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Rus ordusu 
Kumanda heyetinde mühim 

değişiklikler oldu 

Fransa ile aramızda tam bir fikir mutabakatı var 

Türk-Fransız ittifak müza-
'I Fransada iktısadi vaziyet 

Borsanın dünkü celsesi 
r 

Rus ordusu 
Kumanda heyetin

de değişiklikler çok fena idi 
------kerelerine Cenevrede de 

devam edilecektir 

Moskova, 11 (Radyo) -

Tas Ajansı, R_us or~u~u ıMaahaza Fransanın iktısadi va-
kumanda heyetınde muhım ___ '__ -·---

değişiklikler . o~duğunu z iveti salaha yüz tutmuştur 
yazmakta ve bır lıste neş- 'J 
retmektedir. Bu listeye ~ 
göre, birçok kumandanlar " 

LJ -----·----- değiştirilmiştir. 
Q arı·c . 1 T k ·ı · . c d F Rus ordusu erkanı har-ıy e v e ı ımız enevreye gı· ı;vor, ransız 'J biyei umumiye reisi Ma-

matbualı Başvekilimiz için sitayişkarane makale- J.e::;u'[;"uh::ı~e!/k~~a~'d~~~ 
ler yazmakta devam ediyorlar lıiına tayin edilmiştir. 

Ankara, 10 (A.A.) - Ceııenc· =::;;::==========~~\.;:::=:::;:=:::;=:=====::;;-'; 
de 28 kltnunuaani 1937 tarihinde 
Verilen karara te\•f ikan akdedile· 
~ek Franaa • Türkiye muahede ile 
uç taraflı l'ürkiyf' • Fraos:ı • uriye 
mukavelesi hakkanda teati t•ılilen 
proje nıetiol ri üzerinde Türkive 
ve F • ranııa arasıuıln yapılan müza• 
kereler tabii . . . . eyrırıı tnkıL eı mck· 
tedır Bu ~ ii 1 · gor şme er Cene\ reılc 
toplanan teknik komi \On me"ai i-
nin net" l . • . ıce erıne ıkı hır surette 
h.a~h bulunduğu için Türkiye Ha· 
rıcıye Vekili Doktor Aras ve Fran· 

·~ büyftk elçisi B. Ponsot ınesaile· 
?Jne Milletler c:emiveti kon e . • 
\O } / }inin 
ib.P •ntuıından evd intaç etmek 
r e.re Cenevrede de,·am etmeğe ka· 
ar vermiolerdir. 

di • A;nkara, 10. (A.A.) - Ô ren· 
ğıınıze göre }~ransa büyük ;l i i 

il Ponaot ç b ç 
raaan h kartaın a akfanıı Anka-

are et edecek ,.e 18 . 
yıııa p . ma 

an.ete hulunacaktar J> Pon aot oQda • >. • 
celt •e an Cen.evre)e lınrcket edl'· 

n·c·ı Vyın yınnisinde orada Ha· 
ye ek.0 1i D 

grlecektir. 1 r. Araı ile temasa 

Vekili ~ra, lOfı(A.A.) - Hariciye 

akfam 1 ~~· ik RGfdü Aras hu 
R . ~ la hate\.et etmittir. 

V~aa~nmhur Atatürk Hariciye 

g6tQ ~ otomobillerile ietaıyooa 
rme~ au til ı re e uğurlamıılardar 

A 
ıtaeyondı Dr. Tevfik Rü•d~ 

raıı uıu 1ı l ~ 
D. '-• M r y~ ar araaında haııta 

Dl. ecliaı rei . n " 
Rcndı, Bııvekil 11 

• • :"bdillhalik 
•e 1 t' et •ekıh ve Sıhhat 

R 
. ç ımıi Muavenet Vekil" D 

efılı; Sayd D ı r. 
Maı· am, ahiliye. Maarif 

B. Tevfik Rüştü Aras 
görüwmeleri onunda a§a!ıdıki teb
liğ ne~rolunmu:ıur: 

G. İnönü, B. Suad Davaz ve 
Mcncmenl'ioğlu 8 mayıs tarihinıle 

B. Blum ve Ddbos ile görüşme· 

lerde bulunmu lımlır. Türk \·e ta bıye ve İnhisarlar Vekilleri il; 
e utlar F 

PonlOt 'B ;:0•ız büyük elçi i n. Fransız ... 'azırlan Avrupadaki bu-
tlçilcri' il a a_n ve küçük antant gfinkü vaziyetin iki memleket önii· 
llıri • e dıger ltordiplomati~ ne vazettiği mc&clelcr ilıerinde gö· 

la cıye Vekaleti yfikıek mem • rüıı birliklerini mÜAabade etmicoler 
rı veea· b. ur ... • .. 

idi. ar ırçok zevat bulanmakta ve Milletler cemi} elinin zihniyetine 
H ve u ullcriııe ayııı sureıte bıığlı 

ariciye Vekilimiz İetanbulda olan hükünwtleriııin nyııı azim ile 
:.ç .giln keldıktın ıonra Bükreş ta. nıutehalli bütün bilkfünetlerle iti· 
.~le Cenevreyc giderek Cemiyeti madlı bir iobirliıti hnlinde cmnİ)"e· 
-••nı konıe • • • · e · .... yının ıçtımaını ittirak tin ıah·iyc ine \'e sulhun teskilut· 
~~ktir. • landırılmasına ~alışmak hakkındaki 
ın· . Parla.. 10 (A.A.) - Ba~vekili. mutabakatlarını ,~,·id t•ylcnıi~lerdir. 

