok hoş bir netice ile 

.. IQ n vera mış numara ı u ume namına ceva ve· • 
t11hsatnameyi almış olduğu C 1 11 d . f k" Hamdi Nüzhet - Mevzu Manisada bağlanmıştır! Kendı karasuları harı· 
'nl ren K 0 d'? e ti emış ıbr 1

:. • • bulamadın, edebiyat miinaka- Fransova Anges, şimal ka· cinde mayn dökUlma· 
a,ılmıştır. - re ı şar arının ugun ıyı ld d 

1
. 'k 1 Yıldırım 1, Sa ihli O . • . t • 

B. Ahmed, dün idarehane· olmadığını gösteren ortada şası aza 1 a po ıtı acı ara Manisa, (Hususi) - Vilaye- nallarında işliyen şat ve ge· sım ıs emıyor 
llliıe geldi ve kazanın nasıl hiçbir delil yoktur. Ve bu çatacaksın galiba! timizde ikinci devre lik maç- milerde gemicilik ed~n bir Londra, 8 (A.A) - Avam 
"ııkubulduA'u hakkında bize vaziyeti de daıma böyle olması . - Mekteplerde b~ yılın larına bu Pazar başlandı. ilk adamdır ve 1986 da evlenmiş kamarac;ın~a beyanatta bul • 
'- izahatı verdi: için icab eden herşeyi yapa- ımti~a.~ neticeleri n_~d~r? . maç Yıldırım-Salihli arasında ve o sene bir çocuğu dünyaya nan Bahrıy: N mrı~ .lng~li~ 

- Buraya lstanbuldan yeni cağız. Butuo mektep mudurlerı: ve büyük bir kalabalık muva· gelmiştir. Bu çocuğun adı sa· Hunter torpıdosu hadısesını 
ttld· M 

1
. N d - Söylesek tesiri yok, sus- dece Fransovadır. Bu aile Franko hükumeti nezdinde 

"" ım, orada zaten şoförlük a ıye azırı şunu a .. .. . cehesinde yapıldı. Birinci dev- b ,.,p d J ·1 . . O sak gonul r.szı değıl: d y ld 1 b undan sonra Bersele g"'çmiş protesto ettiğini söylemiş ve 
b. •Yor um, zmire gelince ı ave etmıştır: ç devlet para K d k k .7 re e ı ırıma 0·3 mağ u 'f ·ı·k .1 1 b 1 1 11tl d' .. I . - a ın mısın, er e mı 1 S 1 hl b k k ve çı tçı ı ı e iştiga e aş •· ngiliz hükumetinin karaıulan 
i ~ ıyeye r.ıuracaat ettim, an aşmasına gelınce, bu anlaş· E K 1 K.. ·ı B o an a i inin ugün ço uv-
~han edildim ve şoför ruh- manm hangi maddesine telmih d fczakcı d emda ğ'l~mı B ekn vetli elemanlarla takviye edil- mış1t900ır. de a"ılenı'n Man· "ısm"ın· hbarlicidne ~atyn ~ö~ülbmesini ka· 
..... ,.,,_ . ld V k' - .. d"I . . t 'ld'ğ' . 1 e ar ın a e ı ım.. ıra ' mı'ş olarak geldı'ğı'nı· go··. u e emlyeceğını eyan et• 
lıiL ... esı a ım. a a gunu ~ ı mesı ıs em ı ım an ıya· .. 
""'CC b' · t" ~ A 1 d h' b' aleme mevzu çıkarmıyal • m. ru-yoruz. Oyuna saat 17,30 da de bir kızı daha doğmuştur; miştir. 
L ır gezın ı yapma2S.. mıyorum. n aşma a ıç ır . . . h kL d f ~tar d'k t b'J b" d TP" t" k fk . d d .r..T - Tahdıdı teshhat a Kin· hakem Asteymen Enver ida- 1902 e Jan, 1904 te Jülycn, ngiltere bu hadiseden do-
dik veBr 1 

' ko odmodı e ın· elSış ırme 1 rırı e ei5ı ım. daki sözleriniz ciddi midir? . d b 1 ld Ç k Elizabet 1908 de Fransova ve layı tazminat isternem!ştir. 
I': 'le irinci or on an ge- Beynelmilel resın e aş anı ı. o sıcağa iı~dulc:, önümde iki otobüs Bir politikacı-Yok canım.. rağmen heriki taraf da enerjik Mariyi takib ederek doğmuş- Bahriye Nazırı, ademi mü· 
L~tle~ordu, Alman konsolos· mesai bürosu.. Ben, söylediğim lakırdıları, ve kombine bir oyun gösteri- }ardır. dahale kontroluna iştirak eden 
~,.. - .. d b 1 d b Cenevr .. , 8 (A.A.) _ Yıllık eğer hadiseler bu sözlere ı Ak 1 · 1 Ailenin ilk çocuğu Franso- İngiliz gemilerinin 3 Hazirana ... -. onun e un ar an iri .... yor ar. ın ar umumıyet e 
;••tın durdu, otobüsler gibi toplantısını yapmakta olan bey- uyarsa, .. ciddi imiş., gibi gös- müsavi. Fakat Yıldırımın sol- va 11 yaşında iken bir çift- kadar Valans hükumetine aid 
~am da saatte 20-25 kilo· nelmilel mesai bürosunun içti- teririm.. dan inkişaf eden bir akınında liğe yanaşma olarak verilmiş- limanlara 33 defa girmiş ol-
~e üzerinden ilerliyordu. maına 97 hükumet, 37 amele, - Hangi mezhebin kulusun lsmailin güzel bir ortalayışım tir. Ve 1912 de aile reisi öl· duklarmı ilave eylemiştir. 

"'' d k f le 37 · ı ·· be adam? k h · H müş çocukları sefil ve periıııan JH • old •mız a i mesa e ço az ış veren grup arın mumes- apan orta mu acım üsnü y ı•egus 
c,}tundan V"! sağı takib et- sillerile 247 teknik müşavir Andre Jid.. 35 inci dakikada Salihli bekini bırakmıştır. Ve bu sebeble aembriç üniversitesi ta· 
11cı""'d · k k d Bana sual sorma M ı' Ja El" b t 1903 t b ... en birdenbire fren yap· ıştira etme te ir. atlatarak oyunun yegane go- ar' n, ıza e e leba birlilji daimf aza-

~1\ Yaya kaldırımına çıkmağı Hükumet murahhasları için- Cevap müşküldür. lünü Yıldmm lehine kaydetti. Lilde bir yetimhaneye veril· hl)ına tayin olunuyor 
.. d d 1 ı 1 ı d F' ı A Ben sana her sırrı m'şlerd"r Çocuklar b yet"m .. n üm. Fakat orada da e ngi t~re, r an a, ın an· Ve devre bu şekilde bitti. 1 1 

• u 1 
• Londra, 8 (A.A.) - Bay 

~~e.nler vardı, onları da diya, Letonya, Lüksenburg, Açamam hocam .. llb.. ikinci devrede Sdlihlililer neti- hanede hüviyetlerini kaybet- Titülcsko Cambridge üniver· 
~bılardim. Soğukkanlılığımı Yugoslavya ve Y cnizeland hü- - Söyle bakalım Orhan ceyi kendi taraflarına çevirmek mişler ve hamil oldukları nu- sitesi talebe birliği riyasetine 
ıı_ baf~ ederek otobili biraz kumetlerinin Nazırları bulun· Rahmi, yeni romanların var mı? için çok çalıştılar, lakin Yıldı- maralarla muhtelif mahallere bir mektub göndererek önü-
dıı Y•na almak suretil~ dur- maktadır. - Var gibi bir şey amma, rım defans hattı buna mani sevkedilmişlerdir. Dört sene müzdeki içtimada .. Kollektif 
~ tdurn, otobüsle çarpışmak Bu yıl içtimaında mensucat ben de şüpheliyim.. Çünkü oldu ve oyun bu suretle O· 1 sonra Lile dönen Jan, Alman- emniyet .. mevzuu üzerinde 
L. _eınri k' b r . ld H l tabı ve kimya san'atlarında iş Matbuat Umum Müdürlüğünün Yıldırım lehine neticelendi. Sa· ların baskını ile karşılaşmış cereyan edecek münakaşalara 
:ati va 1 8 ını a 1• a • h lk · - b iştirak edemiyeceğinden dolayı dııı....._ otobüsün orada ansızın saatlerinin azaltılması, iş hac· açtığı a neşrıyah musa a- lihlililer bugün çok sert bir ve Almanyaya esır olarak 
-·'Ilı . h b b mini genişletmek üzere ehem- kasına hazırlıyorum.. oyun oynadılar. Buna mukabil sevkedilmiştir. Fransanın Lil teessürlerini bildirmiştir. 

