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Kont C:iyano 
Dün akşam Belgrada 

hareket ~etti 
MART 937 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 2716 

Bulgaristan Balkan antanına girecek mi? FRANSADAN T_ürk.kuşunda 

Başvekilimizin seyahatine izahat i;;;;ceğiz.. Gen~Jerımız durmadan 
1stanbul,,23lHasusi)- uye yazılıyorlar 

b • e e • k h e • ı • Son günlerde Fransa oe 

uyu e em~~yetverı ıyor f~%7I7e2!r~;;~:f;;~ Yakında Ankara' dan planörler 
gelecek, a derslere başlanacak 

Başvekilimiz, Sof yaya da uğrıyacak ve Bulgar 
başvekili B. Köse İvanof ile konuşacaktır 

timizin bu hususta bir no
. ta ile Fr.ansa t1e Suriye 
hükumetlerinden izahat is
tiyeceği haber t1erilmek

Başbakanımız ismet lnönü 
İstanbul, 23 (llusuqi) - Ba~

•ekil Geııenl İeıael İııiiuü, nisamn 
on veya oobiriode lstauhuldım Bel· 
grada hareket edecektir. 

Ilıı~vekil, bir giiıı Sofyada ka· 
!arak llulg11r Jıaşvekili Bay Köse 
1 vnnofla görüteccktir. 

Rumen gazeteleri, General İs· 

B. Mussolininin nutku 

met İııönüniin Sofya ve Delgrad 
eeyabatiodeıı 11oora, Bulgaristanıu 

da llnlkao antantıııa gireceğioi 

yazmaktadırlar. 

Roma, 23 ( HnJro ) ...... İtalya 

matbuatı, l 'ürkiye B:ıfbakaoı Ge

neral İsmpt f nöoünüo Belgrad ıo
yaha1inJen lınlısc<lcrken, lm aeya· 

batio sulha hadim lıir mahiyette 

olduguuu zikretmekte \'C General 
ismet İnöniiniin rcfok:ıtindc, ıto· 

nanma amiralı Sükiir Okanın da 
bulunacağını ilfın~ ey lerııektedirler. 

Türkiye Uıışlıqkanınıa, Sofya<la 

Bulgar riealilc ynpue:ığı müliikata 
da hu~usi lıir ehemmiyet nıfoiu· 

nu1 or. 

tedir. 

'--~------------~ 
İcra işleri 

Islah olunacak .. 
lstanbul, 23 (Hususi) - Hü· 

kumet, icra işler;nin ıslahı için 
lsviçreden bir mütehassıs ge· 
tirtmeği kararlaştırmıştır. 

Bu mütehassıs lzmir adliye
sinde de tetkikat yapacak ve 
bu tetkiklerinin neticesini bir 
raporla Adliye Vekaletine bil
direcektir. Mütehassısın rapo
runa göre, icra işlerinde bazı 
ıslahat yapılması muhtemeldir. 

Ne konuştular? 

Belçika krah lngiliz ricali
le uzun·müddet konuştu 
İngiltere, erkanı harbiyelerin görüşmele. 
irine hususi ehemmiyet atfetmemektedir 

Londra, 23 
(Radyo) - Bel· ; 
çika kralı Leo· 

Türkkuşu iigeleri çalışıyorlar 
İzmir gençliğinin havacılığa ğinden uçuşlar için ~imdiden 

karşı olan sevgisini Türkku· lazımgelen tertibat alınmıştır. 
şuna gösterdiği rağbetle ölç· Maamafih gençlerimizin bu 
mek mümkündür. temiz sevgilerinin tatmini için 

Bu l)aftil zarfında kayıt ve planörler gelse ve ameli ted-
muayeneye sevkedilen genç- risata başlanmış olsa bile 
lerin miktarının seksene baliğ kayıt muamelesi 1 nisan 937 
olması rağbetin derecesini ye kadar devam edecektir. 
göstermeğe kafidir. Gençlerimizin bundan istifa· 

Pek yakında Ankaradan pla· deye şitap edeceklerini ıüp· 
nörler ve muallimler gelece· hesiz addediyoruz. 

Parti Grubunda 

Balkan antantı günden 
güne kuvvetleniyor -

it 1 b k• ı • it 1 pold, bugün 1n· a ya aşve 1 1 a yanın .. g~re başba~~~?... Parti Grubunda, Romanya lehine 
muhabbet tezahüratı yapıldı sulh istediğini söylüyor !ü~~~·~:':"~::ı 

----------- ve müteakıben Ankara, 23 (A.A)- C. H. Başbakan ismet lnönü: 
Duçe, ihtirasları rehber ittihaz ederek ih. bir saat kadar Partisi kamutay grubu bugün 1- Ankarayı ziyaret eden 

ti/af çıkarmak'istiyenlere ratıyor (Golf) oynadıktan 23-3-937 öğleden sonra An· Romanyanın değerli hariciye 
.t! 7 sonra hariciye ne· • talya saylavı Dr. Cemal Tun· Nazın Bay Antonesko ile gö· 

Bay Mussolininin Trablııs seyahatinden bir intiba 
Roma, 23 (Radyo) - Bu· 

gün ltalyada faşist muharip· 
l r teşki latının 17 inci scnei 
devriyesi bayramı yapılmıştır. 

Vrnedik meydanında top· 
lanan binlere!.' halk Bay Mus
solirıinin saray bal 'rnnunc!aı 

iradettiği nutku alhşlamıştır. 
Bay Mussolini ezcümle ~un· 

kırı söylemiştir: 
" - Siyahgöınlekliler; 17 ci 

ser ei d~vriyeniz ilk defa ola
rak imparatorluk havası altın
da tes' id ediliyor. 

Faşizmi temsil eden bu halk, 
gösteriyor ki hedefimİ7.e varmış 
bulunuyoruz. 

Bu senei devriye, Afrikaya 
yaptığım şerefli bir seyahatin 
ertesı günlerine düşmektedir. 

Bu da iyi bir alamettir. Seya
hatimden çok memnun olarak 
dönmüş bulunuyorum. İtalyan· 

şayanı hürmettir; çünkü kabi
liyetsiz bir toprakta muvaffa· 
kıyetler elde edilmiştir. 

1800 Kilometrelik yol, eski 
Roma'nın en büyük eserlerin
den birisidir. 

Bu yıldönümü, tarihi bir 
güne diişmektedir ve istikbal
deki muvaff akıyetlerimize de 
delil teşkil etmektedir. 

Faşist düşmanı bazı İngiliz· 
!erin hareketleri, filen kıymet· 
ten düşmektedir. Bunlar kendi 
kin ve ihtiraslarını rehber it· 
tihaz etmişlerdir; daima ihtilal 
çıkarmaktadırlar. Fakat mu· 
vaffak olamıyacaklardır. ltal
yan milleti bu gibi hareket
lere alışık ve mukabeleye 
muktedirdir. Çünkü bunlara 
karşı azim ve ciddiyetimizi, 
kuvvetimizi göstermekteyiz. 
Kendi siyasetimiz, kendi iktı· 

• 

zaretine giderek canın başkanlığında toplandı. rüşmelerinden Balkan antan-
hariciye nazırı B. Kral Leopold amelelerle konuşurken Söz alarak kürsüye gelen - Sonu 5 ıncı sahifede -

Ed~:~~,:~ ~~'~!~~tür. Bel- ··-·-·-·-·-·-·-·-·-i;;~~;~J~-·-;;.;;~k;;;,;;-·t;;;;;;~i;;-·-·-·-·-·-. -·-·-.. 
~;~: .. ~:·lı~~:~;~:~,:0·ı:~;: Cumhuriyetçiler, kaybettikleri yerleri 
~:;;~:f ~~:;e~~: yazdığı ma- kısmen istirdada muvaffak oldular 

"'İngilterenin Lokarno pakh 
Almanya tarafından f eshedil
dikten sonra iki erkanıharbi

yenin görilşmlcrine hususi bir 
ehemmiyet atfettiği doğru 

değildir. B\rnttnla beraber in· 
giltere diğer milletleri hava 
hücumlarına karşı uyanık bu· 
lunmağa davet ediyor. 

Bundan başka kral Leopol· 
dun Bay Edeni Bı üksele gayri 
siyasi bir ziyaret için davet 
ctınesi de muhtem ·l görül· 

mektedir . ., 

Taymis gazetesi cll', krala 
ha,.arctli bir kabul göstermekte 
ve kralın geçen Teşrinievelde 
yaptığı bitaraflık beyanatının 

o zamandan beri tahaddüs eden 
müteaddit meselelerin müza· 
keresini istilzam etliğini bildir
mektedir. 