•ıın Panııte Fran11z N l S / 
-... azır an ile - onu 7 foci sahiJede -

ltalya kralı, 
Peştede 

22 mayısta 
bulunacak 

~~~~--------~~~-Krala, Hariciye Nazırı K. Ciano da ref a-
kat edecek ve M acar rica/ile siyasi 

müzakerelerde:~bulunacaktır 
Pc~lt:, 11 (Had· 

) o) - lıalyan kral 
ve k ra li çc si ni n 

Pı~te)C yapacakla· 
n resmi ziyaret 19· 

22 mayısla olacal· 
tır. Bu seyahatte, 
K o o t C i a n o tla 
krııla refakat ede· 
ecktir. 

Bugün neoro
lunan programa 

göre Anıirıtl Horti· 
nin maiyet zaLıta· 

modan bir heyet 
kral \'C kraliçeyi 
lıududdan kar:wılı· 
yacak, Telegi istasyonunda da Ami· 
ral Horti ve zevcesi, iyan \'C ıneb
ean rci lcri i tikbal merasimini biz

zat yapacaklardır. 
1talya kr:ıl ve kraliçeli Peıteye 

ı;irerken, hütfin Macarietandan top· 
lanmıt köylüler tarafından milli 
elbiselerle yapılacak bir resmige· 
çid seyredeceklerdir. 

Kral l\tae:ır Ba ~ekili B. Da· 
rani ile Hariciye Nazırı B. Oeknn• 
yayı kabul edecektir. 

Macaristanın 

K ırınal sa,.,agı 
20 may11 gilnQ aakeri bir ge

çid resmi yapılacaktır. Akşam üzeri 
de ava çıkılacaktır. 21 mayısta mil· 
zeler sezilecek, 22 mayısta Maca· 
rietandaki ltılyanlar krala ziyaret 
edeceklerdir. Kral ve kraliçe, Pe~· 
le aarayında misafir edileceklerJir. 

Kont f.:iaoo bu ziyaret müna· 
st•hctile eiyasl hazı müzakereler 
yapacaktır. 

Kırinal sıırayında oimdh1en l!C· 

yabat hazırlıklanna haşlıınnu~tır. 

silahlanması 

Mecburi askerlik hizme
tinin tesisi bildirilmedi -------------

Macaristan, Triyanon muahedesini ihlal 
ederse, Küçük itilaf eli boş durmıyacak 

Londrada nakliyat ihtila
fından doQan vaziyet 

Hiikumet grevcileri kızdırmamak 
İçin mutedil hareket ediyor 

Loodr I d 

l'ragclan gelen haberlere göre, 
Mar.aristan küçük itilaf ile nıüza· 
kerelere yanaşmııd11n ıouabedt•yi 

ihllll ederse, küçük anlant devlet· 
lcri Maeariııtan baıı.:kınıla l!izım 

gelen tedbirleri almakla tereddüd 
etmiyeccklerdir. 

Çekoslo\'akra Başvekili l\lilan 
llodzaıım yakında hn busu ta be· 
) anııtta bulunacağı söyleniyor. 

Pari , 11 [A.A.J - Macaristan· 
da askerlik hizmetinin yakında 
tekrar tesis cdilef·cği bnkkındaki 

Prag haberi Lurada hararetli tef· 
sirlcrc ) ol açnu~tır. 

"•itli at . •·. 11 ( \.A.) - ~on ra 
al'-'· 1 ıhtal&rınan taç giyme ıner:ı· 

' e•na d lal'lıaa • tın ı diğer nakil vasıta• 
kı'iınet atrayet etmeai ibtiruı1H bü· 
iıe de ~•kanalarını dü~üntlilrmekte 
ııoa dik~ enclitenin .. izli tutulma· 

11.at c.uı ~ 
Mü••h"dl ıuektcdir. 

'r l .... " • d'k" 
•ınele iht"l& gorc, ~ım ı ı 
Bu ilatili;la~ ları tesadüfi değildir. 
••lla11nda kasd taç giyme baftHı 

Ay en çıkanlmııtır. 
tebept nı 01ütabidler bıu siyasi 

er dola 'l · tcıkilat yııı e müfrıd solcennh 
zırla •nın IDerkezi tarafıodın ha· 

nmıo ol h .. de uı ıreketin ameleye 
gôat::il -~•lcltı bir ihtilif ,eklinde 
ınekt d~ıı old~uou iddia eyle· 

c ırler 8 . 
ınaka u vaziyet kart11ında hilktimet 
için nalın grevcileri kızdırmamak 
lteı .llOn derece mutedil bir hare-
11'. ıttibaı etmiılerdir. Grevciler 

• bQıuçuJar tıummll edemi· 

yeceklerini Lilclirnıis old ki .• 
ıı arı ıçın 

hu uııi mütealılıidler unı ~ 
d 

uını ~rev 
esnasın a yapmış oldukları .. h'I •<'Ç ı e 
kam) on f!en·isleri ilıılns Cflı>m' . . •~e-
ccklcrJır. Bu lıu ııstn gı>çrıı hafta 
yapılan büıiin teşebbüslere lıüku. 
met mııkamları cevabı n•d \ermiş
lerdir. 

Hüköınetin taç gıyme mera i· 
mi esnasında bu hattı harekeli 
muhafaza edeceği f:ıknt grev başka 
eerviılere sirayet ettiği tııkdirde 
oiddcıle müdııhale edeceği zanoe· 
dilmektedir. 

Londra, 11 (A.A.) - l zun bir 
içtimadan sonra otobüs i ~çilerinin 
murabhaslan gre\·e devam ctıneğe 
karar \·ermi~ler \'e nakli) nt of h•İ· 
oio teklifini reddetmişlerdir. İçti· 
madan ıonra Erııest De\İıı rlemİ§· 
tir ki: 

- Grevin diğer ~rviılcrc sirayet 
etmeıi meaeleıine gelince hu it 
icra komiteıiae havale edilmittir. 

B. Milan Hodza 
[r~g, 10 (A.A.) - l\lacaristan 

mee urJ a kerlik hizmetini tekrar 
tesie etmek istediğini resmen kü· 
çük aotıınt devletlerine bildirme· 
mi)tir. Fakat çok iyi nıalumaıa 
söre, hunu pek yakanda yapat•aktır. 
. llt>Jgra~, 11 (Rad)o) _ l\l:ıı:a· 
rısıanın Tn)ıınon sulh muahedesi 
hilôfıoa olarak eilalılanmakta bu
lunduğunu ve bunu yakında açıkça 
bildireceği hakkındaki haberler 
Paritte dt feaa tetir 7apmı1tır. 

Pöti Parizyen diyor ki: 

cBütüo diğnlerinin kaldardık· 
lıırı taalılıüdlere ria} ete mecbur 
olmanın .l\l:ıcariston için acı birşey 
olduğu anla~ılır birşeydir. l\laca
risııın askeri lıakimiyNini :Fransa 
\'C küçük antant ile anlatarak iade 
etmek isterse birşcy söylenemez. 
Küçük anlaşmanın bu hususta Bu· 
dapeşte ile ınütakereye amaJe ol
duğu öğrenilmiştir. Bir aola:maoın 
tahakkuku çok: da zor olmıyacaktır. 
Fakat Macaristan bunu Roma • Ber· 
lio mihveri vasıtaaile baoarmak 
isterse bu Fransa için Triyanon 
muahedesini imza etmio olması ,.e 
kfiçük anlaomanın mfittefiki aıfa· 
tile çetia bir darbe olacak.br.» 

Paris borsası 
Pari , 11 (A.A.) - Borsanın 

celsesi gerek rantla ,.e gerek c ham 
için fena Lir ccl e olmu,tur. Bir· 
tok esham ve billıa a kim ye' i 
mab'lullit ile petrol ve kauçuk Cl!• 

hamı düşmü~tür. Bazı borsacılara 

göre fiatlerdeki sukutun ı;ebchleri 
tekniktir. Spekfilllayon yüzünden 
duçar oluomuo olan zayiatan telak· 
kisi birtok ahvalde mutavassıtlar 
tarnf:ndao eıhamın satılması sure· 
tile yapılmıı olmasıdır. Huna oto• 
hüsler grevinin ttv1id etmiş oldu· 
~o fena intiba altında kalma~ olan 
Loodranm tesirini de ilave etmek 
icab eder. 

Maamafih Frıın anın iktıeadi 
vaziyeti saliiba } üz tuıaıu§tur. Umu· 
miyetlc lıüyük mağazalarda ve pe· 
rakcnde ticaretle görülen faaliyet 
talımin edildiğinden daha ziyade 
itminan hab~edccek mahi) ettedir. 
Ve mü tehliklerio i:ıira kuvvetleri 
\'azıh surette artmı~tır. 

Diğer taraftan da Amerika ve 
logihcrcnin büyfik sanayii tam bir 
faaliyet göstermektedir. 

Hulasa borsadaki müz'iç vazi· 
yet teknik esbabdan mfitevelliddir. 
Tasfiye edilecek eshamıo halledil· 
ınesi llizım gelmektedir. 

T. "piyangosu 
---~--------

Sökeli kahveci B. Hüseyin 30 bin, 
Bn. Saadet 12 bin lira kazandılar 
. lstanbul, 11 (Hususi) -
Türk Hava Kurumu piyango· 
sunun ilk keşidesine bugün 
başlanmıştır. Kazanan numa· 
raları bildiriyorum: 

555 

8369 
30 bin lira 

8590 
12 bin lira 

27752 
10 bin lira 

25904 
2 bin lira 
12306 23564 

31997 32135 351~2 
150 

. 829 
5502 

10014 
23167 
24937 
30555 

lira kazananlar: 
1389 3721 
6692 7630 

12926 14394 
23244 23886 
25112 29519 
31204 31247 

31743 31973 32310 
100 lira kazananlar: 

117 200 435 
1015 1902 2603 
4180 4324 6534 
6730 7659 9469 

4879 
9049 

22469 
24108 
30355 
31385 
39034 

bin lira kazanmıştır. 
500 lira kazananlar: 

969 4559 7766 
14530 18107 20992 

447 
3168 
6591 

10496 
12751 
15662 
17067 

10594 10703 10823 
12824 15221 15271 

7856 15969 16562 16794 
225381 - Sonu 6 ıncı sahifede -

Ziraat Bankası kanunu 
çok feyizlidir 

------
lktısad Vekilimiz B. Celal Bayar kanun 
hakkında uzan uzadıya izahatta bulundu 

Ankara, 11 (A.A.} - Kamuta· 
yın dfiokQ toplanllsında Türkiye 
cumhuriyeti ziraat bankası kanun 
luyihasının müzakeresi ~ırasında 
söz nlan hatibler tarafındıın ileri 
eilrülen mütalealara karşı Ekonomi 
Bakanı Celal Bayar ziraat bankası· 
nın kurulu~ona ,.e onu takib eden 
devrelere aid kısa bir tarihçeden 

sonra eıımhuriyet idaresinin bn 
bankayı kendiııinden bekleııen esas· 
lı vazifeyi ifa edebilecek bir kod· 
rette ıeçhiz için aarfottiği meııaiyi 

ve C. B. Parıiıinio ziraat bankaeı· 
na kartı gösterdiği yııkıu alikayı 
genio bir ıurelle izah ederek mev· 
auu maakere olan kanun Ji7ihaa· 

oın >erli \'e ccnelıi ealabiycuar 
tahsi}etlcr \'C en yakıu alfikad:ırlar 
tarafındıın deumlı suretle üzerin· 
dt: çıılışılarak hazırlandıgıoı ve hü· 
kumetin \'C Kamutay encümenleri· 
nio tctkikinllcn seçtikten sonra 
haycti umumiyenin tas,·ibine arze-
dilmiş lıulundıı~unu söylemiş ve 
yeni kanun lıi)ihasıoan ana hedef. 
)erini töylc anlaıını,tır: 

"Zirat lıankası \'C selefleri bu· 
gün ticari bankalarda oldu~u gibi 
sadece oahsi itibar üzerine par1t 
vermeği eeae ittihaz etmiştir. Biz 
bunu cumhuriyet ziraat bankasımn 
bürıyeeindeu Rtı)oruz. Bu bir dö
nilm noktaeıdır.,, 

- Sonu 6 ıncı salıi/ede -
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Dayak ve terbiye 
Çok eaydığım vo eevdiğim 
Dok.tor K.llmran Örse 

M. Rauf inan 
İnsan t>[;Iunun keyfi hiddetle ne~e orasında &allanan hareketleri io· 

tizamsız bir rckkasa benzer. Kfih bir yana vurur, kah öbür yana .. Bu 
rekkasm neşe tarafına koyması en çok istediği olduğu zamandır. Hiddet 
tarafına da, isteğine, dileğine uymıyon ~eyler olduğu zaman vurur. Hid
det iptidai insanı dilşmanına, avına saldırmak için kuran bir zemberek 

Belediyeler 
ve elektrik .. 

--ıı:ı::ı:s• ...... ---
Belediyelerden 
ne vakit kazanc • 

km ı•cti iken bugünün insanlığında da ba~kı.ıdır. Kırk garib çe§id de orta· V • • / k 
ya çıkar. Amma hepsi aynı y1ıre dökülür: er gısı a tnaca •• 

İn an oğlu altında kaldığı, kendisini aciz zaaf ve içinde duyduğu za· 
moo birdenbire üstünlük: şahikalarına fırlamıık: için ağınacak veya daha 
do~rusu sanlacak bir tek va ıta bulur: Iliddet öyle ya, suya düşen yıla· 
na sarılır. 

İşte dayak da o hiıldctiu işe, esere kalbolnıuş şeklidir. Bir an için· 
de bulunduğu vaziyete hakim olmak için aklı kendisine ba~ka Lir yol 
göstermiyen her adamın imdadına yetişen ilk hazreti bızır lıiddettir. 

Mübarek dayak; Havva anne ile beraber mi, yoksa Adem babanın 

yanında mı, kiminle bilmem cennetten çıkını~. Hem neden çıktığı do 
pek belli değil. Tarihçiler onun için Lirşey yazmıyorlar. Bilmem neden 
o güzel yerinden memnun olmamış da ta buralara kadar gelmiş. Cennet· 
ten, ~kmış amma şu güzel dünyada da neler yapmamış neler. 

Derler ki: Doktor olmu~, hastalara şifa, delilere akıl vermeğe kalkmış, 
Hakim olmuş suçlulan doğru yola ~etirmeğc giri§mi~. Nihayet ter· 

hiyeei olmu~, çocukları da odam etmek azminde. Amma cennetten uzak· 
la§tıkça da birer birer elindeki hızırlan knçumı~. Şimdi hiçbir doktor· 
luk iddiası kalmamış, adalet dağıtmıya dıı artık pek niyeti yok. Oralar· 
dan da el ayak . çekmek. istiyor. Şu dünya yfizünde ona kala kola bir 
tek terbiyecilik diyıın kaldı. 

Dünya yüzünden hastalığı dayakla kaldıramıyaıı hekimler, aı1aletsizli· 
ği ve kötülüğü dayakla kaldıramıyan adaletçiler ondan el etek çektiler. 
Çekmiyen bir biz kaldık. Doktorlar dayaktan daha iyi birşey buldular: 
tl&ç. llukukçuJar her ne kadar daha iyisini bulamadılarsa da nerede ise 
bulacaklar .. Terbiyeciler daha bulub bulınadıklarımn farkında değiller .. 

İote bir tek çocuğuylc .haıa çıkamayıb ona döven, daha doğrusu 
içinin hiddetini döken, yabud asıl onun içyüzü ile söylemek isle!'ek aciz 
içinde kalıb ne yapacağını bilmediği için, zekası kendisine yar olub yol 
gösteremediği için en keıstirme yolu çocuğuna saldırmakta bulan ve bu· 
nu size söyliyerek hepinizi hem kendi üzerine, hem de temsil ettiği 

meslek üzerine güldüren öğretmen henüz bulamıyanlardan, gene bir ııı· 

nıfta 50·60·70 çocuğa baharlar kadar neşeli, fen ve ııheokli bir İ§ ve 
hayat birliği kuran öğretmen de kendi L:endine bulanlardandır. Amma 
ne biri bulamadığının, ne de ötekisi bulduğunun farkıoda .. 

iyi havaya karşı sigorta! 
Malum ya, Avrupa ve Ame

rikada mahsulatı kötü havaya, 
fırtına ve doluya, kuraklığa 
karşı sigorta ettirirler. Ve bu 
müşkül sigorta çok güzel bir 
tedbirdir. Fakat lngilterede 
Ruayal sigorta şirketi rekolte 
ve ağaçlan iyi havaya ·yanlış 
yazılmamıştır; teyid ederiz ki· 
iyi havaya sigorta etmektedir. 

Bu tedbiri hiç de boş ve 
garip görmeyiniz. Ve bizce 
bu tedbir çok yerindedir. Ha
valar iyi olduğu zaman, şehir 
halkı kırlara ve bahçelere çı· 
karlar, bu yüzden de mahsu
lat ve ağaçlara pek çok za
rarlar verirler. Çok pratik in· 
sanlar olan lngilizler, bu zarara 
karşı bir sigorta ihdas etmiş· 
lerdir. 

Bizde de tatbiki fay dalı 
olacak bir usul! 

TenasUI bereketi! 
lngiliz kömür amelesinden 

Harri Baçellor isminde bir 
amelenin zevcesi ikiz çocuk 
doğurmuştur. 

- Sona 7 inci sahi/ede-

mak içini Eğer yüksek bir 
katta oda tutarsa, yanında 
sağlam ve pençereden yere 
kadar inecek bir ip bulundu· 
rurmuşl 

Diğer bir Amerikalı da 
mikroplardan çok korkarmış. 
Otel hizmetçilerinin gant giy· 
medikleri halde bu adamın 
eşyasına el sürmelerine imkan 
vermezmiş! Bavulları yere ko· 
narsa kıyamet koparmış. Ni
hayet bir doktor, bu adama 
ne kadar sıkı tedbir ittihaz 
ederse etsin, eşyasırıı mikrop· 
tan kurtarmağa imkan olma
dığını ispat etmiş ve adamca· 
ğız da bundan sonra bu garip 
korkudan kurtulmuştur. 

En aöır tabutl 
Amerikada jak Egert ismin· 

de bir adam ölmüş ve bu 
adamın cenazesini hamil ta· 
butu taşımak üzere tam bir 
düzüne adama ihtiyaç hasıl 
olmuştur. 

Sağlığında "Mesud Jak., is· 
mini taşıyan bu adamcağızın 
sıkleti tam 655 kilo imişi 

Belediyeler tarafından elek· 
trik tesisat ve tenviratmdan 

• 
dolayı aranacak kazanç ver· 
gisi hakkında Maliye Vekale· 
tinden vilayete bir tamim gel· 
miştir. Bazı yerlerde bu gibi 
elektrik tesisat ve tenviratın· 
dan vergi aranıb aranmıyaca· 

ğında tereddüd edildiği gö· 
riilmüştür. Kazanç vergisi ka· 
nununun birinci maddesinin 
A fıkrası mucibince belediye
lere aid olub ticari gaye ta· 
kib eden müesseseler vergi 
mevzuuna idhal edilmişlerdir. 
Elektrik fabrikası işletilmesi 
ve elektrik tesisatı vücude ge· 
tirilmesi, belediye kanununun 
15 inci maddesinde sayılan 
belediye vazifeleri meyanında 
zikredilmemiş olduğundan bu 
gibi teşebbüslerin belediyele· 
rin mecburi hizmetleri arasın· 
da bulunmadığı bildirilmiştir. 

Onurı için belediyece yapıl· 
ması kanunen mecburi olmı· 
yan ve ticaret kanunu hüküm
lerine nazaran ticari muame· 
lele-rden madud bulunan elek· 
trik fabrikası ve tesisatının, 

ticari gaye takib eden bele· 
diye müesseselerinden olması 
itibarile kanunun 6 ıncı mad· 
desinin üçüncü fıkrası muci· 
hince beyanname usulünde 
vergiye tabi tutulması lazımdır. 

Belediyelerce bazı dairelere 
verilecek elektrik ceryanından 
dolayı belediyelerin bu hare· 
ketlerinin taahhüd şeklinde 

sayılmıyarak diğer karları me· 
yanında kazanç vergisine tabi 
tutulması icab edeceği de bil· 
dirilmiştir. 

Yeni nüfus 
teşkilatı mı?. 

--~ .. ··---
Beş mıntakada me
marlar bulunacağı 

söyleniyor 
İzmir halkına bir kolaylık 

olmak üzere Hazirandan iti-
baren şehrimizde nüfus işle· 
rinin ayrı ayrı mıntakalarda 
teşkilat yapılarak beş semt ve 
mmtakada görüleceği hakkın
da bazı rivayetler vardır. Bu 
şayialara göre, Tepecik, Al· 
sancak, Güzelyalı, Eşrefpaşa 
ve Karşıyakada nüfus memur· 
lukları teşkil edilecek ve bu 
teşkilat, ayrı binalarda çalışa· 

Olagan birşeyl Fakat bu 
kadının 1937 senesi Nisanı 
içinde bir ikiz daha doğurdu· 
ğunu haber verirsek, vaziyet 
değişir! 

r ""\ caktır. Halk, nüfus işleri için 

Çünkü 11 ayda dört çocuk, 
bir amele babayı şaşırtacak 
bir tenasül bereketi olsa ge· 
rektirl 
Seyyahlar ve 

garip merakları 

Bugün doğacak 
çocuklar •. 

Bugün birçok !cma\i tesirler, 
birçok ialer için gayri müsaid 