-._il 11 ıçin iç ir ıe cb ve - Üstad, bakıyorum; iz- ve civarını kasıp kavuran 4 B. Titülesko bu içtimada 
i~d· 1 yoktu. Çünkü alacak ve miyet verilmesi, sanayide kul- Yıldırım daha teknik bir oyun birlik daimi azah:C...na tayı"n 
L itecek 1 kt H I tanılan işçilerin asgari yaş mirden hoşlanıyorsun? gösterdi. Hakem oyunu gu00zel senelik harpten sonra, beş 6

' 
1111~. yo cu yo u. a • 1 N 1 edilecek olan Negüsün de bo-

ı dai b .. l haddinin 15 e çıkarılması, yapı Yahya Kema - ası hoş· idare etti. çocuk biribirlerini tamamen -~ . ma oy e yapıyor ve lanmam be bı'rader.· lstanbulda lunacağından, her türlü suite· 
d .,(, .. b ki k · · ld anayı'ı'nde kaz t hl'k 1 · · Y t ğ b"t- t d d · kaybetmişlerdir. Sulh ilan llt ·• e eme ıçıo yo a s a e ı e ermın I ap ı ı u un maç ar a aı- fehhümün önüne geçmek üzc-
lr~orlar. bertaraf edilmesi için yekna· ukalalar, zmirde akillerle kar· ma galip gelen Yıldmmm bu edildiği zaman, Fransova An- re bu kararı vermiş olduğunu 
~~da benim hiçbir ali- sak nizamlar konması ve bey- şılaşıyorum.. ıııene Gediz bölgesi şampiyon· ges ailesinden artık hiçbir iz tebarüz ettirmektedir. 
~il' Yoktur. Otobüs biletçisi nelmilel mesai bürosu direk- - Sen ne alemdesin ey kişi? luğunu kazanacağı tahakkuk ve eser kalmamış idil Temayül emm arelerı 
lt.~lrı a kad ·ı ı d"ği · törünün dünya iktısadi, içtimat Gene kendim - Karşıya· ediyor. Lil yetimhanesi bile • evrak 
M" d r an 1 ere 1 mı kada sivrisinek davasının mü· Berlin, 8 (Radyo) - lngil· 
b. ı<>r u ıııofo .. re hareket vaziyeti hakkındski yıllık ra- Romanya. Lehı•stan ve defterleri harpte mahvol· ~tet ,b ly zafferiyetine dua ediyorum. terenin Alman ve ltalyan nok· ~t \'ere i irdi. Zaten badi· poru müzakere edilecektir. duğu için • bu çocuklar hak- tai nazarına temayülü huyu" -1c 

Yaral d kt Bundan başka mesai bürosu Çimdik -'o tluğu kında en küçük maıu· mat ve· h anan a yo ur. - aı bir memnuniyeti karşılanmak· 
"~'ansız mektep konseyinin intihabat. yapıla- B. Eden Bükreş, 8 (A.A.) - Dün recek mevkide değildir. Fa- tadır. 

caktır. Milletler cemiyetinin . Birkaç gUne kadar akşam Polonya Reisicumhuru kat çocukların en büyüğü olan Bay Eden, Fon Ribentrop 
~ aefineai diğer azalarından başka bu izahat verecek şerefine bir ziyafet verilmiş ve Fransova, akıllara hayret ve- ile yaptığı son mülakatta lı-
~"ıle 8 gOn kalacak içtimada Japonya, Brezilya ve Londra, 8 (A.A.) _ Hari· Kral Karol ile Reisicumhur recek bir şekilde kardeşlerini panya işlerine dair bu noktai 
~ Ja ~n. 8 (Radyo) _ Fr:an- Amerika Birleşik devletleri de ciye Nazırı Eden avam kama· Moscicki çok dostane nutuk- bulmuştur! rıazarını bildirmiştir. 
kiett rı Dark mektep sefinesi az.a sıfatile içtimaa iştirak et- rasındaki beyanatında, ademi lar irad etmişlerdir. Heriki Evet, aradan seneler geç- İngilterenin bütün mesaisi 
~ telmiıtir. Fransız mek· mektedirler. müdnhale kontrolunu yapan taraf ta nutuklarında Polonya miş, artık herşey en kahn bir Almanya ile ltalyayı ademi 
~ı:~~eıi Kielde sekiz gün Barıe londa gemilerin emniyetine dair ce· ile Romanya arasındaki itti· nisyan perdesi arkasında kal· müdahale komitesine yeniden 
~ar. Komünistler tarafmdan reyan etmekte olan müzakere· fakın gerek iki millet gerekse mıştır. Bu müddet zarfında iştirak ettirmektir. 