Buradaki müzakereler · Bel-~: 
çika;.n:_ kendisi tarJn~dar;-bir 
taahhüdü taıam'innı;- etmeksi
zin bitaraflığın diğer devletler 
tarafından zaman altına alın
ması arzusuna taalluk edecek
tir. Bu görüşmeler tamamen 
gayri resmi mahiyette olacak 
ve fakat Taymis gazetesine 
göre,_pratik _mühim faydalar· 

~~~..---... ·-----------
General Franko hizmetinde ~bulunan ltalya~1ikıta-
atının Goadalamarad~ln~ifup!olduğu-söyle~i}~ - - -

Madrid sokaklarının tayyare bombardımanından sonraki hali 
Salamanka, 23 (Radyo) - Guadalajara cephesinde asi pidoları tarafından getirilmiş· 

Madrid cephesinde Madrid-Es· kuvvetler mevzil~rini tahkim tir. Bunlar, iki taraf ispanya 
küryal yolunda yapılan müte- ile meşguldürler. Yeni bir ta- arasında mübadele edilenler; 
addid taarruzlar muvaffakıyetle arruz hazırlanmaktadır. kadın, ihtiyar ve çocuklardan 
neticelenmiş vı bir iki siper Balyon, 23 (Radyo) - 87 mürekkeptirler. 



~Sayfa 2 

~Kt-Q 
Kahramanlar 

irfan Hazar 
Vi-'No ve ailesinin Ünye seyahati İstanbul matbuatında epiyce çal· 

kandı. Ba1ı ga1eteler<len maada Y tdigün Mecmuası de bu büyük aeya· 
batc aid hatıralar ve yazılar oeıretti. 

Asıl tühafıma giden ıey, Valıioın yeni bir dünya ktfeder gibi Ünyeyi 
ve civannı keofetmeei, yani oranın tenha sokaklarından, çamurlu yolla
nndao, ı ızlığın<lan, postasızbğındau· tahtaları delik deşik evlerinden, 
göçmeğe ) lU tutan dı varlarından.. tıpkı arzımıza kazara düomüş bir 
Merih sikini gibi bahsetmesidir. 

Hüseyin Cahit te Valioın bu fedakıırlığına hayrandır. Çünkü ona 
Robeosooa benzetiyor. Tııbiatin ve muhitin aaldırıolarıoa galebe çalma&ı 
ve bıJuodoğu yere.le bir medeniyet halikı olması için kendiııine hararetli 
tavaiyelcrde bulunuyor. 

Yandım doğrusu bu fikirlerle!.. Hangi topraktayız? Hangi asırdayız? 
Anne Anadolu, bize bu kadar mı uzak, bu kadar mı yaban oldu. 

Yüderi yanık, meçhul köy öğretmenleri! Muhakkak. ki sizler. inkı· 
l6bın hakiki kahramanları sırasındasınız. Sizi candan sel4mlıyorum. Siz 
ki en ırak yerlerde omuz omuza, yürek yüreğe köylüyle yaııyanlar! 

Siz ki gökyilzilnılen arazıma kazara düımiyenler! .. 

Sismograf bir kadın 
Londra fen muhitlerinde 

henüz yirmi yaşlarında bulu
nan Hilda Burton isminde 
bir kadın üzerinde tedkikat 
yapılmaktadır. 

Bu kadın, en hassas bir 
sismograf gibi hareketiarzt 
hissetmekte, daha fazla olarak 
evvelden haber vermekte imiş. 
ttilda, bulunduğu muhitte 
zelzele olacağını bir müddet 
evvel hissetmekte, şiddetli bir 
baş ve boyun ağrısı duymakta 
ve şiddetli titremeler geçir-
mektedir. · 

400 defa ölen adam 
Con Milyan, Holivudun ma

ruf artistlerindendir; ve rolleri 
ekseriya ölüm rolüdür. Bu se
beple, Con Milyan heran ölü· 
me hazır demelc.tirl Ve şimdiye 
lcadar muhtelif filimlerde aldığı 
rollerle tam 400 defa ölmüş
tür! Henüz genç ve şöhreti 
yerinde olduğuna göre daha . 
birçok defalar ölmeğe hazır 
tlemektirl 

Nevyorkun kadm polisleri 
Nevyork belediyesinin polis 

kuvvetleri arasında her biri 
20-35 yaşında olmak üzere 
150 kadın poliste vardır. Bu 
polislerin başlıca vazifesi, aile 
ocaklarından hır sebep altında 
tagayyüp edtn kızları takip 
etmektir. 

Şimdiye le.adar geçen hadi
selere göre, kadın polislerin 
bu iş üzerinde muvaffakıyet
leri erkek polislere nazaran 
nispeten yüzde yüz fazladır. 
Acaba akılh bir adam mı 

Londrada 75 yaşlarında ve 
hayatında hiç evlenmemiş bir 
adam ölmüştür. Bu adamın 
hiçbir şöhreti yoktur. Hayatın
da hiçbir kimseye hususi bir 
iyilik yapmamış ve zengindir. 
Buna rağmen cenazesine akla 
ve hayale gelmez derecede 
çok kimsenin iştirak edece· 
ğini de söyler dururmuş. 

Adamcağızın cenazesi kal· 
dırılırken herkes hayret içinde 
kalmıştır. Çünkü sekiz, on bin 
ki~i ihtiyar bekarın cenaze
sinde hazır bnlunmuştur. 

Maamafih bu hayret çok 
sürmemiş ve ihtiyar bekarın 
tayin ettiği bir vasinin cena
ZC9İne iştirak eden hek şahsa 

ir lngiliz lirası vermiş olduğu 
anlaşılmıştır. 

Sadık zevçl 
Sadık zevçlik rekorunu bir 

Eakimolu kırmıştır.Bu Eskimo
nun zevcesi ağır surette hasta· 

"'''"""" . ·- ·--

lanmış, fakat Eskimoların he
kimlik ile alakadar ukalası 
kadıncağızı tedaviye muvaffak 
olamamışlar, sadık zevç de 
hasta karısını kayığına bindir
miş ve ta... Kanadada, 320 
kilometre mesafede kain Çor
çil kasabasına götürmüştür. 

Parası olmıyan Eskimo, dok· 
tor ücreti için de bir balya 
deri getirmiştir. Fakat bu sa
dık zevcin bu fedakarlığı Çor
çil kadınlannı çok mütehassis 
etmiş ve aralarında iane top
lıyarak hasta zevcesini tedavi 
ettirmişlerdir. 

Un kaçakçılığı 
Maliye Vekaleti 

emir verdi. 
Resmi daire ve müessese· 

lere un veren müteahhitlerin 
veya bayilerin ellerindeki buğ-
dayı koruma vergisi makbuz 
veya nakliye tezkerelerinin 
masraf evrakı müsbitesi ara
sına konulması Maliye Veka· 
Jetinden vilayete bildirilmiştir. 

Bu suretle müteahhid veya 
bayilerin resmi daire ve mü· 
esseselere verdikleri unların 
kaçak olup olmadığt kontrol 
edilmiş olacaktır. Bazı yerlerde 
bu noktaya hiç riayet edilme
diği görülmüştür. Vekalet, 
muhasebede tetkik esnasında 
bu gibi unların kJıçak olup 
olmadığının tesbiti için sarf 
evrakına makbuz ve nakliye 
tezkerelerinin lıaer halde raptı· 
nın usul ittihazını bildirmiştir. 

Liselerde imtihan· 
lara başlandı 

Şehrimizdeki Liselerle, Kız 
Muallim mektebinde ikinci ya
zılı imtihanlara başlanmıştır. 

{ ' Bugün doğacak 
çocuklar •• 

Utared yıldızının tesirleri hu· 
gün müşteri ile İ§tirak ettiği va· 
kit çok iyi ve uranus ile iotirak 
ettiği vakit fena olacaktır. Bu iki 
zıd tesir altında hayat ve hareket 
ha~ döndürücü bir hal arzedecektir. 
Hissi hayatta kadınlar için uygun 
olan vaziyet erkekler için çok 
zıddır. Bu sebcble kadın ve er· 
kekler araeıoda çok garib ve ye· 
rine göre feci hiidieeler çıka· 
caktır. 

Bugün doğan çocuklnr mek· 
tebcle iyi mevki kazanacaklar, 
bayatta da muvaffak olacaklar. 
dır. Maamaf ib, muntazam bir 
kanaat sahibi olamıyacaklardır. \.. ________________ _, 

ANADOLU .................................................... .- 24/3/937 ~ 

Havalar 

Yeni tahrir ····----Ve kazanç vergisi 
yoklaması 

Yeni bina tahriri yapılmış 
olan yerlerde kazanç yoklama 
defterlerinin yeni kayıdlara 
göre tesis edilmesi Maliye 
Vekaletinden vilayete bildiril· 
miştir. Bazı yerlerde bu def
terlerin hala eski bina tahrir
lerindeki gayri safi varidata 
göre tutuldukları görülmüştür. 
Yeni tahririn mtriyete girme
sinden itibaren kazanç yok
lama defterleri yeni tahrirdeki 
varidat üzerinden ve munta
zam bir şekilde hazırlanacaktır. 

İplik f iatleri 
Tacirler bazı temen
nilerde bulundular 

iplik tacirlerinden bazıları 
dün şehrimiz Ticaret odasında 
bir toplantı yaparak, iplik fi· 
atlHi meselesini görüşmüşler 
ve oda delaletile İktısad Ve
kaletinden bazı temennilerde 
bulunmuşlardır. 

Söke Halkevi 
Bay N. Emre 

proje hazırlıyor 
Sökede bir Halkevi binası 

inşa edilecektir. Şehrimiz mi
marlarından Bay Necmeddin 
Emre, Halkevinin ınşa edile· 
ceği yeri görmüş ve hazırlıya
cağı proje için tedkikat yapa· 
rak İzmire dönmüştür. Proje 
hazırlandtktan sonra Nafıa 
Vekaletine gönderilecek ve 
tasdik edildikten sonra derhal 
inşaata başlanacaktır. 

Hayırlı bir iş 
• 1 ••• 

En çok çocuğu olan 
üç babaya ikramiye 

verilecek .. 
23 nisan çocuk haftası mü

nasebetile, lzmir Çocuk Esir
geme kurumu, lzmir kazası 
dahilindeki ençok çocuklu üç 
aile babasına ikramiye veril
mesini kararlaştırmıştır. 

.Çok çocuklular, 20 nisana 
kadar Çocuk Esirgeme kuru
muna müracaat ederek isim
lerini yazdıracaklardır. Bunlar 
arasında en fazla çocuk ba
bası olanlardan üçü ayrılarak 
kendilerine ikramiye verile
cektir. 

lktısad Odaları 
teşkilatı 

Ankaradan şehrimizdeki ala· 
lcadarlara gelen malumata gö
re, Ofis ve lktısad Odaları 
teşkilatı, Haziranda faaliyete 
geçemiyeccktir. Maamafih, bu 
haber kat'i değildir. lktısad 
Vekaletinin, bu mes•eıe hak
kında henüz bir karar verme
diği öğrenilmiştir. 

Muradiyede 
Pazar kurulacak 

Manisa Vilayeti umumi mec
lisi, Muradiye köyünde her 
hafta Pazar günleri hayvan ve 
havayici zaruriye pazarı kurul
masını kararlaştırmıştır. ilk 
Pazar, bu hafta kurulacaktır. 

Mektepler 
Belediye doktorları, lzmir· 

deki bütün mektepleri gezerek 
bunların sağlık bakımından 
noksanlarını tcsbit etmişlerdir. 

. - ..._..._. .._. ... ~ ... 
• ·~ I 

LER 
Vilayet umumi meclisinde 

Sağhk büdçesi 254,108 
lira olarak tesbit edildi 

-------------
Acılacak • 

• • 
ıcın • 

çocuk kinderhaymları 
2500 lira ayrıldı 

Vilayet umumi meclisi dün 
saat 15 te Vilayet salonunda 
Vali Bay Fazlı Güleçin reis
liğinde toplanmış ve sağlık 
büdçesini müzakere ve kabul 
etmiştir. 

Sağlık büdçesi 254, 108 lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

Eski zabıt okunarak klbul 
edildikten sonra meclise gelen 
dilek evrakı aid oldukları en
cümenlere gönderildi. Büdçe 
encümeni ile Kültür ve Nafıa 
encümenlerinden gelen maz
batalar okundu. Bunlarda; bazı 
mekteplerin tamiratı, yol nok· 
sanlarının ikmali isteniyordu. 
Bu mazbatalar aynen kabul 
edildi, sonra siı{?lık büdçesinin 
müzakeresine geçildi. 

Büdçe encümeninin hszır
lamış olduğu mazbata oku.ndu. 
Bundan sonra ayrı ayrı : fasıl· 
ların müzakeresine başlandı. 
Hastaneler memur maaşları 
için 50,748 lira teklif edili
yordur. 

Sıhhat Vekaletinden gelen 
talimatnameye göre, hastane
deki her yirmi beş yatak için 
bir hemşire kabul edilmesi 
lazımgeldiği sıhhat müdürünün 
izahatııden anlaşıldı. Memle· 
ket hastanesi kadrosu üç hem
şirenin daha ilavesi ile faslın 

52512 liraya iblağı muvafık 
görüldü. Bundan başka Bütçe 
enciimenince faslı kaldırılmış 
olan hasta çocukların tebdil 
havası için açılacak kinderha
ym masrafları Vali Bay Fazlı 
Güleçin izahatı ve gösterdiği 
esbabı mucibe dinlendikten 

sonra tekrar kabul edildi ve 
bunun için bütçeye 2500 lira· 
lık tahsisat konuldu. Hastane
ler müstahdemini ücreti 45,456 
lira, iki başhekimin makam 
ücretleri için 1800 lira, Mem· 
leket hastanesi masrafları için 
82, 100 lira kabul edildi. Yeni 
karybla mübayaası için 6fiO 
lira tesbit olundu. 

Hastane rontken cihazı İçm 
2000 lira, fakir hastaların 

merkeze nakil ve avdet masrafı 
olarak 300 lira, hastaneye bir 
mutbak sofrası alınması için 
2000 lira, Eşrefpaşa hastanesi 
muhtelif masrafları için 29,950 
lira, dispanserler masrafı için 
2200 lira, seyyar tıb ücretleri 
ve mücadele masrafları için 
8280 lira, kinin parası olarak 
1000 lira, yeniden satın alı· 

nacak sıhhi imdad otomobili 
için 2000 lira, otomobil ben-
zin vesaire masrafı için 3450 
lira, kaza dispanserlerine yar· 
dım olarak 13000 lira, harcı· 
rah 300 lira, neosalvarsan ve 
frenii iğnesi mübayaası için 
700 lira, fakir ve acizlerin 
sevk masrafı için 200 lira, 
seyyar sıhhat memurlarının 
ilaç ve malzeme bedeli olarak 
750 lira, ötü makineleri tamir 
bedeli için 250 lira, kuduz 
şüphesile mülhakattan gelerek 
memleket hastanesinde misa
fir edilenlerin iaşe, ibate ve· 
saire masrafı olarak 255 lira 
kabul ve tesbit edilmiştir. 

Umumi meclis, cuma günü 
öğleden sonra tekrar toplana
cak ve mesaisine devam ede· 
cektir. 

Dahili ticaret işlerinde 
yeni kolaylıklar 

Eşya sahipleri isterlerse, malları
nı şat üzerinden alabileceklerdir 

Dahili ticaretimizde daha 
fazla bir inkişaf husule gelmek 
için, Nisanın birinden itibaren 
tatbik mevkiine konmak üzere 
bir talimatname vücade geti· 
rilmiştir. Bu talimatPameye 
göre, memleketimizin bir tara· 
fından diğerine gidecek eşya, 
sahibine teslim edilecek ve 
hiçbir takyide tabi tutulmı
yacakhr. 

Tahkik ettiğimize göre, İz
mir gümrüğünde, şimdiye ka
dar dahili ticaret beyanname· 
sile gelen eşyanın tesliminde, 
son derece kolaylık gösteril
mekteydi. Yalnız, herhangi bir 

ihbar vukuunda lazımielen 
araştırmalar yapılır ve neticeye 
göre hareket olunurdu. ihbar 
vaki olmaksızın hiçbir şey güm· 
rükte lüzumundan fazla kal
mazc:lı. Fakat hükumet, dahili 
ticaret işlerinde gösterilmesi 
esas olan bu kolaylığı; ·kaçak
çılık vesaire gibi ihbara tabi 
olan eşya hakkında eski ah
kam cari ve baki kalmak şar· 
tile· bir talimatnameye raptet
meği daha muvafık bulmuştur. 

Gönderilen talimatnamevc 
"ım 

göre, dahili ticaret eşyası, sa
hipleri tarafından şat üzerinden 
alınmak istenirse, gümrük me-
murları derhal teslim edecek· 
lerdir. 

Yeni talimatname, yukarıda 
kaydettiğimiz veçhile, Nisanın 
birinci gününden itibaren tat
bik mevkiine konacaktır. 

Bir yangın 
Alsancakta Çelikel sokağın

da Rodosla Bay Mehmedin 
sahip ve mühendis Bay Yu
suf Ziya, öğretmen Bay Ni-
yazi ve Bay Alinin kiracı bu
lundukları 16 sayılı evde dün 
saat 10,30 da yangın çıkmış-

sa da derhal söndürülmüştür. 
Yangın, Bay Alinin oturduğu 
odadan çıkmıştır. Tahkikata 
göre yan2'ın, yakın bir baca
dan sıçrayan kıvılcımdan açık 
pencereye havalandırılmak 
üzere konmuş olan şiltelerin 
tutuşmasından çıkmıştır. Bazı 
eşya ile bir pencere tahtası 

yanmıştır. 

Yumrukla döğmUş 
Salhane caddesinde Türk 

oğlu Hasanı yumrukla döğen 
Ali oğlu Ramazan zabıtaca 

akalanmwtar. 

Hemen sıksık: 
- 50 senedir ... 

le başlıyan nakaratı duyarsı
nız. Ya 50 senedenberi mart 
ayında bu kadar güneş olma
mıştır, yahud yağmur yağma· 
mıştır, yahud dağlfir karsız 

kalmamıştır, 50 senedenberi 
Londrada ilk defa olarak ... 
Yahud, 50 senedenberi Nev
yorkta .. 

Jean Lefrane'ın dediği gibi, 
kış_ ve yazlarımızın bu anor· 
mal hallerini gördükçe ayni 
sözü tekrar ediyoruz: "Artık 

mevsim kalmadı!" 
Fakat, hoşumuza gitmediği 

için, havanın belki garip inti
zamlarına dikkat etmiyoruz: 
Mesela geçen sene Rusyada 
bütün cumartesi günleri öğle· 
den sonra yağmur yağdı. 

Rusyanın bahçe kiracıları 
gibi, biz de hava değişmele
rini kendi menfaat ve keyfi
mize göre muhakeme ediyo· 
ruz. insanlar, neşeli devirler· 
de, havaya uyarlardı: Çocuk
luk bayramlarımızın yansı sı

cağa, güneşe rastladı ise, 
tamtamına öbür yarısı soğuğa, 
yağmur veya kara tesadüf 
etti. Beğendiğimiz gibi yeni 
esvap giymemiş veya bol 
harçlık almamış olduklarımız· 
dan gayri neşesiz bayram ha
tırlar mıyız? 

Balayı seyahatlerinin dağ
larını ister kar, ister çiçekle 
örtünüz; denizini ister dalga
larla çalkayınız, ister bez gibi 
geriniz: Mesud izdivaçlar, onu, 
ömürlerinin sonuna kadar 
şevkle hatırlıyacaklardır. Hatta 
balayı temmuzunda kar yağ
mışsa, onlar, kar yağmıyan 

temmuzları garip bulacaklardır. 
Hayır, bozulan takvim ayan 

değildir: İnsanları~ sinir ayar
ları bozulmuştur. Keyfimizi ve 
neşemızı güneşten, aydan, 
sudan, rüzgardan bekliyoruz. 
50 senedenberi ... E.vet, ondo
zuncu asrın sonlarmdanberi ... 

Makine insanlığı yirminci 
asra büyük gaygılarla girdi. 
Onlar gittikçe artıyor. Kendi
mize bulacağımız kusuru. ha
vaya yükletiyoruz? Eatajj 
~~--~---~~~~ 

Ziraat Vekili 
Antalyadan ayrıldı 

Antalya, 23 (A.A) - Dört 
gündür misafirimiz bulunan 
Ziraat Vekili dün şehremizden 
ayrılmıştır. 

Vekil Bay Erkmen hararetle 
uğurlanmıştır. ----

Yanlış haber 
Almanyadan TUrkiyeye ih
racat yapılmasma müsa
ade edilmediği doğru değil 

Ankara, 23 ( A.A ) - Al
manya büyük elçiliği tarafın
dan neşri ricasile gönderil· 
miştir: 

- Son günlerde bazı ls
tanbul gazeteleri Almanyadan 
Türkiyeye ihracat yapılmasına 
Alman hükumetince müsaade 
edilmediği hakkında bir haber 
neşretmişlerdir. Bu haber doğ
ru değildir. ----

Ron nehri 
Tekrar yükseliyor 

Avinyon, 23 ( Radyo ) 
Son yağan yağmurlar yüzün· 
den Ron nehri yükselmekte
dir. Havanın bozukluğu de
vam etmekte olduğuğundan 
tuğyan tehlikeleri vardır. 

Ron nehrinin sedlerinden 
birisi yıkılmış ve sular civan 
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Çin-JapOn ekonomik mü ' • ··• • Evelki gün, Kublayın anası, 
intihabat mücade- tarihe mal olan oğlunun abi-

Biran evvel Türkçeyi öğrenm~lk 
arzu ve meram meselesidir· zakereleri durdu feleri baıladı. desinin dibinde, gençlere şöyle 

Brüksel, 22 (A.A) - Ka· demiş: 
Çin, Mançuri üzerindeki kendi tam hak-. 
hı laükümranisinin tanınmasını istiyor 

tolik Flamanların gazetesi olan - Ben, oğlumu kaybettim, 
Standard okuyucularını 1 l Ni· fakat siz hepiniz, benim için 
sanda yapılacak intihabatta bir Kublaysınız. 
boş rey puslaları atmağa da- Oğlunun ebedi hasret ve 

Yahudilerin Türkçe konuş· 
ma!arı lüzumu hakkında Ya
hudi münevverlerinden Bay 
Yakup Uysal, muharririmize 
şunları söylüyor: 

ararım. maaşımı alır, dünyanın\ 

en idil ve en hakperest hü· 
kumeti olan hükumetimizin 
muvaff akıy.eti için dua t\de.rjın. 

Tokyo, 23 (A.A) - Şang· • 
hayda devam edilmekte olan 
Çin-Japon ekonomik müzake · 

releri, Çinin Mançuri üzerin
deki kendi tam hakkı hüküm
ranisinin tanınması hakkındaki 
talebi yüzünden birdenbire 
fena bir safhaya girmiştir. 

Japon Hariciye Nezaretinin 
salahiyettar ricali ile Japon 
gazeteleri; eğer sulhun idamesi 
arzu ediliyorsa, siyasetin eko
nomik meselelerden tamamen 
ayrılması lizım geldiğini ve 
bu müzakereler esnasında Ja· 

/ngilterede 
OçUı cU enternasyonale 
karşı müşterek harekette 

bulunulmıyacak. 
L.ondra, 23 (A.A) - Avam 

Kamarasmda muhafazakar 
meb'us yüzbaşı Ramsay Is· 
paoyada olduğu gibi İngiltere 

ve Fransada da grev ve dahili 
harb hareketleri hazırlamakta 
olan Üçüncü enternasyonale 
karşı müşterek bir harekette 
bulunmak ıçm hükumetin 
Fransa ile müzakerede bulun· 
mak niyetinde olup olmadığını 
sormuştur. B. Eden bu suale 
"Hayır" cevabını vermiştir. 

Bay Benes 
Yakmda Belgrad• gidecek 

Belgrad, 23 ( Radyo ) -
Hariciye büdçesinin müzake
resi münasebetile ayan mec· 
lisinde beyanatta bulunan 
Yugoslavya başvekili B. Milin 
Stoyadinoviç; beynelmilel me
seleıer<ie küçük itilaf devlet
leri arasında tam bir anlaşma 
mevcud olduğunu, Çekoslo· 
vakya hariciye nazırı B. Krofta 
ile Romanya hariciye nazırı 
B. Antoneskonun nisan ayında 
Belgrada geleceklerini ve Çe
koslovakya reisicumhuru Bay 
Edavard Benesin de bu yakın
larda Belgradı ziyaret edece· 
ğini soylemiş, Yugoslavya