vaziyetler ihdas edecektir; gilneşle 
znhalio müoarek.et\ idare amirle· 
rini her uıman aiııirlendifecektir; 
işler için gayri melhuz . birçok 
müşküller çıkacaktır. 

Bugün doğacak çocuklar zeki 
ve müsteid olacaklar fakat ehe· 

kendi mıntakalarındaki nüfus 
memurluklarına müracaatla iş

lerini süratle intaç edebile· 
ceklerdir. Dün alakadar ma
kamlardan tahkik ettik, henüz 
resmi kadro ve teşkilat emri 
gelmediği için yeni nüfus teş· 
kilatının ne şekilde yapılaca
ğının bilinmediğini öğrendik. 

Nüfus kütüğü Sunday Ekspres gazetesinin 
neşrettiği bir yazıya göre Lon· 
draya gelen seyyahlar içinde 
cidden garip meraklılar vardır: 

veynlcri ile aralan hiçbir zaman Defterler ciltlettiriliyor •. 

Zengin seyyahın birisi otel· 
ferin daima en alt katında 
oda tutarmış, bir yangın çık· 
tığı takdirde pençereden atla· 

ıuygun olmıyacaktır; hu çocuklar Nüfus müdürlüğünde nüfus 
ilk fırsatta aile ocağından aynla- kütük defterleri, çok eskimiş 
caklardır. Hayatta Uf i derecede h 1 
mu\·af fıık olacaklardır. Fakat er ve ırpa anmış vaziyetteydi. 
veya geç vicdan ıebrabına uğn· Nüfus müdürlüğünün teşebbü· 
yacnklardır. sile bu defterlerin yeniden 

1 \..._.._ ___________ ) ciltlettirilmesine başlanmıştır. 

Mühim tedkikler yapılıyor 

Balçova, Çeşme 
ve Malgaç suları 

Sıhhat Vekaleti sular mühendisi Bostanlı 
ve Halkapınar bataklıklarını gördü 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti sular sıhhat mühen· 
disi Amerikalı profesör B. Rayl 
yanında Ankara hıfzıssıhha 
müdür muavini Dr. B. Kamil 
olduğu halde evclki gün An· 
karadan şehrimize gelmiştir. 
Profesör ve müdür muavini, 
Sıhhat müdürü doktor Bay 
Cevdet Saraçoğlu ile birlikte 
Ağamemnun ılıcasile Çeşme 
kaplıcalat'.ında ve Urlanın içme 
mevkiindeki şifalı su yerinde 
tetkikler yapmışlar, dün akşam 
Halkapınar ve Bostanlı batak· 
lıklarını da gözden geçirmiş
lerdir. 

Balçovadaki Ağamenmun ılı· 

cası suyunun demir borularla 
lnciraltına akıtılarak orada mo· 
dem otel vesaire inşası için 
bir proie mevcuddur. Müte
hassıslar İnciraltı mevkiinde 
de tetkikler yapmışlar ve Ber· 
gamaya gitmişlerdir. Oradaki 
tetkiklerinden sonra fzmire dö· 
necek, yarın küçük Menderes 
havalisinde, Celiad gölü ku
rutma tesisatını tetkik ederek, 
Torbalı ve Tireyi görecek· 
lerdir. 

Profesör B. Rayt ve doktor 
B. Kamil Cuma günü Anka
raya dönecekler ve tetkiklerini 
bir raporla Vekalete bildire· 
ccklerdir. 

iplik sıkıntısı meselesi 

Tedkikat yapıldı, heyet 
Adanaya gidiyor 

On beş gün zarfında İzmire faz· 
la miktarda iplik gelecektir 

lzmir havalisindeki dokuma· 
cılık sanayii için lazım olan 
pamuk ipliğini temin etmek 
ve dokumacıları sıkıntıdan kur· 
tarmalc için tetkiklere devam 
edilmektedir. 

Beraberinde iki ecnebi ve 
iki Türk mütehassıs bulunduğu 
halde lstanbuldan şehrimize 
gelmiş olan lktısad Vekaleti 
başmüşaviri Fon Der Portenin, 
iplik ihtiyacını tetkik etmek 
ve alınacak tedbirleri tesbit 
etmek üzere şehrimize geldi· 
ğini dünkü sayımızda yazmış· 

tık. Başmüşavir, dün lzmir· 
deki dokumacılık sanayii mü· 
esseselerinde alakadarlarla tP.· 
maslarda bulunmuştur. 

Haber aldığımıza göre pi· 
yasada 6, 8 ve 10 numara 
ipliklerden hiç kalmamış gi
bidir. 12 ve 14 numara ip
likler ise pek azdır. Dokuma 
sanayii müesseselerimizin en 
çok kullandıkları iplikler 12 
numaradır. Bilhassa Denizli, 
Kadıköy, Sarayköy ve Bul· 
dan dokuma tezgahlarını iş· 

letenler bu çeşid ipliği bula· 
madıklarından şikayet etmek
tedirler. 

setindeki heyet, bugün Ada· 
naya gidecek ve Adana iplik 
fabrikalarının istihsalat vazi· 
yetini tetkik edecektir. 

Memnuniyetle haber aldığı· 
mıza göre iplik sıkıntısı on, 
on beş gün içinde tamamen 
bertaraf edilecek ve piyasaya 
bol bir şekilde iplik arzoluna· 
caktır. lktısad Vekaleti, bu 
meseleyi kat'i şekilde intaç 
edecektir. 

İzmir-Karşıyaka 
Şosesi tamiratı 

lzmir-Karşıyaka yolunun in
şaatı, bu yolda işletilen silin· 
dir makinesi kazanının patla· 
ması yüzünden muvakkaten 
inkıtaa uğramıştır. İnşaat bu 
hafta bitirilemezse, önümüz
deki hafta içinde herhalde 
intaç edilecektir. 

Fuarda zeytincilik köşesi 
Fuarda bir (Zeytincilik kö· 

şesi) vücude getirilmesi zira· 
atçilerimiz tarafından muvafık 
görülmüştür. Bu köşede Ege 
mıntakasının ve Türkiyenin 
zeyti.1 istihsalat ve sarfiyatına 
ait grafik ve resimler buluna· 
caktır. 

Doğansporlular 
döndü 

6 yaralı 
oyuncudan tikisi 
hastaneye yatırıldı 

fstanbulda Beşiktaş ve Fe· 
nerbahçe lakımlarile iki maç 
yapmış olan Doğanspor takı· 
mı oyuncuları dün Bandırma 
ekspresile şehrimize gelmiş· 
lerdir. Doğanspor oyuncula· 
rından Fethi ve Hakkı müsa· 
bakalar esnasında yaralanmış 
oldukları için hastaneye yatı· 
rılmışlardır. Diğer oyuncular· 
dan da altısı müsabakalarda 
yaralanmışlardır. 

SUmerbankm yaptaracaOı 
inşaat 

r.a.• Sümerbank kanununun 15 ci 
maddesine bazı fıkralar eklen· 
mesine dair B. M. Meclisi ta· 
rafından kabul edilen kanun 
şehrimizdeki alakadarlara bil· 
dirilmiştir. 

Yeni kanuna göre Sümer· 
bank ile buna bağlı veya bu 
Bankanın iştiraki olan fabrika, 
müessese ve şirketler inşaat 
ve esaslı tamirat işlerinde de 
artırma, eksiltme ve ihale ka· 
nunu hükümlerine tabi de· 
ğildir. 

VilAyet bOdçesl 
Vilayet büdçesinin tab'ı, bu· 

günlerde ikmal edilecektir. 
Tabı işi ikmal edildikten son· 
ra büdçe tasdi~ edilmek üzere 
Dahiliye Vekaletine gönderi· 
lecektir. 
Torbalıda ziraat işleri 

Vilayet ziraat müdürü ile 
ziraat mücadele memurlara 
dün Torbalı kazasına gitmiş ... 
lerdir. Orada ziraat mücadele 
işlerile meşgul olacaklardır. 

Saray köyde 
Muhtelif çahşmalar 

Sarayköy, (Hususi) -Afyon· 
karahisarm Sinanpaşa nahiye 
müdürü A. Ôzlüa1, nahiyemiz 
müdürlüğüne tayin edilmiş ve 
işine başlamıştır. Eski nahiye 
müdürü B. Niyazi de terfian 
Denizli vilayeti Maliye daire· 
sinde yeni bir memuriyet al· 
mıştır. 

Nahiyemizde bilhassa yol, 
okul ve imar işlerine fazla 
ehemmiyet verilmektedir. En 
kısa bir zamanda bu üç mühim 
işin de başanlmasına çalışıl· 
maktadır. 

Çocuk himaye heyetinin 
yardımları zikre şayandır. 43 
çocuğa elbise yapılmış, mek· 
teplere yazıhane, sandalye ve 
kitap alınmıştır. Halktan ha· 
zıları da mekteplere yazı tah· 
taları vesaire alarak yardımda 
bulunmaktadır. 

Temeli atılmış bulunan yeni 
okut binası, önümüzdeki ders 
yılına kadar bitirilecektir. 

Hariçten iplik getirme hak
kı kendisine verilmiş olan 
uyuşturucu maddeler inhisa· 
rının elinde 120 balya kadar 
iplik bulunduğu veya inhisa· 
rın bu miktarda iplik sipariş 
ettiği söylenmektedir. 

Ankara-lzmir 

Fakat bu mikdar, hiç bir 
vakit ihtiyacı karşılıyamaz. iz. 
mir ve havalisinin bugünkü 
iplik ihtiyacı (1200) balyadır 
ve bu miktarın en fazlası 12 
ve 20 numara iplik olmalıdır. 
Geçen gün de yazdığımız gibi 
Adanadaki iplik fabrikaları, 
lzmir sanayicilerine lazım olan 
iplikler için verilen siparişleri 

yerine getirmemekte, lzmire 
iplik göndermemektedirler. 

Bu hal, iplik sıkıntısını ar· 
tırmıştır. Burada ihtiyacı tetkik 
eden Fon Der Portenin rıya· 

Havayolu postası ___________ ._... _______ ~--~ 

Cumaovasında 15 bin liraya bir 
tayyare hangarı yapılacak 

Ankara, lstanbul ve lzmir 
arasında bu ay içinde işlemeğe 

başlayacak olan hava postaları 
için Cumaovası nahiyesi istas· 

yonu civarında büyük bir ha
va istasyonu tesis edileceğini 
yazmıştık. Bu hava istasyonu 
için ayrılan sahada yolcu tay
yareleri ni alabilecek büyük
lükte bir de hangar inşa olu· 
nacaktır. Nafıa Vekaleti, bu 
hangara aid plim göndermiş 

ve hava istasyonu yerinde bıı 
hangarın inşası için keşif ya" 
pılması ve raporun gönderil" 
mesini bildirmişti. Bir fen he" 
yeti, lazımgelen tedkikleri yı: 
parak keşif raporunu Vilayete 
vermiş ve Vilayet te bu rapo .. 
ru Nafıa Vekaletine göndet" 
miştir. Haber aldığımıza göre, 
hangar, on beş bin lirad~" 
fazlaya mal olacaktır. ProJ~ 
tasdik ve iade edilince haog9 

rın inşasına başlanacaktır. 
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B, Eden, Londraya~gelen ~. ~-
heyetleri kabul etti Beklıyoruz 

/ngi/tere Hariciye N:zırı, ziyafet earrasın. 
da Avusturya murahhası ile konuştu 
Londra, 11 (Radyo) - B. bir ı;iyafet esnasında Avus· 

Eden, bugün taç giyme me· turya murahhası doktor Vido 
rasımı münasebetile gelmiş Smit ile de görüşmüştür. 
ola 1 ecnebi heyetlerden bir B Ed b k ay en ugün Bay Lit-ısmını kabul etmi1:tir .. Bunlar · f d k b 1 w vıno u a a u etmiştir. 
arasında Papalık makamının L"t H 
fevk l" d 1 vanya ariciye Nazırı B. 
p· a a e murahhası Monsiynor Lozorini ve General Von 
Bızardo, Amerika murahhası Blomberg de Bay Edeni ziya· 

. Jerar, Çekoslovakya mu- ret etmiştir. 
~hhısı ve Başvekili B. Milan Avusturya hariciye müste-

odza vardır. 
B şarı Hariciye Nezaretine gide-

- undan başka Bay Eden rek iadei ziyaret etmiştir. 

Bıılgaristanda 
Kabine buhram baş 

gösterdi 

S. M. B . · orıs 

Belgrad, 11 (Rad 
f Sofyadan bild" ·ı· yo) -r· ırı ıyor: 

. ıcaret Nazıra V 1 . . 
tıfası k b' a erm ıs· 
şiklikler~ ~ne~b ~üyük deği
vekil K·· Jcı o acaktır. Baş
etme . ose vanofun da istifa 

sı ve y "d 
kil eylem . e~ı en kabine teş-
meldir. esı uvvetle muhte-

Köse lvanof b .. 
B~ris tarafında~ k:~u~ Kdr~l 
mış ve 'k' u e ıl
kalmışt ı ı saat kadar sarayda 

ır. 

Bir müdd 
çekilrn· ettenberi kenara 

ış ola k" B Yasi r' l" n es 1 ulgar si-
göze ıca ı arasında faaliyet 

çarpmaktadır Bu"'t•· B 1 o • • un u. 
aarıstan, yeni kab' d 
a) k ıne e yer 
le:ca olan şahsiyetlerin kim. 

olacağım merakla bekle
mektedirler. 

til:az:teler de kabine vaziyc· 
M alakadar olmakta ve 19 
d ayıs 1934 den sonra, ilk 

efa olarak meşruti idareye 
avdet d"I · · f e ı mesını, eski siyasi 
~~k1aların ihyasını istemekte-
ır er. 
J<~ ı lata osc vanofun kısmen tadi-

rıe . t_naruz kalacak olan kabi-
sınırı k' . 

ede ~ es ı sıyasete devam 
Ccğı ·· J z soy enmcktedir. 

ANADOLU 
Gürıt·I" · • 

·--- , u sıyasal gazete 
Sittipn::'."."--:--=----1 

Hayd ve ba§yazganı 
Uıııuı:nf ~~ ~üşdü ÔKTEM 

tnG.dürü • ltıY•t ,.e yu.ı ioleri 
• llaı:nd· 

İt)~ h . ~Nüzhet Çançar 
e anesı· -

lıı:nir İkin . 
C. llaJk p cı. ~c>:ler so~ı 

t el_grar. 1 •r.lieı bınao içinde 
'ft}~r ' ~nıır - ANADOLU .. ıoıı. 277 

· 6 .. Po11ta kutu11u '05 
°Yıllııı ABONE ŞERAiTi 

~:oo, alb aylıgı 700, üç 
l~ .. hp 500 kuruıtur. 

ah ID•nıleketler için ıenelik 
a oııe ficreli 27 lir•dır 

(;11_ eı yerde 5 kuruıtur 
'"Q(l g • -
~ınıı Dilthalar 25 kuruıtur 

4ıiAnotu MATBAASINDA 
BAS!UOŞTIB 

Diya'!et işleri riya. 
setinin bir emri 
lstanbul, 11 ( Hususi ) -

Diyanet işleri riyaseti, halkı 
heyecana verdiği için minare
lerde sala verilmesini kaldır· 
mıştır. 

B. Mussolini 
Asksri kumandanları 

kabul etti 
Roma, 1 t ( Radyo ) - Bu 

gün Bay Mussolini Venedik 
sarayında, bütün ltalyan ku
mandanlarını kabul etmiştir. 
Bay Mussolini bunlardan baş
ka bahriye röesasını da kabul 
etmiştir. Bu resmi kabulde par· 
ti şefi ve bahriye müteşan da 
hazır bulunmuştur. 

Duçe, askerin vatana karşı 
olan vazifesinden bahis bir 
nutuk irad etmiştir. 

Tedhiş komitesi 
MUessislerinden biri tev-! 

klf edildi .. 

Pavliç 
_ Paris, 11 (Radyo) Bu· 

g~n. şa~anı dikkat bir tevkif 
hadııesı olmu-tur S b k ] -ld" v • ır ra mı 
oB u~en Ustaşilere m~nsub 
arsız tevkif edı"I . t' B 
d mış ır. u 

a am Pavliç ile Usta-· t dh" 
k "t . . :ırl e 1ş 
omı esını tesis etmiştir. 

B. VanZeland 
Krahn nutku haricinde 
bir slya~et takib et

mıyecek. 

Brüksel, 11 (Radyo) _ 
Bay Edenin son Brüksel seya
hatinin esasları, Belçika rica-
lini bir lngiliz • Fransız · Bel
çika teşnki mesaisine imale 
idi. Fakat Bay Edenin bu si· 
yaseti Belçikalılar tarafından 
kabul edilmemiştir. B. Van 
Zeland Belçika Kralının:son 
nutku haricinde bir siyaset 
takib etmiycccktir. 

inli lak 
Yuhansburg, 11 (Radyo)

Bir baruthanede infilak olmuı 
ve bir Avrupalı ile 9 yerli 
memur ölmiittür. 

Diyoruz kiı 
- Türk münevveri, Türk 

muharriri, romarıcııı. gazete
cisi Anadoluyu, inkılabm yurd 
toprağı üstündeki canlı, baş 

döndürücü hareketlerini gör
melidirJer. Anadolu değişiyor, 
Anadolunun eski, viran, ha· 
rab, uykuya dalmış şehir• 
lerinden geçen Türk timen
diferleri, her adımda yeni bir 
medeniyetin, yeni bir kalkm
manın eserini selamlıyor . 

Anadoluyu ırezib görmeden, 
halkın içinde yaşamadan, hal· 
kı tanıyıb sevmeden, bu ce· 
miyetin havasını teneffüs et
meden memleket romanı ve 
edebiyatı olamaz.. Vesaire .. 

Şüphesiz ki doğrudur bun
lar!. Ne inkılabın eserlerini, 
ne de yeni Türk edebiyatının, 
roman ve sanatın muhtaç 
olduğu materyali artık, ma
sa başında afaki bir tahayyül
le kavrıyamayız. Onu yaşa
mak lazımdır, onun varlığın
dan bir şe1 ler edinmek la-
zımdır. 

• • • 
Diyorlar ki: 
- An~ara çok güzel oldu. 

Ankara yeni Türk medeniye· 
tinin dünyaya gösterdiği bir 
zihniyet ölçüsü oldu.. Bir ka
le dibine yapışmış dağınık, 
yırtık bir yuvayı andıran eski 
Ankara artık bir hayal olmuş· 
tur. Ankaranm kuru, kireçli 
topraklarında çiçekler açtı, 

tam bir şehircilik tekniği ile, 
yakında lstanbulu imrendire· 
cektir. Çubuk barajını görme· 
mele: bir noksandır vesaire ... 

Bu da doğrul .. 
• • * 

Diyorlar ki: 
- Siyah altın sergısı, bü· 

tün dünyanın gıptasmı etra
fında toplıyan bir şaheser 

oldu. Kömür, bütün ihtişam, 
bütün zarafet ve güzelliği ile, 
toprağımızın altındaki büyük 
servetin bize vadettiği istik
bali gösteriyor. Bundan başka, 
Türk kafasının hazırladığı bu 
serginin umumi kavrayışı, a· 
hengi, sergi tekniği bakımın· 
dan t;ışıdığı muvaffakıyeti de 
görmek, mutlaka görmek la
zımdır. 

Bunlar da doğrudur, eveti. 
• • • 

Ankaraya, 6 sene cvel git-
miştim. Bu 6 senenin, bugün· 
kü yürüyüşle neler yapabile· 
ceğini de az çok kavrayorum. 
Fakat, dünyanın her yerinde 
gazetecilerin mazhar olduk· 
ları kolaylıkların, istisnaiyet
lerin, muafiyetlerin, henüz biz
de meyvelerini vermemiş ol· 
masıdır ki, bize Ankarayı bir 
masal gibi dinletiyor. Anado
luyu hala yazamıyoruz, hala 
bütün terennümlerimiz noksan 
ve yanlıştır. Romanımızda bir 
Anadolu parçası yoktur ve 
olamıyacaktır. Memleketin her 
yerini ve inkılabın bütün eser
leri?i ·bulunduğu mevki iti· 
barıle· herkesten cvel görüb 
tan~n_ıa~ ~cab eden Tür~gaze· 
tecısı, ıstıkbalin lütfüne inli· 
zaren, bulunduğu yerde hari
kalar doğurmak mecburiyetin
dedir.. Hüviyet varalcalarımı· 
zın, tren ve vapur pasolarını 

da şamil bir §ekle konduku 
günü daha ne kadar bekli
yeceğiz?. 

o,1ıa11 Ralufti Gllqe 

Balkan A~~a~~~~~letleri [=]l~~~:J 
. . Bir '1 tatil Ara~ında postalar ıçın akdolunan uzlaşma '' 

Vekiller Heyetinre taarlik edildi giJni1n0n tahlili 
Türkiye, Romanya, Yugos

lavya, Yunanistan ve Çekos
lovakya hükumetleri arasında 
posta ve telekomünikaıyon 

arasında birlikte çalı~mayı te
min için imza olunan hususi 
uzlaşma projesi Bakanlar He· 
yetince kabul olunmuştur. 

Uzlaşma Balkan ve küçük 
antanta dahil devletler arasın· 
da posta ve telekomünikasyon 
servislerini ıslah etmek, bu 
servislerin tekemmülünü ve 
genişlemesini temin etmek 
maksadile imza edilmiştir. Bu 
maksatları temin için bir posta 
ve telekomünikasyon birliği 
k1.1rulacak ve her memlekette 
bu birliği temsil için bir ko· 
mite teşkil olunacaktır. Bu 