~~-rıe zabitan ve talebesi yeni hldisaler çıkarıldı ler hakkında birkaç güne ka· sulh için haiz olduğu büyük Fransova Angesin çocuları Mogol taburu 
~~~çıkarak meçhul asker Saragosse, 8 (A.A.) _ Bar· dar izahat verebileceğı ümi· ehemmiyeti tebarüz ettirmiş- hakkında hiçbir yerden hiçbir Moskovaya vasll oldu 
-.,dır ne bir çelenk koymuş• selondan buraya gelen haber· dinde olduğunu söylemiştir. lerdir. haber elde edilememiştir. Varşova, 8 (Radyo) -Mos· 
hteı~ Fr~nllz: bahriyelileri )ere göre. Katalonyanın birçok Londra, 8 (A.A.) - Avam Grevciler sendikası Fakat, busenenin iptidala· kovadan alınan haberlere göre 
"''-ıttar ·birçok tezahürat ya- şehir ve köylerinde komünist- kamarasında işçi mebus Arthur B. Ruzvaltin hakemliOini rında, bir zamanlar çiftlik ya· Mogol taburu Moskovaya va· 
b J-.. il ler tarafından karışıklıklar çı· Henderson lngilterenin Berlin istemiştir.. naşmııhğı yaptığı Vaskhalde sıl olmuştur. Kremlinde bir 
~İtleri 'rlc kumandanı ve za• karılmıştır. Binnefis Barselon- büyük elçisi tarafından Nas· Vaşington,B(Radyo)-Yedi kardeşi Janı bulmuştur. toplantı yapalmış ve yeniden 
"'ttlİtlt Pazar günü tayyare ile da bir polis otomobiline ateş yonal Sosyalistliği medheder hükumette ilan edilmiş olan Bunun akabinde Tulusta birçok tevkifAt kararı veril· 

rideceklerdir. 1 k 1 yollu söylenen nutku mevzu ·ı dk B R l Kofre sokağında 13 numaralı mi•tı'r. açı mış ve i i po is memuru grevcı er sen i ası . uzve te "' too -~1ı rnerika ölmüştür. bahsederek bu nutkun lngiliz hakemliği kabul etmesini rica evde bir kunduracı He evlen- :Mailerin protestosu 
.,,1 hükumetinin noktai nazanna mış old ~u halde • 

9011. dolarlılc talı- Diğer taraftan zabıta Bar- etmiştir. u5 yaşıyan Berlin, 8 ( Radyo) - Pro-
,. '1/l..et tevafuk edib etmediğini sor· B R 1 b 1 b' Marinin hüviyeti tesbit edil-"'4" " çılca,,gor selon-Gerona yolu üzerinde · uzve t u ta e ı mesai testan kilisesi şefi Müller, 

~~..:~~~on,. 8 (Radyo ) - b" k k 1 B muştur. nezaretine havale etmiştir. miştir. bazı Pastörlerin tevkifini cid-
q ·•q M ır amyon ya a amıştır. u Hariciye Nazırı B. Eden fl• l k Maden dökümhanelerinde "' 

~"d' 111\ft alıyc Nezareti, ya- kamyon Geronadaki anarşist· b d ıt er ruvazörü detle protesto etmiştir. Müller 
uvv ceva en emiştir ki: çalışan ve 6 çot·uk babası b d 

~ "~ tab .~ilyon dolarlık lere dört mitralyöz, 189 tü- -Mevzubabs ettiğiniz natuk denize indirildi. olan Jülyen de Ekste bulun· eyanatın a; halkın yüzde 
'-' vı ah çıkarmağa fek ve birçok tabanca gö· resmi bir toplantıda detil hu- Berfin, 8 (Radyo) - Bugün muştur. Nihayet Elizabet de bO mn kiliseye ve ancak 

!i ftir. tu-ru-yordu. .. b" I d - 1 10 OOO 1 k yüzde yirmisinin Hitlere bağh 
susı ır top antı a soy enmic- , ton u yen'ı Hı'tler kru· lcend· d ,,. · d"rt k d-ş~ınc r.l'l.. .,. 1 a re .. ını 0 ar "' olduğunu söylemiştir. 

~'«•ıce • k Doyr land tek. tir. Binaenaleyh hükOmetinin vazörü denize indirilmiştir. bildirmiştir. t Q28 senesinden- -----------............:; vı o".-esı· 'J' k · b d A ıL d -.... T /b . J d no taı nazarını eyan e en mira i er irad ettiği nu- beri Haı.brukta bir aile nez- gün evel Ekste bir ziyafet 
,~aaa rar ızaya cıon ü.. ve bir siyasi mümessilin söz- tukta: dinde hizmetçilik yapmakta masası etrafında birleımiıler-
11 -:~tri laat 17 de halk derı· Londrı, 8 (A.A.) - Cebe· leri telakki edilemez. Sonra -Almanya, menafiini deniz· imişi diı. Ve masallarda olduğu 
L'10 ~ d ve kuralar, aaat lüttarıktan bildirildiğine ıöre, bu bıpta herhangi bir hare· lerde de müdafaa için icab Bu suretle beş kardeş biri· fibi bu toplanb ile "On ar 

~-•._ IOayaJ yardım Doyçland luuvazörO tekrar kette bulunmak için de hiç eden donanmayı az ıamand11 birinin hayat ve adresinden muradlanna ermişler,, ve Siıc · 
-~---...-dır. 1 . ütt01· bir eebeb pmiyorum. ·yapec:ıaktır. demiftir. aaber ılınea, baadaa birkaç. de ubk tutmak dltmGfb'irl 
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lduğunu söyliyerek neticeyi bekliyôr .ı1 
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LFabrikator Bay Mehmedden gelen telgraf-
·_Bay Azizin muharririmize beyanatı - Resmi 

makamların tesbite çalıştığı noktalar 
Bundan sekiz sene evet 

J .Bursada Uludağda b ir gezinti 
, esnasında · kayb61an küçük 
~ Sadi hakkındakı idd1a, elan 
, devam edıyor. Bursalı fabri· 
\ kator B. Mehmed, Buc'l na· 

hiyesinde Baytar B. Azizin 
nrzdinde bulunan Şadiıı i n, 

l Uuıdağda çalınan çocuğu Saclı 
olduğunu ısrarla söylüyor, 

1B1y ar B. Aziz de: 
- Çocuk b~nimdir. Nasıl 

•O ur? Hc:r ·turlü kanuni vesı· 
ka'anm tamamdır. 

Di.yor, o da ısrar ediyor. 
JHadiseye resmi makam lar 

a elkoymuş bulundukları 

'için tahkikata devam edıl
mekted ır. iki tarafın da gös· 
termiş olduktan şahidl cr <lin· 
lenmektedirler. Buca nahiye 
müdürlüğü, şimdiye kadar 
baytar B. Azizle zevcesi Bn. 
Lemanı ve bu hadisede bil· 
gisi olsnlan dinlemiştir. Daha 
birkaç şahid vardır, onların 

da ifadeleri bugünlerde atına· 
cak ve tahkikat tekemmül 
edecektir. Ayni zamanda ço· 
cuğun, 1927 senesi umumi 
nüfus sayımında lzmirde ve 
baytar B. Aziz nezdinde tah· 
rir edilip ediln.ediği noktası 
da araştırılmaktadır. 

Resmi makamlar, bilhassa 
bu kayda ehemmiyet ver· 
mektedirler. Bir muharririmiz, 
dün b ytar B. Azizle görüş· 
müş ve oğlu olduğunu söyle· 
diği Şadinin resimlerini gör· 
mek istemiştir. Baytar B. Aziz 
şimdi on üç } aşında olan Şa
dinin birçok resimlerini mu· 
harririmize göstermiştir. Bu 
resimleri, bugü!lkü sayımızda 
görüyorsunuz. Şadinin ta on 
aylık vaziyetinden başlıyarak, 
üç, dokuz ve on üç yaşındaki 
vaziyetlerini gösteren bu re· 
simler, baytar B. Azizin bu 
mesele üzerinde gösterdiği 
lakaydi hususunda kendisine 
bak verdirmektedir. 

B. Aziz diyor ki: 
- Ne diye uğraşayım ve 

sinirleneyim azızım. Çocuk 
. benimdir. Doğduğu tarih te 

malumdur, elimde her türlü 
vesaik vardır. Neden iddiala· 
ra girişerek s;nirleneyim. 

- Şu vak'ayı başından iti· 
haren anlatır mısınız? 

- Bir gün evimin bahçe
sinde oturub istirahat ediyor· 
dum. Buca ortaokulunda öğ
retmt.nim. Aynı zamanda Bu· 
ca belediye mezbahasında da 
vazifem vardır. Zevcem de 
öğretmendir. iki çocuğum var
dır: Biri Şadi diğeri de Aysel. 

Bu iki çocuk, biribirine çok 
benzerler. Fakat şu var ki, 
Şadinin kendi oğlu olduğunu 
iddia eden fabrikator B. Meh· 
met te tıpkı bana benziyor. 
Dünyada herkesin bir benzeri 
var derler ya... Bu hadisede 
bunun hakikat olduğunu an· 
lar gibi oluyorum. 

Neyse bunları geçelim. Evi· 
min bahçesinde istirahat eder· 
ken birdenbire kapı çalındı, 
biri, Şadiyi çağırdı, Şadi gi· 
dip kapıyı açtı, bir jandarma 
gelmiş, beni görmek istiyor
muş. Gidib baktım, jandarma, 
bana bir resim gösterdi: 

- Bu sizin çocuğunuzun 

Münakaşa mevzuu olan 
çocuk, baytar Aziz ve re• 
/ikası ile beraber dört 
yaşında bulunduğu sırada 

Çocuğa baqtar Azizin re
fikasına verdiği iddia edi
len t1e bir cinayetten dola-
yı firar halinde bulunan 

Hayriye 
Dedi. Resme baktım, Şadiye 

benziyordu. 
- Bu resim benim çocuğu

ğumun değil. Fakat ona ben· 
ziyor. 

Dedim. Jandarma neferi, çe· 
kilip gitti. Sonra Şadi bana 