Bulgar paktının, Balkan dev· 
letlerinin malumatı ve arzuları 
dahilinde aktedildiğini tekrar 
etmiştir. 

Mihraceler 
Londraya gidiyorlar 
Venedik, 23 (Radyo) - Bu 

gün Venediğe müteaddid Hint 
mihraceleri gelmiştir. Bunlar 
arasında Kapurtola mihracesi 
de vardır. Hepsi de İngiltere· 
ye gitmektedirler. ...... _______ _ 

Japonya ba vekili 
G. Agaşi 

ponyanın hiç bir siyasi talebi 
kabul edemiyeceğini bildirmek
tedir. Statukonun idamesi Ja
ponyanın yapabileceği en sonl 
fedakarlıklardır. 

Beynelmilel ekono
mik münasebetle -

rin ıslahı işi 
Bay Baldvin bir gUmrük 
harbine meydan verilme

melidir, diyor. 
Londra, 23 (A.A) - Dün· 

ya sulhu menfaati için bey· 
nelmilel ekonomik münasebet-

lerin ıslahı işine İngiliz hüku
metinin tam bir surette iştirak 
etmesini istiyen bir heyete 
cevaben Bay Baldvin demiş
tir ki: 

- Beynelmilel mübadele
lerde daha büyük serbestisinin 
dünya sulhuna yardım edeceği 
noktai nazarını hükumet ta· 
mamile kabul etmektedir. Fa
kat lngiltere hükumetinin aşağı 
gümrük tarifeli bir devletler 
grubu vücude getirmek için 
diğer milletlerle anlaşmalar 
araştırması teklifine gelince, 
hükumet bunda iki mahzur 
görmektedir: 

1 - Bu yapılacak anlaş· 
maya iştirak etmiyecek olan 
memleketlere karşı bir hare· 
ket teşkil edecek ve farklı 
muamele mukabelei bilmisil 
hareketlerine ve bir gümrük 
harbi!1e kadar varabilecektir. 
2 - Bu en ziyade mazharı 

müsaade memleket kaydım 
kaldırabilıcektir. 

ANADOLU 
Esasen iki taraflı müzake

reler haricinde bu sahada 
pratik neticeler alınabileceği 

• 1 pek te muhtemel değildir.,, 
..__G_ün_ıu_"k_si_ya_s_al_g_az_e_te_ ... , Vi ndsor Dük alığı 

Sahip ve başyazganı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM Emirname fiilen mer'iyete 
Umumi neoriyat ve yazı ioleri girmiş bulunuyor .. 

nıfldünl: Hamdi Nüzhet Çançar Londra, 22 (A.A) - Eski 
- kral Edvardın Vindsor Dükaİdarehanesi : 

hmir 1kinci Beyler sokap 
C. Halk Partisi binası içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
T•eron: 2776 - Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, üç 

aybtı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için ııenelik 

abone ücreti 27 liradır 
He.ı yerde 5 k.uruıtnr -';ftınl geçmif niiehalar 25 kuruotur 

lığı hakkındaki emirname fiilen 
mer'iyete girmiş bulunmakta
dır. Diğer Dükalıklarda meri 
usul hilafına olarak bu yeni 
dükalığa başkaca bir imtiyaz 
verilmemektedir. Vindsor Dü
kasının çocukları prens ve 
prenses unvanlarını alacaklar· 
sa da bunlann çocuklarına kral 
daba yüksek bir mevki ver· 
mczse yalnız nezaketen Lord 

vet etmektedir. ıstırabı ile her gençte Kublaya 

Başvekil B. Van Zeland le· bir benzerlik, Kublaydan bir 
hind<! karar veren Flaman ka- parça, Kublaydan bir bakış, 
talik halk paıfsine de ayni bir h~reket arayan Öu ana, 
zamanda nıuzaharct ctınf'kte gözünü yurnuncaya kadar et-
olan bu gaz~te B. Van Zcl~~- rafına balrnbilir. Yalnız genç· 
dın sarahaten Sosyalis.t ... tema· lcre değil, beşikteki yavrudan 

d · r k ayağını mezar çukuruna uzat-yülleri göster iğıni y~zara · 
namzedliğini reddetmekle be· mış ihtiyara kadar, herkese 
raber B. Van Zelandın siyasi bakabilir. Çünkü bu memle-
sahada memlekete mümkün kette, inkılab ve cumhuriyet 
olduğu kadar istiklal vermek davası. önünde, 18 milyon 
yolundadi gayretlerini inkar Türk şu isim altında birleşir: 
etmiyor ve fakat B. Van Ze- Kublayl 
land hükumetinin Flaman me- Ancak ben diyorum ki, 
talibatına herhangi bir kabi- Kublay, rejimin ve gençliğin 

bir sembolü olarak Türkün neden daha az alaka gösler· 
miş olduğunu yazıyor. yeni amentfüü haline getiril· 

melidir. Altıok, bir bakımdan 
/ngi/terekabinesinde Türkün amentüsüdür. Çünkü 

yapılacak değişiklik hem onun teşkilatı esasiyesine 
girmiş, hem de camianın ka· 

John Saymen Maliye rekterinde. bir mistik halini 
Nazırı olacakmış almıştır. 

Londra, 22 (A.A) - Siyasi Buna rağmen, çocuk için, 
mehafilden öğrenildiğine göre, mektep için, beşikte ninni, 
kabine tadilatı hususunda ya- dersanede küçüğe ders olarak 
pılamakta olan hazırlıklar iyi daha kısa bir amentü de Ia-
bir mecra takibetmektedir. zımdır. Bu amenlü, altıokun 
Mevzubahs olan şey Bay dört tane::.inin temeli olacaktır. 
Baldvinin istifası ve B. Neville Böyle bir amentüyü ben 
Çemberlaynın Başvekil olma- şöyle düşünüyorum: 
sını müt .kıp alınacak tedbir- Ne mutlu bana ki, Türküm, 

lerdir. Atatürk soyundanım, Cumhu· 
Bu hususta alınan malumata riyetçiyim. Ben de bir Kub-

göre, Bay Baldvin yalnız Baş- layım, Kublay olacağım .. 
vekillikten çekilmekle kalını- Bir çocuğa, ilk ağızda vc-

yacak fakat Avam kamarasm· rilecek manevi ve milli gıda, 
dan da istifa ederek Lordlar bu kadar halis, bu kadar özlü 
kamarasına kendisini tayin et- ve temiz olmak gerek.. Biz 

tirecektir. her şeyden evci Türk olarak 
Bay Neville Çemberlaynm doiarız, bizim kitabımızda 

yerine Maliye Ba\(anlığına tayin "insan olarak doğmak., tabiri 

- (ANADOLU) nun açtıği 
bu çok faydalı ve lüzumlu an· 
keti dikkatle takip ediyorum. 

1 
Yahudi münevverlerinden 

ba'zılarının söylediklerine ben 
iştirak etmiyeceğim. Yalnız, 
B. Naum, çok iyi .söylemiştir. 

Bu fıkir, bana biraz mü!aytm. 
geldi. Faknt, ne olursa olsun, 

bu meselenin artık radikal bir 
şekilde halledilmesi lazımgel

dıği kanaatindeyir;ı ve bunu, 
her yerde söylemekten çc· 
kinmem. 

Ben otuz beş sene memu
riyet vermiş bir adamım . Ne
ler çekrr.cd:k, neler!.. 

Ben, lzmirde hukuk işleri 
miidiriyetinde idim. Bir gün, 

bir konsolos katibine ayağa 
kalkmadım diye uzun tarizlere 
maruz kaldım. Fakat o zaman 
bile ben ve ailem Türkçe ko· 
nuşuyorduk. Üç oğlum vardır. 
Bunladan birinin ismi Selim, 
diğerinin fıyas Hayati ve öbü
rünün de İshak Sesimdir. 

Selim bugün tam 48 yaşın· 
dadır. Demek oluyor ki ben, 
48 sene evel doğan çocuğuma 
Türk ismi vermişimdir. 

Eski bir memur olmaklığım 
hasebile bugün t<'kaüd maaşı 
alıyorum. Hiçbir yerden ne 
bir menfaat beklerim, ne de 

Yeni Türkiye, Atatürkün ya. 
rattığı Türkiye cumhuriyeti, 
bize neler vadetmiyorf Bundan 
sonra bizim için, Refah ve sa
adet muhakkaktır. Hangimiz., 
bu memlekette gördüğü şefka
ti başka yerde bulabiliriz?' 
Açıkça söyliyeceğim: (Aşıka 
Bağdad yakındır) derler. Ya· 
hudilerin biran evci Türkçe 
öğrenmeleri, bir arzu ve me
ram mt>selesidiı-. Senelerden 
beri bu memlekette yaşamış 
bir Yahudinin Türkçeyi ihmal 
etmesi kadar bir kusur tasav
vur t>der misiniz'? Buna benim 
aklım ermiyor!.. 

Ayni mevzu hakkında Islan· 
bul Musevi cemaati reisinin 
gazetelerde çıkan beyanatını 

okudum. Bu adamın fikrine 
hayranım. Evet, tekrar ediyo
rum: Türk dilinin, biran evel 
memleketimizde hakim bir va· 
ziyete girmesi zaruridir. Hü
kumetimiz, bu işi koparıp at
malıdır. Türkiyede yaşayanlar, 
bu memleketin dilini konuş

mak mecburiyetindedirler. 

Rica ederim, hir ecnebi 
memleketimize geliyor da, bir 
iki şene içinde Türkçeyi öğre· 
niyor, biz neden öğrenemiye· 

lim? Bence, kim olursa olsun 
bir kimsenin Türkçe öğrenme
m~si, ihmalden başka birşey 

değildir.,, 

Karşıyakalılara müjde 

edileceklerin başında .B. John yoktur ve olmamalıdır. Çünkii -----·-·-----
Saymenin ismi geçmektedir. Türk olarak doğmak, en iyi S hh 1.T k l • h • d K 

, Karşıyaka, sıtma müca
dele · mıntakasına giriyor 

Başvekalet müsteşarı Lord Ha- insan varlığını tam manasile l at Ve Q etı, azıran Q ar-
ilchamın yerine Lord Vrightin tevarüs etmektir. Türk, zaten Şl)'akada miicadef eve başf ıyacak 
geleceği ve Adliye Nazırı Lord 'tam insandır. Kendi adı üstün- J' 

Halifaksın da devlet şurası re- de iken, onun yardımcı bir Haber aldığımıza göre, Kar· 
isliğinde Bay Mak Donaldı isme ihtiyacı mavzubahs ola- .şıyaka, ha~iranda Sıhhat ve 
· fhlAf d kt' içtimai Muavenet Vekaletince ıs ı a e ece ır. maz. 

Fransız 
komünistleri 
Ecnebi bir devletten 
yardım~ görüyorlarmış .. 

Paris, 22 (A.A) - Fransa· 
daki partilerin ve bilhassa ko
münist partisininin menabii 
hakkında hakkında tahkikat 
açılmasını başbakandan iste
miş olan meb'us Doriot ko
münist partisinin teessüsünden 
beri bir ecnebi hükumetten 
en az 20 milyon franklık tah· 

sisat aldığını ispat eden vesika· 
)ara malik olduğunu bildir

miştir. 

Mısır ve ticaret 
muahedeleri 

Londra, 23 (A.A) - Mısır 
hüku .. eti lngiltere ve lrlanda 
ile olan ekonomi anlaşmala· 
rını bir sene için daha uzat
mıştır. 

Benzin ve petrol 
Saflşları inhisara ahnacak 

lstanbul, 23 (Hususi) -
Benzin, petrol ve benzeri ile 
bunlardan müştak mıfddelerin 
satış inhisarınm hükumet tara· 
fından idare edileceti haber 

sıtma mücadele mıntakası Türk çocuğunun duası, amen· 
tüsü bu olmalıdır, diyorum. içine idhal edilecektir. Bu su· 

Hatta bunu, yeni Türk şairi retle Çiğli ve Alaybcy batak· 

nazma, yeni Türk musikişinası 
lıkları, devlet tarafından kuru
tulacak ve Karşıyaka, bir sıt· 

da musikiye vermeli ve ç.ocuk, ma ocağı olmaktan kurtarıla· 
bu hava içinde milli ibadetini caktır. 
yapmış olmalıdır. Böyle bir Her sene Karşıyaka halkı· 
mistik, memleketi dolduran -

şu büyük çocuğunun üstünde es· Balgaristanda 
tiği müddetçe müstakbel milli intihabatı durdurmak için 
şuurun istediği bünyeyi kura- kasabalarda kasden yan-
cağımıza bol bol emniyet ede· gınlar çıkarıyorlar 
biliriz.. . Sofya, 23 {A.A) - Geçen 

Bir vakitler Turancıların bı~ pazar günü Bulgaristanın şi-
"Türkün duası., vardı. Yenı mali garbi sinde kain Varaza 
Türk çocuğunun, nıçın bir havalisinde birkaç kasabada 
amentüsü olmasın? ** birden yangın çıkmıştır. Yalnız 

_../ Strupen kasabasında 15 ev 
Bay B uman yanmıştır. 

Kalemi mahsus müdürü Umumiyetle zannedıldiğine 
Paris, 23 (Radyo) - Bay göre yangınlar ayni günde ya· 

Blumun kalemi mahsus müdü- pılan intihabat faaliyetini bal-
rü Bay Andre Blumel hasta- talamak maksadile müfrit un· 
neden çıkmıştır. Fakat bir surlar tarafından kasden çı-
müddet istirahat edecektir. 

karılmıştır. Birkaç senedenberi 
İşe başlamak bu şehirde marksist nüfuzu-

istemiyor/ar mm gittikçe çoğalmakta ol
duğu görülmektedir. 

Paris, 23 (Radyo) - Klişi 
amelesi, son hadiseler hase· Kar ve fırtına 
bile işe başlamaktan istinkaf Naval Karnero, 23 (Radyo)-
etmekte ve Dolarak partisine Somosiyeradan Madride kadar 
mensup 23 amelenin işten çı· her tarafta fırtına ve kar de· 

nın sivrisinek ve sıtmadan ne~ 
kadar ıstırap çektiği malum
dur. Şimdiye kadar Karşıya
kanın, sıtma mücadele mm· 
takası dahiline alınması için 
muhtelif ve müteaddid teşeb· 
büslerde bulunulmuştu. Ne
dense Sıhhat Vekaleti, Karşı
yakanın sıtma mücadele mın· 
takasına idhalini geciktiriyordu. 

Belediye ve fuar komitesi 
reisi doktor Bay Behçet Uzun 
bu defaki Ankara seyahatinde 
Sıhhat Vekaleti nezdinde yap· 
tığı teşebbüs neticesinde Ve· 
kalet, Karşıyakanın sıtma mü
cadele mıntakası içine ahn
masıru kabul etmiştir. 

Haziranda devlet teşkilatı, 
Karşıyakada sıtma mücadele
sıne başlıyacaktır. 

1 
9 
3 
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Kont Ciano, diı akşam e 1 alya'da akis

, an a 
Bu kadzn, elçiyi nede vurdu, sev
diği İta(yan diplomatı kimdir? 

tLrsız hamal 
Basmanede bahçe ambarın· 

da hamal Mustafa, arkadaşı 
Simavlının 422 kuruşunn çal
dığından yakalanmıştır. 

Belgtada hare et etti 

Vak' anın~ kahramanı ile yaraladığı Kont Şambrön 
f?t.risde, sağ ve sol cenahlar rafof tur. Mağda ~ 1F antayn, 'ti· 

Sarhoşluk 

Güzelyalıda Abdullah 9~lu 
Himmet ile kardeşi Süley· 
manın ve Kcçecileı 'de Şükrü . , ' 
oğlu lbrnlıimi ıı sarhoş olduk-
ları görµlerek ~akalanmışlardır. 

r Hakaret etmişler 
Sarhoş bir halde Güzelizmir 

vapuruna binen Fl13d ()ğlu 
Memduh ile Şakir oğlu Ahmed 
biletçi Hasan Basriye hakaret 
ettiklerinden adliyeye veril
mişlerdir. -----

Fransada 
mensupları biribirini boğazla- yatro matbuat alemi-Rdeki müs· 
makta olduktan bir sırada, tear adımdır. yeni bir parti 
ajanslar Fransanm sabık Roma - Kont Şaınbröne ateş et· Sabık meb'us Bessen, 
sefiri Kont Şambrönün de he- tiniz mı? "Kapitalist işçi partisi,, 
nüz 30 yaşlarında bulunan gü- - Evet. teşkil etti .. 
7.el bir kadın tarafından ta· - Niçin? Paris, 23 (A.A) - Sabık 
banca ile yaralandığım bildir· - Kont Şambrönü intikam meb'us Phliber Bessen Kapita· 
diler. almak için öldürmek istedim. list işç~ partisi ismi altında 

Hadise, yüksek tabakaya Çünkü benim için herşey de- yeni bir parti teşkil etmiştir. 
mensup bir diplomata aid ol· nıek olan bir adamın aşkın· B. Bessen Marche De Mualon 
duğu için büyük alala uyan· dan beni mahrum etmiştir. da her tarafı afişlerle dolu 
dırmışlır. Esasen hadisenin - izah eder misiniz? eski bir otomobille dolaşmış-
skandal faslı da kafi derecede - Romada iken, sevdiğim tır. Polis bu btômobile takılı 
yüklüdür! adamın etrafında bulunanlar b\r hoparlörü müsadere ct-

lhtiyar diplomata suikasd araya giriyorlar, o zatı benden miştir. 
yapan kadın, Paris alemlerinde uzaklaştırıyorlardı. Kont Şam· B. Bessen akşam büyük 
çôk maruftur. Mağda, maruf brönden tavassut rica ettim, kalabalığın iştirak ettiği 

bir 
bir 

ita ya ile Yugos a ya ar 
iktısadi 

Roma, 23 (Radyo) - !tal· 
ya Hariciye Nazırı Kont Cia
no, hu akşam Belgrada hare· 
ket etmişt i r. 

Kont Ciyano, Yugoslavya 
Baş ve Dışbakanı Milan Sto· 
yadinoviçl'c konuşacak, siyasi 
ve iktısadi bir anlaşma yapa· 
caktır. 

Roma, 23 ~A.A) - Havas 
Aians-' muhabirinden: 

Rt>smen bildirildiğine göre 
Kont Ciano Belgradda bu ak
şam Bay Stoyadinoviç ile gö· 
rüşmek üzere Bel~rada hare· 
ket edecektir. 

Salahiyeh~r bir membadan 
öğrenildiğine göre Kont Ciano 
Belgradda ltalya ile Yugos
lavya arasındaki bütün mual· 
lak meseleleri halledt:cek olan 
bir takım siyt\s; itilaflar imza 
edecektir. 

• 
ır n aş a 

Kont Ciano 
nin emlaki, 

3 - Arnavutlukta İtalya 
nüfuzu ve Yugoslavya tarafın· 
dan henüz resmen tanınma 
mış olan . Hnavutluğlin fili 
vaziyeti: 

Birçok noktalar üzerinde 
şayanı memnuniyet bir itilaf 
hasıl olduğu fakat henüz bazı 
noktalar hakkında uyuşulma· 
dığı öğrenilmiştir. Arnavutluk 
meselesi ayrıca ·müzakere edi
lecektir. fktısadi müzakereler 
bu ayın sonunda hükümsüz 
kalacak olan muahede tecdit 

da siyasi 
ı acaktır 

ve 

1 t 1 

edilecektir. Bı..i husustaki iti-
l~fla~ Yugosla·ıyanın lehinde 
olmakla beraber liretin kıy; 
metten düşmrsi Yugolav rriefı: 
f aatlerini f'Za •Ştır. Yeni iti
lafların tekrar muvazeneyi te· 
ınin edeceği ümid edilmek
tc. dir. 

Paris, 23 (A.A) - Ordre 
g.ızetesi şunları yazıyor: 

" Mussolininin avdetinde 
amil olan bilhassa vasati Av· 
rupa meseleleridir. Orta Av· 
rupadaki karışık vaziyet ile 
bu havalide henüz belirmemiş 
oİan yeni istikametlerin buçeyi 
endişeye düşürdüğü kolafCB 
anlaşılabilir. 

Alman ltaiyaii anlaşmasının 
zayıf olan kurul~şu İtalya için 
tehlikelerle doludur. Daha şim· 
diden bu anlaşma yüzünden 
Tuna havzasının bir kısmın· 
daki ltalyan nüfuzu tehlikeye 
girmiştir. 

Jurnal gazetesinin Roma 
muhabiri pek yakında bir 
İtalya-Yugoslavya itilafının im· 
za edileceğini bildirmektedir. 

ve Roma resim mükafatını ka· yardım edeceğini vadeylediği mitinge riyaset eylemiştir. 
zanmış bir ressamın kızıdır; halde büsbütün aksi şekilde -G;;:Bi-l!:mriE!lll:lili~ı:;maaı-m 

Avuşturya Başvekili .Bay 
Şuşnig Kont Cianonun Bdgrad 
seyahatinden sonra Romaya 
giderek Duçe ile Avustuıya 
meselesile sureti umuıniyede 
merkezi Avrupa vaziyeti hak
kında müzakerelerde buluna
cağı ilave edilmektedir. 

ondokuz yaşında iken bir mu· hareket etmiştir. miştir. Avusturya Başvekilinin pas· 
tasarrıfla evlenmiş, fakat ma· - M. Şambrönden nefret Maznun Mussoliniyi nisan kalya yortusundan evvel Ro· 
ceraperest olduğu için az za· ediyor musunuz?. 1936 da Romada gördüğiinü, maya gideceği hakkındaki ha· 

Frans z par ~ mentosun
da müzakereler 

man sonra boşanmıştır. - Evet ... Kurşunumun he- temmuzda Duçe ile bir daha ber tekzib edilmektedir. 
Mağda bir müddet tiyatro- defi şaşmasından dolayı çok görüşeceğini fakat bu hususta halya Yugoslavya konuşma· 

!arda rol almıştır, skandc.lleri müteessirimt. davetiye almadığını söyle- lan birkaç gün evel başlamış 
de buradan başlamıştır. Mağdanın Roma macerası miştir. ve iki memleket arasında mu-

Parlamento, uzun tmünakalardan sonra 
Blum kabinesine itimad reyi verdi 

Son zamanlarda gazeteciliğe 
merak eden Mağda, faşizme 
taraftar ve ltalyan siyasetine 
dost bir gazeteye intisab etmiş 
ve bu gazete namına Roma'ya 
gitmiştir. 

Mağda Romada, İtalyanın 
en büyük ricalinden birisile 
-kendi iddiasına göre· seviş
miştir. 

Bu haf ta ki kanlı skandal de 

garibdir; elindeki gazetenin Carabeuf Fransa sefaretine vakkat bir anlaşma yapıldığı, 
vesikasile Mağda Bay Musso- gitmişse de sefir Kont Dö iktısadi bir itilaf aktedildiği, 
lini tarafından kabul edilmiştir. Şambrön kendisine Duçenin hatta Yugoslavyanın Roma 

Bundan sonra Mağda Ro· kimseyi kabul etmediğini söy- protokollarına iştirak ettiği 
mada büyük bir şahsiyeti sev· lemiştir. hakkındaki haberler daha o 
diğinden ve sevildiğinden bah· O zaman Bayan Caraboeuf zaman tekzib edilmiş idi. 
sc başlamış, bu sırada Roma sefire bazı sırlar tevdi etmiş- iyi haber alan mahfeller 
sefiri bulunan Kont Şambrön tir. Bundan sonra Duçeden İtalyanın bu son günler zar· 
ile arası açılmıştır. bir mülakat taleb etmiş, Duçe fında müzakeratı tacil ettiğini 
Mağda bu hayal peşinde de kendisini aradan bir hayli söylemektedirler. Duçe dün 

dolaşırken parasız kalmış ve zaman geçtikten sonra kabul Libyadan döner dönmez der· 

Paris, 23 (Radyo) - F ran· 
sız parlamentosu, öğleden son· 
ra B. Heriyonun riyasetinde 
toplandı. Bu ıçtima, klişi ha· 
diselcri etrafındaki izah ve 
istizahlara hasredilecekti. Bu 
münasebetle parlamentoda fev· 
kalade bir kalabalık vardı. 

Tribünler baştan başa dol
muştu. Halk parlamento bina· 
sının etrafında toplanmıştı. 

işte bu esas üzerinden çık· bir gün Veronal alarak haya- etmiştir. hal bu mesP.le ile bizzat meş· Celse açılır açılmaz, evvela 