komite, birliğin muntazam iş
lemesine nezaret, faaliyetini 
takib v~ tahkik, güçlükleri ber
taraf edecek ve servislerin ıs· 
lah ve inkişafına yarayacak 
teklifler hazırhyarak senede en 
az bir defa toplanacak komi· 
teye verecektir. 

Beş devletteki dahili pocıta 
ve telekomünizasyon servisle· 
rine müteallik nizamları müm· 
kün mertebe birleştirmek için 
birlik idareleri iç servislerine 
ithal ettikleri bütün mühim 
yenilikleri biribirlerine bildire
cekler, iç servislerde yürür· 
lükte olan hükümler beyne)· 
milel servisin bunlara tekabül 
eden hükümlerine mümkün 
mertebe uydurulacaktır. 

Müşterek pul: 
Birlik komitesi, bütün pul 

servisi için müşterek pullar 
ihdası imkanlarını da tedkik 
edecektir. 

İlk iş olarak, her iki antant 
konsey toplantıları münasebe· 
tile beynelmilel müna!ebetler 
için 20 gramlık adi mektuplar 
için bir pul ve birlik arasın· 
daki münasebetler için de di· 
ğcr bir pul çıkarılacaktır. Pul
ların şekilleri ve renkleri aynı 
yapılacak, yalnız Üzerlerindeki 
yazı ve rakamlar o memleke
tin dilinde olacaktır. 

Radyo neşriyatı: 
Birlik memleketlerdeki rad· 

yo neşriyata teşkilatı mümkün 
olduğu kadar müşterek esas· 
lara dayanacaktır. Beş devlet 
radyo teşkilatı program me
selelerinde doğrudan doğruya 
anlaşacaklardır. 

Yurdumuzdan Çekoslovakya 
Romanya, Yugoslavya ve Yu· 
nanistana gönderilecek posta 
mürselatmdan yeni anlaşmaya 
göra alınacak ücretleri yazı· 
yoruz: 

Mektub postası: 
20 grama kadar olan mek· 

tublardan 8, 20 gramdan son
raki her munzam derece için 
S, adi posta kartlarından 5, 
cevabh posta kartlarından 1 O, 
en küçük ücret 6 kuruş ol
mak üzere her 50 gramlık iş 
kağıdlarından 1,25. basılmış 
kağıdların her 50 gramından 
1,25, en küçük ücret 2,50 ku
ruş olmak üzere her 50 gram 
ticaret eşyası örneklerinden 
1,25, gazete ve mevkut yazı· 
larla, kitablar ve müzik ki
ğıdlarının 50 gramından 0,75 
kuruş alınacaktır. Teabhüd 
maktu resmi ve alma haberi 
ücreti 8, sonradan istenen al· 
ma haberi ücreti 12, değer 
konmu, mektub ve kutuların 
ber 300 frank ve k~srinden 

teminiye iicreti 12 kuru~tur. 
Koli postal: 
Yurdumu:zun Avrupa kıı

mından gönderilecek paketler 
bir kilograma kadar olanlar
dan 24, 5 kilograma kadar 
olanlarından 40, 10 kilogra• 
ma kadar olanlarından 80, 
15 kilograma kadar olanların· 
dan 120, 20 kilograma kadar 
olanlarından 160 kuruş alı
nacakbr. 

Yurdumuzun Asya kısmın· 
dan gönderilecek paketlerin 
1 kilogrdma kadar olanların· 
dan 44, 6 kilograma kadar 
olanlarından 64, 10 kilogra
ma kadar olanlarından 104, 
15 kilograma kadar olanla· 
rından 144, 20 kilograma ka· 
dar olanlarından 184 kuruş 
alınacaktır. 

Yalnız Bitlis, Cizre, Antep, 
Kilis, Maraş, Siverek Urfa, 
Van posta merkezlerinden 
gönderilecek paketlerin 1 ki· 
lograma kadar olanlarından 
104, beş kilogram kadar olan
larından 120, 10 kilograma 
kadar olanlarından 160 kuruş 
alınacaktır. 
-----------~-------------

Alman 
matbuatı ------·---
imparatorluk şenlik. 
leri için ne yazıyor 

Berlin, 11 (A.A.) - Al
man matbuatı Roma impara· 
torluğunun tesisi yıldönümünü 
bilhassa kaydetmektedir. Vol
kişer Beobahter gazetesi di
yor ki: 

Kat'i bir irade lüzumu ken· 
dini hissettirmektedir. Bir ira· 
de ki yarım kararlar ve yarım 
çareler kabul etmemektedir. 
Genç İtalyan nesli daha layık 
bir istikbale doğru yürümeye 
başlamıştır. Duçe yolu gös· 
termiştir. Gaye Roma impara· 
torluğu dur. 

Leipziger Meueste Nachrich· 
ten de diyor ki: 

İtalya imparatorluğunun te
sisini tes'id ederken yalnız her 
hangi bir fikrin tahakkukunu 
kutlamaktadır. Faşizm daha 
iktidar mevkiine geldiği vakit 
millete yaptığı bir vadi infaz 
etmiştir . 

Buckingham sara
yında ilk ziyafet 
dün akşam verildi 

Londra, 11 (A.A) - Taç 
giyme şenliklerini açan ilk 
ziyafet kral tarafından bu ak· 
şam Buckingham sarayında 
verilmiştir. Ziyafete bütün 
krai ailesinin azası iştirak et· 
miştir. 

içlerinde ecnebi hükümdar 
ailelerin azası da bulunan ln
giliz ve ecnebi 450 davetli 
dizbağı nişanmdaki vecizeyi 
hamil olan meşhur sofra ta· 
kımlarile yemPk yemişlerdir· 

Yemekler Altıncı Jorj tara· 
fından vazifesinde ipka edilen 
5·nci Jorjun Fransıı aşçısı Po· 
upart tarafından hazırlanmışhr. 

Pırlanta itne 
kayboldu 

Bugün Karşıyakada pırlanta 
bir iğne kaybolmuştur. Bulan, 
Selinik Bankası müdürü Bay 
Fuada götürürıe memnun edi· 
lecektir. 

--1~ 
So$golajl; 
Eski insanların zaten f,i, 

kısmı esirdi. Yalıad 11si~ 
gibi çalışırdı. Dinlenmelt 
hakkı yokta onla""" Ve 
bir kısmı, hiç JIOrulmadtJn 
yaşardı. Onlar da dlnl@n• 
mek ihtiyacını dugmaz/(ırdı. 

Son asırlar, s6gü amfi/ 
asrı oldu. Amma, gene tatil 
ve istirahat tünü, bu sôgO. 
amel sisteminin icablarm
dan ziyadB gene dini bir 
gün olarak telakki edilirdi, 
Meselô, bizde son zuman~ 

lara kadar "cuman tatil 
günü olmaktan ziyade din 
günü idi. Ve cuma günü dtt 
herkes çalışırdı. 

Bir tatil günü agırmanın 
şuur/anmış sosyal bir ma• 
nası golctur, diyeceğim. 

Dini bir itiyadın sagil 
amele eklenmesinden ıleri 
geligor bu tatiller .• Ve fay
da gerine zarar veriyor. 

Çok uzun davadır ba •. 
Ben yalnız bizdeki ıek

lini göz önünde tutuyorum 
ve biraz da kendi hesabı· 
ma düşünüyorum. 

Ne manasızdır bıı tatil 
günü: dir ıstırab günü, bir 
işkence günüdür. 

Ben ve benim gibi olan
lar, gecelik entarisi il• 
mindere yan gelib agaklı
yamazlar. 

Bahçe eşelemekten, lc.om
şu gezintisinden zevk dag• 
mazlar. Koskoca bir gün, 
kapanık bir lıarJada Jıele .• 
Bir mahbusiget gibi bir 
eve tıkılıp otarmak, bir 
kahvede zelıirlenmelc., atıl 
bir meskenet içinde gecelik 
entari.si ve şıpıtık teri ile.le 
bir adadan öbür adaga da
laşmak. .. Bu ma tatil? 

Bana istirahat delil, ata
let derler. 
Şuurlu bir tatilin ntuıl 

olması lazım geldilini ga
rın söylerim. 

Dr. Necati Kemal --------
Balkan matbuat 

• • 
sergı8ı 

Ankara, 11 ( A.A. ) - Bu
sene Atinada toplanan Balkan 
matbuat birliği konferansının 
aldığı kararlar arasında Bal· 
kan memleketleri radyolarında 
Balkan milletlerini biribirine 
tanıtmak maksadile hususi 
programlar tertibi esası var-
dır. 

fstanbul radyosu 16 Mayıs 
akşamı saat 22 den 23, 15 e 
kadar bu maksadla bir Yunan 
gecesi tertib etmiştir. Bu saat 
zarfında Neş' et Halil Atayın 
vereceği bir konferansı müte
akib bir Yunan musiki kon· 
seri verilecektir. 
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Bergama tarihinden: 
--. """' -- _ ..... _..._ _ ....... _ -- --- -- _ ...... _ ............... 

Küpsüz hamamın 
''küp,, hikayesi 

·--------
Selçuk oğulları camii hatibinin 

taı:lasında 3 küp çıktı .. 
3 küpten birine baktılar, altın!.. Obürü 

"'ltın., diğer·i ke~tı, gene altınlarla dolu! 
"AZ.-'.·: Osman Bayattekin 

BERGAMA l\IÜZE MÜDÜRÜ 

1 -

Bergada Selçuk oğullarından kalma Çinili minare 
Ege bölgesinin zengin bir Bu küplerin bulunuşu hak-

tarih kaynağı olan Bergama- kında Bergamada adeta efsane 
nın antikiteleri arasında bir haline girmiş birçok söz söy-
de küplü hamam hikayesi lenir. Fakat bunların en do~ 
vardır. rusunu bize, bu sülalenin en 

Bergamımın (mektebi rüş- yaşlısı olan Hatip paşalardan 
diye) caddesinde bulunan bu Ihsan kadının kızı Vahide ka-
hamama, ilk yapıldığı zaman dm anlatmıştır. 
konmuş olan kıymetli bir mer· 550 yıl önce Bedreddin 
mer yüzünden (Küplü hamam) Mahmud adında bir zat Sel-
adı verilmiştir. çuk oğulları camiinin hatip-

Bu hamam, yüz yıldır küp- Ji.2-ini yapıyordu. Bir cuma 
ten mahrum olduğu halde ge· gunu, kölelerinden birisini, 
ne bu küpün sihirli tesirin- Bergamanın şimal tarafındaki 
den kurtulamamıştır ve küp- evlerin yakininde bulunan 
süz hamam, hala küplü ha- (Haylazlar kayası) nm [1] kar-
mam adını taşımaktadır. şısına düşen ve Selinus • Ber· 

Tarihi kıymeti yüksek olan gama çayının sahillerinde olan 
bu küp (400) yıldan fazla ha- bir zeytinlikte çift sürmek için 
mamda kalmış ve nihayet gönderir. 
keyfi gidişlere ve bilgisizlik- Kendisi de öğleden sonra, 
lere kurban gitmiştir. yapılan işi görmek üzere zey-

Küp, Bergama krallığının, tinliğe gider ve kölenin bir 
Elenistik devrin (milattan evel yere takılan sapanını çıL--armak 
ikinci asrın) en güzel san'at için uğraşıp durduğunu görür. 
eserlerinden biridir. Güçlükle sapanı çıkarırlar, fa-

Bergama tarihi adlı eserin kat bu takılan şeyin ne oldu· 
sekizinci sahifesinde yazıldığı ğunu merak eden hatip, ora-
gibi, Roma zamanının en mu· sını kazdırır. Biraz sonra be-
tena bir eseri değildir. yaz birşey görünür ve nihayet 

Bu gibi küpler Bergama bunun mermer bir kapak ol-
mabedlerinde mukaddes şa· duğu anlaşılır. Toprak kazılır, 
rap koymak için kullanılmış- kapak oynatılır, bir de ne 
tır. Nitekim Küçük Asya ta· görsünler; içi altın dolu. 

rihi de (bu gibi küpler, eski· Her ikisi biribirlerinin yü-
lerin adeti veçhile bir mabe- züne bakarlar ve bu definenin 
de takdim veyahut bir ittifak ne kadar olduğunu anlamak 
rabıtasının tizkarı olarak ihda için etrafını açmağa başlarlar. 
ettikleri hakiki eserlerden bir· Fakat toprak bir taraftan 
şeydir) diye kaydetmektedir. diğer tarafa aktarılırken ikinci 

Bu küpün, diğer küplere bir kapak görünür, bunun da 
göre başlıca ayrılığı da üstün- üstündeki top .. ağı kaldırırlar; 
de, on iki atletin ellerinde bu da onun gibi altın dolu. 

meş'ale, koşarak; bir bayram ikinci küpün bulunuşu bura-
gününü kutlamalarını gösterir sının bir define yatağı olduğu 
kabartmanın bulunuşudur. Bu 

düşüncesini uyandırır ve araş· 
kabartma çok ince bir zevk tırmalara devam olunur. He. 
ile işlenmiş tezyinatı havidir. men biraz ötede üçüncü bir 

Bergamada bulunan üç küp- küp daha ve bu da altın dolu. 
ten ikisi bugün fstanbul Aya· Sanki bunlara bızır yetiş-
sofya müzesindedir. Küplü ha· mişti . Her ikisi de neye uğ-
mama konmuş olan bu üçüncü radıklarım bilememektedirler. 
küp te Luvr müzesindedir. Bir müddet sonra aklını ha· 

Şarl Teksiye Küçük Asya şına toplıyan hatip Mahmud, 
tarihinde, bu vazoların üçü-

1 

etrafı bir az daha yok1atır ve 
nün de aynı şekilde ve aynı başka küp olmadığına kanaat 
cins mermerden olduğunu yaz· getirdikten sonra altınlardan 
makta- ise de, bunlardan Luvr bir miktar alır, ve gene top· 
müzesinde bulunan küp 5,974 rağı eskisi gibi kapattırır ve 
metre yüksek ve 1,677 metre belirsiz bir halde sürdürür. 
genişlikte olup beyzidir ve Öküzleri öne katarlar ve 
mermerdir. Ayasofyada bulu· Bergamaya dönerler. Yolda 
nan iki küp ise biraz daha kölesine, çok sıkı tenbihlerde 
küçük söbücedir ve alabastr ve tehdidlerde bulunur: 
cir.sindendir. - Sakın ha; atzından bir 
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Kolundan yaralamış 
Sürmeli sokağında Salih 

oğlu Davudu kıskançlık yü
zünden çakı ile sol kolundan 
yaralıyan Mehmed oğlu Tah· 
sin yakalanmıştır. 

Hançer taşıyormuş 
Çukurçeşmede dolaşan Mu· 

rad oğlu Mahmudun vaziyeti 
şüpheli görülmüş ve üzeri 
aranınca bir hançer buluna· 
rak musadere edilmiştir. 

K;,rbaçla yara lamı~ 
Kağıdhane caddesinde ge

zen Elmas oğlu Kazımı kır
baçla yaralıyan Şakir oğlu 
Ahmed adliyeye verilmistir. 

Dövmek 
Karşı yakada Fahreddin pa· 

şa caddesinde Zühtü oğlu 
Salibi yumrukla döven Hilse
yin oğlu Cemil ile, Göztepe· 
de kız enstitüsünde çalışan ve 
Malik oğlu Tosunu bir çocuk 
meselesinden döven Yusuf ile 
Hamza yakalanmışlar ve ad· 
liyeye verilmişlerdir. 

Yai hı,.sızları 

Tüccardan Solarinin Kazım 
Dirik caddesindeki yağ depo
sundan 90 kilo yağ çalan 
hamal Mehmed oğlu Süler 
man, Hasan oğlu lbrahim ve 
Mehmed oğlu Kazım yaka
lanmışlardır. 

Torbalıda 
Kanal hakkmda halkm 

şikayetleri 
Torbalı, (Hususi)- Torbalı 

halkı Kaymakamlığa müracaat 
ederek, Cellad mıntakasında 
kanal açmakta bulunan şirketi 
şikayette bulunmuşlardı. 

Bilhassa kazanın Arslanlar 
köyü yanındaki Akgölden açı
lan kanal, tam suyun bulun· 
duğu yere kadar uzatılmadı
ğından burası kurutulmamıştır. 

Bundan :başka kanal açılırken 
topraklar kenara yığılmakta 
ve bu suretle şimdiye kadar 
kurumuş bulunması lazımgelen 
tarlalar da su altında kalmak
tadır. 

Pamuk ekimi mevsimi gel· 
diği halde, bu mıntakada 10 
bin dönümden fazla arazi su 
altındadır. Ve sürülmeğe hazır 
tarlalar işlenememektedir. Bura 
köylüsünün en mühim işi pa· 
muk ve bostan yetiştirmek 
olduğu için, sular on gün zar· 
fında çekilmezse rençber müş
kül vaziyette kalacaktır. 

Sayım işleri 
Torbalı, (Hususi) - Hayvan 

sayımına kazamızda da devam 
edilmektedir. Malmüdürü vekili 
Abid Karagülle, sayım memur
lannın faaliyetlerini sık sık 
kontrol etmekte ve ehemmi
yetle çalışmalaı ı lüzumunu ken
dilerine bildirmektedir. ... , ................ . 
laf kaçırırsan, öldüğün gündür. 

Hatip Mahmud, Bergamanın 
o zaman bağlı olduğu Bah· 
kesire gideceğini söyler, ertesi 
gün yola çıkar ve soluğu Bur
sada alır. Doğru saraya gider 
veziri görmek istediğini bil
dirir. Vezirin yanına çıkan 
hatip vaziyeti anlatır, paralan 
gösterir. 

Keyfiyet, Murad Hudaven
digara duyurulur. Sonunda 
soıun doğruluğuna kanaat 
getirilir. 

(1) H aylazlnr ka) :ı rnm cli~ı·r adı 

da (kı ~wı:ı 1-. . ı) Hı) ıl ır. Hu kayanrn 
oyuUa rıncl ıı ıı ~nl ı r ller ) 11•l anc!ıg ı 

gibi t cnezz ıı lı ~eri oları 1> 11 ıaral d.ı 

kıeuıt· t ara~ ı p bulanJat ı f;ı vardı r. 

Bu &.. ayada ta; devrinin oıf'z:ıı· yr:r· 

leıj lıfıla guıülw•kt•dır. 

150 tayyare Bilbaoyu -~- . ~: ·!JYo 
bombalıyacaklar -- . - -· 

rr 4 k ·ı Bu akşamki pragram 
ı ayyare taarruzuna 1 tan ı e lstanbul radyosu 

• :_J k tl • • f • k _J k 12,30 Türk musikisi, 12,50 
pıyaae uvve erı ış ıra eaece havadisler, 13,05-14 plakla 

Salamanka, 11 (Radyo) -
150 asi tayyaresi Bilbao müs· 
tahkem hatlarma taarruza ha· 
zırlanmaktadır. 

Bu tayyare taarruzuna 14 
tank ve piyade kuvvetleri de 
iştirak edecektir. 

Bilbao, 11 (Radyo) -Bask 
Cumhuriyeti reisi Bay Agira, 
Bask müdafaa ordusunun baş 
kumandanlığını bilfiil eline 
almıştır . 

Salamanka, 11 (Radyo) -
General Frankonun Londra 
ademi müdahale komitesinin 
harbi bir derece daha insa
nileştirmek talebine kartı ce· 
vabı Londraya gelmiştir. Ge
nerAl Franko Milislerin Vala
delid, Saragoz sribi müdafaa· 
sız şehirlere yaptıkları hiva 
taarruzlarını bildirmiş ve va· 
ziyeti bu münasebetle protesto 
etmiştit. 

Salamanka, 1 t (Radyo) -
Asilerin İiilbao üzerine taarruzu 
ilç yoldan devam etmektedir. 

Kollardan birisi Plensiden, 
diğeri Mongolya, üçüncüsü de 
Gamisden yürümektedir. 

Salamanka, 11 (Radyo) -
Resmi bir tebliğe göre Tole· 
do cephesinde ve Taiın cenu· 
bunda hükumetçilerin 10,000 
asker ve 16 hücum arab:ısile 
yaptıkları hücum akim kal· 
mıştır. 

Milisler taarruzdan sonra 
gayri muntazam şekilde ricat 
ederek birçok ölii ve mecruh, 
bir tank bırakmışlardır. Bir 
tayyare de iskat edilmiştir. 
Milislerin zayiatı 2000 maktul 
ve mecruhtur. 

Madrid, 11 (A.A.) - Mun
do Obrero gazetesi Peru kon
soloshanesine iltica eden 500 
kişiden sekseninin casusluk 
suçile tevkif edilmiş olduğunu 
yazmaktadır. Yapılan araşhr
malar neticesinde gizli bir 
radyo istasyonu meydana çı

karılmıştır. 

Bilbao, 11 (A.A.) - Bask 
hükumeti tebliğ ediyor: 

iki gündenberi Hermeo ve 
Durang mıntakalannda 30 ki
lometrelik bir cephe üzerinde 
şiddetli bir muharebe devam 