vak'ayı anlattı. Daha evel so
kakta dolaşırken yabancı bazı 
kimseler yanma yaklaşmışlar 
ve kendisini öpmüşler, sev
mişler. Çocuk, bunlara bizim 
eve gelip gidenlerden bazı 
tanıdıklar sanmış. Çünkü hize 
gelenler, Şadiyi hakikaten se· 
verler ve sevgilerini izhar eder· 
ler. Bunda şaşılacak birşey 
yoktur tabii. 

Ertesi gün jandarma bölük 
komutanı Yüzbaşı B. Hüsnü 
beni bölüğe kadar çağırdı, 
çocuğu ahb getirmemi söyledi. 
Hiçbir mecburiyetim olmadığı 
halde ahb götürdüm, orada 
meseleyi anladım. Bursadan 
gelen f abrikator B. Mehmed 
ile karısı olduğunu söyliyen 
Bn. Beytiye, Şadinin kendi 
çocukları olduğunu iddia edı
yorlarmış. Çocuğu, bir dok· 
tora muayene ettirib rapor 
almalarını teklif ettim, fakat 
jandarma bölük komutanı: 

- Meseleyi uzatmıyalım. 
Çocuk mademki senindir, bak
sınlar, onlara da kanaat gel· 
·" J.vı mPv-1.Pı lr~run•n 

di. Ben de: 
- Peki öyle ise, dedi'm. 

•ı 

Şadi, evvP.la korktu, kendisini 
' \ t • 

teskin ettini, ondan ı;onra 'ço· 
, \ 1 , 1 ' 

cuğu muayene ettıler. Boynun· 
•l\\ l•f'• • 

da kendi bııdikleri bir ışaret 
'v~rmıŞ. Onu aradılar, bula
~ı'adılar, fakat söyledıkleri ye· 
re yakın bir ben buldular. 
Sonra karnını açtılar. Ara· 
dıkları işareti bulamadılar. Ağ· 
zına baktılar. Dudağının içinde 
bır iz varmış. Onu da bula· 
mayınca: 

- Bızim çocuğumuz de· 
ğılmiş. 

Dediler, çocuğu sevdiler, 
öptüler. Sanki çocuğumun ana· 
sı ve babası iınişler g ı bi onu 
kucakladılar ve gözyaşı dök
tüler. Ben de, kendisini çok 
müteessir gördüğüm için: 

- Ne yapalım . zizim. Acl 
şeyler bunlar.. Fakat size de 
kanaat geldi ki bu çocuk be
nimdir. Aradığınız izleri bu· 
lamadınız. Sonra bende, her 
türlü vesaik vardır. Herşeyle 
isbat edebilirim. 

Dedim ve çocuğumu alıp 
evime döndüm. Sonra bilmi· 
yorum nasıl otmuş. Bu zat, 
oğlumun üzerindeki izleri gö
rüp tesbit ettikten sonı a tek· 
rar resmen müracaat ederek 
çocuğun kendisine aid oldu· 
ğunu iddiaya başlamış. 

Bence bu zat, oğlunu kay· 
bettiğinden çok perişan vazi· 
yettedir, ne yaptığını bilmiyor. 
Buca Nahiye müdürlüğü tah· 
kikata başladı. Çocuğumu do· 
ğurtan ebe Bn. Saffet Şadi 

elan hayattadır. Hatta çocuk 
doğduğu vakit, Bn. Şadi, bana: 

- Çocuğum hiç olmadı. 
Bu küçüğün adını ben vereyim, 
(Şadi) olsun. 

Dedi. Ben de bu ismi gü· 
zel buldum. Doğum vak'asım 
bilenler vardır. Hatta küçük· 
tenberi oğlumu her türlü has· 
tahklarında Dr. Ustaoğlu B. 
Hasan Kemal muayene ve 
tedavi etmiştir. Ondan da 
sorulabilir. Zevcemi, gebelik 
halinde muayene eden de Dr • 
B. Kamran Kenandır. 

Zevcem, evlendiğimizden 
az sonra altı aylık iken ikiz 
düşürdü, hatta büyük tehlike 
geçirdi. lstirdattan alta ay 
sonra evlenmiştik. Ben, her
şeyin tarihini unuturum. Na· 
hiye müdürlüğünde isticvabım 
~snasında 340 demiş bulun· 
dum. 

Bunu nahiye müdürlüğü tes· 
bite kalkıştı. Zevcem Leman 
da gene tahmini bir söz söy· 
}emiştir. Onu da tesbit ettir
miş. Fakat istirdaddan altı ay 
sonra evlendiğimizi de tahki· 
kat evrakına yazdılar. Hafıza· 
sı insanı aldatabilir. Sonra 
diyorlarmış ki, (çocuk Bucaya 
üç yaşında getirildi, daha evel 
nerede idi?) 

Bu, gayet basit bir mesele
dir. Zevcemin annesi Bn. Ra
~ıbe öğretmendi, lzmirde Ya· 
pıcıoğlunda oturuyordu. Ço· 
cuğum, yıllarca onun yanında 
kaldı ve büyütüldü. 

Rdikam da öğretmen oldu· 
ğu için, ayrıca çocukla meş· 
gul olması, kendisini yoru· 
yordu. Fakat her gün, 

.. . 
B ğ t: ... Mk th~ 
aş a rısı ouyu ır 

ıztıraptır. 

1 !l 
Dr.rhal bir kaşe SE-

F ALIN alarak kur tulun uz. 

Grip, yaz nezlesi, ro
matızma ve kadınların 

sancılarını ani olarak ge· 
çırır. 

1 lik ve 12 lik amba
lailarıııı arayınız. 

IZMIR : Satış Yeri 

TÜRK ECZ~\ <it>po"" ve 
LÜ fFÜ KROM ECZA 

dt'pOSU 

r . . . .· ,, . . .. · ,. . .... " . .'" . 

Hava gazı 
Medeni hayatın ihtiyaçlarından biridir. Banyonuzda 

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

Havagazı 
sayesinde kabil olur. 

Odun kömürüııün 
Külfet, pislik ve pahalılığına mukabil 

Hava gazı 
Rahat kolay temiz sıhhi ve ucuzdur. 

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

Parasız yapılır. 
• • • • ' ~ • • • • J •,.._ / .{ ' • • , 

mesını doğru bulmadım ve 
çocuğu iki veya üç yaşında 

iken Bucay9. evime getirttim 
ve ondan sonra yanımda kaldı. 

Şadi, 1927 nüfus sayımında 
evimdeydi. Ben tahrir müfet
tişi olarak o gün vazife gör
düm, zevcem, tahrir beyanna
mesinde çocuğumu yazdırmış. 
Bu kayıd da Şadinin benim 
oğlum olduğunu ispat eder. 
Çocuğum hassastır, mazisini 
müdrıktir, Gözlerinin mavi ol· 
doğunu söylüyorlar. Şadinin 
gözleri mavi değil, açık eladır. 

Bazı kimseler çocuğu al
mak için Borsaya gittiğimi 
söylüyorlar. Bu tamamen ya· 
landır. Hiçbir vakit Bursaya 
gitmedim. 

Muharririmiz, B. Azize bir 
sual sormuş ve demiştir ki: 

- Zevceniz, bir gün fud
bol sahasında top oynıyan 
Şadiyi e\oe çağırmış. Çocuk: 

- Biraz daha kalmak is
tiyorum. 

Demiş. O vakit zevceniz de: 
- Keşki senin gibi çocuğu 

almaz olaydım. Demiş. Hatta 
bu sözleri söylediği vakit du· 
yanlar oJmuş ve bunlar da 
nahiye müdürlüğü tarafından 
isticvap edilmiş. 

Baytar B. Aziz de: 
- Hayır. Kat'iyen böyle 

birşey olmamıstır, ve bu ra
landır, cevabını vermiştir. 

Muharririmiz, netice itiba· 
rile gerek çocu}'un, gerek id· 
diah iki tarafın kanlarının 
tahlil edilebileceğini ve bu 
tahlilin her şeyi meydana çı· 
karacağım söylemi§, o vakit 
Baytar B. Aziz: 

Ne lüzumu var. Ben 
buna razı değilim. Çünkü Şa
dinin benim olduğuna dair 
her türlü resmi vesaika mali· 

çocuğun, küçüklüğünü 

bu~lar Yapıcıoğlu halkıdır. 
icabında hepsini götürüp şa· 
hid sıfatile dinletebilirim. Ço· 
cuk benimdir, onu benden 
hiç kimse alamaz. Bana onu 
Allah verdi, gene Allah ala· 
caktır. Dedi ve: 

- Bu vesaik elimde olma· 
saydı o vakit kan tahlili için 
hiçbir diyeceğim kalmazdı. 

Diye ilave etti. 
Baytar Bay Aziz: 
- Hiçbir endişem yoktur. 

Sükunet içindeyim. Size ver-
diğim resimler de çocuğun 
bana aid olduğuna dair sizde 
de hiç şüphe bırakmamıştır, 
zannederim. Ana ve babalara 
tavsiyem şudur: Çocukları do
ğunca derhal nüfuH kaydet· 
tirsinler. 

• • • 
Bursalı fabrikator Bay Meh· 

medin acele Bursaya gitti· 
ğini dünkü sayımızda yazmış
tık. Bursada Hasan adında 
bir köylü, bundan evel Bay 
Mehmede çalınan oğlunun fz. 
mirde Bucada baytar Bay Azi· 
zin yanında olduğunu haber 
vermiş ve Bay Mehmed de, 
lzmire gelip çocuğu gördük
ten sonra Bursa müddeiumu
milığine bir istida vererek 
muhbirin sözlerinin doğru çık
tığml bildirmiş, bu adam hak· 
kında tahkikat yapılmasını is
temişti. Bursa müddeiumumi· 
liği, Hüseyini tevkif ettikten 
sonra Bursanm Musalla kö
yünden Ahmed, Süleyman ve 
kireççi Nasuhu da yakalattır· 
mışhr. 

Hü5eyinin söylendiğine gö· 
re, ölmüş bulunan ağabeyi, 

Uludağda küçük Sadiyi ka· 
çırdığı v:ıkit kendisine bu üç 
köylü de yardım etmişler ve 
sonra suç ortaklarından Boş
nak Hayriye adında bir ka-
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Mareşal Blombergin 
beyanatı 

- Başı 1 inci sahi/ede -
- Seyahatimin sebebini b•ll 

sizli siyasi maluadlara atfetm.e~ 
yanhı bir hareket olur. Muaııoho• 
ile Bitler dünya ıulbuna muba(a• 