B. Dinyankor söz alınış ve 
içtimaların yasak edilmesinden 
dolayı hükumete şiddetle hü· 
cum ederek, Fransa, söz ve 
fikir hürriyeti lazım olduğunu, 
halkın bu hakkını ihlal eden 

mıştır. 

Kont Şambrönü, Parisin şi · 
mal garında, kasığından kur· 
şunla yaralıyan Mağda, gar 
komiserine: 

- Aşk ve istikbalimi mah· 
vettiği için Kon Şambrönü öl
dürmeğe teşebbüs ettim! de· 
miş ve avukatı gelmeyince 
başka bir ifade vermiyeceğini 
de bildirmiştir. 

tına nihayet vermeğe teşebbüs Propaganda nazırı B. Alfie· gul olmuştur. Bu müzakereler 
etmiş ve ümid edilmiyen bir ri kendisine Parise dönmeği aşağıdaki meseleler hakkında 
yerden gelen 15,000 lirette tavsiye etmiştir. cereyan etmekttdir: 
Parise sevkedilmiştir. Geçen son teşrinde Bayan 1-İtalya hükumeti tarafın· 

Maceranın daha pek bir Caraboeuf Romaya avdet et· dan sıkı bir nezaret altına alı-
skandal cephesi ve faslı var· tiği zaman görüştüğü bazı İtal· narak Abruzzes havalisinde 
mış... Bakalım daha neler yan müfettişleri hakkında alı· ve adalarda tecrid edilmiş bir hükumetin hata ettiğini söy· 
çıkacak?. nan gayri müsaid malumatın vaziyette yaşayan Ustasi deni· !emiştir. 
Bayan Madeline tekrar bütün sırlarını ifşa etmiş olan len Yugoslav tedhişçilerinin Bunu müleakıp Bay Dolone 

sorguya çekildi sefir Kont Dö Şambrön tara· ltalyada ikameti, söz alınış ve Bay Leon Blum 
Paris, 23 (A.A) - Müstan· fından verilmiş olduğunu söy- 2- Büyük harbten sonra kabinesinin, Fransada dahili 

Mağda avukatı 
sonra, komisere: 

geldikten tik Pierre Degirarel dün öğ- !emişlerdir. ltalya tabiiyetine giren ve bir nifak yarattığını söyliyerek 
leden sonra Madeline Cara· Not: Bayan Madeline, Kont mülkleri Yugoslav arazisi da· tenkidlerde bulunmuştur. 

- Asıl ismim Madelen Ko· 

(Dubles) söz almış, halk ceb· 
besini teşkil eden bugünkü 
kabinenin, muhalif partilere 
karş ı keyfi m•ıamelclerde bu
lunduğundan bahseylemiştir. 

Radikal p:ırtisiıie mensub 
Bay (Rak), ko!onel (Dölarok) 
partisinin ortadan kaldırılma· 
sını istemiştir. Bundan sonra 
Paris saylavlarından . bazıları 
sıra ile söz almışlar ve Mos· 
kovadan talimat alan komü
nistlere hücum etmişlerdir. 

Hatiplerin sözleri sona er
dikten sonra Başbakan Bay 
Leon Blum kürsüye gelmiş ve 
tenkitlere cevab vererek de
miştir ki: 

- Biz iktidar mevkiine gel
dikten sonra Fransaya nefes 
verdik. Memlekette herhangi 
bir hadise olabilir. Ben, son 
hadiselerden müteessir oldu
ğumu itiraf ederim. Bununla 
beraber hükumet vazifesini 
- Sonu 7 inci sahifede -beufu yeniden sorguya çek· Dö Şambrönü yaralıyan kadın. hilinde bulunan İscra ahalisi· Bay (Dolone) den sonra, B. 
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dirseğr;;e -kadir beyub&-;;d. · rüdü. mükemmel bir iştiha ile ye· 

ef I• n es ı• larla sarılmıştı. Kont, cebri bir sükunetle: miştir. 
Kontun benzi sarı, yeşil - iyiyim, Ploçl - Kendisini söylettiniz mi? 

Tarihe müstenid zabıta romam 
gözleri sert bakışlı ve alnında Dedi. - Dün akşam birşeyler 
derin endişe çizgileri vardı. Ploç, bir koltuğu kardeşi· söyledi amma bize birşey 

38 
bu ara yolların gece geçilmesi 
imkansızdır. Ay aydınlığında 
tehlike daha büyüktür. 

Blandcn bu cümleleri oku
duktan sonra planı yüzbaşı 
Arman d'Ojiye'ye verdi. Ar· 
man da planı, genç kızın dik
k tile tedkik ettı ve: 

- Bende kalsın mı? 
Diye sordu. 
- Evet! 
Genç kız bu hareketi ile 

idare vazifesini genç zabite 
mi bırakmış oluyordu? Evet, 
daha ilk anlardan itibaren 

N k F Ş Kont doğruca ortadaki bü . nin önüne kadar çekti ve öğretmiş değildir. Otomobilin 
a leden : · · Benlioğlu yük maseya doğru yürüdü; koltuğa kendini attı. Bu ada· motörünü çok şayanı hayret 

ve kudretine malik olduğuna 
hükmetmiş idi. 

Ücüncü kısım , 
-1 -
işkence .. 

Ko!'lt dö Trolve.ş koyu 
renkli ve yünden pijamasile 
yatak odasına girdiği vakit, 
şomınenin yanındaki büyük 
ve senelik kronometreli tak-
vim 1932 senesi mayısının 

30 uncu gününü ve günün de 
8 saat 7 dakikasını gösteri
yordu. 

masa önünde durarak şehadet mın kırmızı ve çirkin bir sa· bulduk. Bizim makinist Grods· 
parmağile masa üzerindeki kalı, yeşil ve yılan gözüne bek, bu motörü söktü, bir 
telefon numaralarından birinin benziyen korkunç gözleri var· saat tedkik ile uğraştı. Bir 
düğmesine dokundu. dı. iki kardeş biribirine en harika ve emsalsiz olduğunu 

Kont bundan sonra, ağır tatlı bakışlarile baktılar. Bun- söylemektedir. Benim kanaa-
d 1 ] · d b time kalırsa azizim dostumuz a nn ar a, şömıne önün e u· lar biribirlerini çok seviyor-

lunan koltuğa kadar yürüdü lardı. von Mitog bu motör hikaye· 
k 1 d sinden çok memnun kala-

ve o tuğa otur u. Sigismond: caktır. 
İki dakika sonra, birdenbire - Ne yapıyorlar?. E Ob - vet.. ertenin icad 

açılan bir kapının önünde Diye sordu. ettiği motör Almanyanın ışıne 
gorile benziyen bir mahluk - Hiçbir şey.. Üçünli şim- yaracaktır. 
göründü; kaba bir Pomeran- di gördüm. Gizci uyuyor; baş - Evet.. Evet .. 
yalı şivesi]e ve Almanca: ucunda da Piyer uyanmasını Ploç birden sesini dt>ğişti-

- Bonjur, Sigisbert, na· bekliyor, Lük de hala gazın değiştir\!rek : 
sılsın? tesiri altı'lda uyumaktadır. - Fakat bu Lük denilen 

Diye sordu. 
Kont Torelveş hiç düşün

meden: 
- Ölecektir! cevabını ver

di. Fakat ölmezden evel mak
sat ve hedefini öğrenmek mec
buriyetindeyiz. Evrakını pek 
şüpheli görüyorum. Maamafih, 
fırtına ile yolunu kaybetmiş te 
olabilir. Nemize lazım.. Biz 
şüphe ettiğimiz esası boş bı· 

rakıp geçemeyiz! 
" Sonra... Bizim esrarımız 

var. Burada gt. · 1 bir kız var ki 
bu ani ziyaret bu kızın kal
binde fırtına yaratmıştır. Bun· 
lar seni kıskançlık ateşi içinde 
yakıyor. Ploç kardeşim, kıs
kançlığın ne kadar haklı olursa 
olsun, bu kız yüzünden kendi· 
mizi sağır ve kör mevkiine 
koymıyalım, hem de.. Dahası 



,,_ 

• 24/~ı9'7' ----~----------------- ANADOLU --ınr::':'.'.'"'":'.~··~nm--illlli--miiiıılımlllill _____ 5ayta _, 

MAHKEMELERDE Türkün mühendisi de, 
Katil lbrahim idarri ceza- mimarı da vardır 

sından kurtuldu Neler de neler Yazan: Mimar Necmeddin Emre 

• ---------- Kanunlarımız Türk üniver- seseler ap · 1 · · h kk k Kızılcahamamda garip bir Y 1 ış erını mu a a lbrahim, bir kızı kaçırmış 
anasını da öldürmti.ştü 

ve sitesinden diploması olmıyan ecnebi mühendis ve mimar· 
hadise görülmüş: 

ve Türk vatandaşı şerefini haiz lara veriyorlar. Bunlar arasın· 

Torbalı kazasının Çemenler 
köyünde Mürüvvet adında genç 
bir kızı kaçırarak kirleten ve 
;ani olma~a Çalışan anası 
ıtmiyı öldüren, Mürüvveti 

ire Halil adında bir kişiyi ya· 
ta1ıyan lbıahim ile bu vak'ada 
kendisine yardım eden Alinin 
t~hrimiz A~ırteziı mahkeme· 
•inde muhakemeleri dün neti· 
cilenmiş ve karar tefhim edil
lbiştir. lbrahim idam cezasına 
bedel 26 sene ~okuz ay ağır 
hapse ve 800 lira ölüm taz-

ırı· ınatına, Ali de yardım suçun· 
dan beş sene, yedi ay ve 23 
aGn hapse mahkam edilmiştir. 
learar tefhim edildikten ıonra 
Aliı 

::.:.. A11ah Bmürler versini 
. Demiş ve gülere~ sevinç 
ı . . 
Çınde mahkeme salonundan 
çıkmıştır. 

~----
Bakkal ve met-
resinin katili 

•• 
Mahkeme kararile 
)eniden müşahede 

altına alınıyor 
Alsancakta bakkal Sıdkı ve 

~etresi Sabihayı boğarak feci 
ır şekilde öldürmekle maz

llun Niyazi oğlu Şükrünün 
lııuhakemesine şehrimiz Ağır 
Ctza mahkemesinde devam 
'dilmiştir. 
. Maznunun vekili, müekkili
;~ el'an deli olduğunu ve 

f!Qlkevi köşesi-
Konferans 

. . 
son yapılan müşahedesinde 
kendisinde cinnet esri bulun
madığı hakkında rapor veril· 
dikten sonra birçok şahitler 
dinlediğini, maznunu tedavi 
etmiş olan doktorların ver<.!ik
Jeri reçeteletden de deliliğinin 
~ahit olduğunu, doktôrların 
kendisini nasıl tedavi ettilCle:. 
rini mahkemede söylemiş ol
duklarını anlatmış ve demiş
tir ki: 

" - Müekkilimde cinnet 
eseri vardır ve bu eser devam 
ediyor. Binaenaleyh memleket 
hastahanesinde tekrar müşa· 
hedeye alınmasını isterim.,. 

Bu dilek üzerine «öz söyli
)'en verese vekili1 tna~nunttn 
evvelce gerek memleket has· 
tahanesinde ve gerek Tıbbı 
adli müssesesinde müşahede 
alt;na alınmış olduğunu, verilen 

n . 
raporların aleyhine olduğuna 
göre tekrar müşahede altına 

alınmasına lüzum bulunmadı
ğını söylemiştir. 

Mahkeme heyeti, maznunun 
müdafaası noktasından tekrar 
memleket hastahanesinde mü· 
şahede altına alınmasını ka
rarlaştırmış ve muhakemeyi 
başka bir g~ne talik etm!ştir: 

Bir kadın hastalanıyor. Ya-
bulunmıyan Türk toprakların· da hatta Türk mühendis ve 

vaş yavaş şişiyor. Ne yimek 
var, ne de içmek.. Nedense, da doktorluk, avukatlık, ec· mimarlara fiat sormağa tenez· 
doktora da haber vermiyor zacılık, diş tababeti yap'ır· zül dahi etmiyenler vardır. 
~avallı.. Nihayet komşuları, maz. Daha buna benzer bir· Müracaat etseler bile zavahiri 
kazanm doktorunu getiriyor- çok serbest meslekler vardır kollamak nevinden olub neti-
iaf. Öoktor bakıyor ki, kadın ki pek haklı olarak ve bütün cede işi gene muhakkak bir 
ölmek üzeie .. Hemen bir ame· medeni milletlerin de kendi ecnebiye veriyorlar. 
liyat yapıyor ve kadının vö- topraklarında yaptıkları gibi Birkaç sene evel şehrimizde 
cu~undan tam on kilo, ayıp ancHk Tiirk 0Janlara1 tahsis bir konsolosJıaneniıi tamiri bir 
s6ylemesi1 sidik çıkarıyor. On edilmiştir. Yakın sefıf:iere ka· Türk müteahhidine v~rltmiş 
kiloluk nesnenin ne demek dar böyle değiİdi. Milli şuu- idi. Bu iş koloni içinde Hir 
olduğu malumdur. Yani ka- nın yükselmesi, yukarıda say· hfıdise halini aldı. Memleket! 
dıncağız, sidik tulumu gibi dığımız meslekler sahasindA leri fnatbuah n'asıl oldu da 
birşey olmuş .. Okuyunca, hem yetişen vatandaşların göster· kendi tebaalarınd'an müteah· 
acıdım, hem de v.üldüm .. Ka- dikleri varlık, yeni kanunları· h 'd b 1 k k k b 
dıncağızda ne gibi bir cihaz 1 u ma müm Ün i en u· 

mızı dog" urdu. nu '- · T" k d ' I .ı· 
varmış ki, bu şeki 1de, hiçdur- uır ur e ver ı er' mye 
madan sidik imal ediyormuş, Biz mühendis ve mimarları· sahifeler doldurdular. 
bu cihet hekimlere aid.. mızın da diğer serbest mes- Halen memleketimizde en 

Fakat düşündiim , taşındım, lekler sahipleri kadar vatan büyük köprü işlerini yapan 
bunu fevkalade bulmadım. Sık işlerini başaracak kifayet ve kıymetli arkadaşım mühendis 
sık yazıp çizdiğimiz, müna- kudreti gösterdikleri ;kanaatini Bay Ferruh anlatıyordu: " .... 1 

kaşa ettiğimiz ne mevzular besliyoruz. Cumhuriyet hüku· da mekteb tatilini boş geçir· 
vardır ki, sidik tulumu~dan da metinin vatanı imara başladığı memek için, mühimce inşaat 
beterdir. Bir tanesi patlayınca, gündenbcri gE>çen kısa zaman· yapan şirketlere müracaat et· 
kokusu asümanı kaplıyor. Da- da başları döndüren yenilik- tim. Ameliyat görmek için 
ha geçenlerde de bu mevzu- ]eri, demiryollarını, köprüleri, ücretsiz çalışmağa amade ol· 
lardan ıırının iizerinde bir sulama işlerini, büyük baraj· duğumu bildirdim.. Maalesef 
gmeliyat yapıldı ve zavallı, lan, yapıları hemen kamilen ecnebileri çalıştıramayız,, ce-
kurtulup nefes aldı. Türk mühendis ve mimarları vabile kapı dışarı edildim .. 

Atalar dilinde birçok tabir- vücude getirdiler. Türk ordu· B 
ler vardır, Bir insandan 10 aşka memleketlerde bu ka-

""Sunun kurtardığt yerleri sır· d k k 1 k ·· ·1· k kilo sidik çıkarıldığına naza- ar ıs anç ı gosterı ır en 
tındaki kanlı ihtiyat zabiti b' · b' l ı· · · ran, bu tabirleri de tatbika ızım ın erce ıramızı ve ışı· 

k ık k 1 ld üniformasını çıkarıp işçi göm· · · h b' d k··ı ·· · · a arsa , ne er e e etmiye· mızı atta ız en u tur ıtı-
ceğiz, neler? leği giyen Tütk mühendis ve barile daha dun olan fakat 

mimarlarının idaresi altındaki 1 Mesela, bazılarına; "yufka e inde bir ecnebi pasaportu 
Marangoz yürekli .. , bazılarına "südü bo- Türk imar kuvvetleri şenlen- bulunan menşei, aslı malum 

zuk,. , bazılarına "taş kalbli,,, .diriyor ve onarıyor. Bu saha· olmıyan adamlara kaptırma· 
Mehmed "saman kafalı,, , "mayası bo· da gösterdiğimiz varlık bizden mızda hiçbir mantıki sebcb 

zuk" , ''kabak kafalı,, , ''para çok evel işe başlamış millet· göremiyoruz. 
J 5 ı ene hapse canlısı,, , "maymun azması,, lerle boy ölçüşecek hale bile Bu halin acıklı akıbetini 

hk ... /d vesaire gibi isimler veriyorut. gelmiştir. Memleketimizde Tü-
ma um O U Bunlar da ameliyat yapılsa ve rk mühendislerini Türk işçi- belediyelerimiz ve bazı milli 

Tepecikte karısı Bayan Ha- hakikaten bu isimlere layık leri ile yaptıkları köprüler müesseselerimiz çok iyi bilir-
mideyi bıçakla altı yerinden neticeler alınsa, hal, nice olur· dünyada mevcudları arasında ler. Yarayı yeniden deşmeğe 

1 k "ld"' ki du acaba? lüzum yok. yara ıyara o urme e maznun derece almaktadır. G enç Türk 
marangoz Mehmedin şehrimiz Mesela, saman kafalı dedi- . 1 A l Bugün burada, yarın Habe-nıımar arının vrupa ı mimar· 
agv ırceza mahkemesinde cere· ğimiz tip, aylarca başından l I b b k şistanda, öbür gün Hindiçinide ar a era er girdi leri : mü-
yan etmekte olan muhakemesi ıstırap geçirmektedir. Ameli- b ~ ekmek arayan çelebilere Tür· sa akalarda ekseriyetle; birin-
sona ermiş ve dün karar tef- yat masasına yatırılıp da kafa k d kiyenin müstemleke :olmadı-

Bu akşamki progr 
lstanbul radyosu 

12,30 Türk musikisi, 12,S.6 
Havadisler, 13,05 Hafif mu· 
siki, 13,25 Muhtelif parçalar. 

18,30 Dans musikisi; J9,30 
Spor musahabeleri; 20 Selma 
ve arkadaşları; 20,30 Arapça 
söylev (Ömer Riza tarafuıdan); 
20,45 T:!rk musikisi; 21,15 
Stüdyo orkestrası; 22, 10 Ajans 
ve Borsa haberleri; 22,30-21 
müntehap sololar. ------Parti Grubunda 

Romanya lehine ta 
zahürat yapıldıı 

- ---·-- - -
- Başı T' inci sag/ada -

tının günden güne daha kuv
vetli bir vaziyette oJdu.ğuna 

ve umumi siyasette tam bir 
görüş birliği bulunduğunun 

müşahede edildiğini anlattı. 

Parti grubu Romanya lehin
de geniş muhabbet tezahüratı 
yapmıştır. 

2 - Yugoslavya Başvekili
nin geçen seneki ziyaretini 

iade etmek üzere yakında 
Belgrada gideceğini ve bu ve-

sileden istifade ederek umumi 
siyaset vaziyetini dostlarımızla 

gözden geçirmek fırsatını bu· 
lacaklarını söyledi. 

Merhum Gaziantep saylavı 
Nuri Conkerden münhal bu· 

lunan B. M. Meclisi reis vekil-
liğine Seyhan saylavı Hilmi 
Uranın riyaset divanında nam· 

zetliği tensip olunduğunu bil
direrek Parti grubu umumi 
heyetinin tasvibine arzolundu. 
Ve ittifakla kabul edildi. • Kiralık Ev 

Gayet havadar bahçeli gü· 
zel manzaralı kullanışlı kirası 
elverişli Göztepe vapur iske· 
lesine dört dAkika mesafede 

~ lialkevi dil, tarih, edebiyat 
t'0ınitesinin verdiği karar üze
hıne son devir Türk edebiyatı 
~lkkında yapılacak konferans-

! 1 .. ciliği: azan ıkları sık sık gö-
hl·m edı"lmı·ştı·r. Mehmed, Tu"'rk tası açı ınca ne görü sun: ğını açıkça anlatmamız zamanı 

i rül.nektedir. O halde Türk 'k" k" 1 k çi, hakikaten saman dolu!.. gelmistir. Büyük sermayeye 1 1 ev ıra 1 tır. 
ceza kanununun 448 inci mad- mühendis ve mimarlarının ken- · 

t 
~~an birincisi, kız lisesi di· 

t1tt.. .. B 
~ oru . Necmeddin tara· 
"~dan 25 mart perşembe gü-

Beyinle . karışık, cıvık ve sıvık ihtiyacımız varsa bu, bir mik- Göztepe' de Abdülezel so· 
desi mucibince on sekiz yıl bir iki kilo saman.. di iş ve ekmeklerini yabancı· tarla tesbit ve ancak ınüteah- kağında yokuşta bakkal Bay 
ağır hapse mahkum edilmişse B · k b' !ardan kıskanmak haklarıdır. 

.. 11 saat 18 de Halkev~nde 
u nesneyı attı tan ıraz hitlik işlerinde mevzuubahs·. Bedri'ye veya telefonla 22.56 

de hadisede tahrik kabul olun· h 'f b' . . dl B". ""k b h 1 sonra, erı , ır ıtıya a anı· uyu ecne i müte assıs a- edilebilir .. Fakat dogr" udan dog". numaraya müracaat. 
"t ·ı ti ecektir. muş ve cezasının altıda biri · t ğ b 1 d•v h 1 d ld ğ · rıp saman ıs eme e aş arsa, ra ıger sa a ar a o u u gı· :ruya mühendislik ve mimarlık] • 

• indirilerek 15 sene hapse mah- gelin de ayıklayın bakalım, bi mevki ve kıymet verilme· d l 1 1. 
Lt * * kum edilmiştir. VereseyP- 800 pirincin taşını.. e en ecnebilerin Türk toprak- mimarı on arın mem eıtctlerin· 
rıalk · l k · sini hiçbir zaman tenkid et· ı d · l O ı · b •& . evı sosya yarım omı· lira ölüm tazminatı verecektir. Gene mesela, yufka yürekli- arın a yen o amaz. n ara de bu mesai miu avatını u-

-qı 24 t b .. .. mck aklımızdan ,'geçmez. h d v ·1· l b 1 ,._· mar çarşam a gunu nin içinde, üstü yufka yahud mu taç egı ız. a i ir. 
t 18 de toplanacaktır. Sebze ve meyva satl, yuka dediğimiz nesnelerden Fakat Türk mühendis ve ihtisasa temas eden işlerde Bütün Türk mühendis ve 

1-f * * * kooperatifi bir tepsi dolusu şey tahayyül mimarını (Diğer ~ meslek asha· vatandaşlar arasında bile sıra mimarlarını içten vuran bu 
e~·ı a~kevi resim atölyesi ikmal İzmir ve civarı sebze ve ediniz. Nerede imal edilmiş, bı derecesinde) koruyan ka· gözetir ve tahdidat yaparken gayri tabıi vaziyeti ilk ortaya 
~ ~ llıış olduğundan, amatör- meyva satış kooperatifinin yıl- hangi hamurdan yapılmış, nunlaıımızın ademi mevcudi- ı:,bizdeıı olmıyl'ın ' ve kazandı- atmakla, mesleğe ve memle-
t,ti~ her gün çalışabilmeleri lık kongresi 27 Martta top· han~i saç üstiinde pişirilmiş, yeti, Türk mimarlarının Şev- · ğını muhakkak' memleketine kete karşı v~zifemizi yaptığı· 
'ttlııın edilmiştir. Çarşamba !anacak ve kongreye lktısad meçhul.. kini azaltıyor. götürecek olan bu f'cnebilere mıza kaniiz. Memleket işle· 
4taı c~nıartesi günleri, hocalar, Vekili namına alakadarlar da Sidik tulumuna dönen za· Türk topraklarında çalışan, niçin vatandaşın hakkını ve rinde -büyük basiret ve isabet 
d .. •torlerin yaptıkları eserleri davet edilecektir. Kongre Halk- vallı kadın, bakın bana neler kazanan, zengin olan hemen ekmeğini •veriyoruz. Acaba gösteren büyüklerimizden yar-
~teceklerdir. evinde toplanacaktır. hatırlattı? Çimdik bütün ecnebi şirketler, mües- hangi bir Türk mühendis veya dım bekliyoruz. 
~~~----.................................................................................................... _ ................... . 