etmektedir. Sollubeye karşı 
yapılan taarruzlar en yüksek 
tepelerin cumhuriyetçiler tara
fından işgal edilmesine medar 
olmuş ve düşmanın projelerini 
altüst etmiştir. 

Durango mıntakasında cum· 
huriyetçiler birçok tepeleri 
zaptetmişler ve düşmanı ağır 
zayiata uğratmışlardır. 

Asilerin tayyareleri Bilbaoyu 
bombardıman etmiş ve sivil 
ahali üzerine mitralyöz ateşi 
açmıştır. 

Madrid, 11 (A.A.) - T o· 
ledo cephesi: Şehir tamamen 
ihata edilmiştir. Asiler ancak 
Talaveraya giden yoldan çıka
bilmektedirler. Cumhuriyetçi
lerin top~u kuvvetleri dün bü
tün gün piyadelerin 20 kadar 
tank ile yapmış oldukları ileri 
hareketine muzaharet etmiştir. 

Jarama cephesinde cumhu· 
riyetçiJerin ileri hareketleri Mo· 
cata ve Tajııvamn garhmda 
d('.vam el nı ekted i r. Somo:. ierra 
cephesinde hükümetçilerin tay

yareleri 14 kamyondan müte
şekkil bir kafileyi bombar<lı-

• man etmi~lıı. 

Salamanka, 10 (A.A.) -
Burgos hükumeti İngiltere hü· 
kiimetine bir nota göndererek 
Bilbao ablukasına lngiliz ge· 
mileri tarafından yapılan ta· 
arruzu protesto etmiş, lngiliz 
harb gemilerinin ispanya kara 
sularındaki hareketinin Espana 
zırhlısının mahvolmasına se· 
beb olduğunu iddia ederek 
İngiltere hükumetinin hala kı
zıllar ile siyasi münasebetler 
idame ettiğine teessüf etmiştir. 

Notada Bilbao ile Santan
d~r arasında beynelmilel kı· 
zılhaçın murakabesi altında 

bitaraf b ir mıntaka tesisi hak
kındaki tekl ı f tekrar edilmek
tedir. 

Salamanka, 10 (A.A.) -
Hendayedeki lngiliz sefiri İn
giltere hükumetinin Bilbaonun 
sivil ahal isini tahliye etmek 
üzere yaptığı hazırlıklara de· 
vam ettiğini Burgot hükume
tine bildirmiştir. 

Sefir, lngiliz harb gemile· 
rinin açık denizde mültecileri 
taşıyan vapurları himaye et
mekte olduklarını teyid et
miştir. 

Paris, 11 (A.A.) - Pöti 
Parizyen gazetesi Valansiyada 
B. lndelecio Prietodan bir 
mülakat almıştır. Gazete B. 
Prietoya birkaç hafta evel har· 
bin pek yakında biteceğini 
söylemiş olduğunu hatırlatması 

üzerine B. Prieto demiştir ki: 
- Hiç şüphesiz anlaşmaz

lığın kat'i safhasında bulunu-
yoruz. Bir daha tekrarı paha
lıya mal olacak olan şimdiki 
muazzam gayretten sonra belki 
de oldukça garip bir hadiseye 
şabid olacağız. Nihai hal cep· 
heden değil geriden gelecek 
ve iki muhasımdan cephe ge· 
risi en az emin olan taraf 
mağliib olacaktır. 

Rus yada 
ÜçllncU beş senelik plln 

Moskova, 10 (A.A.) - Tas 
Ajansı bildiriyor: 

"Üçüncü beş senelik planın 
1 Temmuza kadar hazırlan
ması hakkındaki karar üze
rine Sovyetler Birliği ve fe· 
dere cumhuriyetler halk ko · 
miserlerile devlet planı ko
misyonları hararetle çalışmak· 
ta dırlar. 

muhtelif parçalar. 
18,30 Dans musikisi, 19,30 

konferans, 20 Türk musikisi, 
20,30 Arapça neşriyat, 20,45 
Türk musiki heyeti, 21,15 
stüdyo orkestrası, 22,10 ajans 
ve horsa haberleri, 22,30 • 23 
plaklarla sololar. 

Yeni neşriyat: 

Havacılık ve Spor 
1 Mayıs 11ayısı çıkmıştır. 

Abdülhak Hamid, Abidin Da
ver, Şakir Hazım ve Server 
Ziyanın yazılarile dünya hava
cılığına ve Türkkuşunun çalış

malarına aid resimler mecmu
ayı herkese alaka ile okuta· 
bilmektedir. Tavsiye ederiı. 
------

Pragda 
Şüpheli bazı kimselerin 
evlerinde araştırmalar 

yapıldı 

Prag, 10 ( A.A. ) - Prag 
polısi şüpheli mülteciler hak· 
kında yeni tedbirler ittihaz 
etmiştir. Kanunlarla ve misa· 
firperverliklerle telifi kabil ol
mıyan siyasi faaliyette bulun· 
maktan maznun birçok kimse
lerin evlerinde araştırmalar 

yapılmıştır. 
Birkaç ay evel Alman ko· 

münist partisinin yabancı mem· 
leketler idare heyeti Çekosl~ 
vakyayı terketmek için emir 
almıştır. 

Prager Mittıg gazetesine 
göre, Çek makamatınm hattı 
hareketi karşısında Reich Al
man sosyal demokrasisinin 
idaresi bir şimal Olemleketine 
taşınmak niyetindedir. Esasen 
bir kısım dosyaları bu şimal 
memleketinde bulunmaktadır. 
Bununla beraber Alman de
mokrasisi idaresi gazetenin bu 
haberini yalanl~maktadır. 

Meşhur bir tayya. 
reci öldü 

Paris, 11 (Radyo) - Tar 
yareci Bay Rofepolan, Villa 
Koylede 50 metreden düş· 
müş ve ölmüştür. Bu tayya· 
yareci en meşhur Akrobatik 
tayyarecilerden idi. Tayyare 
ateş alarak sukut etmiştir. 

Hava Nazırı Piyerkut tay· 
yarecinin cenaze 
iştirak etmiştir. 

merasımıne 

Pravda gazetesine göre 

lngiltere, mütearrızları 
teşvikte devam ediyor 

ita/ya, Çekoalovakyayı diğer devletlerden 
ayırarak zayıf /atmak istiyormuf 

Moskova, 10 (A.A.) - Tas " Küçük antantın bundan 
ajansı bildiriyor: sonra yapılacak baltalanması 

Pravada gazetesi yazıyor : ve cenub doğusu Avrupasında 
"Ademi müdahale komite· mütearrızlar arasında nüfuz 

sinin son toplanhları İspanya bölgeleri taksimi mevzubahisti. 

harbinin bundan sonraki inki- Almanların Çekoslovakyayı is· 
şafı kendi hattı hareketine tila planlarının inkişafı da bu 
bağlı bulunan lngilterenin mü- Roma siyasetinin neticeleri~· 
tearrızı teşvik eden siyasetine den biridir. ltalya ise Çekos· 
devem ettiğini göstermiştir. lovakyayı küçük antantın di· 
B. Edenin ispanya meselesi ğer devletlerinden ayırmak su· 
hakkında parlamentodaki isti- retile bu antantı zayıflatmağ• 
1ahlara verrJi ği cevablar her çalışmaktadır. Almanlar Ro: 
zamankinden daha mühim ma- manyada dahili değişiklikler• 
hiyetlcril c lt-barüz etmektedir. .. tesri için ısrarla demarşda ~u· 

Aynı gaze te. B. Voıı Nöy· lunuyorlar. Mütearrızlar her 
rathın Roma görüşmeleri hak· tarafta umumi barışı baltalı· 
kında da şu satırları yaııyor: yorlar . ., 
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~ - - . - Büyük Millet Meclisinde Bauog ıo 

~BSD K M kh"dı· Neırettitibir . .,,.-.:. - B Ş ayanın ama a - makalede ne dı10,, Türk güreşçilig" i ve Bal- • • Roma, 11.(Radyo) --M~-: 
kanhlara _bir bakış sesi hakkında ı eyana ı ~:~;~~~~::~~z=~~~~~~:~: k • b t reşal Badoglıo, (Popolo O l~h 

Müıabakaların l•mı·rJe Fuar zamanında • · e ·"' 
• "' d. h kk d k • f derbatır ettirinm. u mu<:'J~ yapılması çok muhtemeldir. Fransız parlamentosunun, ha ıse a ın a ı e· yarın da böyle oıaoaktır. 

Ynım: Sadullah Çiftçioğ)u 
Türkiye güttı fcdera yonu azası ve 

beynelmilel gilrct hakemi 
d M l • b .. d toplanacak Bu zafer, Duçenin millete essür telgrafı okun u. ec ıs, ugun e . verdiki cesaretten dotmuıtur, 

ve limanları ışletme umum Adis-Ababa ıaferinde.n d~~ 
Ankara, 10 (A.A.) - Ka· 1 d. ktörlüğü memur ve müs· layı bu··yu-k bir iftihar hıssedı~ 

• 

Soldan safa: Çoban, Mustafa, Saim, Yaşar, 
Hiisegin ve Nari. 

k B'J sene yapılacak olan Bal- Bu bize ~yarın yapılacak 
~n iÜreş şampiyonasının J:ı- Balkan şampiyonası J için az 

nur 9 Eyul sergisi esnasında çok bir tikir verir. Berlin 
Yapılması hakkındaki gerek olimpiyadlarında Romanyalı 
~enci merkezin ve gerek fede- ve Yunanlı güreşçilerin çok 
~Yonun mutaleası, daha he- muvaffakıyetli güreşleri olmuş· 

nuz kesbi kat'iyet etmiş olma· tur. Bilhassa, Romanyahlann 
rna~la beraber, bu mıntakada ve Yunanlıların filiz sıklet ve 
g~nı,lemeğe büyük bir isidad hafif sıklet güre~çileri birçok 
gostcren güre · · 1 d" tikb . • . ş sporunun ıs- şampiyonları yenmıı er ır. 
b kalı, ınkışafı ve yerleşmesi Ferd itibarile iyi elemanlara 
1 

8 
~mından hu müsabakaların malik olan Balkanlı dostları· 

;mırde yapılması ve bilhassa mız güreşin tekniği ve neti· 
ua~ zanıanına tesadüf ettiril- ceye kolaylıkla erişmek için 

~csıb me~lekct ve gençlik lazım olan tabyasını Jayıkile 
esak ına onemli neticeler ve- bilmemeleri, çal~ma sistemin· 

rece mahiy tt d" "kl · d 
B e e ır. de takip eth en meto un 

c d u .h~reketin birinci dere· klasik olması ve bugün tama-
c e ıçtıruai f "d· d h h -cağı . evaı ı ve yapa· men değişen tarzı a a enuz 

bil ~sırat az çok herkesin kavramamış olmulan itibarile 
ca~ir ve k~laylıkla anlıya- dün dünya muvacehesinde 
bu .. ~eyfıyet olduğundan gördüğümüz dostlarımızın, ya· 
idar· rnusa .

8
k.alar hakkındaki rm karşımıza aynı tarz ve 1 ve ıçtım - l k 

bug .. l-k b· aı muta ealan metodla çıkmış oldukları ta • 
Yazı un u ki ar tarafa bırakarak dirde aldanacaklarını şimdi-

mı a ımın erdiği d 
de B Ik l crece- den kestirebiliriz. 
rne"k·· a an ı1ann güreşteki Yunanlı ve Romanyalı filiz 
leri nıınt.e ive elde edebilecek- sıklet, Romanyalı yarı vasat 

e ıce ere has d ğ" ·· ·ı · · b" · Balk _ re ece ım. ve yarı ağır gureşçı ermı ilim 
men t k~f mu~abakalarını res- için ç<>k tehlikeli bulurum. 
ede ; 

1 
ve ıllc defa organize Bu sınıflarda çalışan müsa-

nas~e;lderasyo~um_uz bu mü- bıkların yukarıda zikrettiğim 
lard e bu gureşın Balkan- makul ve metodik çahşmağa 
fına 

8 
Y~~ a:masına ve inkişa- müsteid ve karşılarındaki has· 

Yi.ik ~~1 
• 

0
• mak itibarile bü- mın vaziyetini hemen kavrıya· 

Balk 
1~ ıftıhar duyar. Hele rak tarzlarını değiştirmek hu-

scne '.: 
1 komş~.la~ımı~ın her ~usundaki tabiye bilgilerinin 

m· u spora buyuk hır ehem· iptidailiğine rağmen kuvvetli 
'Yet Ver· t k l k . . . . 

cd ıp a ım arını ta vıye ve kabılıyetlı bulunmaları bu 
b· ere~ karşımıza çıkmaları sınıflar üzerinde hayli çekiş· 
l ı:ıe ıstikbal için büyük ümit· meler olacağını tebşir eden 
er a"erccek mahiyettedir. bir alamettir. 

,. .. ~~kan güreş grubu başta Ağır sıklet sınıfı Balkanlarda 
taur ~e, Romanya, Yunanis· çok zayıftır. Takımın merkezi 
ol~ak u~oalavya ve Bulgaristan sıkletini teşkil eden en hafif, 
ten .. uıere esası. beş devlet· yarı vasat ve yarı ağır sınıftan 
l t rnurekkeptir. Muhtelif sık· bizde çok kuvvetlidir. 
t.' sınıfları İtib ·1 b .. B'lh ğ 
~d arı e ugune ı assa yan a ır güreşçirni-
1'iir~~ elde edilen neticeler zin son yapılan şimal turnc-
En s~c lehine kaydedilmiştir. sinde kazandığı muvaffakıyet-
YadJa n Yapılan Berlin olimpi- fer, bilgili ve kabiliyetli şimal-
de y nnda Balkanlı güreşçiler· lileri hayrete düşürmüştür. 
•lak er. alrnışlar ve dünyanın Balkan müsabakalanna esas-
bu ~-· ıle takib etrniş olduğu lı bir tarzda hazırlanan ''e bu 
sılld Usabakaların tarzı karşı· müsabakalarda muvaffak ol-
t i ... a komşulanmızın do··rn·ı fa·· · ı 1 Y 1 .... mak azını e ça ışan unan ı 
tut .. kalmadan eridikleri gö· dostlarımmn antrenörü bizim 

ınuştür. p 
eski antrenörümüz Bay ete-

Q/kevi köşesi 
au -

'-"" 11lin saat 17 de halk der· ·•c c. 
toJ)I " ve kurslar komitesi 

s:tılırı vardır. 
)'-'d t 18,30 da da sosyal 
~.tın k . . J ~ omıteıı top antısı it, 

rin Yunanistanda muvaffak 
olmak için bütün enerjisile 
çalıştığını ve Balkan müsaba
kalarında Yunan ekibinin mu· 
vaffak olması için ne yapmak 
lazımsa yapacağını kuvvetle 
tahmin ediyorum. Hergün 
yeni bir tekimül devreıine 
ııren ve metodik çahımayı 

b ·· F"k t S l n ıre 'd 
mutay ugun ı re ı ayı tahdemlerinin ücı etlerine aı yorum. Uzak memleketler ga• başkanlığında toplanmıştır. Cel- k n bazı maddelerinin ı · karşı 

.. b 1 . anunu zetelerinin tahmin erıne 
senin açılışını mu~eakı çış- 1 değişt ırilmesine aid kanun mü· bu zafer, ne büyük bir &ukutu 
leri Bakanı ve Partı g_.enel sek- zakere olunmuc.tur. Bu kanu· 

1 k "' hayal olmuştur." reteri Şükrü Kaya soz a ~ra 1 nun kabulünden sonra Türkiye Demektedir. 
birkaç gün önce Mamak ~ıva- Cumhuriyeti Ziraat Bankası J 
rındaki mermi imalathanesınde kanununun müzakeresine baş· Japonyaaa 
vukubulan kaza hakkında şu lanmıştır. Bu münasobetle ka- Altı aylık mecbu l 
izahatı vermiştir: nunun heyeti umuf!1İyesi üze· 
-Arkadaşlar, bu ayın beşinci rinde birçok hatipler söz al- calışma 
günü Mamak civarındaki bir mışlardor. Hatiplerin bu beya· Tokyo,' 11 (Radyo) - T'.ca• Yangın hakkında sayın. arka· .. k b ·· alan · nazırı ,...maral 

natlarını mutea ı soz ret ve sanayı daşlardan birinin sualıne ce· İktısad Vekili B. Celal Bayar Koda beyanattı bulunarak: 
vap olarak baıı malumat ar· ileri sürülen mütalealara kar- - 'Altı aylık mecbur: bir 
zetmiştim . Ve buna dair ala· şılık vermiş ve kanunun heyeti say usulünü askeri mecburi· 
cağımıı mütemmim malumatı umumiyesi üzerindaki müza· yeller ihdas etmiştir. Bu su· 
meclise arzedeceğimizi de söy· Bay Şükrü Kaya kere kafi görülerek maddelere retle çalışmak, askeri fabrıka· 
lemiştim. Mesul makamlardan azami üç yüz asgari olarak da geçilmiştir. Kanunun ~ördünc~ lar randımanını artırmak içindir, 
ve heyetlerden aldığımız ma· yüz elli olarak söyle~miştir. maddeıine kadar muzakeresı demiştir. 
lumata göre ayın beşinci günü Böyle olmamakla ınsan za· yapılmış ve vaktin gecikmesi Tokyo, 10 (A.A.) - Hisinsi 
saat yedide Mamak civarın- yiatımız boyahanede çalışan dolayısile Kamutay Çarşamba gazetesine göre, Ticaret N~ı~ı 
daki mermi imalathanesinin iki amelidir. Bunlara da acı· günü toplanmak üzere dağıl· Amiral Godo istihsal kabılı· 
boyahane kısmında ategıkmış mamak elden gelmez. Yaralı mıştır. yetini artırmak maksa~ile Al-
ve müteakıben patlamalar ol- olanlar da yüzbaşı Nail ile manyadakine benzer bır mcı: 
muştur. itfaiye neferlerimizden biridir. B. Delbos huri iş hizmeti ihdasım tek.bf 

Yangını ilk gören boyahane Başkaca hayat zayiatımız Habeş meselesi hakkmda etmiştir. 
ustabaşısı Satılmış oğlu Bilal- yoktur. e. Edenle konufacak Jngiltere. /talya 
dir. Bililin anlattığına göre, Maddi zayiatımız yanan Belgrad, 11 (Radyo) -

d b k b ıd ğ h ıd 1 lhtillft, sulhu tehdit işbaşı saat ye i uçu ta aş· daireler dahil o u u a e Londradan gelen haber ere 
b k l 1 k edebilir mi? lar. Saat yedi uçu tan eve imal edilmekle o an ve ıs- göre, fngiltere kralının taç Ec 

kendisi iki arkadaşile beraber men boyanmakta olan esk~ giyme merasiminde bulunacak Roma, 11 (Radyo) - .
1 
• 

boyahaneye gelmiş ve iki ar· mermilerin miktarı kıymeti olan Fransa Hariciye Nazırı nebi gazeteler, İngiltere ı e 
kadaşmı orada bırakarak ken· itibarile 100,000 lirayı teca· B. lvon Delbos, B. Antoni ltalya arasında hadis olan IO· 

disi diğer arkadaşlarına, diğer vüz etmektedir. Eden ile görüşecektir. ğukluktan bahsetmekte_dir. 
k

. k d "lt"hak etmek b b" ı d H b ·ı Parı"sı"n Tan gazetesı, ltal· se ız ar a aşına ı ı Civardaki azı ına arın Bu görüşmeler e a eş ı • 
..ı. k da l d.. 1 yanlara itidal tavsiye etmek· üzere wşan çı mış ve o sıra camları karılmış, sıva arı o- bakının ve talya imparator· 

yangın çıkmıştır. külmüştür. Yangın çıkar çık· luğunun tasdiki meselesi mev· tedir. 
B h · · · d Ad'ke 1 Mısır gazeteleri, bu ".az.iy .. e-oya ane ıçerısın e 

1 
maz oradaki memur ve ame e zubahs olacaktır. k b ı f 

Ah d ·ı A k k '- tı"n beynelmilel birço ı b a • köyünden me ı ~ n a- hayatlarını tehlikeye atara Siyasi mehafil, ilha~ın ve bd.d 
k d M h 

k lar do,.,urarak sulhu te 1 ranın Kıbrızlı öyün en e • yangını söndürmeğe koşmuş· imparatorlu,.,un tanınması ey· ı; k 
l Y f 6 edebı"leceh>nden bahsetme -med bulunuyor armış. angın lardır. Buradan giden it aiye fiyetinin muhtemel olduğunu ~· 

çıkınca oranın müdürü yüz:başı de eski tabir ile cansiparane iddia etmektedir. tedir. 
Nail geliyor. Kendisinden ne denecek şekilde çalışmış ve Pren• PoJ 
oldu diye soruyor. O sırada bundan dolayı Milli Müdafaa 

1 Oksford Universltealnde patlamalar oluyor. Bu pat a· Vekleti itfaiyeye teşekkür et-
malar yandaki memurların ve miştir. fahri doktor oldu .• 
amelenin oturduğu daireye de Çalışmalarına en güz:el mi· Belgrad, 11 (Radyo) - Lon· 
sirayet ediyor. Ve depolardan sal olarak mermi depoların· drada bulunan Yugoslavya sal-