za etmı-k iaıiyorlar. Biz aıker ol• 
duğurnuz içio memleketleıimiıİll 
biiyüklü~ü •e hürriyeti için cani•· 
nnı fc:da eım,.ğe hazır iyi asker• 
ler~. iyi 11ilahlıua malik olınılırı 
laz;ıın gelcliğini biliyoruz. 

Roma Bı!rlin mibv.-rinin tık• 
viyeQi dıinya aulhıınu temin etnıt'k 
i~in milkt>mmrl Lir çareılir. f4et 
ziyarf'lirn bu nıibv~riıı takviyrsirır. 
lıir va•ıta ı.-,kil .ııleCl"k olurM fl•l• 
yaıla g•·çırılı~im güzel günler bati' 

rll!lile <luyaca~ııu aevinç bir l'-•1 

ıl11h11 arıaı·akıır. 

ııpoli. 8 ( A. \.; - Alrrı•11 

llarhiye Nazırı Von Blonıbcrg B· 
Mu oliniııin Aurora yatına biol'' 
rı•k bir mıidıJ~t i~ıirahat etı.P«'k 
üzere Sıcilva aılaııııa gıtmittir. 

Von Blonılwrg Mu .. ~olirıi # 

Kont Ciııno ile fevkal4ılc sauıif11f 
lıir gur .. ııe veılalıışını~llr. Ao•"' 
zırhlı!'l Von llloıııhorgi l\"ııpolidt11 

ayrılırkrn topla cl4ıolamıttır. 

B. ~tu~ .. olini de k .. nJi l•YY" 
rcsiıw lıint'rrk Rurnava döıımilt•il'' 

Roma, 8 (A.A.} - Alrıı111 
Harbiye N.ızırı Mareşal Von Bloııl' 
b~rgin f ıalyadııki reamt ikameti bi'' 
mi~ıir. Napoli körfeziodo yapıl•' 
Jeniz manevralara, Von Blornbtrl 
IJ"rcf ine lt'rtib olunan aakcri ıe,ı' 
büraıa nihayet vermiştiotir. 

Hatayda vaziyet 
karıştı 

-Başı 7 inci salıi/etl6 / 
sosy~teııine gönderilmr:k ü~ere P~~ 

. d'l · .. ııt• mi lıir proıesto tanr.am e ı mty ~ 
İstanbul, 8 (llueuat) - D' r' 

liye Vekili B. Şı1kril Kaya, b•jıl' 
k.-tinden evd Halaydan g,.ıeıı ..:il 

yeti kabul etmit ve heyet ar.ıılJT" 
görüşnıüşıiir. Jıll!: 

1 taubol. 8 (Hueuet mub•,, 
mizdeıı] - Pıırisle bulunan S; 
yenin fe•kalüde komiseri Korı';' 
l\lnrtcl, paurtesi günü §ark 
presi }le tchrimıze gelecekti~· ;/ 

Kont Dö l\tıırıel, ıebnıd ı! 
ancak 10 aaat kalacak, ı1kpıll ,1 
nile derhal Ankaraya hareke' 
celı.ıir. I' 

Sah gilnfl Aııkarada Jı i 
nacak olan Suriye fevkalade ~~ 
eeri, Haricİ)e Vekilimiz Jlf1 
Araııla görüşecek; Halayda 11 
idarenin ilan §eklini birlikte 1 

ede('eklerdir. , ; 
Kont Dö Mortel, haziıt~1 f'.; 

sekizinci günü Hatayda yenı 
idareyi re!men illin edecekıit· (. 

İııkenderuo ve Aotakyad~0~ 
len haberl~rde, halkan, yeıı• tı' 
idare ilan edildikten so0 '' I_ 
milli zaferi kutlamak için 2,. 'İ 
bayram yapmıığa ha:aırlaod•I' ,) 

dirilmektedir. -~~· 
. " d ·,ştet ·r zın yanma gon. er!D et ı 

Hayriye sonra bır cına)'b"6-
lemiş, 20 sene hapse rn• ~(! 
olmuş, Bur!& hapish•11e b'' 
atılmlşhr. Fakat bir get~ııt 
pishanenin demir parll' ~ 

bll ;ı 
larmı keserek kaçan ,ııd., 
dm, o vakittenberi •'ı-1ıt 
halde bulunamamıştır. ~ 
yenin Buca nahiyesinddilo'f 
lendiğinden şüphe e ~ 
ıçın araştınlmaktadır· b"i~' 
nahiye müdürlüğü, t• ıw~-' 
yakında bitirecektir. ,'I.. 
şahit daha dinlendiktel1 ~il 
tahkikat sona erece~ 
rak ait oldutu mak• j 

lecektir. tıı'-) 
' Dün Borsadan B. t.4 

11 
0111 

den, Bucada bulun• ıt.'~ b. te . ,. 
Pembeye gelen ır. e,eı' ,J 
tekrar lzmire geleın1! .d:l~.ıll 

b. . 111 » il" 
B. Ziya adında 1rırı I~ 
tahkikat sonuna k•dal' l 
kalacağı bildirilıniştir'· ifle ti 

• tef Je 
Alakadarların tabın•" .. r,t1D ,,'Ol 
Bursada MuHlla k0 >' ıP f 

ı - k- l" ile · Jc tu an uç oyu . ile~ ti'' 
Hüseyin lzmire get~;ıeet• 
onlar da isticvap e /. 

:. . t''i 
·yerıı11 ~OfJ 

Boşnak Hayrı "tı• 4"] 
altındaki yazılara go dl 
Sadi 929 senesi kışırı 
s 

ltıı 
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Numara - 30 Yazan: M. Ayhan İzmir sicilli ti- 1hazirandan10 hazirana kadar 
caret memurlu
ğundan: 

devam edecek olan Beykoz) 

Tescil edilmiş olan Emlak 
ve Eytam bankası lzmir şube
sinin ödünç para verme işlc-

haftas münasebetile 
Tenzilatlı satışların hitamına 

Doğan, eline geçirdiği bir duvarcı! 
elbisesini hemen sırtına geçirdi. ~~~--? 

rile uğraşacağına mütedair 
beyannamesi 227 numaralı ka· 
nun hükümlerine göre sicilin 
2022 numarasına kayt ve tes
cil edildiği ilan olunur. 

3 gün kaldı acele ediniz!... ~ 

Doğan, tarasada derin bir Hay Allah müstahakını cek birşey değildir. Aksi tak-
nefes aldı. Bundan sonrası . versin! dirde, ağzının içine kurşunu 
onun için kolaydı . Sür'atle Diye mırıldandı. Maamafih, sıkarım .. Sana, hiçbir fenalık 
koşuyordu. Biraz sonra, bığer esrarengiz bir aşk hadisesi yapacak değilim. Hayır, çünkii- luğu resmi mührü ve 
bir tarasaya, oradan başka içinde bulunduğunu da anladı, ben fena insan değilim.. Bu- F. Tenik imzası 
bir dama geçti. Gemi direk- kararını verdi: raya bir yanlışlıkla ve tesa- J •• Beyanname 
lerinde, iplerde, merdivinle- - Gidib bakayım, vaziyete düfen geldim. fzmir flbaylığıoa: 
rinde elde ettiği meharetin göre hareket ederim.. Şimdi bana söyle: 2279 sayılı kanunun ikinci 
hakiki faydasını görüyordu. Bu hareket te tehlikeli idi Bu girdiğim kapıdan başka 
M maddesine göre yapılm ış bil· • 
aksadı, kimse görmeden dar amma, nasıl olsa tehlike irin· beni başka bir sokağa, başka "" diriğdir: 

Ve sessiz bir sokağa inmekti. de değil miydi? bir yere, kimse görmeden çı· A) Bankamız 18 /61 1933 
Aksilik, binalar yanyana uza- Genç kız, Do·ıc.anın elini karabı'lecek bir kapı, bir delı"k, h d b l k d ~ tari in en aş ıyara ö ünç 
Yıp gidiyordu. Birdenbire, ta- tuttu: bir yol yok mu? verme işlerinde % 12 ye ka· 
~) İr edilmekte olan bir bina - Haydi, çabuk yürüyelim. Genç kız, gözlerinin içinde dar faiz ve komisyon alacaktır: 
1 c karşılaştı ve durdu: Bak, şuradaki mahzen, gizli beliren tatlı bir ihtirası, ateş B) Genel bir kurum olan 
. Oraya geçemezdi. Çünkü bir yoldur, yanı başımızdaki gibi dudaklarının üstünde bir bankamızın açık bir surette ya· 
tşçiler vardı. Geriye de döne· evin bahçesine çıkar. gülüşle gösterdi: 

kk k pılmakta olan muameleleri 
llıezdi. Saçak arası gibi bir Doğan ses çıkarmadı, yü· - Yok ... Muha a çıkmak 

· d. · ? Bankal:ır kurulunda onaylamış 
Yere gizlendi ve cevval, zeki rüdüler.. Meçhul kız, emni· mı ıster ınız 

H . ·· h · H ve tecim sicillig" ine tescil ve rözlerle etrafını tetkike baş· yetle adım atıyordu. Nihayet - ıç şup esız... emen 
'- b' k k ld d · d' ilan edilmiş olan esas muka· ._dı. Kafası, olanca kuvveti ır apağı a ır ı. şım ı .. 
\'c hızı ile işliyordu. - işte bahçedeyiz ... Bak, ·- Gidebilirsin .. Ben sana velesi hükümlerile bu muka· 

ğ k d k. mani olacak değilim.. vele çevresinde yapılmış ve 
Ne o, ameleler çıkıyorlardı. şu a acın ar asın a ı para· 

[) d ... ·· ·· O d Doğan, başını salladı ve şubelerce tatbik ettikleri tali-crhal anladı: vanaya ogru yuru. ra a d 
b ki. · ona doğru yürü Ü: matnameler ve bu talimatna-

Yemek vakti idi. içlerinden e ıyor scnı. 
b y ? - Gidebilir miyim? .. Seni melere bağlı formüllerde ya-
llıları, iş elbiselerini çalış· - Ba sebn ··d k 1 f güzel şeytan seni!. Ben adım zıh hükümlere göre yapılmakta 

tıklan bu binada bırakıyor- - en ura a a ıp etra ı 
ltrd D 

1 
d k tetkik edeceğim. Gerçi bina atar atmaz bağırmağa başlıya· olduğundan bunların şartlarını 

1 ağan, gü ümse i ve I· b 1 ı caksın değil mi? birer birer saymak gerekli 
tarını verdi. Kendi bulunduğu oş amma, ne 0 ur, ne 0 · 

? E L·bı · · ı - Hayır, yemin ederim ki görülmemiştir. 
~erin biraz ilerisinde, tamir maz · v sanı erının ge me· sc.ı çıkarmıyacacrım .. 