FlrtlDa-Ali l 
BUyUk Korsan Romam ·--·-·- .. ·J 

-JOJ. Yazan: M. Aglıan, Faik Şemseddin 

~-Zeliha, cevap yerine Mari- - Mustafa!.. Mustafa! 
ı_~1 nefret dolu bir bakış fır· Sahte Mustafanın eli kolu, 

1
• hala bağlı idi. 

'16ty ~~aş yavaş şafak sökü· - Benim yüzümden bu fe· 
lii du. Sanki zifiri gecenin üs· llkete düştün zavallı Mustafa! 
)~den beyaz bir gölge geçi· Birdenbire, bütün korsanlar 
~u. Yaz mevsiminin erken ve Mariya, kahkahalarla gül· 
~ ıu ufuklarda kendisini miye başladılar. Zeliha, vazi-

erınişti.. yeti kavrıyamadı. Onların sa-
>.fariya; tekrarladı: dece alay ettiklerini sanıyordu. 
~~1Şu Mustafayı getirin ba· Zeliha, şimdiye kadar bu ka· 

dar müstehzi bir dekor gör· 
.. ~bar tarafından birkaç memişti. Hiç bir zaman, bu 
te göründü. Ortalarında biri kadar delirtici bir vaziyet içinde 

·· Zellu onu tanıdı ve kalmamı!tı. 1 

Diye mırıldandı .. 
Tam bu sırada Mariya; 
- Çözün - diye bağırdı -

çözün bizim Petronun kol
larını! 

Zeliha şaşırır gibi oldu: 
Filhakika, Mustafanın kolla

rını çözüyorlardı. Bir Mustafa· 
ya, bir de Mariyaya bakı~or· 
du.. Bu ne dimekti? 

Mustafanın gözlerinin içinde 
garip bir parıltı sezer gibi 
oldu. Fakat hala şüphelcnmi· 
yordu .. 

- Neden konuşmıyorsun 
Mustafa? 

Diye bağırdı.. Kahkahalar 
göğe çıkmıya başladı .. 

- Ti leyi, ti leyi vrel 
Mariya, gözucile Zelihanın 

geçirdiği buhranları tedkik 
ediyor ve karanlıktaki profi· 

bü .. YV 'le 

bakarak mırıldanıyordu: 
-Bu kız, benden de güzeli. 

Bunda başka bir kudret, baş
ka bir cazibe var .. 