biri de kezalik yanıyor. dan birinin yatısı yandığı tanat naibi prens Pol, bugün 

f nfilakm ~iddeti Anlcaradan halde yalısını kurtarmağa mu· Oksford üniversitesini ziyaret 
duyulmuştur. Bu infilakın An· vaffak olmuşlardır. Orada ça- etmiştir. Bu münasebetle, prens 
karadan duyulması halk ara· lışan iki vatandaşımızın bu Pol üniversitenin fahri do}ctor· 
smda büyük zayiata hamledil· suretl~ şehid olması mucibi luğu unvanının verilmesi me· 
mişt~r. B~l~a~~ . ins~n zayiab f teessürdür. Bu çal_ışkan iki rasimi yapılmışbr. 
üzerınde ışıttığımız rıvayet ve işçi 3.4 senedenberı aynı va· Poletik gazetesi bu mevzu 
şayialara :göre, insan ~ayiatı zifede bulundukları gibi ken· etrafında neşrettiği bir maka· 

icab ettiren bu sporda klasik 
bilginin yeri yoktur. f yi gü· 
l'eşçi olmak demek, çok le· 
mas yapmak demektir. Yapı· 
lacak temasın kuvvetli ve bil· 
gili hasımlarla olması çok 
faydalar temin eder. Bence 
bir güreşçi müsabaka beye· 
canım mağlub etmedikçe mu· 
vaff ak olmuş sayılmaz. işte 
bunun için de çok müsabaka 
yapmak İcab eder. 

Balkanlarda bizden ba~b 
bu hareketi yapan devlet 10lctur. 

Bir gün biz Balkanlılar da şi· 
maHılar gibi biribirine rakib 
olacak derecede kllVVetli ta· 
kımlara malik olursak, güreş 
s~orunun Balkanlarda büyük 
hır hızla yürüdüğiinü ve Av
rupanın 11azarı dikkatini cel
bedecek yepyeni tipler }'arat· 
tığını görecekiz. Buna ':rişmek 
için biz kendi payımı1..a düşen 
vazifeyi yaptık ve yapıyoruz. 
Temenni edelim ki } •Üanüniyct 
ve spor karakteri ~iarımız 
olsun. 

dilerinin liyakati amirlerince led~. bu hareketin bir nezaket 
de müsellemdir. Kazanın dik· eserinden ziyade lngiliz·Yu
katsizlikten veya sigara içmek goslav münasebatının samimi· 
yüzünden çıkmadığı _tah~k~u~ yetine bir delil olduğunu kay· 
etmektedir. Kaza bır hadıseı detmektedir. 

kimyeviyeden, bir maddenin U ,;duruyorlar 
tahallülünden çıkmıştır. Aldı· ) p 
ğımız resmi malumat bundan Belgrad, 11 (Radyo - a· 
ibarettir. riste çıkan ve komünist par· 

tisinin naşiri efkara olan Uma· 
iç işleri Ba'kanının bu iıa· nitc gazetesi, y ogoslavya ko· 

hahnt müteaklh Fransız Me· ld 
d münistlerine işkence yapı t· busan Meclisi reisi B. Edvar . ı· · · c 

ğını ve komünıst şe ının ı~· 
Heryo tarafından gönderilen kence neticesinde aldığı yara· 
aşağıdağı telgraf okunmuştur. B 1 d r s mü· 

ların tesirile e gra po 1 _ •• 
Abdülhalik Renda düriyeti binasında öldüğunu 
B. M. Meclisi Reisi yazmaktadır. Bu haber, resmen 

Ankara · 
tekzip edilmiştir. 

Duçar olduğunuz felaketten 
dolayı en canlı sempatimizin 
B. M. Meclisi tarafından ve 
sizin tarafınızdan kabulünü 
rica ederiz. Buna şahsi, dos· 
tane ve lcarde~lik hislerimi 
ilive ederim. 

Bu telgrafa riyaset divam 
tarafındaa ka11ıhk verilmesi 
tasvib ed.Herek ruznameye ıe· 
çilmi, ve devlet demiryollan 

Bombay şehir mecliı~ 
Taç ıigme merıuimi~d~ grı· 

lacak ıenlilclertt ııtıra 
etmiyecelc 

Londra, 11 ( Radyo ) . . 
Bombay ~hir meclisi, lnı~lı~ 
kralının taç giyme merasımı 

münuebetile yapılacak ma .. 
halli şenliklıre iıtirak etıııe· 
mep karar verıni,tir. 

Londrada 
Eli bombah iki polis 

tevkif edildi 
Londra, 11 (A.A.) - l.a· 

bıta iki Yahudi polis memu
runu tevkif etmiştir. Bunl~~n 
elinde mühim miktarda sılab 
ve mühimmat ve bu meyanda 
ı 7 rüvelver ile iki bomba b,u· 
lunuyordu. • 

lstanbul, 11 (Hususı) -
1 bombalı Londrada yaka anan b" 

iki Yahudinin, ~er npdıln ır 
müddet evci polis ka ro~~n~ 
girm~ğe muvaffak olan b luvı: 

h ı hastan u un 
yeti meç u eş beble Lor.dra 
dukları ve bu se d b. 
zabıtasınca fevkalade tela dır 

·1 '· bazı ev er e jttihaı edı ere.- ·b· 
1 yapıldığı gı ı, 

araştırma ar . inin niha· 
. e merasını 

taç. gıym ar da şüpheli gö-
yetıne kad 1 • Londradan 
-ı kimse erın 

ru eknl t ldılln bildiriliyor. uza aş arı 2S" 

Belgrad-Roma 
Hava postası 

11 (Radyo) - Kont 
Roma. f" . 

. Çekoslovakya se m ve 
Cıano, T"'. 
Çekoslovakya sivil tayyar~cı ı~ı 
urahhası arasında yenı bır 

~ava postası planı imzalamış-
lardır. 

Bu yeni hava postası Belg· 

rad-Roma postadır. . 
Vilayet sıhha1 mecUsı 
Vilayet umumi hıbuwbha 

1. . cuma minü saat onda 
mec ısı ·- . B 
aıhhat müdürlüfiind~ \)Ilı . 
Fazlı Gülecin riyasetinde top: 
lanaeak, villyet sa~h\c rşlcn 
ünrinde:görütct~ktir · 
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ANADOLU 
Yaza~: M. Ayhan ispanyadan 

'Memleketimize gelecek 
mUUeciler yolda bu

lunuyor. 

; MeÇlıul yabancı arlık~ yakalanmıştı' 
~ Biitün Venedik halkı ayakla~mış--
'' Yakalandı, yakalandı " rdiye bağırışıyordu •• 

Ankara, 11 (A.A.) - Bu· 
raya gelen malumata göre, 
Nadriddeki Türkiye elçiliği 
binasına iltica etmiş olan ls
panyolları Türkiyeye naklet
mek üzere sureti mahsusada 

gönderilmiş olan ve Valansiya 
limanında bulunan Karadeniz 
vapuruna şimdiye kadar bu 
mültecilerden 400 kişi bindi· 
rilmiştir. G eri kalanların da 
Madridden nakledilerek bin· 
dirilmelerine devam olunmak· 
tadır. 

Artık bu derecesi fazla idi. 
Yüzbaşı: 

- Ne duruyorsunuz be ap· 
tallar -diye bağırdı· yakalayın 
şu serseriyi! 

Meçhul genç: 
- Yüzbaşım • dedi • biraz 

tkibar olma\Hığını tavsiye ede
mm .. 

Ve birdenbire elini bir ne
ffere uzattı: 

- Gel, bana doğrul ... Gel, 
lkorkmal... 

Nefer, taş gibi, yerinden 
kımıldıyamıyordu. Bu adam, 
şeytan mı, ne idi ki, böyle 
pervasızca hareket ediyordu? 

fleriledi. Bir kolunu bir ne· 
ferin, diğer kolunu da bir nefe· 
rin koluna taktı: 

- Haydi bakalım, mademki 
yakalandık, şöyle doslca gide
lim!. 

Neferler, b ir türlü hayretten 
sıyrılamıy(lr lardı . Yüzbaşı yak
laştı, müstehziyane güldü: 

- Meçhul Korsan cenapla
rını, Venedikte selamlamakla 
bahtiyarım .. 

- Ben de yüzbaşı Vento· 
riyoyu eskidenberi sevdiğim 
için selamına mukabeleden 
zevk alırım ... 

- Demek beni tanırsınız ... 
Şu herifin kollanm bağlayınız 
öyle ise •. 

Neferler, birdenbire meçhul 
yabancıyı kıskıvrak bağladılar. 
O, sadece: 

- Yüzbaşı -dedi· işte bu 
yaptığınız şey ve belki de bun· 
dan ötesi çok kabacadır. 

Yüzbaşı düdüğünü çıkarıp 
iki defa üfledi. Sağdan soldan, 
pusudaki bütün neferler, orta
ya çıkmışlar ve koşuşuyorlardı. 

-Meçhul Korsan yakalandı! 
Diye bağırışıyorlardı .. 

• * • 
Kiyara, şezlongunun üstünde 

uzanmış, şakaklarını sıkıyordu: 
Aman Allahım, ne olacak, 

gelecek mi, gelmiyecek mi? 
-· Beyni uyuşmuş gibi idi .. 

Oda sanki mütemadiyen dö
düyor ve hi~ bir şeyi tesbit ede
miyordu. Geleceğinden emin· 
di. Fakat ya bir feJakete uğ
rarsa? 

Şimdi, derin bir pişmanlık 

içinde kıvranıyordu: 
- Yaproamalıydım, onu ça

ğırmamalıydım!. 

Diyordu. Tam bu sırada, 
düdük sesini duymuştu. Onu 
bir gürültü ve kılıç çarpışma· 

tarı takib etmişti .. 
Deli gibi yerinden sıçradı. 

Pencereye doğru koşmak istedi, 
yapamadı . . Ona tahammül 
edcmiyccekti. 

- Geldi!... Geldi!... -diye 
bir çığlık attı· fakat tuzağa 
düştü. Alçaklar, sarayı muha
sara etmişler!. 

Ve son enerjisini sarfederek 
pencereye doğru koştu. Ha
diseyi görm~tü. işte, orada 
çarpışıyordu ve bu çarpışma, 

bir yığın askere karşı tek ha· 
şına oluyordu. Dizlerinin çö
züldüğünü, kafasının içinde 
meçhul bazı rüzgarların esti
ğjni duyar gibi oldu ve ken· 
dini kaybetti .• 

Tam bu sırada, Rozita içe
riye girmiş ve Kiyarayı, bir 
külçe halinde pencere dibinde 
gör:müştü .. 

- Sinorina, Sinorinaf.. 
Rmita, Kiyarayı kucaklamış 

ıve baygın olduğunu anlayınca 
hemen duvara dayanmış, uzun 
bir komidonu açtı, küçük bir 
şişe çıkardı ve koklattı .. Kiyara, 
iki dakika sonra kendine ge· 
lebildi.. 

- Rozita!... Facia!.. 
- Evet Sinorinal. Facia!. 
Dışarıdan hala sesler geli

yordu. Pencereye koştular; 
Kiyara, ciğerinden gelen acı, 
madeni bir sesle: 

- Götürüyorlar!. 
Diye bağırdı.. Rozita, bu 

sesin işitilmemt:si için, onu 
derhal şiddetle geriye çekti: 

- Sinorina, ne yctpıyorsu-
nuz, onu büsbütün mahvede-. 
ceksinizl. 

Rozita, tam zamanında bunu 
yapmıştı. Çünı<.Ü yüzbaşı, mu
zafferiyetinin seyredilip edil
mediğini anlamak için tam, 
o saniye !çinde başını çevirmiş, 
saraya bakıyordu .. 

- Yuha! 
Avazeleri göğe çıkıyordu. 

Askerlerin ortasında yürüyen 
meçhul yabancı, gülüyor, sa
ğındaki, solundaki neferlerle 
konuşuyor ve sağdan soldan 
çıkan çoluk çocuğun, insanla· 
rın, •Meçhul Korsan,. ferya
dına karşı Jatif, kibar tebes· 
sümler, hatta selamlar savuru· 
yordu .. Kollan sımsıkı bağ· 
lanmıştı .. 

Hadise, beş, on dakika 
içinde bütün şehre duyulmuştu. 
Venedik: 

- Yakalanmış!.. . Yakalan
mış!... 

Diye bağırıyordu .. Bu yaka
lanan da, onlar için malumdu. 
Haber, bilbasa Venediğin genç 
kız ve kadınları arasında büyük 
bir tesir yabmıştı.. Çünkü 
Meçhul Korsan, onların haya
linde, güzelliğin bir sembolü 
idi. Caddeler, uzaktan gelen 
"tutuldu,. sesleri ile birdenbire 
dolmuştu. 

Denizleri, hakimiyeti altında, 
cüret ve maceraları ile doldur· 
muş olan Meçhul Korsan, ni· 
hayet önlerinden geçecekti. 

Genç kızların, kadınların 
kalbinde, hiç birinin itiraf et
mediği tek bir şey vardı: 

- O, tutulmamalıydı .. Ya· 
kalanmamalıydıl. 

Çünkü, biliyorlardı ki, za· 
vatlı Meçhul Korsan, şimdi, 
Dokanın sanyının dibindeki, 
korkunç zındana atılacaktı. 
Kat kat merdivenlerle inilen 
bu zından ise, en sağlam bir 
insanı kısa bir zaman içinde 
çürütmek ve öldürtmeğe kafi 

idi.. .. 
Zmdanın duvarlarından rutu· 

bet s11.1yordu. Hatta deniz 
içinde bulunanların bir kıs· 
mında duvarlar yosun bile 
tutmuştu. 

Böyle güzel ve kahraman 
bir genç, oraya girmemeliydi?. 
Çünkü Dokanın ~ardiyanları· 
nın vah~et ve zulümleri yetiş· 

miyormuş gibi, zmdanın ken· 
disi de onu öldürmek İçin 
lkafi idi .. 

Şehir, 'vave)•lalar içinde çal· 
kanıyordu.. Yuzbaşı Ventoriyo 

kumandasındaki müfreze, so· 
kakları kaplıyan kalabalıktan 

geçemeyinc~, bir köprü dibin
de durmuştu. Yüzbaşı, doğru-

dan doğruya deniz Urlkile 
saraya gitmeği kararlaştırmıştı. 

Kiyaranm sarayının etrafında; 
da artık kimseler kalmamıştı. 

Çünkii lüzum yoktu ve Meç
hul Korsan yakalanmıştı. 

- Sonu var -

-

Karadeniz birkaç güne ka
dar Valansiyadan hareket ede· 
cektir. 

Frankonun yeni 
protestosu .. 

Bordu, 11 (Radyo) - Bil
baoya mensup 2000 muhacir 
buraya gelmiştir. 

General Franko tarafından 
Bilbaonun tahliyesi ÜzP.rine 
yeni bir protesto yapılmıştır. 

Yakında c;ıkıyor 
Jzmir gazete· 

}erinde çalışan beş 
mobarrir arkada· 
§lll hazırlamakta 

oldu~u bu mü· 
kemmel e s erde 
Egenin tarihi, coğ· 
rafi nıahimatmı , 

istihsıll ii t, ihracat, 
kültür, bayındır· 

lık hareketlerini 
bol resimli olarak"; 
bulacak.ınız. 

TUrkçe
Fransızca 

Bıı kadar mü·: 
k vmmel bir e er,] 
Egede ilk defa 
çıkıyor. "Egedeki 

asarıatika, ham:-~111. 
heler, me~hur oe· 
birler bakkıoda 

aranılan malumat 
bu eserde kolay· 
ca bulunacağı gi· 
bi ) erli ve ecne· 
bi bütün mile C· 

E-elcrin, hatta k ü· 
ı;ük e nııfın dahi 
adresleri hulonn· 
cak.tır. 

E erin tcrıi bi· 

ne Ticaret mat· 
baaeında baolan. 
mı~ t ı r. T.ıfıJila ı 

An :ı ıl vlu nutba.ı · 

eııııl .ı 2iitı ı ele· 

foıı n ımır.uı ıı lan 
alın ı bilir . -

1 
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Ziraat Bankası kanunu 
çQk feyizlidir --lktısad Vekilimiz B. Celal Bayar kanııtt 

hakkında uzun uzadıya izahatta bulundd 
- Başı 1 nci sahifede -

Celal Bayar bundan başka 
yeni kanunun istihlak kredile· 
rine nihayet verdiğini de te
barüz ettirdikten sonra hükı'.i· 
metin toprak politikasına da 
kısaca temas etmiş memleke
timiz içerisinde garbında, şar
kında hatta kesif mıntaka sa
yılan Karadeniz sahilinde bile 
bir toprak davasının mevcut 
bulunduğunu işaret eylemiştir. 

Küçük ve biiyük çiftçi me
seleleri üzerinde bilhassa du· 
ran Ekonomi Bakanı büyük 
çiftçilere karşı alınan kredi 
takyidatının sebeplerini izah 
ederken de şunları söylemiştir: 

"Esasen ziraat çok rıskh ol· 
duğuna göre bunun kredisin· 
de de rısk vardır. Büyük top
rak sahipleri herhangi bir 
gayri müsait zamanda yaptık· 
ları işler bazan kendilerini fe· 
lakete sürükler. Bu itibarla 
onlara kredi vermekte imsak 
ediliyor.,. 

Celal Bayar küçük çiftçi 
meselesi üzerinde encümenler
de uzun tetkik!erde bu !unul· 
duğunu ve küçük çiftçi denil· 
diği zaman dar bir sahada 
kalınmıyarak orta sınıf çiftçi· 
nin de bu kadroya ithal edil
miş olduğunu tebarüz ettirdik
ten sonra: 

"Zirai kredi tevzi inde istih· 
sali artırmak prensiplerini esas 
ittihaz ettik. Ve çiftçi ancak 
istihsal kudretinin nisbeti da· 
hilinde krediden istifade ede
cektir. 

BüyÜK çiftçiye gelince, o da 
ipotek karşılığı olarak para 
alabilecektir. Ve eğer kendi 
muhitinde teşekkül eden kredi 
kooperatiflerine dahil olur ve 

.... orada ~ diğer -~ooperatiflerle 
beraber- çalışırsa istihsal nis
~beti;d-;- bu- kooperatiflerden 
:kredi alabilecektir. Ve nite· 
kim bunun en güzel misalinil 
At~türk bize vermiştir. " 
Demiştir. 
Ziraat bankasının herhangi 

bir ticari bankasında olduğu 
geniş hesabı cariler ve gayri 
muayyen vadelerle olmamak 
şartile üç aylık bonoları iskon-

• to ko~şimento alış veriş husu· 
sunda-ticari s~hada faaliyette 
bulunacağını ve bunun banka 

[statusu ile bir vazife olarak ta 
tahmil edildiğini kaydeden 
Ekonomi Bakanı halen dört 
milyon liralık bir sermayeyi 

{temsil eden ve sayısı 630 u 
bulan kredi kooperatiflerinin 
satış kooperatiflerile beraber 
yürümeleri lazım geldiğini söy· 
lemiş ve bu maksatla kabul 

~edilmiş kanuna tevfikan satış 

kooperatiflerinin teşkiline de· 
: vam edildiğini, bunlar ellerin

deki mallarını harice sattıkları 
anda ticari senetlerini iskonto 
etmek ve ellerindeki mallara 
avans vermek gibi kar temin 
eden işlerin de Ziraat banka
sına verildiğini ilave etmiştir. 

Bankaya tevdi edilen işler 
arasında bulunan sanayii zira· 
iye meselesinin üzeerinde de 
duran Celal Bayar bankanın 
bu sahada göstereceği muvaf· 
fakıyetin çiftçinin lehine ola· 
cağını izah eylemiş ve faiz 
mikdarının indirilmesi yolunda 
ileri sürülen mütalealara kar
şı da bankanın mevcud para
nın mühim bir mikdara varan 
kısmının bu miiesseseye karşı 

olan itimad neticesi yatırıhntŞ 
olan mevduatı teşkil eylediA'İ 
ve bunlara verilecek faiz meC" 
buriyeti dolayısile yapılacak 
ikrazat için faiz mikdarıoıP 

indirilmesine imkan olmadığını 
söyliyerek taksite bağlanan 
otuz milyonluk zirai kredinin 
şimdiye kadar dokuz buçuk 
milyon lirahk bir miktarının 

tahsil edilmiş bulunduğunu 
ve bu neticenin şayanı meoı

nuniyet oldu2unu kaydederek 
sözlerini bitirmiştir. 

Ankara, 11 (A.A.) - Ka· 
mutaym dünkü toplantısında 
Türkiye cumhuriyeti Ziraat 
bankası kanun layihasının hey· 
eti umumiyesi üzerinde geçen 
müzakereler esnasında lktısad 
Vekli Celal Bayarm vermiş 
olduğu izahatın sonlarına doğ• 
ru ve mevduatın bir kısmının 
zirai krediye hasrını.n mümkiiP 
olup olmadığı hakkında bir 
hatip tarafından sorulan bir 
suale karşı verdiği cevabı 
şöyle okunacaktır: 

"Mevduatın yerinde kullanıl· 
ması mevduat sahiplerinin her 
taleb vukuunda karaların• 

derakab iade etmeleri banka· 
lar için çok dikkat edileP 
iştir. Bu esas mahfuz olma1' 
şartile bir kısım mevduatı kıs' 
vadeli mevsim kredisine tahsis 
etmeğe teknikman imkan var 
dır. " ~ 
~~~--------·~----------