.. l · 'ht' 1. ., Ancak ötedenberi hariçte tören evin bahçe tarafında era 1 ıma 1 var ... 
T b - Yemin!.. Şu işi sigortaya ve memleket içindeki bütün 

duvara dayanılmış bir merdi· - ehlikeli ir iş yapı- bag" lamak ı·ç·ın kullanılan ma· 
't l'b ı bankalarca tatbik edilmekte . en vardı. Halatı zaten elinde yoruz ga 1 a... rifet deg" il mi? 
ld' Y k h d' .. ··ı olan ve devamında banka ve 

ti 
1• Çengeli bir köşeye iliş- - 0 canım, ay 1 yuru. Doğan, bunu söyler söyle· 

V d .kt h' b. k hı' b' bankacılık yöniinden hayatix. rdi ve merdivene sarktı. ene 1 e ıç ır aş • ç ır mez, bir çaylak gibi genç kı- x 

lzmir sicili ticaret memur· 

~ ·~, , 

Büyük ve Küçükler için 

Sümer Bank 
YERLi MALLAR PAZARLARI 

• A · ı d k hl'k · ı zorağ olduğu apaçık bulunan 
"b·Yakları basamağa deyince, ası za e aş 11 te 1 esız 0 amaz. zın üstiine atıldı ve ağzını 

D " b' ·· l · · d k bazı banka teamülleri müşte-
.. ıraz daha ipe tutundu, ikinci, ogan, ır cum e ıçm e ap~dı. ,m!Z~rJ211iiiiEil~~ı:mil-----------, 

Bal~ova Ağa-liçü - b d S nasıl bir maceraya düştüğünü - Sonu va' - riden onun lt"hine ödünç ver· 
L cu asamağa in i. onra u:ım----- me muame'elerile beraber ola-
~lat d kavramıştı. B • • ı salıverdi. Bina için e, ır sınema rak yapılmakta olan bazı 
lokax. k b - Haydi, yürü!. Şu para· 
.a... ~• çı mak üzere ulunan yıldızı söndü.. maddiğ hizmetlerin gerekleş· 
~ba. bazı işçiler vardı. Fakat vamn arkasındaki kapıyı aç d fi 
"'nd . d ve gır Nevyork, 8 (Radyo) _ Si- tir iği masra arı yine müşte· memnun 
&... ısıni görmüyorlar ı. Do- .. riyc ödetmeği emrediyor ki 
i~"' Yarım dakika sonra avlıya Doğan, artık tereddüde ]ü. nema yıldızı Jan Harlov has· bankamız bu çeşit ayrı hizmet 
~llıiş, oradan da binaya ge· zkum göprmeden oradya ddoğkru tahanede öl!'1üş,!.2.r•zim ... ___ karşılığı ücretleri yukarıda ya-
t re_k pencere üstünde duran oştu. aravanayı ön ü, a· - lzmir belediyesinden: zılı had ile bağlı olmaksızın 
~ızce ve düzgün bir işçi pıyı süratle açtı ve derhal 937 mali yıh içinde be· ve fakat müşteri ad ve hesa· 
~ıaeaini sırtına geçirmişti. mükellef, kokulu, loş bir sa· lediye hekimlerince yoksul hına yapılan hakiki masraf 

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

Qll • • b lona girdi. ~alon, baştan aşa00-ı h t l ·ı k ı k h b. h'I Ctb·ııı itirir bitirmez, ellerini as a ara verı ece reçete er mi tarını iç ır veç ı e geç-
~ 1ne soktu. Islık çala çala Şark halıları ile süslenmişti. mukabilinde yapılacak ilaçların memek üzere almakta devam 
~~ı ıtır ağır yürüdü. Fakat Sağ tarafta geniş bir sedir baş katiplikteki şartname ve etmektedir. 
vı d ğ d d ğ k ... Üzerinde, genç, dilber bir genç buna bağlı formülü veçhile işbu banka teamüllerine gö· 

Asırlar var ki, şifabahş sularile bütün Türkiyenin hicra 
köşelerine kadar nam salmıştır. Bu şifabahş sağlık yurdu
nun muhterem müşterilerince malum olduğundan fazla iza· 
hatı zaid görür ve muhterem müşterilerimin teşriflerini 
beklerim. MÜDÜRiYET ~' 0 ru an ° ruya so aga kız veya kadın yatıyordu. Kol· 

ı.., lntyordu. Bazı küçük bina- açık eksiltme ile ihalesi 15·6· re alınacak zaruri ücretler ile 
t ~an, dar, loş koridorlardan lan, göğsü çıplaktı. Açık buğ· 937 salı gününe temdid edil· bankacılık gereği yapılan hiz· ması. 
~[ılece~ti. lleridP, iki işçi şa- day renkli, siyah saçlı, göz- miştir. Bir sene zarfında ya· metler karşılığı alınçlarımızın 2 - Yürür hesaplarda fa-

._Şa - ·· l d O d leri simsiyah, harikulade pa- pılacak ilaçların her semt için belli başlıları şunlardır: izin tecim kanunu hükümlerine 
~k rak yuruyor ar ı. a rıltılı ve esrarlı bir icadın ... 
Qi d lan onları takib ediyordu. muhammen bedel~ üç yüz li· 1 - Müşteri hesabına ya- göre her üç ayda bir ana pa-
d~'. e?bire, bir köşe gibi yer· Doğan: radır. iştirak için yirmi iki pılan bütün hakiki ve ayrıca raya katılması ile beraber 

bır kadın sesi duydu: - Anti bu olacak galiba! buçuk liralık muvakkat temi- hizmet karşılığı masraflar ki: mülk rehin alma suretile ya· D Dur, iyi ki geriye kaldın; Diye söylendi. Halbuki al· nat makbuzu ile söylenen gün· Sigorta, ardiye veya muhafaza pılan ödünç verme işlerine 
~t otan şaşırır gibi oldu, fa- danıyordu. O, evin hizmetçisi de ve saat on altıda encümene ve bekci ücreti gibi masraf· ilişikli hesaplar yürür hesaplar 
~i bkendisini derhal topladı. idi. Kız, onu görür görmez, gelinir. farın müşteriden ayrıca alın· şekiinde tutularak faizin ana 
~ elli dmekdoğru o~ma~ yerinden h~adı. FakdDoğan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~kbel~i, burada işliyeceği kapıyı kapamış, parmağını du- /zmir harici askeri satın alma ilanları 
~ bır hata, kendisini doğ· daklarına götürmüştü: Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 
liitcbY

1
.cnedik zındanlarına gö· - Sussss!... Cinsi Miktarı Mahalli Umum tahmin Muvakkat Münaka-

Ccı ırdi. Gözlerini, onun gözlerine Kilo tutan teminat sa şekli 
"ııy rıç kız, onun yüzüne bak- dikmişti. Genç kız, bu tanı- L. K. L. K. 
~r. etrafı tetkik ediyordu: madığı, hiç görmediği ve bir Sığır . eti 14400 Ödemiş 2880 00 216 00 

~~li" liaydi çabuk, Anti seni kızdan çok güzel olan meçhul Sığır eti 72000 Gaziemir 14400 00 1080 00 
[) ıor... işçiye evveli korku ile, sonra Yaş sebze 15975 B.ırnava 741 00 56 00 
Q~tan vaziyeti kavramıştı: yumuşaklıkla baktı. Bağırmak· Yaş sebze 9894 Ödemiş 469 00 36 00 

~i~~ kıyafet benzemesi, ken- tan vazgemişti. Çünkü, bu ya- Yaş sebze 32000 Gaziemir 1183 00 89 00 
~' . bu mevkie sokmuştu. kışıklı delikanlı, elinde küçük Kuru ot 66000 Gaziemir 1980 00 149 00 
t~i~~i· başına iyiden iyiye bir tabanca tutuyordu. Ayni Kuru ot 115000 Ödemiş 3450 00 259 00 

......._ Ştı. Kız tekrar etti: zamanda, şaka götürmez bir Kuru ot 340000 Burnava 10200 00 765 00 
~1 ç.buk diyorum sana, insan olduğu da yüzünden Saman 261000 Burnava 3915 00 294 00 
~. Yor mısın? .. Seni bekli· belli idi: Saman 50000 Gaziemir 750 00 57 00 

......._Be • - Siz kimsiniz! Saman 89000 Ödemiş 1235 00 93 00 

Açık 
Kapalı 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 
Kapalı 
Açık 
Açık 

Açık 

Tarih 

24/6/937 
24/6/937 
24/6/937 
24/6/937 
24/6/937 
25/6/937 
25/6/937 
25/6 937 
25/6/937 
25/6/937 
25/6/937 

Gün 

Perşembe 

Perşembe 
Perşembe 
Per~embe 
Perşembe 
Cuma 
Cuma 
Cuma 
Cuma 
Cuma 
Cuma 

Saat 

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

......._ Ş nı rni bekliyor, nerede? Diyebildi. Doğan, hafifçe Linyit maden 
ttl, •i Urada, yakında.. Gel, güldü: kömürü 275000 Gaziemir 2750 00 207 00 Açık 26 6/937 Cumartesi 10 
~i~ l konuşurken ben etrafı - Güzel Anti, sana tav· 1 - Yukarıda cins, miktar ve mahalli yazılı 12 kalem erzak hizalarında yazılı şekil ve ta· 
b0 edtceğim. siye ederim: rihlerde olmak üzere münakasaya konulmuştur. 
~~n. bir saniye içinde, Bağırma ve en küçük bir 2 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminat miktarları hizalarında yazılıdır. 
~ _ .~ Yolu düşündü: teşebbüste bulunma... 3 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
~~~Phcye boğmak fena - iyi amma?... 4 - isteklilerin 2490 say.lı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla teminatı 