Sahte Mustafa, ipleri çözü
lür çözülmez, Zelihaya doğru 
atıldı: 

- Sultanım!. .. 
- Fakat Mustafa, ne c•lu· 

yoruz? 
- Ne mi oluyoruz!. Bilmem. 
Sahte Mustafa, o dakikada, 

bir azabı vicdani duyar gibi 
oldu.. Mariya, ona doğru yak-
laştı. Gemi, sisli ve bulanık 
bir enginde, hafif bir rüzgarla 
yol alıp duruyordu. 

Mustafa, Mariyanın kendi
sine yaklaştığını görünce, geri 
çekildi. Mariya, elini Petronun 
omuzuna koydu ve Zelihaya 
baktı: 

-.- Nuıl ·dedi- ho una gi· 

diyor mu?. 
Zeliha, hiddetinden ve utan

cından nefes bile alamıyardu. 
Gözlerini gö~e doğru kaldırdı: 

- Allahım, ne feci? 
Diye mırıldandı. Fakat oda 

ne?. 
' Mustafa gülüyordu. 

- Mustafa, -diye bağırdı· 
ne oluyorsun, yoksa korkudan 
aklını mı bozdun? Şimdi gü
lecek dakikada mıyız? 

Mustafa, olduğu yerde du
ruyor ve gene gülümsiyordu. 
Zeliha, itidalini toplamağa 
çalıştı. 

Mariya, ona doğru yaklaştı. 
Gözlerini gözlerine dikti: 

- Zeliha hanım - dedi -
demek ki bu de likanlıyı tanı· 
yorsun? 

Zeliha, onun yüzüne bak
madan cevap verdi: 

- Evet, tanırım .. Söyledim 
ve gördünüz ya, bizim uşak
larımızdan biri .. 

-Demek ki bu adam," sizin 
uşağınız? 

- Hiç şüphesiz. 
- Fakat ben aksini iddia 

edersem? 
Zeliha, Mariyaya baktı: 
- Anlamadım!.. 
Mariya ona cevap vermedi. 

Başını Petroya çevirdi: 
- Ah benim kahraman ve 

fedakar korsanım -dedi- haki-
katen çok iyi muvaffak olmuş· 
sun, söyle, söyle, kim olduğu
nu söyle de o da anlasın? Be
nim elimden yakında Fırtına 

Alinin de kurtulamıyacağını 
kafasına soksun .. 

Petro, bu sözler üzerine 
Zeliha doğru yürüdü. Yaltak 
yaltak gülüyordu. Artık nikabı 

dü~mü§tü: -,Soq ""' -
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1 MEMLEKETTE 
2413/937 ... 

çiler, kay-Cum 
il 

ıy 

Y r er Torbah'nın dileği 
Alini~ aşkı Şirketin makinJeri tahribat ya-

bet ikle i r 'i kısmen 
istirdada mu affak oldu ......_ _________ .,.._ 

- Başı 1 inci sahifede - ları gönüllüler miktarının ev· 

lzmir'Je eski ticaret hayatı, fi. pıyor. İşler yar,ıda kalmamalıdır 
man Ve ecnebi imtivazları Torbalı, 24 - llçemi~in As· 

ve asıl su birikintilerine açılan 
bu kanalların sivrisinek mem· 
baı olan birikintiden elli altmış 
metre uzakta bırakıldığını bil· 
dirmiş, bu işin tamamlandırıl
masını istemişlerdir. 

Paris, 22 (A,A) - Action velce korkulduğu kadar mü· 
Francaise gazetesi hükumetçi him olmadığını beyan etmek= 
lıpanyol tayyarecilerinin Pa· tedirler. 

V lanlar, Havuzbaşı ve cıvarm-
riste bulunmasını mevzubahs Diğer taraftan ademi mil· 
ederek Fransız hava nazırı dahale komitesindeki Sovyet 

-2-
'" - lzmirin aşağıki kısmı 1 - Balyozların son zama-

gayet mamurdur. Amma mah· na kadar lzmirde bulunuşları 
fuz değildir, levendat ve ha- ve hatta Ger Ali adındaki 
şerat ocağıdır. Zorba ve ha- şakinin, onlardan birinin kızı-
rami korkusu ile bütün kibar- ııa aşık olması, 
ların malları ve kıymetli eşya- 2 - İzmirin, umumi heyeti 
sı, yukariki iç kalede[(Kadifc- itibarile, ecnebi bir şehir ha-
kal'!de) saklıdır. Şehrin 2000 line gelişi. (Gavur lzmir) 
kadar evi bayırlara yapışmıştır. Gene Evliya Çelebinin ifa· 
[Kadif ekale eteklerine. Bura- desine dönüyoruz: 
d Burada, yeryüzünün bütün 

a havadar, bağ, bahçeli, sa- mahsulleri satılırdı. Senede 
ray gibi binalar ve camiler b" ın gemi gelir, bin gemi gi· 
v..ıı dı. Fakat asıl mamur eser· derdi. Onların akın ettikleri 
ler düzde ve sahilde idi." zamanlarda şehir, tam bir ec· 

Bu ifade, fzmirde hakim nebi diyarına ( Frengistana ) 
olan iktısadi unsurun kim dönerdi. Kimse, bir kafire sille 
olduğunu ve ne yaptığını pek· vuramazdı. 
ala göstermektedir. Osmanlı Geçenlerde de yazdım: 
hükumeti, o tarihlerde sadece Vuranı, ya hıristiyanlar linç 
böyle bir şehirden muayyen edip cesedini kaybederler, ya-
bir varidat alma!< ve onun as- hut da bu işi bizzat şehrin 
keri müdafaasını düşünmekten hakimi yapar ve o Müslümanı 
başka hiçbir şey yapmazdı. ya ağır surette cezalandırır, 

lzmir limanı da, bulunduRU yahut da öldürtürdü. fmtiyazm 
devir içinde, yakın şarkın ve ve hakimiyetin, şu ağır tecel-

b
-t" O ı k lisine bilhassa işaret etmek 
u un sman.ı ül esinin bü- isterim: 

yük bir iskelesi ve lzmir şehri Nitekim Osmanlı tarihinin 
garb ve şark ticaretinin en son günlerinde de, konsolos-
mühim bir temas merkezi idi. l {' ı d ar,. ~e iT er, Sa ra~am veya 
O hıdar ki, beynelmilel bir harıcıye nazırlarına emir . bile 
şekil hissi bile veriyordu. verebilirlerdi. 
Bunun tabii neticesi olarak Şehirde yedi kilise vardı. 
lzmirde ticaret ve servet, asır: Frenk mahallesi, şehrin şimal 
!arca gayri Türk ve ecnebi cihetine düşen liman kenarında 
anasır elinde kaldı. Ayni kurulmuştu. Bu mahallenin 
şartlar, tedrici surette kazala- debdebe ve şaşaası herkesi 
ra bile hakim olmuştu. istir- teshir ederdi. -
dattan evelki lzmiri düşünmek İzmirde oturan ve oturmıyan 
ve servetin, ticaretin kimin tacirlerin gemileri de, Osmanlı 
ellerinde bulunduğunu hatırla- saltanatının hakimiyet ve oto-
mak kafidir. ri~esile eğlenir gibi, keyfe gel

Evliya Çelebiye göre, İzmir, 
Osmanlı hükumetinin o tarih
teki 260 muazzam iskelesinin 
en şöhretlisi idi ve burada, 
Osmanlılarla dost olan -yedi 
iklimde yedi kralın- balyoz
ları, konsolosları vardı. 

Balyoz bir nevi mümessil
dir ki, bunlar ekseriya servet 
ve hükumet sahibi olurlardı. 

Çok değil, bundan 20·25 
sene eve! ve çocukluk çağla
rımda, Tire, Ödemiş havali· 
sinde dinlediğim bir efe şar

kısı da bunu teyid ediyor. 
Bu şarkı, maalesef hatıramda 
ıyı kalmamıştır. ·'Ger .Ali,, 
namındaki meşhur bir şaki 
için söylenmiştir. Bu şaki ise 
bilahare, hükumete teslim ol· 
muş, fakat galiJ,a asılmış .. 
Balyozoğlu namındaki son 
adam Karataşta oturuyordu 
ve bir Ermeni komitacısı ta· 
rafından gene İzmirde öldii· 
rüldü. Sebebi de komitayo 
para vermemesidir. Ger Aliye 
atfedilen şarkıda şöyle mısra
lar vardır: 
h.ıu iri ıı içinde ağalar, lıc) ler 

Bal)OZ knı, bnlyoz kızı. 
Yakanın da gavur 1zmiri 

Alırım kızı, alırım kııı .. 
Ya ela da~lorın ~enliği 

Aılnn Ger .Ali! 

Bir fiuenn içinde İf;litim 

lçıitim earalıı 
İnerim de gavur İıairi 

e<l<-ri nı luıro b. 
Arkadaşımı sorar.sanız. 

AşıkelZ Arah 

Ya da dağların şenliği 
Aslan Ger Ali .. 

.7. iki 

tnrab 

dıkçe top atarlardı. Limana 
girerken bu surP.tle kendi aile 
ve kolonilerini selamlar, ayrı-

lırken de ayni şeyi yaparlardı. 
"Şehirde top sadasından ra-
hatça oturulmazdı.,, 

Çarşı, daimi bir alışveriş 
gürültüsü içindeydi. Şehirdeu 
yerli ve yabancının kalabalığı, 
bazı mevsimlerde, omuzomu· 
za yürümek veya söküp geç
mekten başka imkan bırak· 
mazdı. "Arap ve Acem diya-
rından yüz binlerce kişi gelir, 
giderdi.,, Şarka doğru uzanan 
her kara yolunun bir ucu bu
radaydı. Akdenize giren her 
gemi de mutlaka İzmir lima
nına uğrardı. 

Şimdi "Mahmud ağa,, ma
hallesi adını taşıyan mahalde 
baltacı Mahmud ağa na~ında 
zengin ve alicenap bir Türk 
oturmuştur ve fzmirin yukarı 
mahallelerine, 6 saat mesa
fede ilk su getiren zat da bu 
olmuştur. 

- Devanı edecek -™-------· Bayındır Sulh Hukuk Ha· 
kimliğinden: 

Aksekiuin Çimi köyünden 
olup Bayındırın Çırpı köyünde 
oturmakta iken hastalanarak 
berayı tedavi lçviçreye giderek 
orada ölen Arif zade Niyazi· 
nin mirasçıları belli oluncaya 
kadar mumaileyh Niyazinin 
evvelce işlerini tedvir eden 
vekili umumisi Aksekili Hasan 
oğlu Mustafa Adanır Bayındır 
Sulh Hukuk mahkemesinin 
22-3-937 tarihli kararile kayım 
tayin kılındığı alakadarane ma
lum olmak üzere kanunu me· 

3 i ..m 

daki köyler halkından birçok· 
ları Cellad gölü kurutma şir· 
ketinin makinelerinden şikayet 
etmektedirler. Hatta mahk~
meye de başvurulmuştur. id
diaya nazaran bu şirketin ma· 
kineleri bir taraftan diğer ta

rafa giderken yolları takip 
etmiyerek önlerine ge!en tar· 
laların içine girmekte, tarla· 
}ardaki mahsulleri ezmekte ve 
bazı köprülerin mukavemetine 
bakmadan geçip gitmekte ve 
bu suretle çökertmektedirler. 
Makinistler dar yolları da 
kendi keyiflerine göre kazarak 
büsbütün bozmaktadırlar. 

Nitekim Kayas köyünden 
giden makineler Kayas-Yeni 
çiftlik yolu üzerinde ve su bi
rikintilerinin akması için yapı
lan küçük köprüyü çökertmiş· 
ler ve Havuzbaşı köyüne gi
den yolu da arabaları sakat
lıyacak şekilde bozmuşlardır. 

Haber aldığıma göre, Kayas 
köyü halkı kaıaya yaptıkları 
bir müracaatta köyleri etra· 
fında açılan kana\ların yarım 

Aslanlar köyü halkı da Ak· 
göle açılan arığın daha elli 
metre uzatılmaması yi.izünden 
Akgölde eskisinden fazla su 
toplandığını ve kanal setlerinin 
de daha aşağıda toplanan su· 
yun kanala akmasına mani 
olduğunu, açılma2'a başlanan 
değirmen arığının yarım bıra
kılması yüzünden de bu saha
daki tarlalarını süremediklerini 
ve bu yüzden zarar gördük
lerini ileri sürerek şıkayette 
bulunmuşlardır. 

inekhane 
Torbalı, 21 - Ziraat Ve

kaleti tarafından ilçemizin Ka· 
yas köyünde yaptırılmasına ka
rar verilen inckhnnenin kuru
lacağı yerin tesbıtine başlan
mıştır. Bu inekhane 35 bin 
döniimlük bir saha üzerine 
kurulacak ve istimlak işi biter 
bitmez derhal inşaata başlana
caktır. 

B. Cetun bunlara satın aldık· murahhası ecnebi memleket· 
lan mühim teçhizatı vermekle lerde mevduat halinde bulu· 
kalmadığını ve fakat Hollanda nan f spanyol altını meselesi 
ve Çekoslovakya tayyareleri halledilmedikçe gönüllülerin 
satmakla da meşgul olduğunu ispanyadan çekilmesi mesele· 
yazmaktadır. sini münakaşadan ltalyanlarla 

Madrid, 23 (A.A) - Ha- Almanların imtina etmeleri yü· 
vas aiansı muhabirinden: zünden tevellüd eden mes' ele· 

Hükumet kuvvetleri dün lerin hallini kolaylaştırmak 
Guadalajara cephesindeki mu- üzere hattı hareketini değiş· 
kabil taarnızlarına devam et
mişlerdir. Asilerin şiddetli 
mukavemetine rağmen onların 
son hareket noktaları olan Al
madroucse 6 kilometrelik ve 
Jadrgua 8 kilometrelik bir 
mesafeye kadar ilerlemişler
dir. Hükumet kuvvetleri bu 
suretle Guadalaiaranın şıma

linde kaybettikleri arazinin 
yarısından fazlasını istirdat 
etmişlerdir. 

Londra, 23 (Radyo) - Ge
neral Franko nez<lindeki İngi· 
liz maslahatgüzarı hükumeti
nin daveti üzerine Londraya 
hareket etmiştir. 

tireceği öğrenilmiştir. 

lstanbul, 23 (Hususi) - Ro· 
ma' dan gelen en son haber· 
lere pöre, ftalya başvekili B. 
Mussolini askeri şlırayı fevka· 
iade bir top: ı tıya davet ede· 
cektir. 

Bu içtimada; general Franko 
kuvvetlerinin uğradıkları son 
mağlubiyetler ve ihtilalci as· 
keı !erin İspanyada bulunan 
ve Alman askerlerine karşı 
aldıkları fena vaziyetin mev· 
zubahs olacağı anlaşılmak· 
tadır. 

--------
Londra, 23 (A.A) - Havas 

ajansı muhabirinden: 

Londra, 22 (A.A) - Bildi· 
rildiğine göre İtalyan hüku· 
meti 5 martta Kadiksa ihraç 
edildiği söylenen İtalyan kıta· 
lan hakkında bu kıtaların 
muharip kıtalar olmayıp gön· 
derilen mühim mjktarda sıhhi 
malzeme ile birlikte giden 
gönüllü hastabakıcılarından 

ibaret olduğunu beyan et· 
miştir. 

Kadıköy 

İmar edilecek 
Kadıköy, (Hususi) - Yeni 

belediye reisi Kasaboğlu Bny 
Mehmed, nahiyenin imarı için 
yeni bir plan tanzim etmiş ve 
tasdik için Denizli vilayetine 
göndermiştir. 

Kadıköy nahiyesi, yeni plan 
mucibince mükemmel bir şe· 
kilde imar edilecek, yeni bir 
belediye dairesi, asri kabris
tan ve daha birçok - yenilikleı· 

yapılacaktır. 
Millet mektebi açıldı 
Kadıkoyde açılan millet 

mektebine birçok kimseler 
devama başlamıştır. Öğretmen· 
)erimiz, muntazam bir" surette 
halka ders vermekte ve bu 
hususta:azami gayret .. sarfey
mektedirler. 

Maktebe 60 Bayan~ ve o 
kada;-d°3·-~;-kek-d;va~-;tm~f:'"" 
te-dir.- --- ---- -

Denizli belediyesi
-- -;;;n_ laaliy~ii.' ·--

Denizli, (Hususi) - Denizli 
belediyesi, takdire şayan bir 
tarzda çalışıyor., 

Arabacıların yeknasak elbise 
ve kasket giymeleri için Bele
diyece verilen karar, bütün ara
bacı esnafına bildirilmiş ve 
yapılacak elbise ve kasketlerin 
nümunesi verilerek, bu elbise· 
!erin Nisanın onbeşine kadar 
hazırlanmış olması lazımgel

diği bildirilmiştir. 

Yangın söndürme 
kursları 

Denizli belediyesi, gece bek
çilerine yangın söndürme hak
kında haftada üç gün devam 
etmek üzere kurslar açmıştır. 