Piyango 
- Başı 1 inci sahifede _,,,,. 

17414 18787 19373 1994~ 
20906 21914 22627 242~ 
24298 24298 24916 263~ 
27314 27852 29215 3~~ 
32954 33795 34410 344"" 
35071 35399 39191 

Kimler kazandı? 
Türk Hava Kurumu piyarı· 

gosunun dünkü keşidesinde 
büyük ikramiye isabet edetl 

8369 numaralı biletin ond• 

bir parçası da İzmirde satıl• 
mış ve Sökede kahveci Ba1 
Hüseyin tarafından alınmıştır· 

Bay Hüseyin 3 bin lira al•· 

caktır. 

12 bin lira isabet edetl 

277 52 numaralı biletin ond• 

bir parçası da Alsancak Sıb' 
hat yurdunda çalışan Bays~ 
Saadettedir. 1200 lira al'' 
caktır. 

Leh Yahudileri 
Madagaskarda ı 

yerleştirilecekler 

Paris, 11 (A.A.) - Bir Le~ 
heyeti Lehistan Y ahudilerinİ~ 
Madagaskarda yerleşmeleriıı' 

~· kolaylaştırmak maksadile Frs .,, 
sız müstemleke bakanlığı 1 

müzakereye girişmiştir. 

Leh eksperleri muhacet~ s 
imkanlarını tcdkik için Mad' 
gaskara gitmişlerdir. 

Birinci Sınıf Mutahassı~ , 

Dr. Demir Alt 
Kamçı ollu ~ 

Cilt ve Tenasül hastalt 1 
farı ve elektrik teda~I• 
fzmir - Birinci beyler sokBf, 
Elhamra Sineması arkasın 

Tr.lefon : 3479 
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Dayak 
ve terbiye •• ...... 
- Baıı 2 İnci salıi/ed J _ 

_ D~nkü yetişen nesil de, bu f unlcu. yetişmekte olan nesil de 
ocasıle, onu yetiştirenle mü

cadelede idi ve mücıdeledcdir. 
~attı yalnız bocasile de de
ğıl anneıile, babas·ııe b-t-

t . ._. I , u un 
ye lfKın eri ile Bu h b.. ) 
g 1 . b- .. ep oy e 
._~ ~111• oyle gidiyor. Bugün· 
~u ıe dük-b. n u arasında yalnız 
ır fark vardır. Dünkü tabi

yebeli idi Du··n b-t- b' • · u un ır ce-
ınıyet en k-kı- ' . _ o u an anesı, en 
~bek kıymetleri ve en sar· 
sı mdaaz saygısile hocanın ya
nın 
O tJ onun safında durur. 
. nun dcyneğinin ucuna kud-

sıyetten ·· ·· 1 .. a d oru muş çelenkler h';. 1: Dayak Cennetten çık· 
C h 

ıçın hocanın vurduğu yer 
e ennem "b· b l"'I de b" gı ı e a ı bir yer-

aıu~le yanmazdı. O günün 
ğ rebe meydanında çocu
z un çok tabiyeli olması la-
•mdı. Hem de .. l .d. B 

işi d oy e ı ı. u 

1 
er e hayli inkişaf etmiş 

o an z k" d' . c ayı ıokan, fakat sez-
ırnııyen b. .. d 1 ·d· ır muca e e kuvveti 

~ ı. k Hocaya tatbik edecek 
aş 1 bir silah bulamadığı 

~rnın onu kızdınrdı. Kendisi 
~Y~k yedikçe arkadaşlarının 

11.0d~nde bir kahraman kesi-
ır ı H 
ıu1-· oca,ı kızdıkça o da 
Ya ~nç. olurdu. Görünüşte da
lci~ yıyen çocuktu, amma ba
cie atte muharebeyi kaybeden 
M çocuktu. Hoca mubarekt. 
deulcıddcıti, amma gülünçt~ 
içi~.~uhteremdi, amma hatır 

Gel oel 1· b 
d 1 

o e ırn, ugün .. 
e e ~ne va A. _ muca· 

rc
·zli olınas '·· ""Dma o kadar 

ını ne l'" 
cabına •· uzum var. 
. gore kopye . . . 

rırcr, aiıl . F nın ıçıne 
hazan babenır. akat nadiren, 

·ı asını ann . . d' ıı ailesini h ' esını, ye ı 
Yikselc 'd atta memleketin 

erece "e -tb d 
rnemurlannı b"I ru e ~n 
~uallinıin k ı e yanına alır. 

Ç- ._.. ar1ı110. çak1r 
UbKU nıua)l' . • 

talmııtır. Mu llı~ın etrafı bo-
. a ım artık · 

Yetin mubarek cemı-
nıdıtı b' ı' mukaddes ta
ier ı ... _•rlavar ılc değildir. Di-

--n r "b' b Onun da gı ı ir insandır. 
şılı111411n? Yakasına neye yapı-

l<endi 
dıtına ve ç:cuğu~un çalı§ma-
bu y zeki51nan ıu veya 

lllevzuu alamadı~ına . ...... ._t i5 ınan-
.... " ansa ana b b 
sil ·1 ' a a ve yedi 

sı e akraba b-t- b' 
tebin .. . . u un ar mek-
vc oğrctıcı heyetinin babız 

rarazkar old ğ . 
Yı d h u una ınanma-
bunl a a kolay buluyor ve 

ar gu- -lele . nun en canlı ıneae-
d rı olarak dillerde dolatıb 

uruyor. 

ı~ Eh bunun kestirme yolu? 
<;\C O " • ( k mele eıtırme yo u cstir-
haldtkk .kolay değili.. Her 
bugün ~tırrne yol dünkü gizli 
sil arası Pdaç~~ süren şu ıki ne-

n •"1 - d 1 · ladan kaldı nıuca e eyı or-
l1t... nnaıc ıolacak. 

~ onu da 
lllalc, Öyle ortadan kaldır· 
dırrnak ~ dayatı ortadan kal-

Daya dar kolay değil. 
onun fı . Ortadan lcaldmnca 
laı1wnd Yerıne birıey koymak 
sub :· Bu feY dayatın aıen
vey 0 duğu ceza cinsinden 
cin~ onun aksi olan mükafat 
b .. ~~nden birşey değil, banı-
""f"a b' ortad ır kıymet. Mücadeleyi 
1 an kaldıracak bir kıymet. 
•te nı 11' · k'" ııı,1 ua ımın ze asının 

ta .... ı ol01uş ve ona dayalı ha· 
-.q et · 
~l k nıış, veraset kanunları, 
İÇtt e ~ ve griziyat bahisleri, 
~•Yat nazariyeleri, gud· 
~tııı n faaliyeti ve inki19f ka-
l. titri i t• .. t b'" "iti • ç ımaı ve a 11 mu· 

" h . er çcşıtten teıirleri, 

Acele satılık 
değirmen 

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

lzmirde Kestane pazarın
da 22 numarada makineci 
ve.. tornacı Raşid ustaya 
muracaat. 

Sablık arsa .. 
~üzelyalıda Recaizade ve 

Selamet sokakları ile mah-
dut köşebaşında 427. 7 5 
M.2 bir arsa ehven fiatle 
satılıktır. 

Talipler T. M. C. resmi 
ilan işleri bürosunda Naci 
Tokaya müracaatları. 

lzmir belediyesinden: 
1 - Beher metro murab

b~ı iki Y.üz kuruştan bin altı 
yuz on lıra bedeli muhammen-
lc 63 sayılı adanın 805 metro 
murabbaındaki 27-28 sayılı 
arsalarının satışı başkatiplik· 
teki şartname veçhile 2115/937 
Cuma günü saat on altıda 
açık artırma ile ihale edile
cektir. iştirak için yüz yirmi 
lira yetmiş beş kuruıluk mu
vakkat teminat makbu-ıu veya 
banka teminat mektebu ile 
söylenen gün ve saatta encÜ· 
mene gelinir. 

2 - Beher metro murab· 
baı iki yijz kuruştan sekiz yüz 
beş lira bedeli mubammenle 
63 ıayılı adanın 402 buçuk 
metro murabbaındaki 29 sa· 
yılı arsasının satışı başkatiplik
teki şartname veçhilc 21/5/937 
Cuma günü saat on altıda 
açık artırma ile ihale edile
cektir. iştirak için altmış lira 
otuz sekiz kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta encümene ge· 
linir. 4 8 12 ıs 5253 

batta bbbi terbiye daha ne· 
ler.. Neler... Ona çok şeyler 
öğretiyor. Ona çok şeyler an· 
latıyor. Amma yalnız birşeyi 
vermiyor. işte şu mücadele 
ortadan nasıl kalkar?. 

Talebe ile muallim arasın
daki anlaşamamazlık ve müca
deleyi ortadan kaldıracak kıy· 
met nerededir ve nedir?. Ta· 
bii yalnız talebe ile muallim 
arasında değil, ebeveyn ile 
çoçuklar gençlerle yetiıkinler 
arasında da ... 

Bunu bulanlar ve bilenler 
hunun ne l ve nuı oldutunu 
d~yağın yerine koyabildikleri 
gun h:r halde yalnız çocuk
larla otrctmen rahat t . 
cek, bfiyük bir b·• ie mdıye· 
da halledilecek. 

'"yer ava 

insanlığın doğdutu gu-nd _ 
b 

. . I en 
e rı ınsan ığın tarihinden da-

ha büyük bir tarih tutan ce
zalarla insanlığa hiç birşey 
getiremiyen adalet de ferah 
bir nefes alacak. 

Amma gelin, kabul edelim ki, 
dayağın rağbette, çocukların pu
suda ve hoca dayağının vü
cudda her rastladığı yer gül· 
ler iç;nde olduğu günlerin mü
cadele.si, şu herkesin ötekiler
den ayn bambaşka bir ilem 
olduğu, bugünlerin mücadele
sinden çolc çok daha lazla 
keskindi. 

Dayak azaldıkça mücadele 
de azalıyor .. 

Gönüllerimiz ~n olıuo. 
M. Raa/ iman 

ANADOLU Sayrı T 

Fr!ln~~ ile aramızda tam ' Güzelyalı Ocağı faydasın: 
bir fikir mutabakatı Var (Valimiz B.Fazlı Güle~ himayesinde) 

16 Mayıs Pazar günü Tıre tenezzUhU ·-·-Paris, 11 ( A.A. ) - Ana
dolu Ajansının hususi muha
biri bildiriyor: 

Republigue gazetesi diyor 
ki: 

" Türkiye Başvekili ismet 
İnönü harikulade soğukkanlı, 
karar sahibi, açık ve ince ruh
lu ve hiç şüphesiz memleketi
nin belki, hatta Avrupanın en 
mükemmel kafalarından biri
sidir. Atatürkün şahsına bağ
lılığı inkılabın başındanberi 
kendisini onun yüksek taliine 
de bağlamıştır. Şahsiyetinin 
ehemmiyeti on beş yıldır fası
l asız iş başında bulunmasile 
ölçülebilir. Paristcki görüşme
leri neticesinde Türkiye ile 
Fransa arasında nihai anlaş
manın tahakkuk ettiğini öğre
niyoruz. Birkaç yüz senelik ta
rihi olan bu anlaşma Suriye 
ile itilaf ımızda ekalliyet hak
larını ihmal etmekliğimiz yü
zünden haleldar olmuştu. Mü
teakıben yapmağa mecbur ol
duğumuz büyük vaziyetler ıi· 
yasi tarihimizin en eıki dost
luğuna sadık kalmak hususun
daki arzumuzu Ankara hüku
metine isbat etmiştir •• 

Temps gazetesi konuşmaları 
havadis şeklinde anlatırken 
belki dikkatsizlikle ve Başve
kilimizin Cencvreye gitmiye
ceğini düşünmiyerek B. Del
bosun general İnönü ile Ce
nevre içtimaında da temas 
edeceğini yazıyor. 

Hatay meselesi 
kat'i neticeye 
bağlanıyor 

lstanbul, 11 ( Hususi ) -
Hariciye Vekilimiz B. Tevfik 
Rüşdü Aras, , Ankaradan 
buraya gelmiş ve lngiliz sefi
rile uzun müddet konuşmuştur. 

B. Tevfik Rüşdü Aras, ga· 
zetecilere wiki beyanatında: 

- Cumartesi günü Bükreş 

Tuna devletleri 
lnglltere ile te9riki mesai 

etmek istiyorlar 
Londra, 11 (Radyo)-Gaze

teler, Londrada toplanan dev
let adamlarının aralarında ya
pacakları görüşmelerle, umumi 
durumun salah bulacağı kana
atini izhar eylemekte ve de· 
vam etmekte olan görüşmele
rin şayanı memnuniyet netice
ler vermekte olduğunu kay
detmektedirler. 

Eden - Şmit - Milan Hodza 
arasındaki göriifmelerde Tuna 
havzası meselesinin mevzubahs 
edildiğini yazan Deyli Herald 
B'azetesi, Tuna ldevletlerinin 
lngiltere ile teşriki mesai ar
zusunda bulunduklarını haber 
vermektedir. 

yolu ile Cenevreye gideceğim. 
Uluslar sosyetesi konseyinin 

bu seferki toplantısında Hatay 
meselesinin kat'i neticeye bağ
lanacağını kuvvetle ümid edi
yorum, demiştir. 

Hariciye Vekilimiz, Bükreş
ten geçerken Romanya ricalile 
siyasi temaslarda bulunacaktır. 

Son gelen haberlere göre, 
Başvekilimiz f smet lnönü, Ha
tay meselesi Cenevrede müza
kere edilirken, Pariste buluna
cak ve Fransız ricalile konuş· 
malarma devam edecektir. 

Romanyada 
milli bayram .. 

Bükreş, 11 fRadyo) - Ro
manyanın milli bayramı bugün 
bütün memlekette büyük me· 
rasimle tes'id edilmiştir. Bü
tün mektepler kapatılmış müs
tahkem mevkilerde toplar atıl
mıştır. 

Kral Karol sabahleyin askeri 
bir resmi~eçid yaptırmıştır. 

Almanya 
Fransız hududlarım le· 

mine hazırmıt 
Paris, 11 (Radyo) - Ber

linden alınan son haberlere 
göre, Almanya hükumeti, ltal
ya hükumeti gibi, bir garb 
misakı müzakerelerine iştirake 
ve Fransız hudutlarını temine 
hazırdır. 