~· • Belki de kız bağıra- - Sus, söz istemiyorum. teminatı muvakkate makbuz veya banka mektupları ile muayyen vaktinde ve kapalı 
lt ~idise çıkacaktı. Ken· Benim kim olduğumu da hiç zarf usu Jile yapılacaklar için de teklif mektuplarını vaktınden bir saat evvel Burna-

ile: sorma, bu seni alakadar ede- vadaki Askeri satın alma komisyonuna vermeleri. 9 13 17 22 1807 

-paraya katılması işi her altı 
ayda bir yapılacaktır. 

3 - Banka muamelelerinde 
bu muameleler ne kadar az 
sürerse sürsün, bir liradan 
aşağı komisyon alınmaması. 

4 - Borçluları bankamızın 
bulunduğu mahalden başka 
yerde bulunan tecimel senet
Jerin satın alınması muamele· 
lerinde bu muamelelerden ayn 
olarak para gönderme ücreti 
alınması. 

5 - On beş günden qağı 
hesap edilmemesi. 

C) Kanunun neşrinden ön
ce bağıtlanmış olup süreleri 
itibarile kanunun yürürlüğün· 
den Jonraya da kapat olan 
borç verme mukavelelerinde 
yazılı faizlerin bu mukavele 
sürelerinin sonuna kadar bi· 
rincisi üzerinden almak hak-
kımız saklıdır. Bununla bera· 
her bankamız bu faizlerden 
ancak alınç yeteneği olanlar 
üzerinde bu hakkı kullana· 
caktır . 

Bu suretle alınacak % 12 
faizden fazla faiz ve komis· 
yonlardan 18 /6/ 1933 tari
hinden başlamak üzere kanu
nun gösterdiği özel idareler 
payı, ahndıkca ayrılacaktır. 

Emlak ve Eytam bankası 
lzmir şubesi resmi mührü 
On kuruşluk damga pulu 
Bir karutluk tayyare ,,.-
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Vapur Acentası Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri 
ROY AL NEDERLAND 

KUMPANYASININ Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

-"JUNO,, vapuru 10 Hazi· 
rana doğru bekleniyor. Yükü
nü tahliyeden sonra BURGAS 
VARNA ve KôSTENCEye 

Hamcdö NlUJ~G--n~lt Ça1n1ça1r = 
yük alacaktır. ---SVENSKA ORIENT LI· 

NIEN KUMPANYASININ -Sıhhat Eczahanesi 
"SAIMA,, vapuru 1/Hazi- _ = 

ran/37 de gelip doğru AN- - nde buf UDUt • 

~G~~, Rv~T~~~~~~N,!t'Y~ W llllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllJ 111111111Jl'lllllJllllllllllllllllll11111111111111111111111111111111111lllll--
limanlan için yükleyecektir. 

"AASNE,, vapuru 14/Hazi· 
randa bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG, GDYNIA 
SKANDINA VY A limanlanna 
yük alacaktır. ---SERViS MARlTIM RU-

MEN KUMPANYASININ 
"ALBA JULIYA,. vapuru 

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

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha faıla 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. 1 

Jı ... r. 

W. F. H. V AN-
1 DerZEE& CO. 

DEUTSCHE LEVNTE Ll
NIE. HAMBURG. 

G.m.b. H. 