Bu kursları, itfaiye amiri ile 
belediye zabıta komiseri idare 
etmekte ve münavebe suretile 
bekçilere ders vermektedirler. 

Beş yılhk program 
Denizli, [(Hususi) - Vila

yet meclisi umumisi toplanh· 
sını cuma günü bitirmiştir. 
-·yBu ,,toolantıda bes senelik 

1 Göcmenlere tohum-.. 
luk verildi. 

Torbalı, 21 - ilçemize yer
leştirilen 500 hanelik Roman· 
ya ve Bulgaristan goçmcnle
rine bu mevsimlik hububattan 

Pamuk, Burçak, Akdarı, Mı
sır ve Sısam tohumu veril
miştir. 

Kırk bin kiloyu bulan bu 
tohumluklardan Burçak olan 
kısmı, evelce kendilerine veri· 
!erek sürülmüş tarlalara ek
meğe başlamışlardır. 

Gördükleri ihtimamdan çok 
sevinen göçmenlerimizden hay-
van ve pullukları olmıyanlar 
da bunların bir an evvel ve· 

rilmesini dilemektedirler. Şim
dilik hayvan ve pullukları ol-
mıyanların yerleri de diğerleri 
tarafından sürülerek ekilmek· 

iyi bir menbadan öğrenil
diğine göre B. Grandi dün 
Lord Plymouh ile yapmış ol
duğu görüşme esnasında ademi 
müdahale kontrol ş eflerinin 

tayini hakkında henüz Roma
dan talimat almamış olduğunu 
beyan etmiştir. 

Hatırlardadır ki, kontrol şef
lerinin deniz kontrolüne iştirak 
etmiyen dtvletler tebaasından 
olması takarrür etmiş idi. 

B. Grandi, B. Mussolininin 
meseleyi bizzat tcdkik etmek 
arzusunda bulunduğunu ilave 
eylemiştir. 

Ademi müdahale komitesi
nin dün öğleden sonra · akdi 
mukarrer olan heyeti:umumiye 
celsesi bugüne tehir edilmiştir. 

B. Mussolininin karnrına bu
rada endişe İçinde intizar olun
maktadır. Bu kararın muvafık 
olacağı ümid edilmektedir. 
Ancak General Frankonun tedir. 

EWWW•::mmm--~--•-am•••- hizmetinde bulunan ltıılyan 
:edilmiş ve düğünlerde meni kıtaatının Guadalaiara cebhe· 

israfat hakkındaki kanuna tev- sinde uğramış oldukları hezi

fikan meclisi umuınilcrce ya· 
pılması icab eden talimatna
me hazırlanmıştır. 

Kültür işleri hakkında da 
mühim kararlar ittihaz edil-
miştir. Bu sene nahiyelerde 
yeniden mektebler yapılması 

kararlaştırılmış ve tahsisatı da 
konmuştur. Bu meyanda bil
hassa bozuk yolların tamamen 
yapılması için tahsisat ayrıl

mıştır. Meclis gelecek sene 
Martın on yedisinde toplana· 
caktır. Daimi encümene Faik 
Asal (Acıpayam}, Rasim Sü-
rücü (Denizli), Hamza Türk· 
men (Tavas), Cemal (Buldan) 
ekseriyetle İntihap edilmiş· 
lerdir. 

* * * 
Buldan, Kakıköy, Kızılcabö-

lük, Kaleitavas dokumacıları 

met dolayısile halyanlarla Al
manların heyecan tevlid ede
cek bir harekette bulunmala
rınd2n korkulmaktadır. 

B. Mussolininin vaktinden 
~vel Libya'dan dönmesi, ltal
yanın Paris sefiri B. Cerruti
nin Roınaya hareketi ve Bur· 
gosdaki Alman sefiri general 
Faupelin Berlinesi burada bir 
nebze heyecan uyandırmıştır. 

Londra ile Roma arasında 
yeni bir gerginlık çıkmasından 
korkulmaktadır. Çünkü lngiliz 
gazeteleri Gua<lalaiara muha
rebelerini yeni Gaporetto diye 
tavsif etmektedirler. 

lngiltere hükumeti İtalyan 
gönüllülerinin geçenlerde Is
ponyada karaya çıkmaları hak
kındaki teşebbüse Romadan 
henüz bir cevab almamıştır. 

iyi malumat almakta olan 
mehafil ltalyanın ademi mii-

tarafından tesis edilen kredi dahale itilaflarının ihlal edil-
kooperatifinin ortakçılarıııa da- memiş:olduğu suretindeki nok· 
ha nafi olması iç.in kendileri- tai nazarında ısrar edeceğini 
ne bankalar tarafından yardım beyan etmektedir. 
edilmesi lüzumu llbavlıktan Sivasi ,. mehafil hal anların 

• nıuı ,.'-& ---···" 

lngiliz mahf elleri bu be ya· 
na tın başka mahf eller tarafın· 
dan da teyid edilmiş oldu· 
ğunu söylemektedirler. 
~~-------c.1111--------

Örende 
Köy kalkmma bayramı 

Keınn!paşnn:n örnek köyü olan 
Ören köyünde köy kanununuP 
tatbik edilmeğe başlandığı 
gün bir kalkınma bayrawı 

yapılmış, köylülerden binlerce 
kişi bulunmuş, davullar çalın· 

mış ve halk milli oyunlarJs 
eğlenmiştir. Törene İstiklal 
ma . şile başlanmış,· emekli baŞ 
öğretmen B. Abdullah Öner 
eski ve yeni köy durumları 
ve kalkınmaya aid güzel bir 
söylev vermiştir. Mektep tale· 
besinden Mustafanın manzu· 
mesi de çok iyi bir intibB 
uyandırmıştır. Bundan sonrl 
B. Saidin daha sonra i)çe 
kültür işyarı Necatinin müker
rer alkışlarla karşılanan nu· 
tukları dinlenmiştir~ 

Törende ilçebay ve ilçe er
kanı hazır bulunmuşlardır· 
Köy baştanbaşa donanmış, 

kadın erkek binlerce halk iyi 
bir gün geçirmiştir. Bu vesile 
ile Ören-Armutlu gençleri bif 
maç yapmıştır. Armutlu 21 1 
galip gelmiştir. Bu bayrartl 
töreninde Ören parti kamı.ııı 
ve Gençlerbirliği başkanı B· 
Sadık Türkoğlunun alaka ve 
ihtimamı bilhac:;sa kayde şs· 

yandır. 

Hava postaları 
BiikreşJ 23 (Radyo) - çı· 

koslovakya ve Romanya hav' 
muvasala mukavelesi imzalaf'I' 
mıştır. Bundan sonra sabaJ' 
leyin Bükreşten hareket ede~ 
tayyare postaları öğle v~1 

Pragda bulunacak ve akş•~ 
üzeri de Brüksele vasıl o 

y 
il 

k 
y 
b 
a 
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kı 

b 
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Ege Mmtakası 

Dağcılarına ilin inceliğin Sonu 
~---------=-----------------------~ Onu kuçücükten fstanbula 
getirmişler ve şu büyük konağa 
yerleştirmişlerdi. Kapı yoldaş· 
ları ara~ında kendisi g-ibi hiç 
bir çocuk yoktu. Hepsi genç 
irisi, dinç adamlardı. Selam
lıkla harem avlularında mekik 
dokur, kalfalarla kahyaların 
ayakları altında ezile, çiğnene 
sürünürdil. 

Bir gün anlamadığı bir şey· 
ler oldu. Sokaktan bayraklı 
kalabalıklar geçti. Köşe baş· 
larındaki binek taşlarına bir 
takım adamlar çıkarak yum· 
ruklarını sallaya sallaya bağı
tıp çağırdılar. Tekerlekleri sır
ma .;ubukh.i arabalar, kaldı· 
rımları kıvılcımlandırdı. Gö
füsleri köpük içinde krılmış 
atların sırtında yaverler telftşla 
koşuştular. Şuradan buradan 
tüfek sesleri duyuldu. 

Dönme ,dolabın önü mahşer 
gibiydi. Kalfalarla kızlardan 
sonra hanımefendiler de oraya 
dökülmüşlerdi. Selamlıktaki· 
lerden haber almağ~ çalışı
Yorlardı. Fakat oradakiler de 
neler olup bittiğirıi pek bil· 
llledikleri için, ış büsbütün 
karışmıştı. 

Küçük Naşit, ·ona konakta 
bu adı vermişlerdi · kuru, şaş· 
kın gözlerini bu merak dolu 
Yüzlerde gezdiriyor, amma hiç 
bir şey anlamıyordu. Sinek 
8Yaklarını andıran çapak tut· 
kallı kirpikleri, ara sıra yapı· 
ııyor, bakışlarına bir yorgun
luk çöküyordu. 
Akşama doğru öğrendiler ki, 

llıilJet saraya karşı kazan kal· 
~ırnıış, padişahı indirmiş, Hür
rıyct adında bir kahraman 
~bta çıkmış. 

l<adınlar, hemen bu kahra· 
ltlana sülun gibi ince bir gü· 
lellik verdiler. Kulaktan kulağa: 

- Ay parçası gibi imişi 
t - Kollarını belinde duyan 
ıtızlar, Aıhl d" 1 1 f ıye in er ermiş 

Sözleri dağıldı. 
b En meraklıları daha tatlı ha· 
erler de uydurdular. Bu kah

tarn b' anın alçak gönüllü, cömert 
ır del'ıka 1 n ı olduğunu ve genç 

~~şlı herkese elini uzatacağını 
0

>'1ediler. Hepsinin seslerine tau, b. 
leri .. ır titreme gelmiş, goz· 
k Stızülmüs, köşedeki şişman 
~ifa bile bu güzel haberle dırilip 
~ ' çevikleşmişti. 

giı e Yazık ki, bu avunma çok 
"rtnd· I" ı. Paşa, saraydan sük· 
buın büklüm döndü. Çenesini 
~taklar açmıyor, etrafına bak· 

lfördu 

d l\alfal~r da birkaç gece fi· 
r-'rı boylu hürriyeti beklediler. 
\-öltp 
le ıntılar geçirdiler, bu ümit 
~ &uya düşünce, konak ıssız· 
L Ştı. Uş 
tq k aklar dağıldılar, ha· 
le.~1 ~ar bohçalarına sarıldı· 
()1 • · Naşit, gideceği bir yer 
llıadığı için, orada kaldı. 

dak~Öyle yapması bir fe. 
l <trlık sayıldı. İtibarlarını 
k ~Sızın kaybeden d '!vlet düş· 
k Jtıleı;, bu türlü sadakatlere 
Clt§ı 

le~· Pek hassas olurlar. Ni· 
dt:~rn bu delikanlıya da ogün· 
batı sonra, ailedenmiş gibi 

>.., •ndılar. , .. , . 
dtti!J·'t, güzel değildi. ıAlımlı 
lışlat 1

• Adama herşeyi ba
'\'llrn:n bir zekası da yoktu. 
~~G &ene hoş göriilüyor, 
~I 0

.' gülünüyordu. Bu gü· 
>.tıetın b"ı 
~ raz merhametten sı· 
tl>t aydınlığını ıse o zaten 

'ltlezdi. Bu yüzden mem· 
du. lık gençliğe girdiği 

ık - 1 •• • .. 

ağartmak için sık sık yıkıyor, 
kirpiklerinin yapışkanlığını giz-

1 lemeğe çalışıyordu. 
Eski inanışların yıkılarak 

değişmesi, onun da aklını çel
mişti. Vaktile eteklerine bile 
bakmaktan çekindiği kimsele
rin yüzlerine, göğüslerine titre
meden goz gezdirebiliyordu. 
Hatta çok kere içinden pazar· 
lıklar yapıyor, .bu güzel ka
dınların hangisine aşık olaca
ğını düşünüyordu. 

Bir gün bu aşıklık kararı, 
kendiliğinden çıka geldi. Pa
şanın ince, narin kızı onu bah· 
çede görmüş, hatırını sor
muştu. Nadire, kibarlığı gu· 
rurla tartmazdı. Hasta bir kedi, 
sancılı bir kanarya onu gün· 
ler~e uğraştırır, sokakt.~ gör
düğü bir sakatın bile gönlünü 
almaktan hoşlanırdı. Naşide 
karşı yaptığı da bundan başka 
birşey değildi. Bu öksüz ço
cuğu, bu gurbet yalnızlığı için
de sevindirmek, onun içli ru· 
hundan temiz bir rüzgar gibi 
geçiyordu. 

Sonra, doğrusu da şu ki 
Nadire, bu çekingen köylü ile 
kendi arasında geniş, dolmaz 
uçurumlar seziyordu. Galiba 
biraz da bu imkansizlık yü· 
zünden Naşitteki şımarıklığın 
farkına varamadı. 

O günden sonra Naşit hep 
onun yolunu gözetliyordu. il
kin üstünde durmağa değmi· 
yen bu kar~ılaşışlardaki hesap· 
!ılık, genç kızı gitgide kuş· 

kulandırdı. Fakat, bu defa da 
başka bir duygu ile hoş gördü. 

Kafası, ruhu, gövdesi biri
birinden güzel olan Nadirenin 
bir büyük kusıuu vardı. Gü· 
zelliğine karşı etrafında gör· 
düğü içli ürpermeler, titreme· 
ler ona nefis bir sarhoşluk 
verir ve bu sarhoşluk içinde 
kendinden geçerek 2'ülüm· 
serdi. Bu gülüş, bir sadaka mı 
idi, güzelliğinin zekatı olarak
mı böyle harcanırdı? Kimbilir. 
Fakat şurası da gerçektir, ki 
onu görenler, onunla konu
şanlar, ona yaklaşanlar ara
sında yürek çarpmasına uğra· 
mamış, ümide düşmemiş kimse 
yoktu. 

Onun kadar ince bir ka· 
dının bu hallerden nasıl tik
sinmediğine şaşanlar az de· 
ğildi. Amma, ne hayatın ver· 
diği dersler, ne arada sırada 
uğradığı kaba açılışların sar· 
sıntısı onda yeni ve kapalı bir 
ruh yaratamadı. Yüzünün yu· 
muşaklığı, cömert nezaketi onu 
incitir dururdu. 
Naşit doğuştan züğürt, gönlü 

kaba 7.evkile bu ruh dünya· 
•ını anlıyacak bir adam olma· 
dığı için, o ince gülüşü iğrenç 
bir sırıtışla karşıladı. 

Yalııız unutmamalı ki aşk 
ınsan tornasıdır. En hoyrat, 
en kütük yaratılışları bile yon· 
tup inceltir. Naşidin de goz· 
!erine bu candan bakışları o 
getirmişti. 

Nadire bunları gördükçe, 
iğrenmek şöyle dursun, güzlli· 
ğinin büyülerile karşılaştığını 

sezmekten gelen gurura benzer 
şeyler bile duyuyordu. 

Fakat bu türlü göz yumuş
lar, inişteki kızaklara benzer. 
Bir kere kaymağa başlayınca 
nereye varacağı pek kestiri· 
lcmcz. Nitekim birkaç gun 
sonra gene o bahçe yo· 
!unda, Nn 5id karşısına d i · . .. _,.. ,. 

OzUm satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

149 Kaz. Taner 
88 Şerif Remzi 
76 Şınlak oğlu 
74 inhisar 
52 Alyoti bira. 
11 Neca. Bör. 
5 S. Ergin 
5 K. Akyiğit 

460 Yekun 
420436 Eski ·satış 
420896 U. satış 

11 
12 50 
11 25 
9 

12 25 
13 50 
14 50 
14 25 

incir satışları 

K. S. 
11 75 
16 
14 50 
10 375 
13 125 
13 50 
15 
14 25 

Çu. Alıcı K. S. K. S. 
166 lnhi. ida. 3 ~75 3 375 

181733 Eski yekun 
181899 U. satış 

Zahire satışları 
Çu. Cinsi 

1500 Buğday 
50 Fasulya 
25 Susam 
48 B. Pamuk 

K. S. K. S. 
6 125 6 75 
8 8 

ıs 75 15 75 
44 4S 

Fransız meclisinde 
müzakereler 

- Başı 5 inci sahifede -
yapmıştır. Bu sebeble artık 
münakaşalara son vermek la
zımdır. Bu kürsüden haykıra· 
tak diyeceğim, ki Fransada 
tam ve kimil bir asayiş ve 

emniyet hüküm sürüyor. 

Zira bizi sevmiyenler, harice 
karşı Fransada komünistliğin 
galebe çaldığını ışaa etmiş· 
lerdir. 

Klişi hadiseleri hakkındaki 
tuhkikat devam ediyor. Sona 
erince tamamen tenevvür ede· 
ceğiz. Bununla beraber, kolo
nel Dölarok fırkası tarafından 
tertip olunan içtima, leanuni 
bir şekilde olmuştur. Fakat 
buna tahammül etmiyenler mü· 
dahalede bulundular ve hadise 
bundan tevellüd etmiştir. 

Hükumet, halka karşı gel· 
mek için zabıtaya emır ver· 
memiştir.,, 

Bay Leon Blumun izahatı 
uzun sürmüştü. 