B. Ruzvelt ne diyor? 
Vaşington, 11 ( Radyo) -

Bay Ruzvelt beyanatta bulu
narak: 

- Helyom satış ve ihra
catı üzerine mevzu tahdid•tı 
kaldırmak imkanını görtmİ· 
yorum. Bu hususta herşeyden 
evci bahriye nazırile müda
velei efkar zarureti vardır. 

Demiştir. 

Yugoslavya gaze. 
tecil eri 

Romada iyi karşılan
mışlar. 

Roma, 11 (Radyo) - Yu
goslavya gazetecileri Romada 
iyi surette karşılanmışlardır. 

Yugoslavya gazetecileri meç
hul asker abidesine çelenk 
koymuşlar ve Vatikan ile Li
do tayyare karargahını ziyaret 
etmişlerdir. 

Matbuat ve Propaganda 
Nazırı B. Diyo Algiyeri tara
fından Yugoslavya gazeteci
lerine bir ziyafet verilmiştir. 

Pragda iki caaus 
yakalandı 

Prag, 10 (A.A.) - Çekos
lovakya polisinin iki casusluk 
meydana çıkardığı bildiriliyor. 
Tahkikat gayet gizli cereyan 
etmektedir. Y akuıda heyecan 
verici tevkifler beklenmektedir. 

Biletler umumiyetle ikinci mevkidir. Gidib gelme iki li
radır. Hareket lzmirden sabah sekiz, Tireden dönüş 5,50 dir. 

Satış yerleri: Kemeraltında Tütüncü Ali Kemal, Kara· 1 taşta Tütüncü Ahat ve hareket günü istasyon gişesinde--

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden 

100 ton mutahhar Avrupa 
"' pamugu 

Tahmin edilen bedeli 55000 lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlükü Htı n 
alma komisyonunca 21/5/937 cuma günü ~~at 14 de. ihale 
edilecektir. Şartname 2 lira 75 kuruş mukabılınde komısyen-
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4000 lira ve 
2490No.lı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve~aikle meı
kur gün ve saatte komisyona müracaatları. 12-14-16-18 1423 

/zmir Komutanlığı ilanları 
fzmir Mst. Mv. sat. al. ko. dan: 
1 - 90 ton muadili 121,934 litre ila 395 ton muadili 

535, 158 litre 77 oktanlık benzin pazaalıkla ekıilt
meye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (139141) lira (08) kuruş olup 
ilk teminat parası (8207) lira (06) kuruştur. 

3 - ihalesi 19 /Mayıs/ 937 çarşamba günü saat 115 te M. 
M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi (696) kuruş mukabilinde M. M. V. sat. 
al, ka. dan alınır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun ~ ve 
3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
!arla birlikte ihale gün ve saatinde M. M. V. sat. al. 
ko. da hazır bulunmaları. 12 17 1454 

Gümrük muhafaza taburu sa• 
bn alma komisyonundan 

1 - lzmir Gümrük muhafaza! alayı birinci tabur çevresinde 
bulunan Karşıyaka Salih paşa caddesindeki muhafaza mevki 
barakasının muhtelif aksamı pazarlıkla tam1r ettirilecektir. Şart
namesi hergün komisyonda görülebilir. 

2 - Bu iş için tahmin edilen fi at 11 O lira olup muvakkat 
teminatı 825 kuruştur. 

3 - Pazarlığı 14/5/937 cuma günü saat 15 de yapılaca· 
ğından isteklilerin kanunun 2 inci ve üçüncü m•ddesinde ya· 
zılı vesika ve muvakkat teminat malcbuzlarile birlikte lzmir 
Gazi bulvarında 6/3 sayılı apartmanın üst katında Gümrük 
muhafaza taburu satın alma komisyonuna müracaatlan. 1453 

lzmir inhisarlar başmüdür· 
lüğünden 

Baş müdürlüğümüz yanındaki depoda mevcut 30 balyada 
1268 kilo tütün pazarlıkla satılacaktır. 
Tamamının bedeli muhammeni 199,26 teminatı 29,89 lira· 

dır. isteklilerin pazarlık gününden evel tütünleri görmeleri ve 
teminatlarile 25/5/937 günü saat 1 S de Baş müdürlüğümüı-
deki komisyona gelmeleri. 12 16 1445 

Kemalpaşa belediyesinden 
1 - Her sene neş'e ile tes'it edilen lkasabamız kiraz pa

nayırı 14, 15, 16 Mayıs 937 günleri olmak üzere üç gündür. 
2 - Ziyaretçilerin istirahatlarını temin ve bol kiraz bulma· 

lan için İcab eden tertibat alınmıştır. 
3 - Gerek ziyaretçilerin ve kerekse halkın ncş'c ve şeta· 

reti ve güzel kakıt geçirebilmeleri için muhtelif gazinolarda 
müzik temin edilmiştir. 1~6 

Devlet Demiryollarından: 
Eskişehir atelyesi için iyi tesviyeciye ihtiyaç vardır. 
Taliplerin imtihanları Ankara, Eskişehir ve H. Paşa depo· 

larında ve lzmirdekiler için de Alsancak atelyesinde yapıla
caktır. 

isteklilerin birer istida ile doğruca Eskişehir Cer atelyeai 
müdürlüğüne müracaatları. 7 9 12 111811388 

lzmir Yün Mensucatı Türk Anonim Şirketi 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 
llEVStll DOLA YlSILE YENi ÇIK.ARILAN KUMAŞLAR 

Sağlam, zarif ve ucuzdur 
YENi YAPTlllAGA~INIZ ELBiSELER iÇiN ım MA~IULATJ TERCiH F.DfNIZ 

S f l • • Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi a lf yer eTl. Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oğlu 
===================~~;:;;::::== 

Pamuk Mensucatı.Türk Anonim Şirketi 
llUETfN MERKEZ VJ: J'Allı\IKASI IZJltRJ>E JULliPINAJlDADIR - YEBLI J•,illU~U.NDAN AT, TAYl"ARE, KÖPF.KBAŞ, DEÖIRMEN1 GEYIX 

VE LEYLEK IUBliLARlNI UAvt HER NEVi Xil'OT BEZi tllA.L J:YLEMRTE OLuP JılALL.Ull AVRUP.A."\"NI A~I 'l'IP MEN!!UCA'nNA FAİKTfıl 

Telefon 2211 ve 3067 -· Telgraf adresi: Bayrak iz.mir 
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Vapur Acentası - Ucuz, taze ve temiz iliç çeşidleri :'. 
ROYAL NEDERLAND - 8 d k b k S l l h k = 

VAPUR KUMPANYASININ - aş ura üyü a epçioğ u anı arşısında = 
• GANYMEDES .. vapuru = 

13 Mayısta bekleniyor yükü· - Hamdö Ntü~lhlet rcafil~a1r ;= 
nü tahliyeden sonra BURGAS - V ~ 
VARNA ve KôSTENCEye =s h = 
yü~~;~~~s .. vapuru 20·5• ı hat Eczahan esı· = 
37 de gelip AMSTERDAM, = . = 
ve HAMBURG için yükleye· 
cektir. 

"VULCANUS,. vapuru 20· 
5-31 de gelip yükünü tahli· 
yeden sonra BURGAS VAR· 
NA ve KôSTENCE için yük· 
leyecektir. ---

SVENSKA ORİENT 
LINIEN KUMPANYASININ 

"SAIMA,, vapuru 28·5·37 
bekleniyor doğru ANVERS 
ve ROTTERDAM HAMBU· 
RG, GDYNIA ve SKANDI· 
NA VIA limanları için yükle· 
yecektir. 

SERViCE MARITIME RU· 
MEN KUMPANYASININ 
"SUÇEAVA,, vapuru 19· 

5.37 de bekleniyor MALTA, 
CENOV A ve MARSIL YA li
manları için yolcu ve yük ka· 
bul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlun1ardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

:: nde bulun ut. 
• 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııı1111111111 111ıırııııı ' 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ni 

Bütün dünyaca tanınmış 

RO YAL 
yazı ve hesap ma
kinelerinin muh· 
telif modelleri gel
miştir. 

Ege mıntakası 
acentası Paştemal· 
cılarda 77·79 Nu
marada Siemnes 
fabrikaları mUmes 
sili. 

M. TEVFiK BA YKENT 
lzmir Muhasebei Hususiye 

müdürlüğünden 
No. Yeri Cinsi 

7 Tilkilik caddesinde Ev 
106 Bahribaba Halk parti ittisRlinde Ev 
!12 ,, ,, ,, ,, Ev 
114 ,, ,. ,, ,, Ev 

22 Karşıyaka iktısat sokağında Ev 
28 ,, ,, ,, Ev 
71 Ağaç zeytin Karşıyaka Soğukkuyu mevkiinde 
28 ., .. Buca Üçkuyular mevkiinde 

ldarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsle~ 
yazılı evler ve zeytin ağaçları kıraya verilmek Ü7.ere temdide' 
on gün müddetle açık artırmaya cıkarılmıştır. 

Şartları öğrenmek istiyenlerin her gün Hususi muha.sc-11' 
müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin dl 
ihale günü olan 17/5/937 pazartesi günü saat 10 da depozito 
makbuzlarile birlikte Vilayet daimi encümenine müracaatı.t' 
ilan olunur. 11 12 13 14 1430 

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

• N it. ;A. ="ıııııııınıııııııııııııııııı •. 
. _ ~~ .~ , ~ A. Kemal Tonay 

Doktor ,,11m1111111111111u11111111 

O 
0 u-4 ,. ,; = Bakterigolog 11e halaııcı, salgın hastalıkları 

W. F. H. VAN- , .. ~'"' , 11 .~ ~ Birin~~!r~'::.fv~:~~~assıaı 
Telefon: 4142/4221/2663 

Der ZEE & CO • - • _ Basmahane iııtasyonu karşısındaki Dibek sokak batında 30 .. yıı. 

r 
'._. " l v .... ı = ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den aktam saat 6 ya v: N. ~•rac. .Oe.NlıtA\I kad hat 1 k b 1 ed 

DEUTSCHE LEVAN- liiiiiii:iiı !iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiİllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiİllll.-lllllİ_._lliiiııiiiİillİ--lııilllİİ • llllllllllllllllllllllllllllllllllİllllllllİIİIUUİIİlllttllil Teİe/on: 411 S 111111 
TE LINlE Olivier ve "UM DAL,, Umu- PHELPS LINE 

G. M. B. H. HAMBURG ş• 1 ... D · A t PHELPS BROS & CO INC. 
·LARISSA,, vapuru 12 Ma· ıirekası m enız cen a. "JACOB CHRISTENSEN,, 

yısta bekleniliyor. ROTTER· Limited lığı Ltd. vapuru 26 Mayıs beklenil· 
DAM, BREMEN ve HAM· ff U • L • mekte NEV·YORK limanı 
BURG için yük alacaktır. vapur Acentası e enıc ınes için yük alacaktır. 
AMERICAN EXPORT LI· Birinci kordon Rees binası Limited Vapurların isimleri, gelme 

NES Tel. 2443 1 tarihleri ve navlun tarifeleri 
1 "BELG ON,, vapuru 13 ya-

Th.. EXPORT STEAMSHIP THE ELLERMAN L - b hakkında bir taahhüde girişi· ... hut 14 Mayıs eklenilmekte, 
CORPORATION NES LTD. ROTTERDAM, HAMBURG lemez. 

Gazi Bulvar1nda 

lzmir Sağlık Evi 
Müessis ve Müdürü 

Dr. Operatör Mitat Baran 
Yeni den inşa ve tesis edilen bu hususi hastane her türli 

asri tecbizatı fenniye ve konförü muhtevidir. Hasta kabır 
lüne başlamış olup gece ve gündüz daimi doktoru bulunut• 
Müessise müracaat edecekleri her an kabul eder ve hastal,t 
arzu ettikleri hekimler tarafından tedavi edilirler. Tele. 4070 

"EXTAVIA,. vapuru 10 "ALGERIAN.. vapuru 5 ve ANVERS limanları için Birinci kordonda "UMDAL., 
Mayısa doğru bekleniliyor. Mayısta LONDRA, HULE ve yük alacaktır. UMUMi DENiZ ACENTA· lzmİr vilayeti muhasebeİ h1J' 
NEV·YORK için yük alacaktır ANVERSten gelip yük çıka- "TURKIA,, vapuru 28 ya- LiGi LTD. vapuru acentalı· • • d•• ı•• 
PiRE AKTARMASI, SEYRi racak ve 15 Mayısta avdet hut 29 Mayısta beklenilmekte, ğma müracaat edilmesi rica SUSiye MU U r UğÜnden: 

SEFERLER edip LONDRA ve HLJLL ROTTERDAM, HAMBURG olunur. Numarası Cinsi Mevkii 
"EXCHORDA,. vapuru 21 için yük alacaktır. ve ANVERS limanları için Riz binasında No. 166 473 Dükkan Karantinada San'atlar mektebi yanıııl 

Mayısta NEV-YORK ve SOS· "LESBIAN,. vapuru 27 Ma- yük alacaktır. Telefon : 3171 13 ,, Ali paşa meydanında 
TON için PIREden hareket yısta LONDRA, HULL ve 22 ., 3 üncü Karaosman sokağında 

ANVERSten gelip yük çıka· Manisa vilayeti daimi encüme- 33 Mağaza ikinci belediye caddesinde 
JOHNSTON WARREN racak ve aynı zamanda LON- 35 

LINIES L • d " " " TD. ORA ve HULL için yük ala- Din en: 116 11 Peştemalcılarda 
L 1 V E R P O O L caktır. 29 Dolap Bakır bedesteninde 

,, 

,.JESSMORE,. vapuru 9 EGYPTIAN .. vapuru Mayıs Kapalı zarf usulile 75000 17 Mağaza Bekir paşa hanında 
Mayısta beklenil~iliyor. LI- nihayetinde LIVERPOOL ve 113 Dükkan Karşıyaka Kemalpaşa caddesinde 
VERPOOL ve ANVERS li· SWANSEAdan gelip yük çı- liralık eksiltme İ)anl 10 Baraka Karşıyakada celal bey sokağında 
manlarından yük tahliye ede- karacak ve aynı zamanda LI- 1 f b d 85/87 Fırın Karşıyaka iktısat sokağında 
cek ve BURGAZ, VARNA, - Na ıa Vekaletine muhammen e eli 75000 lira olarak 247 Fırın yeri lzmirde Kemer caddesinde 
KOSTENCE, SULINA, GA- VERPOOL için yük alacaktır. tasdik edilen Manisada yaptırılacak mekteb inşaatı, / O A 

TEH GENERAL STEAM gene Nafıa Vekaletince muvafık görülen vahid fiatlar 16 18 ükkan li paşa meydanında 
LA TZ ve IBRAILE limanla· 8 ,, lzmirde mirikelam hanı yanında 

k l k NAVIGATION C. LTD. üzer!nde~ kapalı zarf usulile eksiltmeyt çıkarılmıştır. JI 
rına yü a aca tır. "AD JUTANT" vapuru 5 2 - Bu ışe aıd keşif ve sair evrak 375 kuruş mukabilinde Jdart:İ Hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinS•jj 

"INCEMORE,. vapuru 30 Mayısta gelip LONDRA için Manisa Nafıa müdürlüğünden alınabilir. gösterilen 14 parça akar üç sene müddetle kiraya veril~! 
Mayısta bekleniyor. LIVER· 3 lh l M 20 b üzere temdiden 10 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmır. 

yük alacaktır. - a e ayısın inci perşem e günü saat 11 de vi· ~ 
POOL ve ANVERS limanla- Tarih ve navlunlardaki de· layet daimi encümeni önünde yapılacaktır. Kirasına istekli olanların ihale günü olan 13/.5

1
937 perşell!~ 

randan yük tahliye edecek ve günü saat 10 da depozito makbuzlarile birlikte vilayet d,,,. 
BURGAZ, VARNA, KÖS· ğişikliklerden acenta mes'u· 4 - Muvakkat teminat 5000 liradır. encümenine müracaatları ilan olunur. 8 9 11 12 140V 
TENCE, SULINA GALATZ livet kabul etmez. 5 - Bu eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden altmış Çecme Ziraat bankasından: . 
ve IBRAILE limanları için 1 O S L O ehliyet vesikası ve 1937 yılma aid Ticaret odası vesi· y 
yük alacaktır. "SARDINIA,, motörü 22 kası ve muvakkat teminat makbuz veya mektuplarını Çeşme Ziraat bankasının ılıcadaki dört oda bir salon 
~OC. ROY ALE HONG- Mayısta PiRE, ISKENDERI· kapalı zarfın içinde koymaları ve zarfın ihzarında 2490 mutbak bir çamaşırhane 160 metre murabbaında avlusu dl~ 
ROISE DANUBE MARI· YE, DIEPPE ve NORVEÇ sayılı kanunun 32 inci maddesindeki şartlara bilhassa temil banyolu evin 1/61937 tarihinden 1/10/937 tarihine -,ı 

TiME limanlarına hareket edecektir. riayet etmeleri lazımdır. Kapalı zarfların 20 151 937 dar dört aylık icarı 28/4/937 gününden itibaren 21 gün dl/ 
"DUNA" vapuru t2 Ma· Vapurların isimleri gelme perşembe ğünü saat 10 a kadar Manisa valiliğine ve· detle açık artırmağa çıkarılmıştır. Siirülen pey haddi liyik.j,f 

yısta bekleniliyor. BELGRAD, tarihleri ve navlun tarifeleri rilmesi ve posta ile göndereceklerin kanunun 34 üncü rüldüğü taktirde 18 /~/ 9~7 pazartesi. günü saat 16 d~ 'ı 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, hakanda bir taahhüde girişi· maddesine riayet etmeleri lüzumu ilan olunur. lesi yapılacağından talıplerın Çeşme Zıraat bankasına muti 
BRATISLAVA LINZ ve VI- lemez. Telefon No. 2007 2008 9 12 14 16 1422 atları. 4 8 12 16 • t343 
YANA için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

....................................................................................................... ,, 
'Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararaızdır ki gebelere, kalp, 
. rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavaiye ederler. 