. .... 
~MMl&4~~· N«A 
Kuruf <; o~ ıu ~: 

,,ARKADIA,, vapuru 11 
Haziranda beklenilmektedir. 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
ve BREMEN için yük kabul 
eder. ı -oı· • ! 
AMERiKAN EXPORT u. ıvıer ve "UMDAL,, Umu-

NES ş·· kA mi Deniz Acenta-
The EXPORT STEAMSHIP ure ası lığı Ltd 

CORPORATION L' . d H • . • 
SERi SEFERLER ımıte ellenıc Lınes 

PIREden AKTARMALI Vapur Acentası L• •t d 
1 Birinci kordon Rees bı'nası imi e "EXCAL BUR,, vapuru 4 

Haziranda PİREden BuSTON Tel. 2443 
ve NEVYORK için hareket THE ELLERMAN Lf. 
edecektir. NES LTD. 

"EXETER,, vapuru 18 Ha· "DRAGO,, vapuru 15 Ha· 
:ıiranda PIREden BOSTON ziranda LIVERPOOL ve SW-
ve NEVYORK için hareket ANSEADAN gelerek yük çı· 

karacaktır. edecektir. 
"GRODNO,, vapuru 15 

"EXCAMBION,, vapuru 2 Hazirnda LONDRA, ve HULL 
Temmuzda PIREden BOSTON den gelerek yük çıkaracaktır. 
ve NEV-YORK için hareket "GRODNO,, vapuru 30 

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

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

PHELPS LINE 

' - , 

PHELPS BROS & CO INC. 
• IRLAND " vapuru 24 

Haziranda beklenmekte NEV· 
YORK limanı için yük ala
caktır. 

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

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lem ez. 
Birinci kordonda 11 UMDAL,, 

UMUMi DENiZ ACENTA
LIGI LTD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 edecektir. Haziranda gelerek LONDRA 

"EXOCHORDA., vapuru ve HULL için yük alacaktır. ,----------------·----
16 TemmuzdaPIREden BOS- DEUTSHE. LEVANTE Tu·· rk Hava Kurumu 
TON ve NEVYORK için ha· LiNIE 
rt:ket edecektir. 

S h dd .. soFIA,, ıo Haziranda B ·· ·· k ·yangOSU eya at mü eti: HAMBURG, BREMEN ve uyu pı 
1 PiRE • BO.STON 16 gün 

PiRE. NEVYORK 18 gün ANVERSten gelerek yük çı· k d h . 193 d d. karacaktır. 2 nci eşi e 11 azıran 7 e ır 
THE AMERICAN EXPORT Tarih ve navlunlardaki de· Büvük ikramive 40,000 liradır 

LINES ğişikliklerden acenta mes'u· J J 
THE EXPORT STEAMSHIP livet kabul etmez. Bundan başka: 15,000, 17,000, 10,000 liralık ikramiye· 

CORPORATION -----·--~ lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat v~.rdır. 
,,EXPRESS,. "apuru 10 KôSTENCE, SUUNA, KA- Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar 

Haziranda beklenilmektedir. LAS ve JBRAIL için yük ka· büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan 
NEVYORK için yük kabul kabul eder. bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan 
eder. k. · · 

DEN NORSKE MIDDEL- çe ınmeyınız. 
SERViCE MARITJME RO

UMAIN. BÜKREŞ 
~ ................................... --1 

H~ v;tı~E ~ııııııııııııııııııııııııııııııı . Doktor .. 111111111111111111111111111111~ 

9 Bıdran 937 

HIJ·HU! SİNEKLER BENİ 
ERKEN XliLDJ R Dl LAR I • 

Depo: 
Sa~~r Conson Halefi 

2c1 .Kordon No 88 
İzmir. 

BLAK-FIAK 
Amerikan en 
mükemmel ,,, 

sinek ilaçidir. 

er yerde sat1lır 

/ zmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Biçilen ederi (159956) lıra (77) kuruş [ yüzelli do· 

kuz bin dokuzyiiz elli altı lira yetmiş yedi kuruş] olan 
Eskişehirde uçuş yolu yaptırılacaktır. 

2 - ihalesi 16/6/937 çarşamba günü saat 15 de M. m. v. 
sat. al. ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartname keşif ve pilanları (800) kuruşa M. m. v. 
sat. al. ko. dan alınır. Muhabere ile şartname gön· 
derilmez. 

4 - ilk teminat parası (9248) liradır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı ol· 

malan şart olmakla beraber kanuni teminat ve 2490 
sayılı knnunun 2. ve 3. cü maddt!lerinde yazılı belge· 
!erle Bayındırlık bakanlığından aldıkları vesika Bayın· 
dırlık genel ve fenni şartnameleri ve müdafaadan alı· 
nan hava inşaat şubesi vesikası ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel M. 
m. v. sat. al. ko. nuna vermeleri. 30-4-9· 13 l 168.Z1,., 

İzmir Miistahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 38 kuruş olan 125000 

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

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

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

4 - Şartnamesi 238 kuruşa M. M. V. satın alma komir 
yonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye giıeceklerin ticaret odasında kayıtlı ohn,. 
ları şart olmakla beıaber 2490 sayılı kanunun 2 'le 

3 ncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikr 
!arla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale sa•· 
tından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma kO" 
misyonuna vermeleri. 4 9 15 19 1740 _/ 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: _"'1fl 

1 - Beher metresine biçilen ederi 275 kuruş olan 15uuu; 
yüz elli bin metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfl 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 22/Haziran/937 salı günü saat 1 l de Ank•'' 
M. M. V. satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

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

komisyonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olıt1~ 

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2.~1• 
3 ncü maddelerinde ve şartnamderindc yazılı vesı . 
larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 511

• 

tından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma "
0 

misyonuna vermeler. 4 9 15 19 1 ?!!../ 
iz mir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 1 
1 - idareleri lstanbul levazım amirliğine bağlı müesst~p 

için alınacak olan 100000 yüz bin kilo yoğurda tı• 11 
çıkmadığından 11 Haziran 937 cuma günü saat 1S r 
lstanbul Tophonede satın alma komisyonunda p•ı• 
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. "'' 

2 - Tahmin bedeli 15000 on beş bin l'ra olup muvs1' 
tı!minat parası 1125 bin yüz yirmi beş liradır. 

3 - Şartnamesi Tophane sat. al. ko. da görülebilir. ol· 
4 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olmaları şart d· 

makla beraber 2490 sayılt kanunun 2 ve 3 üncü. ~:ıe 
delerindc ve şartnamelerincle yazılı vesikalarla bır tıP 

"DUROSTOR,, vapuru 30 
Mayısta beklenilmektedir. KÖS 
TENCE, SULINA, KALAS 
ve KALAS aktarması olarak 
bütün TUNA limanları için 
yük ka bul eder. 

"BOŞPHORUS,, vapuru 18 ~ A K 1 T = ,. 
Haziranda beklenilmektedir. - • ema onay Burnava belediyesinden: .. Jeti' 
ISKENDERIYE, DIYEP ve - do 

teminat makbuzlarını ihale saatında9 Topha:ı~1' alma komisyonuna vermeleri. 6 ~ 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LiMiTED. 
LIVERPOOL 

"I1'CEMOKE,, vapuru 30 
Mayısta LIVERPUL ve AN· 
VERSten gelerek yük çıkara· 
Aktar. BURGAS, VARNA, 

NORVEÇ limanları için yük - Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgı.-ı hastalıkları Beledi~enin ~ark ~çinde mev~u~ "ga~i~osu Ü~ sene P_lLI ~ıl~ 
kabul eder. = Birinci Sınıf Mutahassısı - icara verılecektır, Muzayedeye ıştırak ıçın on lıra elh716 93 

Vapurların isimleri gelme = C Veremi ve saire) k 
1 1 1 

; depozito akçesi belediyeye yatırılacaktır. Müzayede . 1 0,ı11> = Ba•mabaııe i~tasyoııu J.ıır~ı mı ııkı UilJck oka ıaşını ıı 30 sayı ı _ Perşembe günü saat 16 da yapılcıcaktır. Şartnameyı gr. 
tarihleri ve navlun tarifeleri C'' ve muayenehanesinıl..: ealıalı l!aat H den akenııı eaat 6 ya l pLI 
hakında bir taahhüde girişi· = koılıır hasınlarım knlnıl eılrr - istiyenlerin Burnava belediyesine müracaatları ilan ° LI 135 

_!em ez. Telefon No. 2007 2008 il 'il 111111111111111111111111111ililil11111ilil111 lllllllllilllll Telef on : 4115 11111 illa 4 6 9 15 
1 ~ 

Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalpı 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tausiye ederler. 