CeJs·e, geç vakte kadar de· 
vam etmiş ve neticede Bay 
Leon Blum kabinesine itimad 
reyi verdi. 

- -
nağa gelen misafirlerden gö· 
rerek taklide kalkıştığı kepaze 
bir kibarlıkla selamladı: 

- Sizi bekliyordum! 

Dedi. Nadire onun yapma 
kibarlığından ziyade ellerinde 
ezdiği titreyişe gülümsedi. Genç 
adam artık hiçbir duygusunu 
saklamıyordu. Yanı sıra yürü· 
meğe başladı. Kısa bir tered
dütten sonra koluna girmeğe 
yeltendi. Nadirenin o zaman 
aKlı başına geldi. Yanak baş· 
ları tutuştu. Sanki bütün vÜ· 
cudu kızgın bir gömleğe bü
rünmüştü. 

...... 
- Başı 1 inci salıif ede -
sad'i sistemimiz ile yolumuzda 
devama muktediriz. Biz, do
kuz aylık zecri tedbirlere karşı 
koymuş bir milletiz. Siyaset 
yaygaralarile alakamız yoktur. 

Bir defa daha söylerim ki, 
ltalyanlar sulha ve bütün Av· 
rupa devletlerile teşriki mesa· 
iye taraftardırlar; halayı ziya· 
ret eden ecnebiler de, ltalyan
ların hiçbir şey unutmadıkla· 
rını görmüşlerdir. Adua mağ· 
lubiyetini ödemek için tam 40 
sene çalıştık, zafer gününü 
beklemesini bilenlerdeniz. Bu 
suretle İtalyanlar; gösterilen 
düşmanca harekP-tler~ muka· 
beleye hazırdtrlar. Siyah göm· 
leldiler, her zaman hazır bu
lunmalisınızf.,, 

Roma, 23 (A.A) - Faıist 
muharipler birliklerinin kuru· 
luşunun 18 inci yıldönümü 
milnasebetile Bay Mussolini 
bir nutuk söylemiştir. 

Venedik sarayının balkonun· 
dan yüz binlerce dinleyiciye 
hitap eden Duçe, muharipler 
birliklerinin yıldönümünün bu 
sene ilk defa alarak yeni Ro· 
ma imparatorluğu tarafından 
tes'it edilmekte olduğuna na· 
zan dikkati celbetmiştir. 

Duçe demiştir ki: 

"Yıldönümü benim Afrika 
~eyahatindan döndüğüm tari· 
he tesadüf ediyor. Bu seyahat 
günü gününe evvelce en ufak 
teferrüatına kadar tesbit edil· 
miş olan bir program mucı· 
hince yapılmıştır. Bu seyaha
tin ne uzatılmış ne de kısaltıl
mış olduğunu baıı ecnebi 
gazetelerinin okuyup yazmak· 
tan aciz mümessilleri bile an· 
lıyabilirlerdi. 

Libyaya yaptığım seyahat 
esnasında ltalyanlar taratından 
Steplerôe yapılan işlerin se· 
mere vermeğe başladığını 

gördüm. Halihazırda f talyaya 
hücum etmek için hokkalarla 
mürekkep sarfediliyor. Fakat 
biz başkalarının yalanlarına 
karşı münakaşa götürmiy~n 
samimiyetimizle mukabele edi
yoruz. 

Dokuz ay süren ve muha· 
sırların ricati ile neticelenen 
iktısadi muhasara İtalya hal· 
kının kabiliyetini göstermiştir. 
Lakin şunu da söylemelidir ki 
profesyonel sulhcular tarafın· 
dan tertip edilen bu hücum 
şimdi ihtilaftan ve karışıklık· 
ları doğurmuştur. 

İtalya halkının herşeyi ko· 
}ayca unuttuğundan bahsedi
liyor. Bu bir hatadır. İtalya 
halkı Adua intikamını almak 
için kırk sene beklemiştir. 

Siyah gömlekliler parolamız 
şudur: 

Unutmamak ve hazırlanmak. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 

Bu 8ene kükürt acentalıklorı kaldırılmıotır. 

İzmir hariç olmak üzere aşağıda göıterilen mıntakalarda ktlkürt 
lıfl ziraat bankaları fuhe Te 1&odıldorınca hizalarında yazılı perakood 
f iatlerile yapılacaktır. . 

İzmire bağlı olan ](ar'1yaka, Dumava, Buca, Seydiköy, Torbalı, llıc.e ' 
Bozyaka, Balçova, Yeniknlc tımarı bağcılan ihtiyaçları olan kiikürtleri 
bedelini tirketio (İzmirde kapalı yemio çar~ıeı No. 41) mutemedliğinı 
tediye ederek kfikürılerini Darağnçda tat iskeledeki ardiyede tcıellillll 
edeceklerdir. 

1kincıi eller kaldırılmıf olduğundan balcı olmıyanlara kükürt Ye 
rilmiyecektir. 

Satı o 
Mıntakası Kimler tarnfıodan satılacaAı 

Keçiborlu kükürtleriT. .A. Ş. 

fzmir mutemedliği kapalı 

Perakende aatıı fial 
beher torba içia 

İzmir 

Yemit çaroıeı No. 41 
Menemen Ziraat bankuı 

330 kuruı 
340 .. 

Manisa 
Turgudlu 
Salihli 

" " 340 .. 

" 
., 345 " 

" ., 350 .. 
Alaoehir 

" " 
350 .. 

Akhisar .. .. 350 .. 
Kırkağaç .. .. 350 " 
Soma .. " 

3SO .. 
Balıkesir .. .. 360 " 
Bergama 

" " 
360 .. 

Kemalpap 
" " 

350 .. 
Urla 

" .. 350 .. 
Seferihisar ,, ., 355 ,. 
Çeome ,, ,. 355 ,, 
Ödemit ,. ,, 355 ., 
Tire ,, ,. 355 ,. 
Kuşadası ,. ,. 360 ,. 
Kükilrtlerimiz kuroun ınübürlii (50) eer kiloluk torbalarda ıatılata 

çıkanlmıotır. Beynelmilel şöhreti hah: Londrada (Daniel Grıfftb) labo· 
ratuvannda yaptınlan tahlilde Jı..ükilrtlerimizin, yilzde 99,51 eafiyette 
olıJıığu anla~ılmııtır. 

Kükürtlerimiz bağcılık için son derece faideli hasaalan hais muair 
maddelerden tamamile ari ve en yükaek ecnebi kükürtlerine muadildir. 

KEÇIBURLU KÜKÜRTLER1 T"ORIC 
ANONiM ŞİRK.ET( 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

1 - Tayyare alay ihtiyacı için 904 lira 88 kuruş bedel 
keşifli 8 adet nöbetçi kulubesi pazarlık suretile yap· 
tırılacaktır. 

2 - ihalesi 8 Nisan 937 perşembe iiİnü saat 14,30 da 
Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - ilk teminat parası 67 lira 87 kuruştur. 
4 - Resmi tayyare alayında, şartnamesi Mst. Mv. satın al

nıa komisyonunda görülebilir. 
5 - Pazarlığa gireceklerin Ticaret odasında kayıtla olma

ları şart olmakla beraber 2490 sayıla kanunu 2 ve 3 
üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı r vesika· 
larla beraber teminat makbuzlarını ihale saatından bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 24 28 3 7 872 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alay ihtiyacı için 3787 lira 92 kuruş bedel 

keşifli nizam karakolu binasının yapılması açık eksilt· 
me ile münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 8 Nisan 937 perşC! mbe günii saat 11 de Mst. 
Mv. sat. al. komisyonunda yapılacaktır. 

3 - ilk teminat parası 284 lira 10 kuruştur. 
4 - Keşifoame ve şartnamesi Mst. Mv. satın alma komi .. 

yonunda gö .. ülebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma-

. lan şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larile birlikte temint makbuzlarını ihale saatından bir 
saat evvel Mst. Mv. sat. al. komisyonuna vermeleri. 

24 28 3 7 861 

İzmir mustahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher merresine biçilen ederi 8 lira olan 7000 metre 

kurşini kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeğe kon· 
muştur. 

2 - ihalesi 26 mart 937 cuma günü saat 11 dedir. 
3 - ilk teminatı 4050 liradır. 
4 - Şartnamesi 280 kuruşa M. M. V. satın alma komis· 

yonundan alınır. 

5 - Eksiltmeğe gireceklerln ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
larla birlikte teminat ve teklif mektuhlarını ihale saa
tinden en geç bir saat evvel M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 9 14 19 24 661 

Hala ne yapacağını, bu ya· 
naşma aşkını nasıl püskürtece· 
ğini tayin edemiyordu. Bahçe 
tenha idi, görünürlerde kimse 
yoktu. Alçak dallı fındık ağaç· 
larmda geveze kuşlar ötüyor, 
ışıklar oynaşıyordu. 

Kamçı oğlu 

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

ı, ' 
lzmir Yün Mensucatı 1 

Boynunu sıcak fakat ıslak 
gibi, yapışkan gibi sıcak bir 
nefes yalayınca, silkindi. Kaş· 
!arı çatılmış, ){Üze} gözleri kı· 
vılcımlanmıştı. 

Dudaklarına çıkan fena söz
lerin hiçbirini söyliyemedi. Yal
nız elini uzaklardaki kapıya 
uzattı: 

- Defol!. 

Telefon : 3479 

Zayi 
328 yılında Akhisar ilk kıı 

mektebinden aldığım şehadet· 
nameyi kaybettim. Yenisi ala· 
cağımdan eskisinin Rühmü kal· 
madığını ilan ederim. 

Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam Zarif Ve ucuzdur . -
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Sabıc verlen:•• Birinci kordonda 186 numarada 
·~ ,J_ "A~K HALI T A " -
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Şürekası Ucuz, taze ve tenıiz ilaç çeşidi eri 
--

Vapur Acentası 

HEELLE:~1A~4ifNESLTD. = H©ımcdlö Nü~lhle'lt: Çalrilça1r 

Limited Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

-
"LESBIAN,, vapuru 19 = e 

martta LONDRA, HULL ve = 
ANVERS'ten gelip yük çıka· = a z a es -
racak ve ayni z~manda LON- - r::tll~~~~~ 
DRA ve HULL için yük ala· - =1 1.:1"1''"""""-'1''•~ 
Q&ktır. -_ de bu u ur. 1 ~~~= 

"GR OD N O " va P uru 8 n i. - 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ili111 lil 111111 lfl il 111111111111111111 il lll il lll il lll lll lll lll l il l il il 11111111111111-~~~~~~~~~~ 
sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda LON · 
ORA, • HULL için fyük ala· 
caktır. 

"OPORTO., vapuru lima· 
nımızda olup LİVERPOOL ve 
ŞVANSEA'dan yükünü tah
liye ediyor. Ayni zamandau 
LIVERPOOL ve GLASGOV 
için yük alacaktır. 

"FLAMINIAN.. vapuru 5 
nisanda LIVERPOOL ve SV A 
NSEA' dan gelip yük çıkara· 
cak ve ayni zamanda LIVER
POOL ve GLASGOV için 
yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION C. LTD. 
"ADJUTANT,. vapuru ni· 

san nihayetinde gelip LON· 
ORA için yük alacaktır. 

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

.... mc ....... İIİl ..... İllİI• 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY ALL NERLANDAlS 
KUMPANYASI 

"BACCHUS,. vapuru el
yevm limanımızda olup ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
AMSTERDAM limanları için 
yük alacaktır. 

"HERCULES.. vapuru 21 
martta BURGAS, V ARNA 
ve KÖSTENCE limanları için 
yük alacaktır. ---

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

~. F. H. VAN
Der ZEE& CO. 

V.N. 
DEUTSCHE LEY AN

TE LINlE 
G. M. B. H. 
HAMBURG 

"AASNE,, motörü 29 mart· "ANGORA,. vapuru 30 
ta beklenmekte olup yükünü martta bekleniliyor. ROTTER 
tahliyeden sonra ROTTER· DAM, HAMBURG ve BRE" 
DAM, HAMBURG ve SKAN MEN limanları içıa yük kabul 
DINA VIA limanlarına yükle· edecektir. 
yccektir. AMERIC .... A_N_E_X-PORT LI· 

SERViCE MARITİME RO· NES 
UMAIN The EXPORT STEAMSHIP 

"SUÇEAVA,, vapuru 23 CORPORATION 
martta gelecek PİRE, MALTA, " EA. IRIA " vapuru 22 
ve MARSİL YA limanları için marta doğru bekleniyor. NEV 
yük alacaktır. YORK için yük alacaktır. 

"PELES,. vapuru 9 nisanda PiRE AKTARMASI SEY-
relip PiRE MALTA ve MAR RI SEFERLER 
SiL YA limanları için yük ala· "EXCAMBION,, vapuru 19 
caktır. marlln PIRE'den NEVYORK'a 

Yolcu ve yük kabul eder. hart"kt-t edecektir. 
Daha fazla tafsilat için İkin· "EXOCHORDA.. vapuru 

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 26 martta PIRE'den BOSTON 
binası arkasında FRATELLİ ve NEVYORK için hareket 
SPERCO vapur acentalığına edecektir. 
müracaat edilmesi rica olunur. "EXCALIBUR,. vapur,ı 9 
Navlunlardaki ve hareket ta- nisanda PiRE' den BOSTON 
rihlerindeki değişikliklerden 1 ve NEVYORK ıçin hareket 
acenta mesuliyet kabul etmez. edecektir. 

Telefon: 4142/4221/2663 J SEYAHAT MÜDDETi: 

FO 
OR 

Refik lütf i Or 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 
ükfimet civarı Kaymakam 

PiRE " BOSTON 16 gündür. 
PiRE · NEVYO.ı<.K 18 gündür. 

SERViCE MARITIME RO
UMAIN BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 3 
nisanda bekleniliyor. KÖS· 
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması TU· 
NA limanları için yük ala· 
caktır. 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta

lığı ltd. 

Hellenic Lines 
Limited 

"GR1GORIOS,, vapuru 24 
25 martta beklenilmekte ROT 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

"GERMANIA,, vapuru· 25 
nisan beklenilmekte ROTTER 
DAM, HAMBURG ve AN
VERS limanları için yiik ala
caktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"BRETAGNE,, vapuru 31 

martta beklenilmekte NEV • 
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

"ARYBENSEN,, vapuru 21 
nisan beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

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

Birinci kordonda "UMDAL 
" 

Acele satılık 
değirmen 

Hali faaliyette yüz yirmi 
santimlik çift taşlı ve 27 
beygirlik lngiliz nasyonal 
markalı mazotla mütaharrik 
motoru ve bir tuz taşı ve 
bir arpa ezme makinesi ve 
muafiyet ruhsatnamesini ha· 
iz değirmen acele ve ehvl!n 
fiatle satılıktır. 

fzmir' de Kestane paza
zarında 22 n•ımarada ma· 
kineci ve tornacı Raşid us
taya müracaat. 

§E~m:lıılame:i~IZ!liiiJ~Cl'C!!'!:JC 

il il 111111111111111111ilti1111111111111111111111111111 
En iyi fotoğraf malzemesi 

Başdurak - Emirler 
çarşısında 

Hamza Rüstem 
fotoğraf hanesi 

nde bulunur. 
il 1111111111111111111ilil111111111111111111111il111111 
UMUMİ DENIZ ACENTA· 
LiGi LTD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

•• orucu 
Üçuncü Beyler (Şamlı] sokağı Num<ıra 16 

Örücülükteki büyük mphareti ile herkesce tanınmış olan 
lstanbul'lu örUcU KAmil Meserret otelindeki <lukkanım 
Üçüncü Beyler Şamlı sokağında 16 No. ya nakletmiştir . 

Kazaya uğrıyan veya yanan her türlü yünlü, ipekli ku
maşlardan mamul ~rkek ve kadın elbiseleri, mantoları ye
nisinden farklı olmamak üzere örülür ve kıymetli bir el· 
bise uzun zamanlar daha kullanılacak hale getirilir. 

Yapılan işlerin mükemmeliyeti emsalile sabittir. Beğenil
miyen örgü ve tamirlerin parası alınmaz. Fiat ucuzdur ve 
müşteriler her hususta memnun edilmektedir. 

lzmir Orman Direktörı·· ğ0 

den: 
Keşif bedeli Nev'i 

Cll 

Proje No. 
1 4003 Lira 02 K. 1114 metre:! uzunluğunda dıvar ve 

64 kolona. 
2 300 

" 
00 ., Anu kapısı 

4303 ,, 02 " 
3 887 il 88 ,. iki katlı altı metre yükseklikte hangar 
4 71 

" 
75 ,, Motör kulübesi 

5 710 
" 

44 Sekiz metre uzunluk ve genişlikte 

ve iki metre derinlikte havuz. 

" 253 
" 

72 ,, Dört metre uzunluk \C genişlikte 

ve ıki metre derinlikte h:ıvuz. 

1923 
" 

79 
" 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb' 


